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Giới thiệu 
Chào mừng bạn đến với Các Vấn đề Pháp lý cho Người 
cao niên. Sổ tay này được thiết kế để giúp nhận diện một 
số thắc mắc pháp lý thường gặp mà mọi người có thể gặp 
lúc về già. 

Sổ tay này không cung cấp tư vấn pháp lý. Nhưng nó sẽ cảnh 
báo cho bạn các vấn đề mà bạn nên suy nghĩ, và nó sẽ cho bạn 
những ý tưởng và định nghĩa cơ bản mà bạn có thể sử dụng để 
quyết định bạn có cần tư vấn pháp lý không. Bạn có thể tìm thấy 
thông tin liên hệ cho bất kỳ dịch vụ chính phủ, xã hội hoặc chương 
trình cộng đồng nào được giới thiệu trong sổ tay này trong phần 
nguồn lực (Chương 8). 

Ấn bản này được cập nhật vào tháng 1 năm 2017. 
Tuy nhiên luật có thể thay đổi bất cứ lúc nào, vì vậy sau 
này một số thông tin có thể không chính xác. Tìm kiếm 
thêm thông tin hiện thời từ các trang web và thông tin 
liên hệ trong mỗi chương. 
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Chương 1 
Nguồn Thu nhập cho 
Người cao niên 
Người cao niên Oregon có thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau. Nhiều người dựa 
vào An Sinh Xã Hội, lương hưu, hoặc các phúc lợi khác. Một số người cao niên tiếp 
tục làm việc. Một số người thuộc cả hai nhóm trên. Chương này sẽ xem xét các 
chương trình phúc lợi cho những người cao hơn một độ tuổi nhất định, vợ/chồng và 
những người phụ thuộc của họ. Chương này sẽ thảo luận các yêu cầu về tính hội đủ 
điều kiện, quá trình làm đơn, và quá trình kháng cáo cho một số chương trình phúc 
lợi của tiểu bang và liên bang. Chương này cũng sẽ xem xét tình trạng hội đủ điều 
kiện bị ảnh hưởng như thế nào bởi việc làm. Cuối cùng, chương này đề cập đến các 
chương trình dành cho người cao niên có thể cần trợ giúp thêm về thực phẩm, chỗ 
ở, hoặc hỗ trợ chăm sóc. 

 
 
 

1-1 An sinh Xã hội 
Phúc lợi liên quan đến Hưu trí 

1-9 Thanh toán vượt mức Phúc 
lợi và Giữ lại Phúc lợi 

    

1-2 Hưu trí Đường sắt 1-10 Thu nhập kiếm được từ 
Công việc 

1-3 Thu nhập An sinh 1-11 Phân biệt đối xử dựa trên  
 Bổ sung (SSI) dựa trên Tuổi  Tuổi và Khuyết tật tại 
 
1-4 

 
Lương hưu 

 Nơi làm việc 

 
1-5 

 
Khuyết tật An sinh Xã hội 

1-12 Các Nguồn Thu nhập Khác 
cho Người cao niên 

 (SSD)   

 
1-6 

 
Thu nhập An sinh 

1-13 Chương trình Tài chính Tiểu 
bang 

 Bổ sung (SSI) dựa trên 1-14 Chương trình Bổ sung 
 Khuyết tật  cho Người cao niên 

1-7 Khuyết tật Đường sắt   

1-8 Phúc lợi Khuyết tật của Cựu chiến 
binh 
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1-1 An sinh Xã hội 
An sinh Xã hội là một chương trình liên bang cung cấp thu nhập cho 
người lao động đủ tiêu chuẩn và gia đình khi người lao động đến tuổi 
nghỉ hưu, bị khuyết tật nghiêm trọng, hoặc qua đời. 

Tính hội đủ điều kiện Chung: Hưu trí An sinh Xã hội 
Để đủ tiêu chuẩn cho phúc lợi hưu trí An sinh Xã hội, bạn phải đã làm 
một công việc mà nhà tuyển dụng của bạn đóng thuế An sinh Xã hội, 
hoặc bạn phải tự trả thuế này nếu bạn làm việc tự do. Bạn phải đã làm 
việc trong một khoảng thời gian nhất định để kiếm được các quý làm 
việc, hoặc tín chỉ làm việc. Khi bạn kiếm đủ tín chỉ làm việc, bạn sẽ hội 
đủ điều kiện cho phúc lợi. Số tiền phúc lợi bạn sẽ nhận được mỗi tháng 
phụ thuộc vào số tiền thu nhập kiếm được trung bình hàng năm của bạn. 
(Bạn không phải nghỉ hưu để hội đủ điều kiện.) 

Để biết được bạn có hoặc cần bao nhiêu tín chỉ làm việc để đủ tiêu chuẩn 
cho phúc lợi, liên hệ với Cơ quan An sinh Xã hội hoặc văn phòng An 
sinh Xã hội địa phương của bạn. Cơ quan An sinh Xã hội cũng cung cấp 
một ước tính phúc lợi. Nếu bạn làm việc và nộp tờ khai thuế thu nhập, 
bạn nên nhận được “Bản khai Thu nhập kiếm được Cá nhân và Ước tính 
Phúc lợi” hàng năm mà bạn có thể sử dụng để tính phúc lợi trực tuyến tại 
www.ssa.gov. 

Nếu hồ sơ về thu nhập kiếm được của bạn không chính xác, bạn có thể 
cung cấp cho văn phòng An Sinh Xã Hội địa phương thêm bằng chứng 
về thu nhập, chẳng hạn như các biểu mẫu W-2 hoặc bản khai từ đồng 
nghiệp hoặc người lao động. Bạn có thể cần sự trợ giúp của một luật sư 
để thiết lập tính hội đủ điều kiện của bạn cho phúc lợi cao hơn. 

Tính hội đủ điều kiện cho phúc lợi 
Để hội đủ điều kiện cho phúc lợi hưu trí, bạn phải 

• Có tối thiểu 40 tín chỉ làm việc; và 

• Từ 62 tuổi trở lên (xem phần dưới để biết thông tin về nghỉ hưu 
sớm). 

  

http://www.ssa.gov/
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Phúc lợi cho Vợ/chồng hoặc Bạn đời Sống chung có Đăng ký 
Nếu bạn là vợ/chồng hoặc bạn đời sống chung có đăng ký của một người 
lao động hội đủ điều kiện cho phúc lợi hưu trí, chính bạn có thể hội đủ 
điều kiện nhận một nửa phúc lợi của vợ/chồng hoặc bạn đời của bạn. Bạn 
không được nhận phúc lợi cho đến khi vợ/chồng hoặc bạn đời hội đủ điều 
kiện nộp hồ sơ cho An sinh Xã hội. Bạn có thể nhận phúc lợi cho 
vợ/chồng ngay từ tuổi 62; phúc lợi sẽ thấp hơn nếu bạn làm như vậy trừ 
khi bạn bắt đầu hoặc tiếp tục làm việc. Nếu bạn đang chăm sóc con cái 
dưới 16 tuổi hoặc bị khuyết tật của người lao động, bạn có thể hội đủ 
điều kiện cho phúc lợi trước tuổi 62. 

Bạn có thể đủ tiêu chuẩn cho An sinh Xã hội trên cơ sở lịch sử tín chỉ 
làm việc của bạn. Nếu như vậy, bạn sẽ được trả số tiền phúc lợi của bạn 
trước. Nếu phúc lợi của bạn ít hơn một nửa phúc lợi của vợ/chồng hoặc 
bạn đời của bạn, bạn sẽ nhận được phúc lợi kết hợp bằng một nửa phúc 
lợi của người đó. 

Phúc lợi cho Vợ/chồng hoặc Bạn đời Sống chung có Đăng 
ký đã Ly hôn 
Nếu bạn là vợ/chồng hoặc bạn đời đã ly hôn của một người lao động đủ 
tiêu chuẩn, bạn có thể nhận phúc lợi dựa trên An sinh Xã hội của bạn đời 
cũ nếu bạn: 

• Đã kết hôn với bạn đời cũ được ít nhất 10 năm; 
• Từ 62 tuổi trở lên; hoặc 
• Nếu dưới 62 tuổi thì đang chăm sóc con cái dưới 16 tuổi của người 

lao động; 
• Chưa tái hôn; và 
• Không hội đủ điều kiện cho phúc lợi cao hơn dựa trên tín chỉ làm 

việc của chính bạn. 

Phúc lợi cho Người còn sống: Vợ/chồng hoặc Bạn đời 
Sống chung ở Góa (“Vợ/chồng Còn sống”) 
Bạn có thể nhận phúc lợi với tư cách là vợ/chồng hoặc bạn đời còn sống 
nếu vợ/chồng của bạn hội đủ điều kiện cho phúc lợi hưu trí An sinh Xã 
hội khi qua đời và bạn được ít nhất 60 tuổi, hoặc được 50 tuổi và bị 
khuyết tật nặng. 
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Phúc lợi cho Vợ/chồng hoặc Bạn đời có Đăng ký đã Ly 
hôn Còn sống 
Bạn có thể nhận phúc lợi với tư cách là vợ/chồng đã ly hôn còn sống nếu 
vợ/chồng hoặc bạn đời cũ hội đủ điều kiện cho phúc lợi hưu trí An sinh 
Xã hội khi qua đời và bạn: 

• Được ít nhất 60 tuổi, hoặc được 50 tuổi và bị khuyết tật nặng; 
• Đã kết hôn với bạn đời cũ được ít nhất 10 năm; và 
• Không hội đủ điều kiện cho phúc lợi cao hơn dựa trên tín chỉ làm 

việc của chính bạn. 
Nếu bạn đã có quyền được hưởng phúc lợi với tư cách là vợ/chồng đã ly 
hôn còn sống ở tuổi cao niên hoặc bị khuyết tật và bạn tái hôn, phúc lợi 
sẽ tiếp tục bất kể tuổi của bạn khi bạn tái hôn. 

Phúc lợi cho Người phụ thuộc 
Để hội đủ điều kiện, người phụ thuộc phải độc thân, dưới 18 tuổi, hoặc 
dưới 19 tuổi và đang theo học trung học, hoặc bị khuyết tật trước 22 tuổi. 
Mỗi người con hội đủ điều kiện sẽ nhận được tối đa một nửa phúc lợi 
toàn phần của bạn, đến một giới hạn nhất định. Một người con phụ thuộc 
đủ tiêu chuẩn chưa lập gia đình cũng có thể hội đủ điều kiện cho phúc lợi 
cho người còn sống. 

Phúc lợi Tử tuất 
Vợ/chồng ở góa hoặc bạn đời ở góa hoặc con cái phụ thuộc có thể nhận 
khoản phúc lợi tử tuất một lần $255 ngoài phúc lợi hàng tháng cho người 
còn sống. 

Nghỉ hưu Sớm và Tuổi Nghỉ hưu Đủ 
Tuổi nghỉ hưu đủ phụ thuộc vào năm sinh của bạn. Với những người sinh 
trước năm 1937, phúc lợi hưu trí đủ tuổi có sẵn ở tuổi 65. Tuổi nghỉ hưu 
đủ tăng dần, lên đến tối đa 67 tuổi cho những người sinh sau năm 1959. 
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BẢNG 1.1 TUỔI NGHỈ HƯU ĐỦ THEO NĂM SINH 

Năm Sinh Tuổi Nghỉ hưu Đủ 

1943-1954 66 tuổi 

1955 66 tuổi 2 tháng 

1956 66 tuổi 4 tháng 

1957 66 tuổi 6 tháng 

1958 66 tuổi 8 tháng 

1959 66 tuổi 10 tháng 

Từ năm 1960 về sau 67 tuổi 

Bạn có thể bắt đầu nhận phúc lợi hưu trí sớm ở tuổi 62 hoặc sau đó trước 
tuổi nghỉ hưu đủ của bạn, nhưng số tiền phúc lợi hàng tháng của bạn sẽ 
thấp hơn nếu bạn ngừng làm việc trước tuổi nghỉ hưu đủ. Nếu bạn nhận 
phúc lợi trước tuổi nghỉ hưu đủ nhưng vẫn tiếp tục làm việc, phúc lợi 
hàng tháng của bạn tăng theo thời gian. Để biết số tiền khấu trừ trong 
trường hợp của bạn, liên hệ với văn phòng An sinh Xã hội địa phương. 

Bạn sẽ không nhận được tiền đến khi bạn được 62 tuổi ngay cả khi bạn 
ngừng làm việc trước thời điểm đó. 

Thu nhập kiếm được sau Tuổi 62 
Nếu bạn nghỉ hưu trước tuổi nghỉ hưu đủ nhưng sau đó đi làm lại, hoặc nếu 
bạn không ngừng làm việc nhưng nhận hưu trí An sinh Xã hội, An sinh Xã 
hội có thể khấu trừ từ phúc lợi bạn nhận được một số tiền nhất định đến khi 
bạn đủ tuổi nghỉ hưu. “Số tiền nhất định” đó thay đổi theo thời gian, nhưng 
bạn có thể ước tính rằng thu nhập kiếm được lên đến khoảng $15.000 mỗi 
năm sẽ không làm giảm số tiền An sinh Xã hội hàng tháng. 

Từ lúc 62 tuổi đến năm bạn đủ tuổi nghỉ hưu, An sinh Xã hội sẽ khấu trừ 
từ phúc lợi của bạn $1 cho mỗi $2 bạn kiếm được trên số tiền được miễn 
đó. Trong năm bạn đủ tuổi nghỉ hưu, bạn có thể kiếm được lên đến khoảng 
$39.000 trước khi An sinh Xã hội khấu trừ phúc lợi của bạn. Chỉ trong 
năm đó, họ sẽ giữ lại $1 cho mỗi $3 bạn kiếm được trên số tiền được miễn. 
Sau khi bạn đủ tuổi nghỉ hưu, sẽ không bị khấu trừ. 

Xin đừng quên báo cáo thu nhập kiếm được bổ sung cho văn phòng An 
sinh Xã hội địa phương. Số tiền bạn kiếm được có thể tăng số tiền phúc lợi 
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hàng tháng hiện thời của bạn. Đồng thời, thu nhập kiếm được cao hơn số 
tiền được miễn có thể nghĩa là bạn phải hoàn trả một số phúc lợi mà An 
sinh Xã hội thanh toán vượt mức cho bạn. Xem phần 1-9 bên dưới về các 
khoản thanh toán vượt mức phúc lợi. Một phần thu nhập An sinh Xã hội 
của bạn cũng có thể phải chịu thuế.  Dù sao thì thu nhập ròng của bạn khi 
có thu nhập kiếm được và các khoản thanh toán An sinh Xã hội phải cao 
hơn trường hợp chỉ có An sinh Xã hội. 

Cách Làm đơn 
Để xin bất kỳ loại phúc lợi An sinh Xã hội nào, bạn phải làm đơn: qua 
điện thoại 800-772-1213, trực tuyến (www.ssa.gov), hoặc trực tiếp tại 
văn phòng An sinh Xã hội cơ sở. Vào một thời điểm nào đó, bạn sẽ cần 
chứng minh danh tính của mình và việc bạn có quyền hưởng phúc lợi, do 
đó hãy dự kiến phải xuất trình bản gốc hoặc bản sao có chứng thực của 
một số hoặc tất cả các tài liệu này: 

• Thẻ An sinh Xã hội của bạn 
• Giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh khác 
• Các biểu mẫu W-2 gần nhất hoặc tờ khai thuế làm tư gần 

nhất của bạn 
• Bằng chứng về quốc tịch hoặc tình trạng pháp lý khác (“thẻ xanh”) 
• Tên, số định tuyến và số tài khoản tại ngân hàng hoặc tổ chức tài 

chính khác nơi tiếp nhận khoản thanh toán của bạn (séc sẽ không 
được gửi cho bạn qua bưu điện) 

 
Với một số loại phúc lợi, người làm đơn cũng sẽ cần: 

• Bằng chứng về hôn nhân hoặc quan hệ bạn đời sống chung 
có đăng ký 

• Giấy khai sinh và số an sinh xã hội của vợ/chồng hoặc bạn đời 
• Bằng chứng về tuổi của tất cả những người làm đơn trong tài khoản 
• Giấy tờ xuất ngũ 
• Giấy khai sinh và số An sinh Xã hội của con cái 
• Phán quyết khi ly hôn về phúc lợi cho vợ/chồng cũ 
• Bằng chứng về việc qua đời của người lao động áp dụng, đối với 

phúc lợi cho người còn sống 
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Quyền Kháng cáo Quyết định của An sinh Xã hội về Yêu 
cầu thanh toán của Bạn 
Bạn có thể kháng cáo quyết định nếu An sinh Xã hội từ chối, khấu trừ, 
hoặc ngừng phúc lợi của bạn. Bạn cũng có thể kháng cáo nếu An sinh Xã 
hội cho rằng họ đã thanh toán vượt mức cho bạn. Kháng cáo phải bằng 
văn bản và nộp trong vòng 60 ngày kể từ ngày bạn nhận được thư quyết 
định ban đầu từ Cơ quan An sinh Xã hội. Bạn có thể bắt đầu quá trình  
kháng cáo trên internet tại địa chỉ www.ssa.gov. Tốt nhất là nên trao đổi 
với một luật sư hoặc đại diện khác có hiểu biết về An sinh Xã hội  trước 
khi bạn bắt đầu kháng cáo. Xem Chương 8, phần 8-2. 

Gửi tiền Trực tiếp 
An sinh Xã hội, cũng giống như tất cả các phúc lợi liên bang, phải được 
thanh toán trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của bạn bằng cách gửi tiền 
trực tiếp. Có một vài ngoại lệ hạn chế với quy tắc này. Nếu bạn chưa có 
tài khoản của ngân hàng hoặc hội tín dụng, hãy tìm hiểu xung quanh. 
Tránh các tổ chức tài chính thu lệ phí cao. 

1-2 Niên kim Hưu trí Đường sắt 
Ủy ban Hưu trí Đường sắt liên bang quản lý chương trình phúc lợi này 
cho người lao động hội đủ điều kiện và gia đình họ. 

Tính hội đủ điều kiện Chung 
Tương tự như phúc lợi hưu trí An sinh Xã hội, phúc lợi Hưu trí Đường 
sắt (gọi là niên kim) được dựa trên số tháng phục vụ và tín chỉ thu nhập 
kiếm được. Người lao động đường sắt tham gia hoạt động thương mại 
liên tiểu bang, một số ngành liên quan, hiệp hội đường sắt, và tổ chức lao 
động đường sắt quốc gia đủ tiêu chuẩn cho phúc lợi Hưu trí Đường sắt 
sau 10 năm làm việc được tính tín chỉ (năm năm đối với công việc được 
tính tín chỉ thực hiện sau năm 1995). 

Niên kim Hưu trí 
Nhân viên đường sắt có ít nhất 30 năm phục vụ vào hoặc sau ngày 1 
tháng 1 năm 2002 có thể nhận phúc lợi đầy đủ ở tuổi 60. Tỷ lệ thanh toán 
phụ thuộc vào thu nhập kiếm được của bạn. 

  

http://www.ssa.gov/
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Nhân viên có dưới 30 năm phục vụ (nhưng ít nhất 10 năm) có thể nhận 
phúc lợi bị khấu trừ ở tuổi 62 và hưởng phúc lợi đầy đủ ở tuổi nghỉ hưu 
đủ (65-67 tuổi tùy theo năm sinh của bạn). 

Phúc lợi cho Vợ/chồng và Bạn đời Sống chung 
Vợ/chồng hoặc bạn đời có đăng ký có thể hội đủ điều kiện cho phúc lợi 
tùy thuộc vào tuổi nghỉ hưu và số năm phục vụ trong ngành đường sắt 
của nhân viên. Vợ/chồng hoặc bạn đời thuộc mọi lứa tuổi có thể nhận 
một khoản niên kim cho vợ/chồng khi nhân viên đủ tiêu chuẩn cho niên 
kim hưu trí, miễn là vợ/chồng đang chăm sóc cho con cái vị thành niên 
chưa lập gia đình hoặc con cái bị khuyết tật trước tuổi 22 của nhân viên. 

húc lợi cho Vợ/chồng và Bạn đời Sống chung đã Ly hôn 
Vợ/chồng hoặc bạn đời đã ly hôn có thể hội đủ điều kiện cho một khoản 
niên kim nếu: 1) người đó đã kết hôn trong ít nhất 10 năm với một nhân 
viên hội đủ điều kiện đã nghỉ hưu; 2) người đó chưa tái hôn; và 3) cả 
nhân viên đã nghỉ hưu và vợ/chồng/bạn đời cũ đều hơn 62 tuổi 1 tháng 
khi vợ/chồng cũ làm đơn. 

Thu nhập kiếm được Sau khi Nghỉ hưu 
Không có phúc lợi trong bất kỳ tháng nào mà một nhân viên đường sắt đã 
nghỉ hưu làm việc cho ngành đường sắt được áp dụng luật phúc lợi hưu 
trí. 

Các loại thu nhập kiếm được khác có thể làm giảm phúc lợi, tương tự 
như khấu trừ phúc lợi hưu trí An sinh Xã hội. (Xem “Thu nhập kiếm 
được Sau Tuổi 62,” ở trên.) Nếu bạn có thu nhập kiếm được từ một công 
việc không thuộc ngành đường sắt hoặc làm tư, xin đừng quên báo cho 
Ủy ban Hưu trí Đường sắt để họ có thể tính số tiền phúc lợi chính xác 
phải thanh toán cho bạn. 

Phúc lợi cho Người còn sống 
Phúc lợi này dành cho vợ/chồng, bạn đời, và con cái còn sống tương tự 
như phúc lợi mà An sinh Xã hội cung cấp. Cũng có một khoản phúc lợi tử 
tuất nhỏ cho các gia đình của một nhân viên hội đủ điều kiện đã qua đời. 
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Cách Làm đơn 
Để xin bất kỳ loại phúc lợi nào của Ủy ban Hưu trí Đường sắt, bạn phải 
làm đơn. Ở Oregon, bạn có thể làm đơn qua điện thoại (877-772-5772) 
hoặc qua bưu điện sử dụng các biểu mẫu từ trang web Ủy ban Hưu trí 
Đường sắt, www.rrb.gov. Bạn cũng có thể làm đơn trực tiếp bằng cách 
đặt hẹn tại một trong sáu văn phòng trên toàn tiểu bang. 

Danh sách các tài liệu mà bạn sẽ được kỳ vọng cung cấp bao gồm các 
tài liệu tương tự như các tài liệu bạn cần để làm đơn xin phúc lợi An 
sinh Xã hội. 

Quyền Kháng cáo của Bạn 
Nếu Ủy ban Hưu trí Đường sắt từ chối yêu cầu thanh toán của bạn, 
khấu trừ hoặc ngừng phúc lợi của bạn, hoặc nói rằng họ đã thanh 
toán vượt mức cho bạn, bạn có thể kháng cáo quyết định đó. Bạn 
có thể được đại diện bởi một người bạn, thành viên gia đình, trợ lý 
luật sư hoặc luật sư. Quá trình kháng cáo rất giống với quá trình 
kháng cáo cho phúc lợi An sinh Xã hội. Tốt nhất là nên được tư 
vấn pháp lý trước khi bắt đầu kháng cáo. 

1-3 Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI) 
Dựa trên Tuổi 
Nếu bạn không làm việc ngoài nhà hoặc không làm việc đủ để đủ tiêu 
chuẩn cho phúc lợi hưu trí An sinh Xã hội, bạn có thể hội đủ điều 
kiện cho SSI, vốn cung cấp các khoản tiền mặt nhỏ hàng tháng dựa 
trên nhu cầu tài chính. Phúc lợi hưu trí An sinh Xã hội bạn nhận được 
rất thấp hoặc bạn làm một công việc mà kiếm được rất ít tiền sau 65 
tuổi, bạn vẫn có thể đủ tiêu chuẩn cho SSI. 

Chương trình này cung cấp một mức thu nhập cơ bản cho những người 
từ 65 tuổi trở lên có thu nhập rất thấp và ít tài sản. Nếu bạn có 
vợ/chồng hoặc bạn đời có đăng ký thì thu nhập và tài sản của người đó 
cũng được tính. Có thể chỉ một trong hai người các bạn sẽ hội đủ điều 
kiện, hoặc cả hai người các bạn đều có thể hội đủ điều kiện. 

Việc nhận SSI cho bạn quyền tiếp cận bảo hiểm y tế và bảo hiểm 
thuốc theo toa Medicare. Ngay cả khi thu nhập của bạn từ các 

http://www.rrb.gov/
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nguồn khác khiến bạn gần đạt đến giới hạn cho tính hội đủ điều 
kiện SSI, thì bạn cũng nên có một chút phúc lợi SSI để đủ tiêu 
chuẩn cho phúc lợi y tế mà bạn trở nên hội đủ điều kiện nhờ nhận 
phúc lợi SSI. (Nếu bạn được xác định là hội đủ điều kiện cho SSI, 
bạn vẫn cần làm đơn xin phúc lợi y tế. Bạn không tự động được 
nhận phúc lợi y tế. Xem Chương 2.) 

Tính hội đủ điều kiện 
Với SSI dựa trên tuổi, bạn phải từ 65 tuổi trở lên, là công dân hoặc 
thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ, và sống tại Hoa Kỳ hoặc Quần đảo 
Bắc Mariana. Bạn không được ra nước ngoài trong hơn 30 ngày liên tiếp. 
Bạn cũng phải làm đơn xin bất kỳ phúc lợi bằng tiền mặt nào khác mà 
bạn hội đủ điều kiện. Bạn phải cho phép Cơ quan An sinh Xã hội, vốn 
quản lý chương trình SSI, xem hồ sơ tài chính của bạn. 
Số tiền SSI tối đa mà bạn có thể nhận được trong một tháng là khoảng 
$700, mặc dù mức tối đa tăng đôi chút theo thời gian. Nếu thu nhập của 
bạn từ các nguồn khác cao hơn số tiền này, nhiều khả năng bạn sẽ không 
hội đủ điều kiện. Tuy nhiên, không phải tất cả các thu nhập khác đều 
được tính vào giới hạn. $20 đầu tiên của thu nhập bạn nhận được trong 
một tháng không tính vào giới hạn của tính hội đủ điều kiện. Nếu bạn có 
thu nhập kiếm được, $65 thu nhập kiếm được cộng với một nửa phần thu 
nhập kiếm được khác của bạn trên $65 cũng không được tính. 

Tài sản của bạn cũng phải có giới hạn. Không phải mọi tài sản đều 
được tính. $500.000 trong giá trị nhà, một xe ô tô, hợp đồng bảo hiểm 
nhân thọ với mệnh giá dưới $1.500, lô đất mai táng cho gia đình trực 
hệ, và tiền mai táng thường không được tính. Các nguồn lực được tính 
bao gồm tiền mặt trong tay, tài khoản ngân hàng và cổ phiếu và trái 
phiếu. Các nguồn lực được tính phải dưới $2.000 cho một người hoặc 
$3.000 cho một cặp đôi. Luôn kiểm tra với An sinh Xã hội để xác định 
một tài sản cụ thể có được tính hay không. Có rất nhiều ngoại lệ với 
các quy tắc chung này. 

Việc cho hoặc bán các nguồn lực được tính với giá dưới mệnh 
giá để giảm nguồn lực của bạn nhằm trở nên hội đủ điều kiện 
cho SSI là trái pháp luật. Trên thực tế, bạn có thể trở nên không 
hội đủ điều kiện cho SSI trong tối đa 36 tháng nếu bạn cố tẩu 
tán tài sản theo cách này. 
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Nếu bạn hội đủ điều kiện cho SSI, số tiền phúc lợi hàng tháng sẽ phụ 
thuộc vào thu nhập khác của bạn. Thu nhập bao gồm tiền kiếm được từ 
việc làm, gia cư và thực phẩm miễn phí, và tiền nhận được từ các nguồn 
khác, bao gồm bạn bè và gia đình, An sinh Xã hội, và phúc lợi VA. 

Cách Làm đơn 
Bạn có thể bắt đầu làm đơn trực tuyến tại www.ssa.gov, bạn có thể làm 
đơn qua điện thoại, hoặc bạn có thể gặp một đại diện tại văn phòng SSA 
cơ sở. Bạn sẽ cần thẻ hoặc số An sinh Xã hội, bằng chứng về tuổi và 
quốc tịch hoặc tình trạng cư trú pháp lý. Bạn cũng sẽ cần cung cấp 
thông tin về thu nhập của bạn và của vợ/chồng hoặc bạn đời—cuống 
phiếu lương, hồ sơ thuế, sao kê ngân hàng và các hồ sơ tài chính khác. 
Bạn cũng sẽ phải chứng minh giá trị tài sản của mình—hóa đơn thuế bất 
động sản, biên lai tiền thuê, hợp đồng bảo hiểm, giấy chứng nhận mua 
cổ phiếu, giấy tờ xe cơ giới v.v.  (Xin đừng quên lấy biên nhận cho bất 
cứ thứ gì bạn nộp cho SSA.) 

Quyền Kháng cáo của Bạn 
Các quy tắc về thu nhập và tài sản rất phức tạp; đôi khi chương trình 
có thể không tính chính xác tính hội đủ điều kiện của bạn. Bạn có 
quyền kháng cáo quyết định từ chối phúc lợi SSI. Sẽ rất hữu ích nếu 
bạn được tư vấn pháp lý trước khi bắt đầu kháng cáo. 

1-4 Lương hưu Người lao động 
Kế hoạch lương hưu tư nhân là một thoả thuận về hưu bổng giữa một 
người lao động, một nhà tuyển dụng tư nhân và, đối với một số công 
việc, công đoàn của người lao động. Đôi khi chỉ có nhà tuyển dụng 
đóng góp vào quỹ hưu trí, và đôi khi cả người lao động cũng đóng góp. 
Nhà tuyển dụng không bắt buộc phải có kế hoạch lương hưu. 

Đạo luật Bảo vệ Thu nhập Hưu trí cho Người lao động 
năm 1974 (ERISA) thiết lập các tiêu chuẩn cho lương hưu 
tư nhân. Đạo luật này cũng cung cấp lương hưu được bảo 
đảm trong một số trường hợp. 
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Quyền Ghi danh vào Kế hoạch Lương hưu 
Nếu lương hưu được cung cấp trong công việc của bạn, bạn có quyền 
ghi danh vào kế hoạch nếu bạn từ 21 tuổi trở lên hoặc nếu bạn đã làm 
việc ở đó được ít nhất một năm. Thời gian làm công việc đó của bạn 
phải được tính để giúp bạn đủ tiêu chuẩn cho phúc lợi hưu trí. 

Quyền nhận Thông tin của Bạn 
Luật liên bang quy định tất cả các quy tắc của kế hoạch phải bằng 
văn bản. Quản lý kế hoạch phải giải thích tất cả các dữ kiện và quy 
tắc về kế hoạch phúc lợi cho người lao động. Bạn có thể nhận được 
quy tắc kế hoạch, hồ sơ làm việc, và một bản khai tín chỉ làm việc 
mà bạn đã kiếm được cho đến nay. Sau đó bạn có thể xác định thời 
điểm bạn sẽ hội đủ điều kiện cho phúc lợi và tính số tiền phúc lợi 
gần đúng. Bạn cũng có thể nhận được một bản sao của bản mô tả kế 
hoạch và bản phác thảo các quyền của bạn từ quản lý kế hoạch. 

Tính hội đủ điều kiện cho Phúc lợi Lương hưu 
Bạn kiếm được tín chỉ làm việc bằng cách làm một công 
việc thuộc một kế hoạch phúc lợi cho người lao động. Quy 
tắc kế hoạch cho biết khối lượng công việc mà một người 
lao động phải làm để kiếm được một năm tín chỉ làm việc. 
Quy tắc cũng giải thích khoảng thời gian bạn phải làm việc 
để đủ tiêu chuẩn cho phúc lợi. 

Thời gian nghỉ việc 
Người lao động làm việc trong một thời gian ngắn hoặc người có 
thời gian nghỉ việc dài có thể không hội đủ điều kiện nhận phúc 
lợi. Tìm hiểu cách kế hoạch phúc lợi cho người lao động của bạn 
xử lý thời gian nghỉ việc. 

Thanh toán Phúc lợi Lương hưu 
Nếu bạn sắp nghỉ hưu, bạn nên liên hệ với quản lý kế hoạch về phúc lợi 
lương hưu của bạn. Quản lý kế hoạch có 30 ngày từ ngày bạn thắc mắc 
để thông báo cho bạn bằng văn bản về số tiền phúc lợi của bạn và thời 
điểm bạn có thể nhận phúc lợi. 
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Một số kế hoạch có thể cung cấp phúc lợi nghỉ hưu sớm và phúc lợi 
khuyết tật. Một số kế hoạch có thể cung cấp cho bạn khoản thanh 
toán một lần nếu phúc lợi của bạn dưới $3.500. Khi bạn chọn loại 
phúc lợi hưu trí bạn muốn, vợ/chồng hoặc bạn đời sống chung của 
bạn thường sẽ được thông báo và yêu cầu ký giấy công bố thông tin 
hoặc biểu mẫu chấp thuận. 

Phần lớn phúc lợi tư nhân của người lao động được coi là thu nhập chịu 
thuế khi bạn bắt đầu nhận chúng. 

An sinh Xã hội và Phúc lợi Lương hưu 
Theo một số kế hoạch lương hưu, số tiền lương hưu có thể bị 
khấu trừ bằng toàn bộ hoặc một phần khoản thanh toán An sinh 
Xã hội của bạn. 

Phúc lợi Lương hưu cho Người còn sống 
Theo hầu hết các kế hoạch lương hưu, người lao động có thể chọn 
chuyển khoản thanh toán lương hưu cho vợ/chồng hoặc bạn đời sống 
chung của họ. Kiểm tra để xem liệu có phúc lợi cho người còn sống và 
các điều khoản tước phúc lợi trong trường hợp qua đời sớm trong lương 
hưu của bạn không. Tước phúc lợi trong trường hợp qua đời sớm nghĩa 
là vợ/chồng của bạn không được nhận phúc lợi nếu bạn qua đời trước 
tuổi nghỉ hưu sớm trong kế hoạch. Nếu bạn qua đời trong khi bạn hội đủ 
điều kiện cho phúc lợi theo kế hoạch phúc lợi của người lao động, 
vợ/chồng của bạn có thể nhận phúc lợi tử tuất. Nếu bạn muốn người 
khác nhận phúc lợi tử tuất này, hãy dàn xếp thay đổi này với quản lý kế 
hoạch của bạn. 

Quyền Kháng cáo của Bạn 
Quản lý kế hoạch phải thông báo cho bạn bằng văn bản nếu đơn xin phúc 
lợi của bạn bị từ chối. Người đó phải đưa ra lý do cụ thể cho bạn. Bạn có 
quyền được tất cả các ủy viên kế hoạch xét duyệt toàn diện quyết định từ 
chối này. Nếu bạn vẫn không hài lòng với quyết định, bạn có thể nộp 
đơn kiện tại tòa án liên bang. Có áp dụng thời hạn; tìm hiểu từ kế hoạch 
của bạn hoặc một luật sư để biết thời hạn. 
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1-5 Phúc lợi dựa trên Khuyết tật: 
Khuyết tật An sinh Xã hội 
Phúc lợi khuyết tật An sinh Xã hội (SSD) có sẵn cho những người 
dưới 65 tuổi có kinh nghiệm làm việc đáng kể và bị khuyết tật 
nặng. Để hội đủ điều kiện, một người phải có bằng chứng y tế về 
tình trạng khiếm khuyết hoặc các tình trạng khiếm khuyết khiến 
người đó không có khả năng làm bất kỳ công việc nào và sẽ kéo 
dài ít nhất 12 tháng hoặc dẫn đến tử vong. Vấn đề sức khoẻ có thể 
liên quan đến tâm thần hoặc thân thể hoặc cả hai. Việc chỉ không 
có khả năng làm một công việc cũ là chưa đủ để đủ tiêu chuẩn. 

Để đủ tiêu chuẩn, người đó cũng phải có ít nhất 20 quý làm việc được 
áp dụng An sinh Xã hội trong 10 năm trước khi bị khuyết tật. Một 
người nhận phúc lợi này sẽ nhận séc hàng tháng dựa trên thu nhập kiếm 
được suốt đời, chứ không dựa trên mức độ nghiêm trọng của tình trạng 
khuyết tật của người đó. (Một người có số quý SSD quá ít có thể đủ tiêu 
chuẩn cho SSI dựa trên tình trạng khuyết tật; xem 1-6, bên dưới.) 

Phúc lợi SSD nghĩa là người đó sẽ đủ tiêu chuẩn cho Medicare—hai 
năm sau đó, trong hầu hết các trường hợp. Những người bị ALS (bệnh 
Lou Gehrig) sẽ được nhận Medicare ngay; những người bị bệnh thận 
giai đoạn cuối sẽ nhận Medicare vào tháng thứ ba sau khi bắt đầu điều 
trị bằng thẩm tách hoặc được ghép thận. 

Nếu một người đủ tiêu chuẩn cho SSD, vợ/chồng hoặc bạn 
đời, con cái, và vợ/chồng cũ của người đó cũng có thể đủ tiêu 
chuẩn cho phúc lợi, cũng giống như khi họ sẽ đủ tiêu chuẩn 
cho phúc lợi hưu trí An sinh Xã hội. 

Cách Làm đơn 
Bạn có thể làm đơn bằng cách đặt hẹn tại văn phòng An sinh Xã hội 
địa phương, gọi SSA theo số 800-772-1213, hoặc bắt đầu trực tuyến 
tại www.ssa. gov. Bạn sẽ cần tất cả thông tin cần thiết tương tự như 
cho phúc lợi hưu trí (Xem danh sách dưới đây “Cách Làm đơn xin 
phúc lợi hưu trí An sinh Xã hội”, ở trên), và nhiều thông tin khác 
nữa. Bạn sẽ phải trình bằng chứng về các vấn đề y tế và ảnh hưởng 
của chúng đối với bạn và khả năng làm việc của bạn. 
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Quá trình làm đơn kéo dài và có thể làm bạn nản chí. Việc 
phải đợi lâu hơn sáu tháng mới biết liệu SSA có đồng ý rằng 
bạn hội đủ tiêu chuẩn dựa trên tình trạng khuyết tật của bạn 
hay không là bình thường. Trên thực tế, SSA ban đầu từ chối 
hơn ba trong bốn yêu cầu thanh toán. Hầu hết người làm đơn 
phải kháng cáo yêu cầu thanh toán ít nhất hai lần. 

