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Nếu quý vị là một thành viên của chương trình OHP (bao gồm OHP Plus, OHP Standard, 
CAWEM, v.v.), quý vị CHỈ có thể được tính hóa đơn khi TẤT CẢ sau đây là đúng sự thật: 
 

1. Quý vị có một dịch vụ y tế không được bao gồm trong chương trình OHP riêng biệt 
của quý vị. 
 
Vi dụ như nếu quý vị đã có OHP Standard, quý vị chỉ có thể được yêu cầu phải trả cho các dịch vù 
không được bao gồm trong chương trình OHP Standard. Ðiều này cũng đúng như vậy cho 
CAWEM. 

 
2. TRƯỚC KHI quý vị đã nhân được dịch vụ, quý vị đã ký MẪU KHƯỚC TỪ họp lệ. 

 
3. Uớc tính chi phí của dịch vụ đã được liệt kê trong mẫu khước từ.  

 
4. Mẫu khước từ nói là dịch vụ đó không được bao gồm trong chương trình OHP.   

 
và… 
 

5. Mẫu khước từ nói là quý vị đã đồng ý tự thanh toán hóa đơn.  
 

Những bảo vệ này thông thường chỉ áp dụng nếu người cung cấp dịch vụ y tế đã biết (hoặc phải biết) là 
quý vị có OHP. Hớn nữa, những bảo vệ chỉ áp dụng với các nhà cung cấp tham gia trong chương trình 
OHP (nhưng hầu hết mọi nhà cung cấp có tham gia).   

 

Cho dù luật pháp không bắt buộc quý vị phải trả nợ y tế, ÐỪNG PHỚT LỜ các 
hóa đơn.   

 
Nếu quý vị đã được tính hóa đơn sai lầm cho các dịch vụ y tế khi đang có OHP, 

và quý vị vẫn còn nợ các hóa đơn, chúng tôi muốn được nghe từ quý vị. 
 

Xin gọi Trung Tâm Luật Pháp Oregon (Oregon Law Center) ở 1-800-672-4919 
hoặc 

Ðường Dây Nóng của Trợ Cấp Công Cộng ở 1-800-520-5292 

Quý vị có NỢ Y TẾ từ khi quý vị được nhận trờ cấp chương trình 
Bảo Hiểm Sức Khỏe Oregon (OHP) không? 

 

Nếu vậy, chúng tôi có thể giúp đở quý vị 

 
 


