ખાસ વસ્તીઓની સેવામાાં: વવદે શી વસવાટીઓ
સહાયકો માટે ઝડપી હકીકતો

આ હકીકત પવિકા લાગ ુ પડે છે જો તમે:
 સાંઘીય-સગવડમય માકે ટ પ્લેસ (FFM) કે રાજ્યની ભાગીદારીના માકે ટ પ્લેસવાળા (SPM) રાજ્યમાાં એક નેવવગેટર
(પ્રવાસ માગયદશયક), નેવવગેટર વસવાયના સહાયતા કમયચારી (“રૂબરૂમાાં સહાયક”), અથવા પ્રમાબણત એપ્પ્લકેશન
કાઉન્ટસેલર (CAC) (સામુડહક રીતે, એક સહાયક) હો; અને/અથવા

 વવદે શી વસવાટીઓને તેઓની આરોગ્ય સાંભાળ અને વીમા કવચના વવકલ્પો શોધવામાાં સહાયતા કરતા હો.

વિદે શી િસિાટીઓ હોય તેિા ગ્રાહકો: સંક્ષિપ્ત સમીિા
ઘણાાં વવદે શી વસવાટીઓ (ઇવમગ્રાન્ટ્સ) આરોગ્ય વીમો માકે ટ પ્લેસ (માકે ટ પ્લેસ) કે મેડડકએઇડ અથવા બાળકોના
આરોગ્ય વીમા કાયયક્રમ (CHIP) મારફતે આરોગ્ય વીમા કવચ માટે પાત્ર હોય છે . માકે ટ પ્લેસ મારફતે મેડડકએઇડ કે
CHIP માટે લાયક ઠરવા, અથવા લાયક આરોગ્ય યોજનામાાં (QHP) પ્રવેશ મેળવવા ગ્રાહકે યુએસ નાગડરક કે યુએસ
રાષ્ટ્રીય હોવુ ાં પડત ુાં નથી. નવુ ાં આરોગ્ય વીમા કવચ મેળવનાર વવદે શી વસવાટીઓને મદદરૂપ થતા સહાયકોએ આ
ગ્રાહકોની જુદી જુદી આરોગ્ય સાંભાળ અને વીમા કવચના વવકલ્પોની પાત્રતાને અસર કરતા સાંઘીય અને રાજ્યના
વનયમોથી અચ ૂક માડહતગાર રહેવ.ુ ાં વવદે શી વસવાટીઓને પોતાના આરોગ્ય સાંભાળ વીમા કવચના વવકલ્પોનુ ાં મ ૂલ્યાાંકન
કરવામાાં મદદરૂપ થવા સહાયકોએ અરજી અને પ્રવેશ પ્રડક્રયા પણ સમજવી જોઇએ. વધુમાાં, સહાયકોએ સહાયતા પ ૂરી
પાડવી જોઇએ જે સાાંસ્કૃવતક અને ભાષાકીય રીતે યોગ્ય હોય.
પોતાની ઇવમગ્રેશન સ્સ્થવત અને અન્ટય પાત્રતા માપદાં ડ આધાડરત, વવદે શી વસવાટીઓ માકે ટ પ્લેસ, મેડડક એઇડ કે
CHIP મારફતે આરોગ્ય વીમા કવચ માટે પાત્ર હોઇ શકે . જો ગ્રાહકો રાજ્યમાાં તમામ મેડડકએઇડ પાત્રતા માપદાં ડ સાંતોષે
(જેમ કે આવક અને રાજ્યમાાં વસવાટ), તો મેડડકએઇડ ઇવમગ્રેશન સ્સ્થવતને ધ્યાનમાાં ન લઇને તબીબી કટોકટીની
સ્સ્થવતની સારવાર કરવા ચ ૂકવણી પ ૂરી પાડે છે . વધુમાાં, સામુદાવયક આરોગ્ય કેન્ટરો (CHCs) અને સ્થળાાંતરકતાય આરોગ્ય
કે ન્ટરો (MHCs) ચ ૂકવણી કરવાની ક્ષમતા કે ઇવમગ્રેશન સ્સ્થવતને ધ્યાનમાાં ન લઇને વ્યાપક પ્રાથવમક સાંભાળ પ ૂરી પાડે છે .
જોકે , MHCs, માત્ર સ્થળાાંતરકતાય અને લાયક ખેતમજૂરો અને તેઓના કુટુાંબીજનોને સેવા આપે છે .
સહાયકો વવદે શી વસવાટી ગ્રાહકોને સાંબવાં ધત નીચેના વવષયોથી માડહતગાર હોવા જોઇએ:
1. માકે ટ પ્લેસ પાત્રતા: વવદે શી વસવાટીઓ જેઓ કાયદે સર રીતે હાજર હોય અને અન્ટય મ ૂળભ ૂત માકે ટ પ્લેસ પાત્રતા
સાંતોષતા હોય, તેઓ માકે ટ પ્લેસ મારફતે વીમા કવચ મેળવવાને પાત્ર હોઇ શકે . નીચે પ્રદશયન 1 – માકે ટ પ્લેસ
વીમા કવચ મેળવવાને પાત્ર ઇવમગ્રેશન સ્સ્થવતઓ કાયદે સર રીતે હાજર ઇવમગ્રેશન સ્સ્થવતઓનો સારાાંશ જુઓ. આ
અરજીકતાયઓ કુટુાંબની આવક અને કૌટુાંબબક કદ સડહતના, કેટલાક વધારાના માપદાં ડના આધારે , માકે ટ પ્લેસ
મારફતે નાણાકીય સહાયતા માટે પણ પાત્ર હોઇ શકે .
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પ્રદશશન 1 – માકે ટ પ્લેસ િીમા કિચ મેળિિાને પાિ ઇવમગ્રેશન સ્થિવતઓ

કાયદે સર રીતે હાજર ઇવમગ્રેશન સ્થિવતઓ
માિ માકે ટ પ્લેસ પાિ સ્થિવત













માન્ટય ઇવમગ્રાન્ટટ વસવાયની સ્સ્થવતવાળી વ્યસ્તત (જેમાાં કામદાર વવઝાઓ (જેમ કે H1, H-2A, H-2B), વવદ્યાથી વવઝાઓ, U-

વવઝા, T-વવઝા અને અન્ટય વવઝાઓ તથા માઇક્રોનેવશયા, માશયલ આઇલેન્ટ્સ અને પલાઉના નાગડરકોનો સમાવેશ થાય છે )
એબલયન્ટસ (અજાણી વ્યસ્તતઓ) જેઓની વવઝા અરજીઓ માંજૂર થઇ હોય અને જેઓની અરજી સ્સ્થવત અનુકૂળ કરવા માટે
બાકી હોય

રોજગાર અવધકૃ વતની માંજૂરી ધરાવનાર વ્યસ્તતઓ
હાંગામી સાંરબક્ષત સ્સ્થવત (TPS)

યુએસમાાં પેરોલ પર છૂટે લ વ્યસ્તત

સ્થબગત કાયયવાહી સ્સ્થવત (અપવાદ: સ્થબગત કાયયવાહીને આવધન બાળપણમાાં પહોંચનારાઓને (DACA) કાયદે સર રીતે
હાજર ગણવામાાં આવતા નથી)