 
Quá trình kháng cáo bao gồm các bước này: 

1. Xem xét lại: Một nhân viên An sinh Xã hội khác sẽ xem xét 
yêu cầu thanh toán của bạn. Bạn có 60 ngày để yêu cầu việc 
xét duyệt này. 

2. Điều trần: Nếu yêu cầu thanh toán bị từ chối khi xem xét lại, bạn 
có thể yêu cầu điều trần. Bạn có 60 ngày sau quyết định từ chối 
khi xem xét lại để yêu cầu điều trần. Hầu hết những người nhận 
phúc lợi đều làm vậy ở giai đoạn này. Việc có một luật sư hoặc trợ 
lý luật sư An sinh Xã hội đại diện cho bạn tại phiên điều trần có 
thể rất quan trọng. (Họ không tính phí cho dịch vụ của họ nếu bạn 
thua kiện trong trường hợp của mình.) Một chuyên gia có thể giúp 
bạn thu thập thêm bằng chứng tốt hơn về tình trạng khuyết tật, và 
có thể tìm các chuyên gia để làm chứng về tình trạng của bạn và 
việc bạn không có khả năng làm việc. 

3. Hội đồng Kháng cáo: Nếu bạn thua kiện ở giai đoạn điều trần, 
Hội đồng Kháng cáo có thể xem xét trường hợp nếu bạn yêu cầu 
trong vòng 60 ngày sau khi có quyết định điều trần. Nếu bạn 
thắng kiện ở giai đoạn điều trần, có thể Hội đồng Kháng cáo vẫn 
sẽ xem xét trường hợp của bạn, và tìm lý do từ chối yêu cầu 
thanh toán của bạn. 

4. Xét duyệt Tư pháp: Một toà án liên bang có thể xét duyệt quyết 
định từ chối của Hội đồng Kháng nghị hoặc phiên điều trần, xem 
liệu cơ quan đó có áp dụng đúng pháp luật cho các dữ kiện trong 
trường hợp của bạn không. 

Nếu bạn yêu cầu thanh toán thành công, bạn sẽ nhận được một séc 
cho phúc lợi mà bạn có quyền được hưởng tính từ thời điểm lần đầu 
bạn làm đơn. Nếu bạn đã đợi một thời gian dài, số tiền phúc lợi có 
thể rất lớn. Nếu, sau khi bạn bắt đầu nhận phúc lợi, SSA lại quyết 
định bạn không hội đủ điều kiện, họ phải thông báo bằng văn bản cho 
bạn. Bạn có thể yêu cầu không ngừng phúc lợi trong khi bạn kháng 
cáo quyết định từ chối. Bạn phải làm việc này bằng văn bản trong 
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vòng 10 ngày kể từ ngày bạn nhận được quyết định này, và xin tư 
vấn pháp lý ngay. Nếu bạn thua kiện khi kháng cáo, bạn có thể phải 
hoàn trả toàn bộ hoặc một phần số tiền bạn nhận được. 

1-6 Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI) Dựa 
trên Khuyết tật 
Với những người bị khuyết tật nặng mà không có lịch sử làm việc ngoài 
nhà hoặc không có đủ lịch sử quý làm việc thì SSI dựa trên khuyết tật có 
thể là một nguồn thu nhập. Phúc lợi này dành cho người dưới 65 tuổi. 
Giống như SSI dựa trên tuổi (được thảo luận ở trên trong phần 1-3), 
chương trình này dựa trên nhu cầu tài chính. Các quy tắc về khuyết tật 
cũng tương tự như các quy tắc về khuyết tật An sinh Xã hội, và quá trình 
làm đơn và kháng cáo cũng tương tự. (Xem Phần 1-5, ở trên.) 

1-7 Phúc lợi Khuyết tật Đường sắt 
Một nhân viên đường sắt có ít nhất 10 năm phục vụ được tính tín 
chỉ (hoặc năm năm sau năm 1995) bị khuyết tật nặng và không 
có khả năng làm bất kỳ công việc nào có thể đủ tiêu chuẩn cho 
phúc lợi hàng tháng gọi là niên kim dựa trên khuyết tật hoàn 
toàn. Tình trạng khuyết tật phải được dự kiến kéo dài ít nhất 12 
tháng hoặc dẫn đến tử vong. 

Một số nhân viên đường sắt có từ năm đến chín năm phục vụ có thể 
đủ tiêu chuẩn cho phúc lợi khuyết tật hoàn toàn nếu họ cũng có đủ 
số quý An sinh Xã hội để đủ tiêu chuẩn cho phúc lợi An sinh Xã 
hội. Số tiền phúc lợi của họ có thể có giới hạn. 

Có một loại phúc lợi khuyết tật thứ hai gọi là niên kim dựa trên khuyết 
tật nghề nghiệp. Loại phúc lợi này chỉ cần người đó không có khả năng 
làm công việc trước đây liên quan đến đường sắt của mình. Phúc lợi 
này dành cho người từ 60 tuổi trở lên có 10 năm phục vụ, hoặc thuộc 
bất kỳ lứa tuổi nào có ít nhất 20 năm phục vụ. Tuy nhiên để nhận được 
niên kim này, người lao động phải có “quan hệ hiện thời thường 
xuyên” với công việc ngành đường sắt. Nói chung, quan hệ có nghĩa là 
người đó làm việc cho ngành đường sắt trong ít nhất 12 tháng của 30 
tháng qua trước khi bắt đầu nhận niên kim. Cũng có những cách khác 
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để chứng minh một quan hệ. Một đại diện của Ủy ban Hưu trí Đường 
sắt có thể giải thích những lựa chọn thay thế này. Một số người lao 
động đủ tiêu chuẩn cho phúc lợi này có thể đủ tiêu chuẩn cho phúc lợi 
bổ trợ ở tuổi 60 hoặc 65, dựa trên nhiều yếu tố. 

Phúc lợi cho Vợ/chồng, Bạn đời, và Con cái 
Phúc lợi có sẵn cho vợ/chồng, bạn đời sống chung, và con cái còn sống 
của người lao động ngành đường sắt bị khuyết tật rất giống với phúc 
lợi được An sinh Xã hội cung cấp. Cũng có phúc lợi tử tuất cho những 
gia đình đủ tiêu chuẩn. 

Cách Làm đơn 
Đặt hẹn với văn phòng gần nhất của Ủy ban Hưu trí Đường sắt. Tìm 
hiểu những tài liệu nào bạn sẽ cần mang theo để chứng minh bạn 
hội đủ điều kiện cho phúc lợi. Quá trình làm đơn có thể gây khó 
chịu và mất thời gian, cũng giống như quá trình xin phúc lợi khuyết 
tật An sinh Xã hội (xem phần 1-5, ở trên). Nên nói chuyện với một 
người có hiểu biết về việc chứng minh tình trạng khuyết tật của bạn. 
Cũng như với An sinh Xã hội, bạn có quyền kháng cáo một quyết 
định từ chối, khấu trừ phúc lợi của bạn, hoặc đòi lại tiền. Các 
chương trình khác nhau có thể cung cấp trợ giúp và giới thiệu. Xem 
Chương 8, phần 8-2. 

1-8 Phúc lợi Khuyết tật của Cựu chiến binh 
Cựu chiến binh của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ có thể hội đủ điều 
kiện cho một số hoặc tất cả các phúc lợi được nêu trong chương 
này. Để biết thêm thông tin hoặc danh sách phúc lợi chưa được bao 
quát trong chương này, vào www.va.gov hoặc một trong các tổ 
chức dịch vụ của cựu chiến binh được liệt kê trong Chương 8 của 
hướng dẫn này. 

Đền bù cho Khuyết tật Liên quan đến Thời gian phục vụ 
Bạn hội đủ điều kiện cho phúc lợi đền bù cho khuyết tật liên quan 
đến thời gian phục vụ nếu bạn bị khuyết tật do chấn thương hoặc 
bệnh tật khởi phát hoặc trở nặng trong thời gian phục vụ quân đội 
của bạn. Khuyết tật được đánh giá theo mức độ nghiêm trọng từ 
10 phần trăm đến 100 phần trăm khuyết tật. Phần trăm khuyết tật 

http://www.va.gov/
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của bạn càng cao, bạn sẽ hội đủ điều kiện cho càng nhiều đền bù. 
Nếu bạn được đánh giá từ 30 phần trăm khuyết tật trở lên, bạn 
cũng có thể nhận tiền cho người phụ thuộc hội đủ điều kiện. 

Lương hưu Khuyết tật Không Liên quan đến Thời gian 
phục vụ 
Lương hưu khuyết tật này dựa trên nhu cầu tài chính của cựu chiến 
binh và người phụ thuộc. Để nhận được lương hưu này, bạn phải bị 
khuyết tật vĩnh viễn và hoàn toàn và trên 65 tuổi. Bạn phải được lực 
lượng vũ trang xuất ngũ từ mức thông thường trở lên. Nếu bạn nhập 
ngũ trước ngày 8 tháng 9 năm 1980, bạn phải phục vụ từ 90 ngày trở 
lên, một ngày trong khoảng thời gian đó là trong thời chiến, hoặc đã 
được xuất ngũ sớm do tình trạng khuyết tật liên quan đến thời gian 
phục vụ. Nếu bạn nhập ngũ sau ngày 7 tháng 9 năm 1980, trong hầu hết 
các trường hợp, bạn phải phục vụ ít nhất 24 tháng hoặc toàn bộ thời 
gian được động viên hoặc nhận lệnh triệu tập tại ngũ thường trực. 

Thu nhập gia đình của bạn phải nằm trong các giới hạn nhất định. Với 
chương trình này, thu nhập bao gồm thu nhập kiếm được, các khoản 
thanh toán khuyết tật và hưu trí, tiền lãi và cổ tức, và thu nhập ròng từ 
nghề nông hoặc kinh doanh. Bạn có thể khấu trừ từ thu nhập này các 
khoản như: SSI, phúc lợi xã hội, và tem phiếu thực phẩm; một số chi 
phí y tế không được hoàn trả; và phí tổn giáo dục. 

Ngay cả khi bạn hội đủ điều kiện cho lương hưu liên quan đến thời gian 
phục vụ và không liên quan đến thời gian phục vụ, VA sẽ chỉ thanh toán 
số tiền cao hơn. 

Phúc lợi Lương hưu Tăng cường 
Nếu bạn bị khuyết tật chỉ có thể ở trong nhà hoặc sống trong một cơ sở 
chăm sóc, bạn có thể quyền hưởng phúc lợi cao hơn thông qua các 
chương trình phúc lợi tăng cường Trợ giúp và Trông nom hoặc dành cho 
Người khuyết tật chỉ có thể ở trong nhà.  

Để đủ tiêu chuẩn cho Phúc lợi Tăng cường dành cho Người khuyết tật 
chỉ có thể ở trong nhà, bạn phải đủ tiêu chuẩn cho một trong các lương 
hưu cho cựu chiến binh được mô tả ở trên. Bạn cũng phải có một tình 
trạng khuyết tật đơn lẻ 100 phần trăm vĩnh viễn. Tình trạng khuyết tật 
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này khiến bạn bị hạn chế vĩnh viễn về thực chất ở nơi bạn sống. Thay 
vào đó, bạn có thể đủ tiêu chuẩn nếu bạn có một tình trạng khuyết tật 
đơn lẻ 100 phần trăm vĩnh viễn và bất kỳ khuyết tật nào khác được 
đánh giá là từ 60 phần trăm khuyết tật trở lên, bất kể bạn có bị hạn chế 
ở nơi bạn sống không. 

Để đủ tiêu chuẩn cho Phúc lợi Tăng cường Trợ giúp và Trông 
nom, bạn phải hội đủ điều kiện cho lương hưu và có một trong 
các điều kiện sau: 

a. Bạn cần được giúp đỡ trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày 
hoặc bảo vệ khỏi các nguy hiểm trong môi trường hàng ngày của 
bạn; 

b. Bạn bị liệt giường (không phải chỉ là một phần của việc điều 
dưỡng hoặc điều trị); 

c. Bạn đang ở trong môi trường chăm sóc dài hạn do mất 
năng lực về tâm thần hoặc thân thể; hoặc 

d. Độ tinh mắt của bạn là 5/200 hoặc thấp hơn ở cả hai mắt, hoặc thị 
trường của bạn là 5 độ hoặc thấp hơn. 

Người phụ thuộc 
Nếu bạn nhận phúc lợi khuyết tật VA hàng tháng, vợ/chồng và con cái 
phụ thuộc của bạn có thể được nhận thêm phúc lợi hàng tháng. Những 
người phụ thuộc còn sống cũng có thể hội đủ điều kiện cho phúc lợi VA, 
và một khoản phúc lợi tử tuất nhỏ thanh toán một lần. 

Phúc lợi Bổ sung 
Cựu chiến binh đủ tiêu chuẩn có thể nhận phúc lợi y tế VA, được 
mô tả trong Chương 2. Các phúc lợi VA sau đây cũng có sẵn cho 
các cựu chiến binh đủ tiêu chuẩn: hoàn trả phí tổn mai táng, cờ mai 
táng, mai táng trong nghĩa trang quốc gia, và bia hoặc mộ chí; bảo 
đảm cho khoản vay (về cơ bản VA sẽ “đồng ký” khoản vay cho cựu 
chiến binh đủ tiêu chuẩn); một số loại hình giáo dục và đào tạo; tư 
vấn miễn phí tại bất kỳ trung tâm cựu chiến binh nào của Oregon; 
và bảo hiểm y tế. 

Cách Làm đơn 
Để làm đơn xin phúc lợi VA, liên hệ với văn phòng các Vấn đề Cựu 
chiến binh cấp vùng gần nhất. Để được trợ giúp thêm, gọi cho Sở 
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các Vấn đề Cựu chiến binh của Tiểu bang Oregon (503-373-2085), 
một Tổ chức Dịch vụ Cựu chiến binh (VSO) địa phương (800-692-
9666), hoặc văn phòng các Vấn đề Cựu chiến binh liên bang (800-
827-1000). Bạn cũng có thể làm đơn trực tuyến (www.va.gov). 

Quyền Kháng cáo của Bạn 
Nếu bạn bị từ chối phúc lợi cựu chiến binh, bạn có một năm kể từ ngày 
được thông báo để yêu cầu điều trần. Phiên điều trần ban đầu được tổ 
chức tại văn phòng VA địa phương. Nếu yêu cầu thanh toán của bạn bị từ 
chối sau phiên điều trần, bạn có thể kháng cáo lên Ủy ban Kháng cáo 
Cựu chiến binh. Bạn có thể yêu cầu người khác đại diện tại phiên điều 
trần và trong quá trình kháng cáo. Các văn phòng VSO thường biện hộ 
miễn phí cho cựu chiến binh trong quá trình kháng cáo. 

1-9 Thanh toán vượt mức Phúc lợi 
Trong bất kỳ chương trình nào dành cho phúc lợi chính phủ, có thể 
do lỗi của cơ quan hoặc thay đổi trong hoàn cảnh của bạn mà bạn 
có thể nhận được quá nhiều tiền. Ví dụ, nếu bạn đã nghỉ hưu nhưng 
đi làm lại, thu nhập kiếm được của bạn có thể ảnh hưởng đến số 
tiền phúc lợi An sinh Xã hội mà bạn có quyền được hưởng. Nếu 
bạn nhận SSI dựa trên tuổi, lương của bạn sẽ ảnh hưởng đến số 
tiền nên có trên séc SSI của bạn mỗi tháng. Với lương hưu không 
liên quan đến thời gian phục vụ của cựu chiến binh, vào lúc nào đó 
vợ/chồng hoặc bạn đời của bạn có thể kiếm được quá nhiều tiền 
cho gia đình bạn để đủ tiêu chuẩn cho phúc lợi, hoặc con cái của 
bạn sẽ thành niên và không còn là một phần của hộ gia đình bạn để 
nhận lương hưu dựa trên nhu cầu. Nếu cơ quan xác định rằng họ đã 
thanh toán vượt mức cho bạn, họ sẽ muốn được hoàn trả khoản 
thanh toán vượt mức. Để tránh các khoản thanh toán vượt mức — 
hoặc ít nhất giữ chúng ở mức thấp — quan trọng là phải thông báo 
cho cơ quan ngay khi có thay đổi về thu nhập hoặc số người trong 
gia đình của bạn. Tốt nhất là nên thông báo bằng văn bản. 
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Nếu một cơ quan nói rằng họ đã thanh toán vượt mức cho bạn, 
họ phải thông báo cho bạn bằng văn bản, và họ phải cung cấp 
một lý do cho bạn. Họ sẽ yêu cầu bạn trả lại toàn bộ số tiền 
ngay. Có thể bạn không có khả năng trả lại toàn bộ số tiền; bạn 
có thể cho rằng bạn không được thanh toán vượt mức. Bạn có 
thể thương lượng một kế hoạch thanh toán. Bạn có thể kháng 
cáo nếu bạn nghĩ cơ quan đã sai. 

Kế hoạch Trả lại và Kháng cáo 
Khi một cơ quan muốn thu tiền từ bạn, họ sẽ cung cấp cho bạn thông 
tin về quyền kháng cáo. Thông báo sẽ cho bạn biết phải làm gì nếu 
bạn muốn tiếp tục nhận phúc lợi trong quá trình kháng cáo; nhiều 
khả năng bạn sẽ chỉ có một thời gian rất ngắn để yêu cầu tiếp tục 
nhận phúc lợi. 

An sinh Xã hội và SSI thực hiện hầu hết các yêu cầu thanh toán do thanh 
toán vượt mức. Nếu bạn đồng ý rằng bạn nợ tiền nhưng không thể hoàn 
trả ngay toàn bộ, bạn có thể thỏa thuận để SSA giữ lại một phần hoặc một 
số tiền từ các khoản phúc lợi tương lai cho đến khi thu được khoản thanh 
toán vượt mức. Nếu việc hoàn trả tiền sẽ gây ra khó khăn nghiêm trọng 
cho bạn, bạn có thể yêu cầu cơ quan từ bỏ yêu cầu thanh toán đối với số 
tiền đó. Bạn phải có khả năng chứng minh rằng khoản thanh toán vượt 
mức không phải là lỗi của bạn. 

Nên tìm tư vấn pháp lý về các quyền và nghĩa vụ của bạn khi cơ quan 
nói rằng bạn đã được thanh toán vượt mức. Xem Chương 8, phần 8-2. 

Giữ lại Phúc lợi 
Luật liên bang cho phép các cơ quan liên bang như Cơ quan An 
sinh Xã hội có quyền thu các khoản nợ nhất định bằng cách giữ lại 
toàn bộ hay một phần phúc lợi hưu trí hoặc khuyết tật. Các lý do 
thường gặp nhất 
là tiền cấp dưỡng nuôi con chưa thanh toán, khoản vay quá hạn 
của sinh viên, và tiền thuế liên bang quá hạn. Tìm tư vấn pháp lý 
về quyền của bạn trong các tình huống này; chúng có thể rất phức 
tạp.  Xem Chương 8, phần 8-2. 
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1-10 Thu nhập kiếm được từ Công việc 
Nhiều người cao niên Oregon tiếp tục làm việc thay 
vì nghỉ hưu; một số người thậm chí còn bắt đầu công 
việc hoặc doanh nghiệp mới. 

Kiếm được nhiều hơn một số tiền nhất định có thể ảnh hưởng đến số 
tiền lương hưu hoặc phúc lợi An sinh Xã hội hoặc Hưu trí Đường sắt 
hàng tháng mà bạn nhận được. Với SSI, thu nhập kiếm được của bạn 
có thể khiến bạn không hội đủ điều kiện cho chương trình dựa trên nhu 
cầu. Với SSI và SSD, thu nhập kiếm được của bạn thậm chí có thể ảnh 
hưởng đến quyền nhận phúc lợi của bạn, vì các chương trình này dựa 
trên việc bạn không có khả năng làm việc. Xem “Thu nhập kiếm được 
Sau Tuổi 62,” ở trên, để biết thêm thông tin về ảnh hưởng của lương 
đến phúc lợi. 

1-11 Phân biệt đối xử dựa trên Tuổi và 
Khuyết tật tại Nơi làm việc 
Những người lao động cao niên được bảo vệ khỏi một số hình thức phân 
biệt đối xử trong công việc theo luật tiểu bang và liên bang. 

Luật Oregon  
Tại Oregon, hành vi đuổi việc, từ chối tuyển dụng, hoặc từ chối thăng 
chức cho một người vì lý do chủng tộc, tôn giáo, màu da, giới tính, quốc 
gia xuất xứ, tình trạng khuyết tật, tình trạng hôn nhân, hoặc tuổi là bất 
hợp pháp. Tuy nhiên, phân biệt đối xử có thể không phải là bất hợp pháp 
nếu yêu cầu công việc dẫn đến phân biệt đối xử là cần thiết cho hoạt 
động bình thường của doanh nghiệp. Luật Oregon áp dụng cho mọi nhà 
tuyển dụng trong tiểu bang bất kể số người lao động. Luật tiểu bang bảo 
vệ những người từ 18 tuổi trở lên không bị tuyển dụng và đuổi việc bất 
hợp pháp, cũng như tiền lương, phúc lợi và làm thêm giờ có tính chất 
phân biệt đối xử. Luật Oregon cũng cấm công đoàn lao động và cơ quan 
việc làm phân biệt đối xử dựa trên tuổi. 

Một tình trạng khuyết tật về thân thể có thể liên quan đến tuổi. Nếu 
bạn bị khuyết tật, luật Oregon và liên bang cấm phân biệt đối xử vì 
điều đó, miễn là khuyết tật đó không ảnh hưởng đến khả năng thực 
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hiện các chức năng thiết yếu trong mô tả công việc của bạn. Hơn 
nữa, nếu bạn yêu cầu, nhà tuyển dụng phải thực hiện điều chỉnh hợp 
lý cho tình trạng khuyết tật của bạn để giúp bạn làm việc. Ví dụ, nhà 
tuyển dụng có thể phải cung cấp bộ khuếch đại điện thoại cho nhân 
viên tiếp tân bị mất thính giác. 

Luật Liên bang 
Đạo luật Phân biệt đối xử dựa trên Tuổi trong Công việc (ADEA) của 
liên bang bảo vệ những người từ 40 tuổi trở lên đang làm việc thỏa đáng 
không bị phân biệt đối xử dựa trên tuổi bởi: nhà tuyển dụng có từ 20 
người lao động trở lên; nhà tuyển dụng cấp tiểu bang, địa phương, và liên 
bang; và tổ chức lao động có từ 25 người lao động trở lên. ADEA bao 
quát tất cả các điều khoản, điều kiện, và đặc quyền của việc làm, bao gồm 
tuyển dụng, đuổi việc, sa thải, thăng chức, tiền lương, phúc lợi và cơ hội 
đào tạo. 

Hai đạo luật liên bang khác bảo vệ người khuyết tật thuộc mọi lứa tuổi: 
Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật (ADA) và Đạo luật Phục hồi năm 1973. 
ADA áp dụng cho nhà tuyển dụng tư nhân có từ 15 người lao động trở 
lên. Đạo luật Phục hồi về cơ bản là tương tự, nhưng áp dụng cho nhân 
viên chính phủ. 

Nộp Khiếu nại Phân biệt đối xử 
Luật tiểu bang và liên bang là tương tự, nhưng không giống hệt nhau. 
Một điểm khác biệt là các giới hạn thời gian để nộp khiếu nại cáo buộc 
phân biệt đối xử. Nếu bạn có thắc mắc về cách bảo vệ quyền của mình, 
hãy liên hệ với một luật sư có kinh nghiệm xử lý các trường hợp liên 
quan đến phân biệt đối xử dựa trên tuổi và khuyết tật. 

Theo luật tiểu bang, bạn có một năm kể từ ngày có hành vi phân biệt đối 
xử để nộp khiếu nại cho Đơn vị Dân Quyền của Cục Lao động và 
Ngành nghề Oregon (BOLI). Theo luật liên bang, bạn phải nộp khiếu 
nại phân biệt đối xử tại nơi làm việc cho Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình 
đẳng (EEOC) trong vòng 300 ngày kể từ ngày có hành vi phân biệt đối 
xử hoặc 30 ngày sau khi nhận được thông báo rằng cơ quan tiểu bang 
hoặc địa phương đã kết thúc việc xử lý cáo buộc, tùy thời hạn nào đến 
trước.  (Quy tắc khác đi nếu nhà tuyển dụng là một cơ quan của chính 
phủ liên bang.) 
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Theo luật của tiểu bang, bạn có thể nộp đơn kiện trong vòng một năm mà 
không phải nộp khiếu nại cho BOLI trước đó. Theo luật liên bang, bạn 
phải chờ 60 ngày sau khi nộp khiếu nại cho EEOC để nộp đơn kiện cáo 
buộc phân biệt đối xử dựa trên tuổi. Với các trường hợp phân biệt đối xử 
dựa trên khuyết tật, trước hết bạn phải nhận được một thông báo về 
“quyền khởi kiện” từ EEOC, và sau đó nộp đơn kiện của bạn không 
muộn hơn 90 ngày sau khi nhận được thông báo đó. Nếu bạn không nộp 
khiếu nại cho cơ quan tiểu bang hoặc liên bang trong các giới hạn thời 
gian này, bạn có thể mất quyền khởi kiện về phân biệt đối xử dựa trên 
tuổi hoặc khuyết tật. 

Với các loại khiếu nại phân biệt đối xử khác, bạn nên tìm tư vấn pháp lý 
về bất kỳ hạn chế nào khác có thể áp dụng. Với tất cả các loại, hãy tìm 
thêm thông tin trong Chương 8, phần 8-2 và 8-6. 

Không phải mọi loại phân biệt đối xử dựa trên tuổi đều là trái luật. Ví dụ, 
cả luật liên bang và tiểu bang cho phép phân biệt đối xử dựa trên tuổi khi 
giới hạn về tuổi là cần thiết với hoạt động bình thường của một doanh 
nghiệp, chẳng hạn như sự an toàn trong ngành vận tải. 

Chính phủ liên bang có một dịch vụ đặc biệt miễn phí, Mạng lưới Điều 
chỉnh Việc làm, nhằm giúp đỡ người lao động khuyết tật và nhà tuyển 
dụng phát triển các cách điều chỉnh cho người lao động khuyết tật. Xem 
Chương 8, phần 8-6. 

Trả đũa do Khiếu nại 
Theo luật liên bang và tiểu bang, việc nhà tuyển dụng trả đũa bạn nếu 
bạn khiếu nại với nhà tuyển dụng hoặc một cơ quan về phân biệt đối xử 
dựa trên tuổi hoặc khuyết tật là bất hợp pháp. 
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1-12 Các Nguồn Thu nhập Khác cho Người 
cao niên 
Chương trình Việc làm Dịch vụ 
Cộng đồng Người cao niên 
Chương trình Việc làm Dịch vụ Cộng đồng Người cao niên là một 
chương trình do liên bang tài trợ cung cấp đào tạo tại chỗ cho những 
người từ 55 tuổi trở lên. Người cao niên làm một công tác dịch vụ cộng 
đồng bốn giờ một ngày, năm ngày một tuần, với mức lương tối thiểu. 

Tiền Chăm sóc cho Vợ/chồng 
Chương trình Tiền Chăm sóc cho Vợ/chồng là một chương trình dịch vụ 
hỗ trợ tại nhà thanh toán cho các dịch vụ mà vợ/chồng hoặc bạn đời 
sống chung cung cấp cho một người hội đủ điều kiện. Các cá nhân phải 
hội đủ điều kiện cho Medicaid, cần trợ giúp trong các hoạt động sinh 
hoạt hàng ngày, và đủ tiêu chuẩn cho các dịch vụ tại nhà. Vợ/chồng 
phải cung cấp nhiều dịch vụ hơn mức dự kiến thông thường từ bạn đời 
không được trả tiền. Người đó phải có khả năng cung cấp chăm sóc cần 
thiết. Các Cơ quan Khu vực phụ trách Người cao niên có thêm thông tin 
về chương trình này. 

Cho Thuê nhà 
Một số người cao niên quyết định sử dụng nhà của họ như một nguồn 
thu nhập. Nếu họ sở hữu nhà, họ có thể cho thuê một phòng hoặc chia 
sẻ toàn bộ ngôi nhà với một người thuê nhà ở chung nhà. Ngay cả 
người thuê nhà với một căn hộ hoặc ngôi nhà đủ lớn có thể cho thuê 
lại một phần đơn vị nhà nếu hợp đồng thuê nhà của họ cho phép cho 
thuê lại. Chủ sở hữu nhà và người thuê nhà cho thuê lại một phần nhà 
của họ trở thành chủ nhà theo luật Oregon, và phải tuân theo luật chủ 
nhà-người ở thuê. Thu nhập cho thuê ròng phải chịu thuế. Một số 
người bạn cùng thuê gia cư để tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Những 
người cùng thuê nhà ở sẽ phải quyết định người nào chịu trách nhiệm 
trả tiền đặt cọc và dịch vụ tiện ích, sẽ như thế nào nếu một người 
chuyển ra ngoài, v.v. 
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Một số người cao niên tham gia cộng đồng cho thuê nhà ngắn hạn 
trực tuyến. Trước khi bắt đầu việc kinh doanh này, xin đừng quên 
đọc tất cả các điều khoản của hợp đồng, và đảm bảo bạn có loại 
bảo hiểm nhà thích hợp. Thu nhập bạn nhận được từ loại hình kinh 
doanh này phải chịu thuế. 

Thế chấp Ngược 
Một cách khác chủ sở hữu nhà có thể có được thu nhập là “thế chấp 
ngược.” Trong thỏa thuận này, chủ sở hữu nhà có được một khoản 
vay dựa trên một phần hoặc toàn bộ giá trị tài sản của người đó 
trong căn nhà. Người đó đồng ý rằng, khi người đó qua đời hoặc 
chuyển ra ngoài, người cho vay có thể được hoàn trả thông qua 
việc bán nhà. Trong khi đó, người đó vẫn ở trong nhà và sống bằng 
thu nhập từ khoản vay. Các khoản vay này chỉ dành cho người từ 
62 tuổi trở lên. Loại thế chấp ngược tốt nhất là loại được bảo hiểm 
bởi FHA, một chương trình Thế chấp Chuyển đổi Giá trị tài sản 
Nhà (HECM).  Bảo hiểm này trả hết số dư của khoản nợ. 
Khá tốn kém để có được thế chấp ngược, trung bình $4.000- 
$6.000. Các chuyên gia tài chính cho rằng thế chấp ngược chỉ hợp 
lý với những người thực sự dự kiến ở trong nhà của mình thêm ít 
nhất 5 năm nữa. Trong một số trường hợp, thế chấp ngược có thể 
hợp lý nếu chủ sở hữu nhà hiện rất cần tiền mặt. Nên được tư vấn 
pháp lý về hoàn cảnh của bạn trước khi bạn ký thỏa thuận thế 
chấp ngược, vì các thỏa thuận này rất phức tạp. 

Tín dụng Thuế Thu nhập Kiếm được 
Nếu bạn chưa đủ 65 tuổi và làm việc ngoài nhà với mức lương 
thấp, bạn có thể hội đủ điều kiện cho một khoản tín dụng thuế 
nhỏ hàng năm. Nếu bạn là người chăm sóc chính cho các trẻ vị 
thành niên, bạn có thể hội đủ điều kiện cho một khoản tín dụng 
lớn hơn. Để nhận được số tiền này, bạn phải nộp tờ khai thuế 
liên bang, ngay cả khi tiền bạn kiếm được chưa đủ để phải nộp 
tờ khai thuế. 
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1-13 Chương trình Tài chính Tiểu bang  
Văn phòng Người cao niên và Người Khuyết tật (SPD) của Sở Dịch vụ 
Nhân sinh Oregon kiểm soát một vài chương trình trợ giúp tài chính cho 
cư dân cao niên. Ở hầu hết các quận, Cơ quan Khu vực phụ trách Người 
cao niên (AAA) địa phương quản lý các chương trình. Các văn phòng 
AAA đôi khi được gọi là Kết nối Nguồn lực cho Người cao niên và 
Người khuyết tật (ADRC). Bất kể được gọi là gì, họ đều cung cấp dịch 
vụ thông tin và giới thiệu. Họ có thể cho bạn biết nơi xin tem phiếu thực 
phẩm, nhận trợ giúp thực phẩm khẩn cấp, và trợ giúp trong các chi phí 
dịch vụ tiện ích mùa đông, trợ giúp y tế, dịch vụ vận chuyển, và các 
dịch vụ khác. 

Các chương trình khác bao gồm bữa ăn, dịch vụ vận chuyển, tư vấn, 
quản lý trường hợp, thời gian nghỉ ngơi cho người chăm sóc gia đình, 
dịch vụ bảo vệ, và các dịch vụ hỗ trợ tại nhà. Kiểm tra với văn phòng 
AAA hoặc trung tâm người cao niên địa phương để xem liệu có sẵn các 
chương trình khác không. Văn phòng AAA có thể chỉ dẫn bạn đến trung 
tâm người cao niên địa phương. Bạn nên gọi điện để xác nhận chắc 
chắn xem bạn có hội đủ điều kiện cho các chương trình này không và 
luôn luôn làm đơn bằng văn bản. Bạn có quyền kháng cáo quyết định từ 
chối. (Để biết thông tin liên hệ, xem Chương 8, phần 8-1.) 

Hỗ trợ Tạm thời cho Gia đình Khó khăn (TANF) 
Nếu con cháu hoặc những người thân khác dưới 18 tuổi của bạn sống 
chung với bạn và trông cậy vào sự chăm sóc của bạn, bạn có thể hội 
đủ điều kiện cho Hỗ trợ Tạm thời cho Gia đình Khó khăn (TANF). 
TANF cung cấp một khoản tiền nhỏ cho các gia đình có thu nhập rất 
thấp và đôi khi có thể trợ cấp việc chăm sóc trẻ và thu tiền cấp dưỡng 
nuôi con từ các cha mẹ vắng mặt. Liên hệ với văn phòng Dịch vụ Trẻ 
em và Gia đình địa phương để biết thêm thông tin. Để biết thông tin 
liên hệ, xem Chương 8, phần 8-1. 

Chương trình Trợ giúp Dinh dưỡng Bổ trợ (SNAP) 
Trong chương trình trợ giúp thực phẩm này, tiểu bang phát hành một 
thẻ ghi nợ để mua thực phẩm. Bạn không được sử dụng thẻ ghi nợ 
này để mua những thứ như thực phẩm cho thú cưng, xà phòng, kem 
đánh răng, đồ vệ sinh, sản phẩm từ giấy, thuốc lá, hoặc rượu. Những 
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người có thu nhập thấp thuộc mọi lứa tuổi có thể hội đủ điều kiện. 
Nếu bạn hội đủ điều kiện, số tiền bạn nhận được phụ thuộc vào thu 
nhập, nhu cầu và số người trong gia đình bạn. Nếu bạn bị khuyết tật 
hoặc trên 60 tuổi, số tiền này có thể lớn hơn. 

Nếu bạn hiện đang nhận SSI hoặc phúc lợi từ một chương trình tương tự, 
bạn có thể tự động đủ tiêu chuẩn cho SNAP nhưng bạn phải làm đơn. 
Liên hệ với văn phòng AAA địa phương của bạn để kiểm tra tính hội đủ 
điều kiện của bạn. Xem Chương 8, phần 8-1. 

Quyền Kháng cáo của Bạn 
Nếu bạn không đồng ý với quyết định SNAP, bạn có thể yêu cầu 
điều trần. Bạn có 90 ngày để kháng cáo từ ngày có quyết định từ 
chối phúc lợi. Nếu bạn đang nhận phúc lợi, kháng cáo trong vòng 
10 ngày kể từ ngày có quyết định để bạn có thể tiếp tục nhận phúc 
lợi trong thời gian kháng cáo. Phúc lợi của bạn sẽ không bị ngừng 
sau khi kháng cáo nếu bạn thắng kiện. Các chương trình khác nhau 
có thể giúp bạn quyết định có nên kháng cáo hay không. Xem 
Chương 8, phần 8-2. 

Than phiền của Người tiêu dùng 
Bạn có quyền khiếu nại bằng văn bản về việc bị một nhân viên tiểu bang 
đối xử không tốt. Để khiếu nại, yêu cầu một biểu mẫu than phiền (được 
cơ quan cơ quan). Điền phần “Người tiêu dùng”, và gửi lại biểu mẫu cho 
văn phòng. Xem Chương 8, phần 8-1. 
Điều này có thể khiến cơ quan xét duyệt trường hợp của 
bạn để đảm bảo bạn nhận được dịch vụ mà bạn xứng đáng. 
Một giám sát viên phải thảo luận khiếu nại của bạn với 
nhân viên đó. Cơ quan không được phân biệt đối xử chống 
lại bạn vì đã khiếu nại. 

Bạn có thể liên hệ với AAA địa phương hoặc Văn phòng Biện hộ 
của Thống đốc ở Salem. Xem Chương 8, phần 8-1 để biết thông tin 
liên hệ. 
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1-14 Chương trình Bổ sung cho Người 
cao niên 
Để tìm hiểu thêm về các chương trình sau đây, liên hệ với trung tâm 
người cao niên hoặc văn phòng AAA địa phương. Xem Chương 8, phần 
8-1, để biết thông tin liên hệ. 

Trợ giúp Khẩn cấp 
Có thể có trợ giúp khẩn cấp cho những người có thu nhập thấp cần được 
giúp đỡ để trả tiền sưởi, bảo vệ chống thời tiết khắc nghiệt, thực phẩm, 
chỗ ở, và dịch vụ vận chuyển. 

Chương trình Hỗ trợ Người chăm sóc Gia đình 
Chương trình Hỗ trợ Người chăm sóc Gia đình là một chương trình 
trên toàn tiểu bang cung cấp dịch vụ chăm sóc nghỉ ngơi, dịch vụ và 
sản phẩm bổ trợ để giúp việc chăm sóc thuận lợi hơn cho những 
người chăm sóc của thành viên gia đình trên 60 tuổi, và cho những 
người trên 60 tuổi đang chăm sóc các trẻ vị thành niên. 

Bữa ăn 
Một số chương trình cộng đồng phục vụ bữa ăn nóng vào buổi trưa 
hoặc giao bữa ăn đến nhà bạn. Hầu hết đều không tính lệ phí nhưng 
nhận đóng góp. 

