
 

 

 

 

 

 

Các câu hỏi thường gặp về ARICA 

FAQs en Español , bằng tiếng Việt at www.disabilityinfo.org/arica/  

ARICA là gì ?  

ARICA (Luật liên quan đến bảo hiểm chi trả các dịch vụ tự kỷ), là bộ luật được ban 

hành năm 2010, yêu cầu tất cả các công ty bảo hiểm tư ở bang Massachusetts phải chi 

trả cho các dịch vụ liên quan đến việc chẩn đoán và trị liệu cho các em mắc hội chứng 

tự kỷ. 

 

Các loại chính sách bảo hiểm gì mà Luật ARICA có hiệu lực? 

Hiến pháp này chỉ có hiệu lực với một số chính sách bảo hiểm nhất định mà thôi do 

vậy việc chi trả các dịch vụ tự kỷ dưới luật ARICA còn tùy thuộc vào loại chính sách 

bảo hiểm nào mà bạn có. Các nhà bảo hiểm tư nhân, nhân viên và người nghỉ hưu có 

chính sách bảo hiểm của nhà nước, các chương trình bảo hiểm tại bệnh viện và HMOs 

đều buộc phải tuân thủ theo luật này.  Rất nhiều chủ lao động có các chính sách bảo 

hiểm "self-funded”, mà không tuân thủ theo luật quy định của liên bang thì sẽ không 

có hiệu lực dưới luật ARICA.  Tuy nhiên, phần lớn các chính sách bảo hiểm "self-

funded" tại bang Massachusetts đều chi trả cho các trị liệu tự kỷ. 

 

Làm thế nào tôi có thể biết được chương trình bảo hiểm của tôi có chi trả cho các 

dịch vụ trị liệu tự kỷ hay không? Liên hệ với chủ lao động của bạn hoặc công ty bảo 

hiểm hỏi xem chính sách bảo hiểm bạn đang có có phải là chính sách self-fund hay 

không.  Thậm chí chính sách bảo hiểm của bạn là chính sách self-fund, công ty của 

bạn có thể cung cấp dịch vụ tự kỷ dưới luật ARICA, và hoặc chi trả cho trị liệu tự kỷ.   

 

Tôi cần làm gì nếu chính sách bảo hiểm self-fund ở chổ tôi làm không chi trả 

dịch vụ tự kỷ tôi cần? 

Nếu chính sách bảo hiểm của bạn không cung cấp dịch vụ bạn cần, bạn có lựa chọn 

khác là xin bảo hiểm Masshealth và/hoặc Health Connector.  Quan trọng:  Nếu con 

bạn chuyển tiếp ra khỏi chương trình can thiệp sớm và cần phải có các dịch vụ khác, 

điều quan trọng là phải có kế hoạch tốt trước khi con bạn tròn 3 tuổi, vì một số dịch 

vụ thay đổi khác có thể chỉ được tiếp cận trong thời gian mở rộng dịch vụ đặc biệt mà 

thôi. 

 

Nếu chủ lao động của bạn không cung cấp chương trình bảo hiểm chi trả trị liệu cho 

tự kỷ, trung tâm của chúng tôi có thể giúp các bạn bằng cách nói chuyện với chủ lao 
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động của các bạn cũng như giúp bạn tìm các cách khác nhằm có thể tiếp cận được  

dịch vụ. 

 

Vậy Masshealth có tuân thủ theo luật ARICA không?  

ARICA chỉ áp dụng với các chương trình bảo hiểm tư nhân được quy định của bang, 

nhưng Masshealth chi trả nhiều trị liệu giống như ARICA.  

 

 Masshealth chi trả dịch vụ ABA (Phân tích Ứng dụng Hành vi) cho trẻ em dưới 21 

tuổi có Masshealth Standard hoặc Masshealth CommonHealth; và cho trẻ dưới 19 

tuổi nếu có Masshealth Family Assistance.  Cần phải có ủy quyền trước. 

 Masshealth có thể chi trả tiền co-pay và tiền deductible vì luật ARICA bắt buộc 

chương trình bảo hiểm tư nhân chi trả cho các trị liệu ABA. 

