
10	điều	quý	vị	
cần	biết	về	thẻ	
Medicare	mới	 
của	mình

Medicare đang gửi đến quý vị các thẻ Medicare mới qua 
đường bưu điện, bắt đầu từ tháng 4 năm 2018. Sau đây là 
10 điều quý vị cần biết về thẻ Medicare mới của mình:

1.	 Việc	gửi	qua	đường	bưu	điện	sẽ	mất	chút	
thời	gian: Quý vị có thể nhận được thẻ của mình 
khác biệt so với thời điểm mà bạn bè hoặc hàng 
xóm của quý vị nhận được.

2.	 Hủy	thẻ	Medicare	cũ	của	quý	vị: Một khi quý vị 
đã nhận được thẻ Medicare mới của mình, hãy 
tiến hành hủy thẻ Medicare cũ của quý vị và bắt 
đầu sử dụng thẻ mới của quý vị ngay. 

3.	 Bảo	vệ	thẻ	của	quý	vị: Chỉ cung cấp Số Thẻ 
Medicare mới của quý vị đến cho các bác sĩ, dược 
sĩ, những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe khác, các hãng bảo hiểm của quý vị, hoặc 
những người mà quý vị tin cậy để họ làm việc với 
Medicare thay mặt quý vị.

4.	 Số	Thẻ	Medicare	của	quý	vị	là	duy	nhất: Thẻ 
của quý vị có một số mới thay cho số An Sinh Xã 
Hội (SSN) của quý vị. Số mới này chỉ duy nhất quý 
vị có.

5.	 Thẻ	mới	của	quý	vị	được	làm	bằng	giấy: 
Những thẻ giấy sẽ tạo sự dễ dàng hơn cho cho 
các nhà cung cấp dịch vụ trong việc sử dụng và in 
sao, và những thẻ giấy này có thể giúp tiết kiệm 
rất nhiều tiền cho người nộp thuế. Ngoài ra, quý 
vị cũng có thể in thẻ thay thế của riêng quý vị 
nếu cần thiết!

6.	 Luôn	giữ	thẻ	mới	của	quý	vị	bên	mình:	Hãy 
mang theo thẻ mới của quý vị và trình ra cho các 
nhà cung cấp dịch vụ khi quý vị cần sự chăm sóc.

7.	 Bác	sĩ	của	quý	vị	sẽ	biết	về	việc	thẻ	mới	này	
đang	đến	chỗ	quý	vị: Các bác sĩ, cơ sở chăm sóc 
y tế và những nhà cung cấp dịch vụ khác sẽ hỏi 
về thẻ Medicare mới của quý vị khi quý vị cần sự 
chăm sóc.

8.	 Quý	vị	có	thể	tìm	thấy	số	của	mình:	Nếu quý vị 
để quên thẻ mới của mình, bác sĩ hoặc nhà cung 
cấp dịch vụ chăm sóc khác của quý vị có thể tra 
cứu Số Thẻ Medicare của quý vị trực tuyến.

9.	 Giữ	thẻ	Medicare	Advantage	của	quý	vị: 
Nếu quý vị tham gia Chương trình Medicare 
Advantage (giống như HMO hoặc PPO), thẻ ID 
của Chương trình Medicare Advantage là thẻ 
chính của quý vị trong chương trình Medicare – 
quý vị nên tiếp tục giữ và sử dụng thẻ này bất kỳ 
khi nào quý vị cần sự chăm sóc. Tuy nhiên, quý vị 
cũng có thể được yêu cầu trình ra Thẻ Medicare 
mới của quý vị, vậy nên quý vị hãy mang luôn thẻ 
này theo.

10.	Trợ	giúp	luôn	có	sẵn:	Nếu quý vị vẫn chưa nhận 
được Thẻ Medicare mới của mình vào tháng 4 
năm	2019, hãy gọi số 1-800-MEDICARE (1-800-
633-4227). Người dùng TTY nên gọi số 1-877-
486-2048.

Quý vị có quyền nhận được thông tin về Chương trình Medicare trong một 
định dạng có thể sử dụng được, giống như bản in khổ chữ lớn, chữ nổi Braille, 
hoặc băng ghi âm. Quý vị cũng có quyền khiếu nại nếu quý vị cảm thấy bị phân 
biệt đối xử. Truy cập trang mạng CMS.gov/about-cms/agency-information/aboutwebsite/
cmsnondiscriminationnotice.html, hoặc gọi vào số 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 
để biết thêm thông tin. Người dùng TTY nên gọi số 1-877-486-2048.
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