
Centers for Medicare and Medicaid Services (Trung tâm D!ch v" Medicare & Medicaid) yêu c# u cá c $% i l&  b' o hi( m luôn 
ph' i l) p v*n b' n v+  ph% m vi ti, p th!  tr-. c khi tr/ c ti, p g0 p khá ch hà ng ho0c qua $i1n tho%i $(  bá n hà ng nh2 m b' o 
$' m có  s/  hi( u bi, t v+  nh3 ng gì  s4  $-5 c bà n th' o gi3 a $% i l&  và  6ng viên Medicare (ho0 c $% i di1 n $-5 c 7 y quy+ n c7 a 
h8 ). T9t c' thông tin $-5c cung c9p trong m:u này là b'o m)t và ph'i do t;ng ng-<i v.i Medicare ho0c ng-<i $%i di1n 
$-5c 7y quy+n c7a ng-<i $ó $i+n vào. 

Vui lòng k& t=t vào bên d-.i ô c%nh lo%i ch->ng trình qu& v! mu?n $%i l& th'o lu)n v.i mình. 

 Ch!"ng trình Medicare Advantage (Ph#n C) 

Medicare Health Maintenance Organization (HMO) (T$  ch% c Duy trì  S% c kh& e Medicare) — là  Ch!"ng trì nh 
Medicare Advantage cung c' p t' t c(  cá c b( o hi) m y t*  Ph# n A và  Ph# n B c+ a Original Medicare và  ,ôi khi c(  b( o 
hi) m thu- c theo toa Ph# n D. Trong h# u h* t m. i HMO, qu/  v0  ch1  ,!2 c nh3 n d0 ch v4  ch5m só c c+ a cá c bá c s6  ho7 c 
b8 nh vi8 n trong m9 ng c+ a ch!"ng trì nh (tr:  tr!; ng h2 p c' p c% u).

Medicare Special Needs Plan - SNP (Ch!"ng trình Ch5m sóc Ng!;i có Nhu c#u <7c bi8t c+ a Medicare) — là  
Ch!"ng trì nh Medicare Advantage có  gó i quy= n l2 i ,!2 c thi* t k*  cho nh> ng ng!; i có  nhu c# u ch5m só c s% c 
kh& e ,7 c bi8 t. Ví  d4  v=  nh> ng nhó m ng!; i c4  th)  ,!2 c ph4 c v4  g? m có  ng!; i có  c(  Medicare và  Medicaid, 
ng!; i s- ng t9 i cá c nhà  ,i= u d!@ ng, và  ng!; i có  nh> ng b8 nh mã n tí nh nà o ,ó .

B2 ng vi1 c k&  gi9 y nà y, qu&  v!  $@ ng &  g0 p $% i l&  b' o hi( m $(  nó i chuy1 n v+  nh3 ng lo% i s' n phA m mà  qu&  v!  
$ã  ghi t= t tên h8  B  trên. Xin l-u & , ng-< i s4  nó i chuy1 n v+  s' n phA m là  ng-< i $-5 c ch->ng trì nh Medicare 
tuy( n d" ng ho0 c h5 p $@ ng. H8 không làm vi1c tr/c ti,p v.i Chính quy+n Liên bang. Ng-< i nà y cC ng có  
th(  $-5 c tr'  ti+ n do vi1 c qu&  v!  ghi danh và o ch->ng trì nh. 
Vi1 c k&  gi9 y nà y KHÔNG khi, n qu&  v!  có  nghD a v"  ph' i ghi danh mE t ch->ng trì nh, ' nh h-B ng $, n vi1 c ghi 
danh hi1 n t% i c7 a qu&  v! , ho0 c ghi danh qu&  v!  và o mE t ch->ng trì nh Medicare.  

Ch3 k& c7a Fng viên:  Ngày:  

N, u qu&  v!  là  ng-< i $% i di1 n $-5 c 7 y quy+ n, qu&  v!  ph' i k&  tên B  trên và  cung c9 p cá c thông tin sau $ây:

Tên Ng-<i G%i di1n $-5c Hy quy+n:  

M?i quan h1 c7a Qu& v! v.i Fng viên:  

To be completed by Agent: 

Agent Name: Agent Phone:

Candidate Name: Candidate Phone: 

Candidate Address: (optional) 

Initial Method of Contact: 
(Indicate here if candidate 
was a walk-in) 

Agent Signature: Date Appt. Completed: 

H0838_515.BND.SOA.180817_C  

Gi!y Xác nh"n Ph#m vi Th$ o lu" n trong Cu% c h& n Ti' p th(  
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Tr!Ac khi ,!a ra quy*t ,0nh ghi danh, ,i=u quan tr.ng là qu/ v0 hi)u ,#y ,+ các quy=n l2i và quy tBc c+a 
chúng tôi. N*u qu/ v0 có b't kC câu h&i nào, qu/ v0 có th) g.i ,i8n và nói chuy8n vAi ,9i di8n d0ch v4 
khách hàng theo s- 1-866-255-4795, TTY 711. 

H0838_505.PreEnrCkLst.NonSNP.180812_C  

Danh sách Ki)m tra Tr*+c Ghi danh 

Tì m hi! u cá c Quy" n l# i 
Xem xét toàn bD danh sách quy=n l2i trong Ch%ng t: B(o hi)m (EOC), ,7c bi8t cho các d0ch v4 
qu/ v0 th!;ng xuyên khám bác s6. Truy c3p bndhmo.com/members/plan-details ho7c g.i tAi 
1-866-255-4795, TTY 711 ,) xem b(n sao EOC. 

