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Gi!y Xác nh"n Ph#m vi Th$o lu"n trong Cu%c h&n Ti'p th(

Centers for Medicare and Medicaid Services (Trung tâm D!ch v" Medicare & Medicaid) yêu c#u các $%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 g0p khách hàng ho0c qua $i1n tho%i $( bán hàng nh2m b'o $'m 
có s/ hi(u bi,t v+ nh3ng gì s4 $-5c bàn th'o gi3a $%i l& và 6ng viên Medicare (ho0c $%i di1n $-5c 7y quy+n c7a h8). T9t 
c' m8i thông tin cung c9p trên gi9y này $+u là thông tin m)t mà m:i ng-;i có Medicare hay $%i di1n $-5c 7y quy+n c7a 
h8 $+u ph'i $i+n. 
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 trình 
Medicare Advantage cung c'p t't c( các 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 ,!2c nh3n d0ch v4 ch5m sóc c+a các bác s6 ho7c 
b8nh vi8n trong m9ng c+a ch!"ng trình (tr: tr!;ng h2p 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 trình Medicare Advantage có gói quy=n l2i ,!2c thi*t k* cho nh>ng ng!;i có nhu c#u ch5m sóc s%c kh&e 
,7c bi8t. Ví d4 v= nh>ng nhóm ng!;i c4 th) ,!2c ph4c v4 g?m có ng!;i có c( Medicare và Medicaid, ng!;i s-ng 
t9i các nhà ,i=u d!@ng, và ng!;i có nh>ng b8nh mãn tính nào ,ó.

B2ng vi1c k& gi9y này, qu& v! $?ng & g0p $%i l& b'o hi(m $( nói chuy1n v+ nh3ng lo%i s'n ph@m mà qu& v! $ã 
ghi t<t tên h8 A trên. Xin l-u &, ng-;i s4 nói chuy1n v+ s'n ph@m là ng-;i $-5c ch-=ng trình Medicare tuy(n 
d"ng ho0c h5p $?ng. H8 không làm vi1c tr/c ti,p v.i Chính quy+n Liên bang. Ng-;i này cBng có th( $-5c 
tr' ti+n do vi1c qu& v! $*ng k& vào ch-=ng trình.
Vi1c k& gi9y này KHÔNG khi,n qu& v! có nghCa v" ph'i ghi danh mDt ch-=ng trình, 'nh h-Ang $,n vi1c ghi 
danh hi1n t%i c7a qu& v!, ho0c ghi danh qu& v! vào mDt ch-=ng trình Medicare.  

Ch3 k& c7a Eng viên: __________________________________ Ngày: __________________________

N,u qu& v! là ng-;i $%i di1n $-5c 7y quy+n, qu& v! ph'i k& tên A trên và cung c9p các thông tin sau $ây:

Tên Ng-;i F%i di1n $-5c Gy quy+n: _______________________________________________________

M>i quan h1 c7a Qu& v! v.i Eng 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:


