
Duy trì Kết nối với 
Chương trình Điện thoại 
Di động Miễn phí
Một chiếc điện thoại di động có thể tạo ra vô vàn 
khác biệt. Là thành viên của Apple Health (Medicaid) 
Community Health Plan of Washington (CHPW), quý 
vị có thể nhận được điện thoại thông minh miễn 
phí với số phút thoại và dữ liệu giới hạn hàng tháng 
đồng thời được nhắn tin không giới hạn! 

Community Health Plan of Washington tuân thủ các luật Liên bang về dân quyền hiện 
hành và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, quốc gia xuất xứ, độ 
tuổi, tình trạng khuyết tật hoặc giới tính. Theo luật pháp Washington, mọi người đều 
có quyền không bị phân biệt đối xử bởi chủng tộc, tín ngưỡng, màu da, quốc gia xuất 
xứ, giới tính, tình trạng cựu chiến binh hoặc quân nhân, khuynh hướng tính dục hoặc 
bởi có bất kỳ khuyết tật nào về giác quan, tinh thần hay thể chất hoặc việc người đó 
sử dụng chó dẫn đường hay động vật trợ giúp đã được huấn luyện. Nếu quý vị cần 
thỏa thuận dàn xếp hoặc yêu cầu tài liệu ở định dạng hoặc ngôn ngữ khác, vui lòng 
gọi đến số 1-800-440-1561 (TTY: 711) trong khoảng 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ 
Thứ Hai đến Thứ Sáu. ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios 
gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-440-1561 (TTY: 711). 注意：如果
您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電  
1-800-440-1561 (TTY: 711). 
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SafeLink Wireless cung cấp các chương 
trình điện thoại di động miễn phí cho những 
thành viên của Apple Health CHPW thông qua 
chương trình Lifeline của chính phủ liên bang. 

• Điện thoại thông minh miễn phí
• 350 phút thoại
• Nhắn tin không giới hạn 
• 4,5GB dữ liệu miễn phí mỗi tháng

Với chương trình SafeLink, quý vị có thể gọi 
cho Ban Dịch vụ Khách hàng của CHPW theo 
số 1-800-440-1561 (TTY: 711) mà không cần sử 
dụng đến số phút gọi hàng tháng của mình!

1-800-723-3546

SafeLink.com

Assurance Wireless 
Assurance Wireless cũng cung cấp điện 
thoại miễn phí với dữ liệu và số phút 
thoại như một phần của chương trình 
Lifeline liên bang. 

Cách nhận điện thoại di động miễn phí:

1-888-321-5880

assurancewireless.com

chpw.org


