
 
ነየናይ ዓይነት ሸፈነ ብቑዓት 
ምዃንኩም ንምፍላጥ ነዚ 
ማመልከቻ ተጠቀሙ

• እዚ መደብ ዋሕስ መድሕን ጥዕናዚ ብዘሎ ዕዳጋ ንሓገዝ ጥዕና ኢሉ ዝተዳለወ ምሉእ ሓፈሻዊ  
ትሕዝቶ እዩ።

• እዚ ብቐጥታ ብእትዋትኩም ተራእዩ ክቕንሰልኩም ዝኽእል ክፍሊት መድሕን እዩ። 
• እዚ ናጻ ወይ ብዝሓሰረ ዋጋ ብመዲከይድ ወይ ብናይ ቆልዑ መድሕን (CHIP) ዝከኣል እዩ። 

ሓደ ሓደ ትሑት እቶት ዘለዎም ምናልባት ናይ ነጻ ወይ ብዝሕሰረ ዋጋ ክፍሊት መደብ ብቑዓት ክኾኑ 
ይኽእሉ እዮም። 

 ነዚ ማመልከቻ መን 
ክጥቀመሉ ይኽእል?

• እዚ መመልከቲ ቅዳሕ ንዝኾነ ይኹን ኣብ ቤትኩም ዘሎ ክጥቀም ይከኣል እዩ።  
• ብተወሳኺ ምናልባት ንስኻ ወይ ሰበይትኻ ዉሉድካ ዉሕስነት ጥዕና መድሕን እንተለኩም ብዘየገድስ 

ክተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም። ምናልባት ናይ ነጻ ሕክምና ወይ ብዝሓሰረ ዋጋ ክፍሊት ብቑዓት ክትኮኑ 
እዉን ትኽእሉ ኢኹም።

• ሓዳር እንተዘይብልኩም፣ ሓጺር ቅጥዒ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ትኾኑ፡፡ መርበብ ሓበሬታ  
HealthCare.govተወከሱ፡፡

• ናይ ስደተኛታት ዑቕባ ዝተቐበሉ ከመልክቱ ይከኣል እዩ። ምናልባት ወለዲ ብቑዓት እንተዘይኮኑ 
ንደቅኹም ይከኣል ስለዝኾነ፡ እዚ ጉዳይ እዚ ንመጻኢ ንወረቓቕቲ ንዜግነት ዝምልከት ወይ ቀዋሚ መንበሪ 
እዚ ዓዲ ከይትኸዉን ዝዕንቅፍ ኣይኮነን ምስኡ ዘተሓሕዝ ጉዳይ ፍጹም የብሉን። 

• ነዚ ማመልከቻ ዝኾነ ኣብ ምምላእ ዝኾነ ሰብ እንተድኣሓጊዝኩም፣ ተወሳኺ ሓበሬታ C ምምላእ 
ከድልየኩም ይኽእል፡፡ 

 ምምልካት ዘድለየኩም
• ሶሽያል ሰኩሪቲ ቁጽሪ (SSNs) ( ወይ ድማ ዶኩመንት ቁጽርታር ንዝኾነ ስደተኛ መድሕን ዘድልዮ)
• ናይ ነፍሲወከፍ ኣባላት ስድራቤትኩም ናይ ኣስራሕን እቶትን ዝምልከት ሓበሬታ (ንእትሰርሓሉ መስርያ 

ቤትን እትዋትካ ከም ናይ ደሞዝ ወረቐት፣ W-2 forms፣ ዓመታዊ ናይ ግብሪ ክፍሊት።) 
• ሕጂ ናይ ዘለኩም ኢንሹራንስ ጥዕና ቁጽርታት ፖሊሲ፡፡
• ተወሳኺ ሓበረታ እንተሎ ብዛዕባ ካልእ እቶት።

 ነዚ ሓበሬታ ንሓተለኡ ዘለና 
ምኽንያት እንታይ እዩ?

ነየናይ ሸፈነ ብቑዓት ምዃንኩምን ንምኽፋል ዘኽእለኩም ዝኾነ ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ እንተኾንኩም 
መታን ክንሕብረኩም ብዛዕባ እቶትኩምን ካልእ ሓበሬታን ንሓትት፡፡ ብመሰረት ሕጊ ድማ ንእትህቡና 
ኩሎም ሓበሬታታት ሚስጥራውነትን ውሕስነትን ንዕቅብ፡፡ ናይ ሚስጥራውነት ሕጊ ሓበሬታ ንምርኣይ፣ 
መርበብ ሓበሬታ HealthCare.gov ተወከሱ ወይድማ መምርሒታት ተመልከቱ፡፡

 ዝስዕብ ስጉምቲ እንታይ እዩ?
ዝተማልአን ዝተፈረመን ማመልከቻኹም ኣብ ገጽ 8 ቀሪቡ ናብ ዘሎ ኣድራሻ ልኣኽዎ፡፡ ንደልዮም 
ሓበሬታታት ኩሎም ዋላ ኣይሃልኹም፣ ማመልከቻኹም ፈሪምኩም ኣረክቡ፡፡ ክንከታተሎ ኢና ድሕሪ  1-2 
ሳምንቲ ንተወሳኺ ሓበረታ እንተ ደሊና ክንድዉል ኢና። ናይ ቅብሊት ወረቐት  ብቡስጣ ክለኣኸልካ እዩ። 
ብቕዓት ምልክታኻ/ኺ ምስ ተገምገመ፡ ንውጽኢቱ ዘመልክት ደብዳበ ክበጽሓካ/ኪ ኢዩ። ምናልባት ካባና 
እንተ ዘሰሚዕካ ናብ ( Marketplace Call Center) ደውል። እዚ ኣመልኪትካ ናይ ጥዕና መድሕን ገዚእካ 
ማለት ኣይኮነን።

 ነዚ ማመልከቻ ንምምላእ  
ሓገዝ ርኸቡ

• ኦንላይን፡- HealthCare.gov
• ስልኪ፡-  ናብ ማእከል ርክባት ብ1-800-318-2596 ደውሉ፡፡ (TTY) ተጠቀምቲ ናብ 1-855-889-4325 

ደውሉ።
• ብኣካል፡- ኣብ ከባቢኹም ክሕግዙ ዝኽእሉ ኣማኸርቲ ክህልዉ ይኽእሉ እዮም፡፡ ንዝያዳ ሓበሬታ 

HealthCare.gov ተወከሱ፣ ወይድማ ናይ ዕዳጋ ቦታ ማእከል ርክባት ብ1-800-318-2596 ደዊልኩም 
ኣዘራርቡ፡፡

• ካልኦት ቋንቋታት፡- ካብ ቋንቋ ኢንግሊዝ ወጻኢ ብካልእ ቋንቋ ሓገዝ እንተደሊኹም፣ ብ  
1-800-318-2596 ደዊልኩም ነቲ ናይ ዓሚል አገልግሎት ወኪል ትዛረብዎ ቋንቋ ሓብሩ፡፡ ብናጻ ሓገዝ 
ከምትረኽቡ ክንገብር ኢና፡፡

ነእዚ ክምላእ የብሉን። ንመዓላ ሓበሬታ ጥራሕ ኢዩ።
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ናይ መድሕን ዕዳጋ ሐበሬታ ንምርካብ ንዓኻ ብዝሰማማዕካ መንገዲ ምርካብ መሰል ኣለካ፡ ብግሉሕ ጽሕፈት፡ ብብረይል ወይ ድማ ብድምጺ። እንተ 
ድኣ መሰልካ ዘይተሓለወ ኮይኑ ተሰሚዑካ፡ ክሲ ክትምስርት መሰል ኣለካ። ናብዚ ኪዱ CMS.gov/about-cms/agency-Information/
aboutwebsite/cmsnondiscriminationnotice ተወከስ፣ ወይድማ ናብቲ ናይ ዕዳጋ ማእከል ተሌፎን ብቑጽሪ ተሌፎን 1-800-318-2596 
ደዊልካ ዝያዳ ሓበሬታ ርኸብ። (TTY) ተጠቀምቲ ናብ 1-855-889-4325 ይደውሉ።

This product was produced at U.S. taxpayer expense.

Health Insurance Marketplace® is a registered service mark of 
the U.S. Department of Health & Human Services.

 ናይ ጥዕና ሸፈነ ማመልከቻን ወጻኢታት  
ዝሽፍን ሓገዝን

    ንስሉጥነት ኦንላይን ኣብ HealthCare.govኣመልክቱ፡፡

https://www.healthcare.gov/
https://www.healthcare.gov/
https://www.healthcare.gov/
https://www.healthcare.gov/
https://www.cms.gov/about-cms/agency-Information/aboutwebsite/cmsnondiscriminationnotice
https://www.cms.gov/about-cms/agency-Information/aboutwebsite/cmsnondiscriminationnotice
https://www.healthcare.gov/


ንማመልከቻኻ ዝምልከት ሓገዝ ክትረክብ ትደሊ ዲኻ? ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ HealthCare.gov፣ተወከስ ወይከአ ብቁጽሪ ተሌፎን 1-800-318-2596 ደውለልና። ካብ ቋንቋ እንግሊዝ ወጻኢ ብካልእ ቋንቋ ሓገዝ ክትረክብ እንተደሊኻ ብቑጽሪ 
ተሌፎን 1-800-318-2596 ደዊልካ ነቲ ወኪል ኣገልግሎት ዓማዊል ንገሮም። እትደልዮ ሓገዝ ብናጻ ክንህበካ ኢና። ናይ ምስማዕ ጸገም ዘለዎም (TTY) ተጠቀምቲ ድማ በዚ ቁጽሪ ተሌፎን ክድውሉ ኣለዎም 1-855-889-4325። 
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እዚ ክምላእ የብሉን። ንመዓላ ሓበሬታ ጥራሕ ኢዩ።

ኣብዚ ማልከቻ ክጽምበር ዝድለ ሰብ መን እዩ?
መንገዲ 2 ዘለው ገጻት ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ገዛኻ ዘልው ምልኣዮ፡ ዋላ ውን ናይ ጥዕና ድሕነት ይሃልዎ። ኣብዚ መመልከቲ ዘሎ ሓበሬታ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እቲ ዘበለጸ ድሕነት ንኽህልዎ 
ሓጋዚ ኢዩ። ክንደይ ሓገዝ ወይ ዓይነት ሓገዝ ትረኽቦ ፕሮግራም፡ ኣብ ገዛኻ ዘለው ቅጽሪ ሰባት ወይ ድማ ናይ ገዛኻ ዘሎ ኣትዊ ገንዘብ ዝተመርኮሰ ኢዩ። እንተድኣ ኣብ ገዛኻ ዘሎ ሰብ 
ከየእተኻ ተሪፍካ ግን፡ ዋላውን ድሕነት ይሃልዎም፡ ነቲ ናይ ድሕነት መሰልካ ክትንክፎ ይኽእል ኢዩ። 

ሽፋን ንዘድልዮም መንእሰያት፡- 
እዞም ሰባት ሽፋን ንምርካብ ባዕላቶም ዋላ እንተዘይኣመልኪቶም ንስኻ ኣብቲ ማመልከቻኻ ኣእትዎም:-
• ገለ መጻምዲ/ድቲ

• 21 ምሳኻ ዝነብሩ ወይ ደቂ ደቂ እንተለው፡

• ገለ ካልእ ኣብ ተመሳሳሊ ናይ ፌደራል ተመላሲ ኣታዊ ግብሪ ዘሎ ሰብ (እዚ ኣካል ናይቲ ወለዲ ዘቕረብዎ ሕቶ ተመላሲ ግብሪ ዝኾኑ ልዕሊ 21 ዝዕድሚኦም ሰባት እውን የጠቓልል)። 
ሽፋን ጥዕና ንምርካብ ጥርዓን ግብሪ ምእታው ኣየድልየካን።

ሽፋን ንዘድልዮም ትሕቲ 21 ዝዕድሜኦም ቆልዑት፡-
እዞም ሰባት ሽፋን ንምርካብ ባዕላቶም ዋላ እንተዘይኣመልኪቶም ንስኻ ኣብቲ ማመልከቻኻ ኣእትዎም:-
• ገለ ምሳኻ ዝነብሩ ወለዲ (ወይከኣ ሰበይቲ ኣቦ/ሰብኣይ ኣደ) 

• ገለ ምሳኻ ዝነብሩ ኣሕዋት

• ገለ ምሳኻ ዝነብር ወዲ ወይ ጓል፣ ከምኡድማ ደቂ ሰበይትኻ/ደቂ ሰብኣይኪ

• ዝኾነ ሰብኣይ ወይ ሰበይቲ ሓቢሩ ዝነብር።

• ገለ ካልእ ኣብ ተመሳሳሊ ደረጃ ናይ ፌደራል ተመላሲ ግብሪ ኣታዊ ዝርከብ ሰብ። ሽፋን ጥዕና ንምርካብ ጥርዓን ግብሪ ምእታው ኣየድልየካን።

መገዲ 2 ዘሎ፡ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ምሳኻ ዝነብር ምልኣዮ፡  
ብኣኻ ጀምር ድሕሪኡ ዓበይትን ናኣሽቱን ቕልዑ።፡ ካብ ክልተ ንላዕሊ ሰባት ኣንተኮንኩም ነት ወረቐት ኣባዝሕዎ። 

ኣብዚ መመልከቲ ኣገልግሎት መድሕን ጥዕና ኪኣትዉ ዘይደልዩ ኣባላት ስድራ ቤት፡ ኩነታት ደረጃ መስርሕ ዑቕባኦም ይኹን መለለዩ ቑጽሮም (SSN) ምምላእ ኣድላዪ ኣይኰነን። ብሕጊ 
ስለዘሕትት፡ ኩሉ ሓበሬታ ንስኻ እትህቦ ንኻልእ ከይውሃብ፡ ብጽኑዕ ዝተሓዘን ዝሕሎን ኢዩ። ናይ ሓደ ሰብ ወልቃው ሓበሬታ እንጥቀመሉ፡ ናይ ጥዕና መድሕን ንምርካብ ዝበቅዕን ዘይበቅዕን 
ምዃኑ ንኽነረጋግጽ ጥራይ ኢዩ።

ቅደም ሰዓብ 1: ንገዛ ርእስኻ ኣላልየና። 

ቅደምሰዓብ 2: ዛዕባ ኣብ ገዛኻ ዘለው ሰባት ንገረና።

ብጸሊም ወይ ኣዚዩ ድሙቕ ሰማያዊ ቀለም ኪጸሓፍ ኣሎዎ።   
እቶም ክብታት (  ) ከምዚ ጌርካ ኣጸልሞም  .

