In these difficult
times, you can get
health coverage.
We are here to help.
During the Pandemic, EVERYONE QUALIFIES for coverage.
We will help you get covered for free or at a low-cost to you.
Start Here

Do you qualify
for Medicaid?
Depending on your income and family size,
you may qualify for Medicaid. To apply, call
1-855-637-6574 or apply online at the YES
New Mexico portal.

1-855-637-6574
yes.state.nm.us

Are you eligible
to enroll in a plan
through beWellnm?
If you don’t qualify for Medicaid, you
may now qualify for no or low-cost private
insurance through beWellnm. If you have
recently lost your job or seen a reduction
in your income, call 1-833-862-3935
to see if you qualify for a special
enrollment period.

1-833-862-3935
bewellnm.com

Another option:

The New Mexico
Medical Insurance
Pool
If you don’t qualify for Medicaid and don’t
qualify for special enrollment through
beWellnm, everyone in New Mexico can
get coverage through the New Mexico
Medical Insurance Pool. To request an
application call 1-844-728-7896 or visit
www.nmmip.org.

1-844-728-7896
nmmip.org

No matter what, you can get covered.
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How to qualify
for coverage.
Federal Poverty Level (FPL), is a measure of income used to determine eligibility for Medicaid and the Children’s Health Insurance Program (CHIP),
as well as premium subsidies and cost-sharing reductions (cost-sharing subsidies) in the exchange, and other federal programs.
Light Blue = Could qualify for a discounted premium.
Blue = Could qualify for a premium tax credit and cost-sharing reduction.
Dark Blue = Could qualify for Medicaid coverage.

What is your monthly household income? (FPL = Federal Poverty Level)
New Mexico Insurance Pool
Coverage available if you cannot get covered through Medicaid or beWellnm
Discounted premiums available for individuals under 400% FPL

beWellnm (Lawfully
present immigrants
who do not qualify for
Medicaid)

beWellnm
with Premium Assistance
beWellnm
without
Premium
Assistance

Medicaid for Kids (age 0-5)
Medicaid for Kids (age 6-18)
Medicaid for Adults
(age 19-64)

How many people are
in your household?

0-100%
FPL

138%
FPL

139%
FPL

240%
FPL

300%
FPL

400%
FPL

Over 400%
FPL

Individuals

$1,064

$1,468

$1,469

$2,552

$3,190

$4,256

$4,256+

Family of 2

$1,437

$1,983

$1,984

$3,449

$4,311

$5,748

$5,748+

Family of 3

$1,810

$2,498

$2,499

$4,344

$5,430

$7,240

$7,240+

Family of 4

$2,184

$3,013

$3,015

$5,240

$6,550

$8,736

$8,736+

Family of 5

$2,557

$3,529

$3,530

$6,137

$7,671

$10,228

$10,228+

Family of 6

$2,930

$4,044

$4,045

$7,032

$8,790

$11,720

$11,720+

The FPL amounts are valid through March 31, 2021. If you think you qualify or are unsure what you qualify for, give us a call so we can help!

1-855-637-6574
yes.state.nm.us

1-833-862-3935
bewellnm.com

1-844-728-7896
nmmip.org
NMHX 001 04/20

En estos tiempos
difíciles, puede obtener
cobertura de salud.
Estamos aquí para ayudar.
Durante la pandemia, TODOS CALIFICAN para la cobertura.
Le ayudaremos obtener una cobertura gratuita o de bajo costo para usted.
Comience aquí

¿Califica para
Medicaid?
Dependiendo de sus ingresos y el tamaño
de su familia, puede calificar para Medicaid.
Para aplicar, llame al 1-855-637-6574 o
llene una solicitud en la pagina web de YES
New Mexico.

1-855-637-6574
yes.state.nm.us

¿Es usted elegible
para inscribirse en
un plan a través de
beWellnm?

