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Khơi dậy tinh thần quán quân trong quý vị
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Hầu hết các lựa chọn phúc lợi 
của quý vị đều sẽ được tái tục.* 

Nếu muốn thay đổi bất kỳ lựa chọn 
phúc lợi nào cho năm 2022, quý vị 
phải hoàn tất việc ghi danh trực 
tuyến đúng thời hạn.

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp quý 
vị đạt được cuộc sống khỏe mạnh 
toàn diện.

*Mỗi năm, quý vị phải ghi danh lại vào các Tài 
Khoản Chi Tiêu Linh Hoạt.
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Truy cập AskALEX hoặc sự kiện Irish Health Trực Tuyến để xem xét các chương trình 
bảo hiểm và lựa chọn cho quý vị. 

TÔI MUỐN GIỮ CÁC PHÚC LỢI 
HIỆN CÓ CỦA MÌNH. 
 ■ Truy cập mybenefits.nd.edu để xem xét các chương trình bảo 

hiểm hiện tại của quý vị. Nếu không có thay đổi nào, quý vị sẽ 
được ghi danh lại vào cùng các chương trình bảo hiểm đó cho 
năm tới. 

 ■ Lựa chọn các Tài Khoản Chi Tiêu Linh Hoạt cho quý vị. 
 ■ Xem xét ghi danh tham gia bảo hiểm bồi thường chi phí nằm 

viện mới của chúng tôi—hoặc bất kỳ phúc lợi tự nguyện nào 
nếu quý vị chưa được ghi danh. XEM THÔNG TIN CHI TIẾT TẠI CÁC 
TRANG 5-7.

CÓ THỂ TÔI MUỐN THAY ĐỔI 
CÁC PHÚC LỢI CỦA MÌNH. 
 ■ Truy cập mybenefits.nd.edu để so sánh các chương trình và 

phí bảo hiểm. 
 ■ Sử dụng công cụ AskALEX hoặc Irish Health Trực Tuyến để 

giúp quý vị tìm ra chương trình bảo hiểm y tế phù hợp. 
 ■ Lựa chọn các Tài Khoản Chi Tiêu Linh Hoạt cho quý vị. 
 ■ Xem xét ghi danh tham gia bảo hiểm bồi thường chi phí nằm 

viện mới của chúng tôi—hoặc bất kỳ phúc lợi tự nguyện nào 
nếu quý vị chưa được ghi danh. XEM THÔNG TIN CHI TIẾT TẠI CÁC 
TRANG 5-7.

LỰA CHỌN NÀO PHÙ HỢP NHẤT VỚI QUÝ VỊ?

AskALEX 
Để giúp quý vị tìm được các chương trình 
phúc lợi phù hợp với mình, chúng tôi khuyến 
khích quý vị sử dụng công cụ AskALEX. 
Công cụ hỗ trợ trực tuyến này giúp quý vị lựa chọn các phúc 
lợi và tùy chọn bảo hiểm đáp ứng nhu cầu và ngân sách của 
quý vị. ALEX sẽ dẫn dắt quý vị trả lời một loạt các câu hỏi đơn 
giản để giúp quý vị xem xét những chương trình có sẵn cũng 
như cách chúng hoạt động. Dù quý vị mới lần đầu lựa chọn các 
phúc lợi hay đang nghĩ đến việc đổi chương trình bảo hiểm, 
ALEX luôn là công cụ hỗ trợ phù hợp cho quý vị! 

Xin lưu ý, ALEX không phải là công cụ để quý vị ghi danh nhận 
các phúc lợi, mà chỉ giúp quý vị khám phá các lựa chọn có sẵn. 
Bắt đầu khám phá ngay hôm nay tại  
myalex.com/notredame/2022 

Tôi đã thử dùng 
AskALEX và thấy dễ 
dàng cũng như hữu 
ích đến bất ngờ. Tôi 
rất thích là ở phần 
cuối có biểu đồ so 
sánh thể hiện rõ ràng 
phương án lựa chọn thông 
minh nhất cho gia đình tôi.  
Đến nay, tôi đã sử dụng AskALEX 
hai năm liên tiếp và chắc chắn 
sẽ còn sử dụng tiếp. 

— Beth Grisoli,  
Giám Đốc Dịch Vụ Đa Phương Tiện

GHI DANH THÊM 
NGƯỜI PHỤ 
THUỘC?
Nếu muốn thêm vợ/chồng hoặc 
người phụ thuộc khác, quý vị 
cần cung cấp tài liệu để xác thực 
mối quan hệ của người phụ 
thuộc đó với mình. Quý vị phải 
nộp tài liệu qua trang MyBenefits.
nd.edu muộn nhất là ngày 4 
Tháng Mười Hai. Bản scan hoặc 
ảnh chụp tài liệu rõ nét đều được 
chấp nhận. 

QUAN TRỌNG: Nếu không cung 
cấp tài liệu đúng hạn, vợ/chồng 
hoặc người phụ thuộc đó của quý vị 
sẽ không được ghi danh.
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NỘI DUNG 
MỚI CHO 

NĂM 2022

Hàng năm, chúng tôi đánh giá các phúc lợi để đảm bảo 
sao cho các giảng viên và nhân viên của Notre Dame 
cũng như gia đình họ được lựa chọn những phúc lợi 
giúp quý vị có được sự chăm sóc cần thiết, bảo vệ được 
gia đình và cân bằng cuộc sống ngoài công việc.

Đem Lại Lựa Chọn Thuận Tiện Với Giá Phải Chăng.
Để tìm hiểu thêm, hãy truy 

cập hr.nd.edu/benefits-
compensation

Chương Trình Tự Nguyện Mới:  
Bồi Thường Chi Phí Nằm Viện 
Bảo hiểm bồi thường chi phí nằm viện là lựa chọn mới 
nhất trong chương trình phúc lợi bảo hiểm tự nguyện 
của chúng tôi. Bảo hiểm này bổ sung cho chương trình 
bảo hiểm y tế của quý vị và chi trả trực tiếp cho quý vị 
trong trường hợp phải nhập viện. ĐỌC THÊM Ở TRANG 7

Hãng Bảo Hiểm Tự Nguyện Mới 
Giờ đây, các phúc lợi bảo hiểm tự nguyện của chúng 
ta — bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, tai nạn và bồi thường 
chi phí nằm viện — sẽ do Voya cung cấp. Sự thay đổi 
này cũng sẽ dẫn đến phí bảo hiểm thấp hơn.  

Tăng Cường Thị Lực 
Chụp hình võng mạc và các phúc lợi khác đã được bổ 
sung vào phạm vi bảo hiểm. Ngoài ra, EyeMed giờ đây 
sẽ cung cấp phạm vi bảo hiểm nâng cao hơn cho những 
người mắc bệnh tiểu đường. ĐỌC THÊM Ở TRANG 9 

Cơ Hội Ghi Danh Đặc Biệt 
Bảo Hiểm Nhân Thọ 
Nhân viên trường có thể chọn lựa bảo hiểm nhân thọ 
lần đầu hoặc tăng phạm vi bảo hiểm bổ sung hiện 
có với mức quyền lợi bằng 1 lần lương hàng năm mà 
không cần bằng chứng về khả năng được bảo hiểm 
(EOI). ĐỌC THÊM Ở TRANG 8 

Mở Rộng Cơ Hội Hưởng Phúc Lợi 
Chăm Sóc Sức Khỏe 
Giờ đây, khoản tín dụng chăm sóc sức khỏe $50 được 
cung cấp cho cả ba chương trình phúc lợi tự nguyện: 
bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, tai nạn và bồi thường tại 
bệnh viện. ĐỌC THÊM Ở TRANG 5-7

Mạng Lưới Bác Sĩ Chuyên Khoa 
Summus
Mạng lưới bác sĩ chuyên khoa Summus cho phép quý vị 
tiếp cận các chương trình chăm sóc sức khỏe cá nhân, 
theo giới thiệu, được cá nhân hóa, cũng như khóa huấn 
luyện, của mạng lưới Summus. ĐỌC THÊM Ở TRANG 15

GHI NHỚ LỊCH
Đăng Ký Từ Ngày 19/10 - Ngày 5/11 Năm 2021
Trò chuyện và xem trình bày trực tuyến của nhà cung 

cấp 19-20 Tháng Mười
https://bit.ly/3k2Z6TN

Sự Kiện Irish Health 
Trực Tuyến
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BẢO HIỂM 
TAI NẠN TỰ 

NGUYỆN

Giờ đây, bảo hiểm tai nạn sẽ do Voya cung cấp và 
dành cho mọi giảng viên cũng như nhân viên hội đủ 
điều kiện hưởng phúc lợi. Phí bảo hiểm tai nạn sẽ 
giảm trong năm 2022.

Đầu Tư vào Sự An Tâm.Để tìm hiểu thêm, hãy truy 
cập hr.nd.edu/benefits-

compensation

Mức Phí 
Hàng Tháng 

năm 2021

Mức Phí 
Hàng Tháng 

năm 2022

Cá nhân $5,52 $4,88

Cá nhân +1 $8,68 $8,32

Gia đình $15,84 $11,76

MỨC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH

Voya: 
voya.com 

Quét để xem thông tin 
chi tiết về chương trình 
và phạm vi bảo hiểm.

Bao gồm bảo hiểm cá nhân miễn phí 
khi ghi danh tham gia Anthem HSA.

Khi Cả Hai Vợ Chồng Cùng Làm Việc tại Notre Dame
Nếu cả quý vị và vợ/chồng của quý vị đều là nhân viên 
trường hội đủ điều kiện hưởng phúc lợi, thì một trong hai 
người (không phải cả hai) có thể chọn bảo hiểm cá nhân +1 
hoặc bảo hiểm gia đình. Ngoài ra, chỉ một trong hai quý vị 
có thể đài thọ cho con cái phụ thuộc. 

