
જુલાઈ 2022. આ માિહતી માત્ર ફેડરલી-સગવડ માક�ટપ્લેસમાં નેિવગેટસ� અથવા પ્રમાિણત એિપ્લકેશન કાઉન્સલેર તરીકે સેવા આપવા માટે પ્રમાિણત સંસ્થાઓ અને 
વ્યિ�ઓના ઉપયોગ માટે છે. આ દસ્તાવેજમાં વપરાયેલ "ફેડરલી-સગવડ માક�ટપ્લેસ" અન ે"FFM" શબ્દોમાં FFMનો સમાવેશ થાય છે �ાં રા� યોજના વ્યવસ્થાપન 
કાય� કર ેછે. આ માગ�દિશ�કામાંની કેટલીક માિહતી ફેડરલ પ્લેટફોમ�નો ઉપયોગ કરીને રા�-આધાિરત માક�ટપ્લેસ અન ેરા�-આધાિરત માક�ટપ્લેસમાં ગ્રાહકોન ેમદદ 
કરતી વ્યિ�ઓ માટે પણ રસ ધરાવતી હોઈ શકે છે. આ દસ્તાવેજ માત્ર કાનૂની જ�િરયાતોના સારાંશ તરીકે અને ઓપરશેનલ માિહતી પ્રદાન કરવાનો છે અન ેતે પોત ે
કોઈ કાનનૂી અિધકારો અથવા જવાબદારીઓ બનાવતો નથી. તમામ કાનનૂી જ�િરયાતો લાગુ પડતા કાયદાઓ અને િનયમોમાં સંપૂણ� રીતે જણાવવામાં આવી છે. આ 
દસ્તાવેજની સામગ્રીમાં કાયદાનુ ંબળ અને અસર હોતી નથી અને તેનો હેત ુકોઈ પણ રીતે �હેર જનતાન ેબાંધવા માટે નથી, િસવાય કે કરારમાં િવિશ� રીત ેસમાિવ� 
કરવામાં આવે. આ દસ્તાવેજનો હેતુ માત્ર કાયદા હેઠળની હાલની જ�િરયાતો અંગે લોકોન ેસ્પ�તા આપવાનો છે. આ સામગ્રી યુ.એસ. કરદાતાના ખચ� મુિદ્રત, પ્રકાિશત 
અથવા ઉત્પાિદત અને પ્રસાિરત કરવામાં આવી હતી.

ઇિમગ્રન્ટ્સ માટે હેલ્થ કવરજે િવકલ્પો 
(Health Coverage Options 
for Immigrants) 
આ હકીકત પત્રક નેિવગેટસ� અને પ્રમાિણત એિપ્લકેશન કાઉન્સેલસ� (સામૂિહક રીત,ે સહાયકો) ને ઇિમગ્રન્ટ્સને 
તેમના આરોગ્ય કવરજે િવકલ્પો સમજવામાં મદદ કરવા માટે �ણવાની જ�ર હોય તેવી માિહતી અને માગ�દશ�ન 
પૂ�ં પાડે છે. 

સમી�ા ...........................................................................................................................................3
માક�ટપ્લેસ પાત્રતા .............................................................................................................................3
માક�ટપ્લેસ નાણાકીય સહાય માટેની પાત્રતા .......................................................................................4
િમક્સ્ડ ઇિમગ્રેશન સ્ટેટસ પિરવારો ...................................................................................................4

માક�ટપ્લેસ કવરજે માટે અર� કરવી .....................................................................................................4
ઇિમગ્રેશન સ્ટેટસને પ્રમાિણત કરવંુ અને ચકાસવંુ ................................................................................4

કુટંુબના સભ્યો વતી કવરજે માટે અર� કરવી ....................................................................................5
ડેટા મેિચંગ ઇસ્યુઝ (સમસ્યાઓ) .......................................................................................................6

Medicaid અને CHIP એિલિજિબિલટી (પાત્રતા) ...................................................................................6
કાયદેસર રીતે રહેતા બાળકો અને સગભા� વ્યિ�ઓ માટે Medicaid અને CHIP કવરજે ...........................8

Medicaid ઇમરજન્સી કવરજે ..........................................................................................................9

Medicare પાત્રતા ............................................................................................................................9
અન્ય કવરજે િવકલ્પો ....................................................................................................................... 10
ઉપભો�ાઓની ઇિમગ્રેશન િસ્થિતની ચચા� કરવા માટેની આવશ્યકતાઓ અને શે્ર� વ્યવહારો ...................... 11



  

 

નોધંણી પ્રિક્રયા દરિમયાન ઇિમગ્રન્ટ્સને મદદ કરવા માટેની િટપ્સ ............................................................ 12 

પાત્રતા અને નોધંણી પડકારોને હેન્ડલ કરવા માટેની િટપ્સ ...................................................................... 13 

ઇિમગ્રન્ટ કન્ઝ્યુમર એિલિજિબિલટી િસનાિરયો ................................................................................... 14 

વધારાના સંસાધનો .......................................................................................................................... 15 
 



સમી�ા 
45 CFR § 152.2 અને 42 CFR §§ 435.4, 435.406 (Medicaid) અને 457.320 (CHIP) માં વણ�વ્યા મુજબ 
તેમના ઇિમગ્રેશન સ્ટેટસ અને અન્ય પાત્રતા માપદંડોને આધાર ેઘણા ઇિમગ્રન્ટ્સ Health Insurance 
Marketplace®i અથવા Medicaid અથવા િચલ્ડ� ન્સ હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રોગ્રામ (Children’s Health Insurance 
Program, CHIP) �ારા આરોગ્ય કવરજે માટે પાત્ર છે. ઇિમગ્રન્ટ અરજદારોને હેલ્થ કવરજેમાં નોધંણી 
કરાવવામાં મદદ કરતા આિસસ્ટસ� ફેડરલ અને રા�ના િનયમોથી વાકેફ હોવા જોઈએ જ ેઆ ઉપભો�ાઓની 
િવિવધ આરોગ્ય સંભાળ અને કવરજે િવકલ્પો માટે યોગ્યતાને અસર કર ેછે. આિસસ્ટસ� ઇિમગ્રન્ટ ઉપભો�ાઓને 
તેમના આરોગ્ય સંભાળ કવરજે િવકલ્પોનંુ મૂલ્યાંકન કરવામાં પણ મદદ કરવી જોઈએ, �ાર ેસાંસ્કૃિતક અને 
ભાષાકીય રીતે યોગ્ય સહાય પૂરી પાડવી જોઈએ. 

માક�ટપ્લેસ પાત્રતા 
કાયદેસર રીતે વત�માન ઇિમગ્રન્ટ્સ કે જઓે અન્ય મૂળભૂત માક�ટપ્લેસ પાત્રતા જ�િરયાતોને પૂણ� કર ેછે તેઓ 
માક�ટપ્લેસ �ારા કવરજે માટે પાત્ર હોઈ શકે છે. નીચેનંુ કો�ક માક�ટપ્લેસ કવરજેમાં નોધંણી કરવા માટે લાયક 
કેટલાક કાયદેસર રીતે વત�માન ઇિમગ્રન્ટ સ્ટેટસની યાદી આપ ેછે. પાત્ર િસ્થિતઓની સંપૂણ� સૂિચ માટે, 
HealthCare.gov/immigrants/immigration-status તપાસો. 

માક�ટપ્લેસ-એિલિજબલ લૉફલુી પે્રઝેન્ટ ઇિમગ્રન્ટ સ્ટેટસ 
• કાયદેસર કાયમી િનવાસી (Lawful Permanent Resident,

LPR/ગ્રીન કાડ�  ધારક)
•અસાઇલી
• શરણાથ�
•�ુબન/હૈતીયન પ્રવેશકતા�
• યુ.એસ. ની અંદર પરેોલ પર
• 1980 પહેલા ંશરતી પ્રવશે મંજૂર
• પીિડત �વનસાથી, બાળક અને માતાિપતા
• હેરફેરનો ભોગ બનનાર અન ેતેના/તેણીના પિત/પ�ી, બાળક,
ભાઈ-બહેન અથવા માતા-િપતા

• િબન-નાગિરકન ેદેશિનકાલ અટકાવવા અથવા ઇિમગ્રેશન
કાયદા હેઠળ અથવા ત્રાસ િવ�� સંમેલન (Convention
Against Torture, CAT) હેઠળ દૂર કરવાની મંજૂરી આપવામાં
આવી છે.

• સંઘીય માન્યતા પ્રા� ભારતીય જન�િતના સભ્ય અથવા
કેનેડામા ંજન્મેલા અમિેરકન ભારતીય

• નોન-ઇિમગ્રન્ટ સ્ટેટસ ધરાવતી વ્યિ�, જમેા ંવક�ર િવઝા
(દા.ત., H1, H-2A, H-2B), િવ�ાથ� િવઝા, U-િવઝા, T-િવઝા
અન ેઅન્ય િવઝાનો સમાવેશ થાય છે; અને ફેડરટેેડ સ્ટેટ્સ
ઓફ માઇક્રોનેિશયા, માશ�લ આઇલેન્ડ્સ અને િરપિબ્લક ઓફ
પલાઉના (Federated States of Micronesia, the
Marshall Islands, and the Republic of Palau) નાગિરકો
કે જઓે કાયદેસર રીતે યુ.એસ.માં રહે છે.

• ટેમ્પરરી પ્રોટેક્ટેડ સ્ટેટસ
(Temporary Protected Status, TPS)

• િડફડ�  એન્ફોસ્ડ�  િડપાચ�ર
(Deferred Enforced Departure, DED)

• િડફડ�  એક્શન સ્ટેટસ
(Deferred Action Status, DACA* િસવાય)

• કાયદેસર અસ્થાયી િનવાસી

*નોધં: જ ેવ્યિ�ઓનંુ ઈિમગ્રેશન સ્ટેટસ ચકાસાયેલ નથી અને જ ેવ્યિ�ઓનંુ િડફડ� એક્શન ફોર ચાઈલ્ડહુડ
અરાઈવલ્સ (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA) સ્ટેટસ મંજૂર કરલે છે તેઓ માક�ટપ્લેસ

https://www.healthcare.gov/immigrants/immigration-status/


  

 

મારફતે કવરજેમાં નોધંણી કરવાને પાત્ર નથી, સંપૂણ� િકંમતે પણ, જો કે તેઓ માક�ટપ્લેસની બહાર કવરજે 
ખરીદવા માટે સ�મ હોઈ શકે છે.  

માક�ટપ્લેસ નાણાકીય સહાય માટેની પાત્રતા 
કાયદેસર રીતે વત�માન ઇિમગ્રન્ટ્સ તેમના ઘરના કદ, આવક અને અન્ય પાત્રતા માપદંડોના આધાર ેતેમના ખચ�ને 
ઘટાડવામાં મદદ કરવા માટે પ્રીિમયમ ટેક્સ કે્રિડટ (advance payments of the premium tax credit, APTC) 
અને કોસ્ટ-શેિરંગ િરડક્શન્સ (cost-sharing reductions, CSRs) ની એડવાન્સ ચૂકવણી માટે પાત્ર હોઈ શકે 
છે. 

નાણાકીય સહાય માટે પાત્ર બનવા માટે મોટાભાગના ઉપભો�ાઓની ફેડરલ પૉવેટ� લેવલ (federal poverty 
level, FPL) ના 100 ટકા અને 400 ટકા વચ્ચે વાિષ�ક ઘરગથ્થુ આવક હોવી આવશ્યક છે. જો કે, કાયદેસર રીતે 
વત�માન ઇિમગ્રન્ટ્સ કે જઓે ઇિમગ્રેશન સ્ટેટસને કારણે Medicaid માટે પાત્ર નથી તેઓ નાણાકીય સહાય માટે 
પાત્ર હોઈ શકે છે, પછી ભલે તેમની આવક FPL ના 100 ટકાથી ઓછી હોય. 

*નોધં: અમેિરકન રસે્�ુ પ્લાન એક્ટ ઓફ 2021 (ARP; P.L. 117-2) FPL ના 400 ટકાથી વધુ ઘરની આવક 
ધરાવતા ઉપભો�ાઓ માટે પ્રીિમયમ ટેક્સ કે્રિડટ (premium tax credit, PTC) ઉપલબ્ધ કરાવે છે અને 
કુટંુબની ઘરગથ્થુ આવકમાંથી કેટલી રકમ PTC યોજના વષ� 2021 અને 2022 માટે 8.5 ટકાના દર ેઉપલબ્ધ 
થાય તે પહેલાં બેન્ચમાક�  પ્લાન માટે પ્રીિમયમ તરીકે ચૂકવશે તે ન�ી કર ેછે. 

