
Solicite Cobertura de 
Cuidado de Salud

Gratis o de Bajo Costo
Para Niños (y Mujeres

 Embarazadas)

Niños y mujeres embarazadas 
pueden calificar para cobertura de 
cuidado de salud, dental, de la vista, 
y medicamentos recetados.  Los 
requisitos para solicitar son:

� Vivir en el Condado de Santa 
Clara

� Niños menores de 19 años o 
mujeres embarazadas

� Debe cumplir con los requisitos 
de ingresos (por ejemplo, máximo 
ingreso mensual de $5,888 para 
una familia de 4 integrantes)

El costo puede ser de $0-21 por 
niño por mes, hasta un máximo de 
$63 por familia.  

HEALTH CARE COVERAGE
APPLY FOR FREE  OR LOW-COST

FOR CHILDREN (AND PREGNANT WOMEN)

1-866-315-0135 or   hkidsf.org

Apply for
Free or Low Cost

Health Coverage
For Children

(and Pregnant Women)

Children and pregnant women 
may qualify for health coverage, 
including medical, pharmacy, 
dental and vision 
care:

� You must live in Santa Clara 
County

� Children must be less than 19 
years old

� You must meet income 
requirement (e.g., maximum 
monthly income of $5,888 for a 
family of four)

Premiums range from $0-21 per child per month, with a family 
maximum of $63 per month.

Nộp Đơn Tham Gia 
Chương Trình Bảo Hiểm 

Sức Khoẻ Cho Trẻ Em Và Phụ Nữ 
Đang Mang Thai Với 

Giá Thấp Hoặc Miễn Phí.

Trẻ em và phụ nữ mang thai có thể 
hội đủ điều kiện tham gia chương 
trình bảo hiểm sức khoẻ, bao gồm 
chăm sóc y tế, nhà thuốc, nha khoa, 
và nhãn khoa.

� Quý vị phải cư ngụ trong Quận 
Santa Clara

� Trẻ em phải dưới 19 tuổi

� Quý vị phải hội đủ điều kiện về 
mức thu nhập (ví dụ: thu nhập hàng 
tháng cho một gia đình 4 người tối 
đa là $5,888)

Phí bảo hiểm cho mỗi trẻ hàng tháng 
là từ $0-21, và tối đa là $63 cho tất 
cả trẻ em trong gia đình.
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