TÔI CÓ NÊN TIẾP TỤC CHO CON EM MÌNH GHI DANH THAM GIA CÁC
CHƯƠNG TRÌNH SỨC KHỎE VÀ DINH DƯỠNG KHÔNG?
(Cập nhật: Tháng 2 năm 2020)

Các chương trình như Medicaid, CHIP (Children’s Health Insurance Program, Chương Trình Bảo
Hiểm Sức Khỏe Trẻ Em), Bảo Hiểm Marketplace Coverage (“Obamacare”), School Breakfast &
Lunch (Bữa Sáng & Bữa Trưa Tại Trường), WIC (Women, Infants, and Children Program, Chương
Trình Dành Cho Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Em) và SNAP (Supplemental Nutrition Assistance
Program, Chương Trình Trợ Giúp Dinh Dưỡng Bổ Sung) (“tem phiếu thực phẩm”) giúp con em quý
vị có cuộc sống khỏe mạnh hơn và vững vàng hơn. Quý vị có thể thắc mắc liệu những chương trình
sức khỏe và dinh dưỡng mà con em quý vị đang sử dụng có ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư hoặc hồ sơ
xin cấp thẻ xanh của quý vị hay không. Tài liệu này cung cấp câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp
nhằm giúp quý vị đưa ra các quyết định đúng đắn cho gia đình mình.
Nếu con em tôi nhận hỗ trợ về sức khỏe hoặc dinh
dưỡng, điều đó có khiến tôi khó nhận được thẻ
xanh hơn không? Không. Các phúc lợi về sức khỏe
hoặc dinh dưỡng mà con em quý vị nhận sẽ không
được tính vào hồ sơ xin cấp thẻ xanh của quý vị.
Chúng tôi khuyến nghị quý vị nên tiếp tục ghi danh cho
con em mình vào các chương trình phúc lợi mà trẻ hội
đủ điều kiện. Phúc lợi mà quý vị nhận cho con em mình
hoặc các thành viên khác trong gia đình không giống
với phúc lợi mà quý vị nhận cho bản thân mình. Việc
bao gồm tên của quý vị trong đơn đăng ký của con em
quý vị KHÔNG có nghĩa là quý vị nộp đơn xin phúc lợi
cho bản thân mình.
Nếu tôi nộp đơn đăng ký phúc lợi cho con em tôi,
tôi có phải cung cấp thông tin về bản thân mình
không? Có, một vài thông tin. Đơn đăng ký yêu cầu
thông tin về thu nhập của tất cả mọi người trong gia
đình quý vị, cho dù họ không nộp đơn xin phúc lợi cho
bản thân họ. Tuy nhiên, quý vị không phải cung cấp số
an sinh xã hội hoặc thông tin về tình trạng nhập cư của
quý vị nếu quý vị chỉ nộp đơn đăng ký phúc lợi cho con
em mình.
Tôi có cần trả lại cho chính phủ các phúc lợi mà
con em tôi là công dân Hoa Kỳ đã sử dụng không?
Không. Nếu con em quý vị là công dân Hoa Kỳ hội đủ
điều kiện được hưởng và hiện đang nhận các phúc lợi,
gia đình quý vị không phải chịu trách nhiệm trả lại
những phúc lợi này trong tương lai.

Thông tin mà tôi điền trong đơn đăng ký cho con
em tôi có được sử dụng cho hoạt động thực thi
luật di trú không? Không. Mọi thông tin mà quý vị điền
trong đơn sẽ chỉ được sử dụng để quyết định điều kiện
hội đủ của trẻ trong việc tham gia chương trình. Những
thông tin đó sẽ không được sử dụng cho hoạt động
thực thi luật di trú. Quý vị nên chắc chắn rằng mình chỉ
cung cấp thông tin cần thiết và không được cung cấp
bất kỳ thông tin sai lệch nào.
Nếu tôi không có giấy tờ nhập cư thì sao? Nếu quý
vị không có giấy tờ nhập cư và đang nộp đơn cho con
em mình hoặc thành viên khác trong gia đình, quý vị
không nên cung cấp bất kỳ thông tin nào về tình trạng
nhập cư của mình. Thay vào đó, quý vị có thể nói hoặc
viết: "Tôi không nộp đơn đăng ký tham gia chương
trình này cho bản thân tôi".
Tôi có nghe nói là người nhập cư không còn được
phép ghi danh tham gia Medicaid hoặc thị trường
ACA nữa. Điều này có đúng không? Không. Những
người nhập cư hội đủ điều kiện vẫn có thể ghi danh
tham gia các chương trình bảo hiểm y tế, bao gồm
Medicaid hay bảo hiểm trợ giá thông qua thị trường bảo
hiểm. Tổng Thống đã ban hành lệnh về bảo hiểm y tế
nhưng nó sẽ chỉ áp dụng vào thời điểm cá nhân nộp
đơn đăng ký thị thực nhập cư hoặc thẻ xanh tại văn
phòng lãnh sự ở nước ngoài.
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