Cung cấp bởi 

■ Thanh toán trực tiếp cho quý vị nếu quý vị hoặc một thành viên
gia đình được bảo hiểm bị thương nặng hoặc tử vong trong một
vụ tai nạn

■ Đài thọ các chi phí xuất túi, chẳng hạn như chi phí chăm sóc tại
bệnh viện/phòng cấp cứu, chấn thương cần phẫu thuật, phí xe
cứu thương, vật lý trị liệu, phục hồi, thu nhập và chỗ ở cho gia
đình

■ MỚI!  Có thêm Phúc Lợi Chăm Sóc Sức Khỏe hàng năm $50 khi
quý vị, vợ/chồng và con cái của quý vị thực hiện một cuộc kiểm
tra sàng lọc sức khỏe được đài thọ vào hoặc sau ngày bảo hiểm
của quý vị có hiệu lực.

■ Nếu tai nạn xảy ra khi quý vị đang tham gia một hoạt động thể
thao có tổ chức được đề cập trong giấy chứng nhận, thì phúc
lợi chăm sóc tại bệnh viện do tai nạn, chăm sóc tai nạn hoặc
thương tật thông thường sẽ được tăng lên.



6

Đăng Ký Mở Rộng Năm 2022

BẢO HIỂM 
BỆNH HIỂM 
NGHÈO TỰ 

NGUYỆN

Thông qua Voya, nhà cung cấp mới của chúng tôi, sẽ 
có thêm nhiều bệnh hiểm nghèo hơn được bảo hiểm. 
Ngoài ra, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo sẽ được cung cấp 
với các mức phí thấp hơn.
 
Y Học Nghiêm Túc, Chăm Sóc Tuyệt Vời.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy 
cập hr.nd.edu/benefits-

compensation

Voya:  
voya.com 

Quét để xem thông tin 
chi tiết về chương trình 
và phạm vi bảo hiểm.

Quét để xem các mức 
phí của chương trình và 
các mức độ bảo hiểm.

Bao gồm bảo hiểm cá nhân miễn phí 
khi ghi danh tham gia Anthem HSA.

Khi Cả Hai Vợ Chồng Cùng Làm Việc tại Notre Dame
Nếu cả quý vị và vợ/chồng của quý vị đều là nhân viên 
trường hội đủ điều kiện hưởng phúc lợi, thì một trong hai 
người (không phải cả hai) có thể chọn bảo hiểm cá nhân +1 
hoặc bảo hiểm gia đình. Ngoài ra, chỉ một trong hai quý vị 
có thể đài thọ cho con cái phụ thuộc. 

Cung cấp bởi 

■ Có thêm Phúc Lợi Chăm Sóc Sức Khỏe hàng năm $50 khi quý 
vị, vợ/chồng và con cái của quý vị thực hiện một cuộc kiểm 
tra sàng lọc sức khỏe được đài thọ vào hoặc sau ngày bảo 
hiểm của quý vị có hiệu lực.

■ Thanh toán một lần khi có chẩn đoán mắc các bệnh hiểm 
nghèo như đau tim, đột quỵ, suy nội tạng, ung thư, bệnh 
Alzheimer, v.v.

■ Có thể sử dụng tiền thanh toán đó để chi trả các chi phí y tế 
hoặc các chi phí sinh hoạt khác (trông giữ trẻ, phương tiện di 
chuyển, trang thiết bị y tế đặc biệt, v.v.) 

■ Với những người hiện đã ghi danh, độ tuổi phát hành gần 
nhất sẽ được sử dụng tiếp; sẽ không ai phải trả nhiều hơn 
mức phí hiện tại của họ.

MỨC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH
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Cung cấp bởi 

■ Thanh toán phúc lợi nếu quý vị có thời gian lưu trú thuộc 
phạm vi đài thọ tại một bệnh viện, đơn vị chăm sóc tích 
cực hoặc cơ sở phục hồi chức năng vào hoặc sau ngày 
bảo hiểm của quý vị có hiệu lực 

■ Quý vị có thể dùng số tiền đó để chi trả bất kỳ chi phí nào 
tùy ý: trông giữ trẻ, hàng tạp phẩm, giúp việc nhà, v.v. 

■ Phù hợp cân nhắc để bảo hiểm cho trẻ sơ sinh

VÍ DỤ VỀ TIẾT KIỆM CHI PHÍ: Bảo Hiểm Thai Sản & Trẻ Sơ Sinh
Tom và Becky rất hạnh phúc khi đón cậu con trai Andrew bé bỏng chào đời. May mắn là Becky đã có bảo 
hiểm bồi thường chi phí nằm viện mua qua hãng sở của cô. Phúc lợi mà cô nhận được từ bảo hiểm này 
đã giúp cô trang trải các khoản khấu trừ y tế và đồng thanh toán, cũng như chi phí đậu xe và ăn uống của 
Tom, trong hai ngày cô nằm viện.

Các Chi Phí Xuất Túi của Becky  
Trong Thời Gian Nằm Viện Bao Gồm:
■ Khoản khấu trừ bảo hiểm y tế  
■ Khoản đồng thanh toán  
■ Ăn uống & đậu xe

BỒI THƯỜNG 
CHI PHÍ NẰM 

VIỆN TỰ 
NGUYỆN

MỚI CÓ CHO NĂM 2022! Bảo hiểm này bổ sung cho 
gói bảo hiểm y tế của quý vị bằng cách giúp thanh toán 
các chi phí phát sinh do thời gian nằm viện.

Giúp Quý Vị Tiết Kiệm Chi Phí Khi Nằm Viện.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy 
cập hr.nd.edu/benefits-

compensation

Mức Phí 
Hàng Tháng 

năm 2022

Cá nhân $11,20

Cá nhân +1 $26,86

Gia đình $42,50

MỨC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH

Voya:  
voya.com 

CHI TRẢ 
PHÚC LỢI

Phúc Lợi Nhập Viện $1.000

Phúc Lợi Hàng Ngày $100

Phúc lợi bảo hiểm bồi thường chi phí nằm 
viện được trả trực tiếp cho Becky

– $1.000

Phúc lợi hàng ngày trả trực tiếp cho 
Becky

– $100 x 2 ngày

Số tiền Becky nhận được để giúp thanh 
toán các chi phí xuất túi của cô

$1.200

Chi phí xuất túi thực chi sau khi nhận 
$1.200 các phúc lợi trực tiếp

$600

Khi Cả Hai Vợ Chồng Cùng Làm Việc tại Notre Dame
Nếu cả quý vị và vợ/chồng của quý vị đều là nhân viên 
trường hội đủ điều kiện hưởng phúc lợi, thì một trong hai 
người (không phải cả hai) có thể chọn bảo hiểm cá nhân +1 
hoặc bảo hiểm gia đình. Ngoài ra, chỉ một trong hai quý vị 
có thể đài thọ cho con cái phụ thuộc. 

Các chi phí xuất túi 
của Becky

$1.800
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Tuổi 
Quý Vị

Số Tiền Bảo Hiểm theo Tỷ Lệ Phần 
Trăm của Số Tiền Trước 65 Tuổi

65-69 65% của số tiền trước 65 tuổi

70-74 50% của số tiền trước 65 tuổi

Trên 75 
trở lên

25% của số tiền trước 65 tuổi

Securian Financial:  
securian.com 

BẢO HIỂM 
NHÂN THỌ

Các mức phí và tùy chọn phạm vi bảo hiểm của 
chương trình vẫn giữ nguyên – đem lại cho quý vị một 
cách thuận tiện với giá phải chăng để bảo vệ tương 
lai tài chính cho những người thân yêu. Bảo hiểm do 
Securian cung cấp.

Lập Kế Hoạch cho Tương Lai... Ngay Hôm Nay.

Bảo Hiểm Nhân Thọ Cơ Bản
 ■ Bảo hiểm $25.000 cho mọi giảng viên và nhân viên  

toàn thời gian, hội đủ điều kiện hưởng phúc lợi
 ■ Do Trường cung cấp miễn phí
 ■ Không cần ghi danh tham gia
 ■ Hãy kiểm tra hoặc cập nhật những người thụ hưởng 

của quý vị 

Bảo Hiểm Nhân Thọ Bổ Sung
 ■ Bổ sung cho bảo hiểm do Trường cung cấp 
 ■ 1 đến 10 lần lương của quý vị, lên đến 1.5 triệu đô-la
 ■ Có thể sẽ cần có Bằng Chứng về Khả Năng Được Bảo 

Hiểm
 ■ Cần ghi danh tham gia
 ■ Ở độ tuổi 65 trở lên, số tiền bao trả trở thành tỷ lệ 

phần trăm của số tiền bao trả trước đó

Khi Cả Hai Vợ Chồng Cùng Làm Việc tại  
Notre Dame 

Người vợ/chồng cũng đang làm việc tại Trường và 
đủ điều kiện được nhận bảo hiểm nhân thọ cơ bản 
và bổ sung sẽ không hội đủ điều kiện nhận bảo 
hiểm theo chương trình bảo hiểm nhân thọ cho 
người phụ thuộc. Ngoài ra, một trong hai người, 
chứ không phải cả hai, có thể bảo hiểm cho con 
cái.

Bằng Chứng về Khả Năng Được Bảo Hiểm
Bằng Chứng về Khả Năng Được Bảo Hiểm (EOI) 
xác nhận tình trạng sức khỏe của người được bảo 
hiểm và cho biết những bệnh trạng hoặc lần nhập 
viện trước đó. Có thể sẽ cần có EOI nếu quý vị tăng 
phạm vi bảo hiểm lên quá một số tiền nhất định, 
hoặc đang lựa chọn bảo hiểm lần đầu, hoặc trước 
đó đã từng hủy bảo hiểm.

