RECURSOS DO PACIENTE

Como Requerer
o Seguro de Saúde
NÓS PODEMOS AJUDAR A RESPONDER SUAS PERGUNTAS
Telefone-nos no 617-665-1100, ou venha ver-nos
pessoalmente.
Nossos escritórios estão abertos de segunda-feira –
sexta-feira. Para saber mais sobre nossos horários e locais,
visite nosso site www.challiance.org/insurance. Nossos
conselheiros financeiros falam várias línguas e estão prontos
para ajudá-lo(a) a compreender seu plano de saúde.
QUAIS SÃO MINHAS
OPÇÕES DE PLANOS DE
SAÚDE?
As opções variam para cada pessoa.
Estas são baseadas em fatos como
renda, idade e status de residência.
As opções de seguro incluem:
Planos particulares de seguro
de saúde

O QUE EU PRECISO PARA
ME INSCREVER?
Todos os programas exigem
comprovante da renda familiar bruta
anual. Isto pode ser através de:
• Contracheques
• Registro de pagamentos à
segurança social (social security)
• Carta de seu empregador

Algumas pessoas obtém este plano de
saúde pelo trabalho.

• Declarações de imposto mais
recentes (no caso de autônomos)

Programas de saúde financiados pelo
governo:

• Carta do fundo de desemprego

• Mass Health (Medicaid) é um
programa que fornece seguro de
saúde ou ajuda a pagar por um
seguro de saúde privado.

Qualquer pessoa pode se
inscrever nestes programas,
independentemente de sua
nacionalidade ou status imigratório.
Mas, a qualificação para determinados
programas requer prova de cidadania
ou status imigratórios, tais como:

• Medicare é um programa federal
para pessoas de 65 anos ou mais
de idade, ou para pessoas de
menos de 65 anos de idade e com
certas deficiências.
• Health Safety Net é um programa
estadual que ajuda pessoas que
não se qualificam para outros
programas.
• Qualified Health Plans é um
programa estadual que oferece
fundos adicionais para o
Affordable Care Act federal.

• Pensão para filhos/alimentícia

• Passaporte dos EUA
• Identidade de Massachusetts e
certidão de nascimento
• Certificado de Naturalização
• Cartão de residente permanente
legal

PROGRAMAS DE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA
EM MASSACHUSETTS
Massachusetts possui vários
programas de baixo custo que podem
pagar por atendimento médico para
você e sua família. Muitos destes
programas podem cobrir o custo de:
• Consultas Médicas
• Serviços Hospitalares
• Medicamentos com Receita
Médica
• Saúde Mental, Tratamento do
Abuso de Drogas e Bebidas
Alcoólicas
• Atendimento de Emergência

PRECISA DE
UM NOVO MÉDICO?
Telefone para 617-665-1305
ou visite www.challiance.org/
beapatient para encontrar um
novo médico na CHA.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA APLICAR PARA O MASS HEALTH OU
HEALTH SAFETY NET
I.

Prova de cidadania Se for cidadão, você deve fornecer o seguinte:
a.

II. Prova de Renda

Nível 1:

a. Rendimentos de capital

1. Passaporte americano, ou

Um dos seguintes, indicando a
renda bruta de cada fonte de
renda:

2. Certidão de Naturalização (formulários do DHS N-550 ou N-570), ou
3. Certidão de Cidadania Americana (formulários so DHS N-560 ou N-561)

• 2 contracheques de seguro
desemprego (unemployment)
mais recentes ou carta de
concessão

b. Nível 2:
Se não for possível obter prova do nível 1.
Além disso, é necessário apresentar uma prova de identidade juntamente
com a da cidadania:

• Declaração da companhia
emissora do pagamento ou
benefício

1. Certidão de nascimento americana emitida antes dos 5 anos de idade,
de um dos 50 estados dos EUA ou dos territórios ou propriedades
periféricas (com as datas adequadas)

• O formulário 1040 mais
recente (imposto de renda)
com os anexos

2. Relatório de nascimento no exterior de um cidadão americano
(Formulários DS-1350, FS-240 ou FS-545)

b. Rendimentos do trabalho

3. Carteira de identidade de cidadão americano (formulário do INS I-197
ou I-179) Isto deve ser fornecido juntamente com a prova de cidadania
do nível 2

É necessário mostrar a renda
bruta e as horas trabalhadas por
período de pagamento:

• Carteira de motorista atual com foto

• 2 contracheques recentes

• Identidade do estado com foto

• Imposto de renda mais recente
se for autônomo ou se tiver
rendas de aluguel

• Certidão de Sangue Nativo ou outro documento tribal dos EUA de
Índio Americano ou Nativo do Alasca com sua foto

• Carta de seu empregador, se
recebe em dinheiro vivo

• Carteira de identidade escolar com foto
• Cartão Militar Americano ou registro de alistamento militar
• Carteira de identidade emitida pelo governo federal, estadual ou
local com foto

III. Prova de identidade

• Carteira de Identidade de dependente militar
• Carteira de marinheiro mercante da guarda costeira americana
Para as crianças com menos de 16 anos você pode fornecer a Certidão de
Nascimento com declaração assinada por um dos pais ou responsável.
Se você não é cidadão americano, você precisa apresentar prova de status
imigratório legal, como um cartão de residente permanente legal ou
cartão TPS, se tiver.

• Carteira de motorista ou de
identidade de Massachusetts.
• Conta de luz ou gás em seu
nome (menos de 60 dias de
idade)
• Locação em seu nome
• Conta com endereço e
uma declaração com firma
reconhecida confirmando sua
situação

OUTROS RECURSOS COMUNITÁRIOS
MassHealth
1-888-665-9993

Child Care
1-800-345-0131

Health Connector
1-877-623-6765 (1-877-MA-ENROLL)

Food Stamps
1-800-249-2007

Escritório do Health Safety Net
1-877-910-2100

Prescription Advantage
1-800-AGE-INFO

Insurance Partnership
1-800-399-8285

Linha do consumidor
da Health Care for All
1-800-272-4232

Children’s Medical Security Plan
1-800-909-2677
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