(ኣብ መስርሕ ገምጋም እዚ መመልከቲ እንራኸቦ ተጸዋዒ ካብ ቤትኩም የድልየና ኢዩ)

1. ስም ስም ኣቦ  ስም ኣቦሓጎ ተወሳኺ መዓርግ

2. ናይ ገዛ ኣድራሻ (ዘይብልካ እንተኾይኑ ከይመላእካ ግደፎ።) 3. መንበሪ ኣድራሻ 2

4. ከተማ 5. ግዝኣት/ስቴት 6. ዚፕ ኮድ 7. ወረዳ

8. ናይ ፖስታ ኣድራሻ (ካብ ናይ ገዛ ኣድራሻ ዝተፈልየ እንተኾይኑ) 9. ናይ ደብዳቤ ኣድራሻ

10. ከተማ 11. ግዝኣት/ስቴት 12. ዚፕ ኮድ 13. ወረዳ

14. Pስልኪ ቁጽሪ

  
15. ካልኣይ ስልኪ ቁጽሪ

  
16. ነዚ ማመልከቻ ዝምልከት ሓበሬታ ብኢሜይል ክትረክብ ትደሊ ዲኻ? ..................................................................................................................  እወ   አይፋል

ናይ ኢሜይል ኣድራሻ፡ 

17. ትመርጾ ቋንቋ ትጽሕፎን ትዛረበሉን 

https://www.healthcare.gov/


ንማመልከቻኻ ዝምልከት ሓገዝ ክትረክብ ትደሊ ዲኻ? ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ HealthCare.gov፣ተወከስ ወይከአ ብቁጽሪ ተሌፎን 1-800-318-2596 ደውለልና። ካብ ቋንቋ እንግሊዝ ወጻኢ ብካልእ ቋንቋ ሓገዝ ክትረክብ እንተደሊኻ ብቑጽሪ 
ተሌፎን 1-800-318-2596 ደዊልካ ነቲ ወኪል ኣገልግሎት ዓማዊል ንገሮም። እትደልዮ ሓገዝ ብናጻ ክንህበካ ኢና። ናይ ምስማዕ ጸገም ዘለዎም (TTY) ተጠቀምቲ ድማ በዚ ቁጽሪ ተሌፎን ክድውሉ ኣለዎም 1-855-889-4325። 
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እዚ ክምላእ የብሉን። ንመዓላ ሓበሬታ ጥራሕ ኢዩ።

መገዲ 2 ንዘሎ ብዛዕባ ነብስኻ ምልኣዮ፡ ምስኡ ናይ ብጸይትኻ/ ብጻይኪ ምሳኻ ዝነብሩ እቶት ካ መንግስቲ ዘለዎም ምስ ዓመታዊ ግብሪ ዝኸፈልካሉ እንተ ኣሊዩ። ግብሪ ዘይከፈልካ እንተ ኾንካ እዉን 
ነቶም ኣብ ቤትካ ዘለዉ ንምእታዉ ኣይትረስዕ።ኣብ ገጽ 1 ዘሎ ሓበረታ ተወከስ። 

1. ስም ስም ኣቦ ስም ኣቦሓጎ ተወሳኺ መዓርግ

2. ምስ ሰብ ቁ. 1 ዘሎ ርክብ? 3. በዓል ሓዳር ዲኻ? 

 እወ    አይፋል 

4. ዝተወለድካሉ ዕለት (ወርሒ/መዓልቲ/ዓመት) 5. ጾታ

 ኣንስታይ      ተባዕታይ

6. ቁጽሪ ማሕበራዊ ውሕስነት (SSN)   
 

 ናይ ጥዕና መድሕን እንተደሊኹም ቁጽሪ ማሕበራዊ ውሕስነት (SSN) የድልየኩም። ወይ ናይ SSN ቁጽሪ ክህልወኩም ኣለዎ ወይድማ ከምዚ ዓይነት ቁጽሪ ንምርካብ ከተመልክቱ ኣለኩም። ናይ 
ማሕበራዊ ውሕስነት ቁጽሪኹም እቶትኩምን ካልእ ሓበሬታን ብምጽራይ ናይ ጥዕና መድሕን/ኢንሹራንስ ንምኽፋል ዝውዕል ሓገዝ መን ክረክብ ይኽል ንምፍላጥ ንጥቀመሉ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ሶሽያል 
ሰኩሪቲ(SSN) ንምርካብ ናብ socialsecurity.gov ኬድኩም ብጽሑ፡ ወይ ድማ ናብ 1-800-318-2596 ደውሉ። (TTY)  ተጠቀምቲ ናብ 1-855-889-4325 ደውሉ።

7. ኣብቲ ዝመጽእ ዓመት ናይ ፌደራል ኣታዊ ግብሪ ተመላሲ ንምርካብ ከተመልክት መደብ ኣለካዶ? ናይ ፌደራል ተመላሲ ግብሪ ኣታዊ ኣመልኪትካ ጥርዓን ዋላ እንተዘይኣእተኻ ሽፋን ንምርካብ ማመልከቻ ናይ 
ምእታው መሰል ኣለካ። 

 እወ እንተመሊስካ፡ ካብ a ክሳብ c መልሲ ሃብ።                  ኣይኮነን እንተመሊስካ፡ ኣብ c ዘሎ ስገሮ።
a. ጥርዓንካ ምስ በዓቲቤትካ ብሓባር ዲኻ ተእትዎ?.......................................................................................................................................................  እወ    አይፋል  

መልስኻ እወ እንተኾይኑ፣ ስም በዓልቲቤትካ ጸሓፍ፡- 

b. ግብሪ ክምለሰልካ ኣብ ዘእተኻዮ ጥርዓን እትጽምብሮም ገለ ተጠወርቲ ኣለዉኻዶ? .................................................................................................................  እወ    አይፋል 

መልስኻ እወ እንተኾይኑ፣ ስም ተጠወርቲ ዘርዝር፡- 

c. ካልእ ሰብ ኣብ ዘቕርቦ ናይ ተመላሲ ግብሪ ጥርዓን ከም ተጠዋሪ ክትጽምበር ዲኻ? ...............................................................................................................  እወ    አይፋል

መልስኻ እወ እንተኾይኑ፣ ናይ ታክስ ከፋላይ ስም ዝርዝር ጽሓፍ። ምስቲ ጥርዓን ዘእተወ ሰብ ዘለካ ርክብ እንታይ ይመስል?

8. ጥንስቲ ዲኺ? ...............................................................................................................  እወ    አይፋል   a. መልስኺ እወ እንተኾይኑ፣ ክንደይ ቆልዑ ክትወልዲ ትጽቢት ይግበር?  

9. ሽፋን ጥዕና የድልየኪ ድዩ? ኣቐዲምኪ ሽፋን ዝረኸብኪ ዋላ እንተኾንኪ፣ ካብኡ ዝበልጽ ሽፋን እትረኽብሉ ወይከኣ ትሑት ወጻኢታት ዝሓትት ሽፋን ዘለዎ ፕሮግራም ክህሉ ይኽእል እዩ።

 እወ። መልስኻ እወ እንተኾይኑ፣ ኩሎም እዞም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ሕቶታት መልስ።         አይፋል። መልስኻ አይፋል እንተኾይኑ፣ ናብቶም ኣብ ገጽ 3 ዘለዉ ናይ ኣታዊ ሕቶታት ስገር። ካልእ ክፋል  
 ናይዚ ገጽ ናጻ ግደፎ።  

10. ኣካላት ኣብ ምሕጻብ፡ ክዳን ኣብ ምልባስ ወይ ዕለታዊ ዕዮ ቤት ኣብ ምክያድካ/ኪ ዚድርቱን ፍሉይ ጥዕናዊ ክንክን ዘድልዮም ወይ እውን ኣብ መእለዪ ቦታ ይኹን ሕክምና  
ንኽትጸንሕ/ሒ ዚድርኹን ኣካላዊ፡ እእምሮኣዊ ወይ ስምዒታዊ ጠንቅታት ኣሎዉኻ ዲዮም፧ .....................................................................................................................  እወ    አይፋል 

11. ናይ ኣሜሪካ ዜጋ ዲኻ፣ ወይ ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ኣለካ ዲዩ? ................................................................................................................................................................  እወ    አይፋል 

12. ካብ ወለድኻ ዝወረስካዮ ዜግነት ድዩ ዋላስ ብሕጊ ዝተውሃበካ ዜግነት እዩ ዘለካ? (ክልቲኦም ዓይነት ዜግነታት ካብ ኣሜሪካ ወጻኢ ንዝተወለደ ሰብ ዝወሃቡ እዮም)     
 እወ። መልስኻ እወ እንተኾይኑ፣ a ን b ን ምላእ።                  አይፋል። መልስኻ ኖኖ እንተኾይኑ፣ ናብ ሕቶ 13 ስገር።.

a. ናይ ወጻእተኛ መለለዪ (ኤልየን) ቁጽሪ፡- b. ቁጽሪ ሰርትፊኬት፡-

a ን b ን ምስ መላእኻ ናብ ሕቶ 14 ስገር።

13. ናይ ኣሜሪካ ዜጋ እንተዘይኮንካ ወይከኣ ኣሜሪካዊ እንተዘይኮንካ፣  ሕጋዊ ናይ ስደተኛ ፍቓድ ኣለካዶ?     እወ። ዓይነት ሰነድካን ID ቁጽርኻን ኣእትው። መምርሒታት ተመልከት።

ዓይነት ሰነድ ስደት ዓይነት ኩነታት (ከም አማረጺ) እቲ ኣብ ናይ ስደት ሰነድካ ሰፊሩ ዘሎ ስምካ ጸሓፍ።

ቁጽሪ ኤልየን ወይ I-94 ቁጽሪ ካርድ ወይከኣ ቁጽሪ ፓስፖርት 

SEVIS ID ወይከኣ ኣገልግሎት ዘብቀዓሉ ዕለት (ከም ኣማረጺ) ካልእ (ኮድ መደብ ወይ ዝተውሃበሉ ሃገር)

a. ካብ 1996 ጀሚርካ ኣብ ኣሜሪካ ትነብር ጸኒሕካ ዶ? ...........................................................................................................................................................................  እወ    አይፋል 
b. ንስኻ ባዕልኻ፣ በዓልቲ ቤትካ፣ ወይ ወለድኻ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኣሜሪካ ኮይንኩም ትፈልጡ ዲኹም ወይከኣ ሕጂ ኣባላት ዲኹም? ...................................................  እወ    አይፋል 

14. ናይተን ዝሓለፋ 3 ኣዋርሕ ሕክምናዊ ወጻኢታት ንምኽፋል ሓገዝ የድልየካ ድዩ? ....................................................................................................................................  እወ    አይፋል

15. እንተውሓደ ሓደ ባዕልኻ እትኣልዮ ትሕቲ 19 ዝዕድሜኡ ቆልዓ ኣለካ ዲዩ? (እዚ ቆልዓ ባዕልኻ ወይ በዓልቲቤትካ እትኣልዮ እንተኾይና “እወ” ምረጽ።) .....................................  እወ    አይፋል

ነቶም ካብ 19 ዕድሜ ንታሕቲ ዘለው ኣብ ገዛኻ ዘለዉ ቖልዑ ኣስማቶም ጸሓፎም።

16. ናይ ሙሉእ መዓልቲ ተመሃራይ ዲኻ? ............  እወ    አይፋል 17. ወዲ 18 ዓመት ወይ ካብኡ ንላዕሊ ከሎኻ ኣብ ትሕቲ ክትትል ትካል ሓብሓቢ ህጻናት ኣቲኻዶ ትፈልጥ?  ...  እወ   አይፋል

ከም ኣማራጺ፡-  
(ኩሉ ይኸውን እዩ 
እትብሎ ምላእ።)

19. ዓሌት፡-   ጻዕዳ   ጸሊም ወይከኣ ኣፍሪካዊ ኣሜሪካዊ    ኣሜሪካዊ ህንዳዊ ወይከኣ ኣላስካዊ መበቆል     ፊሊፒኖ   ጃፓናዊ   ኮርያዊ   ኤዥያዊ ህንዳዊ    ቻይናዊ 

 ቬትናማዊ   ካልእ ኤዥያዊ    ሃዋያን መበቆሉ    ግዋማኒያዊ ወይ ቻሞሮ    ሳሞኣዊ   ካልእ ፓሲፊክ ደሴታዊ    ካልእ 

ቅደም ሰዓብ 2: ሰብ ቁ. 1 (ብገዛ ርእስኻ ጀምር።)

ገዛርእስኻ

https://www.healthcare.gov/
https://www.ssa.gov


ንማመልከቻኻ ዝምልከት ሓገዝ ክትረክብ ትደሊ ዲኻ? ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ HealthCare.gov፣ተወከስ ወይከአ ብቁጽሪ ተሌፎን 1-800-318-2596 ደውለልና። ካብ ቋንቋ እንግሊዝ ወጻኢ ብካልእ ቋንቋ ሓገዝ ክትረክብ እንተደሊኻ ብቑጽሪ 
ተሌፎን 1-800-318-2596 ደዊልካ ነቲ ወኪል ኣገልግሎት ዓማዊል ንገሮም። እትደልዮ ሓገዝ ብናጻ ክንህበካ ኢና። ናይ ምስማዕ ጸገም ዘለዎም (TTY) ተጠቀምቲ ድማ በዚ ቁጽሪ ተሌፎን ክድውሉ ኣለዎም 1-855-889-4325። 

   
ገጽ 3 ከ 9

እዚ ክምላእ የብሉን። ንመዓላ ሓበሬታ ጥራሕ ኢዩ።

ቅደምሰዓብ 2: ሰብ 1 (ንገዛርእስኻ ዝምልከት ሓበሬታ ምምላእ ቀጽል።)

የቐንየልና! ብዛዕባኻ ክንፈልጦ ዝደለናዮ ኩሉ ሓበሬታ ረኺብና ኣለና።

ሕጂ ንዘለካ ስራሕን ኣታዊኻን ዝምልከት ሓበሬታ 
 ቁጻር፡-  ኣብዚ ሕጂ እዋን ተቖጺርካ ትሰርሕ እንተሃሊኻ፣ ብዛዕባ ኣታዊኻ ሓበሬታ 
ሃበና። ካብ ቁጽሪ 20 ጀምር።.