Xem l9i danh m4c nhà cung c'p (ho7c h&i bác s6 c+a qu/ v0) ,) ,(m b(o rEng các bác s6 mà qu/ 
v0 khám hi8n có trong m9ng l!Ai. N*u h. không ,!2c li8t kê, có ngh6a là qu/ v0 sF ph(i ch.n mDt 
bác s6 mAi. 

Xem xét danh m4c nhà thu-c ,) ,(m b(o nhà thu-c qu/ v0 sG d4ng cho b't kC lo9i thu-c theo 
toa nào trong m9ng l!Ai. N*u nhà thu-c không có trong danh sách, qu/ v0 sF có kh( n5ng ph(i 
ch.n mDt nhà thu-c mAi cho thu-c theo toa c+a qu/ v0. 

Hi!u rõ các Quy t$c Quan tr%ng 
Ngoài phí b(o hi)m hàng tháng c+a qu/ v0, qu/ v0 ph(i ti*p t4c thanh toán phí b(o hi)m 
Medicare Ph#n B c+a qu/ v0. Phí b(o hi)m này th!;ng ,!2c tr: t: séc An sinh Xã hDi hàng tháng. 

Quy= n l2 i, phí  b( o hi) m và /ho7 c kho(n ,?ng thanh toán/,? ng b( o hi) m có  th)  thay ,$ i và o 
ngà y 1 thá ng 1 n5m 2022. 

Ngo9i tr: trong tr!;ng h2p khHn c'p ho7c c'p c%u, chúng tôi không b(o hi)m các d0ch v4 c+a 
các nhà cung c'p ngoài m9ng l!Ai (các bác s6 không ,!2c li8t kê trong danh m4c nhà cung c'p). 
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Ai có th! s& d'ng m(u này?
Nh>ng ng!;i có Medicare mu-n tham gia 
Ch!"ng trình Medicare Advantage.
)! tham gia ch*+ng trình, qu, v- ph.i: 
• Là  công dân Hoa KC  ho7 c  c! trú  h2 p phá p 

t9 i Hoa KC .
• S-ng trong khu vI c d0 ch v4  c+ a ch!"ng trì nh.
Quan tr%ng: <) tham gia Ch!"ng trình 
Medicare Advantage, qu/ v0 cJng ph(i có c( hai: 
• Medicare Ph#n A (B(o hi)m B8nh vi8n).
• Medicare Ph#n B (B(o hi)m Y t*).

Khi nào tôi s& d'ng m(u này? 
Qu, v- có th! tham gia m/t ch*+ng trình: 
• T: ngày 15 tháng 10–ngày 7 tháng 12 hEng 

n5m (,-i vAi b(o hi)m bBt ,#u có hi8u lIc 
t: ngày 1 tháng 1). 

• Trong vòng 3 tháng k) t: l#n ,#u tiên nh3n 
,!2c Medicare.

• Trong mDt s- tình hu-ng nh't ,0nh mà qu/ 
v0 ,!2c phép tham gia ho7c chuy)n ,$i 
ch!"ng trình. 

Truy c3p Medicare.gov ,) tìm hi)u thêm v= 
th;i ,i)m qu/ v0 có th) ,5ng k/ mDt ch!"ng 
trình.

Tôi c0n nh1ng gì 2! hoàn thành m(u này?
• S- Medicare c+a qu/ v0 (s- trên thK Medicare 

màu ,&, trBng và xanh lam c+a qu/ v0).
• <0a ch1 th!;ng trú và s- ,i8n tho9i c+a qu/ v0.
L*u ,: Qu/ v0 ph(i hoàn thành t't c( các m4c 
trong Ph#n 1. Các m4c trong Ph#n 2 là tùy 
ch.n — qu/ v0 không th) b0 t: ch-i b(o hi)m 
vì qu/ v0 không ,i=n vào. 

M,U YÊU C-U GHI DANH CÁ NHÂN ./ YÊU C-U 
0 CH12NG TRÌNH MEDICARE ADVANTAGE (PH-N C)

Nh$c nh3:
• N*u qu/ v0 mu-n tham gia mDt ch!"ng trình 

trong th;i gian ghi danh vào mùa thu (ngày 
15 tháng 10–ngày 7 tháng 12), ch!"ng trình 
,ó ph(i nh3n ,!2c mLu hoàn ch1nh c+a qu/ v0 
tr!Ac ngày 7 tháng 12. 

• Ch!"ng trình c+a qu/ v0 sF gGi cho qu/ v0 mDt 
hóa ,"n cho phí b(o hi)m c+a ch!"ng trình. 
Qu/ v0 có th) ch.n ,5ng k/ ,) ,!2c kh'u 
tr: các kho(n thanh toán phí b(o hi)m t: tài 
kho(n ngân hàng ho7c quy=n l2i An sinh Xã 
hDi (ho7c Ban H!u trí Ngành ,!;ng sBt) hEng 
tháng c+a qu/ v0. 

)i"u gì s4 x.y ra k5 ti5p? 
GGi mLu ,"n ,ã ,i=n và k/ c+a qu/ v0 ,*n:
Brand New Day 
ATTN: Enrollment Department 
PO Box 93122 
Long Beach, CA 90809 
Sau khi h. xG l/ yêu c#u tham gia c+a qu/ v0,  h. 
sF liên l9c vAi qu/ v0. 

Làm cách nào 2! nh6n tr# giúp v7i m(u này?
G.i Brand New Day theo s- 1-866-255-4795. 
Ng!;i dùng TTY có th) g.i 711. BD ph3n D0ch v4 
HDi viên túc trIc Th% Hai – Th% Sáu 
8 gi; sáng – 8 gi; t-i và 7 ngày mMi tu#n t: 8 gi; sáng – 
8 gi; t-i t: ngày 1 tháng 10 – ngày 31 tháng 3. 
G.i Medicare theo s- 1-800-MEDICARE 
(1-800-633-4227) 24 gi;  mM i ngà y/7 ngà y mM i 
tu# n. Ng!; i dù ng TTY có th) g. i 1-877-486-2048. 