િમક્સ્ડ ઇિમગે્રશન સ્ટેટસ પિરવારો  
કેટલાક ઉપભો�ાઓ િમક્સ્ડ ઇિમગ્રેશન સ્ટેટસના પિરવારમાં રહે છે, જ ેિવિવધ નાગિરકતા અથવા ઇિમગ્રેશન 
સ્ટેટસ ધરાવતા લોકોનંુ બનેલું ઘર છે. આ િસ્થિતમાં, દરકે ઘરના સભ્ય તેમની નાગિરકતા અથવા ઇિમગ્રેશન 
સ્ટેટસના આધાર ેિવિવધ હેલ્થ (આરોગ્ય) કવરજે િવકલ્પો માટે પાત્ર હોઈ શકે છે.  

માક�ટપ્લેસ કવરજે માટે અર� કરવી 

ઇિમગે્રશન સ્ટેટસન ેપ્રમાિણત કરવુ ંઅન ેચકાસવું  
માક�ટપ્લેસ માત્ર અરજદારો અને/અથવા તેમના ઘરના સભ્યો કે જઓે હેલ્થ (આરોગ્ય) કવરજે િવકલ્પો માટે 
ઉપભો�ાઓની યોગ્યતા ન�ી કરવા માટે કવરજે માટે અર� કરી ર�ાં છે તેમની નાગિરકતા અને ઇિમગ્રેશન 
માિહતી એકિત્રત કર ેછે. જ ેઉપભો�ાઓ ઇિમગ્રેશન સ્ટેટસને પાત્ર હોવાનંુ પ્રમાિણત કર ેછે તેઓએ ઇિમગ્રેશન 
દસ્તાવેજના પ્રકાર અને તેમની પાસે ઉપલબ્ધ દસ્તાવેજનંબરો પ્રદાન કરવા જોઈએ. નીચેનંુ કો�ક ઇિમગ્રેશન 
સ્ટેટસ ચકાસવા માટે સ્વીકાય� દસ્તાવેજોની યાદી આપ ેછે. સંપૂણ� સૂિચ માટે, 
HealthCare.gov/immigrants/documentation તપાસો.  

https://www.healthcare.gov/immigrants/documentation/


  

 

ઇિમગ્રેશન સ્ટેટસ ચકાસવા માટે સ્વીકાય� દસ્તાવેજો 

• પરમેનેન્ટ રિેસડેન્ટ (કાયમી િનવાસી) કાડ�  (ગ્રીન કાડ� /I-551) 
• રી એન્ટ� ી (પુનઃપ્રવેશ) પરિમટ (I-327) 
• શરણાથ� પ્રવાસ દસ્તાવેજ (I-571) 
• રોજગાર અિધકૃતતા દસ્તાવેજ (I-766) 
• મશીન-રીડેબલ ઇિમગ્રન્ટ િવઝા (અસ્થાયી I-551 ભાષા સાથે) 
• અસ્થાયી I-551 સ્ટેમ્પ (પાસપોટ�  અથવા I-94/I-94A પર) 
• આગમન/પ્રસ્થાન રકેોડ�  (I-94/I-94A) 
• િવદેશી પાસપોટ�મા ંઆગમન/પ્રસ્થાન રકેોડ�  (I-94) 
• િવદેશી પાસપોટ�  
• નોન-ઇિમગ્રન્ટ િવ�ાથ� દર�ા માટે પાત્રતાનુ ંપ્રમાણપત્ર  

(I-20)  
• કાય�વાહીની સૂચના (I-797) 

• િવિનમય મુલાકાતી િસ્થિત માટે પાત્રતાનુ ંપ્રમાણપત્ર  
(DS-2019) 

• સંઘીય માન્યતા પ્રા� ભારતીય જન�િત અથવા કેનેડામા ં
જન્મેલા અમેિરકન ભારતીયમાં સભ્યપદ દશા�વતો દસ્તાવેજ 

• િડપાટ�મેન્ટ ઓફ હેલ્થ એન્ડ �ુમન સિવ�સીસ (Health and 
Human Services, HHS) ઑિફસ ઑફ રફે્યુ� િરસેટલમેન્ટ 
(Office of Refugee Resettlement, ORR) તરફથી 
પ્રમાણપત્ર 

• િવથહોિલ્ડંગ ઑફ િરમૂવલ દશા�વતો દસ્તાવેજ 
• ORR પાત્રતા પત્ર (જો 18 વષ�થી નીચ ેહોય તો) 
• અમિેરકન સમોઆ કાડ�નો રહેવાસી 
• એિલયન નંબર (જને ેએિલયન ર�સ્ટ� ેશન નંબર અથવા 

USCIS નંબર પણ કહેવાય છે) અથવા I-94 નંબર 

માક�ટપ્લેસ સોિશયલ િસ�ોિરટી એડિમિનસ્ટ�ેશન (Social Security Administration, SSA) અને/અથવા 
િડપાટ�મેન્ટ ઑફ હોમલેન્ડ િસ�ુિરટી (Department of Homeland Security, DHS) િસસ્ટમેિટક એિલયન 
વેિરિફકેશન ફોર એન્ટાઇટલમેન્ટ્સ (Systematic Alien Verification for Entitlements, SAVE) પ્રોગ્રામ �ારા 
ઉપભો�ા �ારા પૂરી પાડવામાં આવેલી માિહતી અને દસ્તાવેજોના આધાર ેનાગિરકતા અને ઇિમગ્રેશન િસ્થિતની 
ચકાસણી કરવામાં આવશે; આ માિહતીનો ઉપયોગ માત્ર ઉપભો�ાઓની યોગ્યતા ન�ી કરવા માટે કરવામાં 
આવશે અને તેનો ઉપયોગ ઈિમગ્રેશન અમલીકરણ હેતુઓ માટે કરવામાં આવશે નહી.ં વધુ માિહતી માટે, 
Ice.gov/doclib/ero-outreach/pdf/ice-aca-memo.pdf પર ઇિમગ્રેશન કસ્ટમ્સ એન્ડ એન્ફોસ�મેન્ટ 
(Immigration Customs and Enforcement, ICE) મેમોરને્ડમનો સંદભ� લો. 