  ኣይተቖጸርካን:  
ናብ ቁጽሪ 30 ተሳገር

 ናይ ባዕልኻ ስራሕ ኣለካ፡-:  
ናብ ቁጽሪ 29 ተሳገር

ሕጂ እትሰርሖ ስራሕ 1፡-
20. ስም ኣስራሒ

a. ኣድራሻ ኣስራሒ (ኣድልዩ እንተኾይኑ)

b. ከተማ c. ግዝኣት/ስቴት d. ዚፕ ኮድ 21. ቁጽሪ ተሌፎን ኣስራሒ

  
22. ደመወዝ/መቑሽሽ (ቅድሚ ግብሪ)

$ 

 ብሰዓት  ብሰሙን  በብ 2 ሳምንታት

 ኣብ ወርሒ ክልተ ግዜ   ወርሓዊ  ዓመታዊ

23. ኣብ ሕድሕድ ሰሙን ብማእከላይ ኣብ ስራሕ እተውዕሎም ሰዓታት  

ሕጂ እትሰርሖ ስራሕ 2፡-  (ካልኦት ተወሰኽቲ ስራሓት እንተሃሊዮምኻሞ እትመልአሉ ተወሳኺ ቦታ እንተድሊዩካ፣ ካልእ ወረቐት ኣላጊብካ ተጠቐም።)

24. ስም ኣስራሒ

a. ኣድራሻ ኣስራሒ (ኣድልዩ እንተኾይኑ)

b. ከተማ c. ግዝኣት/ስቴት d. ዚፕ ኮድ 25. ቁጽሪ ተሌፎን ኣስራሒ

  
26. ደመወዝ/መቑሽሽ (ቅድሚ ግብሪ)

$ 

 ብሰዓት  ብሰሙን  በብ 2 ሳምንታት

 ኣብ ወርሒ ክልተ ግዜ   ወርሓዊ  ዓመታዊ

27. ኣብ ሕድሕድ ሰሙን ብማእከላይ ኣብ ስራሕ እተውዕሎም ሰዓታት  

28. ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት እዞም ዝስዕቡ ነገራት ፈጺምካ ዲኻ፡-    ስራሕ ቀይርካ     ስራሕ ኣቋሪጽካ     ውሑድ ሰዓታት ክትሰርሕ ጀሚርካ      ኩሎም ኣይምልከቱንን

29. ናይ ባዕልኻ ስራሕ እንተሃልዩካ፣ a ን b ን መልስ፡-

a. ዓይነት ስራሕ፡- 

b. ካብዚ ናይ ባዕልኻ ስራሕ ኣብዚ ወርሒዚ ክንደይ ዝኣክል ዝተጻረየ (ስራሕ መካየዲ ወጻኢታትካ ሸፊንካ) መኽሰብ ትረክብ?  
መምርሒታት ተመልከት። $ 

30. ኣብዚ ወርሒ ዝረኸብካዮ ካልእ ኣታዊ፡-  ኩሉ ትኽክል ዝኾነ ሓበሬታ ማለት እትረኽቦ መጠንን ኣብ ክንደይ ግዜ ከምእትረኽቦን ምላእ። እትረኽቦ ነገር እንተዘይብልካ ኣብዚ ምላእ።   
መተሓሳሰቢ፡-  ካብ ሓገዝ ህጻናት፣ ጥሮታ ከምኡድማ ኣታዊ ተወሳኺ ውሑስነት (SSI) እትረኽቦም ኣታዊታት ክትነግረና ኣይንደልን። 

  ሽቕለተ ኣልቦነት 

$  ኣብ ከክንደይ እዋን? 

 ዝተቐበልክዮ ኣሊመኒ፡ (ቅድሚ ዕለት 1 ወርሒ ጥሪ 2019 ዝተፈጸመ)

$  ኣብ ከክንደይ እዋን? 
  ጥሮታ

$  ኣብ ከክንደይ እዋን? 

  ዝተጻረየ ሕርሻ/ምህርቲ ዓሳ

$  ኣብ ከክንደይ እዋን? 
  ማሕበራዊ ውሕስነት

$  ኣብ ከክንደይ እዋን? 

  ዝተጻረየ ክራይ/ሮያልቲ

$  ኣብ ከክንደይ እዋን? 
  ትሕጋግ

$  ኣብ ከክንደይ እዋን? 

  ካልእ ኣታዊ, ዓይነት፡

$  ኣብ ከክንደይ እዋን? 
31. ዝተነከዩ፡-  ትኽክል ዝኾነ ሓበሬታ ማለት እትረኽቦ መጠንን ኣብ ክንደይ ግዜ ከምእትኸፍሎን ምላእ። ካብ ተመላሲ ግብሪ ኣታዊ ፌደራል ክንከ ዝኽእል ገለ ዘውጻእካዮ ወጻኢ 
እንተሃልዩሞ ንዓና እንተነጊርካና ናይ  ጥዕና ሽፋን ወጻኢ ቁሩብ ክንኪ ይገብር። መተሓሳሰቢ፡-  ንሓገዝ ህጻን እትኸፍሎ ወጻኢ፣ ወይከኣ እተጻረየ ናይ ባዕልኻ ስራሕ ኣብ ትሕቲ ዝብል ሕቶ (ሕቶ 29b) 
ዝመለስካዮ ወጻኢ ኣብዚ ከተእትዎ የብልካን። 

 እተኸፍለ ኣሊመኒ፡ (ቅድሚ ዕለት 1 ወርሒ ጥሪ 2019 ዝተፈጸመ)

$  ኣብ ከክንደይ እዋን? 

 ካልእ ንክይካይ, ዓይነት፡  

$  ኣብ ከክንደይ እዋን? 
  ወለድ ልቓሕ ተምሃራይ

$  ኣብ ከክንደይ እዋን? 
33. ኣብዚ ዓመት ኣብ ኣታዊኻ ዝተራእየ ለውጢ እንተሃልዩ እዚ ሕቶ መልስ፤ ንኣብነት ኣብዚ ዓመት ስራሕ ዝሰራሕካሉ እዋን እተወሰነ እንተኾይኑ ወይከኣ ንእተወሰነ ኣዋርሕ ዝረኸብካዮ ረብሓታት 
እንተሃልዩ። ኣብ ወርሓዊ ኣታዊኻ ዝረአ ለውጢ እንተዘይሃልዩ ናብቲ ዝቕጽል ስገር።  

ናይዚ ዓመት ሓፈሻዊ ኣታዊኻ 

$ 

ናይ ቀጻሊ ዓመት ሓፈሻዊ ኣታዊኻ (ካብዚ ናይ ሕጂ ዝፍለ እንተኾይኑ)

$    ምልኣዮ ምናልባት እቶትካ ንምግማቱ ከቢድ ኣንተኾነ እዉን፤

https://www.healthcare.gov/


ንማመልከቻኻ ዝምልከት ሓገዝ ክትረክብ ትደሊ ዲኻ? ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ HealthCare.gov፣ተወከስ ወይከአ ብቁጽሪ ተሌፎን 1-800-318-2596 ደውለልና። ካብ ቋንቋ እንግሊዝ ወጻኢ ብካልእ ቋንቋ ሓገዝ ክትረክብ እንተደሊኻ ብቑጽሪ 
ተሌፎን 1-800-318-2596 ደዊልካ ነቲ ወኪል ኣገልግሎት ዓማዊል ንገሮም። እትደልዮ ሓገዝ ብናጻ ክንህበካ ኢና። ናይ ምስማዕ ጸገም ዘለዎም (TTY) ተጠቀምቲ ድማ በዚ ቁጽሪ ተሌፎን ክድውሉ ኣለዎም 1-855-889-4325። 
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እዚ ክምላእ የብሉን። ንመዓላ ሓበሬታ ጥራሕ ኢዩ።

ንበዓልቲቤትካ/መጻምድትኻ፣ ምሳኻ ንዝነብሩ ህጻናት ከምኡድማ ገለ ኣብቲ ንናይ ፌደራል ተመላሲ ኣታዊ ግብሪ ኣመልኪትካ ዘእተኻዮ ማመልከቻ ዝሓወስካዮ ሰብ እዚ ገጽ ምልኣሎም። ክፍሊት ግብሪ መንግስቲ እንተ ደኣ 
ዘየመዝጊብካ/ኪ፡ ምሳኻ/ኺ ዚነብሩ ኣባላት ስድራ ቤትካ/ኪ ኪኣትዉ ከም ዘሎዎም ኣይትረስዕ/ዒ። መን ክትሓውስ ከምዘለካ ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ገጽ 1 ተመልከት።.

1. ስም ስም ኣቦ ስም ኣቦሓጎ  መዓርግ

2. ምስ ሰብ ቁ. 1 ዘለካ ርክብ? መምርሒታት ረአ። 3. ሰብ ቁ. 2 በዓል ሓዳር ድዩ?

 እወ    አይፋል 

4. ዝተወለደሉ ዕለት (ወርሒ/መዓልቲ/ዓመት) 5. ጾታ

 ኣንስታይ      ተባዕታይ

6. ቁጽሪ ማሕበራዊ ውሕስነት (SSN)  
 

 –  – ንሰብ ቁ. 2 ዝኸውን ሽፋን ጥዕና ምስእትደሊሞ፣ ሰብ ቁ. 2 SSN እነተሃልዩዎ እዚ  
የድልየና እዩ። 

7. ሰብ ቁ. 2 ሰብ ቁ. 1 ኣብ ዝነብረሉ ኣድራሻ ድዩ ዝነብር? ....................................................................................................................................................  እወ    አይፋል

መልስኻ ኣይፋል እንተኾይኑ፣ ኣድራሻ ጥቐስ፡- 
 

8. ሰብ ቁ. 2 ኣብቲ ዝቕጽል ዓመት ንናይ ፌደራል ተመላሲ ግብሪ ኣታዊ ዝምልከት ጥርዓን ናይ ምቕራብ ትልሚ ኣለዎ ድዩ? (ሰብ ቁ. 2 ንናይ ፌደራል ተመላሲ ግብሪ ኣታዊ ዝምልከት ጥርዓን ዋላ ኣየእቱ 
ብዘየገድስ፣ ሽፋን ንምርካብ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።)

 እወ እንተመሊስካ፡ ካብ a ክሳብ c መልሲ ሃብ።                  ኣይኮነን እንተመሊስካ፡ ኣብ c ዘሎ ስገሮ። 
a. ሰብ ቁ. 2 ምስ በዓልቲቤቱ ብሓባር ድዩ ዝነብር? .......................................................................................................................................................  እወ    አይፋል  

መልስኻ እወ እንተኾይኑ፣ ናይታ በዓልቲ ሓዳር ስም ጸሓፍ: 

b. ሰብ ቁ. 2 ኣብ ናይ ተመላሲ ግብሪ ጥርዓኑ ዝሓውሶም ተጠወርቲ ኣለዉዎ ድዮም? .................................................................................................................  እወ    አይፋል 

መልስኻ እወ እንተኾይኑ፣  ናይ ተጠወርቲ ስም ጥቐድ፡- 

c. ሰብ ቁ. 2 ካልእ ሰብ ኣብ ዘእተዎ ናይ ተመላሲ ግብሪ ጥርዓን ተሓዊሱ ድዩ? .......................................................................................................................  እወ    አይፋል
መልስኻ እወ እንተኾይኑ፣ ብኽብረትካ ናይቲ ጥርዓን ናይ ግብሪ ዘእተወ ሰብ ስም ጥቐስ፡- ሰብ ቁ. 2 ምስቲ ናይ ግብሪ ጥርዓን ዘእተወ ሰብ እንታይ ዓይነት ርክብ ኣለዎ?

9. ሰብ ቁ. 2 ጥንስቲ ድያ? ..................................................................................................  እወ    አይፋል   a. መልስኻ እወ እንተኾይኑ፣ ክንደይ ቆልዑ ክትወልድ ትጽቢት ይግበረላ?  