સ્થબગત લાગુ કરે લ વનગયમન (DED)

ખાસ ઇવમગ્રાન્ટટ ડકશોર સ્સ્થવત મેળવવાનુાં બાકી હોય તેવ ુાં બાળક

શારીડરક પીડા વવરોધી પ્રણાલી હેઠળ માંજૂર કરે લી રાહત (CAT)
કાયદે સર હાંગામી રહેવાસી

કૌટુાંબક એકતા લાભાથીઓ

નીચે યાદીબદ્ધ મેડડકએઇડ પાત્ર તમામ સ્સ્થવતઓ

મેડડકએઇડ પાિ સ્થિવત
(જો 5-િર્શની મનાઇ સંતોર્ાય)*





કાયદે સર કાયમી રહેવાસી (LPR/ગ્રીન કાડય



શરત હેઠળ પ્રવેશનાર



પર છૂટનાર વ્યસ્તત



ધારક)

1 વષય કે વધારે સમય માટે યુએસમાાં પેરોલ

રહી હોય કે માંજૂર થઇ હોય

ગેરકાયદે સર મનુષ્ટ્ય હેરફેરથી બચનારાઓ અને તેઓની પત્ની
કે તેઓના પવત, બાળકો, ભાઇઓ-બહેનો કે માતા-વપતા
કાયદે સર કાયમી રહેવાસીઓ જેઓને 5 વષયની મનાઇ
સ્સ્થવતમાાંથી છૂટ મળી હોય

લશ્કરમાાંથી વનવ ૃત્ત કે સડક્રય ફરજ પર અને તેઓની પત્ની કે
પવત અથવા અપરબણત આવિતો જેઓ પણ “લાયક બબન-

માર સહન કરનાર પત્ની કે પવત, બાળક અથવા
માતા-વપતા જેઓની અરજી DHS સાથે બાકી

મેડડકએઇડ પાિ સ્થિવત
(5-િર્શની મનાઇ લાગ ુ પડતી નિી)**








નાગડરક” સ્સ્થવત ધરાવતા હોય
શરણાથી

આિય મેળવનાર

ક્યુબા/હેઇતીના નાગડરક તરીકે પ્રવેશનાર

દે શવનકાલ પાછુ ખેંચવુાં અથવા કાઢી મ ૂકવાનુાં પાછુ ખેંચવાની
માંજૂરી મેળવનાર

સાંઘીય-ઓળખ ધરાવનાર ભારતીય જાવતની વ્યસ્તત કે કેનેડામાાં
જન્ટમનાર અમેડરકી ભારતીયના સભ્ય

ચોક્કસ અમેડરકી એવશયાઇ વવદે શી વસવાટીઓ
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કાયદે સર રીતે હાજર ઇવમગ્રેશન સ્સ્થવતઓ માટે , વેબસાઇટ જુ ઓ: www.healthcare.gov/immigrants/immigration-status/***
* એવી કાયદે સર રીતે હાજર ઇવમગ્રેશન સ્સ્થવતઓ દશાય વે છે જેને મેડડકએઇડ પાત્રતાના હેત ુસર લાયક બબન-નાગડરક સ્સ્થવતઓ ગણવામાાં આવે
** એવી કાયદે સર રીતે હાજર ઇવમગ્રેશન સ્સ્થવતઓ દશાય વે છે જેને મેડડકએઇડ પાત્રા હેત ુસર લાયક બબન-નાગડરક સ્સ્થવતઓ ગણવામાાં આવે અને
જેઓ 5-વષયની મનાઇને આવધન ના હોય

*** આ ઉત્પાદની વવદે શી આવ ૃવત્ત આ સમયે ઉપલબ્ધ નથી.
આ નતશો ઇવમગ્રેશન સ્સ્થવતને સાંબવાં ધત જડટલ સાંઘીય સ્સ્થવતઓના સારાાંશને પ્રવતબબિંબબત કરે છે . સારાાંશ તરીકે, તેમાાં તમામ સાંબવાં ધત વવગત
સમાયેલી હોતી નથી. આ પ્રકાશન કાયદે સર દસ્તાવેજ નથી અને કોઇ અવધકારોની માંજૂરી આપત ુાં નથી કે ફરજો લાગુ કરત ુાં નથી. કાાં તો કોઇપણ
લેબખત કાયદો અથવા તો વનયમોની બદલીમાાં તે અમલી બને તેવો હેત ુ રાખવામાાં આવતો નથી.

2. મેડડકએઇડ કે CHIP પાિતા: સામાન્ટય રીતે, નાગડરકો ન હોય તેવી વ્યસ્તતઓ અને “લાયકાત ધરાવનાર નાગડરક
વસવાયની” ઇવમગ્રેશન સ્સ્થવત ધરાવનાર વ્યસ્તતઓ મેડડકએઇડ કે CHIP માાં પ્રવેશ મેળવવાને પાત્ર હોય છે , જો તેઓ
રાજ્યમાાં અન્ટયથા મેડડકએઇડ કે CHIP માટે પાત્ર ઠરે (એટલે કે આવક અને રાજ્ય વસવાટનો માપદાં ડ સાંતોષતા
હોય). “લાયકાત ધરાવનાર નાગડરક વસવાયની” ઇવમગ્રેશન સ્સ્થવતઓને ઉપર પ્રદશયન 1 – માકે ટ પ્લેસ વીમા કવચ
મેળવવાને પાત્ર ઇવમગ્રેશન સ્સ્થવતઓ માાં એક તારાના બચહ્ન વડે ઓળખવામાાં આવે છે . વધુમાાં, સાંઘીય કાયદામાાં
જરૂરી છે કે લાયકાત ન ધરાવનાર ઘણાાં નાગડરકો મેડડકએઇડ કે CHIP માટે પાત્ર બને તે પહેલાાં પાાંચ વષયનો
(આને “પાાંચ-વષયની મનાઇ” પણ કહેવામાાં આવે છે ). આ પાાંચ-વષયનો રાહ જોવાનો સમયગાળો ત્યારે શરૂ થાય છે
જ્યારે ગ્રાહકોને પોતાની લાયક બનાવતી ઇવમગ્રેશન સ્સ્થવત મળે , પણ તેઓ પહેલી વાર યુનાઇટે ડ સ્ટે ્સમાાં પ્રવેશે
ત્યારે નહીં. જોકે , ચોક્કસ ઇવમગ્રેશન સ્સ્થવતઓ ધરાવતા ગ્રાહકોને પાાંચ-વષયના રાહ જોવાના સમયગાળામાાંથી મુસ્તત
મળે છે . “લાયકાત ધરાવનાર નાગડરક વસવાયની” ઇવમગ્રેશન સ્સ્થવતઓ જેમાાં 5-વષય રાહ જોવાના સમયગાળામાાંથી
મુસ્તત મળતી હોય (જેમ કે શરણાથીઓ, આવિતો, અને ક્યુબા-હેઇતીમાાંથી પ્રવેશનારાઓને) ઉપર દશયન 1 – માકે ટ
પ્લેસ વીમા કવચ મેળવવાને પાત્ર ઇવમગ્રેશન સ્સ્થવતઓ માાં બે તારાના બચહ્નથી ઓળખવામાાં આવે છે .

