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Kính gửi thành viên Medicaid,
Thư này được gửi cho quý vị vì Louisiana Medicaid muốn có địa
chỉ đúng của quý vị trong hồ sơ. Medicaid sẽ dùng địa chỉ này để
gửi đến quý vị thông tin quan trọng về chương trình bảo hiểm sức
khỏe của quý vị. Vào thời điểm này không có gì thay đổi đối với
bảo hiểm sức khỏe của quý vị.
Tại sao Medicaid sẽ gửi thông tin bằng thư cho tôi?
Medicaid gửi thư vì nhiều lý do khác nhau. Nếu quý vị nhận
được một lá thư cho biết đã đến lúc phải gia hạn bảo hiểm, hay
Medicaid cần thêm thông tin, hãy chắc chắn hồi đáp. Chúng tôi
cần sự trả lời của quý vị để bảo đảm quý vị có thể giữ bảo hiểm
Medicaid của quý vị.
Tôi có cần phải làm bất cứ điều gì hay không?
Hiện giờ thì không. Nhưng bất cứ khi nào thông tin của quý vị
thay đổi, quý vị cần báo cho Medicaid biết. Nếu quý vị nhận được
thư này, điều đó có nghĩa Medicaid có đúng địa chỉ bưu chính của
quý vị. Nếu quý vị dời chỗ ở hay bất cứ thông tin nào của quý vị
có sự thay đổi, quý vị cần cập nhật thông tin đó. Các thông tin
khác có thể bao gồm những thay đổi về số điện thoại hay địa chỉ
email của quý vị.
Tôi có thể cập nhật thông tin của mình tại đâu?
Quý vị có thể cập nhật địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của
quý vị bằng cách đăng nhập vào MyMedicaid.la.gov hay bằng
cách liên lạc chúng tôi qua email MyMedicaid@la.gov.
Xin cám ơn quý vị!
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