En español: Llame a Brand New Day al 
1-866-255-4795, TTY 711 (o a Medicare gratis al 
1-800-633-4227, 24 horas al día/7 días a la semana) 
y oprima el 2 para asistencia en español y un 
representante estará disponible para asistirle. Brand 
New Day está disponible de lunes a viernes de 
8 am – 8 pm y los 7 días de la semana de 8 am – 
8 pm del 1 de octubre al 31 de marzo.

S-  OMB 0938-1378
H*t h9n: 7/31/2023
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Ph!n 1 – T"t c# các tr$%ng trên trang này &'u là b(t bu)c  
(tr* khi &$+c &ánh d"u là tùy ch,n)

H0838_2951.211004_C 1 / 8

Ngày Hi!u l"c B#o hi$m %& xu't:

Ch(n ch)*ng trình qu+ v, mu-n tham gia: 

Brand New Day Classic Care I Plan  
(HMO) 25  

Brand New Day Dual Access Plan  
(HMO D-SNP) 24 

Qu!n Kern, Los Angeles, Orange, Riverside, 
San Bernardino, và San Diego 
$0 m!i tháng 

Qu!n Alameda, Contra Costa, Fresno, 
Imperial, Kern, Kings, Los Angeles, Madera, 
Orange, Placer, Riverside, Sacramento, San 
Bernardino, San Francisco, San Joaquin, 
Santa Cruz, Solano, Stanislaus, Tulare, và Yolo 
$0 m!i tháng: Phí b"o hi#m c$a qu% v& có 
th# cao h'n n(u qu% v& không nh!n )*+c Tr+ 
c,p -.c bi/t  

Brand New Day Classic Care II Plan  
(HMO) 37

Brand New Day Classic Choice Plan  
(HMO) 33

Qu!n Alameda, Fresno, Imperial, Kern, 
Kings, Los Angeles, Madera, Orange, Placer, 
Riverside, Sacramento, San Bernardino, 
San Diego, San Francisco, San Joaquin, San 
Mateo, Santa Clara, Stanislaus, Tulare, và Yolo 
$0 m!i tháng 

Qu!n Fresno, Imperial, Kern, Kings,  
Los Angeles, Madera, Orange, Riverside, 
Sacramento, San Bernardino, San Diego, San 
Francisco, San Joaquin, San Mateo, Santa 
Clara, và Tulare 
$0 m!i tháng: Phí b"o hi#m c$a qu% v& có 
th# cao h'n n(u qu% v& không nh!n )*+c Tr+ 
c,p -.c bi/t  

Brand New Day Classic Care III Plan   
(HMO) 46 

Qu!n Contra Costa, Santa Cruz, và Solano 
$55 m!i tháng 

Brand New Day Part B Savings Plan  
(HMO) 49

Qu!n Los Angeles, Orange, Riverside,  
San Bernardino, và San Diego 
$0 m!i tháng 



2 / 8

Ngày Hi8u l9c B.o hi!m )" xu:t:

Ch%n ch*+ng trình qu, v- mu;n tham gia: 

Brand New Day Embrace Care Plan 
(HMO C-SNP) 39-1

Brand New Day Embrace Choice Plan 
(HMO C-SNP) 40-1  

Qu3n Kern, Los Angeles, Orange, Riverside, 
San Bernardino, và San Diego 
$0 m!i tháng 

Qu3n Kern, Los Angeles, Orange, Riverside, 
San Bernardino, và San Diego 
$0 m!i tháng: Phí b(o hi)m c+a qu/ v0 có 
th) cao h"n n*u qu/ v0 không nh3n ,!2c Tr2 
c'p <7c bi8t

Brand New Day Embrace Care Plan 
(HMO C-SNP) 39-2  

Brand New Day Embrace Choice Plan 
(HMO C-SNP) 40-2 

Qu3n Alameda, Fresno, Imperial, Kings, 
Madera, Placer, Sacramento, San Francisco, 
San Joaquin, San Mateo, Santa Clara, 
Stanislaus, Tulare, và Yolo 
$0 m!i tháng 

Qu3n Alameda, Contra Costa, Fresno, 
Imperial, Kings, Madera, Placer, Sacramento, 
San Francisco, San Joaquin, San Mateo, Santa 
Clara, Santa Cruz, Solano, Stanislaus, Tulare, 
và Yolo 
$0 m!i tháng: Phí b(o hi)m c+a qu/ v0 có 
th) cao h"n n*u qu/ v0 không nh3n ,!2c Tr2 
c'p <7c bi8t 

Brand New Day Embrace Care 
(HMO C-SNP) 47 

Qu3n Contra Costa, Santa Cruz, và Solano 
$55 m!i tháng 

Brand New Day Valor Care Plan 
(HMO) 48  

Qu3n Fresno, Imperial, Kern, Kings, 
Los Angeles, Madera, Orange, Riverside, 
Sacramento, San Bernardino, San Diego, San 
Francisco, San Joaquin, San Mateo, Santa 
Clara, và Tulare 
$0 m!i tháng 

Ph3n 1 – T!t c$ các tr*4ng trên trang này 56u là b7t bu%c 
(tr8 khi 5*9c 5ánh d!u là tùy ch:n)

G
!P

 - 
G

I"
 - 

XÉ
G

!P
 - 

G
I"

 - 
XÉ



Thông tin v6 Qu; v(

Thành ph; 

Ngày sinh (DD/MM/YYYY) 

)-a ch< )*=ng ph; N+i Th*=ng trú ()>ng nh6p Hòm th*) 

)-a ch< )*=ng ph; 

Ti!u bang 

Thành ph; Ti!u bang 

Mã B*u chính 

Qu;c gia (Tùy ch%n) 

Mã B*u chính 
)-a ch< G&i th*, n5u khác )-a ch< Th*=ng trú c?a qu, v- (Cho phép H/p th*) 

)-a ch< Email (Tùy ch%n) 
!ánh d"u ch#n $% &y quy'n cho Brand New Day liên l(c v)i qu* v+ v' các quy'n l,i c&a qu* v+ và 
thông tin s-c kh.e qua email. 