10. ሰብ 2 ሽፋን ጥዕና የድልዮ ድዩ? (ሰብ ቁ. 2 ኣቐዲምኪ ሽፋን ዝረኸበ ዋላ እንተኾነ፣ ካብኡ ዝበልጽ ሽፋን ዝረኽበሉ ወይከኣ ትሑት ወጻኢታት ዝሓትት ሽፋን ዘለዎ ፕሮግራም ክህሉ ይኽእል እዩ።)

 እወ። መልስኻ እወ እንተኾይኑ፣ ኩሎም እዞም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ሕቶታት መልስ።           ኣይፋል። መልስኻ ኣይፋል እንተኾይኑ፣ ናብቶም ኣብ ገጽ 5 ዘለዉ ንኣታዊ ዝምልከቱ ሕቶታት ስገር። ካልእ  
 ክፋል ናይዚ ገጽ ናጻ ግደፎ። 

11. ብጻይካ ወይ ካልኣይካ ዘሎ ሰብ ቁጽሪ 2 ኣብ እዚ እዋን ፍሉይ ሕክምና ይግበረሉ ድዩ? ከም ናይ ኣካል ጉድኣት ወይ ናይ ኣእምሮ ጸገም እንተ ኣልዩ፡ ምናልባት እዉን ናይ ባህሪ ጥዕና ጉድለት እንተሎ፡ 
(ከም ባዕልኻ ነብስኻ ክትሕጸብ ጸገም ፥ ክዳንካ ክትክደን  ኮታ ዕለታዊ ጸገማት እንተ ሃልዩ)፥ ኣብ መዕቆቢ ምክንኻን ኣረጋዉያን ወይ እንዳ ሕክምና ዝነብር እንተኾነ ግለጾ?   ...........  እወ    አይፋል

12. ሰብ ቁ. 2 ናይ ኣሜሪካ ዜጋ ወይከኣ ናይ ኣሜሪካ ተወላዲ ድዩ?  ...........................................................................................................................................................  እወ    አይፋል

13. ሰብ 2 ዜግነቱ ብሕጊ ዝተውሃቦ ድዩ ዋላስ ካብ ወለዱ ዝወረሶ? (ክልቲኡ ዓይነታት ዜግነት ካብ  ኣሜሪካ ወጻኢ ንዝተወለዱ ሰባት እዩ ዝምልከት) 
 እወ። መልስኻ እወ እንተኾይኑ፣ a ን b ን ምላእ።                  ኣይፋል። መልስኻ ኣይፋል እንተኾይኑ፣ ናብ ሕቶ 14 ስገር።  .

a. ቁጽሪ ኤልየን b. ቁጽሪ ሰርትፊኬት

a ን b ን ምስ መላእኻ ናብ ሕቶ 15 ስገር።  

14. ሰብ ቁ. 2 ናይ ኣሜሪካ ዜካ ወይድማ ናይ ኣሜሪካ ተወላዲ እንተዘይኮይኑ፣ ሕጋዊ ናይ ስደተኛ ፍቓድ ኣለዎዶ?  እወ። ዓይነት ሰነድን ID ቁጽሪን ኣእቱ። መምርሒ ተመልከት።
ዓይነት ሰነድ ስደት: ዓይነት ኩነታት (ከም ኣማረጺ): ኣብቲ ናይ ስደተኛ ሰነድ ተጻሕፉ ዘሎ ናይ ሰብ ቁ. 2 ስም ጸሓፍ።

ቁጽሪ ኤልየን ወየከኣ I-94 ቁጽሪ ካርድ ወይከኣ ቁጽሪ ፓስፖርት

SEVIS ID ወይከኣ ኣገልግሎት ዘብቀዓሉ ዕለት (ከም ኣማረጺ) ካልእ (ናይ መደብ ኮድ ወይከኣ ዝተውሃበሉ ሃገር)

a. ሰብ ቁ. 2 ካብ 1996 ጀሚሩ ኣብ ኣሜሪካ ይነብር ጸኒሑ ዶ’ዩ? .............................................................................................................................................................  እወ    አይፋል 
b. ሰብ ቁ. 2፣ በዓልቲ ቤቱ፣ ወይ ወለዱ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኣሜሪካ ኮይኖም ዶ ይፈልጡ ወይ ከኣ ሕጂ ኣባላት ዲዮም?  ....................................................................  እወ    አይፋል 

15. ሰብ ቁ. 2 ካብተን ዝሓለፋ 3 ኣዋርሕ ጀሚሩ ዝገበሮ ናይ ሕክምና ወጻኢ መሸፈኒ ሓገዝ የድልዮ ድዩ? .......................................................................................................  እወ    አይፋል

16. ሰብ 2 እንተውሓደ ሓደ ባዕሉ ዝኣልዮ ትሕቲ 19 ዝዕድሜኡ ቆልዓ ኣለዎ ዲዩ? ቀንዲ ኣላዪ ናይዚ ቆልዓ ሰብ ቁ. 2 ድዩ? (ብ”እወ” ምልእዮ እንተድኣ  ገለሰብ 2 ይኹን ወይ ድማ በዓልቲ ቤቱ፡ ነቲ ውላድ ተኣልዮ ኮይና) ............  እወ    አይፋል 

17. ምስ ሰብ ቁ. 2 ኣብ ገዝኡ ናይ ዝነብሩ ትሕቲ 19 ዝዕድሚኦም ቆልዑ ስምን ምስኡ ዘለዎም ዝምድናን ንገረና፡-  (እዚኦም እቶም ኣብ ቀጽ 2 እተገልጹ ቆልዑት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም።)

ሰብ ቁ. 2 ወዲ 18 ዓመት ወይ ካብኡ ንላዕሊ እንከሎ ኣብ ትሕቲ ክትትል ትካል ሓብሓቢ ህጻናት ኣቲዩዶ ይፈልጥ? ...........................................................................................  እወ    አይፋል

ሰብ ቁ. 2 ዕድሜኡ 22 ወይከኣ ካብኡ ንትሕቲ እንተኾይኑ ብኽብረትካ ነዞም ሕቶታት መልስ:
18. ሰብ ቁ. 2 ዝነበሮ ናይ ስራሕ ኢንሹራንስ ኣብተን ዝሓለፋ 3 ኣዋርሕ ስኢኑ ዲዩ? ......................................................................................................................................  እወ    አይፋል

a. መልስኻ እወ እንተኾይኑ  ዝተቛረጸሉ ዕለት ኣርኢ፡-    b. እቲ ኢንሹራንስ ዝተቛረጸሉ ምኽንያት ግለጽ፡-  
19. ሰብ 2 ናይ ሙሉእ እዋን ተምሃራይ ድዩ? .........................................................................................................................................................................................   እወ    አይፋል

ከም ኣማራጺ፡- 
(ኩሉ ይኸውን እዩ 
እትብሎ ምላእ።)

21. ዓሌት፡-   ጻዕዳ   ጸሊም ወይከኣ ኣፍሪካዊ ኣሜሪካዊ    ኣሜሪካዊ ህንዳዊ ወይከኣ ኣላስካዊ መበቆል     ፊሊፒኖ   ጃፓናዊ   ኮርያዊ   ኤዥያዊ ህንዳዊ    ቻይናዊ 
 ቬትናማዊ   ካልእ ኤዥያዊ    ሃዋያን መበቆሉ    ግዋማኒያዊ ወይ ቻሞሮ    ሳሞኣዊ   ካልእ ፓሲፊክ ደሴታዊ    ካልእ 

መተሓሳሰቢ፡  እዚ ሽፋን ጥዕና ዘይደሊ ሰብ እንተድኣኾይኑ፣ ኣብዚ ገጽ ካብ ቁጽሪ 1-10 ቀሪቦም ዘለዉ ሕቶታት ጥራይ መልስ። 
ኣብ ስድራቤትካ ልዕሊ 2 ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት እንተሃልዮም ካብ ገጽ 4-5 ገጽ ናይ ዘሎ ጽሑፍ ቅዳሕ ክትሕዝ ኣለካ።    ቅደምሰዓብ 2: ሰብ ቁ. 2
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ንማመልከቻኻ ዝምልከት ሓገዝ ክትረክብ ትደሊ ዲኻ? ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ HealthCare.gov፣ተወከስ ወይከአ ብቁጽሪ ተሌፎን 1-800-318-2596 ደውለልና። ካብ ቋንቋ እንግሊዝ ወጻኢ ብካልእ ቋንቋ ሓገዝ ክትረክብ እንተደሊኻ ብቑጽሪ 
ተሌፎን 1-800-318-2596 ደዊልካ ነቲ ወኪል ኣገልግሎት ዓማዊል ንገሮም። እትደልዮ ሓገዝ ብናጻ ክንህበካ ኢና። ናይ ምስማዕ ጸገም ዘለዎም (TTY) ተጠቀምቲ ድማ በዚ ቁጽሪ ተሌፎን ክድውሉ ኣለዎም 1-855-889-4325። 

   
ገጽ 5 ከ 9

እዚ ክምላእ የብሉን። ንመዓላ ሓበሬታ ጥራሕ ኢዩ።
ቅደምሰዓብ 2፡- ሰብ ቁ. 2

የቐንየልና! ብዛዕባ ሰብ ቁ. 2 ክንፈልጦ ዝደለናዮ ኩሉ ሓበሬታ ረኺብና ኣለና።

ሕጂ ንዝሰርሖ ስራሕን ዝረኽቦ ኣታዊን ዝምልከት ሓበሬታ
 ቁጹር: ሰብ ቁ. 2 ሕጂ ቆጺሩ እናሰርሐ ዝርከብ እንተኾይኑ፣ ንኣታዊኡ ዝምልከት 
ሓበሬታ ሃበና። ካብ ቁጽሪ 22 ጀምር።

 ስራሕ ኣልቦ፡-  
ናብ ቁጽሪ 32 ተሳገር

 ናይ ባዕሉ ስራሕ የካይድ፡-   
ናብ ቁጽሪ 31 ተሳገር

ሕጂ ዝሰርሖ ስራሕ 1፡-
22. ስም ኣስራሒ

a. ኣድራሻ ኣስራሒ (ክትመልእ ፍቓድካ እንተኾይኑ)

b. ከተማ c. ግዝኣት/ስቴት d. ዚፕ ኮድ 23. ቁጽሪ ተሌፎን ኣስራሒ

  
24. ደመወዝ/መቑሽሽ (ቅድሚ ግብሪ)

$ 

 ብሰዓት  ብሰሙን  በብ 2 ሳምንታት

 ኣብ ወርሒ ክልተ ግዜ   ወርሓዊ  ዓመታዊ

25. ኣብ ሕድሕድ ሰሙን ብማእከላይ ኣብ ስራሕ እተውዕሎም ሰዓታት  

ሕጂ እትሰርሖ ስራሕ 2:  (ሰብ ቁ. 2 ካልኦት ተወሰኽቲ ስራሓት እንተሃሊዮሞ ፣ ካልእ ወረቐት ኣላጊብካ ተጠቐም።) 

26. ስም ኣስራሒ

a. ኣድራሻ ኣስራሒ (ክትመልእ ፍቓድካ እንተኾይኑ)

b. ከተማ c. ግዝኣት/ስቴት d. ዚፕ ኮድ 27. ቁጽሪ ተሌፎን ኣስራሒ

  
28. ደመወዝ/መቑሽሽ (ቅድሚ ግብሪ)

$ 

 ብሰዓት  ብሰሙን  በብ 2 ሳምንታት

 ኣብ ወርሒ ክልተ ግዜ   ወርሓዊ  ዓመታዊ

29. ኣብ ሕድሕድ ሰሙን ብማእከላይ ኣብ ስራሕ እተውዕሎም ሰዓታት  

30. ሰብ ቁ. 2 ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት እዞም ዝስዕቡ ነገራት ፈጺሙዶ ኔሩ::    ስራሕ ቀይሩ     ስራሕ ኣቋሪጹ     ውሑድ ሰዓታት ክሰርሕ ጀሚሩ      ኩሎም ኣይምልከቱዎን

31. ብጻይካ ወይ ካልኣይካ ዘሎ ሰብ ቁጽሪ 2 ናይ ባዕሉ ስራሕ እንተሃልይዎ aን bን ምልኣዮ።

a. ዓይነት ስራሕ፡- 

b. ሰብ ቁ. 2 ካብዚ ናይ ባዕሉ ስራሕ ኣብዚ ወርሒዚ ክንደይ ዝኣክል ዝተጻረየ (ስራሕ መካየዲ ወጻኢታትካ ሸፊንካ) መኽሰብ 
ይረክብ? መምርሒታት ተመልከት። $ 

32. ሰብ 2 ኣብዚ ወርሒ ዝረኸቦ ካልእ ኣታዊ: ኩሉ ትኽክል ዝኾነ ሓበሬታ ማለት ዝረኸቦ መጠንን ኣብ ክንደይ ግዜ ከምዝረኽቦን ምላእ። ዝረኽቦ ነገር እንተዘይብሉ ድማ ኣብዚ ምላእ።   
መተሓሳሰቢ፡-  ሰብ ቁ. 2 ካብ ሓገዝ ህጻናት፣ ጥሮታ ከምኡድማ ኣታዊ ተወሳኺ ውሑስነት (SSI) ዝረኽቦም ኣታዊታት ክትነግረና ኣይንደልን።

  ሽቕለተ ኣልቦነት 

$  ኣብ ከክንደይ እዋን? 

 ዝተቐበልክዮ ኣሊመኒ፡ (ቅድሚ ዕለት 1 ወርሒ ጥሪ 2019 ዝተፈጸመ)

$  ኣብ ከክንደይ እዋን? 
  ጥሮታ

$  ኣብ ከክንደይ እዋን? 

  ዝተጻረየ ሕርሻ/ምህርቲ ዓሳ

$  ኣብ ከክንደይ እዋን? 
  ማሕበራዊ ውሕስነት

$  ኣብ ከክንደይ እዋን? 

  ዝተጻረየ ክራይ/ሮያልቲ

$  ኣብ ከክንደይ እዋን? 
  ትሕጋግ

$  ኣብ ከክንደይ እዋን? 

