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Người Việt Utah 

SALT LAKE CITY, Utah - Hôm Thứ Tư, chính phủ liên bang cho biết 4,300 cư dân Utah hiện nằm trong số 310,000 
người tại Hoa Kỳ mà chính quyền Obama đang dùng điện thoại, email và viết thư để yêu cầu họ cung cấp các 
bằng chứng về quốc tịch hoặc tình trạng di trú, nếu không thì họ sẽ không thể tiếp tục được hưởng bảo hiểm 
Obamacare. 

 
Những người được chính phủ liên bang lưu ý 
nói trên đã mua bảo hiểm sức khỏe từ trang 
web HealthCare.gov, nhưng các thông tin mà 
họ đưa ra không phù hợp với các chi tiết 
trong hồ sơ của họ mà chính phủ đang lưu 
giữ. Qua một thông cáo báo chí, Bộ Y Tế và 
Xã Hội nói rằng nếu các đối tượng nói trên 
không cập nhật các thông tin cần thiết trước 
hoặc vào ngày 5 Tháng Chín tới đây thì bảo 
hiểm y tế của họ sẽ chấm dứt vào ngày 30 
Tháng Chín. 

Randal Serr, giám đốc tổ chức Take Care 
Utah chuyên giúp cư dân Utah mua bảo hiểm 
y tế, nói rằng tổ chức của ông có thể trợ giúp 
các thành phần đang được Bộ Y Tế và Xã Hội 
yêu cầu bổ túc hồ sơ nêu trên. Tổ chức này 
hiện cũng đang dùng các phương tiện liên 
lạc như gọi điện thoại, fax, và thông tin trên 
mạng để liên lạc với các bên liên quan. 

Theo lời Jason Stevenson, giám đốc giao tế của cơ quan Utah Health Policy Project, là cơ quan điều hành Take Care 
Utah, các di dân không có giấy tờ hợp pháp không được hưởng bảo hiểm y tế chính phủ, và vì thế họ không nằm 
trong số 4,300 cư dân Utah được yêu cầu bổ túc hồ sơ nói trên. 

Muốn được giúp đỡ về bảo hiểm y tế, các cư dân Utah có thể gọi 2-1-1 hoặc vào trang web của tổ chức này, là 
takecareutah.org. (Theo Kristen Moulton/The Salt Lake Tribune) 

 

Trang chủ của HealthCare.gov. Hình chụp ngày 31 Tháng Ba, 2014. (Hình: Karen 
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