
BẢO HIỂM Y TẾ 

Dưới đây là những thông tin tổng quan về bảo hiểm y tế của bạn trong phạm vi nước Mỹ. Trước 
khi tìm trợ giúp y tế, hãy bảo đảm là bạn đã đọc kỹ những thông tin chúng tôi đã gửi và bạn đã 
kiểm tra thêm thông tin tại trang web www.4studenthealth.com/mcccd. 

 
Fall 2017  - Ngày bắt đầu: 11 tháng Tám, 2017 

Ngày kết thúc: 12 tháng Một, 2018  

 
Tại sao phải có Bảo hiểm Y tế? 

Khác với nhiều quốc gia, các dịch vụ y tế ở Mỹ KHÔNG rẻ hay miễn phí. Thực tế, các dịch vụ y tế 
ở Mỹ có thể tốn rất nhiều chi phí. Một cách để cắt giảm phần chi phí này là có Bảo hiểm Y tế. 

 
Làm sao để tận dụng Bảo hiểm Y tế? 

Để tận dụng triệt để những tiện ích của Bảo hiểm Y tế, bạn cần mang theo Thẻ Bảo hiểm bên 
mình. Bạn có thể tự in Thẻ của mình bằng tài khoảng United Healthcare Student Resources 
(UHCSR) hoặc lưu thông tin bảo hiểm thông qua ứng dụng United Healthcare Student 
Resources (UHCSR). 

 
Bảo hiểm Y tế có chi trả cho tất cả mọi thứ không? 

Không phải tất cả mọi thứ đều nằm trong Bảo hiểm Y tế. Kiểm tra trên trang web 
www.4studenthealth.com/mcccd và mạng lưới United Healthcare Choice Plus để bảo đảm rằng 
tình trạng của bạn sẽ được chi trả. 

 
Tôi cần phải đến bác sĩ, tôi phải đi đâu? 

Trước khi đi đến bác sĩ hãy bảo đảm rằng bạn đã tìm bác sĩ trên mạng lưới PPO, vì mọi thứ sẽ ít 
tốn kém và đơn giản hơn. 

Cách tìm bác sĩ: 

1. Nhấp vào đường link https://connect.werally.com/plans/uhc/1 
2. Nhấp chọn “Choice Plus” 
3. Nhập mã U.S. Zip của bạn. 
4. Gõ tên bác sĩ của bạn hoặc nhấp chọn “People”. Sau đó chọn loại bác sĩ bạn cần tìm. 

 
Mạng lưới PPO là gì? 

Mạng lưới PPO là mạng lưới các bác sĩ và cơ sở đã đồng ý giảm chi phí cho những dịch vụ của 
họ. 

http://www.4studenthealth.com/mcccd
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Tôi phải trả bao nhiêu khi đi tới bác sĩ? 

Nếu bạn đi tới một bác sĩ nằm trong PPO, bạn sẽ chỉ phải trả $25 phí khám. Bảo hiểm Y tế sẽ chi 
trả phần còn lại. 

Nếu bạn đi tới một bác sĩ nằm ngoài PPO (Non-PPO), bạn sẽ phải trả $25 phí khám, $50 phí 
khấu trừ (phần phí đóng một lần hằng năm). Bảo hiểm chỉ chi trả 60% chi phí. 

 
Trường hợp tôi cần được chăm sóc ngay lập tức, nhưng không có thời gian để hẹn gặp bác sĩ 
thì phải làm sao? 

Nếu bạn không trong tình trạng rất nghiêm trọng hoặc nguy hiểm đến tính mạng, bạn có thể 
đến Urgent Care Center. Bạn sẽ chỉ phải trả $25 phí khám. Xem thêm trong phần FAQ để thấy 
danh sách những Urgent Care Center trong mạng lưới PPO. 

Urgent Care Center là gì? 

Đây là những cơ sở y tế bạn có thể tới khi có nhu cầu được chăm sóc y tế ngay lập tức, trong 
trường hợp bạn không thể chờ đặt lịch hẹn với bác sĩ.   

 
Trường hợp tôi gặp tình trạng rất nghiêm trọng hay nguy hiểm đến tính mạng thì sao? 

Nếu bạn gặp tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, trước tiên hãy gọi 911 để được Trợ giúp Khẩn 
cấp, hoặc đi đến Phòng Cấp cứu hay bệnh viện gần nhất. 

Đối với tình trạng rất nghiêm trọng, bạn có thể đi đến Phòng Cấp cứu hoặc bệnh viện. Nếu phải 
nhập viện bạn sẽ không phải trả $250 phí đồng thanh toán (co-pay). 

 
Trường hợp tôi cần dược phẩm thì sao? 

Nếu bạn cần dược phẩm và có toa của bác sĩ, hãy đến nhà thuốc và mang theo thẻ chứng minh. 
Bảo hiểm Y tế sẽ chi trả đến 65% tổng chi phí cho 31 ngày (theo từng toa). Đồng thời chọn mua 
những loại thuốc không có nhãn hiệu nổi tiếng sẽ hỗ trợ cắt giảm chi phí. 

 
Trường hợp tôi đã tự trả cho những dịch vụ được Bảo hiểm chi trả thì sao? 

Nếu bạn đã tự trả cho những dịch vụ được Bảo hiểm chi trả, bạn có thể nộp đơn yêu cầu để 
được trả lại tiền. Thông thường bạn sẽ cần phải tải form này, điền vào đơn vào gửi kèm hóa 
đơn đến: 

UnitedHealthcare Student Resources 
P.O. Box 809025 

Dallas, TX 73580-9025 
customerservice@uhcsr.com 
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• Gọi nếu bạn có câu hỏi:  
o Tiện ích y tế hoặc yêu cầu:  

 UnitedHealthcare (800) 767-0700 
o Đăng ký:  

 Ascension (800) 537-1777 
 

• Language assistance services, free of charge, are available to you.  Please call 1‐866‐260‐
2723. 

 
• Si habla español (Spanish), hay servicios de asistencia de idiomas, sin cargo, a su 

disposición. Llame al 1‐866‐260‐2723. 

 
• 請注意：如果您說中文 (Chinese), 我們免費為您提供語言協助服務。請致電：1-

866-260-2723. 

 

 