Bảo Hiểm Nhân Thọ Cho Người Phụ 
Thuộc 
 ■ Bảo hiểm cho vợ/chồng và con cái phụ thuộc  

(dưới 26 tuổi)
 ■ Có thể sẽ cần có Bằng Chứng về Khả Năng Được Bảo 

Hiểm
 ■ Cần ghi danh tham gia, thanh toán phí bảo hiểm bằng 

cách khấu trừ lương
 ■ Các tùy chọn bảo hiểm: Vợ/chồng $12.500/$25.000; 

Con $5.000/10.000

Để tìm hiểu thêm, hãy truy 
cập hr.nd.edu/benefits-

compensation

MỚI! Cơ Hội Ghi Danh 
Đặc Biệt cho năm 2022 
Nhân viên trường có thể chọn lựa bảo 
hiểm nhân thọ bổ sung lần đầu hoặc 
tăng phạm vi bảo hiểm bổ sung hiện có 
với mức quyền lợi bằng 1 lần lương hàng 
năm mà không cần bằng chứng về khả 
năng được bảo hiểm (EOI). Cơ hội này 
dành cho cả những ai trước đây đã từ 
chối hoặc hủy gói bảo hiểm, hoặc những 
người có mức bảo hiểm kéo theo vượt 
quá $750.000. 



9

Đăng Ký Mở Rộng Năm 2022

Danh bạ EyeMed: 
eyemedvisioncare.com

CHƯƠNG 
TRÌNH BẢO 

HIỂM NHÃN 
KHOA

Mức Phí Hàng 
Tháng  

năm 2021

Mức Phí Hàng 
Tháng  

năm 2022

Cá nhân $9,90 $9,72

Cá nhân +1 $18,72 $18,36

Gia đình $27,42 $26,88

MỨC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình phúc lợi về nhãn khoa này của Trường do 
EyeMed cung cấp. Chương trình này giúp quý vị tiết kiệm 
đáng kể chi phí khám mắt, gọng kính, mắt kính chữa khúc 
xạ, điều chỉnh thị lực bằng laser, chụp hình võng mạc và 
chăm sóc mắt cho người mắc bệnh tiểu đường.

Thị Lực của Quý Vị Là Tiêu Điểm của Chúng Tôi.

Lựa Chọn Nhà Cung Cấp
Quý vị có thể đến khám tại nhà cung cấp bảo hiểm nhãn 
khoa mà mình chọn. Tuy nhiên, quý vị sẽ được nhận mức 
giá chiết khấu khi đến các bác sĩ đo thị lực và chuyên viên 
kính mắt thuộc mạng lưới EyeMed, bao gồm:

■ Các bác sĩ nhãn khoa, chuyên viên kính mắt và bác sĩ 
đo thị lực độc lập

■ Các nhà cung cấp bán lẻ như LensCrafters,  
Pearle Vision, Target

Lưu ý: Không cần điền đơn yêu cầu bồi thường đối với dịch 
vụ của các nhà cung cấp tham gia mạng lưới, nhưng có thể 
phải nộp để được hoàn phí (lên đến mức tối đa của chương 
trình bảo hiểm) đối với một số dịch vụ thực hiện tại các nhà 
cung cấp không tham gia mạng lưới.

MỚI!  Chụp Hình Võng Mạc
Giờ đây đã có bao trả chụp hình võng mạc. 

■ Chi phí hội viên, $15 đồng thanh toán
■ Trợ cấp ngoài mạng lưới, lên đến $20

MỚI!  Chăm Sóc Nhãn Khoa Nâng Cao  
cho Bệnh Nhân Tiểu Đường 
Bệnh tiểu đường và sức khỏe của mắt gắn kết với nhau 
bởi những lựa chọn có lợi cho sức khỏe. Chính vì vậy mà 
EyeMed đã bổ sung một phúc lợi mới cho những người 
mắc bệnh tiểu đường Tuýp 1 hoặc Tuýp 2 bị bệnh võng mạc 
tiểu đường .

Để tìm hiểu thêm, hãy truy 
cập hr.nd.edu/benefits-

compensation

Quét để xem thông tin 
chi tiết về chương trình 
và phạm vi bảo hiểm.
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Danh bạ và danh sách các dịch vụ được 
bảo hiểm: deltadentalin.com
 
Tình trạng hội đủ điều kiện, yêu 
cầu thanh toán hoặc bồi hoàn: 
toolkitsonline.com

DELTA 
PREMIER*

DELTA 
PPO POS*

Cá nhân $16,74 $21,36

Cá nhân +1 $31,88 $40,48

Gia đình $56,78 $74,48

CHƯƠNG 
TRÌNH BẢO 
HIỂM NHA 

KHOA

MỨC PHÍ 2022

Trường cung cấp hai lựa chọn chương trình bảo hiểm 
nha khoa thông qua Delta Dental. Cả hai chương trình 
này đều cho phép chọn bất kỳ nha sĩ nào được cấp phép 
để chăm sóc cho quý vị. 

Lý Do Để Nở Nụ Cười. 

*Nếu ghi danh tham gia chương trình bảo hiểm của 
Delta Dental, quý vị phải tiếp tục ghi danh trong hai 
năm. Quý vị có thể chuyển đổi giữa hai chương trình bảo 
hiểm trong thời gian đăng ký mở rộng hoặc khi quý vị có 
một sự kiện đủ điều kiện chuyển đổi, chẳng hạn như sinh 
nở hoặc kết hôn.

Chương Trình Cơ Bản
 ■ Phí bảo hiểm hàng tháng thấp hơn đổi lấy mức bảo 

hiểm thấp hơn và quyền lợi tối đa hàng năm thấp hơn

Chương Trình PPO POS
 ■ Tỷ lệ phần trăm cao hơn của các dịch vụ cơ bản, với 

quyền lợi tối đa hàng năm cao hơn

Được thanh toán ở mức thông thường và thông lệ: Mức phí thông thường và thông lệ là số tiền mà 
chương trình bảo hiểm nha khoa của quý vị xác định là phạm vi thanh toán thông thường cho một 
dịch vụ cụ thể tại một khu vực địa lý nhất định.

**Khi quý vị sử dụng dịch vụ của nha sĩ không tham gia chương trình, Delta Dental sẽ hoàn 
tiền cho quý vị chứ không phải cho nha sĩ đó. Tài liệu này nhằm mục đích bổ sung cho Chứng 
Chỉ Chăm Sóc Nha Khoa và Bảng Tóm Tắt các Phúc Lợi của Chương Trình Bảo Hiểm Nha Khoa 
của quý vị. Vui lòng tham khảo chứng chỉ và bảng tóm tắt của quý vị để biết các hạn chế và loại 
trừ trong hợp đồng bảo hiểm. 

Để tìm hiểu thêm, hãy truy 
cập hr.nd.edu/benefits-

compensation

Quét để xem thông tin 
chi tiết về chương trình 
và phạm vi bảo hiểm.
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CHƯƠNG 
TRÌNH BẢO 

HIỂM Y TẾ

Cả hai chương trình y tế của Notre Dame 
đều cung cấp 100% dịch vụ chăm sóc 
phòng ngừa và quyền tiếp cận mạng 
lưới rộng lớn các nhà cung cấp dịch vụ 
Anthem.

Anthem HSA
 ■ Phí bảo hiểm hàng tháng thấp nhất và mức khấu trừ 

cao nhất, quý vị thanh toán toàn bộ chi phí các dịch vụ 
cho đến khi đạt đến mức khấu trừ 

 ■ Bao gồm HSA*, bảo hiểm tai nạn cá nhân và bảo hiểm 
bệnh hiểm nghèo

 ■ Đóng góp vào HSA của Notre Dame: $500 cho bảo hiểm 
cá nhân, $1.000 cho bảo hiểm cá nhân +1 hoặc bảo 
hiểm gia đình

Anthem PPO
 ■ Phí bảo hiểm hàng tháng cao nhất và khoản khấu trừ 

cũng như mức xuất túi tối đa thấp nhất
 ■ Các khoản đồng thanh toán và đồng bảo hiểm đối với 

một số dịch vụ

ANTHEM HSA ANTHEM PPO

Cá nhân $68 $108

Cá nhân +1 $174 $254

Gia đình $223 $344

PHÍ BẢO HIỂM Y TẾ HÀNG THÁNG

* Nếu quý vị là người tham gia Medicare Part A, đã ghi danh tham gia Tricare, hoặc có bất kỳ bảo hiểm y tế nào khác, quý vị không đủ điều kiện để có 
Tài Khoản Tiết Kiệm Y Tế (HSA). 
** Chỉ giảng viên/nhân viên trường mới hội đủ điều kiện hưởng Live Well Rewards.

Các giảng viên và nhân viên hội đủ điều kiện hưởng 
phúc lợi có thể chọn trong hai chương trình bảo hiểm y 
tế. Chương trình mà quý vị chọn sẽ quyết định số tiền 
quý vị phải trả cho các dịch vụ và số tiền mà chương 
trình thanh toán.

Chăm Sóc Y Tế Đặc Biệt, Gần Gũi với Quý Vị.
Để tìm hiểu thêm, hãy truy 

cập hr.nd.edu/benefits-
compensation

MỚI!  
Live Well Rewards
Live Well Rewards (Phần Thưởng Sống 
Khỏe) tặng một khoản tín dụng vào phí bảo 
hiểm chương trình sức khỏe năm 2022 của 
quý vị, về cơ bản là giúp giảm số tiền quý vị 
phải đóng cho bảo hiểm sức khỏe.

Các hoạt động hội đủ điều kiện bao gồm: 

 ■ Khám Sức Khỏe Hàng Năm
 ■ Khám Nha Khoa
 ■ Chụp X-quang tuyến vú, nội soi đại tràng, 

kiểm tra da, tư vấn Chương Trình Hỗ Trợ 
Nhân Viên (EAP) hoặc sử dụng các tài 
nguyên EAP trực tuyến với LifeWorks

Tiết Kiệm với Live Well Rewards! 
Quý vị hoàn thành càng nhiều hoạt 
động thì sẽ kiếm được khoản tín dụng 
càng cao! 
 ■ Một hoạt động = $15/tháng

 ■ Hai hoạt động = $25/tháng

 ■ Ba hoạt động = $30/tháng

Quét để xem thông tin 
chi tiết về chương trình 
và phạm vi bảo hiểm.

