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Con bạn có bảo hiểm y tế
không?
Nếu không, sự giúp đỡ có thể
có sẵn.
Các Chương trình Chăm sóc Sức khỏe của Minnesota có bảo hiểm
y tế miễn phí và chi phí thấp cho trẻ em và gia đình đủ điều kiện.
Con bạn có thể đủ điều kiện nếu thu nhập hộ gia đình của bạn dưới đây:
Quy mộ gia
đinh

Thu nhập
hàng tháng

2

$

3

$

4

$

5

$

Thu nhập
hàng năm

3,772

$

45,265

4,762

$

5,752

$

6,742

$

57,145

69,025

80,905

Thu nhập là một yếu tố để đủ điều kiện. Các quy tắc và giới hạn
khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy gọi văn phòng
quận hoặc truy cập http://mn.gov/dhs/people-we-serve/ người lớn
/ chăm sóc sức khỏe /. Các giới hạn thu nhập ở trên có giá trị đến
ngày 30 tháng 6 năm 2019.
Để có được một ứng dụng MNsure cho bảo hiểm y tế và giúp trả chi phí (DHS6696):


In một từ http://mn.gov/dhs/people-we-serve/adults/health-care/



Gọi 877-KIDS-NOW toll free



Gọi

Attention. If you need free help interpreting this document, ask your worker or call the number below for
your language.
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ةظحلام: ةقيثولا هذه ةمجرتل ةيناجم ةدعاسم تدرأ اذإ،  مقرلا ىلع لصتا وأ كفرشم نم كلذ بلطا.1-800-358-0377
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1-888-468-3787 .
請注意，如果您需要免費協助傳譯這份文件，請告訴您的工作人員或撥打1-844-217-3564。 Attention. Si
vous avez besoin d’une aide gratuite pour interpréter le présent document, demandez à votre agent chargé
du traitement de cas ou appelez le 1-844-217-3548.
Thov ua twb zoo nyeem. Yog hais tias koj xav tau kev pab txhais lus rau tsab ntaub ntawv no pub dawb,
ces nug koj tus neeg lis dej num los sis hu rau 1-888-486-8377.
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알려드립니다. 이문서에대한이해를돕기위해무료로제공되는도움을받으시려면담당자에게문의하시거나1-844-2173565으로연락하십시오.
ያያያያያያያ. ያያያያያ ያያያያያያያያያያያያያያያያያືືያያያያያያያያያያያያያያያያያያ, ያያື
ያያያያያያያያያያያያያያያያያያያያያያືືያ
ያያያያያያ ያືື ያያያያያያື ື 1-888-487-8251.
Hubachiisa. Dokumentiin kun tola akka siif hiikamu gargaarsa hoo feete, hojjettoota kee gaafadhu ykn afaan
ati dubbattuuf bilbili 1-888-234-3798.
Внимание: если вам нужна бесплатная помощь в устном переводе данного документа, обратитесь к
своему социальному работнику или позвоните по телефону 1-888-562-5877.
Digniin. Haddii aad u baahantahay caawimaad lacag-la’aan ah ee tarjumaadda qoraalkan, hawlwadeenkaaga
weydiiso ama wac lambarka 1-888-547-8829.
Atención. Si desea recibir asistencia gratuita para interpretar este documento, comuníquese con su trabajador
o llame al 1-888-428-3438.

ADA1 (9-15)

For accessible formats of this publication or assistance
with additional equal access to human services, write
to DHS.info@state.mn.us, call 800-657-3739, or use
your preferred relay service.

LB1 (8-16)

Chú ý. Nếu quý vị cần được giúp đỡ dịch tài liệu này miễn phí, xin gọi nhân viên xã hội của quý vị hoặc
gọi số 1-888-554-8759.

