GeorgiaCares là nguồn thông tin đáng tin cậy về Medicare và các dịch vụ bảo hiểm liên quan.
GeorgiaCares cung cấp dịch vụ tư vấn
trực tiếp miễn phí, cho bạn những lời
khuyên khách quan và giúp bạn lựa
chọn các dịch vụ Medicare.

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).

Sử dụng Extra Help - Extra Help là một chương trình của liên bang giúp giảm
các chi phí tự trả cho người thụ hưởng Medicare.
Nếu bạn là một người thụ hưởng Medicare có thu nhập và nguồn tài chính giới
hạn, thì bạn có thể đủ điều kiện để nhận thêm trợ giúp về các chi phí Medicare
cho thuốc kê toa và các phí tổn khác.
Hãy gọi cho chúng tôi ngay hôm nay và tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện để
được hỗ trợ về:
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Các chuyên gia của chúng tôi được
đào tạo những kỹ năng đặc biệt để
giúp bạn định hướng trong bối cảnh
các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phức
tạp hiện nay. Và sự trợ giúp này là
miễn phí.

Hướng dẫn Tiết kiệm của GeorgiaCares

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

GeorgiaCares tư vấn một
cách khách quan cho người
thụ hưởng Medicare về các
chương trình chăm sóc sức
khỏe tốt nhất có sẵn.

Chúng tôi cung cấp các phiên
tư vấn trực tiếp miễn phí tại
12 văn phòng và các cơ sở tư
vấn khác tọa lạc trên khắp
tiểu bang.

GeorgiaCares có thể bắt đầu quy trình đăng ký của bạn cũng như cung
cấp sự trợ giúp thông qua các chương trình khác tại tiểu bang mà bạn
có thể đủ điều kiện tham gia.
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SHIP cung cấp dịch vụ giáo dục, tư
vấn cá nhân và nhiều dịch vụ khác để
đáp ứng nhu cầu của người thụ
hưởng Medicare và giúp giải đáp thắc
mắc trong các lĩnh vực sau:
 Original Medicare (Medicare Cơ bản)
 Medicare Health and Drug Plans (Các
Chương trình hỗ trợ Thuốc và Chăm
sóc sức khỏe Medicare)
 Medicare Supplement Insurance (Bảo
hiểm Bổ sung Medicare)
 Financial Assistance Programs (Các
Chương trình Hỗ trợ Tài chính)

 Phí bảo hiểm chương trình thuốc kê toa
 Phí bảo hiểm Medicare, khấu trừ và đồng bảo hiểm
 Đồng chi trả cho thuốc

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

SMP trợ giúp những người cao tuổi bảo
tồn Medicare và Medicaid cho các thế
hệ mai sau bằng cách phòng tránh sự
gian lận trong chăm sóc y tế.
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.

GeorgiaCares là một tổ chức Liên doanh tư nhân-công cộng
thông qua Phòng Dịch vụ Nhân sinh Georgia,
Ban Dịch vụ dành cho Người cao tuổi.

Các dịch vụ của GeorgiaCares
 Tư vấn trực tiếp
 So sánh các chương trình phù hợp với
nhu cầu của bạn nhất





Tư vấn đăng ký miễn phí và khách quan.
Xem xét và xác định những phúc
lợi của bạn
Và nhiều dịch vụ khác...

Gọi cho GeorgiaCares Ngay hôm nay

Bạn sẽ được kết nối với một nhân viên tư vấn, người này sẽ hướng dẫn
bạn thực hiện các tùy chọn.

1-866-552-4464 (Tùy chọn 4)
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).

