
تحت پوشش قرار بگیرید:
 نکاتی که باید در مورد 

 Health Insurance 
Marketplace بدانید

nn Health Insurance ،اگر بیمه درمانی ندارید
®Marketplace )بیمه درمانی Marketplace( می تواند به 

شما در یافتن پوشش متناسب با نیاز و بودجه شما کمک کند. 
و بودجه. وقتی درخواست Marketplace را پر می کنید، اگر 

واجد شرایط مورد زیر باشید به شما اطالع خواهیم داد: 

n پالن های بیمه خصوصی. ممکن است واجد شرایط 	
پس انداز باشید، مثل جایزه اعتبار مالیاتی یا تخفیف های 

سهم هزینه، بر مبنای اندازه خانوار و درآمد شما. چنانچه 
واجد شرایط پس انداز نباشید، همچنان می توانید پوشش 

بیمه Marketplace را بخرید. این طرح ها مزایای 
درمانی اساسی،  مشکالت قبلی و مراقبت های پیشگیرانه را 

پوشش می دهند. معموالُ در یک دوره ثبت نام آزاد ساالنه 
می توانید فقط در یکی از این طرح ها ثبت نام کنید، مگر 

اینکه به خاطر یک رویداد مهم در زندگی )مانند از دست 
دادن پوشش دیگر، ازدواج، جابجایی یا بچه دار شدن( از 

صالحیت برای دوره ثبت نام ویژه برخوردار باشید. 

n 	 .)CHIP( یا برنامه بیمه درمانی کودکان Medicaid
این برنامه ها برای پوشش افراد با درآمد محدود، ناتوان، 
و سایر شرایط، مراقبت های سالمت کم-هزینه و رایگان 
فراهم می کنند. اگر به نظر برسد واجد شرایط هستید، ما 
اطالعات شما را به مؤسسات داخل ایالتتان می فرستیم و 

آنها با شما تماس می گیرند. هر وقت بخواهید می توانید برای 
Medicaid و CHIP درخواست دهید.

nn برای کسب اطالعات بیشتر در مورد نحوه درخواست برای
پوشش Marketplace، به HealthCare.gov مراجعه کنید. 

برخی ایالت ها از Marketplace استفاده می کنند که توسط 
دولت فدرال اداره می شود. بقیه Marketplace خود را اداره 

می کنند. فرقی نمی کند که کجا زندگی می کنید، می توانید مراحل 
بعدی خود را در HealthCare.gov بیابید.

nn گر واجد شرایط بیمه شغلی هستید، می توانید انتقال به پالن
Marketplace را مد نظر قرار دهید. اما نمی توانید با پس انداز 

 Marketplace همزمان در یک طرح شغلی و یک طرح
ثبت نام کنید. چنانچه در یک طرح مبتنی بر شغل ثبت نام 

نکرده اید اما کارفرمایتان یکی را به شما پیشنهاد می دهد، واجد 
شرایط پس اندازهای مبتنی بر درآمد نخواهید بود مگر اینکه 

طرح مبتنی بر شغل مقرون به صرفه نبوده یا از حداقل شرایط 
الزم برخوردار نیست.

nn اگر رویدادهای خاصی از زندگی را تجربه کرده اید )مانند
مهاجرت به ایالت جدید، ازدواج، بچه دار شدن یا از دست 

دادن پوشش درمانی(، ممکن است برای ثبت نام یا تغییر طرح 
Marketplace خود به غیر از دوره ثبت نام آزاد، واجد شرایط 

یک دوره ثبت نام ویژه باشید. Marketplace ممکن است از 
 شما بخواهد مدارکی ارسال کنید تا رویدادتان تأیید 

شود. قبل از شروع استفاده از پوشش خود، باید کپی اسناد را 
ارسال کنید.

 شما حق دارید که اطالعات Marketplace را در قالبی قابل دسترسی دریافت کنید، مثل به صورت نسخه چاپی درشت، خط بریل، یا فایل صوتی.
شما همچنین حق دارید تا در صورت روبرو شدن با برخورد تبعیض آمیز شکایتی را تنظیم کنید.

 ،CMS.gov/about-cms/agency-information/aboutwebsite/cmsnondiscriminationnotice برای کسب اطالعات بیشتر به 
مراجعه کنید یا با مرکز تماس Marketplace به شماره 2596-318-800-1 تماس بگیرید. کاربران TTY می توانند با 4325-889-855-1 تماس بگیرند.
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