Ngân hàng Thực phẩm Oregon  
Ngân hàng Thực phẩm Oregon và nhiều tổ chức cộng đồng và 
nhà thờ cũng cung cấp thực phẩm cho người dân Oregon. 

Dự án Độc lập Oregon  
Dự án Độc lập Oregon là chương trình cung cấp trợ giúp cho những 
người đã bị chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer hoặc rối loạn mất trí liên 
quan, từ 60 tuổi trở lên, đáp ứng quy tắc ưu tiên chăm sóc dài hạn của 
tiểu bang, và đang không nhận các dịch vụ chăm sóc dài hạn Medicaid. 
Các dịch vụ bao gồm chăm sóc tại nhà, hỗ trợ vận chuyển, chăm sóc 
nghỉ ngơi/người lớn ban ngày, giao bữa ăn tại nhà, và quản lý trường 
hợp. Có lệ phí theo giờ cho các dịch vụ. 
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Chương trình Dinh dưỡng Trực tiếp Nông trại 
Người cao niên 
Cung cấp tiền cho người cao niên có thu nhập thấp để mua trái cây, rau 
củ, và thảo mộc trồng tại Oregon ở các gian hàng trái cây và chợ nông 
sản được phê duyệt. 

Các Dịch vụ Khác 
Các dịch vụ khác có thể bao gồm: tư vấn; sửa và thay đổi cấu 
trúc nhà; hỗ trợ tại nhà (giúp dọn dẹp nhà cửa hoặc chăm sóc cá 
nhân); dịch vụ bảo vệ (điều tra các báo cáo về ngược đãi hoặc 
bỏ bê người cao niên và người khuyết tật); quyền giám hộ công 
cộng; chương trình người bảo quản; và giúp lựa chọn chăm sóc 
dài hạn. 

Lưu ý Cuối 
Nếu bạn cho rằng bạn có thể hội đủ điều kiện cho một hoặc nhiều 
chương trình được liệt kê trong chương này, hãy liên hệ với cơ quan 
thích hợp và điền đơn. Hãy quyết tâm làm đơn! Kiên quyết điền đơn 
ngay cả khi một cơ quan cố làm bạn nản lòng. Nếu bạn điền đơn, cơ 
quan phải thông báo cho bạn bằng văn bản nếu họ nghĩ rằng bạn không 
hội đủ điều kiện cho phúc lợi và nêu lý do. Nếu bạn nghĩ rằng quyết 
định này là sai, bạn có thể kháng cáo. Để được tư vấn về các quyền của 
bạn, xem Chương 8, phần 8-2. 
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Chương 2  
Vấn đề Y tế cho 
Người cao niên 
Khi người ta về già, họ đi khám bác sĩ thường xuyên hơn, vào bệnh viện thường xuyên 
hơn, và cần thuốc theo toa mà họ không cần khi còn trẻ. Phí tổn chăm sóc sức khoẻ tăng 
cao hơn mặc dù nhiều người cao niên phải sống bằng thu nhập cố định. May mắn thay, có 
nhiều loại bảo hiểm y tế phù hợp với nhiều người cao niên Oregon, và các nguồn lực chăm 
sóc sức khoẻ khác. 

Các chương trình bảo hiểm này bao gồm Medicare, Medicaid (Chương trình bảo hiểm Y tế 
Oregon), phúc lợi chăm sóc sức khỏe của cựu chiến binh, và bảo hiểm tư nhân của Đạo 
luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền. Chương này cũng xem xét các cách kiểm soát phạm 
vi và mức độ chăm sóc. Chương này cũng trình bày luật Quyền được Chết của Oregon. 

 
2-1 Tổng quan Medicare 

2-2 Tính hội đủ điều kiện Medicare 

2-3 Ghi danh Medicare 

2-4 Dịch vụ được Medicare Đài thọ 

2-5 Cách Thanh toán của Medicare 

2-6 Yêu cầu thanh toán Medicare 

2-7 Từ chối Medicare và Kháng cáo 

2-8 Chính sách Bổ trợ (“Medigap”) 

2-9 Trợ giúp trong việc Ra Quyết 
định về Chương trình Bảo 
hiểm Y tế Medicare 

2-10 Biểu mẫu Tiết lộ thông tin HIPAA 

2-11 Chương trình bảo hiểm Y tế 
Oregon (OHP), Medicaid của 
Oregon 

2-12 Cách Đăng ký tham gia Chương 
trình bảo hiểm Y tế Oregon 

2-13 Cách Thanh toán của OHP 

2-14 Vấn đề với Chăm sóc Quản lý 
theo Chương trình Bảo hiểm Y tế 
Oregon 

2-15 Từ chối Chương trình Bảo hiểm 
Y tế Oregon và Kháng cáo 

2-16 Nhận Chăm sóc Dài Hạn 

2-17 Thanh toán cho Chăm sóc Dài Hạn 

2-18 Phúc lợi Chăm sóc Sức khỏe của 
Cựu chiến binh 

2-19 Từ chối Cơ quan Cựu chiến 
binh và Kháng cáo 

2-20 Phạm vi đài thọ của 
Đạo luật Chăm sóc Sức 
khỏe Hợp túi tiền 

2-21 Ra Quyết định về Chăm sóc 
Sức khỏe 

2-22 Lệnh Bác sĩ Điều trị Duy trì Sự sống 

2-23 Luật Quyền được Chết 
của Oregon 
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2-1 Tổng quan Medicare 
Medicare là chương trình bảo hiểm y tế liên bang cho những người 
trên 65 tuổi, cho một số người khuyết tật nặng dưới 65 tuổi, và cho 
những người bị suy thận giai đoạn cuối. Medicare giúp thanh toán 
cho dịch vụ bệnh viện và chăm sóc y tế, chi phí thuốc theo toa, và 
một số dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết trong các cơ sở phục hồi và 
ở nhà. Thông thường, Medicare không thể từ chối bảo hiểm cho 
bạn, bất kể nhu cầu y tế của bạn. 

Có hai loại Medicare. Một loại được gọi là Medicare “gốc” hoặc 
“truyền thống”. Loại còn lại được gọi là “chăm sóc quản lý” hoặc 
“Medicare Advantage.” Medicare Gốc (Original Medicare) bao 
gồm Phần A và B. Medicare Phần A đài thọ cho các lần nằm viện 
cần thiết sau khi bạn trả khoản khấu trừ, và thời gian chăm sóc 
chuyên môn trong một cơ sở phục hồi sau tối thiểu ba ngày nằm 
viện. Nó thanh toán cho một vài loại dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại 
nhà của bạn sau khi bạn ra viện. Nó cũng đài thọ cho dịch vụ chăm 
sóc giai đoạn cuối. Phần A không đài thọ cho các dịch vụ của bác 
sĩ. Với những người có đủ tín chỉ làm việc An sinh Xã hội (xem 
Chương 1), bảo hiểm này được miễn phí. Với những người có ít 
tín chỉ làm việc hơn, có một chi phí hàng tháng dựa trên số tín chỉ 
làm việc kiếm được. 

Medicare Phần B đài thọ cho một phần các dịch vụ của bác sĩ, 
dịch vụ ngoại trú, xét nghiệm, một số trang bị y tế, một số dịch 
vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà và dịch vụ phục hồi. Theo 
Medicare gốc, bạn có thể chọn bất kỳ bác sĩ nào chấp nhận 
Medicare. Không phải mọi bác sĩ đều chấp nhận. Có một phí bảo 
hiểm hàng tháng cho Phần B. 

Chăm sóc quản lý Medicare (Medicare Advantage) là loại 
Medicare thứ hai. Theo loại này, bạn không chọn phạm vi đài thọ 
theo Phần A hoặc Phần B. Thay vào đó, bạn chọn một công ty tư 
nhân được Medicare phê duyệt. Công ty này có thể là bất kỳ tùy 
chọn nào sau đây: một tổ chức chăm sóc quản lý hoặc tổ chức duy 
trì sức khỏe (HMO); một tổ chức nhà cung cấp ưu tiên (PPO); một 
Chương trình Nhu cầu Đặc biệt (SNP); một chương trình trả phí 
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dịch vụ tư nhân (PFFS); một Điểm Dịch vụ HMO (HMOPOS); 
hoặc một chương trình Tài khoản Tiết kiệm Y tế (MSA). Các 
chương trình này có thể đài thọ cho các vật phẩm không được đài 
thọ theo Medicare gốc. Ví dụ, một số chương trình trong số này 
đài thọ cho thuốc theo toa. Các chương trình này có thể không 
chấp nhận những người bị bệnh thận giai đoạn cuối, mặc dù 
Medicare gốc có chấp nhận. Một số chương trình đưa ra một giới 
hạn, hoặc một mức trần, về số tiền xuất túi bạn phải thanh toán 
hàng năm bất kể chi phí chăm sóc thực sự của bạn (không có mức 
trần trong Medicare gốc). Các chương trình cũng có thể có yêu cầu 
về tính hội đủ điều kiện, khoản đồng thanh toán (phần chi phí mà 
bạn tự thanh toán), và phí bảo hiểm khác nhau. Một số chương 
trình chăm sóc quản lý có sẵn trong các khu vực rộng lớn của đất 
nước; một số là các chương trình cấp vùng nhỏ. Họ có thể hạn chế 
phạm vi đài thọ chỉ với các bác sĩ trong chương trình của họ, hoặc 
giảm các khoản thanh toán cho bác sĩ ngoài chương trình của họ. 
Nếu bạn thường đi ra ngoài tiểu bang hoặc có nhà nghỉ mùa hè và 
mùa đông và bạn chọn loại Medicare này, bạn sẽ muốn chắc chắn 
đã chọn phạm vi đài thọ có hiệu lực ở mọi nơi bạn dự định có mặt. 

Việc quyết định chọn Medicare gốc hay một trong các chương 
trình chăm sóc quản lý là không dễ dàng. Oregon có nhân viên và 
tình nguyện viên được đào tạo trên toàn tiểu bang để giúp bạn tìm 
ra chương trình phù hợp với bạn. Chương trình này được gọi là 
“SHIBA,” hay Trợ giúp Phúc lợi Bảo hiểm Y tế Người cao niên, 
và được miễn phí. Bạn có thể nhận thông tin và trợ giúp từ SHIBA 
ở số 800-722-4134. 

Có thể bạn muốn trì hoãn nhận bảo hiểm Medicare. Tuy nhiên nếu 
bạn quyết định đợi, sẽ có chi phí thêm cho bảo hiểm. Nếu từ chối 
Phần A một thời gian, chi phí thêm không có tính chất vĩnh viễn. 
Với bảo hiểm Phần B, bạn càng đợi lâu thì tiền phạt càng nhiều. 

Medicare hiện cũng có bảo hiểm thuốc theo toa. Có nhiều chương 
trình do các công ty tư nhân điều hành. Chúng đều được gọi là 
Medicare Phần D. Quý vị phải có Medicare Phần A và B hoặc 
chương trình Medicare Advantage (một chương trình không bao 
gồm bảo hiểm thuốc theo toa) để đủ tiêu chuẩn cho chương trình 
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bảo hiểm thuốc theo toa Medicare. Giống như Phần B, bảo hiểm 
thuốc trở nên tốn kém hơn nếu bạn đợi rồi mới đăng ký. 

Cả Medicare gốc cũng như chương trình chăm sóc quản lý 
Medicare đài thọ cho một số phí tổn chăm sóc sức khoẻ thường 
gặp bao gồm chăm sóc nha khoa thường quy, hầu hết kính đeo 
mắt, hoặc máy trợ thính. Đôi khi có những ngoại lệ trong trường 
hợp các vấn đề nhãn khoa hoặc nha khoa gây nguy hiểm cho sức 
khoẻ tổng thể của bạn. 

Medicare không đài thọ cho hầu hết các dịch vụ chăm sóc dài hạn, 
mặc dù nhiều người cao niên có thể cần dịch vụ này vào một lúc 
nào đó.  Phần sau của chương này sẽ nói về cách thanh toán cho 
dịch vụ chăm sóc tốn kém này. 

2-2 Tính hội đủ điều kiện Medicare 
Bạn hội đủ điều kiện cho một trong hai loại Medicare nếu bạn: 

• Từ 65 tuổi trở lên và đủ tiêu chuẩn cho phúc lợi An sinh Xã 
hội hoặc Hưu trí Đường sắt, ngay cả khi bạn không nhận 
chúng; 

• Là nhân viên liên bang nghỉ hưu sau năm 1982; 
• Đã bị tàn tật theo An sinh Xã hội hoặc Hưu trí đường sắt 

trong hai năm; hoặc 
• Đã bị chẩn đoán mắc ALS (bệnh Lou Gehrig) bất kể tuổi của 

bạn. 
Nếu bạn từ 65 tuổi trở lên nhưng không hội đủ điều kiện vì 
một trong những lý do này, bạn vẫn có thể ghi danh vào 
Medicare nếu bạn sống tại Hoa Kỳ và đã là công dân hoặc 
thường trú dân hợp pháp trong ít nhất năm năm. Trong nhóm 
này, bạn phải trả phí bảo hiểm hàng tháng cao hơn những 
người hội đủ điều kiện ở trên. Nếu thu nhập và tài sản của bạn 
cực kỳ thấp, bạn có thể hội đủ điều kiện cho Chương trình bảo 
hiểm Y tế Oregon (Medicaid), được miêu tả ở phần sau của 
chương này. 
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2-3 Ghi danh Medicare 
Chỉ với một vài ngoại lệ, có những thời điểm nhất định mà bạn có 
thể đăng ký — hoặc thay đổi — Medicare của mình. Lần thứ nhất 
bạn có thể ghi danh cho một trong hai loại Medicare là khoảng thời 
gian bảy tháng bắt đầu lúc ba tháng trước tháng sinh nhật thứ 65 
của bạn và kết thúc lúc ba tháng sau tháng sinh nhật thứ 65 của 
bạn. Khung thời gian này được gọi là thời gian ghi danh ban đầu. 
Nếu bạn đợi đến ngày sinh nhật của bạn hoặc ba tháng sau đó mới 
đăng ký, bạn có thể bị trì hoãn bảo hiểm trong tối đa ba tháng. Nếu 
bạn không đăng ký trong thời gian ghi danh ban đầu, bạn có thể bị 
phạt lên đến 10 phần trăm chi phí cho mỗi khoảng thời gian 12 
tháng mà bạn hội đủ điều kiện nhưng không ghi danh. Nếu bạn bỏ 
lỡ thời gian ghi danh ban đầu, lần tiếp theo bạn có thể đăng ký là 
trong thời gian ghi danh mở, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 
3; nếu bạn làm như vậy, bạn sẽ nhận được bảo hiểm bắt đầu từ 
ngày 1 tháng 7. 

Nếu bạn chưa nhận được phúc lợi An sinh Xã hội lúc 65 tuổi và 
không muốn đợi đến tuổi nghỉ hưu đủ của bạn để yêu cầu chúng, 
bạn có thể đăng ký xin phúc lợi An sinh Xã hội và Medicare cùng 
một lúc. Nếu bạn đang nhận phúc lợi An sinh Xã hội bị khấu trừ 
khi bạn được 65 tuổi, bạn sẽ nhận được một thẻ Medicare cho thấy 
bạn đã ghi danh vào Phần A (bảo hiểm bệnh viện) và Phần B (bảo 
hiểm y tế). 
Phí bảo hiểm sẽ được khấu trừ từ khoản thanh toán An sinh Xã hội 
hàng tháng của bạn. Những người nhận Medicare mà không đăng 
ký hoặc đủ tiêu chuẩn cho phúc lợi An sinh Xã hội được nhận hóa 
đơn phí bảo hiểm hàng tháng. 

Bạn không phải ghi danh nếu bạn có bảo hiểm y tế nhất định tại 
nơi làm việc (COBRA và các chương trình bảo hiểm y tế cho 
người nghỉ hưu không được tính). Nếu Medicare cho rằng bảo 
hiểm này cũng tốt như Medicare, công việc của bạn sẽ cho bạn 
một thông báo về “bảo hiểm được công nhận.” Giữ thông báo đó 
để trình cho An sinh Xã hội hoặc Medicare! Bạn không phải đăng 
ký Medicare cho đến khi bảo hiểm đó kết thúc. Bạn cũng có thể 
đăng ký Medicare, trong khi vẫn có bảo hiểm liên quan đến công 
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việc. Trong hầu hết các trường hợp, điều đó nghĩa là trả nhiều tiền 
hơn cho bảo hiểm. Nhưng nếu bạn muốn có thêm bảo hiểm, bạn sẽ 
có một thời gian ghi danh đặc biệt để đăng ký. 

Nếu công việc kết thúc hoặc bảo hiểm liên quan đến công việc kết 
thúc hoặc không còn “được công nhận” nữa thì bạn có thể ghi 
danh vào Medicare trong khoảng thời gian 8 tháng bắt đầu từ 
tháng sau khi công việc hoặc chương trình bảo hiểm nhóm kết 
thúc, tùy sự kiện nào xảy ra trước. Nói chung không có hình phạt 
nào nếu bạn đăng ký trong thời gian ghi danh đặc biệt. 

Sau khi bạn đã ghi danh, trong hầu hết các trường hợp, bạn chỉ có 
thể thay đổi bảo hiểm trong thời gian ghi danh hàng năm. Nếu bạn 
không thay đổi loại bảo hiểm Medicare vào thời điểm này, bảo 
hiểm của bạn sẽ giữ nguyên cho đến thời gian ghi danh mở tiếp 
theo. 

Các giới hạn của thời gian ghi danh mở không áp dụng trong một số 
trường hợp, chẳng hạn như nếu bạn tham gia hay ngừng Medicaid, 
hoặc chuyển đến nơi khác (bao gồm nhà điều dưỡng) mà chương 
trình Medicare chăm sóc quản lý của bạn không hoạt động, và một 
vài lý do khác. Bạn cũng có thể thay đổi sang một chương trình 
Medicare Advantage “năm sao” (được xem là tốt nhất trong các 
chương trình chăm sóc quản lý) vào bất cứ lúc nào. 

Những người chọn Medicare gốc cũng phải chọn một hợp đồng bảo 
hiểm riêng cho thuốc theo toa. Những người chọn một chương trình 
bảo hiểm chăm sóc quản lý có thể nhận phúc lợi thuốc theo toa như 
là một phần trong chương trình bảo hiểm chính của họ, hoặc họ 
cũng có thể phải mua một họp đồng bảo hiểm riêng cho thuốc. 

Cũng giống như với hai loại Medicare, bạn có thể đăng ký bảo hiểm 
thuốc theo toa trong thời gian ghi danh ban đầu bắt đầu lúc ba tháng 
trước sinh nhật 65 tuổi của bạn đến hết ba tháng sau đó. Sau khi ghi 
danh ban đầu, bạn chỉ có thể thay đổi bảo hiểm thuốc theo toa mỗi 
năm một lần trong hầu hết các trường hợp, trong thời gian ghi danh 
mở hàng năm, từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12. Bạn có thể 
sẽ muốn thay đổi chương trình bảo hiểm của mình vào một lúc nào 
đó—các chương trình bảo hiểm có thể thay đổi phạm vi đài thọ 
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hoặc chi phí, hoặc thậm chí không còn hoạt động nữa, và nhu cầu về 
thuốc của bạn có thể thay đổi.  Nếu bạn không làm gì, bảo hiểm bạn 
có trong năm nay sẽ tiếp tục nếu công ty vẫn cung cấp một chương 
trình bảo hiểm. Kiểm tra với các chuyên gia SHIBA của Oregon 
mỗi năm để xem liệu bạn có chương trình bảo hiểm tốt nhất cho 
hoàn cảnh của mình chưa. 

2-4 Dịch vụ được Medicare Đài thọ 
Theo Medicare gốc, Phần A đài thọ cho dịch vụ chăm sóc tại bệnh 
viện “hợp lý và cần thiết về y tế”. Phạm vi đài thọ bao gồm phòng 
bán riêng tư, bữa ăn, điều dưỡng tổng quát, và thuốc là một phần 
của điều trị nội trú, bao gồm chăm sóc cấp tính. Một bác sĩ phải 
nói rằng bạn cần nằm viện để được chăm sóc hoặc điều trị bệnh 
hoặc chấn thương, và dịch vụ chăm sóc bạn cần chỉ có thể được 
cung cấp tại bệnh viện. Bệnh viện nơi bạn nhận dịch vụ chăm sóc 
phải được Medicare phê duyệt. Các chương trình bảo hiểm chăm 
sóc quản lý của Medicare thường tuân theo quy tắc này. 

Bạn phải được “nhập viện” vì một tình trạng được chẩn đoán. Ở lại 
qua đêm không có nghĩa là bạn được nhập viện. Bạn có thể thực tế 
ở trong bệnh viện nhưng vẫn đang nhận dịch vụ ngoại trú (hoặc 
đang được giữ lại, mà chưa có chẩn đoán, để quan sát). Tình trạng 
nhập viện của bạn ảnh hưởng đến việc số tiền mà Medicare sẽ 
thanh toán và liệu Medicare có thanh toán cho dịch vụ chăm sóc 
điều dưỡng chuyên môn sau khi bạn nằm viện không. 

Việc bệnh viện gửi bệnh nhân đến một cơ sở điều dưỡng chuyên 
môn để khôi phục và phục hồi là bình thường. Để Medicare đài thọ 
cho thời gian bạn ở trong một cơ sở điều dưỡng chuyên môn, bạn 
phải nằm viện ít nhất ba đêm với tư cách là một bệnh nhân được 
nhập viện vì một tình trạng liên quan đến lần nằm viện theo dõi 
của bạn tại cơ sở. Bác sĩ phải nói rằng bạn cần được chăm sóc 
chuyên môn hàng ngày — dịch vụ điều dưỡng, dịch vụ phục hồi, 
v.v. Sau đó thì Medicare sẽ thanh toán cho các dịch vụ này, và cho 
vật tư cần thiết về y tế. Số tiền Medicare thanh toán sẽ bắt đầu ở 
100 phần trăm, nhưng giảm dần theo thời gian và cuối cùng dừng 
lại. Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho phần chi phí ngày càng tăng. 
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Medicare sẽ không thanh toán cho dịch vụ chăm sóc dài hạn bình 
thường mà không cần điều trị chuyên nghiệp hàng ngày. 
Phần A cũng đài thọ cho dịch vụ chăm sóc giai đoạn cuối từ nhà 
cung cấp được Medicare phê duyệt. Phạm vi đài thọ bao gồm 
thuốc giảm đau và kiểm soát triệu chứng, dịch vụ y tế và điều 
dưỡng, trang bị y tế bền lâu, và tư vấn tâm linh và tư vấn khi mất 
người thân. Phạm vi đài thọ cũng có thể bao gồm chăm sóc nghỉ 
ngơi cho người chăm sóc gia đình trong tối đa năm ngày. Một bác 
sĩ phải nói rằng bạn đang bị bệnh giai đoạn cuối, còn sống được từ 
sáu tháng trở xuống. Sau sáu tháng, bác sĩ có thể cập nhật tình 
trạng của bạn và bạn vẫn có thể được chăm sóc giai đoạn cuối. 
Nếu bạn quyết định vào bất kỳ lúc nào rằng bạn muốn được điều 
trị y tế, bạn có thể ngừng dịch vụ chăm sóc giai đoạn cuối và quay 
lại Medicare thông thường. 

Phần A thậm chí còn đài thọ cho một số dịch vụ bệnh nhân có thể 
nhận tại nhà: chăm sóc hoặc trị liệu điều dưỡng chuyên môn bán 
thời gian hoặc không thường xuyên cần thiết về y tế (ngôn ngữ, 
vật lý, nghề nghiệp). Một bác sỹ ghi danh vào Medicare phải kê 
toa loại điều trị này sau khi đánh giá trực tiếp. Một cơ quan sức 
khỏe tại nhà được Medicare chứng nhận phải cung cấp dịch vụ 
chăm sóc này. 

Vào www.medicare.gov hoặc gọi 800-MEDICARE (800-633-
4227) để tìm hiểu phần chi phí của bạn cho các dịch vụ được mô tả 
trong chương này. 

Trong hoàn cảnh eo hẹp, Medicare Phần A có thể đài thọ cho 
chăm sóc nội trú do một tổ chức chăm sóc sức khỏe tôn giáo phi 
y tế cung cấp. Gọi cho Medicare hoặc xem trang web để biết 
thông tin. Không có chương trình bảo hiểm Medicare nào thanh 
toán cho dịch vụ chăm sóc tổng quát tại nhà hàng ngày hoặc 
chăm sóc bầu bạn. 

  

http://www.medicare.gov/
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Medicare Phần B chú trọng vào các dịch vụ điều trị, đặc biệt là các 
dịch vụ bên ngoài bệnh viện. Các dịch vụ được đài thọ theo 
Medicare Phần B bao gồm một lần khám sức khỏe “Chào mừng 
đến với Medicare” (trong 12 tháng đầu) và các lần thăm khám sức 
khỏe định kỳ hàng năm. Phần B không nhất thiết đài thọ cho các 
xét nghiệm liên quan đến khám sức khoẻ. Nó có đài thọ cho khám 
sàng lọc tiểu đường, bệnh tim mạch, ung thư đại trực tràng, ung 
thư tuyến tiền liệt, ung thư vú, các vấn đề phụ khoa, và tăng nhãn 
áp, cũng như xét nghiệm HIV theo yêu cầu. Đôi khi nó đài thọ cho 
các loại thuốc điều trị ung thư. 

Phần B đài thọ cho vắc xin cúm và phế cầu khuẩn; vắc xin viêm 
gan B cho những người có nguy cơ cao; vật tư tiểu đường, đào tạo 
tự kiểm soát và chăm sóc chân cho những người bị tiểu đường; vật 
tư, giáo dục, và khám sàng lọc cho những người có các yếu tố 
nguy cơ tiểu đường. Nó cũng đài thọ cho chăm sóc sức khoẻ tâm 
thần ngoại trú. Phần B thanh toán cho dịch vụ vận chuyển bằng xe 
cứu thương nếu đến bệnh viện hoặc cơ sở bằng một cách khác sẽ 
gây nguy hiểm cho sức khoẻ của bạn. Dịch vụ xe cứu thương là 
một trong các yêu cầu thanh toán mà Medicare từ chối nhiều 
nhất—đôi khi vì bệnh nhân có thể đến bệnh viện một cách an toàn 
bằng cách khác, đôi khi vì nhân viên xe cứu thương không phải lúc 
nào cũng ghi các chi tiết vào hóa đơn để cho thấy dịch vụ xe cứu 
thương là cần thiết. (Đọc phần sau về kháng cáo quyết định từ chối 
đài thọ của Medicare.) 

Phần B đài thọ cho một số loại dịch vụ và vật tư ngoại trú bệnh 
viện, chẳng hạn như tia X, hóa trị, và xạ trị; phòng cấp cứu và 
thăm khám chăm sóc khẩn cấp; và thuê hoặc mua trang bị y tế — 
ôxy, giường, xe lăn, khung tập đi, trợ giúp bộ phận giả, v.v  — từ 
các nhà cung ứng được Medicare phê duyệt. 

Trị liệu vật lý, nghề nghiệp, và ngôn ngữ ngoại trú thường phù hợp 
với Phần B, cũng như một số dịch vụ sức khoẻ tại nhà, và trợ giúp 
bỏ thuốc cho người hút thuốc bị bệnh liên quan đến hút thuốc. 

Các chương trình bảo hiểm thuốc theo toa có sẵn cho bất kỳ người 
nào có chương trình Medicare gốc (A và B) hoặc một chương trình 
bảo hiểm Advantage. Chi phí và phạm vi đài thọ thay đổi tùy thuộc 
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vào chính sách và thu nhập của bệnh nhân. Bạn có thể có một khoản 
đồng thanh toán và khoản khấu trừ trước hàng năm. 

Các chương trình bảo hiểm này đài thọ cho tất cả các loại vắc xin có 
bán trên thị trường không được Phần B đài thọ. Cũng được bao gồm 
là một chương trình Quản lý Trị liệu Thuốc cho những người có nhu 
cầu sức khoẻ phức tạp để đảm bảo thuốc có tác dụng tốt và an toàn 
khi dùng phối hợp. 

Hầu hết các chương trình bảo hiểm đều có một khoảng gián đoạn 
đài thọ sau khi chi phí thuốc theo toa đạt đến một điểm nhất định 
mỗi năm.  Bệnh nhân phải tự thanh toán cho thuốc theo toa tại điểm 
đó, cho đến khi chi phí đạt đến số tiền cao hơn.  Sau đó thì 
Medicare lại thanh toán. Số tiền bạn phải trả trong khoảng gián 
đoạn đài thọ giảm xuống mỗi năm; khoảng gián đoạn dự kiến sẽ 
không còn muộn nhất vào năm 2020. 

Trong khi đó, các khoản khấu trừ, khoản đồng bảo hiểm, và khoản 
đồng thanh toán của bạn hoặc các khoản chiết khấu do các công ty 
thuốc trả cho biệt dược, lệ phí cấp phát, và chi phí của chính bạn cho 
thuốc gốc và biệt dược được đài thọ đều được tính để vượt qua khoảng 
gián đoạn này và đưa bạn trở lại Phần D để được hoàn trả. Có sẵn bảo 
hiểm “khoảng gián đoạn” bổ sung. Nói chung bảo hiểm khoảng gián 
đoạn có phí bảo hiểm hàng tháng cao hơn bảo hiểm Phần D thông 
thường của bạn. 

2-5 Cách Thanh toán của Medicare 
Giống như các hợp đồng bảo hiểm tư nhân, Medicare gốc có 
khoản khấu trừ bạn phải thanh toán trước khi Medicare thanh toán. 
Medicare gốc cũng dự kiến khoản đồng thanh toán cho hầu hết các 
dịch vụ. Bạn có trách nhiệm thanh toán khoản khấu trừ và trả 
khoản đồng thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khoẻ. Trong Medicare gốc, bạn phải trả một khoản khấu trừ cho 
chăm sóc trong bệnh viện; sau đó Medicare thanh toán cho tối đa 
60 ngày. Nếu sau đó bạn vẫn nằm viện, bạn trả một khoản đồng 
thanh toán tăng lên theo thời gian. Sau 150 ngày, Medicare ngừng 
thanh toán. Hầu như không có người nào nằm viện hơn hai tuần, vì 
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vậy hầu hết mọi người không có khoản đồng thanh toán. Nhiều 
người có một hợp đồng bảo hiểm tư nhân bổ trợ đài thọ cho khoản 
khấu trừ và khoản đồng thanh toán. Loại hợp đồng bảo hiểm này 
thường được gọi là bảo hiểm “Medigap”. (Xem phần 2-8, bên 
dưới, để biết thêm thông tin về hợp đồng bảo hiểm Medigap.) Nếu 
bạn thuộc về một tổ chức duy trì sức khoẻ (HMO), tổ chức này có 
thể không đòi trả khoản đồng thanh toán. Nhiều tổ chức có đòi trả 
khoản này; kiểm tra với HMO của bạn để biết cụ thể. 

Với bảo hiểm y tế theo Medicare Phần B truyền thống, bạn phải trả 
phí bảo hiểm hàng tháng thay đổi tùy theo mức thu nhập của bạn, 
cùng với một khoản khấu trừ hàng năm. Sau đó thì Medicare trả 80 
phần trăm chi phí nó cho phép cho các dịch vụ được đài thọ từ một 
nhà cung cấp dịch vụ y tế đã đồng ý chấp nhận số tiền được 
Medicare phê duyệt là khoản thanh toán đầy đủ (“chấp nhận 
chuyển nhượng”). Bạn sẽ thanh toán 20 phần trăm còn lại. Nếu 
một nhà cung cấp dịch vụ y tế chấp nhận Medicare nhưng không 
chấp nhận chuyển nhượng, bạn cũng thanh toán 20 phần trăm còn 
lại của khoản phí được Medicare phê duyệt. Nhưng nếu hóa đơn 
thực tế cao hơn số tiền được Medicare phê duyệt, bạn cũng phải 
chịu trách nhiệm cho tối đa 15 phần trăm khoản phí được 
Medicare phê duyệt. Việc nhà cung cấp dịch vụ yêu cầu nhiều hơn 
là bất hợp pháp. 

Medicare sẽ không thanh toán cho các dịch vụ được thực hiện bởi 
một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe không chấp nhận 
Medicare. Nếu bạn ký hợp đồng riêng với nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sức khoẻ của bạn, bạn sẽ chịu trách nhiệm cho toàn bộ số 
tiền bị đòi trả. Bạn không phải ký các hợp đồng này; bạn có thể 
chọn dịch vụ chăm sóc sức khoẻ của một nhà cung cấp được 
Medicare chứng nhận. Vào www.medicare.gov để tìm kiếm các nhà 
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được Medicare phê duyệt. 
Oregon thanh toán hoặc giúp thanh toán phí bảo hiểm Phần B 
hàng tháng cho một số người có thu nhập thấp. Các Cơ quan Khu 
vực phụ trách Người cao niên của Oregon và các văn phòng  
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Người cao niên và Người Khuyết tật địa phương có thông tin về 
chương trình này. Tài sản của bạn cũng phải có giới hạn; một số 
tài sản, chẳng hạn như nhà bạn và một xe ô tô, và một kế hoạch 
chôn cất (lên đến $1.500) không được tính. 

2-6 Yêu cầu thanh toán Medicare 
Theo Medicare Phần A, bạn không phải nộp yêu cầu thanh toán 
hoặc nộp các hóa đơn từ bệnh viện, cơ sở điều dưỡng chuyên môn, 
hoặc cơ quan sức khoẻ tại nhà. Họ đều lập hóa đơn trực tiếp cho 
Medicare. Bạn sẽ nhận được các bản khai cho thấy phúc lợi được 
sử dụng, khoản khấu trừ, khoản đồng thanh toán của bạn, và số 
tiền Medicare đã thanh toán. Luôn yêu cầu bằng văn bản — cho 
một hóa đơn ghi thành từng khoản của các dịch vụ từ nhà cung cấp 
của bạn để đảm bảo tất cả các khoản phí là chính xác. Lỗi hóa đơn 
là thường gặp, thường vì Phần A và B đôi khi đài thọ cho cùng các 
dịch vụ trong các tình huống khác nhau. 

Các nhà cung cấp cũng lập hóa đơn trực tiếp cho Medicare đối với 
các dịch vụ theo Phần B. Nếu nhà cung cấp chấp nhận chuyển 
nhượng, Medicare sẽ thanh toán trực tiếp cho họ. Nếu nhà cung 
cấp không chấp nhận chuyển nhượng, bạn sẽ nhận được séc từ 
Medicare và có trách nhiệm thanh toán hóa đơn của nhà cung cấp. 
Sau khi chương trình Medicare xử lý yêu cầu thanh toán của bạn, 
bạn sẽ nhận được biểu mẫu Giải thích Phúc lợi Medicare hoặc biểu 
mẫu Thông báo Tóm lược Medicare. Các biểu mẫu này sẽ cho biết 
liệu Medicare có phê duyệt yêu cầu thanh toán không, liệu nhà 
cung cấp có chấp nhận chuyển nhượng không, khoản phí được 
Medicare phê duyệt, số tiền Medicare thanh toán, và bất kỳ số tiền 
khấu trừ và đồng thanh toán nào bạn phải trả. Medicare chỉ gửi các 
bản tóm lược này bốn lần một năm, vì vậy có thể khó theo dõi 
những gì đã được thanh toán và khi nào. Đừng vứt bỏ các biểu 
mẫu này trong ít nhất một năm. (Bạn có thể muốn giữ chúng trong 
tối đa năm năm để giúp chứng minh phí tổn y tế của bạn nếu bạn 
ghi thành từng khoản các hóa đơn y tế của bạn trên tờ khai thuế.) 
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2-7 Từ chối Medicare và Kháng cáo  
Medicare đôi khi có thể từ chối yêu cầu thanh toán bảo hiểm hoặc 
hoàn trả của bạn. Bạn có thể kháng cáo bất kỳ quyết định nào sau 
đây từ Medicare: từ chối dịch vụ, vật tư, hoặc toa thuốc (bao gồm từ 
chối trong chương trình chăm sóc quản lý); từ chối thanh toán cho 
các dịch vụ nhận được; một thông báo xuất viện từ bệnh viện hoặc 
cơ sở điều dưỡng chuyên môn nếu bạn cho rằng xuất viện quá sớm; 
và số tiền bạn bị đòi trả cho một toa thuốc. Quá trình kháng cáo 
khác với trong Medicare gốc và Medicare chăm sóc quản lý.  

Trong Medicare gốc, các cấp kháng cáo tương tự như trong An sinh 
Xã hội: xác định lại; xem xét lại; một phiên điều trần của thẩm phán 
luật hành chính; Hội đồng Kháng cáo Medicare; và xét duyệt tư 
pháp tại Tòa án Liên bang Khu. Kháng cáo phải bằng văn bản. Luôn 
giữ bản sao của bất cứ thứ gì bạn gửi cho Medicare bên cạnh tất cả 
các bản khai, thư, và quyết định mà bạn nhận được từ Medicare. Để 
có được bản sao của các biểu mẫu mà bạn có thể sử dụng cho các 
cấp kháng cáo khác nhau, và để biết các mẹo về cách trình bày tốt 
nhất cho trường hợp của bạn, xem trang web của Trung tâm Biện hộ 
Medicare tại www.medicareadvocacy.org. 

Nếu Medicare từ chối yêu cầu thanh toán theo Phần A hoặc Phần 
B, Thông báo Tóm lược Medicare sẽ bao gồm các quyền kháng 
cáo của bạn. Làm theo hướng dẫn ở mặt sau của Thông báo Tóm 
lược Medicare. 

Xác định lại là khi một nhân viên khác xét duyệt không chính thức 
quyết định từ chối. Bạn có 120 ngày kể từ ngày bạn nhận được 
thông báo từ chối để yêu cầu xác định lại. 

Nếu Medicare lại từ chối yêu cầu thanh toán của bạn, bạn có 180 
ngày kể từ ngày bạn nhận được quyết định xác định lại để yêu cầu 
“xem xét lại.” Nếu bạn không đồng ý với kết quả ở cấp này, và nếu 
yêu cầu thanh toán của bạn liên quan đến tối thiểu $150 (số tiền 
này tăng theo thời gian), bạn có thể yêu cầu điều trần trong vòng 
60 ngày kể từ ngày có quyết định này. Bạn có thể lấy biểu mẫu yêu 
cầu điều trần từ văn phòng An sinh Xã hội tại địa phương hoặc 
trang web CMS. Xin tư vấn pháp lý trước khi bạn tiếp tục; bạn sẽ 
hiểu rõ hơn liệu bạn có một yêu cầu thanh toán chính đáng không. 

http://www.medicareadvocacy.org/
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Tốt nhất nên có luật sư cho phiên điều trần. Bạn có 60 ngày để 
kháng cáo quyết định điều trần lên tòa án liên bang. 