  ካልእ ኣታዊ, ዓይነት፡

$  ኣብ ከክንደይ እዋን? 
33. ንክይካይ: ትኽክል ዝኾነ ሓበሬታ ማለት ሰብ 2 ዝረኽቦ መጠንን ኣብ ክንደይ ግዜ ከምዝረኽቦን ምላእ። ሰብ 2 ካብ ተመላሲ ግብሪ ኣታዊ ፌደራል ክንከ ዝኽእል ገለ ዘውጸኦ ወጻኢ 
እንተሃልዩሞ ንዓና እንተነጊርካና ናይ ሽፋን ጥዕና ወጻኢ ቁሩብ ክንኪ ይገብር። 
መተሓሳሰቢ: ሰብ ቁ. 2 ንሓገዝ ህጻን ዝኸፍሎ ወጻኢ፣ ወይከኣ እተጻረየ ናይ ባዕሉ ስራሕ ኣብ ትሕቲ ዝብል ሕቶ (ሕቶ 31b) ዝመለስካዮ ወጻኢ ኣብዚ ከተእትዎ የብልካን። 

 እተኸፍለ ኣሊመኒ፡ (ቅድሚ ዕለት 1 ወርሒ ጥሪ 2019 ዝተፈጸመ)

$  ኣብ ከክንደይ እዋን? 

 ካልእ ንክይካይ, ዓይነት፡  

$  ኣብ ከክንደይ እዋን? 
  ወለድ ልቓሕ ተምሃራይ

$  ኣብ ከክንደይ እዋን? 
34. ሰብ ቁ. 2 ኣብዚ ዓመት ዝረኽቦ ኣታዊ ለውጢ ዘርኢ እንተኾይኑ ዝተርኣየ ለውጢ እንተሃልዩ ነዚ ሕቶ መልስ፤ ንኣብነት ኣብዚ ዓመት ስራሕ ዝሰርሓሉ እዋን እተወሰነ እንተኾይኑ ወይከኣ ንእተወሰነ 
ኣዋርሕ ዝረኸቦ ገለ ረብሓታት እንተሃልዩ። ኣብ ናይ ሰብ ቁ. 2 ወርሓዊ ኣታዊ እትጽበዮ ለውጢ እንተዘይሃልዩ ናብቲ ዝቕጽል ስገር።  
ሰብ ቁ. 2 ኣብዚ ዓመት ዝረኽቦ ሓፈሻዊ ኣታዊ

$ 

ሰብ ቁ. 2 ኣብቲ ዝቕጽል ዓመት ዝረኽቦ ሓፈሻዊ ኣታዊ

$ 

ሰብ ቁ. 2 ብዛዕባ ዝረኽቦ ኣታዊ ሓበሬታ ሃበና።  
ሰብ ቁ. 2 ሽፋን ጥዕና ዋላ ዘይደሊ ይኹን ብዘየገድስ እዚ ገጽ ምልኣዮ።
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ንማመልከቻኻ ዝምልከት ሓገዝ ክትረክብ ትደሊ ዲኻ? ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ HealthCare.gov፣ተወከስ ወይከአ ብቁጽሪ ተሌፎን 1-800-318-2596 ደውለልና። ካብ ቋንቋ እንግሊዝ ወጻኢ ብካልእ ቋንቋ ሓገዝ ክትረክብ እንተደሊኻ ብቑጽሪ 
ተሌፎን 1-800-318-2596 ደዊልካ ነቲ ወኪል ኣገልግሎት ዓማዊል ንገሮም። እትደልዮ ሓገዝ ብናጻ ክንህበካ ኢና። ናይ ምስማዕ ጸገም ዘለዎም (TTY) ተጠቀምቲ ድማ በዚ ቁጽሪ ተሌፎን ክድውሉ ኣለዎም 1-855-889-4325። 

   
ገጽ 6 ከ 9

እዚ ክምላእ የብሉን። ንመዓላ ሓበሬታ ጥራሕ ኢዩ።

1. ንስኻ ዋይ ምሳኻ ዝቕመጡ ኣመሪካውያን ህንዳውያን ወይ ድማ ደቀባት ኣላስካ ኣለኹምዶ?

 ኣይፋል። መልስኻ ኣይፋል እንተኾይኑ፣ ናብ ቅደምሰዓብ 4 ቀጽል።    እወ። መልስኻ እወ እንተኾይኑ፣ ናብ ቅድመስዓብ 4 ቀጽል፣ብተወሳኺ ተወሳኺ መብርሂ B መሊእኻ ኣብቲ ማመልከቻ ኣእትዎ። 

ቅደምሰዓብ 3:- ኣመሪካውያን ህንዳውያን ወይ ድማ ደቀባት ኣላስካ (AI/AN)  
ኣብ ሕደ ገዛ ዝቕመጡ

ቅደምሰዓብ 4:- ኣብ ገዝኹም ዘለው ሰባት ናይ ጥዕና መድሕን 
1. በዚ መመልከቲ ንMedicaid ወይ ንChildren’s Health Insurance Program/መደብ መድህን ጥዕና ቆልዑ (CHIP) አብውሽጢ ዝሓለፋ 90 መዓልቲ ውስጥ ብቑዕ ዘይኮነ ሰብ  

ተረኺቡ ዶ?  (ሓደ ሰብ ነዚ ሽፋን፣ ብMarketplace ከይኮነስ፣ በስቴታትኩም ብቑእ ኮይኑ እንተተይረኺቡ ጥራይ ንእወ ምረጹ።)  ....................................................................  እወ   ኣይፋል    

መን?     ዕለት፦  

  ወይ ከኣ፣ ኣብዚ መመልከት ካብተዘርዝሩ ዝኾነ/ት ሓደ/ሓንቲ ብምኽንያት ኩኔታት ትሕዝቶ ስደት ኣብዝሓለፋ 5 ዓመታት ንመድህን Medicaid ወይ CHIP ብቘዕ/ብቐዕቲ ኮይኑ(ና)  
ኣየተረኽበ(ት)ን ዶ?  ......................................................................................................................................................................................................................   እወ   ኣይፋል

መን?   
  ዝኾነ ሰብ ኣብዚ ንድሕነት ዘመልከተ፡ ብግዜ ክፉት ምዝገባ ናይ መድሕን ዕዳጋ ወይ ድማ ናይ ድሕነት ግዚኡ ምስ ኣብቅዐ? ..............................................................................  እወ   ኣይፋል

መን?   
2. ገል ካብቶም ኣብዚ ማመልከቻ ዝተዘርዘሩ ሰባት ኣብ ስርሑ ሽፋን ጥዕና ዝተውሃቦ ኣሎ ዲዩ? ዋላ ካብ ናይ ካልእ ከም ወላዲ ወይ በዓልቲቤትካ እተረኽበ ሽፋን እንተሃልዩ ዋላ እቲ ሽፋን ኣይቀበልዎ 

ብዘየገድስ ኣረጋግጽ። እንተ ደኣ ሸፈነ እቲ መድሕን COBRA ጥራሕ ኰይኑ: ኣብ ኣይፋል ኣመልክት።

 እወ። ቀጽል እቲ ተወሳኺ መብርሂ A ምላእ።       ኣይፋል።

እንተ ደኣ እቲ መልሲ እወ ኰይኑ፡ ብውጥን ጥቕሚ ሰራሕትና መንግስቲ ዲዩ፧ ...........................................................................................................................................  እወ   ኣይፋል
ካብ ኣብዚ መመልከቲ ኣትዮም ዘሎዉ ሰባት፡ ኣብ ውልቃዊ መድሕን ጥዕና (HRA) ወይ (QSEHRA) ዚተመዝገበ ኣባል እዛ ስድራ ቤት ኣሎዶ፧ ...................................................  እወ   ኣይፋል

3. ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሽፋን ጥዕና ዝሳተፍ ገለ ሰብ ኣሎዶ?

 እወ። መልስኻ እወ እንተኾይኑ፣ ናብ ሕቶ ቁጽሪ 4 ስገር።       ኣይፋል። መልስኻ ኖኖ እንተኾይኑ፣ ናብ ቅደምሰዓብ 5 ስገር።

4. ንናይ ሕጂ ሽፋን ጥዕና ዝምልከት ሓበሬታ።  (ልዕሊ 2 ሕጂ ሽፋን ጥዕና ዘለዎም ሰባት እንተሃልዮም ቅዳሕ ናይዚ ገጽ ሓዝ።) 
እቲ ዓይነት ሽፋን ጸሓፍ፣ እንሹራንስ ሰራሕተኛ፣ COBRA, ሜዲክኤድ፣ CHIP፣ ሜዲኬር፣ TRICARE፣ VA ፕሮግራም ክንክን ጥዕና፣ ልኡኽ ሰላም፣ ወይ ካልእ።  
(ናይ ቀጥታ ክንክን ወይ መስመር ግቡእ ተጠቃሚ እንተኾንካ ብዛዕባ TRICARE ኣይትንገረና።) 

ሰብ
 1

:

ኣብ ሽፋን ጥዕና ናይ ዝሳተፍ ሰብ ስም 

ዓይነት ሽፋን፡-

 ናይ ሰራሕተኛ ኢንሹራንስ      COBRA     Medicaid     CHIP     Medicare     TRICARE     VA ፕሮግራም ክንክን ጥዕና      Peace Corps     ካልእ
ናይ ሰራሕተኛ ኢንሹራንስ እንተኾይኑ: (ተወሳኺ መብርሂ A እውን ክትመልእ ኣለካ።)
ስም ኩባንያ ኣቕራቢ ኢንሹራንስ ጥዕና ፖሊሲ/ID ቁጽሪ

ካልእ ዓይነት ሽፋን እንተኾይኑ ድማ፡    እዚ ናይ ዕዳጋቦታ ሽፋን ጥዕና እንተኾይኑ ምላእ።
ስም ኩባንያ ኣቕራቢ ኢንሹራንስ ጥዕና ፖሊሲ/ID ቁጽሪ

እዚ ልክዕ ከም ናይ ቤትምህርቲ ሓደጋ ፖሊሲ ትልሚ ውሱን ረብሓ ድዩ? ...........................................................................................................................................   እወ   አይፋል

ሰብ
 2

:

ኣብ ሽፋን ጥዕና ናይ ዝሳተፍ ሰብ ስም 

ዓይነት ሽፋን፡-

 ናይ ሰራሕተኛ ኢንሹራንስ      COBRA     Medicaid     CHIP     Medicare     TRICARE     VA ፕሮግራም ክንክን ጥዕና      Peace Corps     ካልእ
ናይ ሰራሕተኛ ኢንሹራንስ እንተኾይኑ: (ተወሳኺ መብርሂ A እውን ክትመልእ ኣለካ።)
ስም ኩባንያ ኣቕራቢ ኢንሹራንስ ጥዕና ፖሊሲ/ID ቁጽሪ

ካልእ ዓይነት ሽፋን እንተኾይኑ ድማ፡    እዚ ናይ ዕዳጋቦታ ሽፋን ጥዕና እንተኾይኑ ምላእ።
ስም ኩባንያ ኣቕራቢ ኢንሹራንስ ጥዕና ፖሊሲ/ID ቁጽሪ

እዚ ልክዕ ከም ናይ ቤትምህርቲ ሓደጋ ፖሊሲ ትልሚ ውሱን ረብሓ ድዩ? ...........................................................................................................................................   እወ   አይፋል

https://www.healthcare.gov/


ንማመልከቻኻ ዝምልከት ሓገዝ ክትረክብ ትደሊ ዲኻ? ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ HealthCare.gov፣ተወከስ ወይከአ ብቁጽሪ ተሌፎን 1-800-318-2596 ደውለልና። ካብ ቋንቋ እንግሊዝ ወጻኢ ብካልእ ቋንቋ ሓገዝ ክትረክብ እንተደሊኻ ብቑጽሪ 
ተሌፎን 1-800-318-2596 ደዊልካ ነቲ ወኪል ኣገልግሎት ዓማዊል ንገሮም። እትደልዮ ሓገዝ ብናጻ ክንህበካ ኢና። ናይ ምስማዕ ጸገም ዘለዎም (TTY) ተጠቀምቲ ድማ በዚ ቁጽሪ ተሌፎን ክድውሉ ኣለዎም 1-855-889-4325። 
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እዚ ክምላእ የብሉን። ንመዓላ ሓበሬታ ጥራሕ ኢዩ።

1. እቲ ናይ ዕዳጋ ቦታ ናይ ኣታዊ ዴታን ናይ ተመላሲ ግብሪ ሓበሬታን ሓበሬታ ንዝቕጽል 5 ዓመታት ክጥቀም ፈቒድካሉ ዶ?........................................................  እወ    አይፋል
ኣብቶም ዝቕጽሉ ዓመታት ንእትረኽቦ ሽፋን ኣብ እትኸፍሎ ገንዘብ ሓገዝ ናይ ምርካብ መሰል ኣለካዶ የብልካን ብቐሊሉ ምፍላጥ መታን ክከኣል፣ እቲ ናይ ዕዳጋ ቦታ በብግዜኡ ዝህልወካ ከም ንተመላሲ ግብሪ 
ዝምልከት ሓበሬታ ዝኣመሰለ ሓድሽ ናይ ኣታዊ ዳታ ክረክብ ክትፈቕደሉ ኣለካ። እቲ ናይ ዕዳጋ ቦታ ገለ ክትገብሮም ዘለካ ለውጥታት ዝምልከት ምልክታ ሰዲዱ ከፍልጠካ እዩ። እቲ ናይ ዕዳጋ ቦታ ሕጂ ውን 
ሓገዝ ናይ ምርካብ መሰል ከምዘለካ ንምርግጋጽ፣ ኣታዊኻ እዚ ሓገዝ ክትረክብ ዘኽእለካ ምዃኑ ከተረጋግጽ ክሓተካ ይኽእል እዩ። ኣብዝደለኻዮ እዋን ካብዚ መስርሕ ክትወጽእ ትኽእል ኢኻ።

መልስኻ ኖኖ እንተኾይኑ፣  ሓበሬታይ ብቕጽበት ኣብቶም ዝቕጽሉ ዓመታት ኣሕድሶ፡-   5 ዓመታት  4 ዓመታት  3 ዓመታት  2 ዓመታት  1 ዓመታት

