
Santa Clara County

chăm sóc gia đình của quý vị
        Chương trình bảo hiểm 

              cá nhân và gia đình

Liên hệ VHP theo số 1.888.421.8444 (miễn cước) hoặc brokerrelations@vhp.sccgov.org

Quý vị có thể đủ điều kiện được hỗ trợ tài chính, 
như tín dụng thuế và trợ cấp chia sẻ chi phí, để 
có thể giảm chi phí chăm sóc sức khỏe.

Truy cập vào www.coveredca.com để biết thêm 
về hỗ trợ tài chính.
 

Mua VHP từ Covered CA Mua VHP IFP 
Quí vị cũng có thể chọn các chương trình Cá nhân và Gia 
đình (IFP) không được trợ cấp trực tiếp từ VHP. Chương 
trình này có các quyền lợi và bác sĩ giống như chương 
trình Covered CA. Đăng ký rất dễ dàng, chỉ cần thẻ căn 
cước ID có ảnh và bằng chứng quý vị đang sống ở quận 
Santa Clara. Chào đón tất cả mọi người!

Truy cập vào www.valleyhealthplan.org để biết thêm 
thông tin!

Bronze 60 Silver 70 Gold 80 Platinum 90

Chia sẻ chi phí trong mạng lưới

Chăm sóc phòng ngừa ✓ $0 ✓ $0 ✓ $0 ✓ $0

Chăm sóc chính, tâm 
thần và hành vi của 
MDLIVE Telehealth

$65 $40 $35 $15

Chăm sóc chính $65 $40 $35 $15 

Khám bác sĩ chuyên khoa $95 $80 $65 $30 

Chăm sóc khẩn cấp $65 $40 $35 $15 

Phòng cấp cứu (Miễn 
chia sẻ chi phí nếu nhập 
viện)

40% $400 $350 $150

Nha khoa trẻ em (dịch vụ 
cơ bản) $25 $25 $25 $25

Chăm sóc thị lực trẻ em ✓ $0 ✓ $0 ✓ $0 ✓ $0

 Cá nhân Gia đình Cá nhân Gia đình Cá nhân Gia đình Cá nhân Gia đình 

Khấu trừ y tế $6,300 $12,600 $4,000 $8,000 ✓ $0 ✓ $0 ✓ $0 ✓ $0

Khấu trừ dược $500 $1,000 $300 $600 ✓ $0 ✓ $0 ✓ $0 ✓ $0

Tối đa khoản tự trả $8,200 $16,400 $8,200 $16,400 $8,200 $16,400 $4,500 $9,000 

**VHP cũng cung cấp chương trình cảo hiểm cối thiểu. Truy cập vào www.valleyhealthplan.org để biết thêm thông tin!

So sánh Chương trình Bảo hiểm để biết Lựa chọn Phổ biến Nhất! **

Hoặc

Chương trình bảo hiểm của quý vị cho 
những va chạm và tai nạn nhỏ trong cuộc 
sống là gì?
VHP có thể giúp đảm bảo quý vị luôn sẵn sàng cho những 
điều bất ngờ bằng cách tập trung vào sức khỏe và thể trạng 
của mình. Quý vị có thể tin tưởng vào các chương trình bảo 
hiểm sức khỏe chất lượng cao, chi phí thấp của VHP!

Truy cập vào www.valleyhealthplan.org để biết thêm thông 
tin!



Mạng lưới Nhóm Y tế về Chăm sóc Ban đầu của VHP 

MDLIVE Telehealth 
 – Thăm khám an toàn, qua video, điện   

 thoạ hoặc thiết bị di động
 – Tiếp cận chăm sóc khẩn cấp / sức khỏe  

 hành vi 24/7/365 với hơn 200 ngôn ngữ
 – Nhà cung cấp có chứng nhận của hội đồng
 – Chăm sóc sức khỏe hành vi từ xa
 – Đơn thuốc được gửi trực tuyến đến nhà 

thuốc của quý vị
 –

Dịch vụ và Quyền lợi MIỄN PHÍ của VHP! 

 + Các chương trình giáo dục sức khỏe VHP

 + Tầm soát ung thư

 + Tiêm vắc xin

 + Tầm soát trầm cảm can yo

 + Tầm soát cholesterol

 + Tư vấn dinh dưỡng

 + Tư vấn bạo lực gia đình

 + Tầm soát viêm gan B và C

 + Tầm soát sử dụng thuốc lá

 + Tầm soát tự kỷ và ADHD

 + Tư vấn và tầm soát béo phì 

Dịch vụ phòng ngừa miễn phí

Dịch vụ nhà và thị lực cho trẻ em
 – Người đăng ký đủ điều kiện là trẻ em từ sơ sinh đến 19  

 tuổi
 – Dịch vụ nha khoa được thực hiện thông qua
 – Chương trình dịch vụ thị lực (VSP) bao gồm khám mắt  

 MIỄN PHÍ hàng năm
 – VSP tặng 1 cặp kính MIỄN PHÍ mỗi năm 

  (hoặc kính áp tròng)

Trao đổi với y tá đã đăng ký mọi lúc, mọi nơi!

Đường dây Y tá Tư vấn MIỄN PHÍ 24/7  
của VHP!

Truy cập vào www.valleyhealthplan.org để biết thêm 
thông tin!

 – Chọn phòng xét nghiệm tại địa phương
 – Quest Diagnostics labs (Statewide)

Địa điểm Phòng xét nghiệm

 – Costco pharmacies (Nationwide)
 – Raley’s pharmacies (Nationwide)
 – Safeway pharmacies (Nationwide)
 – Select local pharmacies
 – Walgreens pharmacies (Nationwide)

Địa điểm Nhà thuốc

 – Concentra Urgent Care (Statewide)
 – Evergreen Urgent Care 
 – Gateway Family Medical Center
 – Pinnacle Healthcare Center - Hollister  
 – Samaritan Medical Care Center
 – South Valley Family & Occupational Health Center
 – Valley Health Center 

 Bascom, Downtown, East Valley, Moorpark
 – Willow Glen Urgent Care 

Các địa điểm chăm sóc khẩn cấp

* Bằng cách giới thiệu các dịch vụ không có tại SCVMC 

 – Lucile Packard Children’s Hospital *
 – O’Connor Hospital
 – Santa Clara Valley Medical Center (SCVMC)
 – St. Louise Regional Hospital
 – Stanford Hospital *

Các địa điểm bệnh viện

Phòng khám cộng đồng
 + Asian Americans for Community  
Involvement(AACI) 

 + Bay Area Community Health
 + Gardner Family Health Network
 + Indian Health Center of Silicon Valley 
 + North East Medical Services (NEMS)
 + Planned Parenthood Mar Monte 
 + Ravenswood Family Health Center
 + Roots Community Health Center

Thực hành dộc lập

Physicians Medical Group of San Jose (PMG)

San Benito Medical Associates (SBMA)

Santa Clara Valley Medical Center (SCVMC) 
 + Valley Health Center Clinics

Silicon Valley Medical Development