Kháng cáo Xúc tiến để Phản đối việc Xuất viện từ 
Bệnh viện hoặc Cơ sở Điều dưỡng 
Bệnh viện và cơ sở điều dưỡng chuyên môn tuân theo các hướng 
dẫn nêu rõ khoảng thời gian bệnh nhân trung bình phải được chăm 
sóc trước khi người đó đủ khỏe hoặc đủ ổn định để ra viện. 
Medicare ngừng đài thọ vào thời điểm được nêu trong hướng dẫn. 
Không phải ai cũng hồi phục nhanh như hướng dẫn khuyến cáo. 
Việc xuất viện sớm có thể dẫn đến tình trạng của bạn tồi tệ hơn.  
Nếu bạn ở trong bệnh viện hoặc cơ sở chuyên môn và cảm thấy 
quá yếu hoặc quá đau để ra viện “đúng tiến độ,” hãy yêu cầu thông 
báo không đài thọ, để bạn có thể xem cách kháng cáo. Bạn cũng có 
thể gọi cho cơ quan xét duyệt bên ngoài, Livanta LLC, theo số 
877-588-1123, để được trợ giúp xét duyệt nhanh. Sau khi nhận 
được yêu cầu của bạn, bệnh viện hoặc cơ sở phải xem xét tình 
trạng của bạn trong vòng 24 giờ và quyết định nhanh chóng liệu 
bạn có nên có thêm thời gian hay không. Bạn có thể ở trong bệnh 
viện hoặc cơ sở cho đến khi có quyết định. (Hầu hết mọi người đều 
hồi phục đủ để ra viện sau một ngày nữa.) Medicare sẽ đài thọ 
phần còn lại của lần nằm viện nếu các bác sĩ đồng ý rằng bạn bị 
cho xuất viện quá sớm. Nếu bạn có một đại diện chăm sóc sức 
khoẻ hoặc một người khác bên cạnh khi bạn ở trong bệnh viện 
hoặc cơ sở, hãy đảm bảo rằng người đó biết bạn có quyền này. 

Kháng cáo trong Chương trình bảo hiểm Chăm sóc 
Quản lý Medicare (Advantage) 
Trong chương trình bảo hiểm Medicare Advantage, bạn có quyền 
kháng cáo quyết định từ chối đài thọ hoặc tiếp cận dịch vụ. Mỗi 
chương trình bảo hiểm có các quy tắc cụ thể để kháng cáo. Các quy tắc 
cho bất kỳ chương trình bảo hiểm nào trong số này phải tuân theo luật 
liên bang, và cho phép bạn có 60 ngày kể từ ngày bạn nhận được văn 
bản thông báo từ chương trình bảo hiểm để nộp kháng cáo. Nếu bạn 
không nhận được một văn bản thông báo, bạn vẫn có thể yêu cầu xem 
xét lại. Nếu chương trình bảo hiểm tiếp tục từ chối đài thọ hoặc tiếp 
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cận dịch vụ, quyết định từ chối thứ hai sẽ tự động được chuyển đến 
một người xét duyệt độc lập. Nếu bạn không hài lòng với quyết định 
xét duyệt độc lập, bạn có quyền giống như những người có Medicare 
gốc đối với phiên điều trần và xét duyệt của toà án như mô tả ở trên. 

Kháng cáo Phạm vi đài thọ Thuốc theo Toa Medicare 
Các chương trình bảo hiểm Medicare không đài thọ cho tất cả các 
loại thuốc theo toa. Các chương trình bảo hiểm thường kiên quyết 
yêu cầu bệnh nhân dùng thuốc gốc thay cho biệt dược, ngay cả khi 
thuốc gốc có tác dụng phụ hoặc không hiệu quả cho bạn. Bạn có 
thể kiến nghị, qua điện thoại hoặc bằng văn bản, xin một loại thuốc 
theo toa không được đài thọ hoặc yêu cầu xét duyệt quyết định từ 
chối thuốc theo toa. Nếu bạn muốn có một ngoại lệ với phạm vi 
đài thọ thuốc tiêu chuẩn, bác sĩ hoặc người kê toa của bạn phải viết 
lý do y tế mà thuốc nên được phê duyệt.  Chương trình bảo hiểm 
của bạn phải thông báo cho bạn về quyết định của họ trong vòng 
24 giờ đối với kháng cáo xúc tiến (khẩn cấp) và 72 giờ đối với 
kháng cáo tiêu chuẩn. Nếu bạn không đồng ý với quyết định của 
chương trình bảo hiểm, bạn có 60 ngày để yêu cầu xét duyệt độc 
lập trường hợp của bạn. Nếu bạn không đồng ý với quyết định ở 
cấp đó, bạn có 60 ngày để yêu cầu phiên điều trần luật hành chính. 
Ở giai đoạn này, quá trình kháng cáo cũng giống như kháng cáo 
của Medicare A và B. 

2-8 “Medigap,” Bảo hiểm Y tế Bổ trợ cho 
Medicare 
Vì Medicare không thanh toán cho tất cả phí tổn chăm sóc sức khoẻ 
của bạn, các công ty bảo hiểm tư nhân bán bảo hiểm để lấp đầy 
phần lớn khoảng trống đó. Các hợp đồng bảo hiểm này được gọi là 
Bảo hiểm Bổ trợ Medicare hoặc bảo hiểm Medigap. Medigap giúp 
thanh toán cho khoản đồng thanh toán, khoản đồng bảo hiểm, và các 
khoản khấu trừ trong Medicare gốc. Medicare sẽ thanh toán phần 
chi phí chăm sóc sức khỏe được đài thọ trong số tiền được Medicare 
phê duyệt trước khi hợp đồng bảo hiểm Medigap thanh toán phần 
của nó. Ví dụ, Medicare không thanh toán khoản khấu trừ cho thời 
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gian nằm viện mà nó đài thọ. Hợp đồng bảo hiểm Medigap sẽ thanh 
toán khoản khấu trừ này. Tương tự, nếu Medicare thanh toán 80 
phần trăm số tiền mà họ phê duyệt cho hóa đơn của bác sĩ, hợp đồng 
bảo hiểm Medigap sẽ thanh toán 20 phần trăm còn lại. Bảo hiểm 
Medigap không thanh toán cho những thứ Medicare không phê 
duyệt và đài thọ. 

Các công ty bảo hiểm không được từ chối một người làm đơn đăng 
ký bảo hiểm Medigap nếu người đó làm đơn đăng ký bảo hiểm 
trong vòng sáu tháng sau khi đủ 65 tuổi và ghi danh vào Medicare 
Phần B. Nếu bạn bỏ lỡ khung thời gian làm đơn này, một công ty 
có thể từ chối cho bạn ghi danh. Tuy nhiên các hãng bảo hiểm 
Medigap phải tôn trọng các thời gian ghi danh đặc biệt mà 
Medicare tôn trọng. 

Các công ty bảo hiểm không được cố bán cho bạn nhiều hơn một 
hợp đồng bảo hiểm Medigap. (Xin lưu ý rằng bạn vẫn có thể mua 
bảo hiểm tai nạn hoặc bảo hiểm nhân thọ.) Nếu một đại lý bảo 
hiểm nói với bạn rằng Medicare hoặc VA hoặc chính phủ ủng hộ 
một hợp đồng bảo hiểm cụ thể, bạn nên tìm một đại lý khác—
không có cơ quan chính phủ nào ủng hộ bất kỳ công ty bảo hiểm 
nào. 

Oregon có các biện pháp bảo vệ nhất định cho những người mua 
bảo hiểm Medigap. Ví dụ, với các ngoại lệ nhỏ, hợp đồng bảo 
hiểm Medigap không được loại trừ đài thọ theo loại bệnh tật, tai 
nạn, điều trị, hoặc tình trạng y tế. Các chính sách này không được 
hạn chế hoặc giảm phạm vi đài thọ cho các loại bệnh hoặc tình 
trạng thân thể có sẵn từ trước. Nếu bạn có yêu cầu thanh toán cho 
các mất mát do một tình trạng y tế đã có trước khi bạn mua bảo 
hiểm, Medigap không được từ chối yêu cầu thanh toán mà bạn 
thực hiện sáu tháng hoặc lâu hơn sau khi bạn mua bảo hiểm. Nhà 
cung cấp Medigap không được ngừng đài thọ nếu sức khỏe của 
bạn tồi tệ hơn. Tất nhiên bảo hiểm của bạn sẽ chấm dứt nếu bạn 
ngừng trả tiền. 
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Có nhiều hợp đồng bảo hiểm bổ trợ. Các hợp đồng và chương trình 
bảo hiểm khác nhau về phạm vi đài thọ và chi phí, và các công ty 
khác nhau về dịch vụ. 

Khi tìm mua: 

• Tìm hiểu những gì Medicare đài thọ và không đài thọ, 
và những gì mà chương trình bảo hiểm Medigap đài 
thọ và không đài thọ. 

• Biết nhu cầu về bảo hiểm trước khi bạn nói chuyện với một 
đại lý. So sánh các hợp đồng và chương trình bảo hiểm. Quyết 
định bạn muốn mua hợp đồng bảo hiểm hay tham gia HMO. 
Medigap sẽ không thanh toán các khoản khấu trừ, phí bảo 
hiểm, hoặc khoản đồng bảo hiểm cho các Chương trình bảo 
hiểm Medicare Advantage. Để có thêm thông tin, vào: 
www.medicare.gov/Medigap 

• Liên hệ với văn phòng An sinh Xã hội địa phương của bạn 
để biết thông tin. 

• Hỏi những người khác về các hợp đồng và chương trình 
bảo hiểm của họ trước khi mua. Và đi cùng một người khác 
khi bạn gặp đại lý. 

• Một giai đoạn “xem xét miễn phí” 30 ngày cho phép bạn 
hủy hợp đồng bảo hiểm để được hoàn trả toàn bộ tiền. 

Nếu bạn đã có một hợp đồng bảo hiểm Medigap và đang suy nghĩ 
đổi chương trình bảo hiểm, hãy thận trọng! Chương trình bảo hiểm 
mới có thể có một giai đoạn chờ đợi trước khi bạn có thể dùng nó 
cho các tình trạng sức khoẻ có từ trước. 

2-9 Trợ giúp trong việc Ra Quyết 
định về Chương trình Bảo hiểm 
Y tế Medicare 
Chương trình Trợ giúp Phúc lợi Bảo hiểm Y tế Người cao niên 
(SHIBA) của Oregon có thể cung cấp cho bạn thông tin và tư vấn 
bởi các tình nguyện viên được đào tạo để giúp bạn ra quyết định 
sáng suốt về các lựa chọn của bạn đối với bảo hiểm y tế nói chung 
và Medicare nói riêng. 

http://www.medicare.gov/Medigap
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2-10 Biểu mẫu Tiết lộ thông tin HIPAA  
Mỗi nhà cung cấp dịch vụ y tế phải nhận được một biểu mẫu về 
quyền riêng tư và tiết lộ thông tin từ bạn, được gọi là biểu mẫu 
HIPAA. Nó cho phép bạn nêu rõ người nào có thể nhận thông tin 
về chăm sóc sức khoẻ của bạn từ nhà cung cấp cụ thể. Liệt kê 
những người bạn sẵn sàng cho phép nói chuyện với bác sĩ của bạn 
có thể rất hữu ích nếu bạn không thể nói chuyện hoặc trao đổi với 
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc của bạn, hoặc nếu bạn gặp khó 
khăn trong việc ghi nhớ hoặc hiểu thông tin phức tạp mà bác sĩ đôi 
khi cung cấp. Lưu ý rằng ngay cả khi bạn thường xuyên có người 
bên cạnh tại các cuộc hẹn y tế, nhà cung cấp không được tiết lộ 
thông tin cho bất cứ người nào vào những thời điểm khác mà 
không có văn bản chấp thuận của bạn trên biểu mẫu HIPAA. Cũng 
có thể đổi các tên trên biểu mẫu nếu bạn nghĩ đến các tên khác 
hoặc muốn xoá tên hiện tại. 

2-11 Chương trình Bảo hiểm Y tế Oregon 
(Medicaid) 
Chương trình Bảo hiểm Y tế Oregon (OHP) là phiên bản 
Medicaid của tiểu bang này. Nó đài thọ cho nhiều sản phẩm và 
dịch vụ dành cho những người có thu nhập thấp và ít tài sản. 
Những người có thu nhập thấp đã có bảo hiểm Medicare cũng có 
thể đủ tiêu chuẩn cho OHP. Khi đó, OHP có thể thanh toán phí 
bảo hiểm Medicare, khoản khấu trừ, khoản đồng thanh toán, 
thuốc theo toa, chăm sóc nha khoa hạn chế, và các dịch vụ chăm 
sóc sức khoẻ khác không được Medicare đài thọ. Một dịch vụ rất 
quan trọng mà OHP đài thọ là chăm sóc dài hạn, được mô tả bên 
dưới. 

Không phải tất cả các bác sĩ và nhà cung cấp đều chấp nhận 
OHP. Luôn hỏi trước khi bạn được điều trị hoặc nhận dịch vụ. 
Ngoài ra, vì hầu hết các dịch vụ OHP là một phần của gói chăm 
sóc quản lý, bạn có thể cần được bác sĩ chăm sóc ban đầu giới 
thiệu hoặc được chương trình bảo hiểm cho phép trước để khám 
bác sĩ chuyên khoa hoặc nhận điều trị hoặc dịch vụ khác. 
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Những người không hội đủ điều kiện cho SSI và những người 
không nhận chăm sóc dài hạn có thể hội đủ điều kiện được đài 
thọ theo OHP bằng cách thanh toán phí bảo hiểm hàng tháng và 
khoản đồng thanh toán khiêm tốn. Tính sẵn có của chương trình 
này thay đổi theo ngân sách chăm sóc sức khoẻ của tiểu bang 
Oregon. Cơ quan Khu vực phụ trách Người cao niên địa phương 
của bạn sẽ biết khi chương trình này có sẵn. 

2-12 Cách Làm đơn 
Bạn có thể làm đơn đăng ký Chương trình Bảo hiểm Y tế 
Oregon tại văn phòng Cơ quan Khu vực phụ trách Người cao 
niên địa phương. Nhân viên phụ trách tính hội đủ điều kiện ở 
đó có thể giúp bạn điền đơn. Bạn cũng có thể lấy biểu mẫu 
trực tuyến tại 
www.oregon.gov/oha/healthplan/pages/apply.aspx. 

2-13 Cách Thanh toán của OHP Medicaid 
OHP thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khoẻ hoặc chương trình bảo hiểm chăm sóc quản lý. Không có 
biểu mẫu yêu cầu thanh toán để điền. Các nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sức khoẻ không được phép đòi bạn trả tiền cho dịch vụ 
được OHP đài thọ. 

2-14 Vấn đề với Chăm sóc Quản lý 
theo Chương trình Bảo hiểm Y tế 
Oregon 
Mỗi HMO hoặc tổ chức chăm sóc quản lý phục vụ người nhận OHP 
có một Điều phối viên Chăm sóc Nhu cầu Đặc biệt (ENCC).  Vai 
trò của ENCC là giúp đỡ những người đang gặp khó khăn trong việc 
nhận dịch vụ chăm sóc họ cần qua hệ thống chăm sóc quản lý. Nếu 
bạn không thể có được chăm sóc cần thiết, hãy yêu cầu bác sĩ chăm 
sóc ban đầu của bạn trợ giúp. Nếu vấn đề là ở bác sĩ chăm sóc ban 
đầu, hãy yêu cầu đổi một bác sĩ khác hoặc liên hệ với ENCC. 

http://www.oregon.gov/oha/healthplan/pages/apply.aspx
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Nếu vẫn còn vấn đề, bạn có thể muốn đổi sang một HMO khác. Bạn 
cũng có thể nhận được tư vấn từ văn phòng trợ giúp pháp lý. 

2-15 Từ chối Chương trình Bảo hiểm Y 
tế Oregon và Kháng cáo 
Bạn sẽ nhận được một văn bản thông báo từ văn phòng Cơ quan 
Khu vực phụ trách Người cao niên nếu đơn xin trợ giúp OHP của 
bạn bị từ chối hoặc nếu phúc lợi hiện thời của bạn đang bị khấu trừ 
hoặc kết thúc. Thông báo này sẽ bao gồm một lý do giải thích hành 
động và cho bạn biết cách để có được một phiên điều trần và giới 
hạn thời gian để yêu cầu điều trần. 
Các phiên điều trần được tổ chức bởi thẩm phán luật hành chính 
làm việc cho tiểu bang. Có thể dự phiên điều trần trực tiếp tại văn 
phòng địa phương, hoặc qua điện thoại. Bạn có thể muốn có một 
luật sư đại diện cho bạn tại phiên điều trần và có thể có được đại 
diện thông qua một văn phòng trợ giúp pháp lý gần bạn. 

2-16 Nhận Chăm sóc Dài hạn 
Vào một số thời điểm, đa số người cao niên dành ít nhất một 
khoảng thời gian nào đó trong cơ sở chăm sóc dài hạn hoặc nhận 
trợ giúp dài hạn tại nhà. Với nhiều người, dịch vụ này không kéo 
dài. Với một số người, cơ sở chăm sóc trở thành nhà vĩnh viễn của 
họ. 

Bất kể bạn nhận dịch vụ liên tục tại nhà của bạn, tại nhà nuôi 
dưỡng tạm thời người lớn, trong cơ sở sinh hoạt được trợ giúp, 
hoặc trong cơ sở điều dưỡng chuyên môn, bạn sẽ thấy dịch vụ 
chăm sóc rất tốn kém. Tùy thuộc vào nơi bạn nhận dịch vụ chăm 
sóc và mức độ chăm sóc mà bạn cần, bạn có thể phải đối mặt với 
hóa đơn hàng tháng từ $2.000 đến $8.000. Rất ít người có thể 
thanh toán phí tổn liên tục này. 
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2-17 Thanh toán cho Chăm sóc Dài hạn 
Lập kế hoạch trước cho chăm sóc dài hạn sẽ cung cấp nhiều lựa 
chọn hơn và có thể giúp bảo vệ tài sản của bạn. Ba nguồn kinh phí 
chính cho chăm sóc dài hạn là tiền cá nhân của bạn, Chương trình 
bảo hiểm Y tế Oregon (OHP), và bảo hiểm chăm sóc dài hạn. Với 
một số cựu chiến binh, phúc lợi chăm sóc dài hạn VA có thể có 
sẵn. Medicare nói chung không thanh toán cho chăm sóc dài hạn. 
Các hợp đồng bảo hiểm Medigap cũng không thanh toán. 

Bảo hiểm Nhân thọ — Quyền lợi Tử vong Trả trước  
Một số hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho phép khoản thanh toán tử 
vong trả trước — khoản thanh toán sớm khi bạn còn sống — đối 
với tất cả hoặc một phần quyền lợi tử vong của hợp đồng bảo hiểm 
khi bạn bị bệnh giai đoạn cuối hoặc chuyển vào sống vĩnh viễn 
trong cơ sở chăm sóc dài hạn. Xem lại hợp đồng bảo hiểm của bạn 
hoặc nói chuyện với đại lý của bạn để xem hợp đồng bảo hiểm của 
bạn có điều khoản này không hoặc liệu bạn có thể thêm điều khoản 
này vào hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hiện thời của bạn không. 
Bảo hiểm Chăm sóc Dài hạn 
Với những người có thu nhập quá cao hoặc quá nhiều tài sản để 
đủ tiêu chuẩn cho bảo hiểm OHP, bảo hiểm chăm sóc dài hạn có 
thể là một nguồn lực. Bảo hiểm tư nhân này có thể đài thọ cho chi 
phí chăm sóc tại nhà điều dưỡng, chăm sóc tại nhà, và các mức 
dịch vụ khác. Có một số loại chính sách và lựa chọn ở Oregon. 
Các hợp đồng bảo hiểm chăm sóc dài hạn thường bắt đầu thanh 
toán cho dịch vụ chăm sóc khi một nhà cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khoẻ được chứng nhận khẳng định rằng chủ hợp đồng 
bảo hiểm cần “giám sát đáng kể” do suy giảm nhận thức hoặc 
người đó cần giúp đỡ trong tối thiểu hai “hoạt động sinh hoạt 
hàng ngày” — như ăn, mặc đồ, dùng thuốc, và các chức năng 
hàng ngày khác. 

Hầu hết các hợp đồng bảo hiểm cung cấp quyền lợi lên đến một 
số tiền nhất định mỗi ngày, trong một khoảng thời gian nhất định. 
Nói chung, quyền lợi càng lớn và quyền lợi phải trả càng lâu thì 
chi phí của hợp đồng bảo hiểm càng cao. Chi phí tăng theo tuổi 
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của bạn. Sau khi bạn đạt đến một tuổi nhất định hoặc đã bị chẩn 
đoán mắc một tình trạng y tế nhất định, bạn có thể không được 
mua bảo hiểm chăm sóc dài hạn. Các giới hạn này khác nhau 
giữa các hợp đồng bảo hiểm. Tốt nhất nên xem xét một vài chính 
sách trước khi quyết định lựa chọn. 

Bảo hiểm chăm sóc dài hạn cho bạn một số quyền 
nhất định. Ví dụ, 

• Một hợp đồng bảo hiểm có thể được gia hạn miễn là bạn 
thanh toán phí bảo hiểm đúng hạn. 

• Hợp đồng bảo hiểm không chỉ không được hạn chế quyền lợi 
về chăm sóc điều dưỡng chuyên môn, mà còn phải cung cấp 
dịch vụ chăm sóc tại nhà, dịch vụ sinh hoạt được trợ giúp, và 
đài thọ chăm sóc người lớn tại nhà (trong hợp đồng bảo hiểm 
mua sau năm 1992). 

• Hợp đồng bảo hiểm không được cung cấp quyền lợi tốt hơn 
đáng kể cho bất kỳ mức chăm sóc đơn lẻ nào. 

• Hợp đồng bảo hiểm phải thanh toán cho bệnh Alzheimer và 
các bệnh liên quan. 

• Hợp đồng bảo hiểm không được buộc bạn phải đến bệnh viện 
trước khi nó thanh toán cho chăm sóc dài hạn, hoặc nhận 
mức chăm sóc cao hơn trước khi nó thanh toán cho mức 
chăm sóc dài hạn thấp hơn. 

• Một hợp đồng bảo hiểm mới phải bao quát các điều kiện có từ 
trước sau sáu tháng kể từ ngày bảo hiểm có hiệu lực. 

• Có một giai đoạn “xem xét miễn phí” 30 ngày, cho phép bạn 
hủy hợp đồng bảo hiểm để được hoàn trả toàn bộ tiền. 

• Công ty phải thanh toán quyền lợi trong tối thiểu 24 tháng. 
Ngoài ra, các công ty bán hợp đồng bảo hiểm chăm sóc dài hạn ở 
Oregon có thể phải cung cấp phương án thay thế nếu tăng giá, cung 
cấp chương trình cho chủ hợp đồng bảo hiểm bị mất đài thọ theo 
nhóm, có tùy chọn bảo vệ lạm phát, và bao gồm các điều khoản để 
tránh sai sót vô ý. 

Trước khi bạn mua bảo hiểm chăm sóc dài hạn, đọc “Hướng dẫn về 
Bảo hiểm Chăm sóc Dài hạn cho Người tiêu dùng Oregon,” được 
Đơn vị Bảo hiểm Oregon cung cấp. Tìm hiểu xem bạn hoặc 
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vợ/chồng bạn có đủ tiêu chuẩn cho OHP không; đọc thêm về điều 
này bên dưới. Có thể bạn không muốn bảo hiểm chăm sóc dài hạn 
nếu bạn đủ tiêu chuẩn cho OHP. 

Nếu bạn mua bảo hiểm chăm sóc dài hạn, hãy so sánh các hợp 
đồng bảo hiểm trước. Hãy hỏi đại lý được đài thọ dịch vụ gì nếu 
có bất cứ điều gì bạn đọc được mà không rõ ràng. Hợp đồng bảo 
hiểm phải là văn bản; đại lý phải ký hợp đồng bảo hiểm. 

Đảm bảo hợp đồng bảo hiểm đài thọ cho tất cả các quyền lợi mà 
bạn có thể cần. Một số hợp đồng bảo hiểm đài thọ cho các nhu cầu 
thay đổi—chẳng hạn như chuyển từ nhà vào cơ sở sinh hoạt được 
trợ giúp hoặc nhà điều dưỡng. Hỏi hợp đồng bảo hiểm sẽ đài thọ 
cho các thay đổi như thế nào. Cũng tìm hiểu xem bạn có thể ngừng 
thanh toán khi bạn đang nhận chăm sóc dài hạn không, và liệu phí 
bảo hiểm có tăng theo thời gian không. Và hỏi liệu có những hạn 
chế hoặc thời gian chờ đợi cho các tình trạng có từ trước không. 
Công ty phải có thể cho bạn biết tỷ lệ yêu cầu thanh toán mà họ 
thanh toán.  Tỷ lệ này càng cao thì lợi nhuận công ty muốn kiếm 
được từ tiền của bạn càng thấp. 

Chương trình Bảo hiểm Y tế Oregon (OHP) cho 
Chăm sóc Dài hạn 
Với những người có thu nhập thấp và ít tài sản, OHP sẽ thanh toán 
cho dịch vụ chăm sóc của nhà điều dưỡng, nhà nuôi dưỡng tạm 
thời người lớn, cơ sở sinh hoạt được trợ giúp, cơ sở chăm sóc nội 
trú, hoặc các dịch vụ tại nhà trong thời gian không giới hạn cho 
những người đủ tiêu chuẩn. Không phải tất cả các cộng đồng sinh 
hoạt của người cao niên hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc tại 
nhà đều chấp nhận các khoản thanh toán OHP. OHP không đài thọ 
cho chi phí gia cư trong các khu phức hợp người cao niên độc lập 
hoặc cộng đồng hưu trí. 

Ngay cả khi bạn đủ khả năng tài chính cho chăm sóc lâu dài trong 
một thời gian, cuối cùng bạn có thể sẽ hết tiền để thanh toán cho 
dịch vụ chăm sóc. Một luật sư quen thuộc với OHP có thể tư vấn 
cho bạn về những cách hợp pháp để đủ tiêu chuẩn cho OHP. 
Nếu bạn có nhiều khả năng cần dịch vụ chăm sóc trong tương lai 
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và quyết định sống trong một cộng đồng người cao niên, hãy chọn 
một cộng đồng chấp nhận chương trình OHP nếu bạn không muốn 
phải chuyển ra ngoài khi tài sản của bạn gần như đã hết. Không 
loại gia cư dựa trên chăm sóc nào chấp nhận chương trình OHP 
được phép đòi bạn, gia đình bạn, hoặc bạn bè bạn trả bất kỳ khoản 
nào ngoài Medicaid cho các dịch vụ được OHP đài thọ. 

Bạn đủ tiêu chuẩn cho chăm sóc dài hạn theo OHP 
nếu: 
1. Bạn cần trợ giúp trong một số “hoạt động sinh hoạt hàng ngày” 

nhất định; và 
2. Tài sản được tính của bạn không quá $2.000 cho một người và 

$3.000 cho một cặp đôi; và 
3. Thu nhập của bạn bằng hoặc thấp hơn 300 phần trăm SSI cho 

một cá nhân (khoảng hơn $2.000 mỗi tháng vào thời điểm soạn 
thảo tài liệu này). 

Hoạt động sinh hoạt hàng ngày (ADL) bao gồm tắm rửa, ăn, đi 
vệ sinh, mặc đồ, chải chuốt, và dùng thuốc. Chúng cũng bao 
gồm việc có thể tự ra khỏi nhà, đi lại, và có thể đi bộ và tự ngồi 
xuống và đứng lên từ ghế. Các ADL khác là nấu ăn, mua sắm, 
làm việc nhà, và vận chuyển. Nhu cầu được giúp đỡ hàng ngày 
của bạn càng nhiều, thì bạn càng có nhiều khả năng đủ tiêu 
chuẩn cho đài thọ chăm sóc dài hạn của OHP. 

OHP tính là tài sản các thứ như tiền mặt, tài khoản ngân hàng, 
IRA, khoản đầu tư, bất động sản (không bao gồm giá trị tài sản 
$500.000 trong nhà của bạn), nhiều hơn một xe ô tô, giá trị trả 
lại bằng tiền mặt của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, và các tài sản 
khác có thể dùng để thanh toán cho chăm sóc của bạn. OHP 
không tính tối đa $500,000 giá trị tài sản trong nhà của bạn nếu 
bạn hoặc vợ/chồng bạn sống ở đó. Nó cho phép một phương 
tiện, trang bị y tế, đồ gia dụng, và một tang lễ trả trước không 
thể hủy bỏ hoặc kế hoạch mai táng (có giá trị lên đến $1.500). 
Thu nhập phải ít hơn ba lần so với tiêu chuẩn SSI (khoảng 
$2.100 cho một người) để đủ tiêu chuẩn cho OHP. 
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Suy nghĩ về chi phí chăm sóc dài hạn, bạn có thể muốn cho đi một 
số tài sản để bạn có thể đủ tiêu chuẩn nhanh hơn cho đài thọ OHP. 
Đừng làm như vậy! Nếu bạn hoặc vợ/chồng bạn cho đi tài sản, bạn 
sẽ không hội đủ điều kiện cho OHP trong lên đến 5 năm sau thời 
điểm mà nếu không bạn sẽ hội đủ điều kiện. Khoảng thời gian bạn 
sẽ không hội đủ điều kiện được dựa trên giá trị tài sản bạn cho đi 
hoặc tẩu tán với giá thấp hơn hơn giá trị thị trường hợp lý. 
Các hình thức chuyển nhượng tài sản nhất định được cho phép. 
Nói chuyện với một luật sư chuyên trách luật người cao niên hoặc 
luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Bạn có thể giữ một số 
tài sản, hoặc sử dụng chúng theo cách có lợi cho bạn và vợ/chồng 
bạn. 

Quỹ ủy thác Ngưỡng Thu nhập 
Một người có thu nhập vượt quá giới hạn OHP vẫn có thể hội đủ 
điều kiện cho OHP bằng cách tạo một Quỹ ủy thác Ngưỡng Thu 
nhập Medicaid. Đây là một quỹ ủy thác đặc biệt được cho phép 
theo luật Oregon. Bạn cần một luật sư để chuẩn bị quỹ ủy thác cho 
bạn và giải thích cho bạn cách quỹ ủy thác hoạt động. 

Mục đích duy nhất của quỹ ủy thác ngưỡng thu nhập là giúp bạn 
đủ tiêu chuẩn cho chăm sóc dài hạn OHP trong trường hợp nếu 
không thì bạn không hội đủ điều kiện vì thu nhập của bạn hơn 
$2.100 mỗi tháng. Một quỹ ủy thác có ba bên: người ủy thác tài 
sản ký ủy thác, người thụ hưởng quyền lợi từ quỹ ủy thác, và 
người được ủy thác quản lý quỹ ủy thác. Thông thường, người cần 
đài thọ OHP là người ủy thác tài sản và cũng là người thụ hưởng. 
Người được uỷ thác thường là thành viên gia đình hoặc bạn bè. 

Để thiết lập một quỹ ủy thác ngưỡng thu nhập cho OHP, bạn 
chuyển toàn bộ thu nhập hàng tháng của mình vào tài khoản ngân 
hàng ủy thác. Không có thu nhập từ bất kỳ người nào khác và 
không có tài sản nào khác của bạn chuyển vào tài khoản đó. Người 
được ủy thác trả tiền từ tài khoản ủy thác cho các phí tổn hàng 
tháng nhất định do luật Medicaid quy định. Các phí tổn này bao 
gồm tiền tiêu vặt hàng tháng cho các nhu cầu cá nhân của bạn; nơi 
ăn chốn ở (trừ khi bạn đang ở trong nhà điều dưỡng); tiền tiêu vặt 
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cho vợ/chồng hoặc bạn đời sống chung của bạn; phí bảo hiểm y tế, 
nếu bạn có; và thanh toán cho chi phí chăm sóc của bạn. Bạn sẽ 
cần chuyển toàn bộ thu nhập hàng tháng của bạn vào quỹ ủy thác 
ngưỡng thu nhập miễn là bạn có đài thọ OHP. Khi quỹ ủy thác kết 
thúc lúc bạn qua đời, bất kỳ phí tổn hành chính nào của quỹ ủy 
thác được thanh toán. Sau đó, số dư, nếu có, trong tài khoản ủy 
thác thuộc về tiểu bang, lên đến số tiền tiểu bang đã chi cho chăm 
sóc của bạn. Thông thường, có rất ít tiền trong tài khoản ủy thác 
vào thời điểm quỹ ủy thác kết thúc. 

Giới hạn trong Nghĩa vụ Thanh toán cho Chăm sóc 
Dài Hạn cho Vợ/chồng hoặc Bạn đời 
Luật Oregon nói rằng thông thường vợ/chồng và bạn đời sống 
chung phải hỗ trợ lẫn nhau. Khi một người vợ/chồng đang sống 
trong một cơ sở và người còn lại thì không, OHP không yêu cầu 
người vợ/chồng bên ngoài (“ngoài cộng đồng”) phải từ bỏ mọi thứ 
để chăm sóc vợ/chồng. Vợ/chồng ngoài cộng đồng có thể giữ thu 
nhập của riêng mình. Đôi khi vợ/chồng ngoài cộng đồng có thể 
dùng một phần thu nhập của người bạn đời trong một cơ sở, để 
vợ/chồng ngoài cộng đồng có thể sinh hoạt ở mức lên đến 150% 
Mức Nghèo Liên bang (khoảng $1.900 mỗi tháng — số tiền này 
thay đổi theo thời gian). Vợ/chồng ngoài cộng đồng cũng có thể 
giữ số tiền nhiều hơn khoảng $22.000 hoặc một nửa tổng tài sản 
được tính, lên đến khoảng $110.000. 

Ví dụ 1: Tổng tài sản được tính của cặp đôi là $200.000; người bạn 
đời ngoài cộng đồng có thể giữ lên đến $100.000. 

Ví dụ 2: Tổng tài sản được tính của cặp đôi là $20.000; vợ/chồng 
ngoài cộng đồng có thể giữ toàn bộ số tiền $20.000. 

Ví dụ 3: Tổng tài sản được tính của cặp đôi là $300.000; vợ/chồng 
ngoài cộng đồng có thể giữ khoảng $110.000 (vì có số tiền được 
phép tối đa khoảng $219.000). 

Vợ/chồng ngoài cộng đồng có thể tăng số tiền tài sản, thu nhập, 
hoặc cả hai, nếu cần thiết cho phí tổn sinh hoạt bình thường. Một 
luật sư có kinh nghiệm trong luật chăm sóc dài hạn có thể giải 
thích các lựa chọn. 
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Những người đang nhận dịch vụ chăm sóc dài hạn sẽ phải trả một 
phần hoặc phần lớn thu nhập của họ cho chi phí chăm sóc. Số 
tiền mà mỗi người trả tùy thuộc vào điều kiện chăm sóc được 
cung cấp, bất kể người đó độc thân hay đã lập gia đình, và một số 
yếu tố khác. 

Hoàn Trả Chi phí Chăm sóc cho OHP 
Tiểu bang sẽ tìm kiếm khoản hoàn trả từ người nhận OHP cho số 
tiền tiểu bang chi để chăm sóc người đó. Có giới hạn về những gì 
tiểu bang có thể làm và khi nào tiểu bang có thể làm điều đó. Ví 
dụ, tiểu bang không được thu tiền trong khi người nhận OHP vẫn 
còn sống, có một người vợ/chồng còn sống, hoặc một người con vị 
thành niên hoặc bị khuyết tật sống trong nhà của gia đình. Sau khi 
vợ/chồng qua đời và con cái hội đủ điều kiện không còn sống 
trong nhà của gia đình nữa, tiểu bang có thể yêu cầu thanh toán từ 
di sản để thu bất cứ số tiền nào tiểu bang có thể thu được từ di sản 
của người nhận OHP. Nếu bạn có thắc mắc về việc thu hồi di sản 
sẽ ảnh hưởng đến tài sản của bạn như thế nào, hoặc nếu bạn đã 
nhận được một yêu cầu thanh toán Medicaid từ tiểu bang, liên hệ 
với luật sư để được tư vấn. 

2-18 Phúc lợi Chăm sóc Sức khỏe của 
Cựu chiến binh 
Cựu chiến binh của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ có thể hội đủ điều 
kiện cho một phần hoặc tất cả các phúc lợi liên quan đến y tế được 
nêu trong chương này, ngoài các phúc lợi khác được nêu trong 
Chương 1. 

Để đủ tiêu chuẩn cho phúc lợi chăm sóc sức khoẻ qua Cơ quan 
Cựu chiến binh, bạn phải đã phục vụ trong quân đội, hải quân hoặc 
không quân thường trực (quân dự bị và thành viên Vệ binh Quốc 
gia cũng đủ tiêu chuẩn nếu được động viên tại ngũ thường trực 
ngoài thời gian đào tạo và hoàn thành lệnh triệu tập). 

Nếu bạn nhập ngũ sau ngày 7 tháng 9 năm 1980 hoặc tại ngũ 
thường trực sau ngày 16 tháng 10 năm 1981, bạn phải phục vụ 24 
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tháng liên tục hoặc toàn bộ thời gian được động viên tại ngũ 
thường trực. Ngoài ra, tình trạng xuất ngũ hoặc giải ngũ của bạn 
phải không được là loại ngũ. 

Để làm đơn xin phúc lợi chăm sóc sức khỏe, điền Biểu mẫu 
10-10EZ của VA Đơn xin Phúc lợi Sức khỏe. Bạn có thể lấy 
biểu mẫu này từ bất kỳ cơ sở chăm sóc sức khỏe VA hoặc văn 
phòng phúc lợi cấp vùng, hoặc trực tuyến tại 
www.1010ez.med.va.gov, hoặc bằng cách gọi số 877-222-
8387. Sau khi ghi danh, bạn sẽ được phân vào một nhóm ưu 
tiên mà sẽ giúp xác định tính hội đủ điều kiện của bạn. 

