तपाईसंग स्वास््य बिमा छै न भने
तपाईसंग स्वास््य बिमा छै न भने पनन, तपाईले डाक्टरिाट जााँच गराउन पाहुनु हुनेछ, तपाईकालागग प्रस्तुत गररएका स्वास््य
बिमा ववकल्पहरु िारे जानकारी ललनुहोस ्, र तपाईको िच्चाहरुकालागग पनन स्वास््य बिमा ललनुहोस ्। तपाईले जान्नु पने यहााँ
छ।

आफुलाई काम लाग्ने स्वास््य बिमा खोज्नह
ु ोस ्
जवान माननसहरुका लागग
मेडीकेड - मेडीकेडले थोरै -आम्दानी भएका माता-वपता र रे खदे ख गने व्यक्क्तहरुलाइ स्वास््यसंग जोडडएका सुववधाहरु प्रदान
गदद छ, जुन चााँही:



१९ भन्दा कम उमेरका िच्चाहरुको माता-वपता वा रे खदे ख गने व्यक्क्त हुन ्;

एफपीएलको(संनिय गररिी रे खा) ३५ % भन्दा कम (नतन सदस्य भएको पररवारमा झन्डै $ ६६०० जसो) िसेनन
आम्दानी; र



जोक्जदयामा िस्ने, अमेररकी नागररक, ननक्चचत कानुनन ननवासी, शरणाथी, र आश्रय ललएका व्यक्क्तहरु

>> तपाई योग्य हुनु हुन्छ कक हुदै न ् भन्ने जानकारी पाउनकालागी अथवा यस कायदक्रममा भनतद हुनकालागग : ८००-८०९-७२७६
मा फोन गनह
ुद ोस ् वा इन्टरनेटमा गई यस ठे गानामा- www.healthcare.gov आफूलाइ भनतद गनुदहोस ्।

बिकक्र गने ठाउाँ िाट ननजज स्वास््य बिमा - यदद तपाईको आम्दानी धेरै भएको कारण, माता-वपता/रे खदे ख गने

व्यक्क्तहरुकालागग िनाएको मेडीकेदमा तपाई योग्य हुनु भएन भने, तपाईकोलागग ननक्ज स्वास््य बिमा, उगचत ववकल्प हुन

सक्दछ। यी बिमाहरुलाई तपाईको ननक्म्त सस्तो िनाउनकालागग, तपाइको आम्दानी र पररवारको संख्या हे री, तपाई ववनतय
सहायता पाउने योजनामा योग्य हुन सक्नु हुनेछ।
>> तपाई ववनतय सहायता पाउने योजनामा योग्य हुनु हुन्छ कक हुदै न ् भन्ने जानकारी पाउनकालागग अथवा यस
कायदक्रममा भनतद हुनकालागग: इन्टरनेटमा गई यस ठे गानामा- www.healthcare.gov आफूलाइ भनतद गनह
ुद ोस ् वा जोक्जदयााँस

फर अ हे ल्दी फ्युचरलाई, ४०४-५६७-५०१६ मा फोन गरर सम्पकद गनह
ुद ोस ् वा लसडकोलाई ८५५-८९९-६०९२ मा फोन गरर
सम्पकद गनुह
द ोस ्।

>> खुला भनतद गने समय, नोभेम्िर १५, २०१४ मा शुरु हुनेछ र फेब्रुअरी १५,२०१५ मा लसविनेछ।

कामदाताले प्रदान गरे को बिमा- यदद तपाई काम गनुद हुन्छ भन्ने, तपाई आफ्नै काम द्वारा स्वास््य बिमा पाउन सक्नु हुन्छ।
तपाईको कामदाता वा मानव संसोधन ववभागसंग कुरा गनह
ुद ोस ् र तपाईको स्वास््य बिमा सम्िन्धी ववकल्पहरुिारे छलफल
गनुह
द ोस ्।

िच्चाहरुकालागग
िच्चाहरुकालागग पपचकेर - वपचकेरले त्यस्ता िच्चाहरुलाई स्वास््य बिमा प्रदान गदद छ, जुन िच्चाहरु:


१९ वर्द भन्दा कम उमेरका छन ्;



जन
ु पररवारको आम्दानी एकदम धेरै भएको कारण मेददकेडकोलागग योग्य हुन सक्दै नन ्;



एफपीएलको (संनिय गररिी रे खा) तह भन्दा २५२% ननम्न आम्दानी भएका पररवारमा िसोिास गने हरु; र



जोक्जदयामा िस्ने, अमेररकी नागररकहरु, ननक्चचत कानुनन ननवासीहरु, शरणाथीहरु, र आश्रय ललएका व्यक्क्तहरु

