Σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να
γνωρίζουν οι οικογένειες μεταναστών για το
Medicaid και το CHIP
Η Medicaid και το Πρόγραμμα Παιδικής Ασφάλισης Υγείας (CHIP) μπορούν να προσφέρουν δωρεάν ή χαμηλού κόστους
ασφάλιση υγείας για εσάς και την οικογένειά σας. Είναι ασφαλές να κάνετε αίτηση για κάλυψη Medicaid και CHIP.
Εάν η οικογένειά σας περιλαμβάνει άτομα που είναι μετανάστες, εδώ υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες που πρέπει
να γνωρίζετε:
•

Οι κρατικές υπηρεσίες Medicaid και CHIP μπορούν να συλλέγουν, να χρησιμοποιούν και να αποκαλύπτουν
πληροφορίες που χρειάζονται μόνο για το άτομο που υποβάλλει αίτηση για κάλυψη υγείας.

•

Δεν θα χρειαστεί ποτέ να κοινοποιήσετε πληροφορίες σχετικά με την υπηκοότητα ή το καθεστώς μετανάστευσης για
μέλη της οικογένειας που δεν υποβάλλουν αίτηση για κάλυψη. Στην αίτησή σας, μπορείτε να αναγνωρίσετε τα μέλη
της οικογένειας που δεν υποβάλλουν αίτηση για κάλυψη ως “μη αιτούντες”.

•

Το Medicaid και το CHIP διαθέτουν ισχυρή προστασία απορρήτου για να διατηρούν ασφαλείς τις πληροφορίες
τις δικές σας και της οικογένειάς σας. Ένα άτομο που βοηθά την οικογένειά σας να υποβάλει αίτηση για κάλυψη
πρέπει να ακολουθεί αυστηρούς κανόνες για την προστασία του απορρήτου της οικογένειάς σας. Αυτά τα άτομα
περιλαμβάνουν κρατικό προσωπικό Medicaid και CHIP, πλοηγούς, πιστοποιημένους συμβούλους εφαρμογών,
πράκτορες, μεσίτες και εκπροσώπους τηλεφωνικών κέντρων.

•

Γενικά, η υποβολή αίτησης ή η λήψη παροχών Medicaid ή CHIP ή η εξοικονόμηση πόρων για το κόστος ασφάλισης
υγείας στο Marketplace, δεν υπολογίζεται σε μια δοκιμή “δημόσιας χρέωσης”. Δεν θα επηρεάσει τις πιθανότητες ενός
ατόμου να γίνει Νόμιμος Μόνιμος Κάτοικος. Δεν υπάρχει τεστ δημόσιας χρέωσης για την υπηκοότητα.
•

Υπάρχει μία εξαίρεση για άτομα που λαμβάνουν μακροχρόνια περίθαλψη σε ίδρυμα με κρατικά έξοδα, όπως σε οίκο
ευγηρίας. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να αντιμετωπίσουν εμπόδια για την απόκτηση πράσινης κάρτας.

•

Η ιδρυματοποίηση για σύντομες περιόδους αποκατάστασης δεν λαμβάνεται υπόψη σε έναν προσδιορισμό
δημόσιας χρέωσης.

•

Τα οφέλη CHIP δεν λαμβάνονται υπόψη σε έναν προσδιορισμό δημόσιας χρέωσης σε καμία περίπτωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε το 1-877-KIDS-NOW (1-877-543-7669) ή επισκεφτείτε την ενότητα «Εύρεση
κάλυψης για την οικογένειά σας» στο InsureKidsNow.gov. Εάν εσείς ή κάποιος στην οικογένειά σας δεν μπορείτε να
μιλήσετε, να διαβάσετε, να γράψετε ή να κατανοήσετε αγγλικά, παρέχεται δωρεάν γλωσσική βοήθεια.
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