મહત્વની નોંધ: કેટલાક રાજ્યોએ બાળકો અને/અથવા સગભાય સ્ત્રીઓને કાયદે સર રજૂ કરવા મેડડકએઇડ અને CHIP માટે
વીમા કવચ વવસ્તાયુું છે , પછી ભલે તેઓને “લાયકાત ધરાવનાર નાગડરકો વસવાયના” ગણવામાાં આવે અથવા તેઓ
પાાંચ-વષયનો રાહ જોવાનો સમયગાળો સાંતોષતા હોય, જો રાજ્યમાાં અન્ટયથા મેડડકએઇડ કે CHIP માટે પાત્ર બને.


આ કડી (બલિંક) બતાવે છે કે કયા રાજ્યો બાળકો અને/અથવા સગભાય સ્ત્રીઓને કાયદે સર રજૂ થવા દે વાને
આવરી લે છે : http://www.medicaid.gov/medicaid-chip-program-information/by-topics/outreach-andenrollment/lawfully-residing.html***



આ બલિંકમાાં દરે ક રાજ્યના મેડડકએઇડ પાત્રતા માપદાં ડ પર માડહતી આપેલી છે :
http://www.medicaid.gov/medicaid-chip-program-information/by-state/by-state.html***.

ુ ો ઉપયોગ કરીને તમારા
મેડડકએઇડ પાત્રતા વવશે વધુ ચોક્કસ માડહતી માટે , આ વેબસાઇટ પરના ડ્રોપ ડાઉન મેનન
રાજ્યની મેડડકએઇડ ઓડફસનો સાંપકય કરો: https://www.healthcare.gov/medicaid-chip/eligibility/***.
જો નાગડરકો વસવાયની વ્યસ્તતઓ મેડડકએઇડ માટે પાત્ર ન હોય, કાાં તો તેઓ કાયદે સર રીતે હાજર હોવા છતાાં પણ
“લાયકાત ધરાવનાર નાગડરક વસવાયની” ઇવમગ્રેશન સ્સ્થવત ન ધરાવતા હોવાને લીધે અથવા તો “લાયકાત
ધરાવનાર નાગડરક વસવાયના” હોય પણ પાાંચ-વષયનો રાહ જોવાનો સમયગાળો સાંતોષતા ન હોય, તો આ નાગડરક
વસવાયના ગ્રાહકો માકે ટ પ્લેસ મારફતે નાણાકીય સહાયતા માટે પાત્ર હોઇ શકે જો તેઓ અન્ટયથા માકે ટ પ્લેસ
પાત્રતાની જરૂડરયાતો સાંતોષતા હોય. વધુમાાં, મેડડકએઇડ કટોકટીભરી તબીબી સ્સ્થવતઓની સારવાર માટે કટોકટીની
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સેવાઓ માટે ચ ૂકવણી પ ૂરી પાડે છે , જો ગ્રાહકો રાજ્યમાાં બીજા બધા મેડડકએઇડ પાત્રતા વનયમો સાંતોષે પણ પાત્ર
ઇવમગ્રેશન સ્સ્થવત ન ધરાવતા હોય.
3. માકે ટ પ્લેસ િીમા કિચ માટે પાિતા ન ધરાિતા દથતાિેજીકરણ ન કયો હોય તેિા વિદે શી િસિાટીઓ:
દસ્તાવેજીકરણ ન કયુું હોય તેવા વવદે શી વસવાટીઓ પ ૂરો ખચો કરીને પણ, માકે ટ પ્લેસ મારફતે વીમા કવચ
મેળવવાને પાત્ર હોતા નથી, જોકે તેઓ માકે ટ પ્લેસ બહાર વીમા કવચ ખરીદવાને પાત્ર બની શકે . મેડડકએઇડ
કટોકટીભરી તબીબી સ્સ્થવતઓની સારવાર માટે કટોકટીની સેવાઓ માટે ચ ૂકવણી પ ૂરી પાડે છે , જો વ્યસ્તત રાજ્યમાાં
બીજા બધા મેડડકએઇડ પાત્રતા વનયમો સાંતોષે (દા.ત. આવક અને રાજ્યમાાં વસવાટ) પણ પાત્ર ઇવમગ્રેશન સ્સ્થવત
ન ધરાવે. વધુમાાં, ચોક્કસ રાજ્યોમાાં, કેટલીક સગભાય સ્ત્રીઓ ઇવમગ્રેશન સ્સ્થવતને ધ્યાનમાાં લીધા વગર સગભાયવસ્થા
દરવમયાન આરોગ્ય વીમા કવચ મેળવવાને સક્ષમ હોઇ શકે .
4. બાળપણમાં પ્રિેશનારાઓ માટે થિક્ષિત કાયશિાહીની મંજૂરી ધરાિનાર વ્યસ્તતઓ (DACA) માકે ટ પ્લેસ િીમા
કિચ મેળિિાને પાિ હોતા નિી: તા. 15 જૂન, 2012 નાાં રોજ આપેલ DHS માગયદશયન હેઠળ સ્થબગત કાયયવાહીની
માંજૂરી મેળવનાર વ્યસ્તતઓ માકે ટ પ્લેસ મારફતે વીમા કવચ ખરીદવાને પાત્ર હોતી નથી.1
5. કાયદે સર રીતે હાજર વિદે શી િસિાટીઓ આવિિક સહાય મેળિિાને પાિ હોઇ શકે જો તેઓની આિક સંઘીય
િરીબી રે ખાની (FPL) નીચે હોય: મોટા ભાગના ગ્રાહકોની વાષયક કરપાત્ર કુટુાંબની આવક નાણાકીય સહાયતા
મેળવવા પાત્ર બનવાના હેત ુસર FPL ની 100% અને 400% વચ્ચે હોય છે . જોકે , ઇવમગ્રેશન સ્સ્થવતને લીધે
મેડડકએઇડ માટે પાત્ર ન હોય તેવા કાયદે સર રીતે હાજર વવદે શી વસવાટીઓ નાણાકીય સહાયતા મેળવવાને પાત્ર
હોઇ શકે પછી ભલે તેઓની આવક FPL નાાં 100% થી નીચે હોય.