>>तपाईको िच्चा वपचकेरकोलागग योग्य छ कक छै न भन्ने कुराको जानकारी पाउनकालागग अथवा यस कायदक्रममा भनतद
हुनकालागग : ८७७-जा-वपच (८७७-४२७-३२२४) मा फोन गनह
ुद ोस ् वा इन्टरनेटमा गई यस ठे गानामा- www.peachcare.org
जानकारी पाउनुहोस ्।

मेडीकेड- मेडीकेडले त्यस्ता िच्चाहरुलाई स्वास््यसंग जोडडएका सुववधाहरु प्रदान गदद छ जुन चााँही:



१९ वर्द भन्दा कम उमेरका छन ्;

कम आम्दानी भएका पररवारमा िस्दछन ्।
र



आम्दानीको सीमा, उमेर र पररवारको संख्या मा आधाररत हुन्छ;

जोक्जदयामा िस्ने, अमेररकी नागररकहरु, ननक्चचत कानुनन ननवासीहरु, शरणाथीहरु, र आश्रय ललएका
व्यक्क्तहरु

यदद तपाईलाई पवगतमा मेडीकेड अस्वीकृनत भएको गियो भने पनन, तपाईले मेडीकेडकोलागग दखाास्त ददनु होस ्।
>> तपाईको िच्चा मेडीकेडकोलागग योग्य छ कक छै न भन्ने कुराको जानकारी पाउनकालागग अथवा यस कायदक्रममा भनतद

हुनकालागग: आफैनै गएर दखादस्त ददने हो भने, ४०४-६५६-६०६० मा फोन गनह
ुद ोस ् र आफू नक्जक भएको, फालमलल
आन्ड गचल्डरें स सलभदसेस काउन्टी आकफस (पररवार र िच्चा ववभागको कायादलय) को ठे गाना पत्ता लगाउनुहोस ्।
तपाई इन्टरनेटको यस ठे गानामा: www.compass.ga.gov गएर पनन दखादस्त ददन सक्नु हुन्छ।

तपाईले मेडीकेद र पपचकेरकोलागग सालको कुनै ददनमा पनन दखाास्त ददन सक्नु हुनेछ। यदद तपाईको िच्चाहरुको
को स्वास््य बिमा छै न भने, तरु
ु न्तै दखाास्त ददनह
ु ोस ्।

आफूलाइ चादहने स्वास््य बिमा ललनुहोस ्

स्वास््य बिमा नभएका बिरामी माननसहरुलाई, केदह गचककत्सासम्िन्धी उपचार गने स्वास््य केन्रहरु, जस्तै, फेडेरल्ली

क्वाललफाइड हे ल्थ सेन्टसद (एफक्युएचएस) र चाररटी केर क्क्लननक्सले स्वास््य सुववधा उपलब्द गराउछन ्। यदद तपाइलाई
डाक्टर चादहाँएमा, यी स्वास््य केन्रहरुले तपाइलाई सहायता गनद सक्दछन ्।



फेडेरल्ली क्वाललफाइड हे ल्ि सेन्टसा (एफक्युएचएस) - एफक्युएचएसले गचककत्सासम्िन्धी,

गभादवस्थासम्िन्धी, िालगचककत्सासम्िन्धी, दााँतसम्िन्धी, मानलसक स्वास््यसम्िन्धी , र और्धीपसल
सेवाहरु सम्िन्धी, सवु वधा उपलब्द गराउछन ्। आफ्नो आम्दानी हे रर जक्त्त हुन सक्दछ, त्यनतनै पैसा नतरे
हुन्छ। धेरै शहर र गाउाँ हरुमा, स्वास््य केन्रहरु छन ्। आफ्नो नक्जकको एफक्युएचसी को ठे गाना

जान्नकालागग, ४०४-६५९-२८६१ मा फोन गनुह
द ोस ् वा इन्टरनेटको यस ठे गानामा: www.gaphc.org गएर
“find a Health Center” ("हे ल्थ सेन्टर खोज्नुहोस ्") भन्ने ठाउाँ मा नछत्नुहोस ्।



जोजजाया चारीटे िल केर नेटवका - क्जलसलसएनले धेरै प्रकारको स्वास््यसंग जोडडएका सुववधाहरु प्रदान
गदद छ, जसमा शालमल छन ्- गचककत्सा, आाँखा, दााँत, मानलसक स्वास््य, र और्धीपसल सेवाहरु सम्िन्धी,

सवु वधाहरु। तर, सिै स्वास््य केन्रहरुले यी सिै सवु वधाहरु प्रदान गदै नन ् र जोक्जदयाका सिै ठाउाँ हरुमा यी

स्वास््य केन्रहरु छै नन ्। आफ्नो क्षेत्रमा, यो स्वास््य केन्र छ कक छै न र यस स्वास््य केन्रले कुन कुन

