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TIN ĐỊA PHƯƠNG

United Healthcare khai trương trung 
tâm thông tin sức khỏe mới

HOÀNG  NAM SƠN

N gày 08/5/2018, United 
Healthcare tại Houston, TX 
đã khai trương Trung Tâm 
Dịch Vụ Thông Tin Phúc Lợi 

Y Tế mới nhất tại Harris County, 
đây là trung tâm đầu tiên của 
United Healthcare ở Texas, để cung 
cấp các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc 
khách hàng, và hướng dẫn giáo dục 
về chăm sóc sức khoẻ nâng cao đến 
cho các cư dân người Mỹ gốc Á 
Châu trong khu vực. Đại diện các 
vị dân cử và Giám Đốc điều hành 
của United Healthcare đã đến 
tham dự lễ cắt băng khánh thành 
trung tâm này.
Trung Tâm Dịch Vụ Thông Tin 
Phúc Lợi Y Tế tọa lạc trong khu 
thương mại Saigon trên đại lộ 
Bellaire, ước tính sẽ phục vụ cho 
khoảng 30,000 cư dân gốc Á Châu 
của Harris County, là những người 
được thụ hưởng bảo hiểm Medicare; 
trung tâm này được điều hành bởi 

của chương trình bảo hiểm, hoặc 
tham gia các buổi hội thảo về sức 
khoẻ và chăm sóc sức khoẻ. Trung 
Tâm Dịch Vụ Thông Tin Phúc Lợi 
Y Tế có thể giúp trả lời mọi thắc 
mắc liên quan, giúp kết nối với các 
tổ chức cộng đồng và các dịch vụ xã 
hội như chương trình hỗ trợ dược 
phẩm của tiểu bang, chương trình 
sáng kiến về thuốc theo toa của tiểu 
bang tài trợ, chương trình hỗ trợ 
thuốc của nhà sản xuất, chương 
trình giảm giá thuốc,…
Được biết, United Healthcare là tổ 
chức cung cấp chương trình bảo 
hiểm sức khoẻ và phúc lợi y tế toàn 
diện trên toàn quốc Hoa Kỳ, nên 
United Healthcare luôn có chính 
sách hỗ trợ người dân có cuộc sống 
khoẻ mạnh hơn, bằng cách đơn 
giản hoá các kinh nghiệm chăm sóc 
sức khoẻ, đáp ứng nhu cầu chăm 
sóc và sống khoẻ mạnh của người 
tiêu dùng, và duy trì mối quan hệ 
đáng tin cậy với các nhà cung cấp 
dịch vụ chăm sóc, sao cho đôi bên 
cùng nhận được những lợi ích thiết 
thực. 
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các đại diện thông thạo tiếng Việt 
và tiếng Hoa, cung cấp các dịch vụ 
hỗ trợ, giải đáp thắc mắc về các 
chương trình bảo hiểm sức khoẻ 
của liên bang dành cho người cao 
tuổi là cư dân địa phương, và các 
thành viên trong cộng đồng bằng 
nhiều nguồn lực khác nhau, vì thế 
những người được thụ hưởng 
Medicare có thể đến đây để tìm 
hiểu thêm về các lựa chọn thích hợp 

Quan khách chụp hình lưu niệm