ઇવમગ્રેશન સ્થિવત ચકાસિી અને તેન ંુ પ્રમાણ પ ૂરં ુ પાડવ ંુ
માકે ટ પ્લેસ અરજી આરોગ્ય વીમા કવચના વવકલ્પો માટે અરજદારોને નાગડરકતા અને ઇવમગ્રેશન સ્સ્થવત વવશે પ ૂછે છે .
નાગડરકતા અને ઇવમગ્રેશન માડહતી માત્ર એવા કુટુાંબીજનો માટે એકઠી કરવામાાં આવે છે અને ચકાસવામાાં આવે છે
જેઓ વીમા કવચ માટે અરજી કરી રહ્ાાં હોય. માત્ર ગ્રાહકોની પાત્રતા વનધાયડરત કરવા આ માડહતીનો ઉપયોગ કરવામાાં
આવશે અને ઇવમગ્રેશન લાગુ કરવાના હેત ુસર ઉપયોગ કરવામાાં આવશે નહીં. વધુ માડહતી માટે , કૃપા કરી યુએસ
ઇવમગ્રેશન કસ્ટમ્સ અને એન્ટફોસયમેન્ટટની (ICE) નીચેની નોંધ (મેમોરે ન્ટડમ) (અંગ્રેજી અને સ્પેવનશમાાં) જુઓ:
https://www.ice.gov/doclib/ero-outreach/pdf/ice-aca-memo.pdf***.
વમવિત ઇવમગ્રેશન સ્થિવતિાળા કુ ટંુ બો
સહાયકોએ માડહતગાર રહેવ ુ ાં જોઇએ કે કે ટલાક ગ્રાહકો વમવિવત ઇવમગ્રેશન સ્સ્થવત કુટુાંબમાાં રહેતા હોય છે જે કુટુાંબ જુદી
જુદી નાગડરકતા કે ઇવમગ્રેશન સ્સ્થવતઓ ધરાવતા લોકોનુ ાં બનેલ ુાં હોય છે . આવી સ્સ્થવતમાાં, દરે ક કુટુાંબીજન પોતાની
નાગડરકતા કે ઇવમગ્રેશન સ્સ્થવત આધાડરત જુદા જુદા આરોગ્ય વીમા કવચના વવકલ્પો માટે પાત્ર હોઇ શકે .

આ માગયદવશિકા પ્રકાવશત થવાના સમયે કે વેબ પર જાહેર થવાના સમયે હાલની તારીખની માડહતી ધરાવતી હતી. પાત્રતા પોબલસીઓ
અવારનવાર બદલાઇ શકે.
1
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કુ ટંુ બીજનો િતી િીમા કિચ માટે અરજી કરિી

સહાયકો એ પણ જાણતા હોવા જોઇએ કે ગ્રાહકો પોતાના પાત્રતા ધરાવતા આવિતો વતી વીમા કવચ માટે અરજી કરી
શકે છે પછી ભલે તેઓ પોતાની રીતે વીમા કવચ માટે પાત્ર ના હોય.
પોતાના માટે વ્યાપક િીમા કિચ શોધતા ગ્રાહકો

પોતાના માટે વ્યાપક વીમા કવચ શોધતા ગ્રાહકો પાત્ર ઇવમગ્રેશન સ્સ્થવત અથવા નાગડરક કે રાષ્ટ્રીય હોવાનુ ાં પ્રમાણ
આપવા અચ ૂક સક્ષમ હોવા જોઇએ, જેને સોવશયલ વસક્યુરીટી એડવમવનસ્રે શન (SSA) અને/અથવા DHS મારફતે માકે ટ
પ્લેસ દ્વારા ચકાસવામાાં આવશે. પાત્ર ઇવમગ્રેશન સ્સ્થવત હોવાનુ ાં પ્રમાણ આપતા ગ્રાહકોએ પોતાના ઇવમગ્રેશન
દસ્તાવેજનો પ્રકાર અને પોતાની પાસે ઉપલબ્ધ દસ્તાવેજ સાંખ્યાઓ પ ૂરી પાડવી જોઇએ, માકે ટ પ્લેસની અરજીમાાં
માગણી કયાય મુજબ (નીચે પ્રદશયન 2 – ઇવમગ્રેશન સ્સ્થવત ચકાસવા દસ્તાવેજના પ્રકારની પસાંદગી દશાયવતો સ્ક્રીન
જુઓ). અરજી સાથે આ માડહતી પ ૂરી પાડવાથી ચકાસણી અને પાત્રતા વનધાયરણ પ્રડક્રયા વધારે ઝડપી બને છે અને
વ્યસ્તતઓને “અસાંગત” ડેટા મળતા આવવા (નીચે વણયવ્યા પ્રમાણે) જેવી બીનજરૂરી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે .
યુએસ નાગડરકોનુ ાં અથવા પાત્ર ઇવમગ્રેશન સ્સ્થવતનુ ાં પ્રમાણ ન પ ૂરુાં પાડી શકનાર ગ્રાહકો માકે ટ પ્લેસ મારફતે આરોગ્ય
વીમા કવચ મેળવી શકતા નથી, પણ તેઓ હજુ પણ માકે ટ પ્લેસ અરજી ભરી શકે જો તેઓ કટોકટીભરી તબીબી
સ્સ્થવતઓની સારવાર કે ચોક્કસ રાજ્યોમાાં સગભાય સ્ત્રીઓ માટે મેડડકએઇડ મારફતે સેવાઓ મેળવવાને પાત્ર હોય જો
તેઓ પોતાના રાજ્યમાાં મેડડકએઇડ કે CHIP માટે અન્ટય પાત્રતા માપદાં ડ સાંતોષતા હોય.
ગ્રાહકો પોતાની પાિતા સ્થિવતઓને ધ્યાનમાં લીધા િિર, પોતાના કુ ટંુ બીજનો િતી માકે ટ પ્લેસ, મેડડકએઇડ કે CHIP
મારફતે િીમા કિચ માટે અરજી કરી શકે.

ઉદાહરણ તરીકે , યુએસ નાગડરકોના દસ્તાવેજીકરણ નડહ કરાવનાર માતા-વપતાઓ અરજી દાખલ કરનાર તરીકે પોતાના
બાળકો વતી કવચ માટે અરજી કરી શકે છે . આ ડકસ્સામાાં, અરજી દાખલ કરવાથી પ્રમાણ મળે છે કે વીમા કવચ માટે
અરજી કરનાર કુટુાંબીજન યુએસ નાગડરક છે અથવા પાત્ર ઇવમગ્રેશન સ્સ્થવત ધરાવે છે . અન્ટય કુટુાંબીજનો માટે અરજી કરો
અને પોતાના માટે વીમા કવચ ન શોધો ત્યારે , અરજી દાખલ કરનારાઓએ પોતાની નાગડરકતા કે ઇવમગ્રેશન સ્સ્થવત
વવશે માડહતી પ ૂરી પાડવાની જરૂર પડતી નથી, તેને બદલે તેઓએ વીમા કવચ શોધતા કુટુાંબીજનો માટે નાગડરકતા
અને ઇવમગ્રેશન માડહતી પ ૂરી પાડવાની જરૂર પડે છે . તેઓની અરજીમાાંની માડહતી ઇવમગ્રેશન લાગુ કરવાના હેત ુસર
દાખલ કરવા ઉપયોગમાાં લેવાશે નહીં. જો આ અરજી દાખલ કરનારાઓને ચકાસણી પ્રડક્રયામાાં મદદની જરૂર પડે, તો
તેઓ માકે ટ પ્લેસ કૉલ સેન્ટટરને ફોન કરી શકે છે .
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પ્રદશશન 2 – ઇવમગ્રેશન સ્થિવત ચકાસિા દથતાિેજના પ્રકારની પસંદિી દશાશિતો થરીન2

