
તમારા Health Insurance 
Marketplace® કવરેજ માટે 
અરજી કરવા અથવા ફરીથી 
નોંધણી કરવા માટે તૈયાર 
થાઓ
તમારા Marketplace કિરેજ માટે અરજી કરિા અથિા ફરીથી નોંધણી કરિા માટે, મલુાકાત લો HealthCare.gov અથિા 
Marketplace કોલ સેનટરને 1-800-318-2596 પર કૉલ કરો. TTY િપરાશકતા્સઓ 1-855-889-4325 પર કૉલ કરી શકે છે.

જો તમે ખચ્સની બચત કરિા માટે અરજી કરી રહા ંછો, તો તમે તમારી અરજી કરિાનુ ંશરૂ કરો તે પિલેા ંઆ માહિતી ત્ૈયાર રાખો.  
તે તમને તમારી અરજીને ઝડપથી ભરિામા ંમદદ કરશ.ે

મારે શેની જરૂર પડશે? મને આની શા માટે જરૂર છે? શુ ંઆ તૈયાર છે?

તમારી માહિતી
તમારી Marketplace અરજીમા ંતમને તમારા નામ અને જનમ તારીખ સહિત કેટલીક મળૂભતૂ 
માહિતી માટે પછૂશ.ે 

તમારા પહરવાર વવશેની 
માહિતી

તમારી Marketplace અરજી તમને તમારા ઘરની દરેક વ્યક્ત વિશ ેપછૂશ,ે ભલે તેઓએ કિરેજ 
માટે અરજી ન કરી િો્ય.

Marketplace માટે, તમારા પહરિારમા ંસામાન્ય રીતે ટે્સ ફાઇલસ્સ અને તેમના ટે્સ આવરિતોનો 
સમાિશે થા્ય છે, પરંત ુતેમા ંઅપિાદો છે. કેટલીકિાર તેમા ંએિા લોકોનો સમાિેશ થા્ય છે કે 
જેની સાથ ેતમે રિો છો જેઓ તમારા ટે્સ પહરિારમા ંનથી.

તમારી અરજીમા ંતમારી જાતને સામેલ કરો. જેમ જેમ તમે તમારી અરજી ભરો છો, તેમ તમને 
નીચેના લોકો વિશે પ્રશ્ો પછૂિામા ંઆિશ:ે

	n તમારા જીિનસાથી

	n તમારા બાળકો જે તમારી સાથ ેરિ ેછે, ભલે તેઓ પોતે ટે્સ હરટન્સ ફાઇલ કરિા માટે પરૂતા 
પૈસા કમાતા િો્ય

	n તમે તમારા ટે્સ હરટન્સમા ંઆવરિત તરીકે શામેલ કરો છો તે કોઈપણ, ભલે તેઓ તમારી સાથે 
રિતેા ન િો્ય

	n 21 િર્સથી ઓછી ઉંમરના અન્ય કોઈપણ જેની તમે સભંાળ લો છો અને જેઓ તમારી સાથે 
રિ ેછે

	n તમારા અપહરણીત જીિનસાથી, જો આમાથંી એક અથિા બનંે લાગ ુપડે તો જ:

	�  તેઓ ટે્સ િતેઓુ માટે તમારા પર વનભ્સર છે
	�  તેઓ તમારા બાળકના માતાવપતા છે

િધ ુમાહિતી માટે, મલુાકાત લો HealthCare.gov/income-and-household-information/
household-size, અથિા Marketplace કોલ સેનટર પર કૉલ કરો.

કિરેજ માટે અરજી 
કરનાર દરેક માટે  
ઘર અને/અથવા  
મેઇલિંગ સરનામાં

તમે જ્યા ંરિો છો તે તમે ક્યા આરોગ્ય કિરેજ માટે પાત્ર છો તેને અસર કરી શકે છે.

તમે જ્યા ંકિરેજ શોધી રહા ંછો તે રાજ્યના રિિેાસી છો કે નિીં તે બતાિિા માટે તમારે તમારંુ 
ઘરનુ ંસરનામુ ંદાખલ કરવુ ંપડશ.ે તમે અરજીની શરૂઆતમા ંતમારંુ રાજ્ય પસદં કરશો.

