Quý Vị Có Thể Tăng Phúc Lợi Trợ Cấp SNAP
của Mình Bằng Cách Xác Minh Các Chi Phí Y Tế
Ai có thể đề nghị hoàn trả chi phí y tế?
Bất kỳ ai có tình trạng khuyết tật vĩnh viễn hoặc từ 60 tuổi trở lên.
Chi phí y tế sẽ làm tăng phúc lợi trợ cấp SNAP của tôi như thế nào?
Phúc lợi trợ cấp SNAP được tính dựa trên mức thu nhập và chi tiêu của hộ gia đình.
Yêu cầu hoàn trả chi phí y tế làm giảm thu nhập có thể được tính của quý vị vì được
cộng thêm một khoản tiền.
Quý vị sẽ được hưởng một khoản cộng thêm nếu chi phí hàng tháng của quý vị là từ
$35.01 đến $190.00. Khoản cộng thêm sẽ cao hơn nếu các chi phí này vượt quá $190.
Phúc lợi trợ cấp SNAP sẽ không thay đổi nếu quý vị hiện đã nhận số tiền SNAP tối đa.
Có thể yêu cầu hoàn trả những khoản chi phí y tế nào?
Ví dụ về các khoản chi phí này được ghi ở trang sau. Quý vị có thể được cộng thêm
một khoản trợ cấp ngay cả trong trường hợp quý vị vẫn chưa trả chi phí y tế.
Tôi phải cung cấp các loại bằng chứng nào?
Chúng tôi cần biên lai hoặc hóa đơn để chứng minh đa số các khoản chi phí y tế. Quý
vị có thể báo cáo bằng miệng số dặm đi bằng xe hơi. Nếu quý vị gửi yêu cầu hoàn trả
chi phí y tế cho một cơ quan gia cư, quý vị có thể đề nghị họ cung cấp một tờ tính toán
tiền thuê nhà của quý vị và gửi tờ đó cho chúng tôi.
Làm thế nào để gửi bằng chứng cho DTA?
Quý vị có thể gửi bằng chứng cho chúng tôi bất kỳ lúc nào!
Trên mạng trực tuyến DTAConnect.com hoặc Ứng dụng di động DTA Connect
Qua thư bưu điện
DTA Processing Center, P.O. Box 4406, Taunton, MA 02780
Fax
(617) 887-8765
Tới tận nơi
Bất kỳ văn phòng DTA nào tại địa phương
Nếu tôi có thắc mắc về những giấy tờ cần gửi hoặc việc này sẽ ảnh hưởng đến
phúc lợi trợ cấp như thế nào thì sao?
Nếu quý vị trên 60 tuổi, gọi Văn Phòng Trợ Giúp Người Cao Niên theo số (833) 712-8027
Nếu quý vị dưới 60 tuổi, gọi Đường Dây Trợ Giúp của DTA theo số (877) 382-2363
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Các Ví Dụ về Chi Phí Y Tế Hội Đủ Điều Kiện
Thuốc men
Thuốc theo toa
Thuốc mua không cần
toa
Thuốc bổ/sinh tố

Thú vật trợ giúp y tế
Hóa đơn dịch vụ thú y
Thức ăn cho thú vật
Đồ dùng chăm sóc thú
nuôi

Lệ phí bảo hiểm
Bảo hiểm sức khỏe
căn bản
Bảo hiểm nhãn khoa
Bảo hiểm nha khoa
Bảo hiểm thuốc

Chi phí chăm sóc sức
khỏe tại gia
Người chăm sóc riêng
Người trợ giúp chăm
sóc sức khỏe tại gia
Chăm sóc ban ngày cho
người phụ thuộc/người
lớn
Trị liệu thay thế khác
Châm cứu
Mát-xa/xoa bóp
Vật lý trị liệu
Chữa bệnh bằng
phương pháp nắn khớp
xương

Thiết bị y tế
Xe lăn
Nạng chống
Bộ phận giả
Phương tiện giao tiếp
Khung trợ giúp đi lại
Đồ dùng liên quan đến
sức khỏe
Tã dành cho người lớn
Răng giả
Dụng cụ trợ thính/pin
Kính áp tròng
Kính mắt

Phương tiện đi lại
Taxi, Uber/Lyft
Xe công cộng
Chi phí đậu xe
Số dặm đi bằng xe hơi
(tự khai các địa điểm)

Tiền đồng trả
Phòng mạch bác sĩ
Phòng mạch nha sĩ
Bệnh viện

Khác
Các hóa đơn y tế trả
một lần
Thẻ phòng tập gym

Quý vị có thể sử dụng danh sách này để giúp nộp bằng chứng về chi phí.
Số tờ biên lai/hóa đơn gửi kèm: _________