S; )i8n tho@i Khác – Di 2/ng 
!ánh d"u ch#n $% &y quy'n cho Brand New Day nh/n tin cho qu* v+ $0n $i1n tho(i di $2ng c&a qu* v+.

Tên ng*=i liên l@c trong Tr*=ng h#p KhAn c:p (Tùy ch%n) S;  )i8 n tho@ i M;i quan h8 v7i Qu, v-  

H% 

S;  2i8 n tho@ i: 

Nam N<

Gi7i tính 

Tên Tên 28m (Tùy ch%n) 

/ /

CA

Vui lòng sG d4ng thK Medicare xanh, trBng 
và ,& ,) hoàn thành ph#n này.

• <i=n thông tin này c+a chúng tôi khi nó 
xu't hi8n trên thK Medicare c+a qu/ v0. 

-HONC- 

• <ính kèm b(n sao thK Medicare c+ a 
qu/  v0  ho7c th! gG i t: SO  An sinh Xã hDi 
ho7c HDi ,?ng H!u trí Ngà nh h&a xa. 

Thông tin v6 Medicare c=a qu; v(

Tên (nh! ,!2c in trên thK Medicare): 

S- Medicare 

)BCC PHÉP CHO  NGÀY CÓ HIDU LEC 
BPNH VIPN (Ph#n A)  _____ /_____ /_______ 

Y TQ (Ph#n B)  _____ /_____ /_______ 

Qu/  v0  ph( i có  Medicare Ph# n A và Ph# n B ,) tham 
gia ch!"ng trì nh Medicare Advantage.  

3 / 8
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Tr$ l4i nh<ng câu h>i quan tr:ng sau:

2)  Qu/  v0  có  ph( i là  ng!; i c! trú  t9 i mD t c" sO  ch5m só c lâu dà i, nh! nhà  ,i= u 
d!@ ng chR ng h9 n không? N* u “có ”, vui lòng cung c' p cá c thông tin sau ,ây: Có 

Có 

Không 

Không 1)   Qu/ v0 sF có b( o hi) m thu- c theo toa khác (nh! VA, TRICARE) 
ngoài Brand New Day ch%? 

)- a ch<  & S;  )i8 n tho@ i c? a C+ s3  (s;  và  tên 2*= ng) 

Tên C+ s3 

Tên c?a B.o hi!m Khác S; ID cho B.o hi!m Này Mã nhóm cho B.o hi!m Này 

Có Không 3)  Qu/ v0 có ,!2c ghi danh vào ch!"ng trình Medicaid (Medi-Cal) c+a Ti) u bang không? 
N*u có, vui lòng cung c'p s- Ch!"ng trình Medicaid (Medi-Cal) c+a qu/ v0: 

N*u qu/ v0 ghi danh vào mDt trong các Ch!"ng trình Nhu c#u <7c bi8t (SNP) c+a chúng tôi, vui lòng 
hoàn thành Công c4 <ánh giá Tính <+ ,i=u ki8n Tr!Ac <5ng k/.

Công c? .ánh giá Tính .= 5i6u ki@n Tr*+c .Ang k; 

QUAN TRBNG: Vui lòng 5:c và k; vào bên d*+i

• Tôi ph(i gi> c( B8nh vi8n (Ph#n A) và Y t* (Ph#n B) ,) ti*p t4c tham gia Brand New Day.
• BEng cách tham gia Ch!"ng trình Medicare Advantage này, tôi xác nh3n rEng Brand New Day sF chia 

sK thông tin c+a tôi vAi Medicare, ng!;i có th) sG d4ng thông tin ,ó ,) theo dõi vi8c ghi danh c+a tôi, 
,) thanh toán và cho các m4c ,ích khác ,!2c lu3t Liên bang cho phép thu th3p thông tin này (xem 
Tuyên b- v= <9o lu3t B(o m3t bên d!Ai).

• Ph(n h?i c+a qu/ v0 cho mLu này là tI nguy8n. Tuy nhiên, vi8c không ph(n h?i có th) (nh h!Ong ,*n 
vi8c ghi danh vào ch!"ng trình.

• Thông tin ghi trên ,"n ghi danh nà y là  chí nh xá c theo m% c ,D  hi) u bi* t nh' t c+ a tôi. Tôi hi)u rEng n*u 
tôi c- tình cung c'p thông tin sai l8ch vào mLu này, tôi sF b0 h+y ,5ng k/ kh&i ch!"ng trình.

• Tôi hi) u rE ng ng!; i có  Medicare th!;ng không ,!2 c Medicare b(o hi)m trong khi O n!A c ngoà i tr:  
tr!; ng h2 p ,!2 c b(o hi)m có  giA i h9 n khi O  g# n biên giA i Hoa KC .

