
Chương Trình Lựa Chọn Bảo Hiểm Y tế dành cho Tiểu Xí Nghiệp 

{Small Business Health Options Program (SHOP)} } 

SHOP là gì? 

Chương Trình Lựa Chọn Bảo Hiểm Y Tế dành cho Tiểu Xí Nghiệp sẽ cung ứng cho khoảng 375.000 tiểu 
xí nghiệp ở California lần đầu tiên tiếp cận được nhiều lựa chọn bảo hiểm y tế cho nhân viên.  

Một số tiểu xí nghiệp, những hãng chỉ có 25 hay dưới, nhân viên toàn thời gian được trả luơng trung bình 
ít hơn $50,000 mổi năm, có thể hội đủ điều kiện để hưỡng 50% khấu trừ thuế chi phí mua bảo hiểm y tế 
cho nhân viên thông qua SHOP. 

Thông qua SHOP, chủ nhân có thể chọn mức hổ trợ dành cho nhân viên. Thế rồi, nhân viên sẽ có thể 
chọn trong số các lựa chọn đó chương trình bảo hiểm y tế thích hợp cho mình và cho gia đình mình. 

Tất cả các chương trình đều cung cấp một chuổi các lợi ích và chi phí đi kèm để cho chủ nhân và cũng 
như nhân viên dể dàng đem ra so sánh một cách chính xác. 

Tổ Chức Covered California (Định Sỡ cho cư dân California tham khảo giá/mua bảo hiểm y tế) sẽ cung 
cấp dịch vụ chọn lựa chương trình, cấp chứng nhận và theo dỏi việc quản trị chương trình, tiên phong 
trong vấn đề quãng bá, và cung cấp hướng dẫn về chính sách. 

Covered California đã cấp cho Pinnacle Claims Management, Inc hợp đồng để Quản Trị Chương Trình 
SHOP vào ngày 4 tháng Tư, 2013. 

Muốn biết thêm chi tiết, xin xem: 

Covered California – Người Tiêu Thụ 

California Health Benefits Exchange - Người Tiêu Thụ và Đại lý 

California Chamber of Commerce – Thông tin tổng quát về SHOP 

 