તમને તમારંુ મેઇલલંગ સરનામુ ંપછૂિામા ંઆિશ.ે આ સામાન્ય રીતે તમારા ઘરના સરનામા 
સમાન  િો્ય છે. જો તે ન િો્ય, તો તમે જે રાજ્યમા ંરિો છો ત્યાનં ુ ંમેઇલલંગ સરનામુ ંપ્રદાન કરો.

જો તમારી અરજીમા ંકોઈનુ ંઘર અથિા ટપાલ સરનામુ ંઅલગ િો્ય, તો તમારી પાસે તે પણ 
િોવુ ંજરૂરી છે.

કિરેજ માટે અરજી 
કરનાર દરેક વયક્ત  
વવશે માહિતી

તમારી Marketplace અરજીમા ંતમને કિરેજ માટે અરજી કરનાર દરેક વ્યક્ત વિશ ેકેટલીક 
મળૂભતૂ માહિતી પછૂિામા ંઆિશ,ે જેમા ંતમારી સાથનેા તેમના સબંધંોનો સમાિેશ થા્ય છે.

https://HealthCare.gov/income-and-household-information/household-size
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https://HealthCare.gov


મારે શેની જરૂર પડશે? મને આની શા માટે જરૂર છે? શુ ંઆ તૈયાર છે?

તમારી અરજી પર દરેક 
માટે સામાજજક સરુક્ા 
નબંરો (SSNs).

તમારી Marketplace અરજીમા ંતમને દરેક વ્યક્તના 9-અંકના SSN માટે પછૂિામા ંઆિશ,ે 
ભલે જેઓ કિરેજ માટે અરજી કરતા નથી. તમે તમારી અરજીની શરૂઆતમા ંસમંવત આપો પછી, 
Marketplace સામાજજક સરુક્ા સાથ ેSSN ની પષુ્ટ કરશ.ે જો તમે SSN દાખલ કરતા નથી, તો 
તમારે પછીના સમ્યે િધ ુમાહિતી પ્રદાન કરિાની જરૂર પડી શકે છે.

તમને અરજી કરવામા ં
મદદ કરનાર વયાવસાવયક 
વવશેની માહિતી, જો કોઈ 
િો્ય તો

 કોઈ વ્યાિસાવ્યક તમારી અરજી પણૂ્સ કરિામા ંતમારી મદદ કરી રહુ ંિો્ય, તો તમને તેમની 
માહિતી દાખલ કરિી પડશ.ે આ વ્યાિસાવ્યકોમા ંસમાિશે થા્ય છે: નેવિગેટસ્સ, પ્રમાલણત 
એપ્લકેશન કાઉનસેલસ્સ, વ્યક્તગત સિા્યતા કમ્સચારીઓ, એજનટો અને બ્ોકસ્સ.

ઇવમગે્શન દસતાવેજની 
માહિતી (આ ફ્ત 
કા્યદેસર રીતે િાજર 
ઇવમગ્રન્ટસને લાગ ુ 
પડે છે)

જો તમારી અરજીમા ંકિરેજની જરૂર િો્ય તેિા કોઈપણ વ્યક્ત કા્યદેસર રીતે િાજર ઈવમગ્રનટ 
છે, તો તમને તેમના ઈવમગે્રશન દસતાિજેોમાથંી માહિતી પ્રદાન કરિા માટે કિિેામા ંઆિશ.ે

તમે તમારા ટે્સ કેવી 
રીતે ફાઇિ કરશો તેની 
માહિતી

જો તમે સઘંી્ય આિકિરેો ફાઇલ કરો છો અને પહરણીત છો, તો Marketplace ને જાણિાની જરૂર 
છે કે તમે અલગથી ફાઇલ કરો છો કે સયં ુ્ ત રીતે. તમે કર આધાહરત તરીકે કોનો દાિો કરો છો 
તે વિશ ેપણ તમને પછૂિામા ંઆિશ.ે

તમારા પહરિારના દરેક 
માટે નોકરીદાતા અને 
આવકની માહિતી

તમારી Marketplace અરજી તમને તમારા ઘરના દરેક વ્યક્તની આિક અને ખચ્સ વિશે પછૂી 
શકે છે, ભલે તેઓએ કિરેજ માટે અરજી ન પણ કરી િો્ય.

Marketplace આને આિક તરીકે ગણે છે:

	n િતન અને પગાર, તમારા W-2 ફોમ્સ અને પે સટબમા ંજણાવ્યા મજુબ

	n હટ્સ

	n કોઈપણ સિ-રોજગાર અથિા વ્યિસા્યમાથંી ચોખખી આિક

	n બેરોજગારી માટે િળતર

	n સામાજજક સરુક્ા ચકુિણીઓ, જેમા ંઅપગંતાની ચકુિણીઓ શામેલ છે (પરંત ુપરૂક સરુક્ા 
આિક (SSI) નથી)   

	n 1 જાનયઆુરી, 2019 પિલેા છૂટાછેડા અને અલગ થિા માટે ભરણપોરણ વિશે અંવતમ સિરૂપ 
આપિામા ંઆવયુ ંછે

	n મોટાભાગના IRA અથિા 401k ઉપાડ સહિત વનવવૃતિ અથિા પેનશનની આિક

	n રોકાણની આિક, જેમ કે હડવિડનડ અથિા વ્યાજ

	n ભાડાની આિક

	n અન્ય કરપાત્ર આિક 

આિક વિશ ેઅથિા ક્યા આિકના સ્તોતોનો સમાિશે કરિો તેના વિશ ેિધ ુમાહિતી માટે, 
મલુાકાત લો HealthCare.gov/income-and-household-information/income.

તમારી ઘરની આવકનો 
તમારો શે્ષ્ઠ અંદાજ

તમારી Marketplace અરજી તમને કિરેજ માટે અરજી કરી રહા ંિો્ય તે િર્સમા ંતમારા 
પહરિારની આિક કેટલી િશ ેતેનો અંદાજ કાઢિા માટે કિી શકે છે.

જો તમને ખાતરી ન િો્ય, તો તમારો રેિ્્ઠ અંદાજ કરિો ્યોગ્ય છે. જો તમારી આિકમા ંફેરફાર 
થા્ય છે, અથિા તે તમારા અંદાજ કરતા ંઅલગ છે, તો તમારે આ માહિતી પછીથી અપડેટ 
કરિાની જરૂર પડશ.ે િધ ુમાહિતી માટે, મલુાકાત લો HealthCare.gov/reporting-changes/
why-report-changes.

તમારી ઘરની આિકની ગણતરી કરિામા ંતમારી મદદ કરિા માટે, મલુાકાત લો  
HealthCare.gov/income-calculator.

https://HealthCare.gov/income-and-household-information/income
https://HealthCare.gov/reporting-changes/why-report-changes
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https://HealthCare.gov/income-calculator


You have the right to get Marketplace information in an accessible format, like large print, Braille, or audio.  
You also have the right to file a complaint if you feel you’ve been discriminated against.

Visit CMS.gov/about-cms/agency-information/aboutwebsite/cmsnondiscriminationnotice,  
or call the Marketplace Call Center at 1-800-318-2596 for more information. TTY users can call 1-855-889-4325.
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મારે શેની જરૂર પડશે? મને આની શા માટે જરૂર છે? શુ ંઆ તૈયાર છે?

વત્તમાન આરોગય કવરેજ 
માહિતી

તમારી Marketplace અરજીમા ંપછુિામા ંઆિશ ેકે શુ ંતમારા ઘરની કોઈપણ વ્યક્ત િાલમા ં
Medicaid,  લચલ્ડ્રનસ િલે્થ ઈનસ્યોરનસ પ્રોગ્રામ (CHIP), Medicare, TRICARE, VA િલે્થ કેર 
પ્રોગ્રામ, પીસ કો્સ્સ, COBRA, વનવતૃિ િીમો, અથિા વ્યક્તગત િીમા અથિા એક નોકરીદાતા 
(Marketplace કિરેજ સહિત) સહિત આરોગ્ય કિરેજમા ંનોંધા્યેલ છે કે કેમ.

