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Ważne informacje dla rodzin imigrantów  
o programach Medicaid i CHIP 
Medicaid i Program Ubezpieczenia Zdrowotnego Dzieci (CHIP) mogą oferować bezpłatne lub tanie 
ubezpieczenie zdrowotne dla Ciebie i Twojej rodziny. Ubieganie się o ubezpieczenie Medicaid i CHIP jest 
całkowicie bezpieczne. 

Jeśli w Twojej rodzinie są osoby, które są imigrantami, oto ważne informacje, o których powinieneś wiedzieć: 

• Stanowe agencje Medicaid i CHIP mogą gromadzić, wykorzystywać i ujawniać tylko informacje potrzebne 
osobie ubiegającej się o ubezpieczenie zdrowotne. 

• Nigdy nie będziesz musiał/a udostępniać informacji o obywatelstwie lub statusie imigracyjnym członkom 
rodziny, którzy nie ubiegają się o ubezpieczenie. W swoim wniosku możesz zidentyfikować członków 
rodziny, którzy nie ubiegają się o ubezpieczenie, jako „osoby nie składające wniosku”. 

• Medicaid i CHIP mają silną ochronę prywatności, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji Twoich i Twojej 
rodziny. Osoba pomagająca Twojej rodzinie ubiegać się o ubezpieczenie musi przestrzegać ścisłych zasad 
ochrony prywatności Twojej rodziny. Do osób tych należą: stanowy personel Medicaid i CHIP, nawigatorzy 
formularzy, certyfikowani doradcy aplikacyjny, agenci, brokerzy i przedstawiciele biur obsługi klienta. 

• Ogólnie rzecz biorąc, ubieganie się o lub otrzymywanie świadczeń Medicaid lub CHIP lub uzyskiwanie 
oszczędności na koszty ubezpieczenia zdrowotnego na Rynku nie liczy się jako test „obciążenia 
publicznego”. Nie wpłynie to na szanse danej osoby na zostanie legalnym stałym rezydentem. Nie ma 
testu na obywatelstwo. 

• Jest tylko jeden wyjątek dla osób otrzymujących opiekę długoterminową w instytucji na koszt rządu, 
na przykład w domu opieki. Osoby te mogą napotkać przeszkody w uzyskaniu zielonej karty. 

• Instytucjonalizacja na krótkie okresy rehabilitacji nie jest uwzględniana w orzeczeniu o obciążeniu 
publicznym. 

• Świadczenia CHIP nie są w żadnych okolicznościach uwzględniane przy ustalaniu obciążenia publicznego. 

Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń pod 1-877-KIDS-NOW (1-877-543-7669) lub wejdź na stronę “Find 
Coverage for Your Family” w dziale InsureKidsNow.gov. Jeśli Ty lub ktoś z Twojej rodziny nie potrafisz 
mówić, czytać, pisać lub rozumieć po angielsku, dostępna jest bezpłatna pomoc językowa. 
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