Sử dụng AskALEX để giúp quyết định chương 
trình bảo hiểm nào phù hợp nhất cho quý vị và 
gia đình. Tìm hiểu thêm tại: 
myalex.com/notredame/2022
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BÀ MẸ 
TƯƠNG LAI

Chương trình Bà Mẹ Tương Lai (Future Moms) của 
Anthem hỗ trợ cho những người sắp làm mẹ theo cách 
giúp giải quyết cả những chi phí chăm sóc sức khỏe 
cho họ. 

Hỗ Trợ Toàn Diện giúp đem lại Kết Quả Thai Sản 
Tốt Đẹp và Sự Tin Tưởng vào Dịch Vụ Chăm Sóc.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy 
cập hr.nd.edu/benefits-

compensation

Cung cấp bởi 
Chương trình Bà Mẹ Tương Lai đem đến cho tất cả những người 
sắp làm mẹ sự hướng dẫn phù hợp riêng đến tận lúc sinh nở và 
sau sinh.
 ■ Dễ dàng tiếp cận: Sử dụng điện thoại, các công cụ hỗ trợ ảo 

và kỹ thuật số, chương trình Bà Mẹ Tương Lai xây dựng mối 
quan hệ giữa những phụ nữ mang thai và các chuyên gia 
được đào tạo chuyên sâu trong đội ngũ y tá chăm sóc thai 
sản.  

 ■ Nguồn trợ giúp đáng tin cậy: Chương trình mang lại cho 
những người sắp làm mẹ một nơi để tìm đến khi cần hỗ trợ 
và hướng dẫn, dù là ngày hay đêm.

 ■ Nhận được tới $500: Bằng việc điền vào các đánh giá sức 
khỏe ở đầu thai kỳ, giữa thai kỳ và sau khi sinh, các bà mẹ 
tương lai có thể nhận được khoản thưởng tài chính lên đến 
$500 thông qua thẻ ghi nợ trả trước. Số tiền này có thể được 
dùng để chi trả các chi phí y tế của quý vị hoặc các chi phí 
khác liên quan đến việc chào đón một em bé ra đời.

Những ý kiến tư vấn hàng tháng thông qua chương trình phúc lợi Bà Mẹ 
Tương Lai thật vô cùng giá trị trong suốt thời gian mang thai lần đầu 
của tôi. Tôi đã có thể đưa ra câu hỏi, nhận lời khuyên và cũng biết được 
điều gì là “bình thường” trong mỗi tháng của thai kỳ.
Tôi rất cảm kích Notre Dame đã cung cấp phúc lợi này.  
Xứng đáng 100% với thời gian bỏ ra!

— Cassie Smith 
Phó Giám Đốc Tuyển Sinh, Tiếp Thị và Ghi Danh Sau Đại Học
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DỊCH VỤ KỸ 
THUẬT SỐ

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Anthem được các dịch vụ kỹ 
thuật số hậu thuẫn thêm, giúp nâng cao dịch vụ chăm sóc 
và giúp quý vị nhận được dịch vụ chăm sóc cần thiết một 
cách dễ dàng hơn. 

Công Cụ để Đáp Ứng Mọi  
Nhu Cầu của Quý Vị.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy 
cập hr.nd.edu/benefits-

compensation

Ứng dụng LiveHealth Online 
Khi cảm thấy không khỏe, quý vị có thể dễ dàng nhận 
được sự hỗ trợ cần thiết bằng cách dùng ứng dụng 
LiveHealth Online. Chương trình bảo hiểm Anthem của 
quý vị bao gồm các phúc lợi về thăm khám qua video, nên 
quý vị sẽ chỉ phải trả phần đóng góp chi phí của mình  
($15 PPO/ $49 HSA).
Trên LiveHealth Online, quý vị có thể: 
 ■ Gặp bác sĩ được hội đồng y khoa chứng nhận, phục 

vụ 24/7. Đây là một lựa chọn tuyệt vời đối với các 
chứng bệnh cảm lạnh, cúm, dị ứng, nhiễm trùng 
xoang hoặc các vấn đề sức khỏe thông thường khác. 

 ■ Thăm khám qua video với một chuyên gia trị liệu để 
được trợ giúp khi gặp chứng lo âu, trầm cảm, đau 
buồn, cơn hoảng sợ và nhiều vấn đề khác.

 ■ Tham khảo ý kiến   bác sĩ tâm thần được hội đồng y 
khoa chứng nhận. Nếu trên 18 tuổi, quý vị có thể 
được hỗ trợ về thuốc để giúp kiểm soát tình trạng sức 
khỏe tâm thần. 

Hãy thiết lập tài khoản tại livehealthonline.com hoặc 
tải xuống ứng dụng LiveHealth Online tại Apple Store 
hoặc Google Play. 

Ứng dụng Sydney 
Ứng dụng Sydney của Anthem cho phép quý vị quản 
lý quá trình chăm sóc sức khỏe của mình ngay từ điện 
thoại hoặc máy tính.  
Kiểm tra các yêu cầu thanh toán: Xem những khoản 
nào được bao trả và những khoản nào quý vị phải trả. 
Nhận thẻ ID của quý vị: Chia sẻ, gửi fax hoặc email thẻ 
ID từ thiết bị của quý vị. 
Tìm bác sĩ: Tìm các bác sĩ trong chương trình bảo hiểm 
của quý vị. 
Nhận thuốc: Nhận tiếp thuốc kê toa qua mạng. 
Ước tính chi phí: So sánh các chi phí và chất lượng đối 
với các thủ tục thông thường. 

 
Tải xuống ứng dụng Sydney tại Apple Store 
hoặc Google Play. 
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TƯ VẤN 
SỨC KHỎE

Health Advocate (Tư Vấn Sức Khỏe) có thể giải đáp 
các thắc mắc về phúc lợi của quý vị, giải thích các thuật 
ngữ bảo hiểm, giúp quý vị hiểu về phạm vi bảo hiểm 
của mình, tìm nhà cung cấp dịch vụ và hỗ trợ quý vị 
vượt qua các vấn đề y tế. 

Lời Khuyên để Đáp Ứng Mọi Nhu Cầu Của Quý Vị.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy 
cập hr.nd.edu/benefits-

compensation

      sẽ: 

Giúp quý vị hiểu về các phúc lợi của mình. 
■ Chúng tôi sẽ giải đáp các thắc mắc của quý vị về bảo hiểm y 

tế, thuốc kê đơn, nha khoa và nhãn khoa. 

Giải thích phần đóng góp chi phí của quý vị. 
■ Phần này bao gồm các khoản khấu trừ, đồng thanh toán và 

đồng bảo hiểm.

Xác nhận tình trạng mạng lưới của nhà cung cấp dịch vụ của 
quý vị. 
■ Chúng tôi có thể giúp tìm kiếm các nhà cung cấp trong mạng 

lưới (chi phí thấp hơn) so với các nhà cung cấp ngoài mạng 
lưới (chi phí cao hơn).

Điều phối việc chăm sóc và các dịch vụ.
■ Đội ngũ của chúng tôi sẽ giúp điều phối các dịch vụ liên quan 

đến mọi khía cạnh chăm sóc của quý vị. 

Giúp quý vị nhận mọi thông tin cần thiết.
■ Tất cả mọi thứ từ kết quả xét nghiệm, các phương án điều trị, 

thuốc men, v.v. 

Giải quyết các yêu cầu thanh toán và các vấn đề về hóa đơn 
thanh toán
■ Chúng tôi sẽ thay mặt quý vị để giải quyết, đặc biệt là với 

những yêu cầu thanh toán phức tạp hơn. 

Giúp đỡ mọi lúc, mọi nơi.
■ Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, email và tin 

nhắn bảo mật. 

Trợ giúp về Medicare
■ Một chuyên gia Medicare có thể giải thích về Medicare để quý 

vị có thể chọn được chương trình bảo hiểm phù hợp với quý 
vị, với ngân sách và tình trạng sức khỏe của quý vị.

Bắt đầu sử dụng bằng cách gọi đến 
866.695.8622 hoặc vào 
HealthAdvocate.com/members.
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MỚI! 
SUMMUS

Năm 2022, nhân viên trường sẽ được tiếp cận miễn phí 
với Summus. Mạng lưới bác sĩ chuyên khoa Summus 
và đội ngũ cố vấn y tế luôn sẵn sàng qua điện thoại 
hoặc video để giải quyết những lo ngại về sức khỏe của 
quý vị.

Dịch Vụ Trợ Giúp Đặc Biệt Cá Nhân Hóa.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy 
cập hr.nd.edu/benefits-

compensation

          
đem lại cho quý vị: 
 ■ Quyền tiếp cận trực tuyến nhanh chóng vào 

mạng lưới Summus cho quý vị và các thành 
viên gia đình quý vị

 ■ Dịch vụ trợ giúp đặc biệt cá nhân hóa, gồm 
cả lấy hồ sơ bệnh án và chuẩn bị găng tay 
trắng cho mỗi lần khám tư vấn

 ■ Giấy giới thiệu đã xác minh đến các bác sĩ 
chuyên khoa trong mạng lưới, đồng thời 
phù hợp với trường hợp và ưu tiên của  
quý vị

 ■ Các kế hoạch chăm sóc sức khỏe cá nhân và 
chương trình huấn luyện giúp duy trì trạng 
thái khỏe mạnh

 ■

Hãy kích hoạt tư cách hội viên của quý vị để 
được tiếp cận với chuyên gia y tế ưu tú ngay 
hôm nay. 
Quý vị có thể gọi đến số (917) 565-8540, gửi 
email đến ND@summusglobal.com hoặc truy 
cập summusglobal.com/notredame để tìm 
hiểu thêm.  