Dựa trên nhóm ưu tiên của bạn, bạn sẽ đủ tiêu chuẩn cho chăm sóc 
nội trú và ngoại trú miễn phí hoặc chi phí thấp tại các cơ sở VA; và 
bạn có thể nhận các dụng cụ, trợ giúp, và dịch vụ bộ phận giả được 
VA đài thọ cho người mù.  Để biết thêm thông tin hoặc danh sách 
phúc lợi không được đài thọ trong chương này, vào www.va.gov 
hoặc đến tổ chức dịch vụ cựu chiến binh địa phương của bạn. 

Lưu ý: Không nên từ chối đài thọ bệnh viện và y tế Medicare, ngay 
cả khi bạn có đài thọ bảo hiểm y tế VA. Một số loại thuốc rẻ hơn theo 
đài thọ VA, nhưng bạn cũng có thể muốn cân nhắc một chương trình 
bảo hiểm thuốc theo toa Medicare. Trao đổi với một đại diện Trợ 
giúp Phúc lợi Bảo hiểm Y tế Người cao niên (SHIBA) Oregon về các 
lựa chọn của bạn. Xem Chương 8, phần 8-10. 
Tiểu bang điều hành hai nhà chăm sóc dài hạn cho cựu chiến binh. 
Một nhà ở The Dalles và nhà còn lại ở Lebanon. Bất kỳ cựu chiến 
binh nào được xuất ngũ danh dự sau ít nhất 90 ngày tại ngũ thường 
trực đều hội đủ điều kiện để sống ở đó, nếu có sẵn giường. Cũng hội 
đủ điều kiện là vợ/chồng hoặc vợ/chồng ở góa của cựu chiến binh. 
Cha mẹ có một người con hy sinh trong khi tại ngũ thường trực cũng 
hội đủ điều kiện. Một cựu chiến binh bị tối thiểu 70 phần trăm khuyết 
tật liên quan đến thời gian phục vụ sẽ không phải thanh toán cho dịch 
vụ chăm sóc. Một cựu chiến binh mà Cơ quan Cựu chiến binh cho 
rằng bị tối thiểu 60 phần trăm khuyết tật và “không thể lao động 
được” sẽ không phải thanh toán cho dịch vụ chăm sóc. Hai nhà cho 
cựu chiến binh này cũng chấp nhận khoản thanh toán cá nhân và 
Medicaid cho chăm sóc dài hạn cho các thành viên gia đình. 

http://www.1010ez.med.va.gov/
http://www.va.gov/
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2-19 Từ chối Chăm sóc Sức khỏe VA và 
Kháng cáo 
Nếu Cơ quan Cựu chiến binh từ chối yêu cầu thanh toán cho phúc 
lợi sức khoẻ hoặc bạn không hài lòng với quyết định của VA vì 
những lý do khác, bạn có quyền kháng cáo lên Ủy ban Kháng cáo 
Cựu chiến binh. Bạn phải kháng cáo bằng văn bản trong vòng một 
năm kể từ ngày có quyết định của VA. Bạn có thể dùng biểu mẫu 
4107VHA của VA hoặc ghi tiêu đề cho một lá thư “Thông báo 
Không đồng ý.” Nếu bạn không thỏa mãn với xét duyệt của VA, 
bạn có thể yêu cầu xem xét lại trong vòng một năm kể từ ngày có 
thông báo xét duyệt cho bạn. Có sẵn các cấp kháng cáo cao hơn. 
Nên làm việc với một người biện hộ tại một trong các văn phòng 
Dịch vụ Cựu chiến binh của tiểu bang từ khi bắt đầu quá trình 
kháng cáo. 

2-20 Phạm vi đài thọ của Đạo luật Chăm 
sóc Sức khỏe Hợp túi tiền 
Nếu bạn chưa đủ 65 tuổi và không nhận Medicare vì một tình 
trạng khuyết tật hoặc không đủ tiêu chuẩn cho Chương trình Bảo 
hiểm Y tế Oregon, bạn nhiều khả năng có nghĩa vụ pháp lý phải có 
bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền của 
liên bang. 
Bảo hiểm thông qua nhà tuyển dụng thường đáp ứng được yêu cầu 
này. Nếu bạn không tiếp cận được bảo hiểm qua việc làm, bạn sẽ 
cần đăng ký một hợp đồng bảo hiểm cá nhân với một công ty tư 
nhân. 

Mọi công ty bảo hiểm tham gia Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp 
túi tiền phải chấp nhận tất cả những người đăng ký với cùng mức 
phí, và phải cung cấp đài thọ cho một danh sách các tình trạng nhất 
định ở mức tối thiểu. Các hộ gia đình có thu nhập thấp có thể nhận 
một khoản tín dụng thuế hoàn trả cho một phần số tiền họ thanh 
toán cho phí bảo hiểm và khoản đồng thanh toán. Các hộ gia đình 
có chi phí bảo hiểm nhiều hơn tám phần trăm thu nhập hàng năm 
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được miễn phải có bảo hiểm. 

Như các tiểu bang khác, Oregon tham gia một “sàn giao dịch bảo 
hiểm y tế,” nơi bạn có thể chọn từ các công ty bảo hiểm khác nhau 
với chi phí và phạm vi đài thọ khác nhau. Các đại lý bảo hiểm và 
cơ quan tiểu bang như văn phòng Người cao niên và Người 
Khuyết tật có thể hướng dẫn bạn trong việc chọn hợp đồng bảo 
hiểm. Sau khi bạn được 65 tuổi, bạn sẽ không còn đủ tiêu chuẩn 
cho đài thọ ACA nữa vì bạn sẽ được tiếp cận Medicare. 

2-21 Ra Quyết định Chăm sóc Sức khỏe 
Khi chăm sóc y tế tiến bộ hơn, có thể duy trì sự sống cho một 
người khá lâu sau khi họ mất năng lực hoạt động. Phí tổn kéo dài 
sự sống bằng phương pháp nhân tạo cực kỳ tốn kém. Bệnh nhân 
yêu cầu có quyền kiểm soát nhiều hơn đối với chăm sóc của họ cả 
để tiết kiệm tiền và để tránh đau đớn và chịu đựng không cần thiết. 
Hiện nay, luật Oregon cho phép bạn dùng các tài liệu để xác định 
bạn muốn và không muốn loại điều trị y tế nào trong trường hợp 
bạn không thể truyền đạt mong muốn của mình. 

Bản Tiền Chỉ thị về Chăm sóc Sức khỏe 
Bản tiền chỉ thị về chăm sóc sức khoẻ cho phép bạn nói cho bác sĩ 
các ưu tiên điều trị của mình, đặc biệt là việc có sử dụng các thủ 
thuật kéo dài sự sống bằng phương pháp nhân tạo không. Các nhà 
cung cấp dịch vụ y tế phải xem bản chỉ thị của bạn để biết hướng 
dẫn trong trường hợp bạn không còn khả năng tự nói với họ. Luật 
Oregon cho biết bạn phải sử dụng một biểu mẫu nhất định cho 
mục đích này. 
Biểu mẫu này được cung cấp miễn phí ở hầu hết các phòng khám 
của bác sĩ và bệnh viện. Biểu mẫu này có hai phần. Phần C cho 
nhà cung cấp dịch vụ y tế biết mong muốn của bạn. Nếu bạn muốn 
ghi tên một người để nói với bác sĩ mong muốn của bạn trong 
trường hợp bạn không nói được, bản tiền chỉ thị cũng cho phép bạn 
chọn một đại diện chăm sóc sức khoẻ. Bạn dùng Phần B của biểu 
mẫu cho mục đích này. Phần B đôi khi được gọi là giấy uỷ nhiệm 
chăm sóc sức khoẻ. Bạn không phải hoàn thành cả hai phần của 
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biểu mẫu, chỉ cần hoàn thành phần mà bạn muốn nhà cung cấp 
dịch vụ y tế thực hiện. 
Bạn có thể hướng dẫn cụ thể cho đại diện chăm sóc sức khoẻ về 
phẫu thuật, xét nghiệm chẩn đoán, hoặc nhu cầu chăm sóc tại nhà 
điều dưỡng. Ngay cả khi một người giám hộ được chỉ định cho bạn, 
đại diện chăm sóc sức khoẻ có tên trong bản tiền chỉ thị của bạn là 
người ra quyết định về chăm sóc sức khoẻ, trừ khi sau đó tòa bác bỏ 
quyền này. 

Bạn phải ký bản tiền chỉ thị khi có mặt hai nhân chứng. Một người 
trong đó phải không có liên quan đến bạn và không có quyền thừa 
kế từ bạn. Có một số người, chẳng hạn như bác sĩ của bạn, không 
được làm nhân chứng. Đại diện chăm sóc sức khoẻ phải ký biểu 
mẫu để thể hiện là người đó đồng ý thực hiện nghĩa vụ quan trọng 
này. Quan trọng là bạn và đại diện của bạn phải trao đổi kỹ về mong 
muốn của bạn. 

Sau khi đã có bản tiền chỉ thị, bạn vẫn có thể thay đổi ý định về loại 
dịch vụ chăm sóc mà bạn muốn bằng cách nói bạn muốn dịch vụ 
nào thay vào đó. Bạn có thể thu hồi bản tiền chỉ thị và giấy uỷ 
nhiệm chăm sóc sức khoẻ bằng cách nói rằng bạn thu hồi chúng. 
Đôi khi bạn nên xem lại bản tiền chỉ thị để chắc chắn rằng bạn vẫn 
có mong muốn trước đó, và để đảm bảo rằng đại diện chăm sóc sức 
khoẻ của bạn, nếu bạn ghi tên, vẫn sẵn sàng và có thể truyền đạt 
mong muốn của bạn nếu bạn không thể tự làm điều đó vào một thời 
điểm nào đó. 

Thông thường, các nhà cung cấp dịch vụ y tế sẽ làm mọi điều có thể 
để duy trì sự sống cho bạn. Bản tiền chỉ thị cho phép bạn quyết định 
trường hợp bạn muốn điều trị duy trì sự sống, hoặc liệu bạn có 
muốn điều trị duy trì sự sống không. Sử dụng bản chỉ thị, bạn có thể 
từ chối điều trị thêm nếu bác sĩ điều trị của bạn và một bác sĩ khác 
đồng ý rằng bạn sẽ ra đi và điều trị sẽ không giúp được gì; và bạn bị 
mất ý thức vĩnh viễn hoặc bị bệnh giai đoạn cuối mà sự điều trị duy 
trì sự sống sẽ không giúp được gì hoặc sẽ khiến bạn phải chịu đựng 
rất nhiều. 

Bạn có thể bổ sung vào biểu mẫu để nói cụ thể hơn về loại chăm 
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sóc bạn muốn hoặc không muốn. Tốt nhất là nhờ tư vấn và trợ 
giúp từ một luật sư về cách vận dụng biểu mẫu. 

2-22 Lệnh Bác sĩ Điều trị Duy trì Sự sống 
(POLST) 
Luật Oregon tạo ra Lệnh Bác sĩ hoặc Lệnh Bác sĩ lâm sàng Điều trị 
Duy trì Sự sống, hay POLST. Chương trình này được thiết kế để 
giúp nhà cung cấp dịch vụ y tế tuân theo mong muốn của bệnh 
nhân về điều trị duy trì sự sống. 

Biểu mẫu này có chữ ký của bác sĩ. Biểu mẫu này chuyển các văn 
bản yêu cầu của khách hàng thành lệnh bác sĩ mà nhân viên y tế và 
nhân viên ứng phó cấp cứu phải tuân theo. Phòng khám của bác sĩ 
có thể có một bản sao của biểu mẫu này để bạn xem xét. Bác sĩ có 
thể tư vấn cho bạn về các lựa chọn trên biểu mẫu. Sau khi bác sĩ 
của bạn ký POLST, giữ nó ở nơi mọi người dễ tìm thấy, chẳng hạn 
như trên cánh cửa tủ lạnh của bạn. Bạn có thể tạo ra các bản sao để 
giữ trong xe ô tô hoặc những nơi khác mà nhân viên y tế cấp cứu 
có thể tìm thấy dễ dàng. Bạn cũng có thể thêm số POLST vào 
vòng tay cảnh báo y tế. Oregon cũng duy trì một sổ đăng ký trực 
tuyến trung ương của tất cả các biểu mẫu POLST đã ký mà nhân 
viên ứng phó y tế phải kiểm tra. 

2-23 Luật Quyền được Chết của Oregon 
Một số người dân Oregon bị bệnh giai đoạn cuối có thể được kê 
toa các loại thuốc để chấm dứt sự sống của họ. Để đủ tiêu chuẩn 
cho toa thuốc này, một người phải là “cư dân” Oregon, người có 
một bằng lái Oregon, thuê hoặc sở hữu bất động sản tại Oregon, 
được đăng ký bầu cử tại Oregon, hoặc nộp một tờ khai thuế 
Oregon trong năm gần nhất. Một bác sĩ phải nói rằng người đó 
nhiều khả năng sẽ ra đi trong vòng 6 tháng. Ngoài ra, người đó 
phải có khả năng hiểu và truyền đạt các quyết định chăm sóc sức 
khoẻ của bản thân, và có đủ năng lực về thân thể để tự dùng thuốc 
theo toa. 
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Luật Oregon có một biểu mẫu được đề nghị để yêu cầu kê toa. Bệnh 
nhân phải ký biểu mẫu, và hai nhân chứng cũng phải ký, cho biết họ 
tin rằng người đó có năng lực ra quyết định này, và tự nguyện quyết 
định chấm dứt sự sống của mình mà không bị ép buộc. Có một thời 
gian chờ trước khi người đó có thể mua toa thuốc. 
Luật nói rõ rằng giết người do nhân đạo vẫn còn trái pháp luật; 
Đạo luật Quyền được Chết chỉ đơn giản cho phép quá trình tử 
vong tự nhiên xảy ra vào một thời điểm do bệnh nhân giai đoạn 
cuối chọn. 
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3-1 Tổng quan 
Người cao niên Oregon có nhiều lựa chọn phong phú về gia cư. Tất 
nhiên họ có thể sống trong nhà hoặc căn hộ riêng của họ như trước hoặc 
với gia đình và bạn bè. 

Những người cao niên cần trợ giúp trong những việc như nấu ăn, tắm 
rửa, và dùng thuốc có thể sử dụng người chăm sóc tại nhà được tiểu bang 
chứng nhận thay vì chuyển vào nhà điều dưỡng hoặc cơ sở chăm sóc 
khác.  Một lựa chọn khác là sống độc lập trong các cộng đồng hưu trí 
dành cho những người từ 55 tuổi trở lên. Trong loại gia cư này, người 
cao niên thường thấy có ô cửa rộng, vòi sen dễ tiếp cận, lan can trên 
tường, và thang máy. Họ có thể có một phòng ăn chung nơi nhân viên 
chuẩn bị bữa ăn, và các hoạt động được lên kế hoạch giúp cư dân duy trì 
sức khoẻ và giao lưu. Cũng có những cộng đồng cho người từ 62 tuổi trở 
lên; theo luật các cộng đồng này không bắt buộc phải cung cấp dịch vụ, 
nhưng nhiều cộng đồng vẫn cung cấp dịch vụ. Một số cộng đồng trong 
số này không cho phép có trẻ em. 

Các căn hộ hợp túi tiền nhờ hỗ trợ của chính phủ giúp người thuê nhà 
cao niên có thu nhập thấp có thể có gia cư an toàn và tươm tất ở nhiều 
nơi. Nguồn thông tin và gia cư chi phí thấp bao gồm HUD, 
www.hud.gov, cơ quan quản lý gia cư địa phương, và, ở một số khu vực 
nông thôn, Gia cư Nông thông thông qua Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, 
www.rd.usda.gov và theo số 503-414-3357. 

Các khu phức hợp sinh hoạt được trợ giúp cung cấp dịch vụ dọn dẹp nhà 
cửa, giặt ủi, nhắc dùng thuốc, nhân viên trực 24 giờ, và hệ thống báo 
động. Chúng thường có đường dốc, lan can thấp, và các cấu trúc thích 
nghi khác cho những người có khả năng di chuyển hạn chế. 

Nhà chăm sóc người lớn phục vụ nhu cầu gia cư và sức khoẻ của các 
nhóm nhỏ những người cao niên yếu sức và người khuyết tật ở hầu hết 
các vùng của tiểu bang. Các cơ sở chăm sóc nội trú và điều dưỡng 
chuyên môn phục vụ các nhóm người cao niên đông hơn cần trợ giúp rất 
nhiều trong các hoạt động hằng ngày. Còn có các “cộng đồng hưu trí 
chăm sóc liên tục” cung cấp đơn vị nhà sống độc lập, dịch vụ sinh hoạt 

http://www.hud.gov/
http://www.rd.usda.gov/
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được trợ giúp, chăm sóc nội trú, điều dưỡng chuyên môn, và thậm chí 
còn có các trung tâm chăm sóc người mất trí. 

3-2 Ở Nhà Riêng của Bạn 
Hầu hết các chủ sở hữu nhà muốn ở trong nhà của họ. Theo thời gian, 
các chủ sở hữu nhà này phải sửa chữa nhà để giữ an toàn—sửa chữa bình 
nước nóng, thay mái nhà, sửa chữa các vấn đề điện nước, và xử lý mối 
mọt và tình trạng khô mục trong các cấu trúc bằng gỗ. Nếu bạn không 
thể tự làm các công việc sửa chữa này hoặc không biết người nào mà bạn 
tin tưởng sẽ sửa chữa tốt, bạn sẽ cần thận trọng trong việc thuê người lạ. 

Yêu cầu bạn bè giới thiệu và tham khảo từ khách hàng trong quá khứ của 
bất kỳ người nào bạn đang xem xét thuê mướn. Lấy các bảng giá thầu 
cho công trình để so sánh chi phí. Sử dụng các nhà thầu được cấp phép 
khi có thể; họ phải có tiền bảo đảm để bạn không mất tiền cho một công 
trình chất lượng kém. (Bạn có thể tìm hiểu liệu một người lao động có 
được cấp phép hay không bằng cách liên hệ với Hội đồng Nhà thầu Xây 
dựng tiểu bang.) Không bao giờ thanh toán trước toàn bộ chi phí của 
công trình. 

Nếu bạn gặp khó khăn khi đi lại, hãy suy nghĩ lắp đặt các đường dốc và 
lan can trong phòng tắm, mở rộng ô cửa, v.v. Bạn có thể nhận được trợ 
giúp từ Cơ quan Khu vực phụ trách Người cao niên hoặc cơ quan Hành 
động Cộng đồng với chi phí của các thay đổi này nếu bạn có thu nhập 
thấp. Bạn cũng có thể hội đủ điều kiện cho trợ giúp từ một cơ quan hoặc 
công ty dịch vụ tiện ích của bạn để có được lớp cách nhiệt nhà tốt hơn 
hoặc cửa sổ hiện đại để thay cho cửa sổ cũ bị rò rỉ. 

 
3-3 Hoãn Thuế Bất động sản của Bạn 

Nếu thu nhập của bạn không theo kịp các đợt tăng thuế bất động sản cho 
nhà của bạn, bạn có thể trì hoãn thanh toán (“hoãn thuế bất động sản”). 
Để đủ tiêu chuẩn, bạn phải bị khuyết tật hoàn toàn và vĩnh viễn hoặc 
được 62 tuổi trước ngày 15 tháng 4 của năm bạn làm đơn. Chứng thư bất 
động sản phải đứng tên bạn và được lưu hồ sơ. Bạn phải đã sống ở đó 
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được ít nhất năm năm trước ngày 15 tháng 4 của năm bạn đăng ký 
chương trình. (Hạn chế này không áp dụng nếu bạn vắng mặt vì lý do 
sức khoẻ. Một bác sĩ phải xác nhận với Sở Thuế vụ tiểu bang nguyên 
nhân bạn không thể ở nhà.) Bạn phải có bảo hiểm của chủ sở hữu nhà. 

Để đủ tiêu chuẩn được hoãn thuế, bạn phải có tổng thu nhập hộ gia đình 
từ tất cả các nguồn của năm trước khoảng $40.000 trở xuống. Bạn phải 
có tài sản với giá trị không quá $500.000 không bao gồm giá trị căn nhà, 
hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, và tài sản cá nhân hữu hình (như đồ đạc và 
quần áo).  Giá trị căn nhà không thể nhiều hơn hầu hết các căn nhà khác 
trong khu vực. Bạn không đủ tiêu chuẩn nếu bạn có thế chấp ngược trên 
bất động sản, hoặc nếu thuế bất động sản của bạn đã quá hạn. 

Đơn và bảng tính thu nhập có tại văn phòng giám định viên cấp quận. 
Sau khi Sở Thuế vụ Oregon đã phê duyệt đơn của bạn, bạn phải thông 
báo cho người giữ thế chấp của bạn, nếu bạn có thế chấp, rằng tiểu bang 
sẽ thanh toán thuế của bạn. Phải nộp đơn cho giám định viên cấp quận 
trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 15 tháng 4 để hoãn các khoản 
thuế vốn sẽ được lập hóa đơn cho bạn vào mùa thu tới. Bạn phải xác 
nhận lại mỗi hai năm và đáp ứng tất cả các yêu cầu về tiêu chuẩn. 

Các khoản hoãn thuế phải được thanh toán khi phát sinh một tình huống 
trong danh sách này: 

• Bạn qua đời và không có vợ/chồng hoặc bạn đời sống chung có đăng 
ký còn sống đang sống trong nhà. Những người thừa kế của bạn phải 
thanh toán muộn nhất vào ngày 15 tháng 8 của năm theo lịch tiếp 
theo. 

• Bất động sản được bán hoặc có thay đổi về quyền sở hữu. Ví dụ, nếu 
bạn chuyển nhượng bằng chứng thư bất động sản của bạn thông qua 
một di sản chung thân hay quỹ ủy thác, bạn sẽ bị truất quyền tham 
gia chương trình. 

• Bạn không còn sống lâu dài trên bất động sản. Tuy nhiên, thời gian 
vắng mặt tạm thời do đi nghỉ, đi du lịch, hoặc bệnh tật không làm 
bạn bị truất quyền. Nếu bạn chuyển nhà vì lý do y tế, bạn phải nộp 
một bản khai của bác sĩ cho Sở Thuế vụ. 

Bên cạnh hoãn thuế bất động sản, bạn có thể trì hoãn thanh toán cho các 
“giám định đặc biệt” nhất định đối với bất động sản của bạn. 
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Các giám định này bao gồm các giám định của thành phố, quận, và khu 
vệ sinh cho đường phố, vỉa hè, cống rãnh, và nguồn nước. Các yêu cầu 
cho việc trì hoãn các giám định đặc biệt rất giống với các yêu cầu cho 
việc trì hoãn thuế bất động sản. Bạn có thể lấy thông tin về việc trì hoãn 
từ Sở Thuế vụ Oregon. Xem Chương 8, phần 8-4. 

 
3-4 Miễn Thuế Bất động sản của Cựu chiến 

binh 
Một số cựu chiến binh có thu nhập thấp — bao gồm một số thành viên 
Vệ binh Quốc gia Oregon — đã phục vụ trong thời chiến có quyền được 
miễn thuế một phần cho khoảng $21.000 giá trị tài sản của căn nhà họ sở 
hữu và sống tại đó. Số tiền này tăng ba phần trăm mỗi năm. Vợ/chồng 
hoặc bạn đời sống chung có đăng ký còn sống không tái hôn cũng đủ tiêu 
chuẩn cho căn nhà họ sở hữu và sống tại đó. Với các cựu chiến binh nhất 
định có thu nhập hạn chế và bị khuyết tật liên quan đến thời gian phục 
vụ, hoặc với vợ/chồng/bạn đời sống chung có đăng ký còn sống của họ, 
số tiền miễn thuế là khoảng $25.000. 

Liên hệ với giám định viên thuế vụ tại quận của bạn để biết thêm thông 
tin. Phải nộp đơn trước ngày 1 tháng 4 hàng năm. 

 

3-5 Sống trong Nhà hoặc Chung cư 
Thuê của Bạn 
Các tình huống gia cư khác nhau đi kèm với các quyền khác nhau. 
Nếu bạn thuê từ chủ nhà tư nhân, chủ nhà luôn có quyền chấm dứt 
hợp đồng thuê nhà của bạn vì lý do chính đáng sau khi đã thông báo 
thích đáng. Với người cao niên, thời gian thông báo dài hơn thời gian 
thông báo cho người thuê trẻ tuổi. Xem Chương 8, phần 8-5. 

Sổ tay này chỉ bao quát các chủ đề pháp lý đặc thù của người cao niên. 
Tuy nhiên, bạn có thể tìm thấy thông tin sâu rộng về luật chủ nhà/người 
ở thuê trên trang web OSB: www.oregonstatebar.org. 

http://www.oregonstatebar.org/
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3-6 Quyền Gia cư Công bằng 
Nếu bạn sống trong loại gia cư chỉ dành cho người cao niên được trợ cấp 
hoặc điều hành bởi chính phủ, bạn có thể có trẻ em trong nhà thuê của 
mình bất kể giới hạn “từ 62 tuổi trở lên”. Các quy tắc liên bang áp dụng 
cho khu phức hợp của bạn sẽ xác định những người hội đủ điều kiện 
sống trong hộ gia đình của bạn. 

Nếu khả năng di chuyển trong căn hộ hoặc nhà thuê của bạn bị suy giảm, 
bạn có quyền yêu cầu “điều chỉnh hợp lý” từ chủ nhà. Nếu bạn sở hữu 
một chung cư trong khu phức hợp, hiệp hội chung cư phải ứng xử theo 
cách tương tự như chủ nhà. 

Thế nào là hợp lý tùy thuộc vào mỗi tình huống. Ví dụ, nếu bây giờ bạn 
cần xe lăn, ô cửa rộng hơn thường là hợp lý; tương tự như vậy thì bồn 
rửa và kệ bếp cũng phải thấp hơn, và phải có cách vào bồn tắm/vòi sen 
dễ dàng hơn. Bạn phải yêu cầu chủ nhà cho phép thay đổi trước. Chủ nhà 
có thể từ chối nếu những thay đổi này sẽ làm hỏng cấu trúc đơn vị nhà 
vĩnh viễn (ví dụ, loại bỏ một bức tường bắt buộc phải có theo bộ luật khi 
không có lựa chọn nào khác), hoặc nếu những thay đổi này sẽ làm thay 
đổi tính chất tòa nhà của bạn hoặc cực kỳ phiền hà cho chủ nhà. Nếu 
không, chủ nhà phải đồng ý với các thay đổi hợp lý để cho phép bạn tận 
dụng toàn bộ đơn vị nhà. Là người ở thuê của một chủ nhà tư nhân, bạn 
sẽ chịu trách nhiệm thanh toán cho những thay đổi, và phục hồi tình 
trạng ban đầu của đơn vị nhà khi bạn dọn ra ngoài. 

Nếu bạn là người ở thuê trong một khu phức hợp công cộng hoặc một 
nơi thuộc sở hữu tư nhân nhưng được xây dựng bằng trợ cấp chính phủ, 
bạn cũng có các quyền tương tự. Ngoài ra, chủ sở hữu, chứ không phải 
bạn, sẽ chịu trách nhiệm cho  các chi phí để thực hiện những thay đổi. 

Luật này không chỉ áp dụng không cho các khuyết tật thân thể. Một 
người cần động vật phục vụ hoặc động vật bầu bạn (dựa trên thẩm định 
của bác sĩ) phải được cho phép có động vật cho mục đích y tế đó. Động 
vật này không được gây nguy hiểm cho người khác hoặc làm phiền 
người khác một cách không chính đáng. Một người cần giám sát hoặc 
chăm sóc 24 giờ phải được cho phép có một người chăm sóc toàn thời 



Chương 3  |  Trang 70   

gian sống trong đơn vị nhà. (Chủ nhà có thể kiểm tra sàng lọc người 
chăm sóc đối với việc dùng ma túy, bạo lực trong quá khứ, v.v.) Có 
nhiều ví dụ về các tình huống trong đó người ở thuê phải được cho phép 
thực hiện một điều chỉnh. 

Trong một số trường hợp, hiệp hội chủ nhà và chủ sở hữu nhà từ chối một 
cách bất hợp lý không cho phép điều chỉnh theo khuyết tật của người ở 
thuê. Từ chối điều chỉnh hợp lý vi phạm cả luật tiểu bang và liên bang. Để 
được trợ giúp, liên lạc với Ủy ban Gia cư Công bằng Oregon tại 
www.fhco.org hoặc theo số 503-223-8197, văn phòng dân quyền của Cục 
Lao động và Ngành nghề Oregon tại www.oregon.gov/BOLI/CRD hoặc 
theo số 971-673-0764, văn phòng Nguồn lực Khuyết tật Oregon (DRO) tại 
www.droregon.org hoặc theo số 503-243-2081, hoặc bạn có thể nói 
chuyện với một luật sư, người xử lý các quyền của người khuyết tật. 

 

3-7 Cơ sở Sinh hoạt được Trợ giúp 
Các cơ sở sinh hoạt được trợ giúp được cấp phép và kiểm tra định kỳ bởi 
tiểu bang. Các cơ sở này cung cấp phòng hoặc căn hộ riêng, có bếp nhỏ 
và đôi khi bữa ăn, dọn dẹp nhà cửa, thuốc và kiểm soát hành vi, các hoạt 
động có tổ chức, và trợ giúp khi mặc đồ và tắm rửa cho những người có 
nhu cầu. Cũng như nhà thuê, các cơ sở này phải điều chỉnh theo các yêu 
cầu điều trị hợp lý hoặc thay đổi đối với đơn vị nhà để giúp một người 
khuyết tật tận dụng toàn bộ đơn vị nhà. Trong hầu hết các tình huống, cư 
dân sẽ chịu trách nhiệm cho chi phí của các dịch vụ bổ sung. 

Cách mọi người thanh toán cho dịch vụ sinh hoạt được trợ giúp có thể 
phức tạp. Một số nơi có thỏa thuận lệ phí hàng tháng, tương tự như tiền 
thuê nhà. Một số nơi yêu cầu một khoản đầu tư lớn trước, sau đó mới 
tính lệ phí hàng tháng. Họ có thể thanh toán cho các dịch vụ tiện ích và 
dịch vụ internet và truyền hinh cáp; nhưng họ cũng có thể không làm 
vậy. Nếu bạn đang cân nhắc chuyển vào một cơ sở sinh hoạt có trợ giúp, 
hãy tìm hiểu bạn sẽ có các quyền gì nếu bạn không còn khả năng trả tiền 
để sống ở nơi đó nữa (một số nơi chấp nhận Chương trình Bảo hiểm Y tế 
Oregon/Medicaid), và cơ sở đó có thể dùng các lý do gì để đuổi bạn ra 
ngoài. Cũng tìm hiểu mọi người đã có những khiếu nại gì về nơi đó trong 

http://www.fhco.org/
http://www.oregon.gov/BOLI/CRD
http://www.droregon.org/
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quá khứ; vì tiểu bang điều phối các cơ sở sinh hoạt được trợ giúp, tiểu 
bang có hồ sơ về các vấn đề trong quá khứ. Xem Chương 8, phần 8-8. 

3-8 Nhà Chăm sóc Người lớn 
Nhà chăm sóc người lớn, còn được gọi là nhà nuôi dưỡng tạm thời 
người lớn, phục vụ từ hai đến năm người trong môi trường nhỏ, giống 
như gia đình. Họ cung cấp một vài mức chăm sóc (tùy thuộc vào kỹ 
năng của nhân viên). Nói chung, các dịch vụ bao gồm nơi ăn chốn ở, 
kiểm soát thuốc, giúp tắm rửa và mặc đồ, một số hoạt động, và một số 
dịch vụ chăm sóc điều dưỡng. Nhà nuôi dưỡng tạm thời người lớn lập 
hóa đơn theo tháng; họ không tính bất kỳ lệ phí vào cửa nào. Nhiều nhà 
trong số này chấp nhận khoản thanh toán Medicaid. Các nhà chăm sóc 
người lớn được cấp phép và kiểm tra bởi tiểu bang, vì vậy bạn có thể 
lấy thông tin từ tiểu bang về các vấn đề và khiếu nại trong quá khứ về 
nơi bạn đang xem xét. Xem Chương 8, phần 8-8. 

3-9 Công đồng Hưu trí Chăm sóc Liên 
tục (CCRC) 
Một CCRC cung cấp chăm sóc liên tục từ gia cư độc lập thông qua các 
dịch vụ điều dưỡng chuyên môn trong một khuôn viên. Có khoảng một 
tá các cộng đồng này ở Oregon. Họ thường cung cấp bữa ăn, dọn dẹp 
nhà cửa, hoạt động, và tiện nghi khác. Có lệ phí gia nhập, thường là khá 
cao, và lệ phí hàng tháng. Những cư dân mới thường phải có khả năng 
chứng tỏ họ có đủ tiền tiết kiệm hoặc thu nhập khác để thanh toán cho 
dịch vụ chăm sóc của họ trong tương lai. CCRC hầu như không bao giờ 
chấp nhận Medicaid từ những cư dân cần dịch vụ y tế hoặc nhà điều 
dưỡng khi sống ở đó. 

Nếu bạn đang suy nghĩ gia nhập một CCRC, bạn có quyền được nhận 
thông tin trước về cách hủy hợp đồng. Bạn có quyền đầu tư tiền của 
mình vào một cơ sở được quản lý tốt, sao cho vẫn còn tiền ở đó mỗi khi 
bạn cần. Do đó, CCRC phải cho bạn xem một bản sao báo cáo tài chính 
được kiểm toán gần nhất của cộng đồng. 
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Nếu bạn lập kế hoạch chuyển vào một đơn vị nhà sống độc lập, đừng 
quên ghé thăm khu vực sinh hoạt có trợ giúp và phần cơ sở điều dưỡng. 
Dàn xếp tối thiểu được ăn một bữa ăn tại mỗi nơi, để bạn sẽ hiểu rõ hơn 
về cách đối xử với mọi người trong các phần khác nhau. 

Bạn nên biết gì trước khi đồng ý chuyển vào một CCRC? Một điều là 
liệu bạn có thể chuyển ra ngoài mà không bị mất lệ phí gia nhập không.  
Những điều khác cần hỏi là: 

• Người nào quyết định việc bạn chuyển từ gia cư độc lập sang 
chăm sóc trợ giúp hoặc điều dưỡng? 

• Có bao nhiêu giường điều dưỡng? Điều gì xảy ra nếu không có 
giường trống khi bạn cần? 

• Nếu bạn và vợ/chồng hoặc bạn đời của bạn cần những mức chăm sóc 
khác nhau thì sao? 

• CCRC có thể tăng lệ phí hàng tháng không? Nếu có, tăng bao 
nhiêu và bao lâu tăng một lần? (Sử dụng thực hành trong quá khứ 
để tính toán những gì nhiều khả năng xảy ra trong tương lai.) 

• CCRC có cung cấp dịch vụ chăm sóc mất trí không? 
• Bạn có phải có bảo hiểm y tế ngoài việc thanh toán lệ phí hàng tháng 

không? 
• Nếu bạn chuyển vào và cuối cùng hết tiền thì sao? 
Trước khi bạn ký hợp đồng để sống ở đó, cộng đồng phải cung 
cấp cho bạn một bản danh sách về các dịch vụ mà họ cung cấp và 
lệ phí cho các dịch vụ đó. 

3-10 Cơ sở Chăm sóc Nội trú 
Cơ sở chăm sóc nội trú là một cộng đồng được tiểu bang cấp phép phục 
vụ từ sáu cư dân trở lên. Nó tương tự như một cơ sở sinh hoạt được trợ 
giúp ngoại trừ giấy phép không yêu cầu mỗi căn hộ phải có phòng tắm 
hoặc bếp nhỏ riêng. Mức chăm sóc nói chung cũng cao hơn một chút, 
phục vụ nhu cầu của những người có vấn đề y tế phức tạp hơn. 
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3-11 Cơ sở Chăm sóc Người có vấn đề về trí 
nhớ (Người mất trí) 
Các cộng đồng cung cấp dịch vụ chăm sóc cho người bị bệnh 
Alzheimer hoặc các chứng mất trí khác được quản lý bởi các quy định 
bổ sung nhằm đảm bảo họ cung cấp dịch vụ chăm sóc thích hợp cho 
cư dân. Các cộng đồng này cung cấp gia cư kiểu căn hộ với một tòa 
nhà an ninh và khu vực ngoài trời an ninh. Một số có chuông báo động 
bên cạnh mật mã để vào và ra khỏi tòa nhà. Phòng có thể là phòng 
chung hoặc phòng riêng. Các đơn vị nhà này đắt hơn vì cư dân cần 
chăm sóc và giám sát bổ sung. 

Các cơ sở này phải có các chương trình để trợ giúp cư dân trong kỹ 
năng vận động thô, tự chăm sóc, làm thủ công, và các hoạt động thích 
hợp khác. Cơ sở này phải tạo ra, cập nhật, và tuân theo một kế hoạch 
chăm sóc cá nhân cho từng cư dân. Xem Chương 9, phần 8-8. 

3-12 Cơ sở Điều dưỡng 
Một cơ sở điều dưỡng có thể được gọi là nhà điều dưỡng, trung tâm 
chăm sóc, trung tâm dưỡng lão hoặc cơ sở phục hồi. Cơ sở điều dưỡng 
cung cấp những điều sau đây: nơi ăn chốn ở; điều dưỡng 24 giờ; chăm 
sóc cá nhân; trợ giúp về thuốc; kiểm soát các vấn đề y tế mãn tính; dịch 
vụ xã hội; và các hoạt động có tổ chức cho cư dân. Một cơ sở điều dưỡng 
cũng cung cấp đánh giá y tế hàng ngày và dịch vụ phục hồi được cung 
cấp bởi các chuyên gia trị liệu vật lý, ngôn ngữ và nghề nghiệp. 

Thông thường, người ta chỉ ở trong cơ sở điều dưỡng trong một khoảng 
thời gian giới hạn trừ khi họ cần chăm sóc điều dưỡng 24 giờ hoặc họ 
không thích hợp với một môi trường khác. Một số cơ sở chấp nhận cư 
dân Medicaid. 
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3-13 Chọn một Cộng đồng Người cao niên 
Người sẽ chuyển vào nơi chăm sóc lâu dài là người phải ra quyết định 
cuối cùng về việc sống trong một cộng đồng người cao niên. Thông 
thường, đặc biệt là trong trường hợp khủng hoảng, cơ sở muốn gia đình 
ra quyết định. Các thành viên gia đình và bạn bè có thể đưa ra lời 
khuyên, nhưng cư dân tương lai phải ra quyết định, trừ khi người đó mất 
năng lực. 