જ ેઉપભો�ા યુ.એસ. ના નાગિરકો હોવાની અથવા ઇિમગ્રેશનની લાયકાત ધરાવતા હોવાનો પ્રમાણપત્ર આપતા 
નથી તેઓ માક�ટપ્લેસ �ારા આરોગ્ય કવરજે મેળવી શકતા નથી પરંતુ તેમ છતાં તેઓ Medicaid હેઠળ 
કટોકટીની તબીબી િસ્થિત માટે સારવાર મેળવવા માટે પાત્ર છે કે કેમ તે �ણવા માટે તેઓ માક�ટપ્લેસ 
એિપ્લકેશન પૂણ� કરી શકે છે, જમેાં મજૂરી અને િડિલવરીનો સમાવેશ થાય છે, જો તેઓ તેમના રા�માં 
Medicaid માટે અન્ય પાત્રતા માપદંડોને પૂણ� કર ેછે. 

કુટંુબના સભ્યો વતી કવરજે માટે અર� કરવી  
ઉપભો�ાઓ કવરજે માટે પોતે લાયક ન હોય અને તમેની પોતાની પાત્રતાની િસ્થિતને ધ્યાનમાં લીધા િવના પણ 
તેમના પિરવારના સભ્યો વતી માક�ટપ્લેસ, Medicaid અથવા CHIP �ારા કવરજે માટે અર� કરી શકે છે. 
ઉદાહરણ તરીકે, અમેિરકી નાગિરકોના માતા-િપતા કે જમેની ઇિમગ્રેશન િસ્થિત ચકાસાયેલ નથી તેઓ તેમના 
બાળકો વતી અર� ફાઇલ કરનાર તરીકે કવરજે માટે અર� કરી શકે છે. આ િકસ્સામાં, અર� ફાઇલ કરનાર એ 
પ્રમાિણત કર ેછે કે કુટંુબનો સભ્ય જ ેકવરજે માટે અર� કરી ર�ો છે તે યુએસ નાગિરક છે અથવા ઇિમગ્રેશનનો 
દર�ો પાત્ર છે. ફેડરલ અને સ્ટેટ માક�ટપ્લેસ અને રા� Medicaid અને CHIP એજન્સીઓ કવરજે માટે અર�   

https://www.ice.gov/doclib/ero-outreach/pdf/ice-aca-memo.pdf


  

 

 

ન કરતા હોય તેવા કોઈપણ કુટંુબ અથવા ઘરના સભ્યોની નાગિરકતા અથવા ઇિમગ્રેશન િસ્થિત િવશે 
અરજદારોને માિહતી પ્રદાન કરવાની આવશ્યકતા હોઈ શકે નહી.ં રા�ો પણ અરજદારને લાભો નકારી શકતા 
નથી કારણ કે કુટંુબ અથવા ઘરના સભ્ય કે જઓે અર� કરી ર�ાં નથી તેમણે તમેની નાગિરકતા અથવા 
ઇિમગ્રેશન િસ્થિત �હેર કરી નથી. જો અર� ફાઇલ કરનારાઓને ઓળખ ચકાસણી પ્રિક્રયામાં મદદની જ�ર 
છે, તઓે માક�ટપ્લેસ કૉલ સેન્ટરને 1-800-318-2596 (TTY: 1-855-889-4325) પર કૉલ કરી શકે છે. 

ડેટા મેિચંગ ઇસ્યુઝ (સમસ્યાઓ)  
ડેટા મેિચંગ ઇસ્યુઝ (સમસ્યાઓ) (Data matching issues, DMIs), અથવા "અસંગતતાઓ" ત્યાર ેથાય છે 
�ાર ેઉપભો�ા તેમની માક�ટપ્લેસ એિપ્લકેશનમાં માિહતી દાખલ કર ેછે ત ેSSA રકેોડ્સ� અથવા ઇન્ટરનલ 
રવેન્ય ુસિવ�સ (Internal Revenue Service, IRS) ડેટાબેસેસ જવેા િવ�સનીય ડેટા �ોતોમાંથી માક�ટપ્લેસ 
પાસેના ડેટા સાથે મેળ ખાતી નથી. DMI ના સૌથી સામાન્ય પ્રકારો આવક, નાગિરકતા અને ઇિમગ્રેશન માિહતી 
સાથે સંબંિધત છે. જો કોઈ ઉપભો�ા પાસે DMI હોય, તો ઉપભો�ાની સૂચના "તમારી પાત્રતા અસ્થાયી છે" 
સૂચવશે અને માિહતીની પુિ� કરવા માટે ઉપભો�ાઓને દસ્તાવેજો સબિમટ કરવા માટે સમયમયા�દા પ્રદાન 
કરશે. ઉપભો�ાઓ તમામ વણઉકેલાયેલી િવસંગતતાઓની સૂિચ માટે તેમના માક�ટપ્લેસ એકાઉન્ટના 
"એિપ્લકેશન િવગતો" િવભાગની સમી�ા કરીને તેમની પાસે વણઉકેલાયેલ DMI છે કે કેમ તે પણ િનધા�િરત કરી 
શકે છે. નાગિરકતા/ઇિમગ્રશેન DMI ધરાવતા ઉપભો�ાઓ પાસે સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવા માટે પાત્રતાની 
સૂચનાની તારીખથી 95 િદવસનો સમય છે. જો ઉપભો�ાઓ તેમની નાગિરકતા અથવા ઇિમગ્રેશન DMIs 
ઉકેલતા નથી, તો તેઓ માક�ટપ્લેસ �ારા કવરજે માટેની પાત્રતા ગુમાવી શકે છે. DMIs પર વધુ માિહતી માટે, 
HealthCare.gov/help/how-do-i-resolve-an-inconsistency ની મુલાકાત લો અને SOP 4 - ઓળખ 
ચકાસો અને સંભિવત ડેટા મેિચંગ સમસ્યાઓનંુ િનરાકરણ કરો. 