• Tôi hi)u rEng khi ch!"ng trình b(o hi)m Brand New Day c+a tôi bBt ,#u, tôi ph(i nh3n ,!2c t't c( các 
quy=n l2i y t* và thu-c theo toa c+a mình t: Brand New Day. Các quy=n l2i và d0ch v4 do Brand New 
Day +y quy=n và các d0ch v4 khác có trong tài li8u “Ch%ng t: B(o hi)m” Brand New Day c+a tôi (cJng 
,!2c bi*t ,*n là h2p ,?ng c+a hDi viên ho7c th&a thu3n ,5ng k/) sF ,!2c b(o hi)m. C( Medicare và 
Brand New Day ,=u không thanh toán cho các quy=n l2i ho7c d0ch v4 không ,!2c bao tr(. 

4 / 8
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QUAN TRBNG: Vui lòng 5:c và k; vào bên d*+i (ti' p)

N0 u qu*  v+  là  ng34 i $( i di1 n $3, c & y quy' n, qu*  v+  ph5 i k*  tên 6  trên và  cung c" p cá c thông tin sau $ây:

Ch1 k, Ng*=i ghi danh 

Tên 

S;  )i8 n tho@ i M;i quan h8 v7i Ng*=i ghi danh 

Hôm nay là  ngà y 

)-a ch< 

• Tôi hi)u rEng ch> k/ c+a tôi (ho7c ch> k/ c+a ng!;i ,!2c +y quy=n h2p pháp thay m7t tôi) trong 
,"n này có ngh6a là tôi ,ã ,.c và hi)u nDi dung c+a ,"n này. N*u có ch> k/ c+a mDt ng!;i ,9i di8n 
,!2c +y quy=n (nh! ,ã mô t( O trên), ch> k/ này xác nh3n rEng: 
1. Ng!;i này ,!2c +y quy=n theo lu3t pháp Ti)u bang ,) hoàn thành vi8c ghi danh và 
2. Tài li8u +y quy=n này sF sSn sàng ,!2c cung c'p theo yêu c#u c+a Medicare. 

Ph3n 2 – T!t c$ các tr*4ng trên trang này 56u là tùy ch:n 

Tr( l;i các câu h&i này sF tùy qu/ v0 lIa ch.n. Qu/ v0 không th) b0 t: ch-i b(o hi)m vì qu/ v0 không ,i=n vào. 

Ch%n m/t ngôn ng1 n5u mu;n chúng tôi g&i thông tin cho qu, v- bFng ngôn ng1 khác ngoài ti5ng Anh. 

Ch%n m/t 2-nh d@ng n5u mu;n chúng tôi g&i thông tin cho qu, v- bFng 2-nh d@ng có th! truy c6p 2*#c. 

Vui lòng liên l9 c vAi Brand New Day theo s- 1-866-255-4795, TTY 711 n*u qu/ v0 c#n thông tin O ,0nh d9ng 
có th) truy c3p ho7c ngôn ng> khác ngoài danh sách li8t kê trên. Gi; làm vi8c t9i v5n phòng c+a chúng tôi 
là Th% Hai - Th% Sáu, 8 gi; sáng - 8 gi; t-i và 7 ngày mMi tu#n t: ngày 1 tháng 10 - ngày 31 tháng 3.

Ti*ng Tây Ban Nha Ti*ng Vi8t Ti*ng Trung Ph?n th) Ti*ng Hàn 

B(n in ch> lAn <6a CD âm thanh Ch> n$i Braille

Có 

Có 

Không 

Không 

Qu, v- có 2i làm không?

V#/chGng qu, v- có 2i làm không?
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Tôi mu;n nh6n các tài li8u sau qua email. Ch%n m/t hoHc nhi"u. 

Tài li8u Giáo d4c S%c kh&e

Danh m4c Nhà cung c'p Danh b9  Nhà  thu- cANOC Danh m4c Thu-cEOC

Vui lòng Ch%n Tên c?a Nhóm Y t5 hoHc IPA

Nha sI K, H#p 2Gng (S4 Ch< 2-nh M/t Nha sI N5u )! tr;ng) 

)-a ch< Email: Ch%n Không Nh6n Tài li8u )i8n t&: 

Mã Nhó m Y T5 /IPA 

Mã C+ s3 Nha khoa 

Qu, v- có ph.i là b8nh nhân hi8n t@i c?a nhóm y t5/IPA này? 

Qu, v- có ph.i là b8nh nhân hi8n t@i c?a Nha sI này? 

<ánh d'u vào ô này ,) CHTN KHÔNG NHUN th! 
t: ,i8n tG. Chúng tôi sF KHÔNG liên l9c vAi qu/ v0 
qua email. 

Ph3n 2 – T!t c$ các tr*4ng trên trang này 56u là tùy ch:n (ti' p)

Li8t kê Bác sI ChJm sóc Chính (PCP), phòng khám hoHc trung tâm y t5 c?a qu, v- 

Li8t kê Bác sI ChJm sóc Chính (PCP), Nhóm Y t5 hoHc IPA, và Nha sI K, H#p 2Gng:

Mã Nhà  cung c:p PCP 

Có Không Qu,  v-  có  2ang là  b8 nh nhân c? a bá c sI  nà y không?

Có Không 

Có Không 
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.ó ng Phí  B$ o hi) m Ch*Cng trì nh c= a Qu;  v( 

Vui lòng ch%n m/ t tù y ch% n thanh toán phí b.o hi!m:
N*u qu/ v0 không ch.n lIa ch.n thanh toán, qu/ v0 sF nh3n ,!2c hóa ,"n mMi tháng.