Nhân viên xã hội, cơ quan giới thiệu, và Cơ quan Khu vực phụ trách 
Người cao niên/văn phòng Người cao niên và Người Khuyết tật 
(AAA/SPD) có thể trao đổi về các thỏa thuận có thể thích hợp với bạn. 
Nếu bạn nằm viện, có sẵn dịch vụ khám sàng lọc trước khi nhập viện. 
Dịch vụ này có thể giúp bạn quyết định nơi bạn muốn sống dựa trên nhu 
cầu và mong muốn cụ thể của bạn (bao gồm cả nhu cầu trong tương lai). 
Ví dụ, nếu bạn cần chăm sóc chuyên môn hàng ngày bởi y tá được cấp 
phép, bạn có thể muốn chọn nhà điều dưỡng. Nếu bạn cần nhắc nhở để 
tắt bếp lò và dùng thuốc theo toa, nhà nuôi dưỡng tạm thời người lớn 
hoặc cơ sở sinh hoạt được trợ giúp có thể thích hợp. 

Khi cân nhắc một lựa chọn nơi sinh sống cụ thể, hãy chắc chắn cộng 
đồng và quản trị viên cộng đồng có giấy phép hiện hành theo yêu cầu của 
pháp luật. Hãy xem xét liệu bạn có hòa hợp với những người sống ở đó 
không. Kiểm tra căn nhà cẩn thận. Đảm bảo rằng căn nhà sẽ tạo cơ hội 
tối đa cho sự độc lập và di chuyển. Nói chuyện với cư dân hiện thời về 
cuộc sống của họ. Ví dụ, hỏi về chất lượng thực phẩm, tiêu khiển, tập thể 
dục, câu lạc bộ, tổ chức, giải trí, và các chuyến đi được lên kế hoạch, 
cũng như sự tự do được có khách thăm và các vật sở hữu cá nhân như đồ 
đạc, khăn trải giường và rèm cửa theo lựa chọn của bạn. Giờ ăn là thời 
gian thích hợp để nói chuyện với cư dân hiện thời. 

Kiểm tra các chính sách về giờ thăm viếng và gọi điện thoại (thông 
thường bạn sẽ có đường dây điện thoại riêng trong môi trường sinh hoạt 
được trợ giúp, chăm sóc nội trú và hưu trí). Ngoài ra, đảm bảo rằng bác 
sĩ cá nhân của bạn có thể chăm sóc cho bạn tại cộng đồng. Yêu cầu cơ sở 
cho một bản sao các chính sách và thủ tục của họ. Việc bạn bè và người 
thân thăm viếng bạn là rất quan trọng, vì vậy hãy chọn một nơi sinh sống 
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gần họ, nơi thờ phụng, hoặc khu vực bạn muốn sống. Để giúp bạn chọn, 
bạn có thể yêu cầu gia đình, bạn bè, cơ quan giới thiệu gia cư người cao 
niên, và bác sĩ tham gia vào quá trình quyết định. 
Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể phải dựa vào Chương trình Bảo hiểm Y tế 
Oregon (Medicaid) vào một thời điểm nào đó, hãy tìm hiểu xem cơ sở có 
chấp nhận Medicaid không. Cơ sở có thể không chấp nhận Medicaid sau 
này, nhưng thường những nơi hiện đang chấp nhận Medicaid sẽ vẫn tiếp 
tục chấp nhận. Biết rằng một cơ sở chấp nhận Medicaid không thể buộc 
một người nhận Medicaid phải thanh toán tiền mặt trong một khoảng 
thời gian trước khi được chấp nhận với tư cách là cư dân Medicaid. 

Nếu chỉ nhìn thì khó biết một nơi có tốt hay không. Một môi trường có 
bề ngoài hào nhoáng có thể là nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc không 
thích đáng. Mặt khác, một sàn nhà không bóng loáng có thể nghĩa là 
cộng đồng đang tạo ra môi trường an toàn hơn cho những người có vấn 
đề về thị lực. Thật may mắn là Oregon có thanh tra viên chăm sóc dài 
hạn thường xuyên ghé thăm và kiểm tra môi trường sinh hoạt được trợ 
giúp, nhà nuôi dưỡng tạm thời, dịch vụ chăm sóc nội trú, và nhà điều 
dưỡng (bao gồm cả các nhà trong CCRC).  Thanh tra viên cũng trả lời 
các khiếu nại và công bố báo cáo về các phát hiện của họ. Bạn có thể đọc 
về bất kỳ khiếu nại nào trên trang web của thanh tra viên tại 
www.oregon.gov/ltco/pages/index.aspex. Tìm phần có tên là “Cơ sở dữ 
liệu Có thể tìm kiếm về các Khiếu nại Ngược đãi tại Cơ sở đã được 
Chứng minh của Sở Dịch vụ Nhân sinh.” Ngoài ra, Cơ quan Khu vực 
phụ trách Người cao niên địa phương thường có nhiều thông tin mới hơn 
về các khiếu nại về các cơ sở địa phương mà Thanh tra viên vẫn đang 
điều tra. Yêu cầu thông tin đó. 

Các tổ chức biện hộ cho cộng đồng người cao niên có thông tin hữu ích 
cho cư dân và gia đình họ. Văn phòng Thanh tra viên Chăm sóc Dài hạn 
và Văn phòng Cấp phép Cơ sở của Sở Dịch vụ Nhân sinh duy trì một 
danh sách tất cả các cộng đồng ở Oregon ngoại trừ các cộng đồng hưu trí 
sống độc lập. Xem Chương 8, phần 8-8. 

  

http://www.oregon.gov/ltco/pages/index.aspex
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3-14 Các Quyền của Cư dân 
Nếu bạn sống ở bất cứ nơi nào mà tiểu bang cấp phép (cơ sở sinh hoạt 
được hỗ trợ, nhà chăm sóc nuôi dưỡng tạm thời người lớn, v.v.), bạn có 
quyền: 

• Được đối xử tôn trọng và đàng hoàng như một người lớn; 
• Được thông báo về tất cả các quyền của cư dân và tất cả các chính 

sách gia cư; 
• Được khuyến khích và hỗ trợ thực hiện các quyền hiến định và hợp 

pháp bao gồm quyền bầu cử; 
• Được thông báo về tình trạng y tế của bạn và có quyền chấp thuận 

hoặc từ chối điều trị; 
• Nhận chăm sóc và dịch vụ thích hợp kịp thời; 
• Không bị ngược đãi về tâm thần và thân thể; 
• Có sự riêng tư hoàn toàn khi nhận điều trị hoặc chăm sóc cá nhân; 
• Liên kết và liên lạc riêng tư với bất kỳ người nào bạn chọn và gửi và 

nhận thư cá nhân chưa mở; 
• Được tiếp cận và tham gia các hoạt động của các nhóm xã hội, tôn 

giáo, và cộng đồng; 
• Được giữ bí mật thông tin y tế và cá nhân; 
• Giữ và sử dụng số lượng quần áo và đồ đạc cá nhân hợp lý, và có 

khoảng không gian lưu trữ an ninh riêng hợp lý; 
• Không bị kiềm chế bằng các phương pháp vật lý và hóa học ngoại trừ 

theo lệnh của bác sĩ lâm sàng hoặc người hành nghề y đủ tiêu chuẩn 
khác. Biện pháp kiềm chế chỉ được sử dụng vì các lý do y tế, nhằm 
tối đa hóa chức năng thân thể của cư dân, sau khi đã thử các biện 
pháp khác. Biện pháp kiềm chế không được sử dụng để kỷ luật hoặc 
để thuận tiện; 

• Quản lý các vấn đề tài chính của riêng bạn trừ khi một người khác có 
quyền pháp lý được quản lý cho bạn; 

• Không bị bóc lột tài chính — cơ sở không được bắt trả hoặc yêu cầu 
lệ phí làm đơn hoặc tiền cọc không hoàn trả hoặc gợi ý, chấp nhận, 
hoặc nhận tiền hoặc tài sản từ một cư dân ngoài số tiền dịch vụ đã 
đồng ý; 
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• Được cung cấp văn bản thỏa thuận về mức giá và dịch vụ; 
• Được thông báo bằng văn bản ít nhất 30 ngày trước khi có bất kỳ thay 

đổi nào về mức giá hoặc quyền sở hữu của căn nhà; 
• Không bị chuyển hoặc đuổi ra khỏi cộng đồng mà không có thông 

báo bằng văn bản trước 30 ngày và cơ hội điều trần — người được 
cấp phép chỉ có thể chuyển một cư dân vì lý do y tế, hoặc vì phúc lợi 
của cư dân đó hoặc những cư dân khác, hoặc do không thanh toán; 

• Có môi trường sống an toàn và an ninh; 
• Không bị phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, quốc gia xuất 

xứ, giới tính, khuynh hướng tình dục, hoặc tôn giáo; và 
• Có thể đưa ra các đề nghị hoặc khiếu nại mà không sợ trả đũa. 

3-15 Các Quyền của Cư dân tại Nhà 
Điều dưỡng Chuyên môn 
Nếu bạn sống trong một cơ sở điều dưỡng chuyên môn, bạn có các 
quyền tương tự, cùng với các quyền cụ thể khác theo luật liên bang. 
Các quyền bổ sung này là: 

• Được thông báo thích đáng về tất cả các quy tắc ứng xử và trách 
nhiệm của cư dân khi bạn chuyển đến; 

• Được thông báo thích đáng về các dịch vụ sẵn có trong cộng đồng, 
các khoản phí liên quan, các khoản phí không được Medicaid đài 
thọ hoặc mức phí cơ bản hàng ngày của cộng đồng khi bạn chuyển 
đến; 

• Được thông báo thích đáng bởi bác sĩ lâm sàng về tình trạng y tế 
của bạn; 

• Tham gia lên kế hoạch điều trị y tế; 
• Từ chối bất kỳ loại điều trị y tế nào miễn là bạn hiểu hậu quả; 
• Từ chối tham gia nghiên cứu thí nghiệm; 
• Chỉ bị chuyển hoặc cho xuất viện vì lý do y tế, lợi ích cao nhất của 

bạn, hoặc không thanh toán; 
• Được thông báo trước hợp lý về việc chuyển hoặc cho xuất viện có 

trật tự; 
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• Được khuyến khích thực hiện tất cả các quyền với tư cách là cư 
dân, lên tiếng than phiền, và khuyến nghị thay đổi trong chính sách 
và dịch vụ; 

• Không bị kiềm chế, can thiệp, ép buộc, phân biệt đối xử, hay trả 
đũa; 

• Quản lý các vấn đề tài chính cá nhân của bạn, hoặc, nếu cộng đồng 
sẽ xử lý các vấn đề tài chính, được cung cấp văn bản báo cáo về 
các giao dịch tài chính được thực hiện thay mặt cho bạn ít nhất mỗi 
quý một lần hoặc theo yêu cầu của bạn; 

• Không bị ngược đãi về tâm thần và thân thể và không bị kiềm chế 
bằng các phương pháp vật lý và hóa học không cần thiết mà bác sĩ 
không kê toa để điều trị triệu chứng; 

• Được giữ bí mật hồ sơ cá nhân và y tế, và có thể phê duyệt hoặc từ 
chối tiết lộ hồ sơ cho bất kỳ người nào bên ngoài cộng đồng (trừ 
trường hợp chuyển sang một cơ sở chăm sóc sức khoẻ khác); 

• Được đối xử ân cần, tôn trọng, và coi trọng phẩm giá và cá tính, 
bao gồm sự riêng tư trong điều trị và chăm sóc cho các nhu cầu cá 
nhân; 

• Không phải thực hiện các dịch vụ cho cộng đồng mà không có mục 
đích điều trị trong kế hoạch chăm sóc; 

• Trao đổi riêng với những người mà bạn chọn và gửi hoặc nhận thư 
cá nhân chưa mở; 

• Giữ quần áo và vật sở hữu cá nhân nếu có đủ không gian; 
• Nếu đã kết hôn hoặc đang có quan hệ bạn đời sống chung, phải có 

sự riêng tư khi vợ/chồng hoặc bạn đời thăm viếng; và được phép 
chia sẻ một phòng nếu cả hai bạn đều là cư dân trong một cộng 
đồng. 

3-16 Khiếu nại về các Vấn đề ở Nơi 
Bạn Sống 
Nơi để khiếu nại về một vấn đề phụ thuộc, trong phạm vi nào đó, vào nơi 
bạn sống. Nếu bạn sống trong nhà riêng trên bất động sản của bạn, loại 
vấn đề bạn có nhiều khả năng gặp nhất là tranh chấp với hàng xóm. Cảnh 
sát cộng đồng và các chương trình hòa giải có thể giúp bạn nếu trao đổi 
trực tiếp không có hiệu quả. 
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Nếu bạn là người ở thuê khiếu nại về hành vi của chủ nhà trên bất động 
sản không được chính phủ trợ cấp, quyền của bạn sẽ tùy thuộc vào luật 
chủ nhà-người ở thuê của Oregon và luật về phân biệt đối xử gia cư. Bạn 
có thể sẽ cần tư vấn pháp lý để xác định những bước tiếp theo. Nếu nhà 
thuê của bạn được trợ cấp bởi chính phủ, bạn sẽ có nhiều quyền hơn, bao 
gồm yêu cầu một phiên điều trần không chính thức với cơ quan chính 
phủ. Vì luật trong lĩnh vực này rất phức tạp, nên nói chuyện với luật sư 
hoặc nhân viên trợ giúp pháp lý. 

Nếu nhà bạn ở trong một cộng đồng hưu trí sống độc lập, bạn có thể đệ 
trình các vấn đề và thắc mắc lên hội đồng cư dân hoặc lên chủ sở hữu và 
quản lý bất động sản. Cũng có sẵn các lựa chọn tương tự cho bạn nếu 
bạn sống độc lập trong một CCRC. Xin đừng quên ghi lại tất cả các cuộc 
trò chuyện và lưu hồ sơ bản sao thư từ về vấn đề. 
Những người sống trong cơ sở sinh hoạt được trợ giúp, chăm sóc nội trú, 
điều dưỡng chuyên môn và chăm sóc người có vấn đề về trí nhớ có nhiều 
nguồn lực để giúp họ giải quyết các vấn đề ở nơi họ đang sống. Tùy theo 
loại khiếu nại, bạn có thể muốn nói chuyện với quản lý cư dân hoặc quản 
trị viên cơ sở. Nếu cơ sở không làm việc thích đáng, bạn có thể báo cáo 
với thanh tra viên chăm sóc dài hạn để điều tra. Bạn cũng có thể báo cáo 
vấn đề cho quản lý trường hợp cư dân tại Cơ quan Khu vực phụ trách 
Người cao niên địa phương, hoặc Phòng Quản lý Chăm sóc Khách hàng 
của Dịch vụ Người cao niên và Người Khuyết tật. 

Việc bất kỳ cơ sở nào trả đũa bạn theo bất kỳ cách nào do khiếu nại là trái 
luật. Tất nhiên nếu nơi bạn sống có hành vi trả đũa (cách thường gặp nhất 
là cố đuổi bạn ra ngoài), bạn có cơ sở để nộp một khiếu nại khác. Lưu hồ 
sơ về tất cả mọi thứ xảy ra; trao đổi với thanh tra viên và luật sư, vì bạn có 
thể cần yêu cầu điều trần để phản đối quyết định trục xuất hoặc thay đổi 
mức dịch vụ bạn đang nhận. 

Cuối cùng, nếu bạn là nạn nhân của một hành vi phạm tội tại cơ sở, bạn 
có quyền gọi cảnh sát. Ngoài ra, nếu bạn hoặc một cư dân được chăm sóc 
dài hạn khác bị ngược đãi, bỏ rơi, hoặc bóc lột, hãy gọi cho người biện 
hộ của dịch vụ bảo vệ tại Cơ quan Khu vực phụ trách Người cao niên địa 
phương hoặc văn phòng thanh tra viên. 
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Chương 4 
Quản lý lúc Bạn về Già: 
Tiền bạc, Bản thân 
Các vấn đề về sức khoẻ ở mọi lứa tuổi có thể khiến bạn gặp khó khăn trong việc 
quản lý tài sản hoặc chăm sóc bản thân. Tuy nhiên, nếu lập kế hoạch cẩn thận, bạn 
có thể dàn xếp cách quản lý các vấn đề của bạn nếu bạn bị ốm. Bạn có thể được 
người khác trợ giúp quản lý tài sản và các vấn đề cá nhân của bạn. Nếu bạn có 
vợ/chồng hoặc bạn đời sống chung, bạn nên cân nhắc cách bạn sẽ quản lý nếu 
người kia mất năng lực ra quyết định tài chính. 

Một số phương pháp khá đơn giản. Ví dụ, phúc lợi chính phủ của bạn đã được tự 
động gửi vào tài khoản ngân hàng của bạn. Các phương pháp khác thì phức tạp 
hơn, chẳng hạn như trao cho một người giấy ủy nhiệm hoặc làm người đại diện của 
người khác về pháp lý. Chương này sẽ giải thích các phương pháp này và các 
phương pháp khác, và trình bày các lợi ích và hạn chế của chúng. 
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4-1 Gửi tiền Trực tiếp 
Gửi tiền trực tiếp là dịch vụ miễn phí gửi bằng phương pháp điện 
tử các khoản thanh toán vào tài khoản ngân hàng của bạn. Bạn có 
thể sử dụng gửi tiền trực tiếp cho bất kỳ khoản thanh toán nào của 
liên bang cũng như hầu hết thu nhập riêng định kỳ, chẳng hạn như 
lương hưu hoặc niên kim. 

An sinh Xã hội, Thu nhập An sinh Bổ sinh (SSI), Hưu trí Đường 
sắt, hưu trí nhân viên liên bang, hoặc đền bù hay lương hưu VA đã 
chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của bạn. 

Để dàn xếp các khoản tiền gửi trực tiếp từ các nguồn khác, liên hệ 
với nguồn thanh toán của bạn để tìm hiểu thông tin bạn cần để 
thực hiện giao dịch gửi tiền trực tiếp. Một số tổ chức tài chính 
cũng cung cấp dịch vụ gửi tiền bằng công nghệ của điện thoại 
thông minh. Gọi cho tổ chức tài chính của bạn để hỏi về các 
phương án thay thế cho séc truyền thống. 

Gửi tiền trực tiếp đáng tin cậy hơn so với gửi séc qua bưu điện, vì 
séc có thể bị mất hoặc đánh cắp. Các khoản tiền cũng thường vào 
tài khoản của bạn sớm hơn, vì vậy bạn bắt đầu kiếm được tiền lãi 
sớm hơn nếu bạn có tài khoản sinh lãi. Bạn nên kiểm tra sao kê 
ngân hàng của mình mỗi tháng để đảm bảo đã nhận được tiền gửi. 

Bạn có thể thay đổi giao dịch gửi tiền trực tiếp vào một tài khoản 
mới hoặc một tài khoản khác bằng cách hoàn thành một biểu mẫu 
mới với tổ chức tài chính của bạn. Đừng đóng tài khoản cũ cho đến 
khi tất cả các khoản tiền gửi trực tiếp được chuyển sang tài khoản 
mới của bạn. 

4-2 Thanh toán Hóa đơn Tự động 
Nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thanh toán hóa đơn tự động. 
Khi dùng dịch vụ này, bạn cho phép chủ nợ lấy tiền trực tiếp từ tài 
khoản của bạn. Các công ty dịch vụ tiện ích, dịch vụ truyền hình 
cáp và internet, người cho vay thế chấp, người cho vay mua xe ô 
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tô, công ty thẻ tín dụng, tạp chí và tờ báo, và các doanh nghiệp 
khác lập hóa đơn định kỳ thường cung cấp phương thức thanh toán 
hóa đơn này. Nếu bạn quyết định cho phép thanh toán tự động, 
đừng quên kiểm tra sao kê ngân hàng mỗi tháng để đảm bảo rằng 
người lập hóa đơn đã không lấy nhiều hơn số tiền họ có quyền 
hưởng. Nếu bạn thấy có sự không nhất quán, hãy liên hệ ngay với 
công ty về vấn đề đó. Cũng phải nhớ rằng các giao dịch rút tiền 
này sẽ tiếp tục cho đến khi bạn dàn xếp để chấm dứt chúng. Ví dụ, 
nếu bạn chuyển nhà, nhà cung cấp internet và dịch vụ tiện ích có 
thể cần thông báo rằng bạn không muốn các dịch vụ ở địa chỉ cũ. 
Tương tự như vậy, nếu bạn đổi ngân hàng, bạn phải đạt được các 
dàn xếp mới với chủ nợ để họ có thể tự lấy tiền từ tài khoản mới 
của bạn. 

4-3 Tài khoản Ngân hàng Chung 
Hầu hết các tổ chức tài chính có nhiều lựa chọn cho phép nhiều 
hơn một người được kiểm soát tiền trong một tài khoản ngân hàng. 
Lựa chọn phổ biến nhất được gọi là tài khoản chung. Một tài 
khoản chung cho phép từ hai người trở lên gửi và rút tiền từ tài 
khoản đó. Các cá nhân có tên trong tài khoản không cần sự cho 
phép của nhau để sử dụng tài khoản. Nếu một trong các chủ tài 
khoản qua đời, tiền trong tài khoản tự động thuộc về các chủ tài 
khoản khác. 

Ưu điểm chính của các tài khoản chia sẻ là sự thuận tiện. Nhược 
điểm là rủi ro khi giữ một tài khoản với người khác, vốn có quyền 
giống như bạn, được viết séc cho bất cứ thứ gì họ muốn. Nếu họ 
nợ thuế hoặc tiền cấp dưỡng nuôi con, ly hôn, hoặc có phán quyết 
toà án chống lại họ, chủ nợ của họ có thể lấy tiền trả nợ trực tiếp từ 
tài khoản chung. Cuối cùng, bạn có thể không muốn tiền trong tài 
khoản chung chuyển sang chủ tài khoản khác khi bạn qua đời. 
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4-4 Giấy ủy nhiệm 
Giấy uỷ nhiệm là văn bản có chữ ký cho phép một người có thẩm 
quyền pháp lý được quản lý một số hoặc tất cả các vấn đề tài chính 
của một người khác. Bất kỳ người lớn nào mà bạn chọn có thể làm 
người đại diện của bạn theo giấy ủy nhiệm. Về tâm thần, bạn phải 
có thẩm quyền để cấp giấy uỷ nhiệm. Chọn người khác làm người 
đại diện của bạn không tước quyền được ra quyết định của bạn, 
miễn là bạn vẫn có thẩm quyền. 

Có hai loại giấy ủy nhiệm. Một giấy ủy nhiệm tổng quát cho phép 
người đại diện có quyền quản lý gần như tất cả các công việc mà 
nếu không sẽ cần bạn có mặt hoặc chữ ký của bạn. Loại giấy ủy 
nhiệm này có quyền hạn rất rộng. Loại thứ hai được gọi là giấy ủy 
nhiệm đặc thù. Loại này chỉ cho phép người khác thực hiện các 
hành động nhất định. Ví dụ, nếu bạn không có khả năng trực tiếp 
đến ngân hàng, bạn có thể trao cho người khác quyền gửi và rút 
tiền từ tài khoản của bạn. 

Giấy ủy nhiệm có thể là vĩnh viễn (“lâu dài”) hoặc tạm thời. Ở 
Oregon, luật pháp coi như một giấy uỷ nhiệm là lâu dài. Nó sẽ vẫn 
hợp lệ nếu bạn bị mất năng lực. Tuy nhiên, bạn có thể làm một 
giấy ủy nhiệm tạm thời chỉ bằng cách thêm ngày kết thúc vào thẩm 
quyền trong giấy. 

Bây giờ bạn thậm chí còn có thể tạo ra một giấy ủy nhiệm mà sẽ 
không có hiệu lực cho đến sau này. Nó được gọi là giấy ủy nhiệm 
lò xo, và nó có hiệu lực vào một ngày cụ thể hoặc sau một sự kiện 
nhất định được ghi rõ trong giấy. Ví dụ, nếu bạn hiện muốn kiểm 
soát các vấn đề của mình nhưng biết có thể có lúc bạn không còn 
có thể kiểm soát được nữa, bạn có thể ký giấy bây giờ để sử dụng 
sau này. Giấy này phải mô tả cách xác định khi nào cần giấy ủy 
nhiệm. 

Bất kể bạn có loại giấy ủy nhiệm nào, bạn có thể kết thúc nó vào bất 
cứ lúc nào trong khi bạn có thẩm quyền bằng cách báo cho người 
đại diện của bạn bằng văn bản. Đừng quên gửi một bản sao thông 
báo của bạn cho bất cứ người nào (chẳng hạn như ngân hàng của 
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bạn) mà người đại diện của bạn đã sử dụng hoặc có thể sử dụng giấy 
uỷ nhiệm. Nếu bạn lập hồ sơ giấy ủy nhiệm gốc tại văn phòng lục 
sự quận, bạn cũng nên lập hồ sơ thông báo kết thúc nó. (Trong 
trường hợp đó, chữ ký của bạn trên thông báo phải được công 
chứng). 

Việc có sẵn một giấy ủy nhiệm hợp lệ nếu bạn không thể quản lý 
hoặc hiểu các vấn đề của mình có thể giúp gia đình hoặc bạn bè 
tránh phải nộp án lệ tòa án để giành trách nhiệm quản lý các vấn đề 
của bạn. Xem phần về quyền bảo quản và quyền giám hộ bên dưới. 

Giấy ủy nhiệm không phải được công chứng cho hầu hết các giao 
dịch, nhưng doanh nghiệp muốn thấy một công chứng viên xác 
minh danh tính của bạn trên giấy. Giấy uỷ nhiệm được sử dụng để 
chuyển nhượng di sản không cần phải được công chứng và lập hồ 
sơ tại văn phòng người giữ sổ sách tại quận nơi có tài sản. Không 
cần có nhân chứng. 

Như bạn có thể thấy, tạo ra một giấy ủy nhiệm ràng buộc về pháp 
lý là khá dễ dàng. Nhiều người nói rằng việc đó quá dễ dàng, vì 
một trong những cách thường gặp nhất để lừa gạt người cao niên là 
bằng cách lạm dụng thẩm quyền của người đại diện. Vì lý do này, 
quan trọng là phải có một luật sư soạn thảo giấy uỷ nhiệm cho bạn, 
giới hạn phạm vi và mục đích và nhiệm vụ của người đại diện sao 
cho người đó chỉ có thể làm những việc vì lợi ích của bạn. 

Bất kỳ loại giấy ủy nhiệm nào cũng sẽ tự động kết thúc khi bạn 
qua đời. 

4-5 Người nhận tiền Đại diện 
Một số chương trình chính phủ cho phép phúc lợi phải trả cho một 
người (người thụ hưởng) được trả cho một người khác, được gọi là 
người nhận tiền đại diện. Người nhận tiền đại diện sử dụng phúc lợi 
để thanh toán cho phí tổn của người có quyền được hưởng tiền. Phúc 
lợi An sinh Xã hội, Hưu trí Đường sắt, và Cơ quan Cựu chiến binh 
đều yêu cầu có người nhận tiền đại diện cho người thụ hưởng gặp 
khó khăn trong việc quản lý phúc lợi của mình. Họ sẽ không gửi 
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phúc lợi cho một người chỉ có giấy uỷ nhiệm thay vì cho người thụ 
hưởng. 

Người nhận tiền đại diện thường là một thành viên gia đình hoặc một 
người bạn đáng tin cậy. Một số tổ chức cũng có thể làm người nhận 
tiền đại diện nếu một người bạn hoặc thành viên gia đình không thể 
làm việc này. 

Để chỉ định một người nhận tiền đại diện, một người — một người 
quan tâm hay thậm chí cả người thụ hưởng — phải làm đơn lên cơ 
quan thanh toán phúc lợi. Cơ quan sẽ chỉ đồng ý nếu có bằng chứng 
cho thấy người thụ hưởng gặp khó khăn khi quản lý tiền của mình. 
Bằng chứng bao gồm việc cho phép người khác lấy tiền cần thiết cho 
các hóa đơn, nhiều lần mất tiền, dùng tiền cho rượu và ma túy thay vì 
thanh toán tiền thuê nhà và dịch vụ tiện ích, v.v. Không cần phải 
chứng minh người đó bị mất năng lực hoặc không có thẩm quyền về 
pháp lý để người đó đủ tiêu chuẩn có người nhận tiền đại diện. 

Nhiều người thụ hưởng không muốn mất quyền kiểm soát phúc 
lợi của mình. Họ có quyền kháng cáo quyết định của cơ quan để 
chọn một người nhận tiền, hoặc họ có thể đề nghị một người 
nhận tiền khác. 

Người nhận tiền phải giải trình cho tiền của chính phủ được sử 
dụng và tiết kiệm. Người nhận tiền không có thẩm quyền đối với 
thu nhập và tài sản khác của người thụ hưởng. 
Nếu người nhận tiền đại diện sử dụng sai phúc lợi, cơ quan phải 
được thông báo ngay để bảo vệ người thụ hưởng. Việc người 
nhận tiền đại diện cố ý sử dụng sai tiền là một hành vi phạm tội. 
Cơ quan có thể phải hoàn trả cho người thụ hưởng nếu họ vẫn 
tiếp tục thanh toán cho người nhận tiền đại diện sau khi biết được 
việc sử dụng sai. 
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Để biết thông tin về người nhận tiền đại diện, liên hệ với cơ quan 
thanh toán. An sinh Xã hội, Hưu trí Đường sắt, và Cơ quan Cựu 
chiến binh có cả thông tin bằng văn bản và trực tuyến về các nghĩa 
vụ của người nhận tiền đại diện. 

4-6 Quyền bảo quản 
Quyền bảo quản là một án lệ toà án cho phép một người lớn (“người 
bảo quản”) có thẩm quyền đối với tài sản và tài chính của một người 
không đủ tư cách về tài chính (“người được bảo vệ”). Toà án có thể 
thiết lập quyền bảo quản đối với một người vốn không thể quản lý 
nguồn lực tài chính của người đó một cách hợp lý. 

Một người không đủ tư cách về tài chính hoặc một bên thứ ba có thể 
yêu cầu tòa án chỉ định người bảo quản cho một người vốn không 
thể xử lý các vấn đề tài chính đến mức tài sản sẽ bị lãng phí hoặc 
tiêu tan trừ khi có người khác quản lý. Các tài liệu của tòa án phải 
giải thích lý do tại sao người được đề xuất bảo vệ không thể xử lý 
các vấn đề của mình (bệnh Alzheimer, mất năng lực về tâm thần, 
v.v). 

Nếu người đó không muốn có người bảo quản thì có thể phản đối 
bằng cách viết thư cho tòa án. Tòa án sẽ tổ chức một phiên điều 
trần về vấn đề phản đối. Người không muốn có người bảo quản có 
quyền được luật sư đại diện tại phiên điều trần phản đối. 

Người bảo quản phải quản lý tiền và tài sản của người được bảo vệ 
vì lợi ích của người được bảo vệ và lưu hồ sơ về cách sử dụng 
chúng. Mỗi năm người bảo quản phải báo cho tòa án biết cách 
người đó quản lý tiền và tài sản. Toà án quy định người bảo quản 
phải có tiền bảo đảm để cung cấp cho người được bảo vệ một cách 
để lấy lại bất cứ thứ gì mà người bảo quản sử dụng sai. 

Người bảo quản không có quyền hạn nào khác. Người bảo quản 
không thể ra quyết định cá nhân cho người được bảo vệ. 
Người được bảo vệ có thể yêu cầu tòa án chấm dứt quyền bảo 
quản bất cứ lúc nào. Tòa án có thể chấm dứt quyền bảo quản nếu 
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thấy rằng người được bảo vệ không còn cần một người quản lý 
tiền và tài sản. Người được bảo vệ cũng có thể yêu cầu một người 
bảo quản khác, đặc biệt là nếu có bằng chứng rằng người bảo quản 
thứ nhất sử dụng sai tài sản. Toà án cũng có thể lệnh cho công ty 
cung cấp tiền bảo đảm của người bảo quản — theo yêu cầu của tòa 
án—phải thanh toán cho người được bảo vệ vì những thiệt hại do 
hành vi sai trái của người bảo quản. 

Ưu điểm của quyền bảo quản là người bảo quản thường có tiền bảo 
đảm và có trách nhiệm giải trình cho tất cả các khoản tiền và tài 
sản. Nhược điểm của quyền bảo quản là có thể tốn kém, hồ sơ phải 
công khai (làm mất quyền riêng tư), và có thể khó chấm dứt. 

 
4-7 Quản lý Sức khỏe của Bạn 

Mặc dù hầu hết người cao niên tự quản lý tốt việc chăm sóc của 
họ, một căn bệnh hoặc tình trạng khuyết tật nặng có thể nghĩa là 
một người cần được trợ giúp nhiều hơn trong các vấn đề tài 
chính. Nếu một người không thể trao đổi hoặc hiểu thông tin và 
không thể chăm sóc cho nhu cầu hàng ngày của mình, thì có thể 
cần một người khác kiểm soát các quyết định cho người đó. 
Vợ/chồng và bạn đời sống chung chưa chuẩn bị tốt cho nhu cầu y 
tế đôi khi ngạc nhiên vì chỉ tư cách bạn đời không cho họ có khả 
năng pháp lý để buộc bạn đời của họ nhận trợ giúp y tế cần thiết 
hoặc dịch vụ chăm sóc khác. Trong những tình huống khó khăn, 
có thể cần quyền giám hộ. 

4-8 Quyền giám hộ 
Quyền kiểm soát hạn chế nhất đối với một người là quyền giám 
hộ. Quyền giám hộ cần một tiến trình tòa án. Tòa án sẽ chỉ định 
người giám hộ cho một người chỉ khi người sẽ được bảo vệ có 
nguy cơ bị chấn thương thân thể hoặc bệnh nặng nếu không có sự 
trợ giúp của người giám hộ. Luật có tính đến các hạn chế về tâm 
thần và thân thể thực sự của người được bảo vệ, và giới hạn vai trò 
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của người giám hộ trong những việc vượt quá khả năng của người 
được bảo vệ. Ví dụ, một người có thể nói và suy nghĩ rõ ràng, 
nhưng bị liệt đến mức người đó không thể di chuyển, mặc đồ, tắm 
rửa, ăn, hoặc dùng thuốc cần thiết nếu không được trợ giúp. Người 
giám hộ sẽ tìm một môi trường sống thích hợp cho người đó, nơi 
mọi người có thể trợ giúp trong các hoạt động này.  Một người 
khác có thể có thân thể bình thường nhưng không thể suy nghĩ rõ 
ràng sau khi bị đột quỵ. Người giám hộ sẽ đảm bảo rằng người đó 
được trợ giúp và giám sát trong các hoạt động hàng ngày. 

Bất kỳ người lớn nào quan tâm đến phúc lợi của một người khác 
có thể kiến nghị tòa án thiết lập quyền giám hộ. Sau đó tòa án chỉ 
định một người đủ tiêu chuẩn (người kiểm tra của tòa án) phỏng 
vấn người muốn làm người giám hộ, người được đề xuất bảo vệ, 
và những người khác biết về hoàn cảnh. Sau đó người kiểm tra sẽ 
nộp một báo cáo cho tòa án. Tòa án cũng có thể yêu cầu khám sức 
khoẻ hoặc tâm lý cho người được đề xuất bảo vệ. 

Người được đề xuất bảo vệ nhận được thông báo chính thức về 
quyền giám hộ đề xuất. Người đó có thể phản đối tòa án nếu người 
đó không muốn có người giám hộ. Tòa án sẽ tổ chức một phiên 
điều trần để tìm hiểu xem có cần quyền giám hộ không. Người 
được đề xuất bảo vệ có quyền có luật sư đại diện. Người nộp kiến 
nghị phải chứng minh rằng không có cách nào tốt hơn để xử lý tình 
huống. Nếu tòa án thấy rằng người được đề xuất bảo vệ cần được 
giám sát, tòa án sẽ chọn một người giám hộ để chăm sóc và giám 
sát liên tục. 

Án lệnh của thẩm phán phải nêu rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của 
người giám hộ. Án lệnh này phải đính kèm “Thư về Quyền giám 
hộ,” một tài liệu của toà án cho thấy thẩm quyền của người được ghi 
tên làm người giám hộ. Nếu án lệnh của thẩm phán cho phép, người 
giám hộ có thể kiểm soát nơi người được bảo vệ sống và có thể cho 
phép bất kỳ chăm sóc và điều trị y tế hoặc chuyên nghiệp cần thiết 
nào cho người được bảo vệ. Người giám hộ có thể thực hiện quyền 
hạn này ngay cả khi người được bảo vệ không đồng ý. 
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Nếu người được bảo vệ đã có một người bảo quản, người giám hộ 
và người bảo quản phải làm việc cùng nhau để bảo vệ an toàn tài 
chính và hạnh phúc cá nhân của người đó. Nếu không có người bảo 
quản, người giám hộ có thể sử dụng tiền và tài sản của người được 
bảo vệ để hỗ trợ và chăm sóc người đó. Người giám hộ phải báo cáo 
hàng năm về cách tiêu và tiết kiệm tiền thay mặt cho người được 
bảo vệ. 
Trách nhiệm của người giám hộ chấm dứt khi người được bảo vệ 
qua đời hoặc khi tòa án kết luận rằng người được bảo vệ đủ năng 
lực. 
Nếu người giám hộ không thể hoặc không muốn tiếp tục, người đó 
phải yêu cầu tòa án chỉ định người khác làm người giám hộ. 
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Chương 5 
Lập kế hoạch Di sản 
Di sản của bạn bao gồm tài sản và nghĩa vụ của bạn khi bạn qua đời. Quan trọng 
là phải lập kế hoạch bạn muốn cho đi những gì và cho người nào. Bạn cũng sẽ 
muốn suy nghĩ về những cách ít tốn kém nhất để trao quà tặng và cách giảm hoặc 
loại bỏ thuế di sản. 

Mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng. Thông tin trong chương này sẽ cung cấp 
cho bạn cái nhìn tổng quan để giúp bạn tìm kiếm tư vấn pháp lý về những lựa 
chọn có lợi nhất cho bạn và gia đình bạn. 

