
Trong năm 2022, Clever Care Health Plan - H7607 đã được Xếp Hạng Sao như sau 
từ Medicare:

Xếp Hạng Sao Tổng Thể: 
Xếp Hạng Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe: 
Xếp Hạng Dịch Vụ Cung Cấp Thuốc: 

Chương trình còn quá mới chưa thể đánh giá 

Chương trình còn quá mới chưa thể đánh giá  

Chương trình còn quá mới chưa thể đánh giá 

THÔNG TIN QUAN TRỌNG:
Thủ tục Xếp Hạng Sao Medicare Năm 2022 

Clever Care Health Plan - H7607 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Một số chương trình không có đủ dữ liệu để đánh giá hiệu suất. 
 

Hàng năm, Medicare đánh giá các chương trình dựa trên hệ thống xếp hạng 5 sao. 
 

Lý Do Vấn Đề Xếp Hạng Sao Rất Là Quan Trọng: 

Medicare sẽ đánh giá về những dịch vụ y tế và thuốc theo toa 
của họ. 

 
Điều này cho phép quý vị cơ hội để so sánh các kế hoạch dựa 
trên chất lượng và hiệu suất một cách dễ dàng. 

Xếp Hạng Sao dựa trên các yếu tố sau: 
• Phản hồi từ thành viên về dịch vụ chăm sóc và những dịch 

vụ khác của chương trình 
• Số lượng thành viên đã ngừng tham gia hoặc tiếp tục  tham 

gia chương trình 
• Số lượng khiếu nại Medicare đã nhận được về chương trình 
• Dữ liệu từ các bác sĩ và bệnh viện hợp tác với chương trình 

Số lượng sao càng cao có nghĩa là chương trình càng tốt – ví dụ, thành 
viên có thể được chăm sóc tốt hơn, chất lượng hơn, và nhanh chóng hơn. 

 

Tìm Hiểu Thêm Thông Tin về các thủ tục Xếp Hạng Sao Trực Tuyến 

So sánh những hạng sao đã được chấm cho các kế hoạch tại: medicare.gov/plan-compare.   

Trong trường hợp quý vị có thắc mắc về chương trình này? 
Xin liên lạc với Clever Care Health Plan 7 ngày một tuần từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, giờ Pacific theo số  
833-388-8168 (miễn phí) hoặc 711 (TTY), từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 3. Giờ làm việc của  chúng  
tôi từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 9 là thứ Hai đến đến thứ Sáu từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối, giờ Pacific.  
Các thành viên hiện đang tham gia chương trình xin vui lòng gọi số 833-388-8168 (miễn phí) hoặc 711 (TTY) 
 

 

Clever Care Health Plan, Inc. là một chương trình HMO có hợp đồng với Medicare.  
Việc ghi danh sẽ phụ thuộc vào tình trạng gia hạn hợp đồng. 
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Số lượng sao thể hiện mức 
độ hoạt động hiệu quả của 

chương trình. 
 

XUẤT SẮC  
TRÊN TRUNG BÌNH  
TRUNG BÌNH  
DƯỚI TRUNG BÌNH  
KÉM 

2023

2023

Không có đủ thông tin sẵn sàng*
Không có đủ thông tin sẵn sàng
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Clever Care Health Plan, Inc. là một chương trình HMO và HMO C-SNP có hợp đồng với 
Medicare. Việc ghi danh tham gia tùy thuộc vào việc gia hạn hợp đồng.