Otra opción:

Si no califica para Medicaid, ahora puede
calificar para un seguro privado gratuito
o de bajo costo a través de beWellnm. Si
recientemente perdió su trabajo o vio
una reducción en sus ingresos, llame al
1-833-862-3935 para ver si califica para
un período de inscripción especial

Si no califica para Medicaid y no califica
para una inscripción especial a través de
beWellnm, todos en Nuevo México
pueden obtener cobertura a través de
The New Mexico Medical Insurance Pool.
Para obtener una solicitud, llame al
1-844-728-7896 o visite www.nmmip.org.

1-833-862-3935
bewellnm.com

The New Mexico
Medical Insurance
Pool

1-844-728-7896
nmmip.org

Pase lo que pase, usted puede estar cubierto.
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Cómo calificar
para la cobertura.
El Nivel Federal de Pobreza (FPL) es una medida de ingresos utilizada para determinar la elegibilidad para Medicaid y el Programa de Seguro Médico para
Niños (CHIP), así como subsidios de primas y reducciones de costos compartidos (subsidios de costos compartidos) en el intercambio, y otros programas
federales.
Azul claro = Podría calificar para una prima con descuento.
Azul = Podría calificar para un crédito fiscal premium y una reducción de costos compartidos.
Azul Oscuro = Podría calificar para la cobertura de Medicaid.

¿Cuál es el ingreso mensual de su hogar? (FPL = Nivel de pobreza federal)
New Mexico Insurance Pool
Cobertura disponible si no puede obtenerla a través de Medicaid o beWellnm
Primas con descuento disponibles para personas debajo del 400% FPL

beWellnm

beWellnm
con Asistencia Premium

(inmigrantes legalmente
presentes que no
califican para Medicaid)

beWellnm
sin
Asistencia
Premium

Medicaid para niños (age 0-5)
Medicaid para niños (age 6-18)
Medicaid para Adultos
(age 19-64)

¿Cuántas personas
hay en su hogar?

0-100%
FPL

138%
FPL

139%
FPL

240%
FPL

300%
FPL

400%
FPL

Over 400%
FPL

Individuos

$1,064

$1,468

$1,469

$2,552

$3,190

$4,256

$4,256+

Familia de 2

$1,437

$1,983

$1,984

$3,449

$4,311

$5,748

$5,748+

Familia de 3

$1,810

$2,498

$2,499

$4,344

$5,430

$7,240

$7,240+

Familia de 4

$2,184

$3,013

$3,015

$5,240

$6,550

$8,736

$8,736+

Familia de 5

$2,557

$3,529

$3,530

$6,137

$7,671

$10,228

$10,228+

Familia de 6

$2,930

$4,044

$4,045

$7,032

$8,790

$11,720

$11,720+

Los montos de FPL son válidos hasta el 31 de marzo del 2021. Si cree que califica o no está seguro para qué califica, llámenos para que podamos ayudarlo!

1-855-637-6574
yes.state.nm.us

1-833-862-3935
bewellnm.com

1-844-728-7896
nmmip.org
NMHX 001 04/20

在新冠肺炎疫情肆虐下，
您可以获得健康保险的保障。

我们在这里为您提供帮助。

在流行病爆发期间，每个人都有资格获得健康保险的保障。
我们会帮助您免费或者支付极少的费用来获得保险的保障。
从这里开始

您是否符合
医疗补助 (Medicaid)
的资格？

您的收入和家庭人口数，决定您是否符合医
疗补助的资格。要申请 请致电
1-855-637-6574，或者上 YES New Mexico
portal 的网站申请。

1-855-637-6574
yes.state.nm.us

您是否有资格
通过 beWellnm
参加健康保险计划？

如果您不符合医疗补助 (Medicaid) 的资格,
您可能有资格免费或支付极少费用，
通过 beWellnm 来获得私人健康保险。
如果您最近失业或者收入减少，
请致电 1-833-862-3935
查询您是否有资格参加健康保险。

1-833-862-3935
bewellnm.com

另外一个选项：

新墨西哥州
医疗保险大水库

如果您不符合医疗补助资格，也不符合
通过 beWellnm 获得健康保险的资格，
那么在新墨西哥州居住的每个人都可以通过
新墨西哥州医疗保险大水库获得保险的保障。
要申请参加请致电 1-844-728-7896 或
到 www.nmmip.org 网站查询。