ઓળખ અને પાિતા માડહતી ચકાસિી

જ્યારે ગ્રાહકો વીમા કવચ માટે અરજી કરે , ત્યારે માકે ટ પ્લેસે પોતાની ઓળખ તેમજ તેઓ પાત્રતા ધરાવતા હોઇ શકે
તેવ ુ ાં વીમા કવચ અને નાણાકીય સહાયતા વનધાયડરત કરતી તેઓને લગતી અન્ટય માડહતી ચકાસવાની જરૂર પડે છે .
ઓળખ ચકાસણીને “ઓળખ (આઇડી) પુરાવો” પણ કહેવામાાં આવે છે અને દાવો કરનાર દરે ક અરજીકતાયને છળકપટથી
માકે ટ પ્લેસનુ ાં ખાત ુાં ખોલતા રોકવા અને બીજા ગ્રાહકને જાણ થવા દીધા વગર ગ્રાહકના નામમાાં આરોગ્ય વીમા કવચ
માટે અરજી કરી હોવાની ખાતરી કરીને તે ગ્રાહકોની અંગત માડહતીનુ ાં સાંરક્ષણ કરે છે . આઇડી પુરાવો માકે ટ પ્લેસ
અરજીનો મહત્વનો ભાગ છે અને ન ઉકે લેલા આઇડી પુરાવા મુદ્દાઓ ગ્રાહકોને ઓનલાઇન અરજી કરાવતા રોકી શકે છે .
આઇડી પુરાવો ભરવા, ગ્રાહકો પોતાના વવશે અંગત માડહતી દાખલ કરે છે , જેમ કે તેઓ ક્ાાં રહેતા હતા અથવા તેઓનુ ાં
બેંક ખાત ુ ક્ાાં છે . (કૃપા કરી વધુ માડહતી માટે પાત્રતા અને પ્રવેશ પડકારોને પહોંચી વળવાની ખાનગી માડહતી નીચે
જુઓ.)

ડેટા મળતા આિિા સંબવં ધત વિિાદો
ડેટા મળતા આવવા સાંબવાં ધત વવવાદોને “અસાંગતતા” પણ કહેવામાાં આવે છે અને તેવ ુ ાં ત્યારે બને છે જ્યારે પોતાની
માકે ટ પ્લેસ અરજીમાાં ગ્રાહકે દાખલ કરે લી માડહતી વવશ્વાસપાત્ર ડેટા સ્ત્રોતો પાસેથી માકે ટ પ્લેસને મળે લી માડહતી સાથે
મળતી ન આવે, જેમ કે SSA રે કોર્ડ ય સ અથવા ઇન્ટટરનલ રે વન્ટયુ સવવિસ (આઇઆરએસ) ડેટાબેઝીસ. ડેટા મળતા
આવવાના વવવાદોના સૌથી સામાન્ટય પ્રકારો આવક, નાગડરકતા અને ઇવમગ્રેશન માડહતીને સાંબવાં ધત છે . એકવાર ગ્રાહકો
કૃપા કરી નોંધી લેશો કે આ રજૂઆતમાાં સમાવેલી માડહતી માત્ર દાખલા તરીકે આપેલી છે . નામો અને/અથવા ચોક્કસ
રજૂકતાયઓ/યોજનાઓ સાથે સ્ક્રીનશો્સ સમાવેલી સ્લાઇડો. આ સ્ક્રીનશો્સનો હેત ુ ઉદાહરણો પ ૂરા પાડવાનો છે . રજૂ કરે લા નામોની ઉણપ
પ ૂરી થાય છે અને રજૂકતાય /યોજનાના દશાયવલ
ે ા નામો કોઇ ક્રમ વવના પસાંદ કરવામાાં આવ્યા હતા. આ ઉદાહરણોમાાં અંગત રીતે ઓળખી
શકાતી માડહતી સમાવવામાાં આવતી નથી અને ચોક્કસ રજૂકતાયઓ/યોજનાઓની બાાંહધ
ે રી આપતી નથી.
2
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અરજી કરે એટલે તેઓ શોધી કાઢી શકે છે જો માકે ટ પ્લેસ પાસેથી તેઓને મળે લી નોડટસ તપાસીને તેઓને ડેટા મળતો
આવવાનો મુદ્દો હોય. જો ગ્રાહકને ડેટા મળતો આવવાનો વવવાદ હોય, તો પાત્રતા નોડટસ કહેશે “માકે ટ પ્લેસને વધારે
માડહતી મોકલો.” ગ્રાહકોએ તાકીદની સ ૂચનામાાં દશાયવેલ સમયસીમાની અંદર આ વવનાંતીનો જવાબ અચ ૂક આપવો અને
ડેટા મળતા આવવાનો મુદ્દો ઉકે લવો નડહતર તેઓનો પ્રવેશ રદ થઇ જશે. માગેલા તમામ દસ્તાવેજોને વેબસાઇટ
HealthCare.gov પર ગ્રાહકોના ખાતાઓમાાં ઇલેતરોવનકલી અપલોડ કરવા એ અસાંગતતાઓ ઉકે લવાની પસાંદમય અને
સૌથી કાયયક્ષમ રીત છે . ગ્રાહકો પાસે પોતાના દસ્તાવેજોની નકલો સીધા માકે ટ પ્લેસને ટપાલથી મોકલવાનો વવકલ્પ
પણ રહે છે .
ગ્રાહકો પોતાની પાત્રતા નોડટસો કાળજીપ ૂવયક વાાંચે તે માટે સહાયકોએ તેઓને પ્રોત્સાડહત કરવા જોઇએ જેથી ખાતરી
કરી શકાય કે તેઓ આ બધુાં રજૂ કરે છે :




માગેલી તમામ માડહતી સામેલ છે ;
સાચા દસ્તાવેજો જો લાગુ પડે; અને
પ્રવેશ સમ ૂહના સાચા સભ્ય માટે ની માડહતી.

ઉદાહરણ તરીકે , માકે ટ પ્લેસ અરજી દાખલ કરનાર વસવાયની કોઇ વ્યસ્તત માટે વધારાની માડહતી માગી શકે . પ્રવેશ
સમ ૂહના સાચા સભ્ય માટે તમામ સાચી માડહતી અને દસ્તાવેજો રજૂ કરવાથી, જો લાગુ પડે, માકે ટ પ્લેસને ડેટા મળતા
આવવાનો મુદ્દો વહેલામાાં વહેલી તકે ઉકે લવામાાં મદદ મળશે.
ગ્રાહકો જેઓ વધારાની માડહતી રજૂ ન કરે અથવા સાચી વ્યસ્તત માટે સાચી માડહતી રજૂ ન કરે , તો તેઓને માકે ટ પ્લેસ
મારફતે પોતાનુ ાં વીમા કવચ ગુમાવવાનુ ાં જોખમ રહે છે . ઇવમગ્રેશન સ્સ્થવત કે નાગડરકતા અસાંગતતાઓ ધરાવતા
ગ્રાહકોને બે ચેતવણી નોડટસો મળશે: એક 60 ડદવસ પહેલાાં અને બીજી એક નોડટસ વવવાદ ઉકે લવાની પોતાની છે લ્લી
તારીખના 30 ડદવસ પહેલાાં. ચેતવણી નોડટસોની વવષય રે ખામાાં વાંચાશે, “મહત્વની બાબત: નીચેની તારીખો સુધીમાાં
જવાબ આપો જેથી તમારુાં માકે ટ પ્લેસ કવચ ચાલુ રહે અથવા તમારા માકે ટ પ્લેસ વીમા કવચ માટે ચ ૂકવણી કરવામાાં
તમને મદદરૂપ થવાય.” દરે ક નોડટસમાાં તેઓને મોકલવાના સ્વીકાયય દસ્તાવેજો અને સ ૂચનાઓની યાદીનો સમાવેશ
થાય છે , જેને ગ્રાહકોએ બારીકાઇથી વાાંચવી જોઇએ જેથી ખાતરી કરી શકાય કે તેઓ સાચી માડહતી રજૂ કરી રહ્ા છે .
ગ્રાહકોને પોતાના ડેટા મળતા આવવાનો વવવાદ ઉકે લવા તેઓની છે લ્લી તારીખના 14 ડદવસ પહેલાાં ફોન પણ કરવામાાં
આવશે.