सुववधाहरु प्रदान गदद छ भन्ने कुराको जानकरीकालागग, ७७०-७३८-४६५१ मा फोन गनह
ुद ोस ् वा इन्टरनेटको यस
ठे गाना: www.charitablecarenetwork.com मा गएर, “Find a Clinic” ("स्वास््य केन्र खोज्नुहोस ्")
भन्ने ठाउाँ मा छीत्नुहोस ्।


ग्रेडी हे ल्ि लसस्टम - फुल्टन र डीक्याि काउन्टीहरुका गररि र वपडडत व्यक्क्तहरुकालागग, ग्रेडीले स्वास््य उपचार
सम्िन्धी सिै सवु वधाहरु पय
ु ादउने प्रण गरे को छ। जन
ु जोक्जदया ननवासीहरु, स्वास््य सम्िन्धी सेवाहरुको शुल्क नतनद
सक्दै नन ्, नतनीहरुलाई ग्रेडीले ववनतय सहायता पय
ु ादउदछ। तपाई ववनतय सहायता पाउन योग्य हुनु हुन्छ कक हुदै न ्
भन्ने कुराको जानकारी तपाईलाई, ववनतय सल्लाहकारले ददनेछ। ववनतय सल्लाहकारलाई भेटेर यस ववर्य सम्िन्धी

जानकारी पाउनकालागग, (४०४)६१६-६९२० मा फोन गनह
ुद ोस ्। भेट गने समयमा यी गचजहरु आफो साथ ् ल्याउनुहोस ् :
o

ननक्ज पदहचान पत्रहरु (ड्राइभसद लाइलसन्स, जोक्जदया आइडी काडद, इत्यादी )

o

मेडीकेड काडद (छ भने )

o

लभसा वा ननवासी काडद/आइ ९४ (छ भने)

o

जोक्जदया ननवासी हो भन्ने कुराको प्रमाण (िरको ककरायाको ठे क्का पत्र, पानी, बिजुली इत्यादीको बिल, िर
भाडाको रलसद, फूड स््याम््स, भोटर रे क्जस्त्रेशन काडद, इत्यादी)

o

आम्दानीको प्रमाण (अदहलेको तलि पत्र, सोलसयल सेक्युररदट प्रशासनको गचट्टी, िेरोजगारी हो भन्ने दावा
पत्र, इत्यादी)

o

तपाई मागथ भर परे का पाररवाररक सदस्यहरुको संख्या प्रमाण (सिै भन्दा हालैको ्याक्स ररटनद (कर
कफताद), तपाई मागथ भर परे का पाररवाररक सदस्यहरुको जन्मप्रमाणकहरु, इत्यादी)

भाषाको सेवाहरु

अंग्रेजी निुझ्ने, नपढ्ने र निोल्ने बिरामीहरुकालागग सिै हस्पताल र डाक्तारका स्वास््य केन्रहरुले उल्थासम्िन्धी सेवाहरु
पय
ु ादउनु पदद छ। उल्था गने व्यक्क्त द्वारा उल्था सेवा, फोन वा व्यक्क्तगत रुपमा पय
ु ादए हुन्छ।


यदद तपाईले ननयोक्जत भेट हुने समय ललनु भएको छ भने, उल्था गने व्यक्क्तको व्यक्क्तगत रुपमा उपक्स्थनत
अनुरोध गनह
ुद ोस ्।



यदद तपाईले ननयोक्जत भेट हुने समय ललन सक्नु भएन भने, अस्पताल वा डाक्टरको स्वास््य केन्र पुग्ने बिक्त्तकै,
उल्था गने व्यक्क्तको उपक्स्थनत माग्नह
ु ोस ्।

आफ्नो स्वास््य बिमा राख्नुहोस ्

अदहले जि तपाइकोमा स्वास््य बिमा छ, यस स्वास््य बिमालाइ राख्नोहोस ्। यदद तपाइले स्वास््य बिमा बिकक्र
गने ठाउाँ िाट ककन्नु भएको वा संचालकसंग ककन्नु भएको हो भने, यस स्वास््य बिमालाइ नववकरण गनह
ुद ोस ्।
नववकरण र स्वचाललत भनतद िारे तल ददएका ७ वटा कुराहरु जान्नु होस ् :
१.

२०१४ मा बिकक्र गने ठाउाँ िाट बिकक्र भएका सिै स्वास््य बिमाहरुको नवीकरण २०१५ मा हुनेछ। स्वास््य
बिमाकोलागग खुला रुपमा भनतद हुने समय नोभेम्िेर १५, २०१४ मा शुरु हुन्छ र फेब्रुअरर १५, २०१५ मा अन्त
हुन्छ।

२.

