
Gọi Dịch Vụ Hội Viên của MHLA tại 1-844-744-6452 

(MHLA) Thứ Hai tới Thứ Sáu, từ 8 sáng tới 5 giờ 

chiều. 

Chương trình My Health LA là gì?  

Chương trình My Health LA (MHLA) là một chương    

trình giúp chăm sóc sức khỏe MIỄN PHÍ cho cư dân tại 

Địa Hạt Los Angeles có thu nhập thấp nhưng không có 

bảo hiểm y tế. My Health LA là một chương trình nơi    

các hội viên có thể được chăm sóc liên tục, có chất 

lượng, từ  một đội ngũ các nhân viên chăm sóc y tế tại 

các y viện trong cộng đồng. 

Tôi Phải Ghi Danh Như Thế Nào? 

Quý vị có thể ghi danh vào chương trình MHLA bằng 

cách ghé vào một Y Viện của chương trình My Health LA 

để tìm một y viện gần quý vị: 

♦ Gọi Dịch Vụ Hội Viên của MHLA tại 1-844-744-6452 

(MHLA) Thứ Hai tới Thứ Sáu, từ 8 sáng tới 5 giờ chiều. 

♦ Vào http://dhs.lacounty.gov/mhla để tìm bản đồ và danh 

sách các y viện của chương trình MHLA. 

♦ Gọi trước cho y viện để lấy hẹn hay để ghi danh. 

♦ Việc nộp đơn xin chương trình My Health LA luôn luôn 

miễn phí!  

Tôi Sẽ Cung Cấp Thông Tin Gì Để   
Ghi Danh Cho Chương Trình? 

♦ Một nhân viên ghi danh tại y viện sẽ hỏi quý vị các câu 

hỏi chi tiết về nơi quý vị sống, số người trong gia đình 

quý vị, và thu nhập của quý vị, và có thể là của những 

người trong gia đình quý vị, là bao nhiêu.  

♦ Thông tin này sẽ được dùng để xác định xem quý vị có 

hợp lệ cho chương trình MHLA hay không.  

♦ Thông tin quý vị cung cấp sẽ không được chia sẻ với 

bất cứ ai. Nó chỉ dành cho chương trình MHLA.  

♦ Thủ tục có thể kéo dài từ 15 phút tới một tiếng, tùy vào 

số người nộp đơn xin trong gia đình quý vị.  

Tôi Nên Mang Theo Những Gì Khi 
Nộp Đơn? 

Để nộp đơn xin chương trình MHLA, quý vị cần trình 

thẻ căn cước (ID) cá nhân, bằng chứng quý vị sống tại 

Địa Hạt Los Angeles, và giấy tờ nào ghi rõ thu nhập  

của quý vị. Ví dụ: 

Những giấy tờ cần mang theo 

•  Bằng Lái Xe hay thẻ ID 

•  Thẻ Xanh 

•  Hộ chiếu nước ngoài hay thẻ ID 

•  Thẻ ID của Học Sinh 

•  Thẻ ID của Nhân Viên 

•  Thẻ ID có hình khác 

Những chứng minh quý vị đang sống tại Địa Hạt 

Los Angeles 

• Bằng Lái Xe hay thẻ ID ở California 

• Các Hóa Đơn Tiền Điện Nước được cấp phát 

trong vòng 60 ngày qua  

• Thư gởi tới quý vị trong 60 ngày qua  

• Bằng chứng khác trong thời gian gần đây cho  

thấy rằng quý vị đang sống tại Địa Hạt L.A. 

Thông Tin Thu Nhập Của Quý Vị 

• Bản sao cùi lương mới nhất (trong 45 ngày qua) 

• Bản tường trình từ chủ cơ sở làm việc của quý     

vị về thu nhập của quý vị  

• Tờ khai thuế năm ngoái 

• Bản tường trình các phúc lợi thất nghiệp, cựu 

chiến binh, an sinh xã hội, v.v. 

• Các thông tin về thu nhập khác 

Tôi muốn ghi danh vào      
chương trình Y Tế LA của Tôi   

(My Health LA)!             
Tôi phải làm gì?  