પ્રિેશ પ્રડરયા દરવમયાન સહાયકો કેિી રીતે વિદે શી િસિાટીઓને મદદ કરી શકે છે
પોતાના માટે આરોગ્ય વીમા કવચ શોધતા વવદે શી વસવાટી ગ્રાહકો સાથે અથવા બીજી કોઇ વ્યસ્તત વતી વાત કરવામાાં
નીચેના િેષ્ટ્ઠ વ્યવહારો સહાયકોને મદદ કરી શકે છે :


વવદે શી વસવાટી ગ્રાહકોને ખાનગીપણુ ાં અને ગુપ્તતા વવશે, ખાસ કરીને તેઓની નાગડરકતા કે ઇવમગ્રેશન
સ્સ્થવતઓ અને સામાજીક સુરક્ષા નાંબરો (SSNs) વવશે પુનઃખાતરી કરાવતા સાંદેશાઓથી શરૂઆત કરો. ગ્રાહકોને
જાણ કરો કે સરકારી સાંસ્થાઓ દ્વારા ઇવમગ્રેશન કાયદાઓ કે કાયયનીવતઓ લાગુ કરવા તેઓએ પ ૂરી પાડેલી
માડહતીનો ઉપયોગ કરવામાાં આવશે નહીં.



ગ્રાહકો સાથે પાત્ર ઇવમગ્રેશન સ્સ્થવતઓ અને સ્વીકાયય ઇવમગ્રેશન દસ્તાવેજોને લગતી માડહતી વહેંચો જેથી
તેઓના કુટુાંબમાાં આરોગ્ય વીમા કવચ માટે અરજી કરવા કોણ પાત્ર બની શકે તે નક્કી કરવામાાં મદદ મળે .
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ગ્રાહકોની ભલામણ નફો નડહ રળતા ઇવમગ્રેશન એટોનીઓને કરવા તૈયાર રહો જેથી ચોક્કસ ના હોય તેવા
ગ્રાહકોને મદદ મળી શકે કે જો તેઓ પાત્ર ઇવમગ્રેશન સ્સ્થવતઓ ધરાવે છે અથવા તેઓને ઇવમગ્રેશન દસ્તાવેજો
મેળવવામાાં મદદરૂપ થવુ ાં જો તેઓ પાસે તે તૈયારીમાાં ઉપલબ્ધ ના હોય.



આરોગ્ય વીમા કવચ માટે અરજી કરનાર ગ્રાહક કે ગ્રાહકો જો પોતાના માટે અથવા બીજી કોઇ વ્યસ્તત વતી
આરોગ્ય વીમા કવચ શોધી રહ્ાાં હોય, તો તેઓને સાચી રીતે ઓળખવાની ખાતરી કરો.



સહાયકોએ ખાતરી કરીને મદદ કરવી જોઇએ કે ભાષા અથવા સાાંસ્કૃવતક અવરોધો ગ્રાહકોની માકે ટ પ્લેસ અરજી
અને પ્રવેશ પ્રડક્રયાની સમજ સાથે હસ્તક્ષેપ કરતા નથી. મૌબખક દુભાવષયાઓ કે ભાષાાંતર કરે લ ુાં સાડહત્ય માકે ટ
પ્લેસ કૉલ સેન્ટટર મારફતે મફતમાાં ઉપલબ્ધ હોય છે અને માડહતી સાંપ ૂણયપણે પહોંચ યોગ્ય અને સમજી શકાય
તેવી બનાવવાના હેત ુસર જરૂરી હોઇ શકે . સહાયકોએ આ સેવાઓ સુધી પહોંચવુ ાં જોઇએ અને સેવાઓ
અરજીકતાયઓ કે તેઓના કુટુાંબીજનોને પ ૂરી પાડવી જોઇએ જો તેની જરૂર પડે. આ સેવાઓ મફત ઉપલબ્ધ
હોવાને લીધે, અરજીકતાય કે તેઓના કુટુાંબીજન માટે કોઇ ડકિંમત હોવી જોઇએ નહીં.



જો ગ્રાહકો અંગ્રેજી વસવાયની ભાષાઓ બોલતા હોય અને બીજી કોઇ ભાષામાાં અંગત સહાયતા મેળવવા ઇચ્છે ,
તો તેઓ માકે ટ પ્લેસને આ નાંબર પર ફોન કરી શકે છે , 1-800-318-2596. ગ્રાહકોને સમજાવો કે માકે ટ પ્લેસ
અન્ટય ભાષાઓમાાં સહાયતા મફતમાાં પ ૂરી પાડે છે . તમે વેબસાઇટ HealthCare.gov પર અંગ્રેજી વસવાયની
ભાષાઓમાાં મદદ કરતી રૂબરૂમાાં સહાયક સાંસ્થાઓ શોધવા “સ્થાવનક મદદ શોધો” જોઇ શકો છો:
https://localhelp.healthcare.gov/.

પાિતા અને પ્રિેશ પડકારોને પહોંચી િળિાની ખાનિી માડહતી
વવદે શી વસવાટી ગ્રાહકોને મદદ કરો ત્યારે , સહાયકોને નીચેના સાંભવવત પડકારોની જાણ હોવી જોઇએ:


વવદે શી વસવાટી ગ્રાહકો માટે સામાન્ટય હોય તેવા આવકના જુદા જુદા સ્ત્રોતોથી સહાયકો માડહતગાર હોવા
જોઇએ, જેમાાં કોઇ સ્સ્થર આવક, વવદે શી આવક કે સ્વરોજગારના ધાંધાની આવક ન ધરાવતા ઋત ુલક્ષી કામદારો
સામેલ છે . આ જુદા જુદા પ્રકારની આવક વીમો પરવડી શકે તેવા ઓછા ખચાયળ આરોગ્ય વીમા કવચના
કાયયક્રમો માટે ની પાત્રતાને અસર કરી શકે છે .