 
 

5-1 Tổng quan 5-6 Thuế Di sản 
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5-1 Tổng quan 
Di sản của bạn bao gồm toàn bộ tài sản của bạn khi qua đời. Luật pháp 
công nhận hai loại tài sản: bất động sản và tài sản cá nhân. Bất động 
sản bao gồm đất đai, nhà cửa, và kiến trúc trên đất, chẳng hạn như nhà 
ở, chuồng trại, và tòa nhà thương mại. Sẽ có chứng thư, và trong một 
số trường hợp, thế chấp liên quan đến bất động sản. Tài sản cá nhân là 
tất cả những thứ khác — chẳng hạn như xe ô tô, thuyền, đồ đạc, quần 
áo, tài khoản ngân hàng, cổ phiếu, trái phiếu, và vật dụng cá nhân. Một 
số thứ trong số này có thể có giấy tờ xác nhận quyền sở hữu hoặc các 
chỉ dẫn pháp lý khác. Sau khi bạn qua đời, các chứng thư và giấy tờ 
xác nhận quyền sở hữu sẽ cần ghi tên của chủ sở hữu mới. 

5-2 Qua đời mà không để lại Di chúc 
Nếu bạn chưa hề lập kế hoạch di sản khi qua đời, tài sản của bạn sẽ 
trải qua một quá trình được gọi là thừa kế trong trường hợp không 
để lại di chúc. 
Luật Oregon quy định những người sẽ nhận được tài sản của 
bạn như sau: 

Tình huống Tài sản thuộc về 

Kết hôn nhưng không có con 
hoặc tất cả con cái là của 
bạn và vợ/chồng hiện tại 

Toàn bộ di sản sẽ được 
chuyển cho vợ/chồng của bạn 

Kết hôn và có con với 
vợ/chồng cũ 

1/2 cho vợ/chồng còn sống 
và 1/2 chia đều cho các con 

Chưa kết hôn và có con Toàn bộ di sản sẽ được chia 
đều cho các con của bạn 

Không có vợ/chồng 
và không có con cái 

Toàn bộ di sản sẽ 
chuyển cho cha mẹ bạn 

Không có vợ/chồng, không có 
con cái và không có cha mẹ 

Toàn bộ di sản sẽ chuyển 
cho anh chị em của bạn 

Không có vợ/chồng, con cái, 
cha mẹ, hoặc anh chị em 

Toàn bộ di sản sẽ 
chuyển cho con cái của 
anh chị em của bạn 

Không có vợ/chồng, con cái, 
cha mẹ, anh chị em hoặc các 
cháu là con của anh chị em 

Toàn bộ di sản sẽ chuyển 
cho ông bà của bạn 
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Chỉ trong trường hợp bạn qua đời mà không còn người thân nào và 
chưa hề lập kế hoạch di sản thì tài sản của bạn mới thuộc về tiểu 
bang Oregon. 

5-3 Di chúc 
Di chúc là một tuyên bố chính thức mà bạn ký và có ít nhất hai 
người làm chứng mô tả cách chia di sản của bạn sau khi bạn qua 
đời. Bạn có thể sử dụng di chúc để tặng bất cứ thứ gì bạn sở hữu 
— bao gồm bất động sản, xe ô tô, cổ phần kinh doanh, tiền bạc, và 
tài sản cá nhân khác — cho bất cứ người nào bạn muốn sau khi 
thanh toán nợ di sản của bạn. Trong di chúc của bạn, bạn có thể 
ghi tên một đại diện cá nhân sẽ chịu trách nhiệm tuân theo chỉ dẫn 
của bạn trong di chúc. Một di chúc cũng có thể ghi tên người mà 
bạn muốn là người giám hộ cho con cái vị thành niên hoặc con cái 
thành niên bị khuyết tật. 

Để làm di chúc, bạn phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý tối thiểu 
này: 

1. Bạn phải được ít nhất 18 tuổi; 
2. Bạn phải có “tâm trí sáng suốt,” nghĩa là bạn hiểu bạn có 

tài sản gì và bạn cho ai tài sản này sau khi bạn qua đời; 
3. Di chúc phải bằng văn bản và ghi ngày được ký. Di chúc 

nên được đánh máy nếu có thể; 
4. Di chúc phải do bạn hoặc một người hành động dưới sự 

giám sát của bạn ký và khi bạn có mặt nếu thân thể của 
bạn không cho phép bạn tự ký; 

5. Hai nhân chứng phải ký di chúc. Họ phải ký tên khi bạn có 
mặt và xác nhận rằng bạn có tâm trí sáng suốt khi ký di 
chúc và xác nhận rằng họ chứng kiến bạn ký di chúc hoặc 
bạn xác nhận chữ ký của mình. Ít nhất một nhân chứng 
không được có quyền thừa kế di sản của bạn; và 

6. Bạn phải hành động theo ý chí tự do của mình và làm di 
chúc theo cách bạn muốn. 

Không nên tự chuẩn bị di chúc của bạn vì bất kỳ lỗi nào cũng có thể 
gây ra hậu quả nghiêm trọng. Một luật sư có thể cho bạn biết lý do 



Chương 5  |  Trang 93   

bạn cần di chúc và chuyển nhượng những gì qua di chúc. Bạn có thể 
không được chuyển nhượng một số tài sản của mình. Luật sư có thể 
đảm bảo rằng di chúc sẽ phản ánh mong muốn về tài sản của bạn. 

Xin đừng quên báo cho luật sư nếu có bất kỳ người thừa kế dự kiến 
nào của bạn nhận phúc lợi SSI hoặc dựa vào Chương trình Bảo hiểm 
Y tế Oregon hoặc Medicaid — thậm chí một món quà nhỏ cũng có 
thể khiến người đó không hội đủ điều kiện cho hỗ trợ y tế cần thiết. 
Luật sư có thể giải thích cách để để lại di sản cho những người thừa 
kế này. 
Sau khi bạn có di chúc, bạn nên xem xét di chúc định kỳ để cập nhật 
số tiền hoặc loại tài sản mà bạn sẽ cho đi, và tính đến những thay đổi 
trong gia đình chẳng hạn như có người sinh con, có người qua đời, và 
ly hôn; thay đổi luật thuế; hoặc chuyển đến một tiểu bang hoặc quốc 
gia mới. Di chúc mới sẽ hủy bỏ di chúc được làm trước đó. Có thể 
thay đổi di chúc mà không cần viết một di chúc mới, nhưng các quy 
tắc cho di chúc cũng được áp dụng cho những thay đổi này. Ví dụ, 
gạch xóa hoặc viết thêm vào bên lề di chúc có thể hủy bỏ di chúc. 
Xin nhắc lại, lỗi có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng, vì vậy hãy 
nhờ luật sư trợ giúp. 

5-4 Chứng thực 
Chứng thực là một quá trình của tòa án để phân chia di sản theo 
di chúc của bạn. Nếu bạn không có di chúc, chứng thực tuân theo 
quy tắc thừa kế trong trường hợp không để lại di chúc như trình 
bày trong Bảng 5.2. Một đại diện cá nhân tập hợp và quản lý tài 
sản của bạn, thanh toán phí tổn và nợ, và sau đó phân chia tài sản. 
Đại diện cá nhân phải chứng minh với tòa rằng người đó tuân 
theo hướng dẫn trong di chúc của bạn hoặc luật tiểu bang trong 
trường hợp không có di chúc. Chứng thực giúp chuyển chứng thư 
và giấy tờ xác nhận quyền sở hữu đối với cổ phiếu, trái phiếu, 
chứng khoán khác, và xe ô tô sang tên người thừa kế. Chứng thực 
cũng ngăn những người khác, bao gồm chủ nợ, không được đòi 
bất kỳ tài sản nào sau khi chứng thực kết thúc. 

  



Chương 5  |  Trang 94   

Di sản Nhỏ hoặc Chứng thực Thông thường 
Nếu bạn có di sản với giá trị không quá $275.000 (không quá 
$200.000 trong bất động sản và $75.000 trong tài sản cá nhân), thì 
di sản của bạn được Oregon định nghĩa là di sản nhỏ. Trong tiến 
trình di sản nhỏ, chứng thực đơn giản và tương đối không chính 
thức và không tốn kém. Loại chứng thực này mất khoảng bốn đến 
sáu tháng. Một trong những người thừa kế phải nộp một bản khai 
có tuyên thệ nói rằng di sản không có giá trị cao hơn số tiền này. 

Nếu bạn có bất động sản được định giá hơn $200.000, tài sản cá 
nhân được định giá hơn $75.000, hoặc cả hai, thì di sản phải được 
áp dụng chứng thực thông thường. Chứng thực thông thường 
thường mất ít nhất chín tháng. Có thể mất nhiều thời gian hơn tùy 
thuộc vào quy mô và tính phức tạp của di sản. 

Việc chứng thực một di sản lớn và phức tạp có thể tốn kém. Nếu 
bạn có một di sản lớn, bạn nên liên hệ với luật sư để thảo luận các 
cách lập kế hoạch di sản khác để có thể giúp giảm chi phí. 

5-5 Các Phương án thay thế cho Di chúc 
Quyền lợi Kiêm hưởng 
Nhiều người có tài khoản ngân hàng chung hoặc sở hữu bất động 
sản cùng với những người khác. Thông thường, câu chữ ràng buộc 
các chủ sở hữu chung này cũng cho phép chủ sở hữu có “quyền 
kiêm hưởng.” Thuật ngữ này nghĩa là khi một chủ sở hữu qua đời, 
các chủ sở hữu khác tự động tiếp nhận quyền sở hữu của người đó. 
Giữ tài sản với quyền lợi kiêm hưởng có thể là một lựa chọn thay 
thế không tốn kém cho di chúc. Nó có thể được sử dụng cho cả bất 
động sản và tài sản cá nhân. 

Một nhược điểm của tài khoản ngân hàng chung là tất cả những 
người sở hữu tài khoản đều có thể sử dụng tiền trong tài khoản.  
Ngoại lệ duy nhất là nếu tài khoản yêu cầu chữ ký của tất cả mọi 
người trên mỗi tờ séc. Đương nhiên thỏa thuận này gây bất tiện. 
Ngoài ra, những người khác có thể từ chối ký khi bạn muốn tự viết 
séc. 
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Tài khoản Phải trả khi Qua đời (POD) 
Tài khoản POD được xử lý giống như tài khoản ngân hàng bình 
thường trong suốt cuộc đời của người nộp tiền vào tài khoản (người 
trả tiền). Khi người trả tiền qua đời, bất kỳ khoản tiền nào còn lại 
trong tài khoản thuộc về những người được người trả tiền ghi tên 
trong tài khoản (người nhận tiền). Người nhận tiền không có quyền 
kiểm soát tài khoản trong suốt cuộc đời của người trả tiền. Để thiết 
lập tài khoản POD, hãy liên hệ với ngân hàng hoặc tổ chức tài chính 
địa phương của bạn. Thường thì không tốn chi phí để làm việc này. 

Chứng thư Chuyển nhượng khi Qua đời (TODD) 
Chủ sở hữu bất động sản có thể ký và lập hồ sơ chứng thư chuyển 
nhượng khi qua đời vào bất cứ lúc nào. Sử dụng TODD cho phép 
chủ sở hữu nắm toàn bộ quyền kiểm soát tài sản cho đến khi qua 
đời.  Ngoài ra, TODD có thể bị thu hồi nếu chủ sở hữu quyết định 
không giữ tài sản nữa. Giống như TODD gốc, quyết định thu hồi 
phải được ký, công chứng, và lập hồ sơ để có hiệu lực. Chi phí lập 
hồ sơ chứng thư rất nhỏ. 

Quỹ ủy thác 
Một quỹ ủy thác cho phép một người giữ tài sản thuộc bất kỳ loại 
nào vì lợi ích của một người khác, bây giờ hoặc trong tương lai. 
Người cung cấp tài sản cho quỹ ủy thác được gọi là “người 
chuyển nhượng tài sản” hoặc “người ủy thác.” Người giữ tài sản 
là “người được ủy thác.” Người nhận tài sản là “người thụ 
hưởng.” Một quỹ ủy thác phải được thực hiện bằng văn bản để 
hợp lệ. 

Quỹ ủy thác có nhiều mục đích. Quỹ ủy thác có thể chuyển 
nhượng các loại tài sản đặc thù khi qua đời, để dành tiền giáo dục 
cho trẻ vị thành niên, quản lý tài sản hoặc một phần tài sản, hoặc 
quản lý tài sản cho một người cụ thể (chẳng hạn như một đứa trẻ). 

Có hai loại quỹ ủy thác chung: quỹ ủy thác theo di chúc và quỹ ủy 
thác của người sống. Quỹ ủy thác theo di chúc được thành lập 
trong di chúc của bạn. Nó chỉ có hiệu lực sau khi bạn qua đời và 
sau khi di sản của bạn đã được chứng thực. 
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Trong quỹ ủy thác của người sống, bạn có thể để tài sản hoặc tiền 
cho bản thân và người khác vào quỹ ủy thác. Thay vì trao tài sản 
và thu nhập từ tài sản trực tiếp cho người thụ hưởng, quỹ ủy thác 
đặt tài sản và thu nhập từ tài sản dưới quyền kiểm soát của một 
người gọi là người được ủy thác. Thông thường, người được ủy 
thác sẽ đầu tư tài sản (gọi là tiền vốn).  Quỹ ủy thác có thể cho 
phép người được ủy thác trả cho cho người thụ hưởng tiền lãi kiếm 
được từ tiền vốn. Khi quỹ ủy thác chấm dứt, người được ủy thác sẽ 
phân chia tài sản cho những người thụ hưởng. 

Một quỹ ủy thác của người sống có thể được hủy bỏ (người ủy 
thác có thể thay đổi hoặc kết thúc quỹ ủy thác) hoặc không huỷ bỏ 
được (người ủy thác không thể thay đổi quỹ ủy thác). Các quỹ ủy 
thác không huỷ bỏ được có quy chế thuế đặc biệt và có thể được sử 
dụng để giúp người ta lên kế hoạch về tính hội đủ điều kiện cho 
Medicaid. 

Một quỹ ủy thác của người sống có một vài ưu điểm quan trọng 
nếu nó được thành lập một cách thích đáng và được tài trợ đầy đủ, 
nghĩa là tất cả tài sản của người ủy thác được đặt trong quỹ ủy 
thác. Thứ nhất, một quỹ ủy thác được tài trợ đầy đủ sẽ tránh được 
việc phải chứng thực di sản của người ủy thác. Nếu là một quỹ ủy 
thác chung, nó cũng sẽ tránh được việc phải chứng thực nếu một 
trong những người ủy thác chung qua đời. Thứ hai, một quỹ ủy 
thác của người sống có thể tránh được việc cần có quyền bảo quản 
cho người ủy thác nếu người đó bị mất năng lực về pháp lý. Thứ 
ba, một quỹ ủy thác của người sống có thể cung cấp các lợi thế về 
thuế cho những người có nhiều tài sản. Thứ tư, nó có thể cho phép 
chuyển nhượng thuận lợi di sản của bạn sau khi bạn qua đời mà 
không gây ra chậm trễ gì cho những người thụ hưởng của bạn. 
Các quỹ ủy thác cũng có nhược điểm; việc chuẩn bị, tài trợ, và 
quản lý chúng có thể tốn kém. Chúng thường tốn kém hơn so với 
việc chuẩn bị di chúc. Chúng phải được xem xét thường xuyên để 
cập nhật với luật thuế. Chúng cũng cần bạn duy trì thông tin về tài 
sản trong quỹ ủy thác. Cuối cùng, chúng có thể rắc rối, đặc biệt là 
nếu bạn muốn vay mượn bằng cách thế chấp bất kỳ tài sản nào 
trong quỹ ủy thác. 
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Quỹ ủy thác có một số cách sử dụng thường gặp, chẳng hạn như: 

• Một quỹ ủy thác thú cưng có thể tiếp tục chăm sóc một thú 
cưng trong nhà được chỉ định sau khi bạn qua đời. Người sẽ 
chăm sóc thú cưng đó sẽ được thanh toán để làm việc này từ 
tài sản của quỹ ủy thác. Sau khi thú cưng qua đời, số tiền còn 
lại sẽ thuộc về bất cứ người nào mà di chúc/quỹ ủy thác chỉ 
định hoặc theo quy tắc thừa kế trong trường hợp không để lại 
di chúc nếu không có di chúc. 

• Một quỹ ủy thác ngưỡng thu nhập được tạo ra bằng thu 
nhập của người thụ hưởng nhằm đủ tiêu chuẩn cho 
Medicaid. 

• Một quỹ ủy thác nhu cầu đặc biệt có thể được thành lập cho 
trẻ em hoặc những người khác có nhu cầu phát triển hoặc nhu 
cầu thân thể mà có thể ảnh hưởng đến khả năng làm việc của 
họ. Quỹ ủy thác giúp họ nhận phúc lợi công cộng bằng cách 
hạn chế mục đích sử dụng của tiền trong quỹ ủy thác. 

Lưu ý: Quỹ ủy thác của người sống bao gồm các tài liệu pháp lý phức 
tạp đòi hỏi phải có luật sư lập kế hoạch di sản có năng lực và có kinh 
nghiệm. Nếu quỹ ủy thác không được soạn thảo chính xác, mong 
muốn của người ủy thác có thể không được thực hiện và thuế di sản 
có thể còn cao hơn. Bạn không nên tự tạo quỹ ủy thác của mình! 

Bảo hiểm Nhân thọ 
Quyền lợi bảo hiểm nhân thọ thường được chuyển cho bất kỳ 
người nào mà bạn ghi tên trong hợp đồng bảo hiểm để nhận các 
quyền lợi này (được gọi là người thụ hưởng). Bạn phải ghi tên 
người thụ hưởng vào văn bản khi bạn mua hợp đồng bảo hiểm. 
Công ty bảo hiểm sẽ có hồ sơ của người thụ hưởng mà bạn chọn. 
Bạn có thể thay đổi người thụ hưởng bất cứ lúc nào bằng cách 
thông báo cho công ty bảo hiểm của bạn bằng văn bản. Hầu hết 
các công ty bảo hiểm cung cấp một biểu mẫu để thay đổi người thụ 
hưởng. Nếu người thụ hưởng bạn ghi tên còn sống khi bạn qua đời, 
công ty bảo hiểm sẽ thanh toán tiền phải trả theo hợp đồng bảo 
hiểm cho người thụ hưởng, ngay cả khi di chúc của bạn không nói 
như vậy. Tiền bảo hiểm sẽ không phải là một phần của di sản 
chứng thực. Nên ghi tên một người khác là người thụ hưởng thay 
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thế trong trường hợp người thụ hưởng thứ nhất của bạn qua đời 
trước bạn. Nếu người thụ hưởng của bạn không còn sống, tiền bảo 
hiểm sẽ được chuyển vào di sản của bạn và có thể làm tăng chi phí 
thực hiện tiến trình chứng thực. 

Quỹ ủy thác Bảo hiểm Nhân thọ Không hủy bỏ được 
Một quỹ ủy thác bảo hiểm nhân thọ không hủy bỏ được cho phép 
tiền bảo hiểm nhân thọ tránh thuế chuyển nhượng di sản. 

5-6 Thuế Sang tên Di sản 
Vào thời điểm hướng dẫn này được xuất bản, di sản với tổng tài sản 
được định giá dưới $1 triệu không phải chịu thuế di sản của tiểu 
bang Oregon. Với di sản được định giá trên $1 triệu thì có thuế 16 
phần trăm. Số tiền được miễn thuế theo luật thuế liên bang thậm chí 
còn cao hơn, khoảng $5,5 triệu; số tiền này thay đổi mỗi năm vì lạm 
phát. Nếu giá trị kết hợp của di sản của bạn và di sản của vợ/chồng 
hoặc bạn đời sống chung của bạn gần với các số tiền này, hãy tham 
vấn luật sư thuế về các loại thuế di sản tiềm ẩn. Có thể có cách giảm 
di sản chịu thuế của bạn thông qua quà tặng và quỹ ủy thác. 

Với mục đích thuế, di sản của bạn bao gồm tất cả các tài sản mà bạn 
có quyền lợi. Di sản bao gồm tiền thu được từ bảo hiểm nhân thọ, 
tài sản được giữ lại với quyền lợi kiêm hưởng, và các di sản chung 
thân nhất định. Giá trị tài sản của bạn cho mục đích thuế di sản là 
giá trị thị trường hợp lý vào ngày bạn qua đời. 

5-7 Lời khuyên chung 
Hãy giữ một danh sách cập nhật ghi thành từng khoản các khoản 
nợ và tài sản của bạn. Danh sách của bạn phải bao gồm hợp đồng 
bảo hiểm, chứng khoán, tài khoản ngân hàng, két an toàn, bất động 
sản, trang sức, tác phẩm nghệ thuật, và kế hoạch lương hưu. Bạn 
cũng nên ghi lại nơi bạn để di chúc hoặc quỹ ủy thác. Giao một 
bản sao danh sách này cho một người bạn tin tưởng và cho luật sư 
hoặc cố vấn tài chính của bạn.
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Chương 6 
Khi có Người Qua đời 
Lúc một người thân qua đời luôn là những giờ phút khó khăn. Ngoài việc đối phó 
với ảnh hưởng về cảm xúc, bạn phải thông báo cho các cơ quan về người quá cố, 
đối phó với chủ nợ, và bắt đầu quá trình pháp lý để trao tài sản cho những người có 
quyền được nhận. 

Có một số việc phải làm trong vài giờ, vài ngày, và vài tuần đầu sau khi một người 
qua đời. Nhiều trách nhiệm trong số này sẽ là của bạn nếu bạn được ghi tên là đại 
diện cá nhân theo di chúc hoặc bạn là vợ/chồng, bạn đời, hoặc con cái trưởng thành 
của người quá cố. 

 

6-1 Trong Vài Ngày Đầu       

6-2 Trong Vài Tuần Đầu       

6-3 Chứng thực Di sản 
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6-1 Trong Vài Ngày Đầu 
Nếu người đó qua đời tại bệnh viện hoặc cơ sở chăm sóc, báo ngay cho 
một nhân viên. Nếu người đó không ở trong bệnh viện hoặc trong môi 
trường chăm sóc, gọi nhân viên y tế hoặc cảnh sát. Sau đó một chuyên 
gia y tế sẽ tuyên bố người đó đã qua đời và xác định nguyên nhân gây tử 
vong. 

Một số người dàn xếp để hiến tạng khi qua đời. Nếu như vậy, sẽ có một 
chữ “D” trên bằng lái của họ, hoặc tên của họ sẽ có trong sổ đăng ký tiểu 
bang dành cho người hiến tạng, www.donatelifenw.org. Nếu bạn biết 
người đó đã đăng ký hiến tạng, đừng quên báo ngay cho nhân viên cơ sở, 
nhân viên xe cứu thương, hoặc cảnh sát. 

Gọi cho các thành viên gia đình trực hệ để báo cho họ rằng người đó đã 
qua đời. Chỉ định một người giúp bạn gọi cho gia đình và bạn bè khác. 

Dàn xếp chăm sóc tạm thời cho trẻ vị thành niên, người phụ thuộc khác, 
và thú cưng. Di chúc của người đó có thể yêu cầu tiếp tục chăm sóc thú 
cưng hoặc người phụ thuộc, nhưng di chúc sẽ không có hiệu lực cho đến 
khi tòa án chứng thực tuyên bố di chúc là hợp lệ. 

Nếu người đó đã dàn xếp mai táng hoặc hỏa táng, thông thường bạn sẽ 
làm theo hướng dẫn của người đó. (Nếu người đó qua đời ở nơi xa nhà, 
những kế hoạch đó có thể không thực tế vào lúc đó.) Nếu không có dàn 
xếp, bạn có thể trao đổi với nhà tang lễ và các thành viên gia đình, nếu 
có, về việc mai táng hay hỏa táng là lựa chọn tốt hơn.  Nếu người đó có 
liên hệ tôn giáo, thông báo cho giáo sĩ của nhà thờ, giáo đường Do Thái, 
nhà thờ Hồi giáo, hoặc nơi thờ phụng để giúp dàn xếp tang lễ. Nó cũng sẽ 
là một nguồn lực tốt để tư vấn khi mất người thân cho gia đình. 

Nếu người quá cố là cựu chiến binh của lực lượng vũ trang hoặc 
vợ/chồng của một cựu chiến binh, người đó có thể hội đủ điều kiện được 
mai táng miễn phí tại nghĩa trang quốc gia.  Để được trợ giúp về mai táng 
tại nghĩa trang quốc gia, liên hệ với Văn phòng Quy hoạch Nghĩa trang 
Quốc gia theo số 800-535-1117, hoặc yêu cầu nhà tang lễ làm việc đó. 
Bạn sẽ cần bằng chứng về việc xuất ngũ danh dự của người đó dưới hình 

http://www.donatelifenw.org/
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thức Biểu mẫu 214 của Bộ Quốc phòng (DD 214).  Nếu không có bản 
gốc, bạn có thể lấy bản sao của DD 214 tại 
www.archives/gov/veterans/military. 
Xin bản sao được chứng nhận của giấy chứng tử từ Sở Dịch vụ Nhân sinh 
Oregon bằng cách gọi số 971-673-1190, đến trực tiếp địa chỉ 800 N.E. 
Oregon St., Room 205, Portland, hoặc xin trực tuyến tại www. 
VitalCheck.com (có thể tính phí thêm). Bạn sẽ phải ghi tên đầy đủ, tên 
của vợ/chồng hoặc bạn đời sống chung, ngày qua đời, nơi qua đời của 
người quá cố, tên và quan hệ của bạn với người quá cố hoặc lý do bạn tìm 
kiếm hồ sơ, địa chỉ nhận thư, số điện thoại, và chữ ký của bạn. Bạn cũng 
cần cung cấp một bản sao bằng lái hoặc ID của bạn. Bạn sẽ cần giấy 
chứng tử cho quyền lợi bảo hiểm, phúc lợi cho người còn sống, phúc lợi 
VA, giấy chứng nhận mua cổ phiếu, giấy tờ xác nhận quyền sở hữu xe ô 
tô và nhiều thứ khác. Bình thường có thể cần từ 12 đến 20 giấy chứng tử. 
Có hai loại giấy chứng tử — một loại dài ghi rõ nguyên nhân tử vong, 
loại còn lại không đề cập đến nguyên nhân tử vong. Chỉ các công ty bảo 
hiểm cần xem loại dài. 

Liên hệ với tờ báo địa phương của bạn để đăng cáo phó. Nhà tang lễ có 
thể sẵn sàng làm việc này cho bạn. Chi phí đăng cáo phó trên báo thay 
đổi tùy theo độ dài của cáo phó. Không bắt buộc phải đăng cáo phó. 

Gọi cho nơi làm việc, hội anh em, và tổ chức tình nguyện của người đó 
để báo cho họ rằng người đó đã qua đời. 

Nếu người đó đang nhận phúc lợi công cộng, báo cho cơ quan đang cung 
cấp phúc lợi. Báo cho cơ quan nếu có vợ/chồng hoặc người phụ thuộc 
còn sống vì họ có thể có quyền hưởng phúc lợi tử tuất hoặc phúc lợi cho 
người còn sống. Hầu hết các gia đình đều hội đủ điều kiện cho phúc lợi tử 
tuất An sinh Xã hội, khoảng $250. Vào cùng thời gian này, một cơ quan 
có thể chuyển phúc lợi hàng tháng vào tài khoản ngân hàng của người đó. 
Một người không có quyền hưởng phúc lợi An sinh Xã hội hoặc SSI 
trong tháng người đó qua đời. Đôi khi cơ quan sẽ lấy lại tiền trong tài 
khoản; đôi khi cơ quan sẽ muốn bạn tự gửi lại séc. Giữ số tiền này là trái 
luật. 
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Lưu ý: Khi một người nhận Chương trình Bảo hiểm Y tế Oregon qua đời, 
tiểu bang sẽ muốn được hoàn trả từ di sản của người đó cho chăm sóc mà 
OHP thanh toán. Nếu có một người vợ/chồng còn sống, một người con vị 
thành niên hoặc một người con bị khuyết tật vĩnh viễn và hoàn toàn, tiểu 
bang sẽ giữ lại yêu cầu thanh toán của mình cho đến khi người đó qua đời 
hoặc được nhận nuôi. 

6-2 Trong Vài Tuần Đầu 
Nếu người đó đang nhận lương hưu tiểu bang, báo cho tiểu bang hoặc các 
tiểu bang về việc người đó qua đời. Ở Oregon, liên hệ kế hoạch lương 
hưu tiểu bang theo số 888-320-7377, hoặc www.oregon.gov/PERS. Với 
lương hưu tư nhân, liên hệ phòng nhân sự hoặc quản trị viên kế hoạch 
lương hưu của công ty. Hỏi xem có phúc lợi cho người còn sống không. 

Liên hệ với ngân hàng, công ty thẻ tín dụng, và các tổ chức tài chính 
khác, nơi người đó có thẻ tín dụng hoặc tiền. Lấy biểu mẫu yêu cầu thanh 
toán từ tất cả các công ty bảo hiểm nhân thọ nơi người đó có hợp đồng 
bảo hiểm. 

Liên hệ với người giám hộ, người bảo quản, hoặc bất kỳ người nào có 
giấy ủy nhiệm thay mặt cho người đó, vì nhiệm vụ và thẩm quyền của 
những người này kết thúc khi người đó qua đời. 

Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ tiện ích, điện thoại, báo chí, các công ty 
đăng ký hội viên, v.v., để chấm dứt hoặc thay đổi dịch vụ. Yêu cầu bưu 
điện chuyển tiếp thư cho bạn hoặc người đang giúp bạn thu thập thư. Lưu 
ý rằng bưu điện không được chuyển tiếp thư từ một cơ sở nơi người đó 
không có địa chỉ riêng. Bạn có thể cần dàn xếp với nhân viên ở đó để 
chuyển tiếp thư, bao gồm thông tin thuế quan trọng, vốn sẽ tiếp tục được 
chuyển đến cơ sở trong nhiều tháng. 

Tìm kiếm di chúc và quỹ ủy thác của người đó, nếu có, bao gồm bản bổ 
sung di chúc và bản tu chính. Chúng có thể ở trong nhà của người đó, ở 
cùng luật sư đã chuẩn bị các tài liệu, hoặc trong một két an toàn. 

Liên lạc với đại diện cá nhân được ghi tên trong di chúc nếu có. Nếu 
không có di chúc và không có quỹ ủy thác được tài trợ đầy đủ, tòa án sẽ 

http://www.oregon.gov/PERS
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chọn một đại diện cá nhân. Người đó có thể là một thành viên gia đình 
hay một người bạn, hoặc một luật sư hay viên chức ngân hàng. Trong khi 
đó, không chuyển nhượng bất kỳ tài sản nào cho gia đình hoặc bạn bè cho 
đến khi quá trình chứng thực được hoàn tất. Không thanh toán cho bất kỳ 
khoản nợ nào của người đó cho đến khi bạn nói chuyện với luật sư. 

Thu thập các tài liệu bạn có thể cần, chẳng hạn như hợp đồng bảo hiểm 
nhân thọ, tờ khai thuế thu nhập trong năm năm qua; hồ sơ pháp lý như 
giấy khai sinh, giấy chứng tử, chứng nhận kết hôn, chứng nhận ly hôn; hồ 
sơ quân đội bao gồm giấy tờ xuất ngũ, số VA hoặc số phục vụ của người 
đó, và ngày phục vụ thường trực; tài khoản ngân hàng và môi giới; IRA, 
giấy chứng nhận mua cổ phiếu và trái phiếu; giấy tờ xác nhận quyền sở 
hữu xe ô tô và các loại phương tiện cơ giới khác, chứng thư, giấy thế 
chấp, và giấy tờ xác nhận quyền sở hữu bất động sản; và thông tin kinh 
doanh như thoả thuận với công ty và thương phiếu phải thu và phải trả. 
Yêu cầu công ty môi giới và tổ chức tài chính định giá “vào ngày qua 
đời” để tính thuế. Khi có tất cả các thông tin này, gặp người khai thuế, 
người có thể giúp bạn làm tờ khai thuế thu nhập cuối cùng và, nếu cần, tờ 
khai thuế bất động sản. Nếu người đó có quỹ ủy thác, thì quỹ ủy thác 
cũng cần phải nộp tờ khai thuế.  

Bạn cũng sẽ tìm sao kê thẻ tín dụng và các hóa đơn khác, thông báo cho 
các công ty để đóng tài khoản và tiêu hủy thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ. 
Ngoài ra, bạn sẽ đóng các trang mạng xã hội mà người đó có thể đã sử 
dụng. Làm các việc này sẽ giúp giảm nguy cơ bị ăn cắp danh tính. 

Nhiều ngân hàng và các tổ chức tài chính khác, người khai thuế, nhà môi 
giới, và những người khác có thể liệt kê những thứ hữu ích mà bạn cần 
suy nghĩ khi thu thập thông tin cần thiết để chứng thực. Hỏi về chúng khi 
nào có thể; họ có thể có các mẹo khác nhau mà bạn sẽ thấy có ích. 
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6-3 Chứng thực Di sản 
Thông tin ở trên mô tả một số nhiệm vụ của đại diện cá nhân trong 
tiến trình chứng thực. Có thêm thông tin về chứng thực trong 
Chương 5, và trên trang mạng thông tin công cộng của Liên đoàn 
Luật sư Tiểu bang Oregon, “Chứng thực là gì?” tại 
www.osbar.org/public/legalinfo/1117_Probate.html. 

http://www.osbar.org/public/legalinfo/1117_Probate.html
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Chương 7 
Gia đình và các Vấn đề 
Quan hệ 
Hơn bao giờ hết, gia đình đang thay đổi. Thay đổi cũng diễn ra cho người cao niên 
Oregon—có nhiều người cao niên hơn ly hôn hoặc kết thúc quan hệ bạn đời có đăng 
ký, hoặc sống chung với bạn đời mà không kết hôn. Con cái trưởng thành của họ trở 
thành cha mẹ và cha mẹ kế. Một số người cao niên lại đóng vai trò “cha mẹ”, với 
các cháu hoặc người thân trẻ tuổi khác của họ. Và bạo lực gia đình cũng xảy ra với 
quá nhiều người. 

Chương này xem xét một số vấn đề có thể ảnh hưởng đến người cao niên trong các mối 
quan hệ. 

 
 
7-1  Kết hôn lúc Tuổi Già 

 
7-2 Kết thúc Hôn nhân hoặc Quan 

hệ Sống chung 
 
7-3 Quyền của Ông bà 

 
7-4 Bạo lực trong Gia đình 

 
7-5 Ngược đãi Người cao niên 
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7-1 Kết hôn lúc Tuổi Già 
Những người cao niên kết hôn lần đầu phải cân nhắc những điều mà 
người trẻ tuổi không phải nghĩ đến. Với những người nhận SSI và 
Medicaid, kết hôn nghĩa là thu nhập SSI của họ có thể giảm xuống 
hoặc thậm chí chấm dứt, vì Cơ quan An sinh Xã hội sẽ tính đến một 
phần thu nhập và tài sản của cả hai người trong việc quyết định xem 
người nhận SSI có tiếp tục hội đủ điều kiện cho phúc lợi không. Cựu 
chiến binh hội đủ điều kiện cho phúc lợi dựa trên thu nhập thấp có thể 
phải đối mặt với tình huống tương tự. 

Với những người ở góa hoặc ly hôn, một cuộc hôn nhân mới có thể ảnh 
hưởng đến quyền đối với lương hưu của người vợ/chồng đã ly hôn, 
lương hưu của người ở góa, phúc lợi cho người còn sống khác, hoặc hỗ 
trợ cho vợ/chồng (tiền cấp dưỡng ly hôn). 

Những người kết hôn lúc tuổi già thường có tài sản riêng hoặc con cái 
từ các mối quan hệ trước đó. Do đó gia đình của họ có thể đòi quyền 
đối với các tài sản đó. Người vợ/chồng hoặc bạn đời mới cũng sẽ đòi 
quyền. Các cặp đôi có thể tránh những câu hỏi về các quyền khác nhau 
của họ bằng cách tạo ra một hợp đồng tiền hôn nhân. 

Hợp đồng tiền hôn nhân cho phép cặp đôi quyết định trước mỗi người 
trong số họ sẽ giữ lại quyền gì đối với các tài sản nhất định nếu một 
người qua đời hoặc nếu họ ly hôn hoặc kết thúc quan hệ bạn đời sống 
chung. Hợp đồng tiền hôn nhân phải bằng văn bản và có chữ ký của cả 
hai bên. Cặp đôi có thể thu hồi hoặc thay đổi hợp đồng sau đó chỉ bằng 
một văn bản hợp đồng có chữ ký mới. Những người muốn có một hợp 
đồng như vậy nên nói chuyện với các luật sư riêng biệt trước đám cưới. 
Nếu phát sinh ly hôn, tranh cãi về di chúc, hoặc thủ tục tố tụng khác về 
quyền sở hữu tài sản, thỏa thuận tiền hôn nhân sẽ giúp toà án tuân theo 
mong muốn của các bên. 
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7-2 Kết thúc Hôn nhân hoặc Quan hệ 
Sống chung 
Người cao niên quyết định ly hôn hoặc kết thúc quan hệ bạn đời sống 
chung phải làm việc này qua tòa án. Quá trình này có thể rất ngắn và 
đơn giản với những người nộp “đồng kiến nghị” và có ít tài sản và ít 
nợ. Quá trình này có thể ngắn và chỉ phức tạp hơn một chút nếu một 
người vợ/chồng hoặc bạn đời nộp kiến nghị và người kia không phản 
đối những gì vợ/chồng hoặc bạn đời đã yêu cầu tòa án. Người cao niên 
có ít khả năng có con cái phụ thuộc ở nhà hơn, do đó họ có ít khả năng 
tranh tụng quyền trông nom con cái vị thành niên hoặc hỗ trợ tài chính 
cho con cái hơn. Tuy nhiên, người cao niên thường có nhiều quyền lợi 
tài chính hơn người trẻ tuổi. 

