
Hướng Dẫn  
Về Các Chương Trình Và Dịch Vụ Hữu Ích
Medicaid
Medicaid cung cấp bảo hiểm y 
tế cho trẻ em, phụ nữ mang thai, 
người khuyết tật, người từ 65 tuổi 
trở lên và một số người trưởng 
thành đang chăm sóc con cái. Nó 
giúp chi trả các hóa đơn cho bác sĩ, 
bệnh viện, viện dưỡng lão và thuốc 
theo toa của bác sĩ (toa thuốc). Trẻ 
em hưởng Medicaid cũng sẽ tham 
gia chương trì nh Texas Health 
Steps.

Texas Health Steps
Texas Health Steps là chương 
trình y tế dành cho trẻ em, 
thanh thiếu niên từ 20 tuổi trở 
xuống đang hưởng Medicaid. 
Chương trình này cung cấp việc 
khám sức khỏe và nha khoa 
cùng cung cấp nhiều dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe khác.
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Hạn Mức Thu Nhập Hàng Tháng Để Hưởng Medicaid, Hiệu Lực Từ Ngày 1 Tháng 3 Năm 2021

SỐ NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH* TRẺ SƠ SINH DƯỚI 1 
TUỔI

PHỤ NỮ CÓ THAI TRẺ EM TỪ 1 
ĐẾN 5 TUỔI

TRẺ EM TỪ 6 
ĐẾN 18 TUỔI

1 $2,179 $2,179 $1,599 $1,481

2 $2,947 $2,947 $2,163 $2,003

3 $3,715 $3,715 $2,727 $2,525

4 $4,483 $4,483 $3,290 $3,048

5 $5,251 $5,251 $3,854 $3,570

6 $6,019 $6,019 $4,418 $4,092

Cứ thêm một người thì cộng vào $768 $768 $563 $522

* Trong điều kiện hưởng Medicaid, phụ nữ mang thai có thể được tính là hai người.

Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế 
Cho Trẻ Em (CHIP)
CHIP dành cho trẻ em từ 18 tuổi trở 
xuống. Đây là chương trình bảo hiểm 
dành cho những gia đình có thu 
nhập quá cao để hưởng Medicaid 
nhưng lại không thể mua nổi bảo 
hiểm tư.

Bảo Hiểm CHIP Cho Phụ Nữ 
Mang Thai
Bảo hiểm CHIP cho phụ nữ mang thai 
giúp những phụ nữ có thai không 
được hưởng Medicaid và không có 
bảo hiểm sức khỏe nào khác. Các 
khoản phúc lợi có thể bao gồm tới 20 
lần khám thai, thuốc mua theo toa, 
chi phí sinh con, 2 lần khám bác sĩ 
cho người mẹ sau khi sinh cùng với 
các lần khám định kỳ, chủng ngừa và 
thuốc mua theo toa cho em bé.

Tầm Soát Sơ Sinh
Tất cả trẻ em sinh ở Texas phải qua 
tầm soát 29 rối loạn y học. Thực hiện 
hai xét nghiệm dùng máu lấy từ gót 
chân em bé. Các xét nghiệm này 
được thực hiện 1-2 ngày sau khi sinh 
và một lần nữa lúc trẻ được 7-14 ngày 
sau khi sinh. Việc phát hiện và chữa trị 
sớm có thể ngăn ngừa nhiều vấn đề 
sức khỏe nghiêm trọng.

http://www.211texas.org/


Dịch Vụ Kế Hoạch Hóa Gia Đình
Các phòng khám kế hoạch hóa gia đình 
cung cấp thử thai, các biện pháp ngừa 
thai, xét nghiệm ung thư vú và cổ tử 
cung, đồng thời tư vấn và xét nghiệm 
HIV. Chương trình này cũng tầm soát 
bệnh tiểu đường, cholesterol, cao 
huyết áp, nhiễm trùng lây qua đường 
tình dục và điều trị. Tất cả các dịch vụ 
này được giữ kín (bí mật). Hãy truy cập 
healthytexaswomen.org để tìm phòng 
khám.

Phụ Nữ Texas Khỏe Mạnh
Chương trình này cung cấp dịch vụ y tế  
và kế hoạch hóa gia đình miễn phí cho 
phụ nữ hội đủ điều kiện trong Texas. 
Các dịch vụ bao gồm thử thai, các biện 
pháp ngừa thai, xét nghiệm ung thư 
vú và cổ tử cung, tầm soát và chữa trị 
bệnh nhiễm trùng lây qua đường tình 
dục, trầm cảm sau sinh, cholesterol, tiểu 
đường và cao huyết áp. 

Phụ nữ Texas Khỏe mạnh cũng cung 
cấp thêm cho khách hàng các dịch vụ 
sau sinh tập trung vào các điều kiện sức 
khỏe chủ yếu như điều kiện sức khỏe 
tâm thần, bệnh tim và rối loạn sử dụng 
chất gây nghiện. Để biết thêm thông tin, 
hãy truy cập healthytexaswomen.org.

Khởi Dầu Và Khởi Đầu Sớm
Các chương trình này thúc đẩy sự 
phát triển lành mạnh ở trẻ mầm non 
từ sơ sinh đến 5 tuổi. Các ưu tiên 
bao gồm giáo dục, dạy chữ trong gia 
đình, sức khỏe và chăm sóc trẻ em. 
Hãy tìm chương trình Khởi đầu gần 
bạn tại https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/
how-apply.