ગ્રાહકોએ એપોઇન્ટટમેન્ટટમાાં તેઓની સાથે કયા દસ્તાવેજો લાવવા જોઇએ તેઓ તે ઓળખી કાઢે તે માટે
સહાયકોએ તેઓને મદદ કરવી જોઇએ અને સ્વીકાયય દસ્તાવેજીકરણના ઉદાહરણો આપવા જોઇએ (દા.ત. SSN
કાડય , કાયમી રહેવાસી કાડય કે “ગ્રીન કાડય ,” રોજગાર અવધકૃવત કાડય કે શરણાથી કાડય ). આ ગ્રાહકો એપોઇન્ટટમેન્ટટ
લેવા ફોન કરે ત્યારે કરી શકાય છે પણ પ્રવેશ મેળવવા કયા દસ્તાવેજીકરણની જરૂર છે તે સમજાવતા ફ્લાયર,
બ્રોશર કે અન્ટય હેન્ટડઆઉ્સ જેવી માડહતી પવત્રકાઓ વડે પ્રસાંગોપાત પણ કરી શકાય છે . સ્વીકાયય દસ્તાવેજોની
યાદી માટે , વેબસાઇટ જુઓ: https://www.healthcare.gov/immigrants/documentation/***.



સહાયકોએ ખાતરી કરવી જોઇએ કે ગ્રાહકો જાણતા હોય કે નાગડરકતા અને ઇવમગ્રેશન સ્સ્થવતના
દસ્તાવેજીકરણની જરૂર માત્ર વીમા કવચ માટે અરજી કરનારાઓ માટે પડે છે અને કુટુાંબના અન્ટય સભ્યો
માટે નહીં.



ગ્રાહકો ઓનલાઇન અરજી કરવા માગેલી તમામ ઇવમગ્રેશન માડહતી સમાવે તે માટે સહાયકોએ તેઓને
પ્રોત્સાડહત કરવા જોઇએ જો દસ્તાવેજનો પ્રકાર અને સાંખ્યા જાણમાાં અને ઉપલબ્ધ હોય. આનાથી એ સાંભાવના
વધી જશે કે ગ્રાહકોની ઇવમગ્રેશન અને નાગડરકતા સ્સ્થવતને સફળતાપ ૂવયક ચકાસવામાાં આવે.
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સહાયકોએ જાણવુ ાં જોઇએ કે ગ્રાહકો ન પણ જાણતા હોય કે ઓનલાઇન પ્રવેશ મેળવવા તેઓનુ ાં ઇમેલ ખાત ુાં
હોવુ ાં જરૂરી છે . ઇમેલ ખાતાઓ બનાવવા ગ્રાહકો સાથે કામ કરવા માટે વધારાનો સમય ફાળવવાની જરૂર પડી
શકે . ગ્રાહકો માકે ટ પ્લેસને 1-800-318-2596 નાંબર પર ફોન કરીને ફોન પર પણ પ્રવેશ મેળવી શકે છે .



સહાયકોએ એવુ ાં ફોમય વવકસાવવાનુ ાં પણ વવચારવુ ાં જોઇએ જેમાાં ગ્રાહકો નીચેની માડહતી ભરી શકે છે :
o વેબસાઇટ HealthCare.gov પર તેઓની ખાતાકીય માડહતી;
o તેઓનો પાસવડય શુ ાં છે તે યાદ અપાવતો ઇશારો;
o તેઓના વપ્રવમયમોની રકમ, કપાતપાત્ર અને સડહયારો વીમો સડહત તેઓની આરોગ્ય વીમા વવશેની
વવગતો; અને
o બીજી કોઇ માડહતી જે ગ્રાહકોને પોતાના આરોગ્ય સાંભાળ કવચને લગતી મહત્વની માડહતી હાથવગી
રાખવામાાં મદદ કરે .
એક કાગળ પર સહાયકનુ ાં નામ અને સાંપકય માડહતી જેવી માડહતી પ ૂરી પાડવાથી ગ્રાહકોને તેઓના સહાયકનો
સાંપકય કરવામાાં મદદ મળી શકે છે જો તેઓને કોઇ પ્રશ્નો હોય. આ માડહતીને ગ્રાહકો પોતાના પાકીટમાાં રાખી શકે
ૂ ાણમાાં રાખી શકે છે .
તેવા કોઇ સ ૂચક કે ધાંધાકીય કાડય પર પણ ટાંક



વવદે શી વસવાટીઓને અરજીનો ઓળખ પુરાવો સાંતોષતી સમસ્યાઓ હોઇ શકે કારણ કે તેઓ પાસે ઓળખ
પુરાવા માટે જરૂરી ક્રે ડડટ (શાખ) ઇવતહાસ હોય તેવી ઓછી શક્તાઓ રહેતી હોય છે . સહાયકો ગ્રાહકોને ઓળખ
પુરાવાની પ્રડક્રયામાાં સહાયતા કરવા તૈયાર હોવા જોઇએ, જેમાાં તેઓને હોઇ શકતા કોઇ પડકારોનો સમાવેશ
થાય છે . ઓળખ પુરાવો પ ૂરો કરવા, ગ્રાહકોએ વવવવધ વવષયો પર પ્રશ્નોના જવાબ આપવાની જરૂર પડશે,
જેમ કે :
o તેઓ હાલમાાં અને ભ ૂતકાળમાાં રહ્ા હોય તેવા સરનામાઓ;
o હાલના અને ભ ૂતકાળના વનયોતતાઓના નામો; અને
o તેઓના મોગેજ (ગીરો), ક્રે ડડટ કાડો અને/અથવા લોન વવશેની માડહતી.
સાંભવવત પ્રશ્ન વગીકરણોની પ ૂરી યાદી શોધી કાઢો: https://marketplace.cms.gov/outreach-and-education/yourmarketplace-application.pdf***.
એપ્તસ્પડરયન અને ઇસ્તવફેતસ જેવી ક્રે ડડટ ડરપોડટિંગ એજન્ટસીઓનો ઉપયોગ CMS ગ્રાહકોની અરજીમાાંની
માડહતીને ચકાસવા માટે કરે છે , જેથી તેઓના ક્રે ડડટ સ્ત્રોતો તપાસતી વખતે તેઓ પાસે CMS ની પ ૂછપરછ
આવી શકે . આ CMS પ ૂછપરછ ગ્રાહકોના ક્રે ડડટ સ્કોર પર અસર કરતી નથી.



ગ્રાહકોના ડેટા મળતા આવવા સાંબવાં ધત મુદ્દાઓ માટે સહાયકો તેઓને મદદ કરવા તૈયાર રહેવા જોઇએ.
સહાયકોએ ગ્રાહકોને પોતાની પાત્રતા નોડટસો કાળજીપ ૂવયક વાાંચવા તેમજ તેઓને મળતી કોઇ ડરમાઇન્ટડર
નોડટસો વાાંચવા પ્રોત્સાડહત કરવા જોઇએ, જેથી ખાતરી કરી શકાય કે તેઓ પ્રવેશ સમ ૂહના સાચા સભ્ય માટે
સાચી માડહતી રજૂ કરે છે . ગ્રાહકો પોતાનુ ાં માકે ટ પ્લેસ ખાત ુાં તપાસીને એ વનધાયડરત પણ કરી શકે છે કે શુ ાં
તેઓના કોઇ ન ઉકે લેલા ડેટા મળતા આવવાના વવવાદો છે કે નથી, જ્યાાં “અરજીઓની વવગતો” હેઠળ તમામ ન
ઉકે લેલી અસાંગતતાઓની યાદી હશે. માકે ટ પ્લેસને રજૂ કરે લા દસ્તાવેજોની સ્સ્થવત વવશે પ્રશ્નો ધરાવતા
ગ્રાહકોએ માકે ટ પ્લેસ કૉલ સેન્ટટરને ફોન કરવો જોઇએ.