TUYÊN BK VL )MO LUNT BOO MNT 
Trung tâm D0ch v4 Medicare & Medicaid (CMS) thu th3p thông tin t: các ch!"ng trình Medicare ,) theo 
dõi vi8c ng!;i th4 h!Ong ghi danh các ch!"ng trình Medicare Advantage (MA), c(i thi8n d0ch v4 ch5m sóc 
và ,) thanh toán các quy=n l2i Medicare. Ph#n 1851 và 1860D-1 c+a <9o lu3t An sinh Xã hDi và 42 CFR §§ 
422.50 và 422.60 cho phép thu th3p thông tin này. CMS có th) sG d4ng, ti*t lD và trao ,$i d> li8u ghi danh t: 
nh>ng ng!;i th4 h!Ong Medicare nh! ,!2c quy ,0nh trong H8 th-ng Thông báo H? s" (SORN) “Thu-c theo 
toa Medicare Advantage (MARx)”, H8 th-ng s- 09-70-0588. Ph(n h?i c+a qu/ v0 cho mLu này là tI nguy8n. 
Tuy nhiên, vi8c không ph(n h?i có th) (nh h!Ong ,*n vi8c ghi danh vào ch!"ng trình.

Qu/ v0 có th) thanh toán phí b(o hi)m ch!"ng trình hàng tháng (bao g?m ti=n ph9t ghi danh muDn mà 
qu/ v0 ,ang ho7c có th) n2) qua th!, Chuy)n ti=n <i8n tG (EFT), ho7c thK tín d4ng mMi tháng. Qu,  v-  
cP ng có  th!  ch% n cá ch 2ó ng phí  b. o hi! m bF ng cá ch t9  2/ ng tr>  ti" n t> quy"n l#i An sinh Xã h/i 
hoH c H/i 2Gng H*u trí Ngà nh hQa xa (Railroad Retirement Board - RRB) và o mR i thá ng. 

N5u qu, v- ph.i tr. S; ti"n )i"u ch<nh Hàng tháng Liên quan 25n Thu nh6p Ph0n D (Ph0n 
D-IRMAA), qu, v- ph.i tr. thêm s; ti"n này ngoài phí b.o hi!m c?a ch*+ng trình. S- ti=n này 
th!;ng ,!2c trích t: quy=n l2i An sinh Xã hDi c+a qu/ v0, ho7c qu/ v0 có th) nh3n ,!2c hóa ,"n t: 
Medicare (ho7c RRB). KHÔNG thanh toá n cho Brand New Day Ph#n D-IRMAA. 

TI  ,D ng tr:  ti= n sé c tr2  c' p hà ng thá ng c+ a C" quan An sinh Xã  hD i ho7 c Ban H!u trí  <!; ng sB t (RRB). 

(Vi8 c tr:  ti= n An sinh Xã  hD i/RRB có  th)  sF  ph( i m' t t:  hai thá ng trO  lên mA i bB t ,# u ti* n hà nh 
,!2 c sau khi SO An sinh Xã  hD i ho7 c RRB ch' p thu3 n kho( n kh' u tr:  nà y. Trong h# u h* t m. i 
tr!; ng h2 p, n* u SO An sinh Xã  hD i ho7 c RRB ch' p nh3 n yêu c# u tI  ,D ng tr:  ti= n c+ a qu/  v0 , 
kho( n ti= n kh'u tr:  ,# u tiên t:  sé c tr2  c' p c+ a SO An sinh Xã  hD i ho7 c RRB sF  bao g? m t' t c(  
nh> ng kho( n phí  b( o hi) m ,ã  ,* n h9 n tí nh t:  ngà y vi8 c ,5ng k/ c+ a qu/  v0  có  hi8 u lI c cho ,* n 
th; i ,i) m vi8 c tr:  ti= n nà y bB t ,# u ,!2 c thI c hi8 n. N* u C" quan An sinh Xã  hD i ho7 c RRB không 
ch' p thu3 n yêu c# u tI  ,D ng tr:  ti= n c+ a qu/  v0 , chú ng tôi sF  xu' t cho qu/  v0  mD t hó a ,"n bE ng 
gi' y cho cá c kho( n phí  b( o hi) m hà ng thá ng c+ a qu/  v0 .) 

An sinh Xã hDi Tôi nh6n tr# c:p hàng tháng t>: RRB 

Chuy) n kho( n ,i8n tG (EFT) t: tài kho(n ngân hàng c+a qu/ v0 hàng tháng. 
Vui lòng 2ính kèm m/t sé c VÔ HIDU LEC hoHc cung c:p thông tin sau 2ây: 
Tên Tài kho(n:  
Tên Ngân hà ng:  
S- <0nh tuy*n Ngân hàng:  
S- Tài kho(n Ngân hàng:  
Lo9i tài kho(n:   Ti*t ki8m         Séc

Nh3n hóa ,"n 
hàng tháng 
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If someone helped you fi ll out this application he/she must complete the information 
below and sign: 

Please fax application with Scope of Appointment, Pre-Enrollment Qualifi cation 
Assessment Tool, Continuity of Care form, and any other required documents to Brand 
New Day’s Enrollment Department fax number at 1-657-400-1207. 