Medicaid અને CHIP એિલિજિબિલટી (પાત્રતા) 
ઇિમગ્રન્ટ્સ કે જઓે 8 USC § 1641, 42 CFR § 435.4 (Medicaid), અને 42 CFR § 457.320 (CHIP) 
હેઠળ "લાયકાત ધરાવતા િબન-નાગિરક" છે જો તેઓ રા�માં અન્ય તમામ પાત્રતા માપદંડોને પૂણ� કર ેછે 
(આવક અને રા� િનવાસની જ�િરયાતો સિહત) તો તેઓ Medicaid અને CHIP �ારા કવરજે માટે પાત્ર હોઈ 
શકે છે. ઘણા લાયકાત ધરાવતા િબન-નાગિરકો પાસે Medicaid અને CHIP કવરજે (જનેે "પાંચ વષ�નો બાર" પણ 
કહેવાય છે) મેળવવા માટે પાંચ વષ�ની રાહ જોવાની અવિધ હોય છે. આ પાંચ-વષ�નો રાહ જોવાનો સમયગાળો 
ત્યાર ેશ� થાય છે �ાર ેઉપભો�ાઓ તેમની લાયકાત ધરાવતા ઇિમગ્રેશન સ્ટેટસ પ્રા� કર ેછે, �ાર ેતઓે 
પ્રથમ વખત યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં પ્રવેશ કર ેછે ત્યાર ેનહી.ં 8 USC § 1613 અનુસાર િબન-નાગિરકોના કેટલાક 
જૂથોએ પાંચ વષ� રાહ જોવી પડતી નથી, જમે કે શરણાથ�ઓ, આિશ્રતો અને LPRs કે જઓે શરણાથ� અથવા 
આિશ્રત હતા. નીચેનંુ કો�ક 8 USC §§ 1612(b) અને 1613 હેઠળ વણ�વ્યા મુજબ Medicaid માટે અને  
8 USC § 1613 હેઠળ CHIP માટે પાત્રતા ધરાવતા િબન-નાગિરક િસ્થિતઓને સૂિચબ� કર ેછે. પાત્ર 
િસ્થિતઓની સંપૂણ� સૂિચ માટે, HealthCare.gov/immigrants/lawfully-present-immigrants તપાસો.  

https://www.healthcare.gov/help/how-do-i-resolve-an-inconsistency/
https://marketplace.cms.gov/technical-assistance-resources/sop-section-4.pdf
https://marketplace.cms.gov/technical-assistance-resources/sop-section-4.pdf
https://www.healthcare.gov/immigrants/lawfully-present-immigrants/


  

 

Medicaid- અને CHIP-પાત્ર લાયકાત ધરાવતા િબન-નાગિરક ઇિમગ્રન્ટ સ્ટેટસ 

• LPR/ગ્રીન કાડ�  ધારક 
• અિસલીઝ 
• શરણાથ�ઓ 
• �ુબન/હૈતીયન પ્રવેશકતા�ઓ 
• ઓછામાં ઓછા એક વષ� માટે યુ.એસ.માં પેરોલ મેળવ્યો હોય 
• 1980 પહેલા ંશરતી પ્રવશે મંજૂર 
• માયા� ગયેલા િબન-નાગિરકો, �વનસાથીઓ, બાળકો અથવા 
માતાિપતા 

 

• હેરફેરના પીિડતો અને તેમના �વનસાથી, બાળક, ભાઈ-
બહેન અથવા માતા-િપતા અથવા વ્યિ�ઓ કે જમેની 
િવિક્ટમ ઑફ ટ� ાિફિકંગ િવઝા માટેની અર� પેિન્ડંગ છે 

• દેશિનકાલ રોકવા મંજૂર 
• સંઘીય માન્યતા પ્રા� ભારતીય જન�િતના સભ્ય અથવા 
કેનેડામા ંજન્મેલા અમેિરકન ભારતીય 

• ફેડરટેેડ સ્ટેટ્સ ઓફ માઇક્રોનેિશયા, માશ�લ આઇલેન્ડ્સ અને 
િરપિબ્લક ઓફ પલાઉના (Federated States of 
Micronesia, the Marshall Islands, and the Republic of 
Palau) નાગિરકો (કોફા સ્થળાતંર તરીકે પણ ઓળખાય છે)—
ફ� Medicaid* 

*નોધં: 27 િડસેમ્બર, 2020 ના રોજથી, કોમ્પેક્ટ ઓફ ફ્રી એસોિસએશન (Compact of Free Association, 
COFA) હેઠળના સ્થળાંતર કરનારાઓ Medicaid માટે પાત્ર બની શકે છે જો તઓે તેમના રા�માં તમામ 
પાત્રતા માપદંડોને પૂણ કર ેછે. COFA સ્થળાંતર કરનારાઓ સામાન્ય રીતે માશ�લ ટાપુઓ, ફેડરટેેડ સ્ટેટ્સ ઓફ 
માઇક્રોનેિશયા અને િરપિબ્લક ઓફ પલાઉના નાગિરકો છે જઓે કાયદેસર રીત ેયુએસ રા�ો અથવા 
પ્રદેશોમાંના એકમાં રહે છે. COFA સ્થળાંતર કરનારાઓને Medicaid પાત્રતાના હેતુઓ માટે લાયકાત ધરાવતા 
િબન-નાગિરક ગણવામાં આવે છે અને જો અન્યથા લાયક હોય તો, Medicaid કવરજે માટે લાયકાત મેળવતા 
પહેલા તેમની િસ્થિત પ્રા� કયા� પછી પાંચ વષ� સુધી રાહ જોવી પડતી નથી. આ પોિલસી ફેરફાર અલગ CHIP 
પ્રોગ્રામ �ારા કવરજે પર લાગુ થતો નથી. જો કે, જ ેરા�ોએ િચલ્ડ� ન્સ હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ િરઓથોરાઇઝેશન એક્ટ 
2009 (CHIPRA; P.L. 111-3) ની કલમ 214 હેઠળ CHIP માં કાયદેસર રીત ેરહેતા બાળકો અને/અથવા 
સગભા� વ્યિ�ઓને આવરી લેવાનંુ પસંદ કય� ુછે, જનેે CHIPRA 214 િવકલ્પ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, આ 
િવકલ્પ હેઠળ COFA માઇગ્રન્ટ્સને આવરી લે છે.  

�



  

 

Medicaid/CHIP-પાત્ર સ્ટેટસ  
(જો પાંચ વષ�નો બાર પૂરો થાય)ii 

Medicaid/CHIP-પાત્ર સ્ટેટસ  
(પાંચ વષ�નો બાર લાગુ પડતો નથી)iii 

• કાયદેસર કાયમી િનવાસી (Lawful Permanent 
Resident, LPR/ગ્રીન કાડ�  ધારક) 

• એક વષ� કે તેથી વધુ સમય માટે યુ.એસમા ં
પેરોલ પર 

• પીિડત �વનસાથી, બાળક અથવા માતાિપતા  
• ટ� ાિફિકંગના ભોગ બનેલા અરજદારો 
• શરતી પ્રવેશકતા� (1980 પહેલા ંમંજૂર) 

• શરણાથ� 
• અસાઇલી  
• �ુબન/હૈતીયન પ્રવેશકતા�ઓ 
• દેશિનકાલની રોકડ મંજૂર  
• હેરફેરથી બચી ગયેલા લોકો અન ેતેમના �વનસાથી, બાળકો, ભાઈ-બહેનો 
અથવા માતા-િપતા 