Nếu không có Summus, tôi đã chọn phương thức thiếu sự phối hợp và lãng phí thời 
gian gặp 4-5 bác sĩ khác nhau. Thay vào đó, bác sĩ qua Summus đã giúp tôi kết nối 
các khía cạnh trong vấn đề y tế của mình bằng cách tìm ra những câu hỏi phù hợp - 
cũng như đối tượng để hỏi. 

— Brenda 
Hội Viên Summus, Georgia
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Bán Lẻ Đặt Mua Qua 
Bưu Điện

Thuốc Thế Phẩm $5 $12

Thuốc Biệt Dược Ưu Tiên $40 $80

Thuốc Biệt Dược Không Ưu Tiên $55 $110

Thuốc Đặc Trị $100 $200

THUỐC 
KÊ TOA

Hai Cách để Mua Thêm Thuốc Theo 
Toa Cũ
 ■ Các Nhà Thuốc Bán Lẻ: Mua thêm thuốc kê toa cũ 

ngắn hạn (30 ngày trở xuống) tại bất kỳ nhà thuốc 
nào trong mạng lưới.

 ■ Đặt Mua Qua Bưu Điện: Thuốc theo các toa cũ dài 
hạn (trên 30 ngày) phải được mua qua đường bưu 
điện hoặc tại nhà thuốc của Trung Tâm Chăm Sóc 
Sức Khỏe.

Lưu Ý về Toa Thuốc
Hiệu thuốc của Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Notre 
Dame là một ngoại lệ đối với quy tắc đặt mua qua bưu 
điện: Có thể mua thêm thuốc kê toa 90 ngày với mức 
đồng thanh toán tương tự như toa thuốc đặt mua 
qua bưu điện.

Tất cả những người ghi danh tham gia chương 
trình bảo hiểm y tế của Notre Dame sẽ tự 
động nhận được bảo hiểm thuốc kê toa. Quản 
trị viên chương trình bảo hiểm thuốc kê toa 
của Trường là OptumRx.

Giữ Sức Khỏe Cho Quý Vị.

Đặt mua trực tuyến, theo dõi trạng thái 
đơn hàng, lịch sử toa thuốc: optumrx.com

MỨC PHÍ CHO THUỐC KÊ TOA

Để tìm hiểu thêm, hãy truy 
cập hr.nd.edu/benefits-

compensation

Lưu ý: Nếu ghi danh tham gia 
chương trình Anthem HSA, quý 
vị phải đạt đến mức khấu trừ 
của mình trước khi có thể áp 
dụng các khoản đồng thanh 
toán cho thuốc kê toa.
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TRUNG TÂM 
CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE 

NOTRE DAME

Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe  
Notre Dame
Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe là một lựa chọn tuyệt 
vời cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe cơ bản. Những 
người đã ghi danh tham gia chương trình PPO có 
thể sử dụng các dịch vụ tại Trung Tâm Chăm Sóc Sức 
Khỏe này với khoản phí cố định $15. Những người đã 
ghi danh tham gia chương trình HSA có thể đặt lịch 
đến khám tại phòng mạch chỉ với $30. 

Dịch Vụ tại Trung Tâm Chăm  
Sóc Sức Khỏe
 ■ Chăm Sóc Ban Đầu và Phòng Ngừa
 ■ Chăm Sóc Tức Thì “Không Hẹn Trước”
 ■ Các Dịch Vụ Xét Nghiệm
 ■ Vật Lý Trị Liệu
 ■ Huấn Luyện Chăm Sóc Sức Khỏe 
 ■ Kiểm Soát Bệnh Trạng Mạn Tính
 ■  Các Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Tinh Thần Tại Chỗ
 ■ MỚI! Nhóm Hỗ Trợ Người Chăm Sóc

 ■ MỚI! Nhóm Hỗ Trợ Vượt Lên Nỗi Đau Buồn

Cuộc Sống Khỏe Mạnh Toàn Diện cho 
Quý Vị
Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe tổng thể và hạnh 
phúc của quý vị, đồng thời có sẵn một số chương 
trình và nguồn trợ giúp để giúp quý vị đạt được sự 
khỏe mạnh về cảm xúc, thể chất, tài chính, quan hệ 
xã hội và tinh thần.  
 
 

Ai Có Thể Sử Dụng Trung Tâm Chăm 
Sóc Sức Khỏe?
• Mọi giảng viên và nhân viên trường toàn thời gian, 

hội đủ điều kiện hưởng phúc lợi, cũng như vợ/
chồng và người phụ thuộc của họ đều có thể đến 
Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Notre Dame. Những 
giảng viên và nhân viên đủ điều kiện hưởng phúc 
lợi nhưng từ bỏ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của 
Trường sẽ vẫn được sử dụng Trung Tâm Sức Khỏe 
này. Đại Học Notre Dame không có quyền tiếp cận 
những thông tin sức khỏe cá nhân mà Trung Tâm 
Chăm Sóc Sức Khỏe Notre Dame thu được.

Được Hiệp Hội Chứng Nhận về Dịch Vụ Chăm Sóc 
Sức Khỏe Trong Ngày trao tặng danh hiệu "Nhà Y 
Tế" ("Medical Home"), Trung Tâm Chăm Sóc Sức 
Khỏe Notre Dame đã được công nhận là nhà cung 
cấp được lựa chọn hàng đầu về dịch vụ chăm sóc ban 
đầu, bao gồm cả kiểm soát các bệnh mạn tính. 

Vươn Tới Sự Khỏe Mạnh Toàn Diện.

Để xem danh sách đầy đủ 
các dịch vụ, hãy truy cập:  
notredame 
wellnesscenter.com

Tìm hiểu cách chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ 
trợ quý vị hr.nd.edu/well-being-toolkit/ 

ANTHEM HSA ANTHEM PPO

Thăm Khám Tại Phòng 
Mạch $30 $15

Vật Lý Trị Liệu $30 $15

Dịch Vụ Xét Nghiệm Khoản khấu trừ/ 
đồng bảo hiểm $0

Thuốc Kê Toa Khoản khấu trừ/đồng thanh 
toán Đồng thanh toán

Huấn Luyện Chăm Sóc 
Sức Khỏe $0 $0

Để tìm hiểu thêm, hãy truy 
cập hr.nd.edu/benefits-

compensation
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TÀI KHOẢN 
CẤP VỐN

Chúng tôi đưa ra các cách thức giúp quý vị để dành tiền 
cho chi phí chăm sóc sức khỏe bằng cách cung cấp các Tài 
Khoản Tiết Kiệm Y Tế (HSA), Tài Khoản Chi Tiêu Linh 
Hoạt (FSA) và FSA Mục Đích Giới Hạn (LPFSA).

Cấp Kinh Phí Chăm Sóc Sức Khỏe Quý Vị, Thực Hiện 
Dễ Dàng. 

Để tìm hiểu thêm, hãy truy 
cập hr.nd.edu/benefits-

compensation

*Hạn mức năm 2021. Hạn mức liên bang cho năm 2022 chưa 
được công bố tại thời điểm phát hành tài liệu này. 

Hạn Mức Đóng Góp Tối Đa Hàng Năm

$3.650/$7.300
Tài Khoản Tiết Kiệm Chăm Sóc Sức Khỏe  
cá nhân/gia đình

$2.750*
FSA Mục Đích Giới Hạn và Chăm Sóc Sức Khỏe

$5.000*
FSA Chăm Sóc cho Người Phụ Thuộc

Tài Khoản Tiết Kiệm Y Tế (HSA)
 ■ Gắn liền với chương trình bảo hiểm y tế Anthem HSA
 ■ Khoản đóng góp của trường là $500 (cá nhân)/$1.000 

(cá nhân +1 hoặc gia đình) để giúp quý vị thanh toán 
các chi phí y tế

 ■ Cho phép các khoản đóng góp trước thuế của nhân 
viên và tiền luôn là của quý vị. Quý vị có thể dùng 
khoản tiết kiệm của mình để trả các chi phí ngay bây 
giờ hoặc đầu tư số tiền đó để dùng sau này, gồm cả 
khi nghỉ hưu

 ■ Có sẵn thẻ ghi nợ thông qua Fidelity
 ■ Tương thích với FSA Mục Đích Giới Hạn

Nhìn Xa Hơn Mức Khấu Trừ 
Nhiều người lo ngại về mức khấu trừ cao hơn, nhưng 
các chương trình bảo hiểm với HSA sẽ đem lại những 
khoản tiết kiệm tiềm năng theo cách khác: 
 ■ Đóng góp của hãng sở: Notre Dame cũng đóng góp 

vào HSA của quý vị: $500 (cá nhân)/$1.000 (cá nhân 
+1 hoặc gia đình).  

 ■ Phí bảo hiểm thấp hơn: Phí bảo hiểm với chương 
trình HSA thấp hơn, giúp quý vị tiết kiệm tiền mỗi 
năm.  

 ■ Tiết kiệm thuế: Nếu quý vị sử dụng HSA để trả các 
chi phí y tế đủ điều kiện, thì tức là quý vị đang trả 
khoản khấu trừ của mình bằng tiền trước thuế. Và 
nếu quý vị đầu tư số tiền không dùng đến, số dư tài 
khoản của quý vị có khả năng sẽ tăng lên miễn thuế 
thành tiền hưu trí. 

Sử dụng AskALEX tại myalex.com/notredame/2022  
để giúp ước tính nhu cầu HSA năm 2022 của quý vị.  

