
Tiết Kiệm cho Người  
có Medicare 

Giúp Chi Trả Cho Chi Phí  
Mua Bảo Hiểm Medicare  

Để được hưởng chương trình 
này năm 2020, quý vị phải là:  

 Một người có thu nhập hàng  tháng 
dưới $1,456 và tài sản giới hạn tới tối 
đa là $7,860.* 

 Hai vợ chồng sống chung, có thu 
nhập hàng tháng dưới $1,960  and tài 
sản giới hạn tới tối đa là $11,800.* 

*Xe và nhà quý vị đang ở không tính là tài sản nằm trong 
giới hạn. 

Quý Vị Cần Những Gì 
để Đăng Ký? 

Khi đăng ký, quý vị sẽ được hỏi về thu 
nhập và tài sản.   

 Chương trình này yêu cầu thông tin 
cụ thể về thu nhập và tài sản.   
Muốn biết toàn bộ danh sách thông tin càn thiết, 
xin liên hệ với 
AccessNebraska số: 

 1-855-632-7633 
 ở Lincoln  xin gọi: 
 402-473-7000 
 ở Omaha  xin gọi: 
 402-595-1178 

1-800-234-7119 

www.doi.nebraska.gov/shiip 
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Tiết kiệm cho Người 
có Medicare 

Giúp Trả Tiền Thuốc 
Medicare  

Để được hưởng chương trình 
này trong năm 2020, quý vị phải: 

 Là một người có thu nhập ít hơn 
$1,615 mỗi tháng và tài sản giới hạn 
tới tối đa là $14,610.* 

 Hai vợ chồng cùng chung sống với thu 
nhập hàng tháng ít hơn $2,175  và tài 
sản giới hạn tối đa là $29,160.* 

*Xe và căn nhà nơi quý vị đang ở không tính là tài sản nằm 
tronng giớ hạn. 

Muốn Đăng Ký, Quý Vị 
Cần Gì? 

Khi đăng ký, quý vị sẽ được hỏi về thu 
nhập và tài sản của quý vị.  Hãy xem 
danh sách dưới đây để chuẩn bị các 

thông tin trước khi đăng ký. 

 Số An Sinh Xã Hội của cả hai vợ chồng 

 Tổng số tiền hiện có trong tất cả các tài khoản kể cả 
vãng lai lẫn tiết kiệm 

 Tổng số tiền trong quỹ  IRA,  chứng khoán, hối 
phiếu, hối phiếu tiết kiệm, quỹ tương trợ  hoặc 
những đầu tư khác 

 Trị giá của bất cứ tài sản hay đất đai mà quý vị sở 
hữu (nhà và lô đất thổ cư  không tính  là tài sản) 

 Số tiền an sinh xã hội hàng tháng 

 Số tiền của bất  cứ nguồn thu nhập nào khác kể cả 
tiền hưu trí nhân viên hỏa xa, trợ cấp hưu trí, phúc 
lợi cựu chiến binh, tiền lương đi làm thêm, tiền bồi 
thường lao động 

1-800-234-7119 

www.doi.nebraska.gov/shiip 