तपाईको स्वास््य बिमा कम्पननले, यस पाललको शरद् ऋतक
ु ो समयमा, तपाईलाई आधनु नक अगधशुल्क
रकम र सुववधाहरु िारे जानकारी पठाउने छ।

३.

तपाईको २०१५ सालको स्वास््य बिमाले तपाईको आवचयकताहरु पूरा गछद कक गदै न भन्ने कुराको जानकारी
पाउनकालागग, यस बिमाको पररवतदन हे री, पुनववदचार गनुदहोस ्। बिमाको वेिसाइटमा गएर अथवा फोन गरे र,

ठोस रुपमा पत्ता लगाउनु होस ् कक आउने वर्द २०१५ मा, तपाईको बिमाले तपाइलाई चादहने डाक्टर र अन्य
स्वास््य केन्रहरु द्वारा तपाइलाई स्वास््य सम्िन्धी सेवाहरु पुयादउनेछ। यसका साथै, तपाईलाई चादहने
और्गधहरु ककन्न पनन तपाइको बिमाले पैसाको रुपमा सहायता पुयादउछ भन्ने कुराको ठोस रुपमा पत्ता
लगाउनुहोस ्।
४.

उगचत अगधशुल्क कर श्रेय पाउनकालागग, अदहलेको आम्दानी र पररवारको संख्यािारे तपाईले बिमा बिकक्र
गने ठाउाँ लाइ जानकारी ददनु पदद छ। यदद तपाईले यसिारे उगचत जानकारी ददनु भएन भने, तपाईले उही

अगधशुल्क कर श्रेय पाउनु हुनेछ, जुन तपाईले २०१४ मा पाउनु भएको गथयो। यदद तपाईको आम्दानी िडेको
छ वा तपाईको पररवारको संख्या िद्ललएको छ भने र यदद तपाईले यसिारे बिमा बिकक्र गने ठाउाँ लाइ
जानकारी ददनु भएन भने, २०१५ वर्दको अन्तमा जि तपाईले आफ्नो कर कफताद फाइल गनुद हुन्छ, त्यनत
िेला, पैसाको रुपमा जररमाना नतनुद पने हुन्छ।
५.

यदद तपाईले आफ्नो आम्दानी वा पररवारिारे हालैको उगचत जानकारी ददनु भएन भने, बिमा बिकक्र गने
ठाउाँ ले २०१५ मा पनन, तपाईलाई स्वचाललत रुपमा पदहलो वर्दकै बिमामा फेरी भनतद गनेछ।

६.

तपाईलाई आफ्नो बिमा िद्लने इच्छा छ भने, तपाईले तल लेखखएका कामहरु गनद सक्नु हुनेछ:
o यदद तपाई अदहलेकै बिमा कम्पननिाट फेरी बिमा ललन चाहनु हुन्छ भने, तपाईले त्यस

कम्पननले प्रदान गरे को, तपाई नक्जकका क्षेत्रहरुमा सेवा पुयादउने अरु नै कुनै बिमा बिकक्र गने
ठााँउको स्वास््य योजना रोज्नह
ु ोस ्।

o
o

बिमा बिकक्र गने ठाउाँ मा गएर, अकै बिमा कम्पननिाट, नया स्वास््य बिमा रोज्नुहोस ्।

बिमा बिकक्र गने ठाउाँ िाट िादहर गएर, नया ननक्ज स्वास््य बिमा ककन्नुहोस ्। तर यसो गनुद
भयो भने, तपाई अगधशुल्क कर श्रेय र खचद-िााँड्ने छुट पाउन योग्य हुनु हुने छै न।

७.

कुनै क्स्थनतमा, तपाईको अदहलेको बिकक्र गने ठााँउको स्वास््य योजना २०१५ मा प्रदान नगरीएको

हुनसक्दछ। त्यसो भएमा, तपाईलाई स्वचाललत रुपमा अदहलेको जस्तै अरु नै कुनै बिमा ललन भनतद गराइने
छ, ता कक तपाईलाई आफ्नो स्वास््य सेवाहरु पाउनमा केही रोकाइ नहोस ्। तपाईलाई स्वचाललत रुपमा
अदहलेको जस्तै बिमा ललन भनतद हुने इच्छा छै न भने, तपाई बिमा बिकक्र गने ठाउाँ िाट नया बिमा रोज्नु
सक्नु हुन्छ। ककन कक तपाईको अदहले भएको बिमाको समाक््त हुन लागेको छ, तपाई खास भनाद-दताद

अवगधकोलागग योग्य हुनु हुन्छ, जसले गदाद, खुला भनाद-दताद अवगध, िाहे क पनन, तपाईले व्यक्क्तगत बिमा
ललन भनतद हुन सक्नु हुनेछ।