સહાયકો જાણતા હોવા જોઇએ કે ડેટા મળતા આવતા હોય તેવા મુદ્દાઓ માટે વવવાદ ઉકેલાય તે પહેલાાં વીમા
કવચ માટે ગ્રાહકો હજુ પણ અરજી કરી શકે છે . જો ગ્રાહકોના ઇવમગ્રેશન કે નાગડરકતાના ડેટા મળતા હોવાના
મુદ્દાઓ ઉકેલાયા વગરના રહે, તો તેઓ માકે ટ પ્લેસ મારફતે વીમા કવચ માટે પાત્રતા ગુમાવી શકે . જો
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સહાયકો માટે ઝડપી હકીકતો

ગ્રાહકોના આવક ડેટા મળતા હોવાના મુદ્દાઓ ઉકેલાયા વગરના રહે, તો તેઓની વપ્રવમયમ ટે તસ ક્રે ડડટો અને
ખચય-વહેંચણી કપાતોનો અનુભવ તેઓને થઇ શકે .

વિદે શી િસિાટી ગ્રાહક પાિતાનો કાલ્પવનક ઘટનારમ

ઇવા અને એડન સેન્ટટોસ, બાંનેની ઉંમર 28 વષય, તેઓ પરબણત છે અને તાજેતરમાાં તેઓને બાળકી સેરેના જન્ટમી છે , જેનો
જન્ટમ યુએસમાાં થયો હતો. એડન આ વષે નાગડરક બન્ટયો. ઇવા કાયદે સર રીતે કાયમી રહેવાસી બનવા અરજી કરી રહી
છે અને એડને તેણી વતી વવઝા અરજી રજૂ કરી જેને સપ્ટે મ્બરમાાં માંજૂરી મળી હતી. તેઓની વાવષિક કૌટુાંબબક આવક
$24,000 કે FPL નાાં 121% છે . એડન અને ઇવા સાથે મળીને કરો ભરે છે અને સેરેનાનો આવિત તરીકે દાવો કરે છે . ઇવા
પોતાના આખા કુટુાંબને આરોગ્ય વીમા કવચ મેળવવામાાં મદદરૂપ થવા એક સહાયકનો સાંપકય કરે છે પણ તેણી ચોક્કસ
નથી કે શુ ાં તેઓ સૌ તેને પાત્ર છે . સેન્ટટોસ કુટુાંબમાટે પાત્રતા વનધાયરણો શુ ાં રહેશ?ે શુ ાં એડન, ઇવા અને સેરેના સરખા
પ્રકારના વીમા કવચમાાં પ્રવેશવા સક્ષમ રહેશ?ે
જિાબ: એડન, ઇવા અને સેરેના તેઓની જુદી જુદી નાગડરકતા સ્સ્થવતને લીધે એકસરખા પ્રકારના વીમા કવચમાાં
પ્રવેશવા સક્ષમ ન પણ રહે. તેઓની પ્રવેશ માટે ની પાત્રતા જો તેઓ એવા રાજ્યમાાં રહેતા હોય જ્યાાં મેડડકએઇડ
વીમા કવચ વવસ્તારે લ ુાં છે કે કે મ તેની પર પણ આધાર રાખી શકે છે . સેન્ટટોસ માટે ના પાત્રતા વનધાયરણો નીચે
જણાવ્યા મુજબ રહેશે:






એડન: એક યુએસ નાગડરક તરીકે , એડન માકે ટ પ્લેસ મારફતે QHP માાં પ્રવેશ મેળવવા પાત્ર બને તેવી
શક્તા રહેલી છે અને તે મેડડકએઇડ માટે પાત્ર બની શકે . જો તેમના રાજ્યએ મેડડકએઇડ FPL નાાં 138% સુધી
વવસ્તાયુું હોય, તો એડનની આવક તેને મેડડકએઇડ વીમા કવચ માટે લાયક બનાવે છે . નોંધી લેશો કે
મેડડકએઇડ વવસ્તરણ રાજ્યમાાં, એડન માકે ટ પ્લેસ મારફતે APTC કે CSRs માટે પાત્ર બનશે નહીં. જો એડન
મેડડકએઇડ ન વવસ્તારવાનુ ાં હોય તેવા રાજ્યમાાં રહેતો હોય અને માકે ટ પ્લેસ મારફતે વીમા કવચ મેળવે, તો
એડન માકે ટ પ્લેસ મારફતે APTC અને CSRs માટે પાત્ર બને તેવી શક્તા રહે છે .
ઇવા: ઇવા કાયદે સર રીતે હાજર હોવાનુ ાં ગણવામાાં આવે છે અને તેથી માકે ટ પ્લસ વીમા કવચ મેળવવાના
પાત્ર બની શકે . ઇવાને મેડડકએઇડ પાત્રતાના હેત ુસર “લાયક નાગડરક વસવાયની વ્યસ્તત” હજુ સુધી માનવામાાં
આવતી નથી. જો ઇવા માકે ટ પ્લેસ મારફતે વીમા કવચ મેળવે, તો તેણી માકે ટ પ્લેસ મારફતે APTC અને
CSRs મેળવવાને પાત્ર બની શકે .
સેરેના: સેરેનાનો જન્ટમ યુએસમાાં થયો હોવાને લીધે, તેણી નાગડરક છે અને મેડડકએઇડ વીમા કવચ મેળવવાને
પાત્ર છે , જો તેણી રાજ્યમાાં અન્ટયથા પાત્રતા માપદાં ડ સાંતોષે.

િધારાના સંસાધનો
િધ ુ માડહતી માટે િેબસાઇટ જુઓ:
HealthCare.gov: ઇવમગ્રાન્ટ્સે (વવદે શી વસવાટીઓએ) જાણવી જરૂરી માડહતી1
Marketplace.CMS.gov: ઇવમગ્રાન્ટ્સ (વવદે શી વસવાટીઓ) માટે ની માડહતી2***
Marketplace.CMS.gov: માકે ટ પ્લેસ અરજી પર નાગડરકતા અને ઇવમગ્રેશન સાંબવાં ધત પ્રશ્નો3
1 https://www.healthcare.gov/what-do-immigrant-families-need-to-know/***
2 https://marketplace.cms.gov/technical-assistance-resources/special-populations-help.html***
3 https://marketplace.cms.gov/technical-assistance-resources/citizenship-questions-on-marketplace-application.pdf***
***આ ઉત્પાદની વવદે શી આવ ૃવત્ત આ સમયે ઉપલબ્ધ નથી.
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