Name Of Staff/Agent/Broker (Print Name) 

Agent Signature 

Relationship To Enrollee 

Date 

Agent Phone Number Agent License Number FMO

Agent NPNDate Application Was Received 

Sales Agent Information

Appointment Sales event Walk-in Mail 

Other: 

Application receipt location: 

Brand New Day Offi ce Use Only

Name of Staff Member/Agent/Broker (if assisted in enrollment):

Notes:

AEPICEP/IEP SEP(type) LIS OEPNot Eligible

Plan ID#:

Effective Date of Coverage:

Date of Receipt: Date Entered:

Initials of Verifi cation:Date E4 Letter Sent: Date E6 Letter Sent:

Group #: Part D Premium:
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1 / 2

Xá c nh" n 5=  .i6 u ki@ n h*D ng M% t Giai 5o# n Ghi danh 

Thông th*= ng, qu,  v-  ch<  2*# c ghi danh tham gia ch*+ng trì nh Medicare Advantage trong giai 
2o@ n ghi danh hà ng nJm t>  ngà y 15 thá ng 10 25 n ngà y 7 thá ng 12 mR i nJm mà  thôi. Có  nh> ng 
tr!; ng h2 p ngo9 i l8  cho phé p qu/  v0  ,!2 c ghi danh tham gia ch!"ng trì nh Medicare Advantage ngoà i 
giai ,o9 n nà y. 

Vui lòng ,. c kV nh> ng câu sau ,ây r? i ,á nh d' u và o ô n* u câu ,ó  phù  h2 p vA i qu/  v0 . BE ng vi8 c ch. n 
b' t kC  ô nà o sau ,ây, qu/  v0  xá c nh3 n rE ng, theo m% c ,D  hi) u bi* t nh' t c+ a qu/  v0 , qu/  v0  ,+  ,i= u ki8 n 
,)  ,!2 c h!O ng mD t Giai ,o9 n Ghi danh. N* u sau nà y chú ng tôi bi* t ,!2 c rE ng thông tin ,ó  không 
chí nh xá c, qu/  v0  có  th)  sF  b0  h+ y ghi danh. 

Tôi là h/i viên m7i c?a Medicare. 

Tôi ghi danh vào m/t ch*+ng trình Medicare Advantage và mu;n thay 2Si trong Kho.ng 
th=i gian Ghi danh M3 r/ng Medicare Advantage (MA OEP). 

Tôi có chAn 2oán là tôi 2? 2i"u ki8n tham gia Ch*+ng trình Nhu c0u )Hc bi8t (C-SNP, 
D-SNP hoHc I-SNP). 

Tôi ,!2 c ,5ng k/ và o mD t Ch!"ng trình Nhu c#u <7c bi8t (SNP) nh!ng tôi ,ã  không cò n ,+  ,i= u 
ki8 n ,)  ,!2 c h!O ng ch!"ng trì nh nhu c# u ,7 c bi8 t mà  ch!"ng trì nh ,ó  ,ò i h& i n> a. Tôi ,ã rút tên 
kh&i SNP vào (chèn ngày) .
 
G# n ,ây, tôi ,ã  chuy) n ra ngoà i khu vI c d0 ch v4  c+ a ch!"ng trì nh hi8 n t9 i c+ a tôi ho7 c g# n ,ây 
tôi ,ã  chuy) n ,i và  ch!"ng trì nh nà y là  mD t lI a ch. n mA i c+ a tôi. Tôi ,ã chuy)n ,i vào (chèn 
ngày) . 

G0n 2ây tôi 2ã có s9 thay 2Si Medi-Cal (m7i nh6n 2*#c Medi-Cal, 2ã có thay 2Si mTc 2/ 
hR tr# Medi-Cal, hoHc Tr# c:p )Hc bi8t/Tr# c:p Thu nh6p Th:p, hoHc b- m:t Medi-Cal) vào 
(chèn ngày) . 

Tôi có c( Medicare và Medi-Cal (ho7c ti)u bang c+a tôi giúp thanh toán phí b(o hi)m Medicare 
c+a tôi) ho7c tôi nh3n Tr2 c'p <7c bi8t thanh toán cho b(o hi)m thu-c theo toa Medicare c+a tôi, 
nh!ng ch!a có thay ,$i. 

Tôi chuy)n vào, s-ng O, ho7c g#n ,ây ,ã d.n ra kh&i c" sO ch5m sóc dài h9n (ví d4 nh! nhà 
d!@ng lão ho7c c" sO ch5m sóc dài h9n). Tôi ,ã chuy)n ,i/sF chuy)n vào/ra kh&i c" sO vào (chèn 
ngày) . 

G#n ,ây tôi ,ã b& mDt ch!"ng trình PACE vào (chèn ngày) . 

G# n ,ây, tôi ,ã  vô tì nh ,)  m' t b( o hi) m thu- c theo toa ,á ng tin c3 y (b( o hi) m t- t ngang vA i 
b( o hi) m c+ a Medicare) c+ a tôi. Tôi ,ã làm m't b(o hi)m thu-c c+a mình vào (chèn ngày) 

. 

H0838_1153.AttEligiEnr.190626_C
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N*u không có câu nào phù h2p vAi qu/ v0 ho7c qu/ v0 không chBc chBn, vui lòng liên h8 vAi Brand New 
Day theo s- 1-866-255-4795, TTY 711 ,) xem qu/ v0 có ,+ ,i=u ki8n ,) ghi danh hay không. Chúng tôi mO 
cGa Th% Hai - Th% Sáu, 8 gi; sáng - 8 gi; t-i và 7 ngày mMi tu#n t: ngày 1 tháng 10 - ngày 31 tháng 3. 

2 / 2

Xá c nh" n 5=  .i6 u ki@ n h*D ng M% t Giai 5o# n Ghi danh ti'p theo 

Tôi ,ã ,) l9i b(o hi)m c+a ch+ lao ,Dng ho7c công ,oàn c+a mình vào (chèn ngày) .

Ch!"ng trì nh c+ a tôi sF  k* t thú c h2 p ,? ng c+ a h.  vA i Medicare, ho7 c Medicare sF  k* t thú c h2 p 
,? ng c+ a h.  vA i ch!"ng trì nh c+ a tôi.