Dịch Vụ Bắt Buộc Hỗ Trợ Nuôi 
Con
Văn phòng Bộ trưởng Tư Pháp giúp 
các gia đình ấn định người cha hợp 
pháp của trẻ, chỉ định nuôi con, thu 
tiền cấp dưỡng trẻ, tìm cha hoặc 
vắng mặt và cung cấp dịch vụ để 
giúp cha mẹ cộng tác với nhau để 
đáp ứng nhu cầu thể chất và tinh 
thần của con cái họ.  

   Số điện thoại miễn phí toàn bang:  
1-800-252-8014

Trang web:
texasattorneygeneral.gov

Can Thiệp Sớm Cho Trẻ Em 
(ECI)
ECI giúp các trẻ em bị khuyết tật và tăng 
trưởng hoặc học hỏi chậm từ lúc mới 
sinh đến 36 tháng tuổi. ECI giúp trẻ phát 
huy hết tiềm năng của mình. Tì m hiểu 
thêm tại https://www.hhs.texas.gov/
services/disability/early-childhood-
intervention-services.

Chương Trình Trợ Cấp Tạm 
Thời Cho Các Gia Đình Nghèo 
(TANF) 
TANF giúp các gia đình có trẻ từ 18 
tuổi trở xuống chi trả cho những thứ 
như là thực phẩm, quần áo và nhà ở. 
Các khoản phúc lợi của TANF được 
phân phối bằng thẻ Lone Star. Đây là 
thẻ nhựa dùng như thẻ ghi nợ. Tìm 
hiểu thêm tại Yourtexasbenefits.com.

Chương Trình Hỗ Trợ Dinh 
Dưỡng Bổ Sung (SNAP) Trước 
Đây Gọi Là Tem Phiếu Thực 
Phẩm
SNAP giúp các gia đình mua thực 
phẩm. Các khoản trợ cấp SNAP được 
phân phối bằng thẻ Lone Star. Đây là 
thẻ nhựa dùng như thẻ ghi nợ.khỏe 
và giữ trẻ.

Truy Cập 211texas.org Hoặc 
Gọi 2-1-1 Để Biết Thông Tin 
Về Các Chương Trình Và Địch 
Vụ Khác Như Là:
• Uỷ Ban Tìm Việc Texas
• Giáo Dục
• Trầm cảm sau sinh
• Sức khỏe Tâm thần
• Nhà ở
• Báo cáo Bạo hành Trẻ em
• HIV và STD
• Trợ cấp Trả tiền Thuê nhà
• Trợ cấp các dịch vụ công ích
• Sức khỏe Phụ nữ

Gọi  2-1-1 hoặc truy cập 211texas.org
Theo luật dân quyền của Liên Bang và các quy định, chính sách về 
quyền công dân của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), các Cơ quan, văn 
phòng và nhân viên của Bộ Nông nghiệp cùng các tổ chức tham gia 
hoặc quản lý các chương trình của Bộ Nông nghiệp cấm không được 
kỳ thị về sắc tộc, màu da, nguồn gốc, giới tính, khuyết tật, tuổi tác 
hoặc trả thù hay trả đũa các hoạt động dân quyền trước kia qua bất cứ 
chương trình hoặc sinh hoạt nào do Bộ Nông nghiệp tiến hành hoặc 
tài trợ.

Những người khuyết tật cần được biết tin tức chương trình bằng các 
phương tiện truyền thông khác (chẳng hạn như Chữ Nổi cho người 
mù Braille, chữ in lớn, băng thu âm, Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ,v.v.) nên 
liên lạc với Cơ quan (Tiểu bang hoặc địa phương) nơi họ nộp đơn xin 
hưởng phúc lợi. Những người điếc, lãng tai hoặc câm có thể liên lạc 
USDA qua Dịch vụ Tiếp âm Liên Bang (Federal Relay Service) tại số 
(800) 877-8339. Ngàoi ra, thông tin về chương trình có thể được cung 
cấp qua các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh.

Muốn khiếu nại về sự kỳ thị của một chương trình, hãy điền Mẫu đơn 
Khiếu nại Kỳ thị Chương trình của USDA, (AD-3027) tìm thấy trên 
mạng: http:// www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, và tại bất 
cứ văn phòng USDA nào, hoặc viết thư gửi đến USDA và cung cấp tất 
cả thông tin cần thiết trong tờ đơn. Muốn yêu cầu bản sao mẫu đơn 
khiếu nại, hãy gọi (866) 632-9992.

Nộp đơn hoặc thư đã điền đến USDA bằng cách:

Bưu điện: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secre-
tary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW,  
Washington, D.C.

20250-9410;

fax: (202) 690-7442; hoặc

email: program.intake@usda.gov

Hãy truy cập trang web chúng tôi tại TexasWIC.org

Đây là cơ quan phục vụ bình đẳng.    © 2020 Bảo lưu mọi quyền.
Stock no. 13-156V        Rev.  6/21

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/how-apply
https://www.hhs.texas.gov/services/disability/early-childhood-intervention-services
https://www.healthytexaswomen.org/
https://www.healthytexaswomen.org/
https://www.yourtexasbenefits.com/Learn/Home
https://www.texasattorneygeneral.gov/
http://www.211texas.org/



