احاطہ حاصل کریں:

ہیلتھ انشورنس مارکیٹ
پلیس کے بارے میں جاننے
الئق چیزیں
n nاگر آپ کے پاس صحت کا بیمہ نہیں ہے توHealth ،
®( Insurance Marketplaceہیلتھ انشورنس مارکیٹ پلیس)
ایسا احاطہ تالش کرنے میں آپ کی مدد کرسکتا ہے جو آپ کی
ضروریات اور بجٹ کے موافق ہو۔ آپ کے مارکیٹ پلیس کی
درخواست بھرتے وقت ،ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آیا آپ ذیل
کے لیے اہل ہیں:

نجی بیمہ منصوبے۔ آپ اپنے گھرانے کی جسامت اور آمدنی
کی بنیاد پر بچتوں کے لیے اہل ہوسکتے ہیں۔ اگر آپ بچتوں
کے لیے اہل نہیں ہوتے ہیں ،تب بھی آپ مارکیٹ پلیس
کوریج (احاطہ) خرید سکتے ہیں۔ منصوبے میں صحت کے
الزمی فوائد ،پہلے سے موجود کیفیات ،اور تدارکی نگہداشت
کا احاطہ کیا جاتا ہے۔ آپ عام طور پر ان منصوبوں میں
سے کسی میں صرف ساالنہ کھلے اندراج کے عرصہ میں
مندرج ہوسکتے ہیں ،تاوقتیکہ آپ زندگی کے واقعہ (جیسے
کہ دوسرے احاطہ سے محرومی ،شادی ہوجانا ،منتقل ہونا،
یا بچہ ہونا) کی وجہ سے خصوصی اندراج کے وقفہ کے اہل
نہ ہوں۔
میڈیکیڈ یا چلڈرنز ہیلتھ انشورنس پروگرام ()CHIP۔
ان پروگراموں میں محدود آمدنی والے ،معذور ،اور دیگر
حاالت والے لوگوں کا احاطہ ہوتا ہے۔ اگر ایسا معلوم پڑتا
ہے کہ آپ اہل ہیں ،تو ہم آپ کی ریاستی ایجنسی کو آپ کی
معلومات بھیجیں گے ،اور وہ آپ سے رابطہ کرے گی۔ آپ
کسی بھی وقت میڈیکیڈ اور  CHIPکے لیے درخواست دے
سکتے ہیں۔

n nمارکیٹ پلیس کے احاطہ کے لیے درخواست دینے کے بارے
میں مزیدجاننے کے لیے  HealthCare.govمالحظہ کریں۔ کچھ
ریاستیں اپنا خود کا مارکیٹ پلیس چالتی ہیں۔ دیگر ریاستوں میں،
وفاقی حکومت مارکیٹ پلیس چالتی ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں
پڑتا کہ آپ کہاں رہتے ہیں HealthCare.gov ،پر اپنے اقدامات
معلوم کرسکتے ہیں۔
n nاگر آپ مالزمت پر مبنی بیمہ کے لیے اہل ہیں تو ،آپ
مارکیٹ پلیس منصوبہ میں منتقل ہونے پر غور کرسکتے ہیں۔
لیکن آپ ایک ہی وقت میں مالزمت پر مبنی منصوبہ اور بچتوں
کے ساتھ مارکیٹ پلیس منصوبہ میں مندرج نہیں ہوسکتے ہیں۔
اگر آپ مالزمت پر مبنی منصوبہ میں مندرج نہیں ہیں لیکن آپ
کے آجر اس کی پیشکش کرتے ہیں تو ،آپ تب تک اپنی آمدنی
کی بنیاد پر بچتوں کے لیے اہل نہیں ہوسکتے جب تک کہ
مالزمت پر مبنی منصوبہ ناکافی نہ ہو یا کم از کم تقاضوں کو
پورا نہ کرتا ہو۔
n nاگر آپ کو کچھ مخصوص زندگی کے واقعہ کا تجربہ ہوتا ہے
(جیسے کہ نئی ریاست میں منتقل ہونا ،شادی ہونا ،بچہ ہونا،
یا صحت سے متعلق احاطہ سے محرومی) تو ،آپ مندرج ہونے
کے لیے خصوصی اندراج کے وقفہ کے لیے اہل ہوسکتے ہیں
یا اپنے مارکیٹ پلیس منصوبہ کو کھلے اندراج سے باہر تبدیل
کرسکتے ہیں۔ يمكنك التقدم بطلب للحصول آپ کسی بھی وقت
میڈیکیڈ اور  CHIPکے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ مارکیٹ
پلیس آپ سے اہل ہونے والے واقعات کی تصدیق کے لیے
دستاویزات جمع کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے۔ آپ کو اپنے احاطہ
کا استعمال شروع کرنے سے قبل دستاویزات کی کاپیاں الزمی
طور پر بھیج دینی چاہیئے۔

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 گيا ہے۔
مزید معلومات کے لیے CMS.gov/about-cms/agency-information/aboutwebsite/cmsnondiscriminationnotice.html
پر جائيں ،یا مارکیٹ پلیس کال سینٹر کو  1-800-318-2596پر کال کریں۔  TTYصارفین  1-855-889-4325پر کال کرسکتے ہیں۔
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اس پروڈکٹ کو یو ایس میں ٹیکس ادا کرنے والوں کے خرچے پر تیار کیا گیا۔.
®( Health Insurance Marketplaceہیلتھ انشورنس مارکیٹ پلیس) امریکی محکمہ برائے
صحت و انسانی خدمات کا رجسٹر شدہ سروس مارک ہے۔