Tài Khoản Chi Tiêu Linh Hoạt (FSA)
 ■ Khoản đóng góp trước thuế của nhân viên cho các 

chi phí y tế, nha khoa và nhãn khoa 
 ■ Các yêu cầu thanh toán bồi hoàn giờ đây sẽ tự 

động chuyển đến tài khoản FSA để được hoàn trả 
thông qua cổng thông tin anthem.com

Tài Khoản Chi Tiêu Linh Hoạt cho 
Mục Đích Giới Hạn (LPFSA)
 ■ Khoản đóng góp trước thuế của nhân viên chỉ cho 

các chi phí nha khoa và nhãn khoa

FSA Chăm Sóc cho Người Phụ Thuộc
 ■ Khoản đóng góp trước thuế của nhân viên cho các 

dịch vụ chăm sóc người phụ thuộc trong thời gian 
quý vị và vợ/chồng của quý vị làm việc

 ■ Các chi phí hợp lệ bao gồm chi phí cho nhà trẻ 
truyền thống, chương trình giữ trẻ ngoài giờ học, 
cắm trại trong ngày (dành cho trẻ dưới 13 tuổi) và 
chăm sóc người cao tuổi

Quét để xem bảng 
so sánh các tài 
khoản trợ cấp.
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Lựa chọn sáng suốt dịch vụ chăm sóc. 
Dịch vụ chăm sóc y tế mà quý vị chọn có thể có tác động lớn về tài chính — ví dụ, 
chênh lệch chi phí giữa một lần khám chăm sóc khẩn cấp và một lần khám ER (cấp 
cứu) thực sự có thể lên đến hàng trăm đô-la. Cũng nên xem xét dùng các thuốc thế 
phẩm bất cứ khi nào có thể — chúng chứa các hoạt chất/thành phần chính giống 
như thuốc biệt dược mà lại rẻ hơn rất nhiều. 

Tận dụng dịch vụ chăm sóc phòng ngừa miễn phí. 
Hãy khám sàng lọc sức khỏe hàng năm và sàng lọc phòng ngừa khác để có thể 
phát hiện các vấn đề trước khi chúng trở nên nghiêm trọng. 

Thực hiện các bước cần thiết để kiểm soát các bệnh mạn tính. 
Khi được kiểm soát hiệu quả, các bệnh trạng mạn tính sẽ ít phức tạp và ít tốn kém 
hơn. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị có thể giúp tìm các nguồn 
trợ giúp phù hợp.

Tận dụng lợi ích từ Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Notre Dame.
Trung tâm này cung cấp mọi thứ từ chăm sóc sức khỏe ban đầu và các dịch vụ 
phòng xét nghiệm đến vật lý trị liệu, huấn luyện sức khỏe và các dịch vụ sức khỏe 
cảm xúc.

Tiết kiệm với các Phúc Lợi về Thuế cho HSA 
Các tài khoản HSA giúp quý vị tiết kiệm tiền theo ba cách: 
■ Khi quý vị đóng góp tiền: Quý vị không phải đóng thuế cho số tiền đó.  
■ Khi số tiền đó tăng lên: Nếu quý vị đầu tư số tiền mình không sử dụng, quý vị sẽ 

không bị đánh thuế cho tiền lãi thu được.  
■ Khi quý vị thanh toán các hóa đơn: Số tiền rút ra dùng để thanh toán các chi phí 

y tế đủ điều kiện sẽ được miễn thuế.

NHỮNG 
CÁCH TIẾT 
KIỆM TIỀN

1

3

4

5

2

Mặc dù tập trung vào chi phí chăm sóc sức khỏe là việc 
thật dễ dàng, nhưng cũng có một số cách để quý vị tiết 
kiệm!  

Tận Dụng Tối Đa Lợi Ích từ Số Tiền Chăm Sóc Sức 
Khỏe của Quý Vị.

QUÝ VỊ CŨNG CÓ THỂ TIẾT KIỆM VÀ ĐẦU TƯ CHO TƯƠNG LAI! 
Nếu quý vị không tiêu hết số tiền trong HSA của mình trong năm nay, quý vị có thể dùng đầu tư để số tiền 
đó tăng lên cho sau này sử dụng — thậm chí cả khi nghỉ hưu. Theo thời gian, số tiền quý vị không sử dụng 
có thể thực sự sẽ tăng lên! Và chúng tôi giúp cho việc này trở nên dễ dàng nhờ dịch vụ tư vấn miễn phí của 
chúng tôi với Cố Vấn Tài Chính Nơi Làm Việc của Fidelity.
Hãy gặp gỡ một cố vấn tài chính để thảo luận về cách HSA có thể đáp ứng phù hợp với kế hoạch đầu tư, tiết 
kiệm và hưu trí tổng thể của quý vị.  
Tìm hiểu thêm bằng cách gọi đến 800-642-7131 hoặc truy cập netbenefits.com/nd
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Cảm Xúc
 ■ Chương Trình Hỗ Trợ Nhân 

Viên LifeWorks
 ■ Ứng dụng Calm App
 ■ Nhóm Hỗ Trợ Người Chăm Sóc
 ■ Nhóm Hỗ Trợ Vượt Lên Nỗi 

Đau Buồn 
 

Thể Chất
 ■ Ứng dụng LiveHealth Online
 ■ Summus
 ■ Live Well Rewards
 ■ Tư Vấn Sức Khỏe
 ■ Bà Mẹ Tương Lai
 ■ Ứng dụng Sydney

Tài Chính
 ■ Tài Khoản Tiết Kiệm Y Tế (HSA)
 ■ Bảo Hiểm Tai Nạn
 ■ Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo
 ■ Bồi Thường Chi Phí Nằm Viện
 ■ Chương Trình Hưu Trí 403(b)
 ■ Các Chương Trình Chiết Khấu

Chúng tôi hiểu rằng quý vị 
phải đảm nhiệm nhiều vai trò 
ngoài nơi làm việc. Chính vì vậy, 
chương trình Cuộc Sống Khỏe 
Mạnh Toàn Diện của chúng tôi 
tập trung vào nhiều phương 
diện, triển khai các chương trình 
và nguồn trợ giúp nhằm giúp 
quý vị đạt được sự khỏe mạnh 
về cảm xúc, thể chất, tài chính, 
quan hệ xã hội và tinh thần. 

Dưới đây là thông tin vắn tắt 
về một số nguồn trợ giúp này. 

CUỘC SỐNG  
KHỎE MẠNH 
TOÀN DIỆN

Truy cập  
hr.nd.edu/well-being-toolkit/  
để xem danh sách hoàn chỉnh hơn.

Xã Hội
 ■ Các Nhóm Nguồn Lực Trợ Giúp 

Nhân Viên
 ■ Hỗ Trợ Gia Đình Bright 

Horizons

Tinh Thần
 ■ Mục Vụ Trường Học
 ■ Ứng dụng Calm App
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THÔNG BÁO GHI DANH ĐẶC BIỆT
Nếu quý vị từ chối ghi danh cho chính mình hoặc người phụ thuộc của mình (gồm cả vợ/chồng của quý vị) do có bảo hiểm y tế khác hoặc phạm vi chương trình bảo hiểm y tế 
nhóm, quý vị sẽ có thể ghi danh tham gia cho chính mình và người phụ thuộc vào chương trình bảo hiểm này nếu quý vị hoặc người phụ thuộc mất tư cách đủ điều kiện tham gia 
bảo hiểm khác đó (hoặc nếu hãng sở ngừng đóng góp cho bảo hiểm khác đó của quý vị hoặc người phụ thuộc).  Tuy nhiên, quý vị phải yêu cầu ghi danh tham gia trong vòng 30 
ngày sau khi bảo hiểm khác đó của quý vị hoặc người phụ thuộc chấm dứt (hoặc sau khi hãng sở ngừng đóng góp cho bảo hiểm khác đó).

Ngoài ra, nếu quý vị có người phụ thuộc mới do kết hôn, sinh con, nhận con nuôi hoặc được bố trí làm con nuôi, quý vị có thể ghi danh tham gia cho chính mình và những người 
phụ thuộc của mình.  Tuy nhiên, quý vị phải yêu cầu ghi danh tham gia trong vòng 30 ngày sau khi kết hôn, sinh con, nhận con nuôi hoặc được bố trí làm con nuôi.

HỖ TRỢ PHÍ BẢO HIỂM THEO MEDICAID VÀ CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM Y TẾ DÀNH CHO 
TRẺ EM (CHIP)
Nếu quý vị hoặc con quý vị đủ điều kiện hưởng Medicaid hoặc CHIP, và quý vị đủ điều kiện nhận bảo hiểm y tế từ hãng sở, thì tiểu bang của quý vị có thể sẽ cung cấp một chương 
trình hỗ trợ phí bảo hiểm có thể giúp quý vị thanh toán bảo hiểm, bằng nguồn tiền từ các chương trình Medicaid hoặc CHIP của họ. Nếu quý vị hoặc con quý vị không đủ điều 
kiện hưởng Medicaid hoặc CHIP, quý vị sẽ không đủ điều kiện tham gia các chương trình hỗ trợ phí bảo hiểm này, nhưng quý vị có thể được mua bảo hiểm cá nhân thông qua 
Thị Trường Bảo Hiểm Y Tế. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.healthcare.gov.

Nếu quý vị hoặc người phụ thuộc của quý vị đã ghi danh tham gia Medicaid hoặc CHIP, và quý vị sống tại một Tiểu bang được nêu dưới đây, hãy liên hệ với văn phòng Medicaid 
hoặc CHIP tại Tiểu bang của quý vị để tìm hiểu xem có chương trình hỗ trợ phí bảo hiểm hay không.

Nếu quý vị hoặc người phụ thuộc của quý vị hiện KHÔNG ghi danh tham gia Medicaid hoặc CHIP, và quý vị cho rằng quý vị hoặc bất kỳ người phụ thuộc nào của mình có thể đủ 
điều kiện tham gia một trong hai chương trình này, hãy liên hệ với văn phòng Medicaid hoặc CHIP tại Tiểu bang của quý vị, hoặc quay số 1- 877-KIDS NOW hoặc truy cập  
www.insurekidsnow.gov để tìm hiểu cách đăng ký. Nếu quý vị hội đủ tiêu chuẩn, hãy hỏi tiểu bang của quý vị xem tiểu bang có chương trình nào có thể giúp quý vị trả phí bảo 
hiểm cho một chương trình bảo hiểm do hãng sở tài trợ hay không.

