
احاطہ حاصل کریں:
 ہیلتھ انشورنس مارکیٹ 

پلیس کے بارے میں جاننے 
الئق چیزیں

nn آپ کو آپ کی Health Insurance Marketplace®

ضروریات اور بجٹ کے مطابق کوریج خریدنے اور اندراج 
کروانے میں مدد دیتا ہے۔ جب آپ مارکیٹ پلیس کی درخواست 
 بھریں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ درج ذیل کے اہل ہیں 

یا نہیں: 

n نجی بیمہ منصوبے۔ آپ اپنے گھرانے کے سائز اور آمدن 	
کی بنیاد پر سیونگز، جیسا کہ پریمیم ٹیکس کریڈٹ یا مشترکہ 
قیمت کے ڈسکاؤنٹ کے اہل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ سیونگز 

کے اہل نہیں تو پھر بھی آپ مارکیٹ پلیس کوریج خرید 
سکتے ہیں۔ منصوبوں میں الزمی صحت کے وظائف، پہلے 
سے موجود کیفیات اور انسدادی نگہداشت کا احاطہ کیا جاتا 

ہے۔ عام طور پر آپ ساالنہ اندراج کھلنے کی مدت کے 
دوران ان میں سے ایک منصوبے میں اندراج کروا سکتے 
ہیں، ماسوائے یہ کہ آپ زندگی کے کسی واقعے )جیسا کہ 

دیگر کوریج کا خاتمہ، شادی، نقل مکانی یا بچے کی پیدائش( 
کے باعث خصوصی اندراج کی مدت کے اہل ہوں۔

n  میڈیکیڈ یا چلڈرنز ہیلتھ انشورنس پروگرام )CHIP(۔ 	
یہ پروگرام مفت یا کم قیمت نگہداشت صحت مہیا کرتے ہیں 

جن میں محدود آمدن، معذوری یا دیگر حاالت میں مبتال افراد 
کا احاطہ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اہل ظاہر ہوں گے تو ہم آپ 

کی معلومات ریاستی ایجنسی کو بھیجیں گے اور وہ آپ سے 
 CHIP رابطہ کریں گے۔ آپ کسی بھی وقت میڈک ایڈ اور

کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔

nn مارکیٹ پلیس کے احاطہ کے لیے درخواست دینے کے بارے
میں مزیدجاننے کے لیے HealthCare.gov مالحظہ کریں۔ 

کچھ ریاستوں میں وفاقی حکومت کے زیر انتظام مارکیٹ پلیس 
استعمال کیا جاتا ہے۔ دیگر ریاستوں میں ان کا اپنا مارکیٹ پلیس 

 HealthCare.gov موجود ہے۔ خواہ آپ کہیں بھی رہتے ہوں، آپ
پر اپنے اگلے اقدامات تالش کر سکتے ہیں۔

nn اگر آپ مالزمت پر مبنی بیمہ کے لیے اہل ہیں تو، آپ 
مارکیٹ پلیس منصوبہ میں منتقل ہونے پر غور کرسکتے ہیں۔ 

تاہم آپ ایک وقت میں مالزمت پر مبنی منصوبہ اور سیونگز 
کے ساتھ مارکیٹ پلیس منصوبہ دونوں نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ 

مالزمت پر مبنی منصوبے میں شامل نہیں لیکن آپ کا ایمپالئر 
آپ کو اس کی پیشکش کرے تو آپ اپنی آمدن کی بنیاد پر سیونگز 
کے اہل نہیں ہوں گے، ماسوائے یہ کہ مالزمت پر مبنی منصوبہ 

استطاعت سے باہر ہو یا کم از کم تقاضے پورے نہ کرتا ہو۔ 

nn گر آپ کی زندگی میں کوئی خاص واقعہ پیش آئے )جیسا کہ
دوسری ریاست میں منتقلی، شادی، بچے کی پیدائش یا صحت 
کی کوریج کا خاتمہ( تو آپ اپنے مارکیٹ پلیس منصوبے میں 

اندراج یا تبدیلی کے لئے خصوصی اندراج کی مدت کے اہل ہو 
سکتے ہیں۔ مارکیٹ پلیس آپ سے واقعے کی تصدیق کے لئے 
دستاویزات جمع کروانے کی درخواست کر سکتا ہے۔ ضروری 

ہے کہ اپنی کوریج استعمال کرنے سے پہلے آپ دستاویزات کی 
نقول ارسال کریں۔ 

 آپ کو قابل رسائی فارمیٹ، جیسے کہ بڑے حروف، بریل، یا آڈیو میں مارکیٹ پلیس کی معلومات حاصل کرنے کا حق ہے۔
آپ کو ایسی صورت میں شکایت درج کرانے کا بھی حق ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خالف امتیازی سلوک کیا گیا ہے۔

 CMS.gov/about-cms/agency-information/aboutwebsite/cmsnondiscriminationnotice مزید معلومات کے لیے 
پر جائیں، یا مارکیٹ پلیس کال سینٹر کو 2596-318-800-1 پر کال کریں۔ TTY صارفین 4325-889-855-1 پر کال کرسکتے ہیں۔
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