
Carewell SEIU 503 là nhóm chương trình đào tạo và phúc lợi dành cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe tại nhà và hỗ trợ cá nhân mà SEIU 503 phải rất khó khăn mới giành được nhằm cải thiện cuộc sống của họ. 
Được cung cấp theo phương thức rõ ràng, dễ tiếp cận và đáng tin cậy, các phúc lợi này mang đến sự ổn định, sức 
khỏe, kỹ năng và nội dung đào tạo cần thiết cho các nhân viên. 

Tất cả các phúc lợi này đều do RISE Partnership cung cấp, đây là dịch vụ hỗ trợ phúc lợi tập trung vào nhân viên.

Carewell SEIU 503 cung cấp các phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức khỏe (HCA). 
Các phúc lợi này giúp những nhân viên đủ điều kiện thanh toán phí bảo hiểm hằng tháng của bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 
cá nhân theo một *chương trình bảo hiểm y tế đủ điều kiện và được phê duyệt thông qua Marketplace Bảo Hiểm Y Tế ở liên 
bang hoặc tiểu bang. 

Nếu đăng ký chương trình trên Marketplace lần đầu, bạn có thể cần phải đợi đến Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng 
năm dành cho bảo hiểm y tế) để đăng ký. Thời gian này thường diễn ra từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12. Tuy nhiên, 
trong trường hợp 
• bạn đủ điều kiện nhận các phúc lợi của Carewell SEIU 503 (Nha Khoa, Thị Lực + Thính Lực, Chương Trình Hỗ Trợ Nhân 

Viên) sau khi kết thúc giai đoạn Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) gần đây nhất và
• bạn đã đăng ký tham gia một *chương trình chưa được phê duyệt thông qua một Marketplace bảo hiểm y tế, 
bạn có thể đủ điều kiện nhận một phúc lợi tạm thời về Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức khỏe. Điều này giúp bạn 
được nhận khoản hoàn trả trung bình phí bảo hiểm và hỗ trợ chi phí tự trả đến hết năm.

* Danh sách chương trình được phê duyệt được đăng trên trang web CarewellSEIU503.org/approved-plans 
của chúng tôi. Các chương trình được phê duyệt cho năm sắp tới được công bố trên trang web này vào cuối 
tháng 10 hoặc đầu tháng 11 khi bắt đầu Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế).  

Cách đăng ký 

Để nhận các khoản hoàn trả phí bảo hiểm 
thì hằng tháng, bạn phải gửi: 

• Một Medical Reimbursement Claim Form 
(Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Y Tế) 

• Bằng chứng về bảo hiểm cá nhân, bao gồm phí 
bảo hiểm thuần, Tín Dụng Thuế Cao Cấp Nâng Cao 
(APTC) nếu có, ngày bắt đầu có hiệu lực của chính 
sách và tên của bất kỳ người nào ngoài nhà cung cấp 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà chính sách đề cập 
(hóa đơn từ hãng bảo hiểm) 

• Bằng chứng thanh toán 

Cách nhanh nhất và đơn giản nhất để nộp đơn 
đăng ký là điền vào Medical Reimbursement Claim 
Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Y Tế) 
trên trang web CarewellSEIU503.org/forms.

Quét mã QR này để bắt đầu điền vào  
Medical Reimbursement Claim Form 
(Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Y Tế).

Phúc lợi này sẽ bao trả bao nhiêu phí bảo hiểm cho tôi?

Nếu đủ điều kiện, bạn sẽ nhận được khoản hoàn 
trả cho toàn bộ phí bảo hiểm thuần hằng tháng, 
tối đa là $444,43 mỗi tháng trong năm 2022.

Hỗ Trợ Chi Phí 
Chăm Sóc Sức Khỏe

Để tiếp tục được hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe của Carewell SEIU 503 sau thời điểm cuối 
năm, bạn phải đăng ký tham gia một chương trình được phê duyệt ngay khi có thể và không được muộn hơn Open 
Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế), thường diễn ra từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 15 
tháng 12. Nếu không, các phúc lợi HCA của Carewell SEIU 503 mà bạn được hưởng sẽ chấm dứt vào cuối năm.
Nhóm Phúc Lợi Của Carewell có thể giúp bạn đăng ký tham gia một chương trình được 
phê duyệt trong Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế)! 
Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-844-503-7348. 