Nếu quý vị hoặc người phụ thuộc của quý vị đủ điều kiện để nhận hỗ trợ phí bảo hiểm theo Medicaid hoặc CHIP, cũng như đủ điều kiện tham gia theo chương trình bảo hiểm do 
hãng sở tài trợ, thì hãng sở của quý vị phải cho phép quý vị ghi danh tham gia chương trình đó nếu quý vị hiện chưa được ghi danh. Đây được gọi là cơ hội “ghi danh đặc biệt”, và 
quý vị phải yêu cầu tham gia bảo hiểm trong vòng 60 ngày kể từ ngày được xác định hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ phí bảo hiểm. Nếu quý vị có thắc mắc về việc ghi danh tham gia 
chương trình bảo hiểm do hãng sở tài trợ, hãy liên hệ với Bộ Lao Động tại www.askebsa.dol.gov hoặc gọi đến số 1-866-444-EBSA (3272).

Nếu quý vị sống tại một trong những tiểu bang sau đây, quý vị có thể hội đủ điều kiện được hỗ trợ trả phí bảo hiểm cho chương trình bảo hiểm y tế cho hãng sở của quý vị. Danh 
sách các tiểu bang sau đây được cập nhật đến ngày 31 tháng 7 năm 2021. Hãy liên hệ với Tiểu bang của quý vị để biết thêm thông tin về khả năng hội đủ điều kiện -

Đăng ký từ ngày 19/10 đến ngày 5/11: 
MyBenefits.nd.eduTHÔNG BÁO

MỐC NGÀY CHÍNH HOẠT ĐỘNG PHÚC LỢI

Bây giờ - Ngày 15/11 Nộp đơn trực tuyến ghi danh nhận Live Well Rewards

Ngày 19/10 - Ngày 5/11 Đăng ký mở rộng thông qua MyBenefits.nd.edu

Ngày 19/10 - Ngày 5/11 Sự Kiện Irish Health Trực Tuyến

Ngày 19-20 tháng 10 Trò chuyện và xem trình bày trực tiếp tại sự kiện Irish Health Trực Tuyến

Ngày 5 tháng 11 Ngày cuối cùng đăng ký mở rộng

Tuần từ ngày 15 tháng 11 Bản kê thông tin xác nhận có tại trang MyBenefits.nd.edu

Ngày 15 tháng 11 Ngày cuối cùng để nộp đơn đăng ký nhận tín dụng Live Well Rewards

Ngày 29 tháng 11 Ngày cuối cùng để nộp đính chính thông tin ghi danh đến askHR@nd.edu

Ngày 3 tháng 12 Ngày cuối cùng để nộp tài liệu xác thực tình trạng hội đủ điều kiện cho vợ/
chồng hoặc người phụ thuộc mới ghi danh, theo địa chỉ MyBenefits.nd.edu

Ngày 1 tháng 1 năm 2022 Những lựa chọn phúc lợi cho năm 2022 bắt đầu có hiệu lực
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ALABAMA – Medicaid
http://myalhipp.com/

Điện thoại: 1-855-692-5447

CALIFORNIA – Medicaid
Chương Trình Thanh Toán Phí Bảo Hiểm Y Tế (HIPP)
http://dhcs.ca.gov/hipp 
Điện thoại: 916-445-8322
Email: hipp@dhcs.ca.gov

COLORADO – Health First Colorado và 
CHP+
Website của Health First Colorado: 
https://www.healthfirstcolorado.com/
Trung Tâm Liên Hệ cho Hội Viên Health First 
Colorado: 1-800-221-3943 / Số Chuyển Tiếp Tiểu 
Bang 711
CHP+: https://www.colorado.gov/pacific/hcpf/child-
health-plan-plus
Dịch Vụ Khách Hàng CHP+: 1-800-359-1991 / Số 
Chuyển Tiếp Tiểu Bang 711
Chương Trình Hỗ Trợ Mua Bảo Hiểm Y Tế (HIBI): 
https://www.colorado.gov/pacific/hcpf/health-
insurance-buy-program 

Dịch Vụ Khách Hàng HIBI:  1-855-692-6442

FLORIDA – Medicaid
https://www.flmedicaidtplrecovery.com/
flmedicaidtplrecovery.com/hipp/index.html 
Điện thoại: 1-877-357-3268 
 

GEORGIA – Medicaid
https://medicaid.georgia.gov/health-insurance-
premium-payment-program-hipp
Điện thoại: 678-564-1162 Số máy nhánh 2131

INDIANA – Medicaid
Chương Trình Bảo Hiểm Healthy Indiana cho người 
có thu nhập thấp 19-64 tuổi
http://www.in.gov/fssa/hip/
Điện thoại: 1-877-438-4479
Toàn bộ chương trình Medicaid khác
https://www.in.gov/medicaid/
1-800-457-4584

IOWA - Medicaid và CHIP (Hawki)
Website của Medicaid: https://dhs.iowa.gov/ime/
members
Điện thoại của Medicaid: 1-800-338-8366
Website của Hawki: http://dhs.iowa.gov/Hawki
Điện thoại của Hawki: 1-800-257-8563
Website của HIPP: https://dhs.iowa.gov/ime/
members/medicaid-a-to-z/hipp
Điện thoại của HIPP: 1-888-346-9562

 

LOUISIANA – Medicaid
www.medicaid.la.gov 
www.ldh.la.gov/lahipp
Điện thoại: 1-888-342-6207 (Đường dây nóng 
Medicaid) hoặc 1-855-618-5488 (LaHIPP) 
 

MASSACHUSETTS – Medicaid và CHIP
https://www.mass.gov/info-details/masshealth-
premium-assistance-pa
Điện thoại: 1-800-862-4840

MINNESOTA – Medicaid
https://mn.gov/dhs/people-we-serve/children-
and-families/health-care/health-care-programs/
programs-and-services/other-insurance.jsp
Điện thoại: 1-800-657-3739

MISSOURI – Medicaid
http://www.dss.mo.gov/mhd/participants/pages/
hipp.htm
Điện thoại: 573-751-2005

MONTANA – Medicaid
http://dphhs.mt.gov/MontanaHealthcarePrograms/
HIPP
Điện thoại: 1-800-694-3084

NEVADA – Medicaid
http://dhcfp.nv.gov/
Điện thoại: 1-800-992-0900

NEW JERSEY
http://www.state.nj.us/humanservices/
dmahs/clients/medicaid/
Điện thoại của Medicaid: 609-631-2392
Website của CHIP: http://www.njfamilycare.org/index.
html
Điện thoại của CHIP: 1-800-701-0710

NEW YORK
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/

Điện thoại: 1-800-541-2831

BẮC CAROLINA – Medicaid
https://medicaid.ncdhhs.gov/

Điện thoại: 919-855-4100

OKLAHOMA – Medicaid và CHIP
http://www.insureoklahoma.org/
Điện thoại: 1-888-365-3742 

OREGON – Medicaid
http://healthcare.oregon.gov/Pages/index.aspx
http://www.oregonhealthcare.gov/index-es.html
Điện thoại: 1-800-699-9075 

PENNSYLVANIA – Medicaid
https://www.dhs.pa.gov/providers/Providers/Pages/
Medical/HIPP-Program.aspx 
Điện thoại: 1-800-692-7462

NAM CAROLINA – Medicaid
https://www.scdhhs.gov/

Điện thoại: 1-888-549-0820

TEXAS – Medicaid
http://gethipptexas.com/

Điện thoại: 1-800-440-0493 

VIRGINIA – Medicaid và CHIP
https://www.coverva.org/en/famis-select
https://www.coverva.org/en/hipp
Điện thoại:  1-800-432-5924

WASHINGTON – Medicaid
https://www.hca.wa.gov/  
Điện thoại:  1-800-562-3022

TÂY VIRGINIA – Medicaid
http://mywvhipp.com/
Số điện thoại miễn cước: 1-855-MyWVHIPP  
(1-855-699-8447) 
 
 

WISCONSIN –  
Medicaid và CHIP
https://www.dhs.wisconsin.gov/
badgercareplus/p-10095.htm
Điện thoại: 1-800-362-3002

Để biết có tiểu bang nào khác đã áp dụng một 
chương trình hỗ trợ phí bảo hiểm kể từ ngày 31 
tháng 7 năm 2021 hay không, hoặc để biết thêm 
thông tin về các quyền đăng ký đặc biệt, hãy liên hệ:

Bộ Lao Động Hoa Kỳ 
Cơ Quan Quản Lý An Sinh Phúc Lợi Nhân Viên 
www.dol.gov/agencies/ebsa
1-866-444-EBSA (3272) 

Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh  Hoa Kỳ
Trung Tâm các Dịch Vụ Medicare & Medicaid
www.cms.hhs.gov
1-877-267-2323, Tùy Chọn Menu 4, Số Máy Nhánh 
61565

Tuyên Bố của Đạo Luật Cắt Giảm Thủ Tục Giấy Tờ

Theo Đạo Luật Cắt Giảm Thủ Tục Giấy Tờ năm 1995 (Công Luật 104-13) (PRA), không ai buộc phải đáp ứng yêu cầu thu thập thông tin trừ khi lệnh thu thập đó có hiển thị mã số 
kiểm soát hợp lệ của Văn Phòng Quản Lý và Ngân Sách (OMB). Theo lưu ý của Bộ, một cơ quan Liên bang không được tiến hành hoặc tài trợ cho việc thu thập thông tin trừ khi 
việc đó được OMB chấp thuận theo PRA và cho thấy mã số kiểm soát OMB hợp lệ hiện tại, đồng thời công chúng không buộc phải đáp ứng yêu cầu thu thập thông tin trừ khi 
lệnh đó có hiển thị mã số kiểm soát OMB hợp lệ hiện tại. Xem mục 44 U.S.C. 3507. Ngoài ra, bất kể có quy định nào khác của pháp luật, sẽ không ai bị phạt vì không tuân thủ yêu 
cầu thu thập thông tin nếu lệnh thu thập thông tin đó không hiển thị mã số kiểm soát OMB hợp lệ hiện tại. Xem mục 44 U.S.C. 3512.
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Gánh nặng báo cáo đối với công chúng về việc thu thập thông tin này ước tính trung bình vào khoảng bảy phút cho mỗi người trả lời. Các bên quan tâm được khuyến khích gửi 
ý kiến về ước tính gánh nặng này hoặc bất kỳ phương diện nào khác của việc thu thập thông tin này, gồm cả những đề xuất để giảm gánh nặng này, tới Bộ Lao Động Hoa Kỳ, Cơ 
Quan Quản Lý An Sinh Phúc Lợi Nhân Viên, Văn Phòng Chính Sách và Nghiên Cứu, Đề gửi: PRA Clearance Officer, 200 Constitution Avenue, N.W., Room N-5718, Washington, DC 
20210 hoặc gửi email tới ebsa.opr@dol.gov và tham chiếu tới Mã Số Kiểm Soát OMB 1210-0137.

THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE
Chương trình thưởng chăm sóc sức khỏe Live Well Rewards của Notre Dame là một chương trình chăm sóc sức khỏe tự nguyện dành cho mọi giảng viên và nhân viên trường 
toàn thời gian. Chương trình này được thực hiện theo các quy tắc liên bang cho phép các chương trình chăm sóc sức khỏe do hãng sở tài trợ nhằm cải thiện sức khỏe nhân viên 
hoặc ngăn ngừa bệnh tật, bao gồm Đạo Luật về Người Khuyết Tật Hoa Kỳ năm 1990, Đạo Luật Không Phân Biệt Đối Xử theo Thông Tin Di Truyền năm 2008, và Đạo Luật về Trách 
Nhiệm Giải Trình và Cung Cấp Thông Tin Bảo Hiểm Y Tế (HIPAA), nếu có thể, cùng với các quy tắc khác. Nếu chọn tham gia, quý vị có thể được thực hiện một cuộc khám sức khỏe 
hàng năm, khám răng và/hoặc khám sàng lọc phòng ngừa hoặc tư vấn theo Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên. Quý vị không bắt buộc phải tham gia.

Tuy nhiên, giảng viên và nhân viên trường chọn tham gia khám sàng lọc sẽ nhận được một khoản thưởng bằng hình thức giảm phí bảo hiểm của chương trình bảo hiểm y tế từ 
$180 - $360 trải đều trong thời gian một năm trong năm dương lịch tiếp theo. 

Quý vị được khuyến khích chia sẻ với bác sĩ riêng về các kết quả hoặc mối quan ngại của quý vị.

Biện Pháp Bảo Vệ Khỏi Tiết Lộ Thông Tin Y Tế

Theo yêu cầu của luật pháp, chúng tôi phải duy trì sự riêng tư và bảo mật cho thông tin y tế có thể nhận dạng cá nhân của quý vị. Mặc dù chương trình chăm sóc sức khỏe này 
và Đại Học Notre Dame có thể sẽ sử dụng thông tin tổng hợp mà chương trình thu thập được để thiết kế một chương trình dựa trên những rủi ro sức khỏe xác định được tại nơi 
làm việc, nhưng những người thực hiện khám sàng lọc sẽ không bao giờ tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của quý vị ra công chúng hoặc cho hãng sở, trừ khi cần thiết để đáp 
ứng một yêu cầu của quý vị về một hình thức hỗ trợ hợp lý cần có để tham gia vào chương trình chăm sóc sức khỏe này, hoặc khi được pháp luật cho phép rõ ràng. Những thông 
tin y tế có thể nhận dạng cá nhân quý vị được cung cấp liên quan đến chương trình chăm sóc sức khỏe này sẽ không được cung cấp cho người giám sát hay quản lý của quý vị, và 
không bao giờ được sử dụng để đưa ra quyết định liên quan đến việc làm của quý vị.

Thông tin sức khỏe của quý vị sẽ không được bán, trao đổi, chuyển nhượng hoặc tiết lộ theo cách khác, trừ khi được pháp luật cho phép để thực hiện các hoạt động cụ thể liên 
quan đến chương trình chăm sóc sức khỏe này, và quý vị sẽ không được yêu cầu hay bắt buộc phải từ bỏ tính bảo mật cho thông tin sức khỏe của mình để làm điều kiện tham 
gia chương trình chăm sóc sức khỏe này hoặc để nhận được một khoản thưởng. Bất kỳ ai nhận được thông tin của quý vị nhằm mục đích cung cấp dịch vụ cho quý vị trong 
khuôn khổ chương trình chăm sóc sức khỏe này sẽ phải tuân theo các yêu cầu bảo mật tương tự. 

Ngoài ra, mọi thông tin y tế thu được thông qua chương trình chăm sóc sức khỏe này sẽ được lưu giữ tách biệt với hồ sơ nhân sự của quý vị. Những thông tin được lưu trữ dưới 
dạng điện tử sẽ được mã hóa, và không có thông tin nào do quý vị cung cấp trong khuôn khổ chương trình chăm sóc sức khỏe này sẽ được sử dụng để đưa ra bất kỳ quyết định 
về việc làm nào. Các biện pháp phòng ngừa thích hợp sẽ được thực hiện để tránh xảy ra bất kỳ vi phạm dữ liệu nào. Trong trường hợp có vi phạm dữ liệu xảy ra liên quan đến 
những thông tin mà quý vị cung cấp liên quan đến chương trình chăm sóc sức khỏe này, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị ngay lập tức.

Quý vị sẽ không thể bị phân biệt đối xử trong việc làm do những thông tin y tế mà quý vị cung cấp khi tham gia chương trình chăm sóc sức khỏe này, cũng như không thể bị trả 
thù nếu quý vị chọn không tham gia.

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc quan ngại liên quan đến thông báo này, hoặc về các biện pháp bảo vệ chống phân biệt đối xử và trả thù, vui lòng liên hệ bộ phận askHR theo số 
(574) 631-5900.

THÔNG BÁO GHI DANH THEO ĐẠO LUẬT CÁC QUYỀN VỀ SỨC KHỎE & UNG THƯ 
CỦA PHỤ NỮ
Nếu quý vị đã hoặc sắp phẫu thuật cắt bỏ vú, quý vị có thể đủ điều kiện hưởng một số phúc lợi nhất định theo Đạo Luật Các Quyền về Sức Khỏe và Ung Thư của Phụ Nữ năm 
1998 (WHCRA). Với những người đang hưởng các phúc lợi liên quan đến phẫu thuật cắt bỏ vú, bảo hiểm sẽ được cung cấp theo cách thức được xác định với ý kiến tư vấn của bác 
sĩ điều trị và bệnh nhân đối với:

■ Mọi giai đoạn tái tạo vú đã có phẫu thuật cắt bỏ vú được thực hiện

■ Hoạt động phẫu thuật và tái tạo vú còn lại để tạo nên ngoại dạng cân đối

■ Các bộ phận giả; và

■ Điều trị các biến chứng cơ thể của phẫu thuật cắt bỏ vú, gồm cả phù bạch huyết.

Những phúc lợi này sẽ được cung cấp tùy theo các mức khấu trừ và đồng bảo hiểm tương tự như áp dụng với các phúc lợi y tế và phẫu thuật khác được cung cấp theo chương trình bảo 
hiểm này.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÓ THÔNG BÁO CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ HIPAA
Quy Tắc Quyền Riêng Tư theo Đạo Luật về Trách Nhiệm Giải Trình và Cung Cấp Thông Tin Bảo Hiểm Y Tế năm 1996 (HIPAA) yêu cầu các chương trình bảo hiểm y tế phải nhắc 
những người tham gia được bảo hiểm về việc có Thông Báo Quyền Riêng Tư và cách thức để họ nhận được thông báo đó.

Thông Báo Các Quy Định về Quyền Riêng Tư cho Chương Trình Bảo Hiểm Phúc Lợi Theo Nhóm của Đại Học Notre Dame mô tả các mục đích sử dụng và tiết lộ thông tin sức khỏe 
được bảo vệ của quý vị cũng như các quyền của quý vị liên quan đến những thông tin đó.

Quý vị có thể nhận bản sao Thông Báo Các Quy Định về Quyền Riêng Tư cho Chương Trình Bảo Hiểm Phúc Lợi Theo Nhóm của Đại Học Notre Dame bằng cách:

■ Truy cập website của bộ phận Nhân Sự tại: hr.nd.edu/nd-faculty-staff/fed/

■ Liên hệ với bộ phận askHR theo số 574-631-5900 hoặc gửi email cho askHR theo địa chỉ askhr@nd.edu

■  Đến Văn Phòng Nhân Sự, Grace Hall, Tầng 2
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MyBenefits.nd.edu

Đăng Ký Từ Ngày 19/10 - Ngày 5/11 Năm 2021
askHR@nd.edu   •   574-631-5900  

hr.nd.edu/benefits   •   200 Grace Hall

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Y Tế Anthem 833-835-2717 anthem.com

Thuốc Kê Toa OptumRX 866-270-0234 
optumrx. com/

mycatamaranrx

Nha Khoa Delta Dental 800-524-0149 deltadentalin.com

Nhãn Khoa EyeMed 866-800-5457 eyemedvisioncare.com

Bảo Hiểm Nhân Thọ Securian Financial 800-843-8358 securian.com

Bảo Hiểm Tai Nạn /  
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo/  
Bồi Thường Chi Phí Nằm Viện

Voya 877-236-7564 voya.com

Tài Khoản Tiết Kiệm Y Tế Fidelity 800-544-3716 netbenefits.com/nd

Tài Khoản Chi Tiêu Linh Hoạt Anthem 833-835-2717 anthem.com

Tư Vấn Sức Khỏe Tư Vấn Sức Khỏe 866-695-8622 healthadvocate.com

Summus Summus 917-565-8540 
summusglobal.com/

notredame

Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Trung Tâm Chăm 
Sóc Sức Khỏe

574-634-WELL
Số Liên Hệ Trực Tiếp 

về COVID:  
574-631-0050

notredame 
wellnesscenter.com