 Chương trình Premium Assistance có thể giúp trợ cấp thêm tiền cho bạn mua 

chương trình bảo hiểm tư nhân thông qua Connector. Chương trình bảo hiểm mua 

theo chương trình này sẽ tuân theo luật ARICA.    

 Những gia đình có con dưới 9 tuổi có Masshealth có thể xin chương trình Autism 

Waiver thông qua DDS. Lưu ý: chương trình này cũng có khung thời gian nộp đơn 

nhất định, vui lòng kiểm tra với văn phòng DDS để có thêm chi tiết. 

 Khách hàng cũng có thể tiếp cận các dịch vụ liên quan đến vấn đề hành vi và tình 

cảm thông qua chương trình Children’s Behavioral Health Initiative (CBHI) 

program. 

 

Có giới hạn về tuổi tác, dịch vụ, số tiền được chi trả dưới luật ARICA không? 

Không. Không có độ tuổi giới hạn. Theo luật ARICA  “Chẩn đoán và trị liệu tự kỷ 

không phải chịu bất kỳ giới hạn gì về số tiền hàng năm hay suốt đời hoặc giới hạn về 

dịch vụ  mà bảo hiểm phải chi trả cho việc chẩn đoán và trị liệu.” 

 

Các trị liệu nào được chi trả theo luật ARICA? 

Luật quy định bảo hiểm phải chi trả các dịch vụ được kê toa, cung cấp bởi bác sỹ, các 

nhà tâm lý có giấy phép hành nghề và tất cả các trị liệu này phải được xem là cần thiết 

về mặt y khoa, cụ thể như sau:  

 

 Các dịch vụ phục hồi chức năng – bao gồm các dịch vụ cung cấp bởi các chuyên 

gia, các nhà tư vấn và các dịch vụ hướng dẫn như các dịch vụ về hành vi ứng dụng 

giám sát bởi các nhà phân tích hành vi có giấy phép nhằm giúp cho sự phát triển, 

duy trì và phục hồi tối đa chức năng cần thiết cho một cá nhân.  

 Các dịch vụ dược khoa – là các loại thuốc do bác sỹ có giấy phép kê toa và các 

dịch vụ liên quan đến sức khỏe phải theo tiêu chuẩn cần thiết y khoa nhằm đảm 

bảo sự hiệu quả của việc dùng thuốc, giống như các điều kiện y tế khác mà bảo 

hiểm buộc phải chi trả. 

 Các dịch vụ về tâm thần – gồm các dịch vụ tư vấn hoặc dịch vụ trực tiếp cung cấp 

bởi các nhà tâm tâm thần học có giấy phép. 

http://www.mass.gov/eohhs/gov/commissions-and-initiatives/cbhi/
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 Các dịch vụ tâm lý – các dịch vụ trực tiếp hoặc tư vấn được cung cấp bởi các nhà 

tâm lý có giấy phép hành nghề cung cấp.  

 Các trị liệu – cung cấp bởi các nhà trị liệu có giấy phép như ngôn ngữ trị liệu, 

chức năng trị liệu, vật lý trị liệu và nhân viên công tác xã hội.  

Vậy các nhóm sinh hoạt tăng cường kĩ năng giao tiếp xã hội có được chi trả không? 

Có, nếu dựa vào tiêu chuẩn cần thiết về mặt y khoa. 

 

Liệu các dịch vụ giáo dục có bị ảnh hưởng không? 

ARICA không ảnh hưởng gì đến các dịch vụ giáo dục được cung cấp theo IEP, IFSP 

hoặc ISP. Bảo hiểm không chi trả các dịch vụ tại trường học. Ngược lại, nhà trường có 

thể không yêu cầu phụ huynh dùng bảo hiểm tư để chi trả cho các dịch vụ mà các em 

được quyền nhận qua nhà trường.  Để có thể chi tiết, có thể click vào đây here. 

 
Để có thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với chuyên gia thông tin ở số 774-455-4056 hoặc e-mail cho chúng 

tôi theo địa chỉ info@disabilityinfo.org 

    Cập nhật ngày 13 tháng 10, 2015 

Để có thông tin mới nhất, vui lòng vào trang web của chúng tôi http://www.disabilityinfo.org/arica/   
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