 Người cao niên có nhiều khả năng là chủ sở hữu nhà hơn người trẻ 
tuổi; cách họ “chia” nhà có thể có những hậu quả nghiêm trọng về 
thuế. Nếu cuộc hôn nhân của họ tồn tại lâu dài, một người vợ/chồng 
hoặc bạn đời có thể có quyền được tiếp tục hỗ trợ tài chính. Ly hôn có 
thể ảnh hưởng đến quyền của một người dựa vào lương hưu hoặc bảo 
hiểm y tế hoặc bảo hiểm nhân thọ của người kia. Ly hôn sau một cuộc 
hôn nhân dưới 10 năm sẽ khiến một người vợ/chồng không thể đòi 
quyền với phúc lợi An sinh Xã hội dựa trên thu nhập kiếm được của 
người vợ/chồng kia. Hợp đồng tiền hôn nhân có thể có các lỗi làm cho 
hợp đồng không hợp lệ, và vì thế tòa sẽ phải chia tài sản và nợ mà 
không sử dụng hợp đồng này. Tóm lại, người cao niên phải đảm bảo họ 
hoàn toàn hiểu các quyền pháp lý của họ trước khi họ nộp kiến nghị. 
Trong một vụ ly dị hoặc kết thúc quan hệ bạn đời sống chung, cặp đôi 
trở thành “đối phương”—quyền lợi của họ khác nhau. Do đó họ nên 
tham vấn các luật sư riêng biệt. Một luật sư có đạo đức sẽ không tư vấn 
cho cả hai bên. 

Bạn có thể tìm thêm thông tin về luật ly hôn và gia đình trên trang web 
OSB tại oregonstatebar.org. 
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7-3 Quyền của Ông bà 
Có thể khó giữ liên lạc với các cháu nếu cha mẹ, hoặc một người cha 
mẹ, từ chối cho phép bạn gặp hoặc nói chuyện với các cháu. Trong một 
số trường hợp, toà án có thể lệnh cho cha mẹ cho phép thăm viếng. Bạn 
phải chứng minh với tòa án rằng bạn đã có một mối quan hệ mạnh mẽ 
với các cháu và việc bạn dành thời gian với các cháu là vì lợi ích cao 
nhất của các cháu. Tòa án thường sẽ muốn bạn gặp một người hòa giải 
được đào tạo và cha mẹ hoặc người trông nom của các cháu để cố gắng 
đạt được thoả thuận trước khi tòa xét xử trường hợp của bạn. Nếu bạn 
lo ngại về việc không được cho phép gặp các cháu, hãy nói chuyện với 
luật sư về quyền thăm viếng. 

Nếu tòa án cho phép quyền thăm viếng, bạn vẫn tiếp tục có quyền này 
nếu cha mẹ ly dị hoặc ly thân về pháp lý, hoặc nếu một hoặc cả hai cha 
mẹ qua đời. Bạn vẫn có thể tiếp tục có quyền này trong hầu hết các 
trường hợp ngay cả khi các cháu của bạn được nhận nuôi hoặc cha mẹ 
mất quyền đối với các cháu. 
Đôi khi ông bà chăm sóc cho các cháu vĩnh viễn hoặc tạm thời. Nếu 
bạn đang chăm sóc cho các cháu trong một thời gian ngắn, bạn phải có 
văn bản cho phép từ ít nhất một cha mẹ cho phép đi học và chăm sóc y 
tế khẩn cấp cho các cháu. Trong thời gian dài hơn, một cha mẹ có thể 
cho quý vị giấy ủy nhiệm đặc biệt có hiệu lực lên đến sáu tháng. Ngay 
cả khi không có sự hợp tác của cha mẹ, bạn có thể sử dụng một biểu 
mẫu của tiểu bang cho người chăm sóc để có được các quyền pháp lý 
giới hạn đối với trẻ em. 

Nếu bạn dự kiến chăm sóc cho các cháu trong một thời gian dài, bạn có 
thể muốn trở thành người giám hộ pháp lý của các cháu. Quyền giám 
hộ pháp lý cung cấp cho bạn thẩm quyền lớn hơn đối với việc chăm 
sóc và hạnh phúc của các cháu. Quyền giám hộ pháp lý thường cho 
phép bạn đài thọ cho các cháu theo bảo hiểm y tế của bạn. Tòa án cũng 
có thể lệnh cho cha mẹ thanh toán tiền cấp dưỡng nuôi con. 

Để trở thành người giám hộ, bạn phải có án lệnh của thẩm phán. Nếu 
cha mẹ không đồng ý với quyền giám hộ, bạn phải cho tòa án thấy lý 
do các cháu cần một người giám hộ. Dù có quyền giám hộ hay không, 
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bạn có thể hội đủ điều kiện cho Hỗ trợ Tạm thời cho Gia đình Khó 
khăn (TANF) và đài thọ Chương trình Bảo hiểm Y tế Oregon cho các 
cháu vị thành niên bạn đang chăm sóc. 

Trong các tình huống bất thường, ông bà có thể đòi toàn bộ quyền 
trông nom pháp lý của các cháu. Nếu cha mẹ không đồng ý với điều 
đó, bạn phải cho tòa án thấy rằng cha mẹ không đủ năng lực và việc 
bạn có quyền trông nom là vì lợi ích cao nhất của trẻ. 

Có những tiến trình tòa án khác sẽ cho phép nhận nuôi hoặc một hình 
thức quyền giám hộ khác cũng có giá trị vĩnh viễn. Để biết thêm thông 
tin, đọc ấn bản gần nhất của “Hướng dẫn Pháp lý của Oregon cho Ông 
bà và các Người thân Khác đang Nuôi dưỡng các Cháu” của Sở Dịch 
vụ Nhân sinh Oregon mô tả chi tiết hơn các quyền của ông bà. 

7-4 Bạo lực Gia đình 
Ở Oregon, việc người lớn gây hại về thân thể của các thành viên gia 
đình hoặc hộ gia đình là vi phạm pháp luật. Nếu một thành viên gia 
đình hoặc một người trong nhà bạn đã đe dọa sử dụng bạo lực với bạn 
hoặc ngược đãi bạn, Đạo luật Phòng ngừa Ngược đãi Gia đình Oregon 
(FAPA) có thể giúp bảo vệ bạn. Theo FAPA, bạn có được một án lệnh 
của thẩm phán ngăn kẻ ngược đãi liên hệ với bạn hoặc đến nhà, trường 
học, hoặc nơi làm việc của bạn. Trong một số trường hợp, tòa án có thể 
lệnh cho kẻ ngược đãi rời nhà chung của gia đình. Để đủ tiêu chuẩn 
cho một lệnh kiềm chế FAPA, bạn phải chứng minh: 

• Hành vi bạo lực hoặc đe dọa xảy ra trong vòng 180 ngày kể từ 
ngày bạn nộp kiến nghị xin án lệnh; 

• Kẻ ngược đãi cố ý hay vô tình gây ra hoặc cố làm bị thương bạn 
hoặc khiến bạn sợ bị gây hại nghiêm trọng; và 

• Kẻ ngược đãi là vợ/chồng, vợ/chồng cũ, người thân thành niên 
(theo quan hệ huyết thống, nhận nuôi hoặc hôn nhân), người 
sống trong cùng ngôi nhà, người đã sống trong cùng ngôi nhà 
với bạn trong vòng hai năm qua, hoặc cha mẹ khác của người 
con vị thành niên của bạn. 

Lệnh kiềm chế FAPA là miễn phí. Bạn có thể lấy các biểu mẫu và 
hướng dẫn cần thiết từ thư ký tòa lưu động tại nhà xử án quận của bạn. 
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Chương trình Trợ giúp Nạn nhân tại văn phòng công tố viên quận của 
bạn có thể giúp bạn chuẩn bị các biểu mẫu cần thiết và giới thiệu bạn 
đến nơi tạm trú an toàn và các dịch vụ bảo vệ khác. Gọi cảnh sát nếu kẻ 
ngược đãi bạn không tuân theo án lệnh của thẩm phán và đến nhà hoặc 
nơi làm việc của bạn hoặc đe dọa bạn. Án lệnh của thẩm phán có hiệu 
lực trong một năm và có thể được gia hạn theo lệnh trong năm đó vì lý 
do chính đáng. 

Những người từ 65 tuổi trở lên hoặc người khuyết tật thuộc bất kỳ lứa 
tuổi nào cũng có thể xin lệnh kiềm chế chống lại các thành viên gia 
đình, thành viên hộ gia đình, và những người chăm sóc nhất định theo 
Đạo luật Phòng ngừa Ngược đãi dành cho Người cao niên và Người 
Khuyết tật. Để đủ tiêu chuẩn, bạn phải chứng minh đã có hành vi bạo 
lực, đe dọa sử dụng bạo lực, bỏ bê, bỏ rơi, hoặc ngược đãi bằng lời nói 
mà có nhiều khả năng gây hại đáng kể về thân thể hoặc tinh thần. Bạn 
cũng có thể đủ tiêu chuẩn nếu có người đã lấy hoặc giữ không chính 
đáng vật sở hữu hoặc tài sản của bạn. 

Văn phòng Tiểu bang dành cho Người cao niên và Người Khuyết tật là 
một nguồn lực khác. Văn phòng này điều tra các khiếu nại về ngược 
đãi liên quan đến người cao niên và người khuyết tật. 

7-5 Ngược đãi Người cao niên 
Ngược đãi người cao niên là một vấn đề nghiêm trọng, và là một hành 
vi phạm tội. Nó không chỉ bao gồm bạo lực, mà còn bao gồm hành vi 
bỏ bê, và cố ý giữ lại thực phẩm, nước, khung tập đi hoặc xe lăn cần 
thiết, hoặc thuốc. Nhiều người cao niên không báo cáo hành vi ngược 
đãi của gia đình hoặc “bạn bè”, vì cảm thấy xấu hổ hoặc bối rối, hoặc 
không trung thành với kẻ ngược đãi. Một số người cao niên không 
báo cáo vì họ sợ rằng không còn ai khác sẽ chăm sóc họ nếu kẻ ngược 
đãi bỏ đi. 

Các loại ngược đãi cụ thể bao gồm người cao niên bị chấn thương 
mà không phải do tai nạn; bỏ bê gây hại về thân thể; bỏ rơi và cô 
lập; xao lãng các nhiệm vụ và nghĩa vụ chăm sóc; cố ý gây đau đớn 
hoặc chấn thương; chế giễu, quấy rối, ép buộc, đe dọa, hoặc hăm 
dọa; nhận xét mang tính tình dục không thích hợp, v.v. 
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Cũng bị bao gồm là việc lấy hoặc sử dụng sai trái tiền hoặc tài sản 
của người cao niên; và tấn công tình dục. Ngay cả một số cuộc thi 
rút thăm trúng thưởng được cung cấp bởi người lạ và được thiết kế 
để lấy tiền của người cao niên cũng vi phạm luật này. 

Hãy báo cáo nếu bạn nhận ra các dấu hiệu cho thấy một người trên 
65 tuổi (hoặc một người khuyết tật thuộc mọi lứa tuổi) đang bị 
ngược đãi. Hãy để cơ quan chức năng điều tra. Bạn có thể báo cáo 
hành vi ngược đãi bằng cách gọi đường dây nóng ngược đãi miễn 
cước theo số 855-503-7233 hoặc gọi cho cơ quan thực thi pháp luật 
địa phương ở quận nơi hành vi ngược đãi xảy ra. Nếu bạn báo cáo 
hành vi ngược đãi người cao niên đáng ngờ với thiện chí, pháp luật 
sẽ bảo vệ bạn không bị kẻ bị cáo buộc ngược đãi khởi kiện nếu bạn 
nhầm. 

Các nhà điều tra Dịch vụ Bảo vệ Người lớn (APS) sẽ xem xét ngay 
lo ngại của bạn. APS sẽ dàn xếp để bảo vệ ngay người cao niên, xác 
định liệu người cao niên có thể trợ giúp trong công tác điều tra 
không và dàn xếp các dịch vụ để phòng ngừa ngược đãi trong tương 
lai. 

Luật pháp quy định những người nhất định, bao gồm luật sư và 
nhân viên y tế, phải báo cáo những dấu hiệu ngược đãi người cao 
niên cho tiểu bang. 
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Chương 8 
Nguồn lực 
 
8-1 Dịch vụ Xã hội 

Thông tin về Tem phiếu Thực phẩm (Chương trình Dinh 
dưỡng Bổ trợ), Meals on Wheels, Trung tâm Người cao 
niên và Địa điểm phục vụ Bữa ăn, Cơ quan Khu vực 
Địa phương, Chương trình Việc làm Người cao niên, và 
Dịch vụ Hỗ trợ Tổng hợp: 

Sở Dịch vụ Nhân sinh Oregon— Người 
cao niên và Người Khuyết tật 
500 Summer Street NE, Salem, OR 97301 503-
945-5811; TTY: 503-282-8096 
www.oregon.gov/DHS 

Thông tin về Chương trình Bảo hiểm Y tế Oregon 
(Medicaid), và Dịch vụ Chăm sóc Tại Nhà: 

Chương trình Bảo hiểm Y tế Oregon 
Phòng Hành chính của Đơn vị Chương trình Trợ giúp Y tế  500 
Summer St NE 
Salem, OR 97301-1079 
503-945-5772 
www.oregon.gov/OHA/healthplan 

  

http://www.oregon.gov/DHS
http://www.oregon.gov/OHA/healthplan
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Vấn đề và than phiền về Cơ quan Dịch vụ Xã hội 
Tiểu bang: 

DHS — Văn phòng Biện hộ của Thống đốc 
800-442-5238 hoặc 503-945-6904 
www.oregon.gov/DHS/aboutdhs/gao.shtml 

8-2 Trợ giúp về các Vấn đề Pháp lý 
Liên đoàn Luật sư Tiểu bang Oregon 
16037 SW Upper Boones Ferry Rd 
Tigard, OR 97224 
503-620-0222 / 800-452-8260 
www.osbar.org 

Dịch vụ Giới thiệu của Liên đoàn Luật sư Tiểu bang 
Oregon (tư vấn ban đầu chi phí thấp) 
503-684-3763 hoặc 800-452-7636 
www.osbar.org/public/ris/lrsform.html 

Liên kết Pháp lý của Liên đoàn Luật sư Tiểu bang Oregon 
(văn bản thông tin về nhiều chủ đề pháp lý) 
www.oregonstatebar.org 

Chương trình Trợ giúp Pháp lý, Bao gồm Dịch vụ Trợ 
giúp Pháp lý của Oregon, Trung tâm Pháp luật Oregon, và 
Trung tâm Dịch vụ Pháp lý Bất vụ lợi  
www.oregonlawhelp.org 

Bảo vệ Người tiêu dùng của Sở Tư pháp Oregon  
1162 Court St NE Salem, OR 97301-4096 
503-378-4400 
http://www.doj.state.or.us/consumer/Pages/hotline.aspx 

  

http://www.oregon.gov/DHS/aboutdhs/gao.shtml
http://www.osbar.org/
http://www.osbar.org/public/ris/lrsform.html
http://www.oregonstatebar.org/
http://www.oregonlawhelp.org/
http://www.doj.state.or.us/consumer/Pages/hotline.aspx
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Chương trình Dịch vụ Pháp lý cho Cựu chiến binh Quốc gia  
202-265-8305 
www.nvlsp.org 

8-3 Phúc lợi Liên bang 
Thông tin về ghi danh vào Medicare, Phúc lợi Hưu trí 
và Khuyết tật An sinh Xã hội, Medicaid dựa trên SSI, 
và địa chỉ của các văn phòng An Sinh Xã Hội địa 
phương: 

Cơ quan An sinh Xã hội 800-
772-1213 
www.ssa.gov 

Thông tin về các chính sách và thủ tục của Medicare 
và Medicaid, báo cáo về gian lận Medicare, và 
kháng cáo Medicare: 

Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid (CMS) của Hoa Kỳ 7500 
Security Blvd 
Baltimore MD 21244 
877-267-2323; TTY: 866-226-1819 
www.cms.gov 

Thông tin về chương trình Hưu trí và Khuyết 
tật Đường sắt: 

Ủy ban Hưu trí Đường sắt của Hoa Kỳ (Văn phòng Cơ sở) 1001 
SW 5th Ave, Ste 420 
Portland, OR 97204 
877-772-5772 
www.rrb.gov/default.asp 

  

http://www.nvlsp.org/
http://www.ssa.gov/
http://www.cms.gov/
http://www.rrb.gov/default.asp
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8-4 Các Vấn đề về Thuế 
Biểu mẫu và thông tin về các thắc mắc thuế thu 
nhập và thuế di sản tiểu bang và văn phòng địa 
phương: 

Sở Thuế vụ Oregon 955 
Center St NE 
Salem, OR 97301-2555 
503-378-4988 hoặc 800-356-4222; TTY: 800-886-7204 
Fax: 503-945-8738 
www.oregon.gov/DOR 

Biểu mẫu và thông tin về các thắc mắc thuế thu 
nhập và thuế di sản liên bang, văn phòng địa 
phương, và người biện hộ cho người trả thuế: 

Sở Thuế vụ Liên bang (IRS) Hoa Kỳ 
www.irs.gov 

Người trả thuế tuổi từ 65 tuổi trở lên nên xem ấn phẩm 554 của IRS, 
“Phúc lợi Thuế cho Người cao niên.” Ấn phẩm này được cung cấp 
miễn phí nếu yêu cầu bằng văn bản hoặc gọi cho văn phòng Sở Thuế 
vụ Liên bang địa phương của bạn. Ấn phẩm này cũng có sẵn trên trang 
web IRS. 

 
8-5 Các Vấn đề về Gia cư 

Thông tin về gia cư được trợ cấp cho người có thu 
nhập thấp, bao gồm các văn phòng cơ quan gia 
cư địa phương: 

  

http://www.oregon.gov/DOR
http://www.irs.gov/
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Dịch vụ Gia cư và Cộng đồng Oregon 
725 Summer St. NE, Ste B 
Salem, OR 97301-2000 
503-986-2000 
www.ohcs.oregon.gov 

Thông tin về phân biệt đối xử gia cư, bao gồm các 
văn phòng địa phương: 

Ủy ban Gia cư Công bằng Oregon 503-
223-8197 
www.fhco.org 

Cục Lao động và Ngành nghề Oregon 
(BOLI) 800 NE Oregon St, Ste 1045 
Portland, OR 97232 
971-673-0764 
www.oregon.gov/BOLI/CRD/index.shtm 

8-6 Phân biệt đối xử trong Việc làm 
Thông tin và trợ giúp với các thắc mắc về phân 
biệt đối xử dựa trên tuổi và khuyết tật tại nơi làm 
việc: 

Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng Văn 
phòng Cơ sở San Francisco 
350 The Embarcadero, Ste 500 San 
Francisco, CA 94105-1260 800-669-
4000 
www.eeoc.gov 

Mạng lưới Điều chỉnh Việc làm  
800-526-7234 
askjan.org 

  

http://www.ohcs.oregon.gov/
http://www.fhco.org/
http://www.oregon.gov/BOLI/CRD/index.shtm
http://www.eeoc.gov/
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Disability Rights Oregon 
“Làm việc vì các quyền của người khuyết tật” 620 
SW 5th Ave, 5th Floor 
Portland, OR 97204 
503-243-2081 hoặc 800-452-1694 
TTY: 503-323-9161 hoặc 800-556-5351 
www.oradvocacy.org 

Cục Lao động và Ngành nghề Oregon (BOLI)  
800 NE Oregon St, Ste 1045 
Portland, OR 97232 
971-673-0764 
www.oregon.gov/BOLI/CRD/index.shtm 

8-7 Nguồn lực cho Cựu chiến binh 
Thông tin về và trợ giúp với Kháng cáo VA của Cựu 
chiến binh; giới thiệu đến người biện hộ, Văn phòng 
Dịch vụ Cựu chiến binh, Nhà Điều dưỡng VA, và Tư 
vấn tại Trung tâm Cựu chiến binh Địa phương: 

Sở các Vấn đề Cựu chiến binh Oregon 700 
Summer St NE 
Salem, OR 97301-1285 
503-373-2000 hoặc 800-828-8801 
www.odva.state.or.us 

Trợ giúp với kháng cáo và thông tin về các quá trình và 
tiêu chuẩn VA: 

Chương trình Dịch vụ Pháp lý cho Cựu chiến binh Quốc gia  
202-265-8305 
www.nvlsp.org 

  

http://www.oradvocacy.org/
http://www.oregon.gov/BOLI/CRD/index.shtm
http://www.odva.state.or.us/
http://www.nvlsp.org/
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Hồ sơ quân đội, thông tin về các nghĩa trang quốc 
gia, và giới thiệu đến người biện hộ và các cơ quan 
địa phương: 

Bộ các Vấn đề Cựu chiến binh Hoa Kỳ (văn phòng cấp vùng)  
100 SW Main St, Floor 2, Portland, OR 97204 
800-827-1000 
www.va.gov 

Sau đây là các Tổ chức Dịch vụ Cựu chiến binh không 
thuộc chính phủ: 

American Legion, 503-685-5006 
www.legion.org 

AmVets, 503-735-1069 
www.amvets.org 

Cựu chiến binh Mỹ Khuyết tật, 503-326-2620  
www.dav.org 
Cựu chiến binh Do Thái Tham chiến của Hoa Kỳ, 202-265-6280 
www.jwv.org 

Hội Quân nhân Nhận Huân chương Purple Heart, 503-373-2388 
www.purpleheart.org 

Hiệp hội Cựu chiến binh Da đen Quốc gia, 877-622-8387 
www.nabvets.com 

Cựu chiến binh Mỹ bị Liệt, 503-362-7998 hoặc 800-333-0782 
www.oregonpva.org 

Chương trình Vì công ích Liên đoàn Cựu chiến binh  
202-628-8164 hoặc 888-838-7727 
www.vetsprobono.net 

  

http://www.va.gov/
http://www.legion.org/
http://www.amvets.org/
http://www.dav.org/
http://www.jwv.org/
http://www.purpleheart.org/
http://www.nabvets.com/
http://www.oregonpva.org/
http://www.vetsprobono.net/
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Cựu chiến binh Tham chiến ở Nước ngoài, 503-326-2614 
www.vfworegon.org 

Cựu chiến binh Mỹ tham chiến ở Việt Nam, 800-882-1316 
www.vva.org 

 
8-8 Bảo vệ khỏi Ngược đãi 

Thông tin về bạo lực gia đình và ngược đãi người 
cao niên; giới thiệu đến nhà tạm trú chống bạo lực 
gia đình và các dịch vụ trợ giúp nạn nhân địa 
phương: 

Liên minh chống Bạo lực Gia đình và Bạo hành Tình dục Oregon 
1737 NE Alberta St, Ste 205 
Portland, OR 97211 
503-230-1951 
www.ocadsv.com 

Đường dây nóng Bạo lực Gia đình Quốc gia 
800-799-7233; TTY: 800-787-3224 
www.thehotline.org 
Thông tin về quyền của cư dân trong cơ sở sinh 
hoạt được trợ giúp, cơ sở điều dưỡng chuyên môn, 
và nhà chăm sóc: 

Văn phòng Thanh tra viên Chăm sóc Dài hạn Tiểu bang (LTCO) 
3855 Wolverine NE, Ste 6 
Salem, OR 97305 
503-378-6533; 800-522-2602 
www.oregon.gov/LTCO 

Sở Dịch vụ Nhân sinh (DHS) Oregon Dịch vụ cho Người cao niên và 
Người Khuyết tật   
500 Summer St. NE, Salem, OR 97301 
503-945-5600 
www.oregon.gov/dhs/seniors-disabilities/pages/index.aspx 

http://www.vfworegon.org/
http://www.vva.org/
http://www.ocadsv.com/
http://www.thehotline.org/
http://www.oregon.gov/LTCO
http://www.oregon.gov/dhs/seniors-disabilities/pages/index.aspx
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8-9 Lập kế hoạch Chăm sóc Sức khỏe 
Thông tin về các công cụ để giúp quản lý lựa chọn 
điều trị của bạn: 

Quyết định Sức khỏe Oregon 
7451 SW Coho Court, #101 
Tualatin, OR 97062 
503-692-0894 
www.oregonhealthdecisions.org 

Tiền Chỉ thị Oregon 
www.oregon.gov/DCBS/SHIBA/docs/advance_directive_form.pdf 

Lệnh Bác sĩ Điều trị Duy trì Sự sống (POLST)  

www.ohsu.edu/polst 
Chương trình Giảm Đau Oregon 503-
373-1605 

Hội Chăm sóc Giai đoạn cuối và Chăm sóc Giảm nhẹ Oregon 
P.O. Box 10796 Portland, OR 97296  
503-228-2104 

  

http://www.oregonhealthdecisions.org/
http://www.oregon.gov/DCBS/SHIBA/docs/advance_directive_form.pdf
http://www.ohsu.edu/polst
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8-10 Trợ giúp với Medicare và Bảo 
hiểm Khác 
Giúp đánh giá và lựa chọn một chương trình bảo 
hiểm Medicare, Bảo hiểm Bổ trợ và đài thọ Phần D: 

Trợ giúp Phúc lợi Bảo hiểm Y tế Người cao niên Oregon (SHIBA) 350 
Winter St NE, Ste 330 
PO Box 14480 
Salem, OR 97309-0405 
503-947-7979; 800-722-4134 
www.oregonshiba.org 

Các tư liệu giáo dục người tiêu dùng, chính sách bổ trợ 
của Medicare, và quyền của người tiêu dùng: 

Tổ Biện hộ Người tiêu dùng của Đơn vị Bảo hiểm Oregon 
3350 Winter St NE, Room 440 
PO Box 14480 
Salem, OR 97309 
503-947-7984; 888-877-4894 
www.oregoninsurance.org 

http://www.oregonshiba.org/
http://www.oregoninsurance.org/
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Chú giải Thuật ngữ 
 

Đạo luật Phân biệt đối xử dựa trên Tuổi trong Công việc (ADEA): Một 
đạo luật liên bang bảo vệ người từ 40 tuổi trở lên khỏi phân biệt 
đối xử trong môi trường làm việc. 
 
Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật (ADA): Luật liên bang quy định người 
khuyết tật được nhận các điều chỉnh hợp lý từ các cơ quan và hầu 
hết các doanh nghiệp. 
 
Đơn vị Dân Quyền của Cục Lao động và Ngành nghề (BOLI): Cơ 
quan tiểu bang bảo vệ người dân khỏi phân biệt đối xử trong lực 
lượng lao động. Yêu cầu Miễn thanh toán: Một tài liệu nộp cho 
tòa án yêu cầu một tài sản nhất định được miễn thanh toán cho 
các chủ nợ. 
 
Quyền bảo quản: Một tiến trình pháp lý để trao cho một người 
(người bảo quản) thẩm quyền quản lý tài sản và tài chính của một 
người không đủ tư cách về tài chính. 
 
Tín dụng làm việc: Dành cho phúc lợi An sinh Xã hội và Hưu trí 
Đường sắt. Đề cập đến số tiền phúc lợi tích lũy được từ làm việc 
thêm giờ. 
 
Chứng thư: Một văn kiện để chuyển nhượng đất. 
 
Lỗ Bánh rán: Khoảng trống trong đài thọ cho các chương trình bảo 
hiểm thuốc theo toa. 
 
Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng (EEOC): Cơ quan liên bang bảo 
vệ người dân khỏi phân biệt đối xử trong lực lượng lao động. 
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Giá trị Thị trường Hợp lý: Giá mà một người mua sẵn sàng thanh 
toán cho một sản phẩm hiện thời. 
 

Ăn cắp Danh tính: Khi một người sử dụng tên hoặc thông tin cá 
nhân khác của một người khác để mua các vật phẩm hoặc có 
được thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, các khoản vay, v.v. 
 
Quyền hưởng dụng Chung: Quyền sở hữu tài sản với quyền lợi kiêm 
hưởng với một người khác không phải là vợ/chồng của bạn trong 
đó tất cả tài sản được chuyển cho chủ sở hữu chung sau khi người 
kia qua đời. 
 
Phán quyết: Một quyết định của tòa án nói rằng có nợ tiền. 
 
Nằm Viện Nội trú Cần thiết về Y tế: Một trong các yêu cầu trước khi 
Medicare thanh toán cho dịch vụ chăm sóc điều dưỡng chuyên 
môn. Cần ít nhất ba ngày nhập viện trong vai trò bệnh nhân. 
 
Thời gian ghi danh mở: Với Medicare Phần C và D, bạn có thể thay 
đổi chương trình bảo hiểm từ ngày 15 tháng 10 đến hết ngày 15 
tháng 12, hoặc quay lại Medicare gốc từ ngày 1 tháng 1 đến hết 
ngày 14 tháng 2. 
 
Người nhận tiền: Những người được nhận tiền. 
 
Tài khoản Thanh toán khi Qua đời (POD): Một tài khoản ngân hàng 
thuộc về những người được chủ tài khoản ghi tên sau khi chủ tài 
khoản qua đời. 
 
Tài sản Cá nhân: Tất cả tài sản không phải là bất động sản, chẳng 
hạn như xe ô tô, thuyền, quần áo, cổ phiếu, trái phiếu và vật dụng 
cá nhân. 
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Đại diện Cá nhân: Người xử lý các vấn đề của bạn sau khi bạn qua 
đời. Người này hoặc do bạn chỉ định trong di chúc hoặc do tòa án 
chỉ định. 
 

Lệnh Bác sĩ Điều trị Duy trì Sự sống (POLST): Một lệnh chính thức từ 
bác sĩ yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ y tế tôn trọng mong muốn 
của bạn về loại và mức độ chăm sóc bạn muốn trong những giây 
phút cuối đời. 
 
Giấy ủy nhiệm: Thẩm quyền pháp lý, bằng văn bản, được một người 
trao cho một người đại diện để quản lý một số hoặc tất cả các vấn 
đề tài chính của người đó. 
 
Phí bảo hiểm: Lệ phí hàng tháng liên quan đến Medicare của bạn và 
các chương trình bảo hiểm khác. 
 
Hợp đồng Tiền hôn nhân: Một thỏa thuận, bằng văn bản, giữa hai 
người trước khi kết hôn về quyền đối với tài sản nhất định mà mỗi 
người sẽ giữ nếu ly hôn hoặc một trong hai người qua đời. 
 
Người ủy nhiệm (định nghĩa #1): Người trao, bằng văn bản, giấy ủy 
nhiệm cho một người khác. 
 
Tiền vốn (định nghĩa #2): Tài sản (đầu tư vào một quỹ ủy thác). Khi 
quỹ ủy thác hết hạn, người được ủy thác sẽ phân chia tài sản, tiền 
vốn và tiền lãi, cho người thụ hưởng. 
 
Hợp đồng Tư nhân: Một thoả thuận giữa bác sĩ và bệnh nhân trong 
đó bệnh nhân, chứ không phải Medicaid, chịu trách nhiệm thanh 
toán cho dịch vụ. 
 
Chứng thực: Quy trình pháp lý theo đó tài sản của bạn được thu 
thập và phân chia theo di chúc của bạn hoặc theo quy tắc thừa kế 
trong trường hợp không để lại di chúc. 
Người được Bảo vệ: Một người đã bị phát hiện không đủ tư cách 
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(trong một tiến trình quyền bảo quản) hoặc bị mất năng lực về tài 
chính (trong một tiến trình quyền giám hộ). 

Bất động sản: Đất và nhà cửa hoặc kiến trúc trên đất, chẳng hạn 
như nhà ở, tòa nhà thương mại và công trình nông nghiệp. 
 
Xem xét lại: Bước đầu tiên của quá trình kháng cáo khi bạn yêu cầu 
Cơ quan An sinh Xã hội xét duyệt quyết định từ chối cung cấp 
phúc lợi cho bạn của họ. 
 
Quan hệ Hiện thời Thường xuyên:  Một yêu cầu cho niên kim dựa 
trên khuyết tật nghề nghiệp. Yêu cầu một nhân viên đường sắt phải 
đã làm việc mười hai tháng trong khoảng thời gian ba mươi tháng 
trước khi niên kim bắt đầu. 
 
Chứng thực Thông thường: Một quy trình chứng thực chính thức 
được yêu cầu nếu tài sản của bạn được định giá không dưới 
$200.000 và/hoặc tài sản cá nhân của bạn nhiều hơn $75.000. 
 
Người nhận tiền Đại diện:  Một người khác đã được trao trách nhiệm 
nhận và sử dụng các khoản thanh toán phúc lợi chỉ cho người có 
quyền nhận phúc lợi. Dàn xếp này thường được sử dụng bởi một 
cơ quan chính phủ. 
 
Cơ sở Chăm sóc Nội trú: Cơ sở cho tối thiểu sáu người cao niên hoặc 
người lớn khuyết tật cung cấp nơi ăn chốn ở, các hoạt động có tổ 
chức, và an ninh. Nó cung cấp dịch vụ hạn chế về dọn dẹp nhà cửa 
và chăm sóc cá nhân. 
 
Chăm sóc Nghỉ ngơi: Chăm sóc tạm thời cho một người khuyết 
tật hoặc bị bệnh mà bình thường được một thành viên gia đình 
chăm sóc. 
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Phúc lợi Hưu trí: Phúc lợi hàng tháng bạn nhận được từ An sinh Xã 
hội nếu bạn từ 62 tuổi trở lên, có đủ tín chỉ làm việc, và nghỉ hưu 
hoặc làm việc với thu nhập kiếm được hạn chế. 
 

An sinh Xã hội: Một chương trình liên bang cung cấp phúc lợi cho 
người lao động hội đủ điều kiện và/hoặc gia đình họ khi người lao 
động nghỉ hưu, bị khuyết tật nặng, hoặc qua đời. 
 
Thời gian Ghi danh Đặc biệt: Khoảng thời gian bạn hội đủ điều kiện 
cho Medicare Gốc sau khi được ghi danh theo chương trình bảo 
hiểm y tế nhóm làm việc. Cũng dành cho Medicare C và D khi có 
sự thay đổi về hoàn cảnh như chuyển nhà hoặc mất bảo hiểm. 
 
Giấy ủy nhiệm Lò xo: Một giấy uỷ quyền bắt đầu sau khi xảy ra một 
sự kiện cụ thể được mô tả trong tài liệu. 
 
Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI): Một chương trình liên bang cung 
cấp mức thu nhập cơ bản cho những người từ 65 tuổi trở lên hoặc 
bị mù hay khuyết tật, có thu nhập và nguồn lực hạn chế, và đáp 
ứng các yêu cầu về tính hội đủ điều kiện công dân/người nước 
ngoài. 
 
Phúc lợi cho Người còn sống: Phúc lợi An sinh Xã hội trả cho cho 
các thành viên gia đình còn sống của một người lao động hội đủ 
điều kiện đã qua đời. 
 
Quyền lợi Kiêm hưởng: Quyền của một người cùng giữ tài sản được 
có toàn bộ di sản sau khi người kia qua đời. 
 
Quyền hưởng dụng toàn chủ quyền: Một hình thức quyền hưởng 
dụng chung cho cặp vợ chồng trong đó khi một người qua đời, tài 
sản chuyển sang người vợ/chồng còn lại. 
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Quỹ ủy thác Theo di chúc: Một loại quỹ ủy thác được thành lập 
trong di chúc của bạn. Nó chỉ có hiệu lực sau khi bạn qua đời. 
 
Quỹ ủy thác: Một dàn xếp trong đó một người (người được ủy thác) 
giữ tài sản vì lợi ích và việc sử dụng của một người khác (người 
thụ hưởng). 

Người được ủy thác: Người quản lý và phân chia tài sản được giữ 
trong một quỹ ủy thác. 
 
Người ủy thác: Một hoặc nhiều người chuyển tiền hoặc tài sản vào 
một quỹ ủy thác. 
 
Trung tâm Cựu chiến binh: Trung tâm cung cấp các dịch vụ tư vấn 
đồng đẳng cho cựu chiến binh và các thành viên gia đình. 
 
Di chúc: Một văn bản pháp lý có chữ ký trình bày cách bạn muốn 
chia tài sản sau khi bạn qua đời. 



 

Ngoài thông tin được cung cấp trong 
sổ tay này, Liên đoàn Luật sư Tiểu 
bang Oregon cũng cấp thông tin 
miễn phí về nhiều chủ đề pháp lý trên 
trang web của liên đoàn tại 
www.oregonstatebar.org. 

Các chủ đề này bao gồm: 
 

Luật Kinh doanh về Phá sản và Nợ  Quyền của Người tiêu 

dùng và Biện pháp Khắc phục  Tòa án 

Luật Hình sự  Khuyết tật 

Tranh chấp: Trọng tài và Hòa giải Việc làm và Phúc lợi Công 

cộng Luật Gia đình 

Quyền của Người đồng tính nam, Người đồng tính nữ, 
Người lưỡng tính và Người chuyển giới 

Luật Di trú  

Chủ nhà và Người ở thuê  Luật sư 

Phỉ báng và Vu khống 

Luật về Cần sa và Cây gai dầu 

(Cannabis)  Hệ thống Pháp lý của 

Oregon 

Luật Giao thông và Tai nạn 

Ô tô  Luật Thanh thiếu niên 

Di chúc, Quỹ ủy thác và Luật Người cao niên 
  

http://www.oregonstatebar.org/


 

Nếu bạn cần trợ giúp trực tiếp, Dịch vụ Giới thiệu Luật sư (“LRS”) 

của Liên đoàn Luật sư Oregon có nhiều chương trình khác nhau 
để giúp bạn tìm được luật sư thích hợp. Nếu được giới thiệu qua 

dịch vụ của chúng tôi, bạn được đảm bảo có một buổi tham vấn 
ban đầu lên đến 30 phút với lệ phí tối đa là $35. LRS không chỉ 
đạo, giám sát hoặc bảo đảm cho dịch vụ tư vấn hoặc đại diện pháp 

lý được cung cấp bởi luật sư chấp nhận giới thiệu. Tuy nhiên, 
chúng tôi có thể tìm một luật sư dựa trên lĩnh vực luật pháp, địa 
điểm, ngôn ngữ nói và các nhu cầu đặc thù khác mà bạn có thể có. 
Các luật sư LRS có vị trí tốt trong liên đoàn, không có tiến trình kỷ 

luật hiện đang chờ xử lý, có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp và 
đồng ý tuân theo tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng của chúng tôi. 

Tùy thuộc vào tình hình tài chính và nhu cầu pháp lý của bạn, 

bạn có thể đủ tiêu chuẩn cho dịch vụ được giảm lệ phí của 
chúng tôi gọi là Chương trình Giá Phải chăng. Chúng tôi cũng 

có các chương trình giới thiệu đặc biệt cho thanh thiếu niên và 
quân nhân tại ngũ thường trực. 

Để biết thêm thông tin về các chương trình giới thiệu của chúng 

tôi, hoặc để điền một yêu cầu giới thiệu trực tuyến, vui lòng vào 
trang web bên dưới hoặc gọi cho chúng tôi. 

 

www.oregonstatebar.org/public/ris 

(503) 684-3763 
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