• સંઘીય માન્યતા પ્રા� ભારતીય જન�િતના સભ્ય અથવા કેનેડામા ંજન્મેલા 
અમિેરકન ભારતીય  

•  અમેરિેશયન ઇિમગ્રન્ટ્સ  
• ઇરાકી અને અફઘાની િવશેષ ઇિમગ્રન્ટ્સ અને પેરોલીઝ (માચ� 1, 2023 
પછી અથવા પેરોલની મુદતની સમાિ� સુધી પાત્ર)iv 

• COFA માઇગ્રન્ટ્સ (અલગ CHIP માટે માત્ર CHIPRA 214 િવકલ્પ �ારા) 
• કાયદેસરના કાયમી રહેવાસીઓ (LPR/ગ્રીન કાડ�  ધારક) કે જઓે પાંચ 
વષ�ના બારમાંથી મુિ�ની િસ્થિતમાંથી એડજસ્ટ થયા છે 

• િનવૃ� સૈિનકો અથવા સિક્રય ફરજ સૈન્ય અને તેમના �વનસાથીઓ અથવા 
અપિરણીત આિશ્રતો કે જઓે પણ "લાયકાત ધરાવતા િબન-નાગિરક" 
દર�ા ધરાવે છે 

જો િબન-નાગિરકો Medicaid માટે લાયક ન હોય, કાં તો તઓે કાયદેસર રીત ેહાજર હોવાને કારણે, પરંતુ તમેની 
પાસે "લાયકાત ધરાવતા િબન-નાગિરક" ઇિમગ્રેશન િસ્થિત નથી અથવા "લાયકાત ધરાવતા િબન-નાગિરક" છે 
પરંતુ પાંચ વષ�ની રાહ જોવાની અવિધ પૂરી કરી નથી, તો આ િબન- નાગિરક ઉપભો�ા માક�ટપ્લેસ �ારા 
નાણાકીય સહાય માટે પાત્ર હોઈ શકે છે જો તેઓ અન્યથા માક�ટપ્લેસ પાત્રતા જ�િરયાતોને પૂણ� કર ેછે. 2021 
માં બેરોજગારી વળતર મેળવનારા ઉપભો�ાઓ કે જમેની આવક FPL ના 100 ટકાથી ઓછી છે અને જઓે 
અન્યથા Medicaid માટે પાત્ર નથી તેઓ 2021 માં APTC અને CSR માટે પાત્ર બની શકે છે. 

Medicaid અને CHIP પાત્રતા િવશે વધુ માિહતી માટે ઉપભો�ાઓ તેમની રા�ની Medicaid એજન્સીનો 
સંપક�  કરી શકે છે. દરકે રા� માટે સંપક�ની સૂિચ Medicaid.gov/about-us/beneficiary-
resources/index.html#statemenu પર ઉપલબ્ધ છે. 

કાયદેસર રીતે રહેતા બાળકો અન ેસગભા� વ્યિ�ઓ માટે Medicaid અન ેCHIP કવરજે 
CHIPRA 214 િવકલ્પ હેઠળ, રા�ો પાસે Medicaid અને CHIP માં કાયદેસર રીતે રહેતી સગભા� વ્યિ�ઓને 
અને/અથવા CHIP માટે 19 વષ� સુધીના બાળકોને અથવા Medicaid માટે 21 વષ� સુધીની ઉંમરના બાળકોને 
આવરી લેવાનો િવકલ્પ છે, જઓે અન્યથા આ કાય�ક્રમો �ારા કવરજે માટે પાત્ર હશે. પાત્ર ઇિમગ્રેશન સ્ટેટસ 
ધરાવતું નથી અથવા જ ેઅન્યથા પાંચ વષ�ની રાહ જોવાની અવિધને પાત્ર હશે. બાળક અથવા સગભા� વ્યિ� 
"કાયદેસર રીતે રહે છે" જો તેઓ "કાયદેસર રીત ેહાજર" હોય અને અન્યથા રા�માં Medicaid અથવા CHIP   

https://www.medicaid.gov/about-us/beneficiary-resources/index.html#statemenu
https://www.medicaid.gov/about-us/beneficiary-resources/index.html#statemenu


  

 

માટે લાયક હોય. નીચેના કો�કમાં કેટલીક કાયદેસરની સૂિચ છે વત�માન ઇિમગ્રન્ટ િસ્થિતઓ. સંપૂણ� સૂિચ માટે, 
HealthCare.gov/immigrants/lawfully-present-immigrants તપાસો.  

લૉફલુી પે્રઝેન્ટ ઇિમગ્રન્ટ સ્ટેટસ 
• વેઇિટંગ િપિરયડ [LPR/ગ્રીન કાડ�  ધારક સાથે લાયકાત 
ધરાવતા િબન-નાગિરક ઇિમગ્રશેન સ્ટેટસ, યુ.એસ.માં એક વષ� 
કે તેથી વધુ સમય માટે પેરોલ, પીિડત �વનસાથી અથવા 
માતા-િપતા કે જમેની HHS સાથે પેિન્ડંગ અથવા મંજૂર 
િપિટશન હોય, િવિક્ટમ ઑફ ટ� ાિફિકંગ માટેના અરજદારો, 
શરતી પ્રવેશ (માતાિપતા પહેલા ંમંજૂર 1980)] 

• માનવતાવાદી દર�ો અથવા સંજોગો (અસ્થાયી સંરિ�ત 
દર�ો, ખાસ િકશોર દર�ો, આશ્રય અરજદારો, ત્રાસ સામ ે
સંમેલન, હેરફેરનો ભોગ બનેલા લોકો સિહત) 

• માન્ય નોન-ઇિમગ્રન્ટ િવઝા 
• અન્ય કાયદાઓ �ારા આપવામા ંઆવેલ કાનૂની દર�ો 

(અસ્થાયી િનવાસી દર�ો, LIFE એક્ટ, કૌટંુિબક એકતા 
વ્યિ�ઓ) 

પાંત્રીસ રા�ો, કોલંિબયા િડિસ્ટ� ક્ટ, અમેિરકન સમોઆ, યુ.એસ. વિજ�ન આઇલેન્ડ્સ અને કોમનવેલ્થ ઑફ ધ 
નોધ�ન માિરયાના આઇલેન્ડ્સ (Commonwealth of the Northern Mariana Islands, CNMI) એ તે વ્યિ�ઓ 
સિહત કાયદેસર રીતે રહેતા બાળકો અને/અથવા સગભા� વ્યિ�ઓને Medicaid કવરજે આપવાનંુ પસંદ કયુ� છે. જ ે
અન્યથા CHIPRA 214 િવકલ્પ હેઠળ પાંચ વષ�ની રાહ જોવાની અવિધને આધીન રહેશે. આમાંથી અઠયાવીસ 
રા�ો કાયદેસર રીતે રહેતા બાળકો અને/અથવા સગભા� વ્યિ�ઓને અલગ CHIP માં આવરી લે છે. આ િવકલ્પ 
પ્રદાન કરનારા રા�ોની સૂિચ Medicaid.gov/medicaid/enrollment-strategies/medicaid-and-chip-
coverage-lawfully-residing-children-pregnant-women પર ઉપલબ્ધ છે.  

