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քայլեր, որ կարող եք
ձեռնարկել ներգրավվելու
համար պատրաստվելու
նպատակով

Այցելե՛ք HealthCare.gov
Իմացե՛ք ավելին Health Insurance Marketplace®-ի
և այլ ծրագրերի մասին, ինչպիսիք են
Medicaid-ը և Երեխաների առողջության
ապահովագրության ծրագիրը (CHIP):

Հարցրեք ձեր գործատուին,
թե արդյոք այն առաջարկում է
առողջության ապահովագրություն
Եթե Ձեր գործատուն առողջապահական
ապահովագրություն չի առաջարկում, Դուք
կարող եք ծածկույթ ստանալ Marketplace-ից
կամ այլ աղբյուրներից:

Կազմեք հարցերի
ցանկ, նախքան ձեր
առողջապահական ծրագիրն
ընտրելու ժամանակը
Օրինակ ՝ «Կարո՞ղ եմ մնալ իմ ներկա բժշկի
մոտ»: կամ «Արդյո՞ք այս ծրագիրը ծածկելու է իմ
առողջական ծախսերը ճանապարհորդելիս»:

Հավաքեք հիմնական
տեղեկություններ ձեր
ընտանիքի եկամտի մասին

Դուք իրավունք ունեք ձեռք բերել Marketplace- ի
տեղեկատվությունը մատչելի ձևաչափով, օրինակ ՝ մեծ տպագիր,
բրայլ յան կամ աուդիո: Դուք նաև իրավունք ունեք բողոք
ներկայացնել, եթե կարծում եք, որ Ձեր հանդեպ խտրական
վերաբերմունք է ցուցաբերվել։
Այցելեքն CMS.gov/about-cms/agency-information/aboutwebsite/
cmsnondiscriminationnotice, մասին, կամ լրացուցիչ
տեղեկությունների համար զանգահարեք Marketplace- ի զանգերի
կենտրոն 1-800-318-2596 հեռախոսահամարով:
TTY օգտագործողները կարող են զանգահարել 1-855-889-4325
հեռախոսահամարով:

Ձեզ անհրաժեշտ կլինեն եկամուտի
մասին տեղեկություններ ձեր W-2- ից,
վճարման անդորրագրերից կամ հարկային
հայտարարագրից:

Սահմանեք Ձեր բյուջեն
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Գոյություն ունեն տարբեր տիպի
առողջապահական ծրագրեր, որոնք
բավարարում են տարբեր կարիքներ և
բյուջեներ: Դուք պետք է պարզեք, թե որքան
կարող եք ծախսել հավելավճարների վրա
ամեն ամիս, և որքան եք ցանկանում գրպանից
վճարել դեղատոմսերի կամ բժշկական
ծառայությունների համար:
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Առողջության ապահովագրության
տարբերակներ
Marketplace- ն օգնում է ձեզ գտնել առողջապահական ծածկույթ,
որը համապատասխանում է ձեր բյուջեին և համապատասխանում
է ձեր կարիքներին: Ծածկույթի համար դիմելիս Դուք կարող եք
տեսնել մասնակցության բոլոր տարբերակները: Դուք կարող եք
դիմել մասնավոր ապահովագրության, Medicaid կամ Երեխաների
առողջության ապահովագրության ծրագրի (CHIP) համար։
Շուկայի յուրաքանչյուր առողջապահական ծրագիր առաջարկում
է առողջության էական առավելությունների նույն փաթեթը,
ինչպիսիք են ՝ բժշկի այցելությունները, կանխարգելիչ խնամքը,
հոսպիտալացումը, դեղատոմսերը և այլն: Դուք կարող եք
համեմատել պլանները գնի, նպաստների և Ձեզ համար կարևոր այլ
հատկանիշների հիման վրա նախքան ընտրություն կատարելը:

Մասնավոր ընկերությունների կողմից
առաջարկվող ապահովագրական
պլանները
Marketplace- ի միջոցով առաջարկվող ապահովագրական
ծրագրերը վարում են մասնավոր ընկերությունները: Դուք
կարող եք համեմատել Ձեր առողջապահական ծածկույթի
տարբերակները Marketplace-ում և տեսնել Ձեր
ապահովագրավճարը, նվազեցվող գումարները և
սեփական գրպահնից կատարվելիք ծախսերը նախքան
որոշեք մասնակցել:
Կան պաշտպանական միջոցներ ձեր և ձեր
ընտանիքի համար: Ապահովագրական ծրագրերը
չեն կարող մերժել ձեր ծածկույթը `գոյություն ունեցող
կամ քրոնիկ հիվանդությունների պատճառով,
ինչպիսիք են քաղցկեղը կամ շաքարախտը, և
նրանք չեն կարող կանանց և տղամարդկանց
գանձել տարբեր հավելավճարներ:

Օգնություն ստացեք
ծախսերի վերաբերյալ
Երբ օգտագործում եք Marketplaceը, հնարավոր է, որ կարողանաք
ստանալ հարկային վարկ ՝ ձեր
ամսական հավելավճարներն ու
գրպանից ծախսերը նվազեցնելու
համար: Երբ դիմեք, կպարզեք,
թե որքան գումար կարող եք
խնայել։

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԵՔ
MARKETPLACE-ը
Այցելեք HealthCare.gov ձեր հարցերի
պատասխանները ստանալու և
Marketplace- ի մասին էլ. Փոստի
գրանցումների համար: Դուք
նաև կարող եք զանգահարել
Marketplace-ի զանգերի կենտրոն
1-800-318-2596 հեռախոսահամարով:
TTY օգտագործողները կարող են
զանգահարել 1-855-889-4325
հեռախոսահամարով:
Երբ սկսվում է Բաց գրանցումը, կարող եք
գնալ Marketplace և դիմել առողջության
ապահովագրության համար, համեմատել
ձեր բոլոր տարբերակները և գրանցվել
ծրագրի մեջ:
Եթե Դուք համապատասխանում
եք Գրանցման հատուկ շրջանի
պահանջներին Ձեր կյանքում տեղի
ունեցած փոփոխության պատճառով,
ինչպիսին է այլ ապահովագրությունը
կորցնելը, ամուսնանալը, երեխա
ունենալը կամ Ձեր նախահաշիվ արած
տնտեսության եկամտի հիման վրա, կարող
եք դիմել ապահովագրության համար
Բաց գրանցման շրջանից դուրս: Դուք
նաև կարող եք դիմել Medicaid- ի և CHIP- ի
համար տարվա ցանկացած ժամանակ ՝
օգտագործելով նույն ծրագիրը:

