
 

 

 
 

 

CÁC DỊCH VỤ LIFE ĐƯỢC 
CUNG CẤP BAO GỒM: NGƯỜI CAO NIÊN 
• Các dịch vụ chăm sóc 

SỐNG ĐỘC LẬP (LIFE) 
Quý vị nhận được thư này bởi có thể quý vị đủ điều kiện tham 

gia Chương Trình Người Cao Niên Sống Độc Lập (LIFE) của Sở 

Dịch Vụ Nhân Sinh Pennsylvania. 

LIFE là gì? 
LIFE là một chương trình Medicaid và Medicare dành cho những 
người cao niên tại Pennsylvania sinh sống tại nhà và cộng đồng. 
LIFE có các nhà cung cấp địa phương chi trả, quản lý, điều phối, và 
cung cấp tất cả các dịch vụ sức khỏe thể chất và hành vi. Việc chăm 
sóc được thực hiện và quản lý bởi một nhóm chuyên gia bao gồm 
bác sĩ, y tá, nhân viên xã hội, các chuyên gia trị liệu, và những nhân 
viên chăm sóc khác. Tất cả các phúc lợi Medicaid và Medicare đều 
do LIFE bao trả. 

Làm thế nào để biết tôi có đủ điều kiện tham gia LIFE không? 
Nếu quý vị từ 55 tuổi trở lên, thì chương trình LIFE có thể là một  lựa 
chọn cho quý vị. Quý vị phải đủ điều kiện được chăm sóc trong cơ 
sở điều dưỡng, đủ điều kiện về mặt tài chính đối với Trợ Cấp Y Tế, 
cư trú trong khu vực có nhà cung cấp LIFE phục vụ, và có thể sống 
an toàn tại nhà hoặc trong cộng đồng. 

Nếu tôi hiện đang tham gia một chương trình khác thì sao? 
Bất kỳ ai đủ điều kiện tham gia chương trình LIFE đều có thể chuyển 
sang chương trình LIFE. Quý vị có thể chọn chuyển khỏi chương 
trình LIFE bất kỳ lúc nào. Nếu quý vị muốn tiếp tục nhận các dịch vụ 
từ nhà cung cấp hiện tại, thì không cần làm gì cả. 

sức khỏe ban ngày 

• Các dịch vụ về thính giác 

• Các dịch vụ về nha khoa 

• Các dịch vụ cấp cứu 

• Các dịch vụ chăm sóc 
cuối đời 

• Các dịch vụ trong cơ sở 
điều dưỡng và bệnh viện 

• Chăm sóc hỗ trợ tại nhà 

• Các dịch vụ xét nghiệm 
và chụp x-quang 

• Các bữa ăn 

• Các dịch vụ vận chuyển 

• Các chuyên gia y tế 

• Các dịch vụ về thị lực và 
kính mắt 

• Bảo hiểm y tế và điều 
dưỡng 24/7 

• Chăm sóc điều dưỡng 

• Chăm sóc cá nhân 

• Dược phẩm 

• Các phương pháp trị liệu 
vật lý, phát âm và vận 
động. 

• Chăm sóc y tế ban đầu 

• Các hoạt động giải trí và 
xã hội 

• Các dịch vụ xã hội 
• Các thiết bị y tế đặc biệt 
• Các dịch vụ khác mà 

nhóm chuyên gia LIFE 
thấy cần thiết 

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN, XIN TRUY CẬP: www.dhs.pa.gov/citizens/LIFE 

www.dhs.pa.gov/citizens/LIFE


  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Tôi đăng ký tham gia LIFE như thế nào? 
Hãy sử dụng bảng bên dưới để tìm nhà cung cấp của quý vị, hoặc truy cập www.palifeprograms. 
org/locate-a-life-program và nhập mã zip để tìm một chương trình LIFE gần quý vị. 

Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp LIFE để biết thêm thông tin và để đăng ký. Quý 
vị cũng có thể gọi đến đường dây nóng của Môi Giới Đăng Ký Độc Lập (Independent Enrollment 
Broker (IEB) theo số 1-844-824-3655 để được giới thiệu trực tiếp sang chương trình LIFE trong 
khu vực của quý vị. 

Tên Nhà Cung Cấp 
LIFE 

Phục Vụ Các Hạt Địa Chỉ Trang Web Số Điện Thoại 

Albright LIFE Chester (Chỉ mã Zip 19320 ) https://lancaster.albrightlife.org 717-381-4320 

LIFE St. Mary 

Bucks  (Mã Zip: 18901, 18902, 18912, 
18913, 18914, 18922, 18925, 18928, 
18929, 18933, 18934, 18938, 18940, 
18954, 18966, 18974, 18976, 18977, 
18980, 19007, 19020, 19021,19030, 
19047, 19053, 19054, 19055, 19056, 
19057, 19067 ) 

Montgomery (Mã Zip:: 18041, 
18054, 18070, 18073, 18074, 18076, 
18915, 18936, 18964, 18969, 19001, 
19002, 19006, 19009, 19025, 19038, 
19040, 19044, 19046, 19075, 19090, 
19435, 19436, 19438, 19440, 19446, 
19454, 19477, 19504, 19505) 

www.stmaryhealthcare.org/life 267-991-7600 

Mercy LIFE 

Delaware 
Philadelphia (Mã Zip:: 19106, 
19107, 19122, 19123, 19125, 19133, 
19134, 19137, 19140, 19145, 19146, 
19147, 19148) 

www.mercyhealth.org/services/ 
mercy-life 215-339-4747 

Mercy LIFE — 
West Philadelphia 

Philadelphia (Mã Zip:: 19103, 19104, 
19121, 19130, 19131, 19139, 19142, 
19143, 19151, 19153) 

www.mercyhealth.org/services/ 
mercy-life/west-phila 267-787-8282 

New Courtland LIFE 

Philadelphia (Mã Zip:: 19111, 19114, 
19115, 19116, 19118, 19119, 19120, 19124, 
19126, 19127, 19128, 19129, 19132, 
19135, 19136, 19138, 19141, 19144, 
19149, 19150, 19152, 19154) 

www.newcourtlandlife.org 888-530-4913 

TỪ NĂM 1998, PENNSYLVANIA TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG TIỂU BANG ĐẦU TIÊN TRÊN TOÀN QUỐC 
CUNG CẤP CHƯƠNG TRÌNH LIFE (CÓ TÊN CHUNG TRÊN TOÀN QUỐC LÀ CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC TOÀN 
DIỆN CHO NGƯỜI CAO NIÊN - ALL-INCLUSIVE CARE FOR THE ELDERLY – “PACE”). LIFE LÀ CHƯƠNG TRÌNH 

CHĂM SÓC LÂU DÀI CÓ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LÂU NHẤT CỦA PENNSYLVANIA. 
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