GeorgiaCares là nguồn thông tin đáng tin cậy về Medicare và các dịch vụ bảo hiểm liên quan.

Các dịch vụ của GeorgiaCares

GeorgiaCares là một chương trình
tình nguyện cung cấp sự hỗ trợ cũng như

GeorgiaCares là Chương trình Hỗ trợ Bảo
hiểm Y tế của Liên bang (State Health
Insurance Assistance Program - SHIP) và
dự án SMP (Senior Medicare Patrol Phòng chống gian lận Medicare đối với
Người cao tuổi).

Chương trình Hỗ trợ Bảo
hiểm Y tế của Liên bang
(State Health Insurance
Assistance Program - SHIP)

GeorgiaCares giúp người có Medicare hiểu về những lựa chọn của họ và đăng
ký một chương trình Medicare đáp ứng nhu cầu của họ. GeorgiaCares có thể
giúp bạn hiểu về Medicare và hưởng phúc lợi tốt nhất từ chương trình chăm
sóc sức khỏe của bạn. GeorgiaCares cung cấp dịch vụ tư vấn cá nhân trực tiếp,
giáo dục cộng đồng và nhiều dịch vụ khác về:
• Medicare Cơ bản
• Bảo hiểm Bổ sung Medicare
• Các Chương trình Ích lợi Medicare
• Các Chương trình Thuốc Kê toa
Medicare
• Kháng nghị và Khiếu nại Medicare
• Các Biện pháp bảo vệ và Quyền được
Chăm sóc Sức khỏe
• Các Chương trình Hỗ trợ Tài chính
• Bảo hiểm Chăm sóc Dài hạn
• Liên doanh Chăm sóc Dài hạn của
Georgia
• Hỗ trợ Thuốc Kê toa
• Gian lận trong Chăm sóc Sức khỏe
• Bảo vệ Khách hàng
• Cơ hội làm Tình nguyện viên

PL
E

thông tin miễn phí, khách quan và thực tế
về Medicare và các chương trình bảo
hiểm y tế liên quan khác.

Tìm hiểu Về
Medicare
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SHIP cung cấp các dịch vụ giáo dục, tư
vấn cá nhân và nhiều dịch vụ khác để hỗ
trợ giải đáp những thắc mắc của người thụ
hưởng Medicare. Các dịch vụ do SHIP
cung cấp giúp người thụ hưởng nhận biết
và hiểu rõ những chương trình của
Medicare, bao gồm Medicare Supplement
Insurance (Bảo hiểm Bổ sung cho
Medicare) (các chính sách Medigap),
Prescription Drug Coverage (Bao trả Thuốc
Kê toa), Medicare Advantage Plans (Các
Chương trình Ích lợi Medicare), Long-Term
Care Insurance (Bảo hiểm Chăm sóc Dài
hạn) và nhiều tùy chọn bảo hiểm y tế cá
nhân và công cộng khác.

SMP
(Senior Medicare Patrol Phòng chống gian lận
Medicare đối với Người cao
tuổi)

Dự án SMP, còn được gọi là Senior
Medicare Patrol - Phòng chống gian lận
Medicare đối với Người cao tuổi, trợ giúp
những người cao tuổi phòng tránh sự gian
lận trong chăm sóc y tế để bảo tồn
Medicare và Medicaid cho các thế hệ mai
sau. Mục tiêu chính của dự án là hướng
dẫn cho những người thụ hưởng
Medicare cách bảo vệ nhận diện cá nhân
của họ, phát hiện những lỗi, sự gian lận
và lạm dụng tiềm ẩn và cách báo cáo
chúng.

Tìm hiểu những Tùy
chọn khi Đăng ký
tham gia Medicare

Giảm bớt những Chi
phí
bạn Tự trả khi tham
gia Medicare

Các nhân viên tư vấn của GeorgiaCares được
đào tạo về mọi khía cạnh của Medicare.
GeorgiaCares có thể giúp bạn hiểu những
phúc lợi của mình và cung cấp cho bạn những
phương thức bảo vệ bản thân khỏi các lỗi,
gian lận và lạm dụng khi tham gia Medicare.
GeorgiaCares có thể giúp bạn đưa ra những
quyết định đúng đắn khi lựa chọn chương
trình chăm sóc sức khỏe cho mình. Nhân viên
tư vấn có thể giúp bạn chọn và đăng ký tham
gia vào chương trình đáp ứng tốt nhất nhu
cầu của bạn.
Có sẵn nhiều chương trình hỗ trợ tài chính
cho người thụ hưởng Medicare đủ điều kiện.
GeorgiaCares có thể hỗ trợ những người thụ
hưởng đã hoàn tất thủ tục đăng ký để giảm
bớt những chi phí bạn tự trả khi tham gia
Medicare.

Gọi cho GeorgiaCares Ngay hôm nay

Yêu cầu một phiên tư vấn trực tiếp, người tiếp chuyện với khách, các
tài liệu được in ra và thông tin về cơ hội tình nguyện hữu ích.

1-866-552-4464 (Tùy chọn 4)
GeorgiaCares là một tổ chức Liên doanh tư nhân-công cộng được quản lý
thông qua Phòng Dịch vụ Nhân sinh Georgia,
Ban Dịch vụ dành cho Người cao tuổi.

Tài liệu này được biên soạn với sự hỗ trợ của Phòng
Dịch vụ Nhân sinh Georgia/Ban Dịch vụ dành cho Người cao tuổi/GeorgiaCares
Chương trình có hỗ trợ tài chính, toàn bộ hoặc một phần,
một khoản trợ cấp từ Cục quản lý Đời sống Cộng đồng
(Administration for Community Living - ACL)
và Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid (CMS).

