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Vì Sao Bảo Hiểm Sức Khỏe Quan Trọng Đối Với Con Của Bạn

Bảo hiểm sức khỏe bảo vệ tiền của bạn:
• Nếu con bạn bị ốm, bảo hiểm sức khỏe giúp chi trả  

cho việc điều trị mà con bạn cần.
• Bạn có thể dùng tiền vào những việc như mua thức  

ăn và trả tiền nhà, và con bạn vẫn được chăm sóc sức khỏe.
• Con của bạn được nhận chăm sóc sức khỏe y tế dự phòng miễn phí.

Bảo hiểm sức khỏe cung cấp phương tiện để bạn đặt câu hỏi và 
nhận được sự giúp đỡ khi bạn lo lắng về:
• Sự phát triển và hành vi của con bạn.
• Năng lực học tập ở trường của con bạn.
• Khả năng nhìn hoặc đọc của con bạn.
• Răng của con bạn.

Đăng ký bảo hiểm dễ dàng:
• Bạn có thể đăng ký Medicaid qua điện thoại, điền vào mẫu đơn, 

hoặc trên mạng tại trang web www.dhhs.ne.gov/ACCESSNebraska . 
    Để yêu cầu trợ giúp về ngôn ngữ, gọi số 1-800-632-7633.
• Sử dụng www.healthcare.gov để xem các lựa chọn khác về bảo hiểm 

sức khỏe. Để yêu cầu trợ giúp về ngôn ngữ, gọi số 1-800-318-2596.

Con của bạn sẽ không bị từ chối khi đăng ký bảo hiểm ngay cả 
khi bé có những vấn đề về sức khỏe như hen suyễn, tiểu đường, 
hoặc có vấn đề về hành vi.

Phần nhiều trẻ em thiểu số và con em những gia đình có thu nhập thấp 
gặp phải một số vấn đề về sức khỏe thường xuyên hơn các em khác. 
Những em này có thể hay bị bệnh hơn và nghỉ học nhiều hơn. 
Bằng việc đăng ký và sử dụng bảo hiểm sức khỏe, bạn có thể ngăn ngừa 
việc con mình bị bệnh, nghỉ học, và sa sút trong học tập.
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