  ንሽፋን ጥዕና ናይ ዝኽፈል ክፍሊት ሓገዝ ክረክብ ዘለኒ መሰል ንምሕዳስ ኢልካ ንግብረይ ዝምልከት ዳታ ክትጥቀም ኣይፈቕደልካን (እዚ ውሳነ ምውሳድ መሰልካ ኣብ እተሕድሰሉ 
እዋን ንሽፋን ጥዕና ናይ ዝኽፈል ክፍሊት ሓገዝ ካብ ምርካብ ክዓግተካ ይኽእል እዩ።)    

2. ኢንሹራንስ ጥዕና ንምርካብ ኣብዚ ማመልከቻ ካብ ዝተመዝገቡ ሰባት ገለ ኣብ ቤት ማእሰርቲ (ዝተኣሰረ ወይ ኣብ ጥሕቲ ቀይዲ ሕጊ ዘሎ) ዘሎ ሰብ ኣሎ ዲዩ? ..........  እወ    አይፋል  

መልስኻ እወ እንተኾይኑ፣ ስም ናይቲ እሱር ንገረና። ስማ ናይቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ሰብ:
 እዚ ሰብ ብዝተኸሰሰሉ ክሲ ናይ ቤት ፍርዲ ውሳነ 
እተውሃቦ እንተኾይኑ ኣብዚ ምላእ። 

ዝኾነ ሰብ ኣብዚ ናይ መድሕን ዕዳጋ ተመዝጊቡ ዝተዋሰኤ ደሓር ግና  ብ ዝበለጸ ናይ መንግስቲ ነእ ኣገልግሎት ጥዕና ከም (Medicare, Medicaid, or CHIP) እንተረኺቡ ብቐጥታ ምእንቲ 
ገንዘብ ከይከፍል ይስረዝ።

 ኣነ እዉን ነቶም ኣብ ገዛይ ዘለው ሰባት ከምዚ ኩነታት እንተ ኣጋጢሙ  ናይ መድሕን ዕዳጋ ብኸምዚ ክቋረጽ እሰማማዕ ኣለኹ።
  ንማርከትፕለይስ መድሕነይ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኬቋርጽዎ ፍቓደኛ ኣይኮንኩን ። ይርድኣኒ ኢዩ፡ ሰባት ኣብ ዘመልከትክዎ ዘለዎ ሰባት ዝትንከፉ ኮይኖም፡ ናይ ገንዘብ ሓገዝውን ንምርካብ 
ዘይክእሉ ከምዝኾኑ፡ ከምኡውን ካብ ጅብኦም ንማርከትፕለይስ ክኸፍሉ ከምዘለዎም።

ኣብዚ ማልከቻ ካብ ዝተመዝገቡ ሰባት ገለ ሜዲክኤይድ ናይ ምርካብ መሰል ዘለዎ ሰብ እንተሃልዩ፡-
• ካብ ካልእ ኢንሹራንስ ጥዕና፣ ብሕጊ ዝረኣዩ ጉዳያትን፣ ካልእ ሳልሳይ ኣካልን ገንዘብ ናይ ምሕታትን ምርካብን መሰለይ ነዚ ናይ ሜዲክኤይድ ትካል ኣሕሊፈ ሂበዮ ኣለኹ። ካብ 

ባዓልቲቤተይ ወይ ወለደይ ሕክምናዊ ሓገዝ ናይ ምርካብ መሰለይ እውን ነዚ ናይ ሜዲክኤይድ ትካል ኣሕሊፈ ሂበዮ ኣለኹ።

• ኣብዚ ማመልከቻ ካብ ዝተመዝገቡ ህጻናት ገለ ካብ ገዛ ወጻኢ ዝነብሩ ወለዲ ዘለዉዎ ህጻን ኣሎ ዲዩ? ..............................................................................................  እወ    አይፋል  
• መልስኻ እወ እንተኾይኑ፣ ምስቲ ኣብ ቀረባ ካብዘይርከቡ ወለዲ ሕክምናዊ ሓገዝ ዝእክብ ትካል ክተሓባበር ከምዘለኒ እፈልጥ። ሕክምናዊ ሓገዝ ንምእካብ ብምትሕብባረይ ኣብ ልዕለይ 

ወይ ኣብ ልዕሊ ደቀይ ገለ ጉድኣት ከጋጥም ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ እንተሓዲሩኒ ምትሕብባረይ ከቋርጽ ከምዝኽእል ነቲ ሜዲክኤይድ ከፍልጦ እየ።
• ንዝሃብኩዎ ሓበሬታ ሙሉእ ሓላፍነት ከም ዝወስድ ብፊርማይ የረጋግጽ፣ ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ኣብዚ ቅጥዒ ንዝቐረቡ ኩሎም ሕቶታት ዝሃብኩዎ መልሲ ሓቃዊ እዩ። ደይመደይ ኢለ 

ዝሃብኩዎ ሓሶት ወይ ዘይሓቃዊ ሓበሬታ እንተሃልዩ ብሕጊ ፌደራል ዘቕጸዐኒ ምዃኑ እፈልጥ። 
• ገለ ሓድሽ ነገር እንተተፈጢሩ ወይድማ ኣብቲ ዘእተኽዎ ማመልከቻ ካብ ዝጸሃፍኩዎም ነገራት (ገለ ዝተቐየረ ነገር) እንተሃልዩ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲታት ነቲ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ቦታ 

ዕዳጋ ከፍልጦ ከምዘለኒ እፈልጥ። ብዛዕባ ገለ ዘጋጠሙ ለውጥታት ሓበሬታ ንምሃብ መርበብ ሓበሬታ HealthCare.gov ክውከስ ወይከኣ ብቑጽሪ ተሌፎን 1-800-318-2596 ክድውል 
ከምዝኽእል እግንዘብ። ኣብ ልዕሊ እቲ ዘቕረብክዎ ሓበሬታ ዝግበር ገለ ለውጢ መሰለይን መሰል ኣባላት ስድራቤተይን ብኣሉታ ክጸሉ ከም ዝኽእል ይርዳኣኒ። 

• ዘርኢ፣ ሕብሪ ቆርበት፣ ሃገራዊ መበቆል፣ ጾታ፣ ዕድመ፣ ጾታዊ ባህሪ፣ ጾታዊ መንነት፣ ስንክልና መሰረት ዝገበረ ኣድልዎ ብሕጊ ፌደራል ከምዘቕጽዕ እፈልጥ። ገለ ኣድልዎ ኣብ ልዕለይ 
ምስዝፍጸም ኣብ መርበብ ሓበሬታ  hhs.gov/ocr/office/file ከይደ ጥርዓነይ ከቕርብ ይኽእል እየ።

• ኣብዚ ቅጥዒ ዝመላእኹዎ ሓበሬታ መሰል ሽፋን ጥዕና ንምርግጋጽ፣ ሓገዝ ክፍሊት ንሽፋን (ጠለብ እንተሎ) ንምውሳን፣ ከምኡድማ ንሕጋዊ ዕላማታት ቦታ ዕዳጋን ሓገዝ ክፍሊት ሽፋን 
ንዝገብሩ ፕሮግራማትን ጥራይ ከምዝውዕል እፈልጥ። 

እዚ ሓበሬታ ሓገዝ ክፍሊት ሽፋን ጥዕና ክትረክብ ይግበኣካ ድዩ ኣይግበኣካን ንምርግጋጽ የድልየና። መልስታትካ ኣብ ኢሌክትሮኒካዊ ማዕከን ዳታናን ኣብ ናይ ኣገልግሎት ውሽጣዊ ኣታዊ 
(IRS)፣ ማሕበራዊ ውሕስነት፣ ክፍሊ ሃገራዊ ውሕስነትን ትካል ጸብጻብ ተጠቀምቲ ማዕከን ዳታ ዘሎ ሓበሬታ ተደሪኽና ከነረጋግጾም  እቲ ሓበሬታ ዘጠራጥር ነገር እንተሃልይዎ መረጋገጺ 
ክትሰደልና ክንሓተካ ንኽእል ኢና። 

ዝበጽሓኒ ናይ ብቕዓት ምልክታ ጉጉይ ምስዝኽውን እንታይ ክገብር ኣለኒ? 
እቲ ዝተውሃበካ ውጽኢት ከዕግበካ እንተዘይክኢሉ ጥርዓን ከተእቱ ትኽእል ኢኻ። ነብሲ ወከፍ ኣባል ስድራ ቤት መድሕን ጥዕና ንኽረክብ ኣብዚ ምልክታ ዚኣተወ ብኸመይ ኣገባብን መኣስን 
ጥርዓን የቕርብ ብጽጹይ ንምፍላጥ፡ ነቲ ዚልኣኸልካ/ኪ መመልከቲ ብደቂቕ ብምግንዛብ ኪርከብ ይከኣል ኢዩ። ጥርዓን ኣብ እተእትወሉ እዋን ኣብ ግምት ከተእትዎ ዘለካ ኣገዳሲ ሓበሬታ 
ኣብዚ እንሆ፡-
• የድልየካ እንተኾይኑ ካልእ ሰብ ጥርዓን ከቕርበልካ ወይከኣ ኣብ ጥርዓንካ ክሳተፍ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። እዚ ሰብ ዓርክኻ፣ ዘመድካ፣ ናይ ሕጊ በዓል ሞያ ወይ ካልእ ውልቀሰብ ክኸውን 

ይኽእል እዩ። ይግባይካ ባዕልኻ ክተካይድ ትኽእል ኢኻ።
• ይግባይ እንተኣእቲኻ ይግባይካ ተራእዩ ውሳነ ክሳብ ዝወሃበካ ሽፋን ናይ ምርካብ መሰል ከምዘለካ ትቑጸር።
• ናይቲ ይግባይ ውጽኢት ኣብ ልዕሊ ናይ ካልኦት ኣባላት ስድራኻ ሽፋን ናይ ምርካብ መሰል ዘምጽኦ ለውጢ ክህሉ ይኽእል እዩ።

ንናይ ዕዳጋቦታ መሰል ዝምልከት ይግባይ ንምእታው መርበብ ሓበሬታ HealthCare.gov/marketplace-appeals/ ተወከስ። ወይድማ ብቁጽሪ ተሌፎን 1-800-318-2596 ኣቢልካ ናብ 
ማእከል ተሌፎን ቦታ ዕዳጋ ደውል። ናይ TTY ተጠቀምቲ ድማ ብቑጽሪ ተሌፎን 1-855-889-4325 ይድውሉ። ይግባይካ ናብ Health Insurance Marketplace, Dept. of Health and 
Human Services, Attn: Appeals, 465 Industrial Blvd., London, KY 40750-000 ብፖስታ ከትሰድድ ትኽእል ኢኻ። በዚ መልክዕ ሽፋን ክትረክብ እንተዘይክኢልካ፣ ብመንገዲ ዕዳጋ፣ 
ናይ ተሳትፎ ክፍለግዜታት፣ ናይ ግብሪ ልቓሕ፣ ምጉዳል ምምቕራሕ ወጻኢ፣ ሜዲክኤይድ፣ ከምኡድማ CHIP ኣቢልካ ሽፋን ጥዕና ናይ ምዕዳግ መሰል ንምርካብ ይግባይ ከተእቱ ትኽእል ኢኻ። 
ናይ ግብሪ ልቓሕ ወይከኣ ምጉዳል ምምርቓሕ ወጻኢ ክትረክብ ብቑዕ ኢኻ እንተተባሂልካ፣ እቲ ይግበኣካ ኢዩ ኢልና ዝወሰንናልካ መጠን ንምርካብ ይግነባይ ከተእቱ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ሕጊ ክፍለ 
ግዝኣትካ ተደሪኽካ፣ ብዕዳጋቦታ ኣቢልካ ወይከኣ በናይቲ ክፍለግዝኣት ትካል ሜዲክኤይድ ወይ CHIP ኣቢልካ ይግባይካ ከተእቱ ትኽእል ኢኻ።  

ሰብ ቁ. 1 እዚ ኣብዚ ማመልከቻ ክፍርም ኣለዎ። ሕጋዊ ወኪሉ እንተኾንካ ሰብ ቁ. 1 ኣብ ተወሳኺ መብርሂ C እንተድኣፈሪሙ ኣብዚ ድማ ንስኻ ክትፍርመሉ ትኽእል ኢኻ።

ፊርማ እተፈረመሉ ዕለት (ወርሒ/መዓልቲ/ዓመት)

 /  / 
እዚ ማመልከቻ ካብ ዕለታት ክፉት ምዝገባ (ካብ ሕዳር 1 ክሳብ ታሕሳስ 15) ወጻኢ ትፍርሞ እንተሃሊኻ ተወሳኺ መብርሂ D (“ንለውጥታት ናብራ ዝምልከቱ ሕቶታት”) ምርኣይካ ኣረጋግጽ።

ቅደምሰዓብ: 5:- ስምምዕኻን ፊርማኻን

https://www.healthcare.gov/
https://www.healthcare.gov/
https://www.hhs.gov/ocr/office/file
https://www.healthcare.gov/marketplace-appeals/


ንማመልከቻኻ ዝምልከት ሓገዝ ክትረክብ ትደሊ ዲኻ? ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ HealthCare.gov፣ተወከስ ወይከአ ብቁጽሪ ተሌፎን 1-800-318-2596 ደውለልና። ካብ ቋንቋ እንግሊዝ ወጻኢ ብካልእ ቋንቋ ሓገዝ ክትረክብ እንተደሊኻ ብቑጽሪ 
ተሌፎን 1-800-318-2596 ደዊልካ ነቲ ወኪል ኣገልግሎት ዓማዊል ንገሮም። እትደልዮ ሓገዝ ብናጻ ክንህበካ ኢና። ናይ ምስማዕ ጸገም ዘለዎም (TTY) ተጠቀምቲ ድማ በዚ ቁጽሪ ተሌፎን ክድውሉ ኣለዎም 1-855-889-4325። 
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እዚ ክምላእ የብሉን። ንመዓላ ሓበሬታ ጥራሕ ኢዩ።

