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Nguồn thông tin trợ giúp tìm dịch vụ chăm sóc sức khỏe giá rẻ 
hoặc có được bảo hiểm sức khỏe 
Tìm dịch vụ chăm sóc sức khỏe giá rẻ  
▪ Bridge to Benefits: MN Low-Cost Health Care Directory (Chương trình Bridge to Benefits: Danh mục các cơ sở chăm 

sóc sức khỏe giá rẻ) (www.bridgetobenefits.org/MN_Low_Cost_Health_Care_Directory)  
Nhập vào tên quận của quý vị để xem danh sách các phòng mạch giá rẻ gần quý vị.  

▪ Minnesota Association of Community Health Centers (MNACHC) (Hiệp hội Trung tâm sức khỏe cộng đồng 
Minnesota) 
(https://mnachc.org/community-health-centers/find-a-health-center/)  
Sử dụng bản đồ hoặc nhập vào tên khu vực của quý vị để tìm một Trung tâm sức khỏe cộng đồng (Trung tâm y tế hội 
đủ tiêu chuẩn của liên bang) gần quý vị. Các Trung tâm sức khỏe cộng đồng cung cấp dịch vụ y tế, nha khoa và sức 
khỏe hành vi cho những người không có nhiều khả năng nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  

Tìm bảo hiểm sức khỏe  
▪ MNsure Apply and Enroll for insurance (Tổ chức MNsure – Nộp đơn và ghi danh tham gia chương trình bảo hiểm) 

(www.mnsure.org/new-customers/apply/index.jsp)  
Quý vị có thể nộp đơn xin bảo hiểm, như chương trình Trợ cấp y tế và MinnesotaCare, trên mạng trực tuyến hoặc qua 
sự giúp đỡ của nhân viên chuyên phụ trách về ghi danh. Đa số người dân Minnesota ghi danh qua MNsure đều hội đủ 
điều kiện được trợ giúp tài chánh.  

▪ MNsure Navigators (Nhân viên Navigator thuộc Tổ chức MNsure) 
(https://www.mnsure.org/help/find-assister/find-navigator.jsp)  
Nhân viên Navigator có thể giúp quý vị ghi danh tham gia chương trình Trợ cấp y tế hoặc MinnesotaCare (nếu quý vị 
hội đủ điều kiện). Họ cũng có thể giúp quý vị ghi danh tham gia một chương trình bảo hiểm sức khỏe tư nhân và cung 
cấp thông tin căn bản về bảo hiểm sức khỏe. Nhiều nhân viên Navigator hoạt động trong các tổ chức cộng đồng và có 
trợ giúp ngôn ngữ, bao gồm tiếng Hoa, tiếng Somali, tiếng Tây ban nha, tiếng Hmong và tiếng Việt.  

▪ Hospital Presumptive Eligibility Program (Chương trình giả định hội đủ điều kiện cho các dịch vụ chăm sóc tại bệnh 
viện) 
(https://mn.gov/dhs/partners-and-providers/policies-procedures/minnesota-health-care-programs/provider/hpe/) 
Quý vị có thể ghi danh tham gia chương trình Trợ cấp y tế hoặc MinnesotaCare khi quý vị ở bệnh viện. Nếu hội đủ các 
điều kiện, quý vị có thể được đài thọ cho các dịch vụ trước khi hoàn tất hồ sơ đơn xin.  

Tìm các dịch vụ sức khỏe khác  
▪ Các sở y tế địa phương và hội đồng y tế cộng đồng  

(https://www.health.state.mn.us/communities/practice/connect/findlph.html)  
Liên lạc với sở y tế địa phương và/hoặc hội đồng y tế cộng đồng ở quận của quý vị để nhờ hướng dẫn và hỏi thăm về 
các dịch vụ mà quý vị có thể hội đủ điều kiện.  
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Để có được thông tin này dưới định dạng khác, vui lòng gọi: 651-201-5414. 
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