જો િાલમા ંકોઈની પાસે કિરેજ છે, તો તમારે તેમના પોલલસી નબંર દાખલ કરિાની જરૂર પડી 
શકે છે. તમે આ માહિતી તેમના િીમા કાડ્સ અથિા તેમના ્લાનમાથંી મેળિલેા દસતાિેજો પર 
મેળિી શકો છો.

તમારા પહરિારની દરેક 
વ્યક્તની નોકરીદાતાની 
માહિતી

તમારી Marketplace એપ્લકેશન તમને નોકરી-આધાહરત કોઈપણ ્યોજના વિશનેી માહિતી માટે 
પછૂશ ેજે તમે અથિા તમારા ઘરની કોઈપણ વ્યક્ત માટે પાત્ર છે. તે તમને તમારા ઘરની દરેક 
વ્યક્ત માટે જે નોકરી કરે છે તેમના નોકરીદાતાની સપંક્સ માહિતી પછૂશે. આ માહિતી એકવત્રત 
કરિામા ંમદદ કરિા માટે તમે Employer Coverage Tool (એમ્લો્યર કિરેજ ટલૂ) નો 
ઉપ્યોગ કરી શકો છો. તમે તમારા કુટંુબના દરેક સભ્ય માટે આ કા્ય્સપત્રક ભરિા માગો છો 
કે જેઓ નોકરી દ્ારા પરંપરાગત આરોગ્ય કિરેજ માટે પાત્ર છે, પછી ભલે તે વ્યક્ત જોબ-
આધાહરત ્યોજનામા ંનોંધા્યેલ ન િો્ય અથિા Marketplace કિરેજ માટે અરજી કરતી ન િો્ય.

િલેથ હરઈમબસ્તમેનટ 
એરેનજમેનટ (HRA) 
નોહટસ (આ માત્ર ત્યારે જ 
લાગ ુપડે છે જો તમારા 
પહરિારના કોઈને તેમના 
નોકરીદતા દ્ારા HRA 
ઓફર કરિામા ંઆિ ેછે)

જો કોઈ વ્યક્ત એિા વ્યિસા્ય માટે કામ કરે છે જે વ્યક્તગત કિરેજ HRA અથિા લા્યક 
નાના એમ્લો્યર HRA દ્ારા સિાસ્થ્ય ્યોજના અથિા આરોગ્ય સભંાળ ખચ્સ માટે ચકૂિણી 
કરિામા ંસિા્ય પ્રદાન કરે છે, તો તમારી Marketplace અરજી પણૂ્સ કરિા માટે નોકરીદાતાની 
સચૂનાનો ઉપ્યોગ કરો. િધ ુજાણિા માટે HealthCare.gov/job-based-helpની  
મલુાકાત લો.

હું વધ ુકેવી રીતે જાણી શકંુ?

Marketplace દ્ારા કિરેજ અથિા તમારા લાભો અને સરુક્ા વિશ ેિધ ુજાણિા માટે,  
HealthCare.gov અથિા Marketplace ની મલુાકાત લો અથિા Marketplace કૉલ સેનટર પર અિી 

કૉલ કરો 1-800-318-2596. TTY િપરાશકતા્સઓ 1-855-889-4325 પર કૉલ કરી શકે છે.

તમારી પાસે Marketplace ની માહિતી સલુભ ફોમમેટમા ંમેળિિાનો અવધકાર છે, જેમ કે મોટી વપ્રનટ, બ્ેઇલ અથિા ઑહડ્યો.  
જો તમને લાગે કે તમારી સાથ ેભેદભાિ કરિામા ંઆવ્યો છે તો તમને ફહર્યાદ નોંધાિિાનો પણ અવધકાર છે.

િધ ુમાહિતી માટે, CMS.gov/about-cms/agency-information/aboutwebsite/cmsnondiscriminationnotice,  
ની મલુાકાત લો અથિા Marketplace કોલ સેનટરને 1-800-318-2596 પર કોલ કરો. TTY િપરાશકતા્સઓ 1-855-889-4325 પર કૉલ કરી શકે છે.
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