ARP હેઠળ, એિપ્રલ 2022 થી શ� થાય છે, રા�ો પાસે પાંચ વષ� માટે, ગભા�વસ્થા-સંબંિધત Medicaid અને 
CHIP પાત્રતાને 12 મિહના સુધી લંબાવવાનો િવકલ્પ છે. આનો અથ� એ છે કે યોગ્ય સગભા� વ્યિ�ઓ કે જઓે 
સગભા�વસ્થા સંબંિધત Medicaid અથવા CHIP માં નોધંાયેલા છે તેઓ જન્મ આપ્યા પછી 12 મિહના સુધી આ 
કવરજે સાથે ચાલુ રાખી શકશે.v 

Medicaid ઇમરજન્સી કવરજે 
Medicaid કટોકટીની તબીબી િસ્થિતની સારવાર માટે ચૂકવણી પૂરી પાડે છે જો ગ્રાહકો રા�માં તમામ 
Medicaid પાત્રતા માપદંડોને પૂણ� કર ેછે (જમે કે આવક અને રા� િનવાસસ્થાન), ઇિમગ્રેશન િસ્થિતને ધ્યાનમાં 
લીધા િવના.vi  

Medicare પાત્રતા 
યુ.એસ.ના નાગિરકો અને લાયકાત ધરાવતા 65 અને તેથી વધુ ઉંમરના કાયદેસર રીત ેહાજર ઇિમગ્રન્ટ્સ કે જમેની 
પાસે ઓછામાં ઓછા 40 �ાટ�ર (મોટા ભાગના લોકો માટે 10 વષ�) કવરજે છે, જ ેઉપભો�ાના કામકાજના વષ� 
દરિમયાન પેરોલ ટેક્સની ચુકવણી �ારા કમાય છે, તઓે પ્રીિમયમ-ફ્રી પાટ�  એ Medicare મેળવી શકે છે. કેટલાક   

https://www.healthcare.gov/immigrants/lawfully-present-immigrants/
https://www.medicaid.gov/medicaid/enrollment-strategies/medicaid-and-chip-coverage-lawfully-residing-children-pregnant-women
https://www.medicaid.gov/medicaid/enrollment-strategies/medicaid-and-chip-coverage-lawfully-residing-children-pregnant-women


  

 

ઉપભો�ાઓ અનુક્રમે 42 USC § 1395 અને 8 USC § 1611(b)(3) હેઠળ પ્રીિમયમ-મુ� ભાગ A Medicare 
માટે લાયક બનવા માટે �વનસાથીના કાય� ઇિતહાસનો ઉપયોગ પણ કરી શકે છે.  

ઉપભો�ા જઓે આ જ�િરયાતોને પૂણ� કર ેછે પરંતુ પ્રીિમયમ-મુ� ભાગ A માટે હકદાર બનવા માટે પૂરતા 
�ાટ�રના કવરજે ધરાવતા નથી તેઓ Medicare પાટ�  બી કવરજેમાં નોંધણી કરવાનંુ પસંદ કરી શકે છે (જમેાં 
કાયમી રહેઠાણ માટે કાયદેસર રીતે સ્વીકારવામાં આવેલા એિલયન્સ માટે પાંચ વષ�ની રહેઠાણની જ�િરયાત) 
અને પછી Medicare પાટ�  A કવરજે ખરીદો, જમે કે 42 CFR § 406.20 અને સામાિજક સુર�ા અિધિનયમ 
શીષ�ક XVIII ની કલમ 1836 અને 1818 હેઠળ વણ�વેલ છે. કારણ કે આ પ્રકારના Medicare કવરજે ધરાવતા 
 
ઉપભો�ાઓ ભાગ A માટે માિસક પ્રીિમયમ ચૂકવે છે, તેને Medicare પ્રીિમયમ ભાગ A (42 CFR § 406.20 
થી 42 CFR § 406.38) કહેવામાં આવે છે. જો ઉપભો�ાઓ �ાર ેપ્રથમ વખત પાત્ર બને ત્યાર ેપ્રીિમયમ ભાગ 
A અને B ખરીદતા નથી, તો જો તેઓ પછીથી 42 CFR § 408.20 થી 408.27 હેઠળ સાઇન અપ કરવાનંુ પસંદ 
કર ેતો તેમને િવલંિબત નોધંણી દંડ ચૂકવવો પડી શકે છે.  

Medicare સેિવંગ્સ પ્રોગ્રામ્સ (Medicare Savings Programs, MSPs) �ારા તેમના Medicare િપ્રિમયમની 
ચૂકવણી કરવામાં ઉપભો�ાઓ તેમના રા� તરફથી મદદ માટે પાત્ર હોઈ શકે છે. ઉપભો�ા Medicare ભાગ 
A માટે લાયક હોવા જોઈએ અને લાયક બનવા માટે ચો�સ આવક અને સંસાધન મયા�દાઓને પૂણ� કર ેછે. 
કેટલાક િકસ્સાઓમાં, MSPs Medicare પાટ�  A અને Medicare પાટ�  B કપાતપાત્ર, િસ�ા વીમો અને કો-પેમેન્ટ 
પણ ચૂકવી શકે છે જો ગ્રાહકો અમુક શરતો પૂરી કર ેછે. પ્રીિમયમ-મુ� ભાગ A અને Medicare પાટ�  B કવરજેમાં 
નોધંાયેલા ઉપભો�ા પણ 42 CFR § 423 હેઠળ વધારાની મદદ (Medicare ભાગ D) માટે હકદાર છે. એક્સ્ટ� ા 
હેલ્પ (ભાગ D) એ મયા�િદત આવક અને સંસાધનો ધરાવતા ઉપભો�ાઓને Medicare િપ્રિસ્ક્રપ્શન ડ�ગ પ્રોગ્રામ 
ખચ� જમે કે પ્રીિમયમ, કપાતપાત્ર અને િસ�ા વીમા ચૂકવવામાં મદદ કરવા માટેનો એક કાય�ક્રમ છે. જો 
ઉપભો�ાઓ �ાર ેતેઓ પ્રથમ પાત્ર બને ત્યાર ેપ્રીિમયમ ભાગ D ખરીદતા નથી, તો તેઓ 42 CFR § 423.46 
હેઠળ પછીથી સાઇન અપ કરવાનંુ પસંદ કર ેતો તેમને િવલંિબત નોધંણી દંડ ચૂકવવો પડી શકે છે. Medicare 
પાટ્સ� અને લાભો સંબંિધત વધારાની માિહતી Medicare.gov/basics/get-started-with-medicare પર 
ઉપલબ્ધ છે.  