1-844-728-7896
nmmip.org

无论您的情况如何，您都可以得到保险提供的保障。
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如何获得
健康保险的保障。

联邦贫困线(FPL) 是用收入来决定是否有资格获得医疗补助和儿童健康保险计划(CHIP)的衡量标准，同时也是决定保险补助和费用分摊减额(费用分摊补
助)，以及其他联邦项目的衡量标准。
浅蓝色 = 有资格获得保费打折。
蓝色 = 有资格获得保费税收抵免和费用分摊减额。
深蓝色 = 有资格获得医疗补助。

您家庭每个月的收入是多少？(FPL = 联邦贫困线)

新墨西哥州医疗保险大水库
如果您没有资格参加医疗补助或者 beWellnm，您可以参加这个保险。
收入低于联邦贫困线 400% 的个人， 保费可以打折。

beWellnm
(合法的移民但不符合
医疗补助的资格)

beWellnm
有获得保费援助

beWellnm
没有获得保费
援助

(0–5岁) 幼童的医疗补助

(6–18岁) 儿童的医疗补助

(19-64岁) 成人的医
疗补助

您的家庭人口数是多少？
个人

两口之家
三口之家
四口之家
五口之家
六口之家

0-100%
贫困线

138%
贫困线

139%
贫困线

240%
贫困线

300%
贫困线

400%
贫困线

超过 400%
贫困线

1,064 元

1,468 元

1,469 元

2,552 元

3,190 元

4,256 元

超过 4,256 元

1,437 元

1,983 元

1,984 元

3,449 元

4,311 元

5,748 元

超过 5,748 元

1,810 元

2,498 元

2,499 元

4,344 元

5,430 元

7,240 元

超过 7,240 元

2,184 元

3,013 元

3,015 元

5,240 元

6,550 元

8,736 元

超过 8,736 元

2,557 元

3,529 元

3,530 元

6,137 元

7,671 元

10,228 元

超过 10,228 元

2,930 元

4,044 元

4,045 元

7,032 元

8,790 元

11,720 元

超过 11,720 元

申请联邦贫困线补助金额的有效期到2021年三月三十一日。如果您认为符合申请资格或者您不能确定符合哪项资格，请来电，我们可以给予协助！

1-855-637-6574
yes.state.nm.us

1-833-862-3935
bewellnm.com

1-844-728-7896
nmmip.org

NMHX 001 04/20

Trong thời điểm khó
khăn này, các bạn có
thể xin hoặc mua được
bảo hiểm sức khỏe.
Có chúng tôi giúp các bạn đây.
Trong thời gian Đại Dịch, TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN để được bảo hiểm sức khỏe.
Chúng tôi sẽ giúp các bạn xin bảo hiểm miễn phí hoặc mua bảo hiểm giá rẻ.

Bạn hãy bắt đầu từ đây

Bạn có hội đủ điều
kiện để hưởng Medicaid không?
Tùy vào số thu nhập của bạn và số người
trong gia đình bạn, bạn có thể hội đủ điều
kiện để xin bảo hiểm sức khỏe của chương
trình Medicaid. Nếu muốn nộp đơn, bạn hãy
gọi tới số điện thoại miễn phí 1-855-6376574 hoặc điền đơn trên mạng tại cổng
thông tin YES New Mexico.

1-855-637-6574
yes.state.nm.us

Bạn có hội đủ điều kiện
để gia nhập một chương
trình bảo hiểm sức khỏe
qua cơ quan beWellnm
không?
Nếu bạn không hội đủ điều kiện để hưởng
Medicaid, bây giờ bạn có thể hội đủ điều
kiện để mua hợp đồng bảo hiểm tư miễn
phí hoặc với giá rẻ qua cơ quan beWellnm.
Nếu gần đây bạn bị mất việc hoặc mức thu
nhập bị giảm bớt, bạn hãy điện thoại tới số
1-833-862-3935.

