Ngày Hiệu Lực: Lịch năm 2022

Phần Phụ Lục của Tài Liệu Minh Định Sự Đài Thọ
cho Những Người Nhận Được Trợ Giúp Thêm Để Trả Tiền Thuốc Theo Toa
(còn gọi là Phần Phụ Lục của Sự Hỗ Trợ cho Người Có Thu Nhập Thấp
hoặc Phần Phụ Lục của LIS)
Xin vui lòng giữ thông báo này — đây là một phần của tài liệu Minh Định Sự Đài Thọ của OneCare
(HMO SNP).
Hồ sơ của chúng tôi cho thấy rằng quý vị hội đủ điều kiện nhận trợ giúp thêm để chi trả cho sự đài thọ
thuốc theo toa của quý vị. Điều này có nghiã là quý vị sẽ nhận được sự trợ giúp để trả lệ phí hàng tháng
và phần chia sẻ phí tổn cho thuốc theo toa.
Là thành viên của Chương trình chúng tôi, quý vị sẽ nhận được sự đài thọ giống như những người không
nhận được sự trợ giúp thêm. Tư cách thành viên của quý vị trong Chương trình của chúng tôi sẽ không
bị ảnh hưởng bởi sự trợ giúp thêm. Điều này cũng có nghiã là quý vị phải làm theo tất cả các quy định
và thủ tục trong tài liệu Minh Định Sự Đài Thọ.
Vui lòng xem miêu tả sự đài thọ thuốc theo toa của quý vị trong bảng dưới đây:
Tiền lệ phí
chương trình
hàng tháng của
quý vị là

Khoản chia sẻ phí tổn của
Tiền khấu trừ
quý vị cho các loại thuốc
hàng năm của tương đương/thuốc từ nhiều
quý vị là
nhà sản xuất được sử dụng
là không quá

$0*

$0

$0 (mỗi toa thuốc)

Khoản chia sẻ phí tổn của quý
vị cho tất cả các loại thuốc
khác là không quá
$9.85 (mỗi toa thuốc)

*Tiền lệ phí hàng tháng của chương trình không bao gồm bất cứ tiền lệ phí Medicare Phần B nào mà
quý vị có thể vẫn phải trả. Tiền lệ phí của chương trình mà quý vị trả đã được tính dựa trên lệ phí của
Chương trình và khoản tiền trợ giúp thêm mà quý vị nhận được.
Xin tham khảo tài liệu Minh Định Sự Đài Thọ của quý vị để biết thêm thông tin về việc trả lệ phí chương
trình của quý vị.
Khi số tiền mà quý vị và Medicare trả (như là sự trợ giúp thêm) đạt đến $7,050 trong một năm, (các)
khoản tiền phụ phí của quý vị sẽ giảm xuống còn $0 cho mỗi toa thuốc.
Medicare hoặc Sở An Sinh Xã Hội sẽ thường xuyên xem xét tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị để
chắc chắn rằng quý vị vẫn còn đủ tiêu chuẩn nhận sự trợ giúp thêm để trả các chi phí trong chương trình
thuốc theo toa Medicare của quý vị. Tình trạng hội đủ điều kiện nhận sự trợ giúp thêm của quý vị có thể
thay đổi nếu mức thu nhập hoặc nguồn tài chính của quý vị có thay đổi, nếu quý vị lập gia đình hoặc trở
thành người độc thân, hoặc quý vị bị mất Medicaid.
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Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào về thông báo này, xin vui lòng liên lạc với văn phòng Dịch Vụ
OneCare ở số 1-877-412-2734 (Thành viên sử dụng máy TTY nên gọi số 711), 24 giờ một ngày, 7 ngày
trong tuần hoặc tại trang mạng www.caloptima.org/onecare.

OneCare (HMO SNP) là một chương trình Medicare Advantage có Hợp đồng với Medicare. Việc ghi
danh gia nhập OneCare tùy thuộc vào việc gia hạn hợp đồng. OneCare tuân thủ luật dân quyền hiện
hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi,
khuyết tật, hoặc giới tính. Xin vui lòng liên lạc đường dây miễn phí của văn phòng Dịch Vụ OneCare ở
số 1-877-412-2734 (TTY 711), 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
English: ATTENTION: If you speak a language other than English, language assistance services, free of
charge, are available to you. Call 1-877-412-2734 (TTY 711).
Spanish: ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia
lingüística. Llame al 1-877-412-2734 (TTY 711).
Vietnamese: CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.
Gọi số 1-877-412-2734 (TTY 711).
Đính kèm:
• Phụ Trang Thông Báo Không Phân Biệt Đối Xử (Số Tài liệu: H5433_22MM006TV_C)
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