ካብ ኢንግሊሽ ወጻኢ ብዝኾነ ካልእ ቋንቋ ደገፍ ምርካብ 
ንስኻ፣ ወይድማ ካልእ ደገፍ እትገብረሉ ዘለኻ ሰብ፣ ብዛዕባ እቲ ናይ ጥዕና መድሕን ዕዳጋቦታ ሕቶታት እንተሃልዮምኻ፣ ካብ ክፍሊት ናጻ ዝኾነ ደገፍን ሓበሬታን ብቛንቋኻ ናይ ምርካብ 
መሰል ኣለካ። ምስ ኣስተርጓሚ ንምዝርራብ፣ በዚ1-800-318-2596 ደውል።

ዝርዝር ናይቶም ኣገልግሎት ዝወሃበሎም ቋንቋታትን በቶም ቋንቋታት ኣብ ላዕሊ ዝቐረቡ ተመሳሰልቲ መልእኽቲታትን ኣብዚ ቀሪቦምልካ ኣለዉ:

ቅደምስዓብ 6:- ብኢሜይል ዝምላእ ማመልከቻ
ዝተፈረመ ማመልከቻኻ ብፖስታ ስደድ፡-
Health Insurance Marketplace 
Dept. of Health and Human Services
Attn: Appeals, 465 Industrial Blvd. 
London, KY 40750-0001

ኣብ ምርጫ ንምስታፍ ክትምዝገብ እንተደሊኻ፣ ኣብ መርበብ 
ሓበሬታ www.eac.gov ዘሎ ናይ መራጺ መመዝገቢ ቅጥዒ 
ምላእ።

)

https://www.healthcare.gov/


ንማመልከቻኻ ዝምልከት ሓገዝ ክትረክብ ትደሊ ዲኻ? ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ HealthCare.gov፣ተወከስ ወይከአ ብቁጽሪ ተሌፎን 1-800-318-2596 ደውለልና። ካብ ቋንቋ እንግሊዝ ወጻኢ ብካልእ ቋንቋ ሓገዝ ክትረክብ እንተደሊኻ ብቑጽሪ 
ተሌፎን 1-800-318-2596 ደዊልካ ነቲ ወኪል ኣገልግሎት ዓማዊል ንገሮም። እትደልዮ ሓገዝ ብናጻ ክንህበካ ኢና። ናይ ምስማዕ ጸገም ዘለዎም (TTY) ተጠቀምቲ ድማ በዚ ቁጽሪ ተሌፎን ክድውሉ ኣለዎም 1-855-889-4325። 
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እዚ ክምላእ የብሉን። ንመዓላ ሓበሬታ ጥራሕ ኢዩ።

ካብ ኢንግሊሽ ወጻኢ ብዝኾነ ካልእ ቋንቋ ደገፍ ምርካብ (ዝቐጸለ)

ፒኣርኤ ዲስክሎዠር ስቴትመንት፡- ብመሰረት ናይ 1995 ሕጊ ፔፐር ወርክ ሪዳክሽን (Paperwork Reduction Act) ፣ ቅቡል ናይ OMB መወከሲ ቁጽሪ ክሳብ ዘይቀረበ ግዜ ዝኾነ ይኹን ሰብ ንእኩብ ሓበሬታ ምላሽ  
ክህብ ኣይግደድን እዩ፡፡ ናይዚ ምእካብ ሓበሬታ ቅቡል ናይ OMB መወከሲ ቁጽሪ 0938-1191 እዩ፡፡ ነዚ ምእካብ ሓበሬታ ንምውዳእ ዘድሊ ግዜ፣ መምርሒታት ንምግምጋምን ህሉው ናይ ዳታ ጸጋታት ንምፍታሽን፣ 
ዘድሊ ዳታ ንምእካብን፣ ከምኡውን ነቲ ምእካብ ሓበሬታ ምግምጋምን ምጽፋፍን ዝጥእፍእ ግዜ ሓዊስካ፣ ንነፍሲ ወከፍ ምላሽ 45 ደቒቓ ኣቢሉ ይግመት፡፡ ብዛዕባ ናይ ግዜ ግምታት ርጉጽነት ብዝምልከት ወይድማ ነዚ 
ቅጺ ንምምሕያሽ ዝጠቕሙ ርእይቶታት እንተሊይኩም፣ ብኽብረትኩም ናብ፡- CMS, 7500 Security Boulevard, Attn: PRA Reports Clearance Officer, Mail Stop C4-26-05, Baltimore, Maryland 21244-
1850 ጺሒፍኩም ስደድዎ፡፡

https://www.healthcare.gov/


ንማመልከቻኻ ዝምልከት ሓገዝ ክትረክብ ትደሊ ዲኻ? ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ HealthCare.gov፣ተወከስ ወይከአ ብቁጽሪ ተሌፎን 1-800-318-2596 ደውለልና። ካብ ቋንቋ እንግሊዝ ወጻኢ ብካልእ ቋንቋ ሓገዝ ክትረክብ እንተደሊኻ ብቑጽሪ 
ተሌፎን 1-800-318-2596 ደዊልካ ነቲ ወኪል ኣገልግሎት ዓማዊል ንገሮም። እትደልዮ ሓገዝ ብናጻ ክንህበካ ኢና። ናይ ምስማዕ ጸገም ዘለዎም (TTY) ተጠቀምቲ ድማ በዚ ቁጽሪ ተሌፎን ክድውሉ ኣለዎም 1-855-889-4325። 

እዚ ክምላእ የብሉን። ንመዓላ ሓበሬታ ጥራሕ ኢዩ።

ተወሳኺ መብርሂ A:- ናይ ስራሕ ሽፋን ጥዕና

እዞም ሕቶታት ካብ ኣባላት ስድራቤትካ ሓደ ዋላ እቲ ሽፋን ኣይቀበሎ ብዘየገድስ ናይ ስራሕ ሽፋን ጥዕና እንተሃልይዎ ጥራይ ኢኻ ነዞም ሕቶታት ክትምልሶም ዘለካ። እንተ ደኣ መድሕን 
ጥዕናኻ/ኺ ብCOBRA ዚሽፈን ኰይኑ እዞ ዚስዕቡ ሕቶታት ምምላስ ኣየድልን ኢዩ። ንሃድሕድ ሽፋን ጥዕና ዘለዎ ስራሕ ቅዳሕ ናይዚ ገጽ ኣላግብ። 

ሽፋን ብዛዕባ ዘለዎ ስራሕ ገለ ሓበሬታ ሃበና። 
እዞም ሕቶታት ኣብ ምምላስ መታን ክሕግዘካ ቅዳሕ ናይዚ ገጽ ወሲድካ ነቲ ሽፋን ዘቕርበልካ ኣስራሒኻ ሃቦ።

ናይ ሰራሕተኛ ሓበሬታ
1. ስም ሰራሕተኛ (ስም፣ ስም ኣቦ፣ ስም ኣቦሓጎ) 2. ቁጽሪ ማሕበራዊ ውሕስነት ሰራሕተኛ (SSN)

 

ናይ ኣስራሒ ሓበሬታ
3. ናይ ኣስራሓይ/ኩባንያ ስም

4. ቁጽሪ መለለይ መንነት ኣስራሒ (EIN) 5. ናይ ኣስራሒ ቁጽሪ ተሌፎን
  

ሕጂ፣ ናይቲ ናይ ሰራሕተኛ ረብሓታት ዘመሓድር ሰብ ወይድማ ዲፓርትመንት ሓበሬታ ኣእቱ። ተወሳኺ ሓበሬታ ከድልየና እንከሎ ነዚ ሰብ  
ክንረኽቦ ንኽእል:
6. ብዛዕባ ናይ ሰራሕተኛ ሽፋን ጥዕና ክንረኽቦ እንኽእል ሰብ ወይ ዲፓርትመንት

7. ናይ ኣስራሓይ ኣድራሻ (እቲ ናይ ዕዳጋቦታ ናብዚ ኣድራሻ ምልክታታት ክልእኽ ይኽእል እዩ)

8. ከተማ 9. ግዝኣት 10. ዚፕ ኮድ

11. ቁጽሪ ተሌፎን (ካብቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ዝፍለ እንተኾይኑ

  
12. ናይ ኢሜይል ኣድራሻ

ናብቲ ዝቕጽል ገጽ ስገር

13.  መድሕን ጥዕና እዚ ሰራሕተና ብ ኣስራሒኡ ዲዩ ዚሽፈን፧ እቲ መልሲ እወ እንተ ደኣ ኰይኑ፡ እዚ ዚተዋህበ ሸፈነ መግሕን ጥዕና ኣብ ግዜ ምዝገባ ኰይኑ ካብ መጀመርታ እዚ ዝቕጽል ወርሒ ወይ ካብ 1 
ጥሪ ኢዩ ተግባራዊ ዚኸውን።

 እወ (ቀጽል)  ኖኖ (ኣስራሓይ: ግደፎሞ እዚ ቅጥዒ ናብቲ ሰራሕተኛ ምለሶ።
ሰራሕተኛ: ናብቲ ናይ ዕዳጋቦታ ሽፋን መመልከቲኻ ተመለስ።)

እቲ ኣስራሓይ ናይዚ ሰራሕተኛ በዓልቲቤት ወይ ተጠዋሪ (ተጠወርቲ) ዝሽፍን ናይ ጥዕና  
መደብ የቕርብዶ?

 እወ። መልስኻ እወ እንተኾይኑ፣ ኣየኖት ሰባት?    በዓልቲቤቱ   ተጠዋሪ(ተጠወርቲ)     ኖኖ (ናብ ሕቶ ቁጽሪ 14 ስገር።)

ካብዚ ስራሕ ሽፋን ክረኽቡ ብቑዓት ናይ ዝኾኑ ኣባላት ስድራቤት ናይቲ ሰራሕተኛ ኣስማት ዘርዝር።

ስም

ስም

ስም

Form Approved
OMB No. 0938-1191
Expires: 10/31/2025
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ንማመልከቻኻ ዝምልከት ሓገዝ ክትረክብ ትደሊ ዲኻ? ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ HealthCare.gov፣ተወከስ ወይከአ ብቁጽሪ ተሌፎን 1-800-318-2596 ደውለልና። ካብ ቋንቋ እንግሊዝ ወጻኢ ብካልእ ቋንቋ ሓገዝ ክትረክብ እንተደሊኻ ብቑጽሪ 
ተሌፎን 1-800-318-2596 ደዊልካ ነቲ ወኪል ኣገልግሎት ዓማዊል ንገሮም። እትደልዮ ሓገዝ ብናጻ ክንህበካ ኢና። ናይ ምስማዕ ጸገም ዘለዎም (TTY) ተጠቀምቲ ድማ በዚ ቁጽሪ ተሌፎን ክድውሉ ኣለዎም 1-855-889-4325። 

እዚ ክምላእ የብሉን። ንመዓላ ሓበሬታ ጥራሕ ኢዩ።

ብዛዕባ እቲ በዚ ኣስራሒ ዝቐረበ ትሑት ወጻኢ ዝሓትት ትልሚ ጥዕና ንገረና።

14. እቲ ኣስራሒ ዘቕርቦ ትልሚ ጥዕና ንመለክዒ ትሑት ደረጃ ዋጋ የማልእ ድዩ*?

 እወ (ናብ ሕቶ 15 ኪዱ)      ኣይፋል (ኣብዚ ደው ኣቢልኩም ነዚ ቅጥዒ ናብ ሰራሕተኛ ምለስዎ)

15. እቲ ሰራሕተኛ ነቲ ሰራሕተኛ ዝኾነ ኣባል ስድራ ጥራይ ሽፋን ዝህብን እቲ ዝተሓተ ደረጃ ክብሪ/ዋጋ ዘለዎን ዝቐረበሉ ናይ ጥዕና መድሕን ክንደይ ይኸፍል? ንስድራ ዝሓቁፍ/ስድራቤታዊ ናይ መድሕን 
ሽፋን ኣይተካትት። 

 a. ሰራሕተኛ ነዚ ዝስዕብ ወርሓዊ ክፍሊት ይኸፍል፦  $  
 ሓበሬታ፦ እቲ ሰራሕተኛ ንናይ ጥዕና ሽፋን ክኸፍሎ ዝኽእል ናይ መጨረስታ ዝተሓተ መጠን የእቱ።

 b. ሰራሕተኛ ነዚ ዝስዕብ መጠን ይኸፍል፦    ሰሙናዊ     ኣብ ነፍሲወከፍ 2 ሰሙን     ክልተ ግዜ ኣብ ወርሒ     ሓደ ግዜ ኣብ ወርሒ      በብርብዒ ዓመት     ዓመታዊ 

16. ካልኦት ኣባላት ስድራ ቤት ኣብ ሕቶ 13 እንተ ተዘርዚሩ 13፦ እቲ ሰራሕተኛ ነቲ ነቲ ሰራሕተኛን ነቶም 13 ተዘርዚሩ ዘሎ ኣባላት ስድራ ቤትን ዚሽፍን ዝተሓተ ኽፍሊት ክንደይ እዩ ዚኸፍል? እቲ ኣስራሒ 
ናይ ጥዕና ፕሮግራማት እንተ ሂቡካ እቲ ሰራሕተኛ ንዝዀነ ይኹን መደባት ትምባኾ ዘቋርጽ ዝለዓለ ቅጽዓት እንተድኣ ረኺቡ እሞ ኣብ ናይ ጥዕና ፕሮግራማት ተመርኲሱ ካልእ ቅጽዓት እንተድኣ ዘይረኺቡ 
እቲ ሰራሕተኛ ክኸፍሎ ዝኽእል መጠን ኣእቱ። 

 a. ሰራሕተኛ ነዚ ዝስዕብ ወርሓዊ ክፍሊት ይኸፍል፦  $  
 b. ሰራሕተኛ ነዚ ዝስዕብ መጠን ይኸፍል፦    ሰሙናዊ     ኣብ ነፍሲወከፍ 2 ሰሙን     ክልተ ግዜ ኣብ ወርሒ     ሓደ ግዜ ኣብ ወርሒ      በብርብዒ ዓመት     ዓመታዊ 