1-833-862-3935
bewellnm.com

Một lựa chọn khác:

The New Mexico
Medical Insurance
Pool

Nếu bạn không hội đủ điều kiện để hưởng
Medicaid và cũng không mua được hợp
đồng bảo hiểm qua cơ quan beWellnm, tất
cả mọi người ở New Mexico đều có thể
mua bảo hiểm sức khỏe qua cơ quan New
Medical Insurance Pool. Muốn xin mẫu đơn,
bạn có thể điện thoại tới số 1-844-728-7896
hoặc vào trang mạng www.nmmip.org.

1-844-728-7896
nmmip.org

Dù trong hoàn cảnh nào, các bạn vẫn có thể xin hoặc mua được bảo hiểm sức khỏe.
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Làm sao hội đủ điều kiện
để được bảo hiểm sức khỏe.
Mức Nghèo Liên Bang (viết tắt là FPL) là phương cách đo lường mức thâu nhập để ấn định điều kiện hưởng Medicaid và Chương Trình Bảo Hiểm Sức Khỏe
cho Trẻ Em (viết tắt là CHIP), cùng với trợ cấp đóng phí bảo hiểm và giảm tiền phí bảo hiểm được chính phủ chia trả cho một phần (trợ cấp chia trả của chính
phủ) trong cơ quan tiểu bang hợp tác với các chương trình liên bang, và các chương trình liên bang khác.
Màu xanh da trời nhạt = Có thể hội đủ điều kiện để được giảm phí bảo hiểm.
Màu xanh da trời = Có thể được hưởng quyền lợi trừ tiền thuế cho phí bảo hiểm và được giảm phí bảo hiểm qua việc chia trả của chính phủ.
Màu xanh đậm = Có thể hội đủ điều kiện để hưởng Medicaid.

Mức thu nhập hàng tháng của gia đình bạn là bao nhiêu? (FPL = Federal Poverty Level, Mức Nghèo Liên Bang)
New Mexico Insurance Pool
Có thể được bảo hiểm nếu bạn không đủ điều kiện hưởng Medicaid
hoặc các chương trình của cơ quan beWellnm
Phí bảo hiểm được giảm cho những người có mức thu nhập dưới 400% FPL

beWellnm

(Những di dân đang hiện
diện hợp pháp nhưng
không hội đủ điều kiện
để hưởng Medicaid)

beWellnm
Được Giúp Đỡ Trả Phí Bảo Hiểm
beWellnm
không
được Giúp
Đỡ Trả Phí
Bảo Hiểm

Medicaid cho Trẻ Em (0-5 tuổi)
Medicaid cho Trẻ Em (6-18 tuổi)
Medicaid cho Người
Trưởng Thành
(19-64 tuổi)

Có bao nhiêu người
trong gia đình bạn?

0-100%
FPL

138%
FPL

139%
FPL

240%
FPL

300%
FPL

400%
FPL

Over 400%
FPL

Một Người

$1,064

$1,468

$1,469

$2,552

$3,190

$4,256

$4,256+

Gia Đình 2 Người

$1,437

$1,983

$1,984

$3,449

$4,311

$5,748

$5,748+

Gia Đình 3 Người

$1,810

$2,498

$2,499

$4,344

$5,430

$7,240

$7,240+

Gia Đình 4 Người

$2,184

$3,013

$3,015

$5,240

$6,550

$8,736

$8,736+

Gia Đình 5 Người

$2,557

$3,529

$3,530

$6,137

$7,671

$10,228

$10,228+

Gia Đình 6 Người

$2,930

$4,044

$4,045

$7,032

$8,790

$11,720

$11,720+

Các số tiền FPL có hiệu lực tới hết ngày 31 tháng ba năm 2021. Nếu bạn nghĩ mình hội đủ điều kiện hoặc không chắc mình hội đủ điều kiện cho chương trình
bảo hiểm sức khỏe nào, xin vui lòng điện thoại cho chúng tôi để chúng tôi có thể giúp đỡ bạn!

1-855-637-6574
yes.state.nm.us

1-833-862-3935
bewellnm.com

1-844-728-7896
nmmip.org
NMHX 001 04/20

