Quý vị cần trợ giúp để trả chi
phí Medicare của quý vị?
Một Chương trình Tiết kiệm Medicare có thể giúp quý vị trả phí bảo hiểm Medicare, khấu trừ, đồng bảo

hiểm, và các chi phí khác trong năm 2022, nếu quý vị có hoặc đủ điều kiện tham gia Medicare Part A và đáp
ứng các điều kiện nhất định.

Làm thế nào để tôi làm đơn xin hoặc tìm hiểu xem tôi có đủ tiêu chuẩn tham gia
một Chương trình Tiết kiệm Medicare hay không?

Truy cập Medicaid.gov/about-us/contact-us/index.html để tìm thông tin liên lạc của văn phòng Medicaid tiểu
bang của quý vị. Hoặc gọi số 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Người dùng TTY có thể gọi số 1-877-486-2048.
Hầu hết các tiểu bang sử dụng các hạn mức dưới đây nhưng các hạn mức có thể khác nhau giữa các tiểu
bang. Văn phòng Medicaid Tiểu bang có thể cho quý vị biết các hạn mức thu nhập và nguồn tài chính mà
họ dùng để xác định điều kiện hội đủ cho chương trình. Gọi điện hoặc điền đầy đủ hồ sơ đăng ký là rất quan
trọng nếu quý vị nghĩ rằng quý vị đủ điểu kiện để được tiết kiệm—ngay cả khi thu nhập hoặc nguồn tài chính
của quý vị cao hơn số tiền được liệt kê dưới đây.

Các Chương trình Tiết kiệm Medicare

Chương Trình Tiết Kiệm Của
Medicare
Chương trình Người thụ hưởng
Medicare Đủ Tiêu chuẩn (QMB)
Chương trình Người thụ hưởng
Medicare có Thu nhập thấp Ấn
định (SLMB)
Chương trình Cá nhân Đủ tiêu
chuẩn (QI)

Chương trình Cá nhân Khuyết tật
và Đang làm việc Đủ tiêu chuẩn
(QDWI)

Hạn mức thu
nhập hàng
tháng cho cá
nhân

Hạn mức nguồn
tài chính cho cá
nhân *

Hạn mức thu
nhập hàng
tháng cho cặp
vợ chồng

Hạn mức nguồn
tài chính cho
cặp vợ chồng *

$1,153

$8,400

$1,546

$12,600

$1,379

$8,400

$1,851

$12,600

$1,549

$8,400

$2,080

$12,600

$4,615

$4,000

$6,189

$6,000

*Bao gồm các nguồn tài chính như tiền nằm trong tài khoản ghi chi phiếu. Ở Alaska và Hawaii, các số tiền ở trên cao hơn một chút.
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