
1-800-234-7119 

Tư Vấn & Giáo Dục 

Về Medicare 

Thông tin mien phí, khách quan cho fngười Nebraska 

Các Cơ Sở SHIIP ở Nebraska  

Grand Generation Center 
304 Đường E 3rd  

Grand Island, NE 68801 
Chỉ theo Hẹn 

  

Sở Bảo Hiểm Nebraska  
1135 Đường M , Phòng 300 

Lincoln, NE 68508 
www.doi.nebraska.gov 

 

Cơ Quan Cho Người Cao Tuổi Khu Vực Đông Bắc 
Nebraska  

119 West Norfolk Avenue 
Norfolk, NE 68701 
www.nenaaa.com 

 

Văn Phòng Scottsbluff  
3321 Avenue I, Phòng 5 
Scottsbluff , NE 69361 

Chỉ Theo Hẹn  
 

Cơ Quan Cho Người Cao Tuổi Khu Vực Trung Nam 
Nebraska  

620 Đường E. 25th , Phòng 12 
Kearney, NE 68847 

www.agingkearney.org 

 

Tình Nguyện Viên Giúp Người Cao Tuổi 
1941 Đường South 42nd , Suite 312 

Omaha, NE 68105 
www.vas-nebraska.co 

 

Cơ Quan Cho Người Cao Tuổi Khu Vực Trung Tây 
Nebraska  

115 Đường North Vine  
North Platte, NE 69101 

Các Dịch Vụ SHIIP 

Điều kiện được Medicare và các quyền lợi 
SHIIP giải thích về các quyền lợi được cung 
cấp thông qua Medicare Phần A và B 
 
Cảnh báo về Gian Lận Medicare  
SHIIP thúc đẩy cảnh giác về gian lận Medi-
care , bao gồm cách bảo vệ, phát hiện và 
báo cáo  những gian lận, phí phạm và lạm 
dụng trong chăm sóc y tế. 
 
Bảo Hiểm Bổ Sung Medicare  
SHIIP giải thích về các lựa chọn  
mức bảo hiểm, phí tổn, so  
sánh và cách chọn công ty 
 
Các Phương Án Thuốc  
Theo Toa 
SHIIP giải thích và so sánh  
các phương án Thuốc  
Medicare Kê Theo Toa 
 
Giúp đỡ lo liệu chi phí thuốc theo toa 
SHIIP giúp những ai có thu nhập hạn chế 
nộp đơn xin các chương trình hỗ trợ   
 
Các Phương Án Medicare Advantage  
SHIIP giải thích và so sánh các lựa chọn  
Medicare Advantage tại  khu vực của quý vị 
 
Bảo Hiểm của Cơ Quan và Hưu Trí 
SHIIP   giải thích mối tương tác giữa Medi-
care, bảo hiểm của cơ quan và bảo hiểm 
hưu trí 

Nebraska SHIIP 

www.doi.nebraska.gov/shiip 
1033 Đường O , Phòng 307 

Lincoln, NE 68508 
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Vì Medicare có thể khá rắc rối, chính quyền liên 

bang thông qua Cơ Quan Quản Trị Đời Sống Cộng 

Đồng, tài trợ cho SHIP còn gọi là chương trình đảm 

bảo bảo hiểm y tế cho người cao tuổi ở mọi tiểu 

bang. Chương trình Thông tin về Bảo Hiểm Y Tế cho 

Người Cao Tuổi bang Nebraska (SHIIP) là một bộ 

phận của  Sở Bảo  Hiểm Nebraska.  SHIIP không hậu 

thuẫn cho bất kỳ công ty bảo hiểm, sản phẩm hay 

nhân viên nào.  SHIIP giáo dục và tư vấn về Medi-

care miễn phí, không thiên kiến. 

SHIIP có đường dây nóng gọi miễn phí . Bất cứ ai đủ 

tiêu chuẩn hưởng Medicare, người thân, bạn bè 

hoặc bác sĩ, y tá đều có thể gọi để được giải đáp về 

bảo hiểm hoặc để thu xếp gặp một nhà tư vấn của 

SHIIP. 

Mỗi năm Medicare mất khoảng $60 tỷ do gian 

lận, sai lầm và lạm dụng Medicare.  Những vấn đề 

này hàng ngày ảnh hưởng vô số người trong cả 

nước.  Với tư cách là  Tuần Cảnh Medicare cho 

Người Cao Tuổi-Senior Medicare Patrol  

(SMP)- thuộc bang Nebraska,  Nebraska SHIIP và 

hệ thống tư vấn của chúng tôi giúp mọi người 

phát hiện và báo cáo những gian lận, sai sót và 

phí phạm có thể có với Medicare.  SHIIP cũng 

cung cấp các tài nguyên về cách thức mà các thân 

chủ có thể tự bảo vệ mình khỏi bị lừa trong chăm 

sóc y tế. 

SHIIP vươn ra cộng đồng và giáo dục, cảnh báo về 

cách ngăn ngừa và phát hiện gian lận Medicare 

trong toàn bang Nebraska. 

Chương Trình của chúng tôi  Ngăn Ngừa Gian Lận Medicare  

Bảo Vệ, Phát Hiện và Báo Cáo 

Các Nhà Tư Vấn SHIIP  

 1-800-234-7119 

SHIIP có một mạng lưới bao trùm toàn bang gồm 

những nhà tư vấn có bằng cấp và các tổ chức đồng 

hành.  Các nhà tư vấn của chúng tôi đã qua đào tạo  

chuyên sâu về Medicare và bảo hiểm y tế liên 

quan. Các nhà tư vấn sẵn sàng để gặp gỡ tư vấn 

cho riêng từng người để giúp giải quyết rắc rối, và 

để hỗ trợ trong việc quyết định. Các nhà tư vấn 

SHIIP sẽ không khuyến cáo về các chế độ, công ty 

hoặc nhân viên bảo hiểm, nhưng sẽ giúp miễn phí , 

kín đáo và không thiên kiến.    

Nguyên tắc chỉ đạo của SHIIP 

là vươn ra giáo dục về các 

loại hình, lợi ích và , lựa 

chọn.  SHIIP tham gia 

các hoạt động trình 

bày trong cộng 

đồng, các hoạt động 

truyền thông, các sự 

kiện đăng ký tham 

gia Phần D. 

 

SHIIP dạy cho ta biết vềMedicare, tạo ưu thế cho người cao tuổi và người có khyết tật giúp  
họ có những quyết định sáng suốt về bảo hiểm y tế. 