https://www.carewellseiu503.org/wp-content/uploads/securepdfs/all-2022-plans-V.pdf
https://www.carewellseiu503.org/vi/benefits/healthcare-cost-assistance/approved-plans/
https://risepartnership.jotform.com/212288173993062?language=vi
https://risepartnership.jotform.com/212288173993062?language=vi
https://www.carewellseiu503.org/vi/resources/forms/
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Quá trình hoàn trả phí bảo hiểm  
sẽ diễn ra như thế nào? 
Bạn phải thanh toán trực tiếp số phí bảo hiểm hằng tháng 
cho hãng bảo hiểm, sau đó gửi Medical Reimbursement 
Claim Form (Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí Y 
Tế) kèm theo một bản sao hóa đơn cùng với bằng 
chứng thanh toán cho Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi 
hằng tháng, như mô tả ở trên. Sau khi tiếp nhận, xử 
lý và phê duyệt tất cả các tài liệu, chứng từ bắt buộc, 
Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi sẽ gửi khoản hoàn 
trả phí bảo hiểm bằng séc hoặc ký thác trực tiếp.
Hình thức ký thác trực tiếp sẽ nhanh hơn và an toàn 
hơn so với hình thức nhận séc qua đường bưu điện. 
Để đăng ký hình thức ký thác trực tiếp, bạn chỉ cần điền 
vào Direct Deposit Form (Mẫu Đơn Ký Thác Trực Tiếp) 
trên trang web CarewellSEIU503.org/forms.

Quét mã QR này để bắt đầu 
điền vào Direct Deposit Form 
(Mẫu Đơn Ký Thác Trực Tiếp).

Chi phí tự trả thì sao? 
Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được 
hưởng phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe sẽ 
nhận được một chiếc Thẻ Thanh Toán Tiện Lợi (BCC) 
từ Ameriflex qua đường bưu điện. Bạn sẽ không thể 
sử dụng BCC để thanh toán phí bảo hiểm cho đến khi 
bạn đăng ký tham gia một chương trình được phê duyệt. 
Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng BCC cho tất cả các chi 
phí tự trả được bao trả (tối đa là $6.600 trong năm 2022). 
Bạn có thể sử dụng BCC tại phòng khám của bác sĩ, 
hiệu thuốc và địa điểm của các nhà cung cấp dịch vụ 
y tế khác để thanh toán mọi khoản tiền mà bạn phải trả 
cho những dịch vụ được bao trả theo một chương trình 
y tế đủ điều kiện và được phê duyệt, chẳng hạn như: 
• Khoản khấu trừ 
• Khoản đồng thanh toán 
• Khoản đồng bảo hiểm  
• Thuốc kê đơn 

Các trường hợp kháng cáo 
Nếu hãng bảo hiểm của bạn không có tên trong danh 
sách chương trình được phê duyệt nhưng bạn muốn tiếp 
tục với hãng bảo hiểm đó vì muốn duy trì dịch vụ chăm 
sóc, bạn có thể gửi đơn kháng cáo kèm theo các tài liệu, 
chứng từ hỗ trợ tới Văn Phòng Quản Lý Phúc Lợi. 
Trong một số ít trường hợp, nếu bạn không thể đăng 
ký tham gia một chương trình được phê duyệt trong 
Open Enrollment s(thời gian đăng ký hằng năm dành 
cho bảo hiểm) nhưng đủ điều kiện trước giai đoạn 
này, bạn có thể kháng cáo để nhận khoản hoàn trả 
trung bình phí bảo hiểm cho chương trình bảo hiểm 
y tế chưa được phê duyệt của bạn.
Bạn có thể điền vào Eligibility and Reimbursement 
Appeal Form (Mẫu Đơn Kháng Cáo về Điều 
Kiện Hưởng Phúc Lợi và Vấn Đề Bồi Hoàn) 
trên trang web CarewellSEIU503.org/benefits.
Nếu muốn hỏi về việc bạn có đủ điều kiện hưởng 
khoản phúc lợi tạm thời này hay không hoặc về 
kháng cáo, vui lòng gọi đến số 1-844-507-7554, 
nhấn phím 3 rồi nhấn phím 2.

Bạn không có Internet? Bạn cần nhận các mẫu đơn 
qua đường bưu điện? 
Bạn có câu hỏi về các phúc lợi của Carewell SEIU 503?
Hãy gọi đến số 1-844-503-7348
từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, 
Thứ Hai đến Thứ Sáu (theo giờ PST). 

Chúng tôi có thể hỗ 
trợ bạn bằng ngôn 
ngữ bạn ưa dùng! 

Điện thoại 1-844-503-7348  •  CarewellSEIU503Benefits@RISEpartnership.com  •  CarewellSEIU503.org

Để biết thêm thông tin về phúc lợi Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe của Carewell SEIU 
503, hãy truy cập vào trang web CarewellSEIU503.org/approved-plans. của chúng tôi

Quét mã QR này bằng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng để truy cập trang web 
của chúng tôi.
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https://risepartnership.jotform.com/212278209348964?language=vi
https://www.carewellseiu503.org/vi/resources/forms/
https://risepartnership.jotform.com/212296895694070?language=vi
https://risepartnership.jotform.com/212296895694070?language=vi
https://risepartnership.jotform.com/212296895694070?language=vi
https://www.carewellseiu503.org/vi/benefits/
https://www.carewellseiu503.org/vi/benefits/healthcare-cost-assistance/approved-plans/

