Ghi danh với Medicare thông qua Cơ quan Quản trị An sinh Xã hội
Để chủ động ghi danh với Medicare, hãy liên hệ với Cơ quan Quản trị An sinh Xã hội (Social
Security Administration). Quý vị có thể ghi danh thông qua Sở An sinh Xã hội (Social Security) theo
ba cách khác nhau.

Đến văn phòng An sinh Xã hội địa phương của quý vị . Nếu quý vị cần đến văn phòng

An sinh Xã hội địa phương để ghi danh với Medicare, quý vị nên đặt lịch hẹn. Các cuộc hẹn được
nhiệt liệt khuyến khích nên đặt lịch để quý vị có thể tránh bị chậm trễ và phải xếp hàng chờ đợi.

Gọi cho Sở An sinh Xã hội theo số 800-772-1213 để lấy lịch hẹn tại văn phòng địa phương của quý
vị.
Truy cập https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp để tìm địa chỉ văn phòng tại địa phương của quý vị.

Ghi danh trực tuyến. Để tránh phải xếp hàng chờ đợi, hãy cân nhắc việc ghi danh Medicare
trực tuyến. Có hai cách để đăng ký Medicare trực tuyến:
•
•

Nếu quý vị nộp đơn xin Medicare Phần A và Phần B cùng một lúc , quý vị có thể sử dụng
đơn trực tuyến được tìm thấy tại đây: www.ssa.gov/benefits/medicare/
Nếu quý vị đang nộp đơn xin Medicare Phần B bằng cách sử dụng Thời gian Ghi danh
Đặc biệt (Special Enrollment Period - SEP) Phần B, quý vị có thể sử dụng đơn đăng ký
trực tuyến được tìm thấy tại đây: https://secure.ssa.gov/mpboa/medicare-part-b-onlineapplication

Ghi danh qua điện thoại . Gọi cho Cơ quan Quản trị An sinh Xã hội theo số 800-772-1213 để
ghi danh với Medicare qua điện thoại.
Có phải quý vị đã bỏ lỡ thời hạn ghi danh của mình đúng
không? Nếu quý vị cần đăng ký vào Medicare, nhưng quý vị đã bỏ
lỡ thời hạn ghi danh của mình, hãy liên hệ với Chương trình Trợ cấp
Bảo hiểm Y tế Tiểu bang (State Health Insurance Assistance
Program - SHIP) của quý vị để được giúp đỡ.

Thông tin liên lạc của SHIP địa phương
Số điện thoại miễn phí: 877-839-2675 (Để kết nối với SHIP của quý vị, hãy nói “Medicare”)

Bộ định vị SHIP Trực tuyến: www.shiphelp.org

Nhấp vào:

Tài liệu này được tài trợ, một phần, bởi khoản tài trợ số 90SATC0002 từ Cơ quan Quản trị Cuộc sống Cộng đồng Hoa Kỳ (U.S.
Administration for Community Living), Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (Department of Health and Human Services), Washington, D.C
20201. Các tổ chức đảm nhiệm dự án dưới sự tài trợ của chính phủ được khuyến khích phổ biến rộng rãi các kết quả nghiên cứu và kết
luận của mình. Do đó, các quan điểm hoặc ý kiến của họ không nhất thiết đại diện cho chính sách của Cơ quan Quản trị Cuộc sống
Cộng đồng. [June 2022]