Tôi 2ã b- .nh h*3ng b3i tr*=ng h#p khAn c:p hoHc th.m h%a l7n liên quan 25n th=i ti5t 
(nh* tuyên b; c?a C+ quan Qu.n l, Tr*=ng h#p khAn c:p Liên bang (FEMA)). M/t trong 
nh1ng câu 3 2ây áp d'ng v7i tôi, nh*ng tôi 2ã không th! th9c hi8n ghi danh c?a tôi vì 
th.m h%a thiên nhiên. 

Khác:  
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H0838_1199.BNDCOC.form.190730_C

Câu h>i Sau Ghi danh

1. Qu/ v0 có ,ang sG d4ng thi*t b0 y t* lâu b=n hay các d4ng c4 y t* không?   Có   Không

1a.  N*u “Có” 
Vui lòng ch1 rõ d4ng c4 nào d!Ai ,ây:

 Gh* l5n  Oxy 
 Cây g3y  N8m h"i 
 Wng thông  B8 V8 sinh 
 Gh* dùng ,) Ti)u ti8n  Khung t3p ,i 
  Máy CPAP  Xe l5n
/Ng!ng thO lúc Ng+ 
 B1m  Khác:  
 Gi!;ng b8nh  Khác:  

1b.  N*u “Có” 
Ai ,ang ph4c v4 thi*t b0 ho7c d4ng c4 y t*? 

Tên:  
<i8 n tho9 i:  
<0a ch1:  

 

2.  Qu/ v0 có ,ang ,!2c chuyên gia y t* ch5m 
sóc tích cIc không ho7c qu/ v0 có th5m 
khám bác s6 ,7c bi8t ,) ,i=u tr0 ung th!, tình 
tr9ng b8nh tim, b8nh ti)u ,!;ng, ho7c tình 
tr9ng y t* khác hay không? 

 Có   Không  (N*u Có, ai?) 
Tên:  
<i8 n tho9 i:  
<0a ch1:  

 

3.  Qu/ v0 có ,ang nh3n d0ch v4 s%c kh&e t9i 
nhà hay không? 

 Có   Không  (N*u Có, ai?) 
Công ty:  
<i8 n tho9 i:  
<0a ch1:  

 

4.  Qu/ v0 có ,ang ,!2c v3n chuy)n ,*n và ,i 
t: các cuDc hXn khám hay không?* 

   *  Không ph5i t"t c5 các ch37ng trình $'u cung c"p 
b5o hi%m v8n chuy%n. 

 Có   Không   N*u không, vui lòng g.i 
BD ph3n D0ch v4 HDi viên Brand New 
Day theo s- 1-866-255-4795, 
TTY 711

MEu ChAm sóc Liên t?c Sau khi Ghi danh

Thông tin liên h8 b$ sung: ng!;i ch5m sóc, (nh>ng) ng!;i hM tr2 ho7c ng!;i thân 

Tên:  <i8n tho9i:  M-i quan h8:   

Tên:  <i8n tho9i:  M-i quan h8:   

Sau khi qu/ v0 hoàn thành Gói Ghi danh, vui lòng hoàn thành thông tin sau ,ây và gGi fax ,*n 
1-657-400-1207. 

Tên HDi viên:  <i8n tho9i:  Ngày:  
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H0838_3027.211019_M

XẾP HẠNG SAO 
MEDICARE 2022

Brand New Day - H0838

Năm 2022, Brand New Day - H0838 đã được Medicare sắp Hạng Sao Toàn diện như sau:

Hạng Sao Toàn diện:   

Xếp hạng Dịch vụ Sức khỏe:   

Xếp hạng Dịch vụ Thuốc:   

Hàng năm, Medicare đánh giá các chương trình theo hệ thống xếp hạng 5 sao.

Tại sao Xếp hạng Sao lại Quan trọng
Medicare xếp hạng các chương trình về các dịch vụ sức khỏe và thuốc.

Điều này cho phép quý vị dễ dàng so sánh các chương tình dựa trên 
chất lượng và hiệu suất.

Xếp hạng Sao dựa trên các yếu tố bao gồm:

• Phản hồi từ các hội viên về dịch vụ và dịch vụ chăm sóc của 
chương trình

• Số lượng hội viên đã rời đi hoặc ở lại với chương trình

• Số lượng khiếu nại mà Medicare nhận được về chương trình

• Dữ liệu từ các bác sĩ và bệnh viện làm việc với chương trình

Nhiều sao hơn có nghĩa là một chương trình tốt hơn – ví dụ: các hội viên có thể được chăm sóc tốt hơn 
và dịch vụ khách hàng tốt hơn, nhanh hơn.

Nhận Thêm Thông tin về Xếp hạng Sao Trực tuyến
So sánh Xếp hạng Sao chương trình này và các chương trình khác tại trang medicare.gov/plan-
compare.

Thắc mắc về chương trình này?
Liên hệ Brand New Day 7 ngày mỗi tuần từ 8:00 sáng 8:00 tối, Múi giờ Thái Bình Dương theo số 866-
255-4795 (miễn phí) hoặc 711 (TTY), từ ngày 1 tháng 10 đến 31 tháng 3. Từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 
30 tháng 9, giờ làm việc của chúng tôi là Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:00 sáng đến 8:00 tối, Giờ Thái Bình 
Dương. Hội viên hiện tại vui lòng gọi 866-255-4795 (miễn phí) hoặc 711 (TTY).

Số sao cho thấy một chương 
trình hoạt động tốt như thế nào.

  TUYỆT VỜI
  TRÊN TRUNG BÌNH
  TRUNG BÌNH
  DƯỚI TRUNG BÌNH
  KÉM


