
The Mississippi Division of Medicaid responsibly provides access to quality health coverage for vulnerable Mississippians. 
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CHƯƠNG TRÌNH MIỄN TRỪ KẾ HOẠCH GIA ĐÌNH 

CHƯƠNG TRÌNH MIỄN TRỪ KẾ HOẠCH GIA 
ĐÌNH LÀ GÌ? 
Chương Trình Miễn Trừ Kế Hoạch Gia Đình là chương 
trình dành cho nam giới và phụ nữ đang nhận Medicaid 
trong phạm vị kế hoạch gia đình và những chương trình 
liên quan đến kế hoạch gia đình. 

AI CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC KẾ HOẠCH GIA ĐÌNH? 
Những người nhận phúc lợi cần phải đạt những tiêu chí 
sau đây: 

• Thu nhập gia đình không trên 194 phần trăm
mức nghèo liên bang (sau khi đã chuyển đổi từ
Mức Tổng Thu Nhập Điều Chỉnh (MAGI));

• Tuổi 13-44;
• Có thể sinh con cái; và
• Không có bất kì bảo hiểm y tế nào khác.

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ BIẾT ĐƯỢC TÔI ĐƯỢC 
CHI TRẢ MIỄN TRỪ KẾ HOẠCH GIA ĐÌNH? 
Những người đủ điều kiện sẽ đượ cấp một thẻ Medicaid 
vàng 

BAO NHIÊU LẦN THĂM KHÁM SẼ ĐƯỢC CHI 
TRẢ? 
Những người nhận phúc lợi không được vượt mức bốn 
(4) lần thăm khám mỗi năm tài chính liên bang (1 Tháng
1 – 31 Tháng 12)

CHI TRẢ ĐƯỢC BAO LÂU? 
Thời gian chi trả sẽ là 12 tháng. Những người nhận phúc 
lợi phải đăng ký hằng năm để được tiếp tục nhận chương 
trình miễn trừ kế hoạch gia đình 

NHỮNG CÁCH NÀO ĐỂ MẤT ĐI CHI TRẢ MIỄN 
TRỪ KẾ HOẠCH GIA ĐÌNH? 

• Không đăng ký lại hằng năm;
• Chuyển nhà ra khỏi tiểu bang Mississippi;
• Mang thai;
• Đạt 45 tuổi;
• Vô sinh;
• Được bảo hiểm y tế khác; hoặc
• Yêu cầu rút đơn khỏi chương trình.

NHỮNG DỊCH VỤ ĐƯỢC CHI TRẢ LÀ GÌ? 
• Bốn (4) lần thăm khám mỗi năm cho những dịch

vụ kế hoạch gia đình (Khám hằng năm và ba (3)
làn tái khám);

• Xét nghiệm;
• Xét nghiệm sàng lọc cho những bệnh truyền qua

đờng tình dục (STI/STD);
• Những phương pháp tránh thai được chấp thuận;
• Thuốc để chữa trị bệnh truyền qua đường tình

dục (STI/STDs); và
• Giáo dục và tư vấn về tránh thai.

NHỮNG GÌ KHÔNG ĐƯỢC CHI TRẢ? 
• Những dịch vu không liên quan đến kế hoạch

gia đình.
• Nếu quý vị cần bác sĩ gia đình hoặc những dịch

vụ không được chi trả bởi Chương Trình Miễn
Trừ Kế Hoạch Hóa Gia Đình, xin liên lạc đến
những Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng của quý vị
(Trung tâm Y Tế Chứng Nhận Liên Bang
(FQHC) hoặc Trung Tâm Y Tế Nông Thôn
(RHC)) hoặc bất kì bác sĩ, y tá hoặc trợ tá bác sĩ
nào.

Để biết them thông tin về chương trình Trình Bày Miễn Trừ Kế Hoạch Hóa Gia Đình.hoặc trợ giúp về địa chỉ của FQHC, 
RHC hoặc Bác Sĩ Gia Đình, xin liên lạc Đơn Vị Medicaid tại 1-800-421-2408, hoặc Sỡ Y Tế của Mississippi tại 
1-800-721-7222. Quý vị cũng có thể trò chuyện với một nhà cung cấp dịch vụ tại sở y tế địa phương của mình.
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