* ሓደ ናይ መድሕን ሽፋን ነቲ ዝተሓተ ደረጃ ክብሪ የማልእ’ዩ ክበሃል እንተኾይኑ፣ ንመብዛሕትኡ ህዝቢ ብውሑዱ 60% ጠቕላላ ድምር ናይ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ወጻኢታት ምስዝሽፍንን ግምት ዝወሃቦ ናይ ሆስፒታልን ናይ ሓካይም አግልግሎት ወጻኢታትን ሽፋን 
ዝህብ ምስዝኸውንን ‘ዩ። መብዛሕትኦም ብስራሕ ዝወሃቡ ናይ መድሕን ሽፋናት ነቲ ዝተሓተ ደረጃ ክብሪ የማልኡ’ዮም። 
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ንማመልከቻኻ ዝምልከት ሓገዝ ክትረክብ ትደሊ ዲኻ? ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ HealthCare.gov፣ተወከስ ወይከአ ብቁጽሪ ተሌፎን 1-800-318-2596 ደውለልና። ካብ ቋንቋ እንግሊዝ ወጻኢ ብካልእ ቋንቋ ሓገዝ ክትረክብ እንተደሊኻ ብቑጽሪ 
ተሌፎን 1-800-318-2596 ደዊልካ ነቲ ወኪል ኣገልግሎት ዓማዊል ንገሮም። እትደልዮ ሓገዝ ብናጻ ክንህበካ ኢና። ናይ ምስማዕ ጸገም ዘለዎም (TTY) ተጠቀምቲ ድማ በዚ ቁጽሪ ተሌፎን ክድውሉ ኣለዎም 1-855-889-4325። 

እዚ ክምላእ የብሉን። ንመዓላ ሓበሬታ ጥራሕ ኢዩ።

ተወሳኺ መብርሂ B
Form Approved

OMB No. 0938-1191
Expires: 10/31/2025
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ንማመልከቻኻ ዝምልከት ሓገዝ ክትረክብ ትደሊ ዲኻ? ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ HealthCare.gov፣ተወከስ ወይከአ ብቁጽሪ ተሌፎን 1-800-318-2596 ደውለልና። ካብ ቋንቋ እንግሊዝ ወጻኢ ብካልእ ቋንቋ ሓገዝ ክትረክብ እንተደሊኻ ብቑጽሪ 
ተሌፎን 1-800-318-2596 ደዊልካ ነቲ ወኪል ኣገልግሎት ዓማዊል ንገሮም። እትደልዮ ሓገዝ ብናጻ ክንህበካ ኢና። ናይ ምስማዕ ጸገም ዘለዎም (TTY) ተጠቀምቲ ድማ በዚ ቁጽሪ ተሌፎን ክድውሉ ኣለዎም 1-855-889-4325። 

እዚ ክምላእ የብሉን። ንመዓላ ሓበሬታ ጥራሕ ኢዩ።

1. ስም ሕጋዊ ወኪል (ስም፣ ስም ኣቦ፣ ስም ኣቦሓጎ)

2. ኣድራሻ 3. መንበሪ ኣድራሻ 2

4. ከተማ 5. ግዝኣት 6. ዚፕ ኮድ

7. ቁጽሪ ተሌፎን

  
8. ስም ትካል

9. ID ቁጽሪ (እንተሎ)

እዚ ሰብ ማመልከቻኻ ክፍርመልካ፣ ብዛዕባ እዚ ማመልከቻ ሓበሬታ ክረክብን ኣብ ቀጻሊ ዘጋጥሙ ነዚ ማመልከቻ ዝምልከቱ ጉዳያት ኣብ ክንዳኻ ከካይደልካ ሙሉእ ሓላፊነት ከምዝሃብካዮ 
ብፊርማኻ ኣረጋጊጽካ ኣለኻ።

10. ናይ ሰብ ቁ. 1 ፊርማ 11. ዝተፈረመሉ ዕለት (ወርሒ/ዕለት/ዓመት)

ተወሳኺ መብርሂ C:- ሓገዝ ነዚ መሕትት ንምውዳእ

ሕጋዊ ፍቓድ ንዘለዎም ናይ ማመልከቻ መማኸርቲ፣ ዳህሰስቲ፣ ወኪላትን ደለልቲን ጥራይ  
ናይ ካልእ ሰብ ማመልከቻ እትመልእ ዘለኻ ናይ ማመልከቻ መማኸሪ፣ ዳህሳሲ፣ ወኪል ወይ ደላሊ እንተኾንካ እዚ ክፍሊ ምላእ።    

1. ማመልከቻ ዝተጀመረሉ ዕለት (ወርሒ/ዕለት/ዓመት)
  

2. ስም፣ ስም ኣቦ፣ ስም ኣሓጎን መዓርግን 

3. ስም ትካል 

4. ID ቁጽሪ (እንተሃልዩ) 5. ወኪላት/ሰለልቲ ጥራይ: ቁጽሪ NPN  

 

ሕጋዊ ወኪል ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ።
ንእትኣምኖ ሰብ ብዛዕባ እዚ ማመልከቻ ምሳና ክዛረብ፣ሓበሬታኻ ክሪኤልካ፣ ነዚ ማመልከቻ ዝምለከቱ ጉዳያትካ ንዓኻ ወኪሉ ከካይደልካ፣ ንማመልከቻኻ ዝምልከት ሓበሬታ ክረክብን ኣብ 
ክንዳኻ ክፍርምን ፍቓድ ክትህቦ ትኽእል ኢኻ። እዚ ሰብ “ሕጋዊ ተወካሊ።” ይበሃል። እቲ ውክልና ዝሃብካዮ ሰብ ውክልናኡ ክተልዕለሉ እንተደሊኻ ምስቲ ናይ ዕዳጋ ቦታ ተራኸብ። ኣብዚ 
ማመልከቻ ናይ ካልእ ሰብ ሕጋዊ ውክልና እንተተዋሂቡካ፣ ምስቲ ማመልከቻ ኣታሓሒዝካ መርትዖ ኣቕርብ። 
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ንማመልከቻኻ ዝምልከት ሓገዝ ክትረክብ ትደሊ ዲኻ? ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ HealthCare.gov፣ተወከስ ወይከአ ብቁጽሪ ተሌፎን 1-800-318-2596 ደውለልና። ካብ ቋንቋ እንግሊዝ ወጻኢ ብካልእ ቋንቋ ሓገዝ ክትረክብ እንተደሊኻ ብቑጽሪ 
ተሌፎን 1-800-318-2596 ደዊልካ ነቲ ወኪል ኣገልግሎት ዓማዊል ንገሮም። እትደልዮ ሓገዝ ብናጻ ክንህበካ ኢና። ናይ ምስማዕ ጸገም ዘለዎም (TTY) ተጠቀምቲ ድማ በዚ ቁጽሪ ተሌፎን ክድውሉ ኣለዎም 1-855-889-4325። 

እዚ ክምላእ የብሉን። ንመዓላ ሓበሬታ ጥራሕ ኢዩ።

ተወሳኺ መብርሂ D:- ለውጥታት ናብራ ዝምልከቱ ሕቶታት

(እቲ ዝተረፈ ክፋል ናይዚ ገጽ ምስዚ ገጽ ብሓባር ምልኣዮ። ነዚ ገጽ ንባዕሉ ኣይተረክብ።)  

ኣብ ዚሓለፈ 60 መዓልታት ኣብ ሂወት ዚዀነ ኣብዚ መመልከቲ ኣትዩ ዘሎ ኣባል ስድራ ቤት ዘጋጠመ ለውጢ እንተ ደኣ ኣሎ፡ ዚነበረ መድሕን ጥዕና ምስኣን፡ መርዓ ወይ ቈልዓ ምውላድ እዚ 
ዚቕጽል ገጽ ኪምላእን ምስቲ ዚተፈረመ መመልክቲ ኪቐርብን ኣሎዎ። ዋላ እውን ኣብ ዚቕጽል 60 መዓልታት ለውጢ ኪህሉ ትጽቢት እንተ ደኣ ኣሎ ኪምላእ ኣሎዎ። ገሊኡ ምንም ለውጢ 
እንተ ተገብረ ብቕጽበት ክትጅምሮ ይከኣል እዩ። ነቲ ካብ ዓመታዊ እትመልኦ ክፉት ምልክታ ወጻኢ እኻ እንተኾነ ነዚ ሕቶ ክትምልስ ንሕብር። ካብቲ ዚተመደበ ክፉት መዓልታት ምእታው 
ኣብ መድሕን ወጻኢ እንተ ደኣ ከተመልክት/ቲ ትፍትን ኣሎኻ/ኺ፡ እዞም ዚስዕቡ ሕቶታት ኪምለሱ ነተሓሳስብ። 

እዞም ሕቶታት እንተሰሊኻ እትምልሶም እንተደሊኻ ድማ እትገድፎም ከም መማረጺ ዝቐረቡ እዮም። ኣብ መነባብሮኻ ዘጋጠመካ ገለ ለውጢ እንተዘይሃልዩ እቶም ሕቶታት ከይመለስካ 
ክትገድፎም ትኽእል ኢኻ። ኣ ሂወትካ ዘጋጠመካ ለውጢ ዋላ ኣይሃሉ ብዘየገድስ፣ ኣብ ሜዲክኤይድን ፕሮግራም ኢንሹራንስ ጥዕና ህጻናትን (CHIP) ኣብዚ ዓመት ኣብ ዝደለኻዮ ግዜ 
ክትሳተፍ ትኽእል ኢኻ። ኣባላት ናይቶም ብፌደራል ኣፍልጦ ዝተዋህቦም ቀቢላታትን ናይ ኣላስካ ተወለድቲ ወነንቲ ብርክን በቲ ቦታዕዳጋ ኣቢሎም ኣብዝደለይዎ እዋን ኣብቲ ሽፋን ክሳተፉ 
ይኽእሉ እዮም። 

ኣብ ስድራቤትካ ብዛዕባ ዝተፈጥረ ለውጢ ንገረና።

1. ኣብዘን ዝሓለፈ 60 መዓልታት ብቑዕ ናይ ጥዕና ሽፋን ዝተቛረጾ፣ ወይድማ ኣብዘን ዝስዕባ 60 መዓልታት ብቑዕ ናይ ጥዕና ሽፋን ክቋረጾ ትጽቢት ዝገብር ዝኾነ ሰብ ኣሎ ድዩ?

ኣስማት ሽፋን ዝተቛረጸሉ ወይከኣ ዝቋረጸሉ ዕለት  
(ወርሒ/መዓልቲ/ዓመት)

2. ኣብዘን ዝሓለፋ 60 መዓልታት ዝተመርዓወ ሰብ ኣሎድዩ ?

ኣስማት ዕለት (ወርሒ/መዓልቲ/ዓመት)

a. ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ናይዘን ዝሓለፋ 60 መዓልታት ካብዞም ሰባት ብቑዕ ናይ ጥዕና ሽፋን ዝነበሮም ኣለዉ ድዮም? ....................................................................................  እወ   አይፋል

እወ እንተኾይኑ በጃኹ ሽሙ/ማ ኣሽማቶ እብዚ ጽሓፉ፦  

3. ኣብዘን ዝሓለፋ 60 መዓልታት ካብ ቀይዲ (መዳጎኒ ወይ ቤትማእሰርቲ) ዝተፈትሐ ሰብ ኣሎ ድዩ?

ኣስማት ዕለት (ወርሒ/መዓልቲ/ዓመት)

4. ኣብዘን ዝሓለፋ 60 መዓልታት ብቑዕ ዘግብሮ ናይ ስደት ኩነት ዝረኸበ ሰብ ኣሎ ድዩ?

ኣስማት ዕለት (ወርሒ/መዓልቲ/ዓመት)

5. ኣብዘን ዝሓለፋ 60 መዓልታት ብዘይወለዱ ክእለ ዝተገብረ፣ ናብ ፍቓደኛታት ስድራ ከም ውላዶም ክዓቢ ዝተዋህበ፣ ወይ’ውን ብናበይቲ ስድራ ክዓቢ ዝተገብረ ሰብ ኣሎ ድዩ?

ኣስማት ዕለት (ወርሒ/መዓልቲ/ዓመት)

6. ኣብዘን ዝሓለፋ 60 መዓልታት ብሰንኪ መዕበዪ ቆልዓ ወይ’ውን ብትእዛዝ ቤትፍርዲ ተጸባዪ ዝኾነ ሰብ ኣሎ ድዩ?

ኣስማት ዕለት (ወርሒ/መዓልቲ/ዓመት)

7. ኣብዚ 60 መዓልቲ ካብ ቤትካ ዝገሸ ሰብ ኣሎዶ?

ኣስማት ዝተንቀሳቐሰሉ ዕለት (ወርሒ/መዓልቲ/ዓመት)

a. ናይ ሕሉፍ ኣድራሻካ ዚፕኮድ ክንደይ’ዩ      ካብ ካልእ ሃገራት ገሽካ እንተመጺእካ ወይ ካብ ማእከል ኣመሪካ ኣብዚ ምልኣዮ።

b. ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ናይዘን ዝሓለፋ 60 መዓልታት ካብዞም ሰባት ብቑዕ ናይ ጥዕና ሽፋን ዝነበሮም ኣለዉ ድዮም? ....................................................................................  እወ   አይፋል

መልሲ እወ እንተኾይኑ፣ ስሙ (ኣስማቶም) ኣብታሕቲ የእቱ፦

ኣስማት
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