અન્ય કવરજે િવકલ્પો 
કાયદેસર રીતે હાજર ન હોય તેવા ગ્રાહકો આ માટે પાત્ર હોઈ શકે છે: 

 શ્રમ અને િડિલવરી સેવાઓ સિહત કટોકટીની તબીબી િસ્થિતની સારવાર માટે કટોકટી તબીબી સહાય 
(ઇમજ�ન્સી Medicaid).  

 િપ્રનેટલ કવરજે, શ્રમ અને િડિલવરી, અને ગભ�વતી વ્યિ�ઓ માટે પોસ્ટપાટ�મ કેર (રા� પર આધાર 
રાખીને) જ ેરા�ોએ આ િવકલ્પ પસંદ કય� છે ત્યાં CHIP અ�ત બાળક િવકલ્પ �ારા.  

 બ�રોની બહાર સંપૂણ� િકંમતે ખાનગી કવરજે ઓફર કરવામાં આવે છે.   

https://www.medicare.gov/basics/get-started-with-medicare


  

 

 સામુદાિયક આરોગ્ય કેન્દ્રો (community health centers, CHCs) અને સ્થળાંતિરત આરોગ્ય કેન્દ્રો 
(migrant health centers, MHCs) સિહત મફત અથવા ઓછા ખચ� આરોગ્ય સંભાળ િવકલ્પો. CHC 
અને MHC બંને ચૂકવણી કરવાની �મતા અથવા ઇિમગ્રેશન િસ્થિતને ધ્યાનમાં લીધા િવના વ્યાપક 
પ્રાથિમક સંભાળ પ્રદાન કર ેછે. જો કે, MHC માત્ર સ્થળાંતિરત અને મોસમી ખેત કામદારો અને તેમના 
પિરવારોને જ સેવા આપે છે. 

અન્ય કવરજે િવકલ્પો િવશે વધુ માિહતી માટે, Marketplace.cms.gov/technical-assistance-resources/health-
coverage-options-for-uninsured.pdf પર વીમાધારક માટે આરોગ્ય કવરજે િવકલ્પોનો સંદભ� લો.  

ઉપભો�ાઓની ઇિમગ્રેશન િસ્થિતની ચચા� કરવા માટેની આવશ્યકતાઓ અને 
શે્ર� વ્યવહારો 
ઉપભો�ાની ઇિમગ્રેશન િસ્થિત સંવેદનશીલ િવષય હોઈ શકે છે. ઉપભો�ાઓ સાથે વાતચીત દરિમયાન આનંુ 
ધ્યાન રાખો.  

નીચે કેટલીક કાનૂની આવશ્યકતાઓ તેમજ ઉપભો�ાઓની ઇિમગ્રેશન િસ્થિતની ચચા� કરતી વખતે સહાયકો 
માટે ભલામણ કરલે શે્ર� પ�િતઓ છે. 

 45 CFR § 155.205(c) હેઠળ નેિવગેટસ� િલિમટેડ ઇંગ્લીશ પ્રાવીણ્� (Limited English Proficiency, 
LEP) ધરાવતા ઉપભો�ાઓ માટે લાયકાત ધરાવતા વ્યિ�ઓ �ારા મફતમાં મૌિખક અથ�ઘટન અને 
લેિખત અનુવાદ સહાય પૂરી પાડવા માટે કાયદેસર રીતે જ�રી છે. વધુ માિહતી માટે, મયા�િદત અંગે્ર� 
પ્રાવીણ્� ધરાવતા ઉપભો�ાઓને સેવા આપવી નો સંદભ� લો. 

 સહાયકોએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે ઉપભો�ાઓ �ણતા હોય કે નાગિરકતા અને ઈિમગ્રેશન સ્ટેટસના 
દસ્તાવેજો માત્ર કવરજે માટે અર� કરનારાઓ માટે જ જ�રી છે, ઘરના અન્ય સભ્યો માટે નહી.ં 

 સહાયકોએ યોગ્ય ઇિમગ્રેશન િસ્થિતઓ અને સ્વીકાય� ઇિમગ્રેશન દસ્તાવેજો િવશે માિહતી પ્રદાન કરવી 
જોઈએ જથેી ઉપભો�ાઓને તે ન�ી કરવામાં મદદ મળી શકે કે તેમના પિરવારમાં કોની પાસે આરોગ્ય  
કવરજેની અર� કરવા માટે યોગ્ય ઇિમગ્રેશન િસ્થિત છે. 

 આિસસ્ટસ� િબનજ�રી પ્ર�ો ટાળવા જોઈએ, ખાસ કરીને એવા ગ્રાહકોના ઈિમગે્રશન સ્ટેટસ િવશેના પ્ર�ો 
કે જઓે હેલ્થ કવરજે માટે અર� કરતા નથી અને િમશ્ર ઈિમગે્રશન સ્ટેટસવાળા ઘરોમાં રહે છે. િબન-
અરજદાર કુટંુબ અથવા ઘરના સભ્યોની ઇિમગે્રશન િસ્થિત અંગે િબનજ�રી પ્ર�ો પૂછવાથી નાગિરક 
અિધકાર અિધિનયમના શીષ�ક VI અથવા પોષણ�મ સંભાળ કાયદાની કલમ 1557 નંુ ઉલ્લંઘન થઈ શકે છે. 

 સહાયકોએ "િબનદસ્તાવે�કૃત," "અનિધકૃત" અથવા "ગેરકાયદેસર" જવેા શબ્દો ટાળવા જોઈએ. તેના 
બદલે, હકીકત પત્રકો અને અન્ય સામગ્રી પ્રદાન કરો જ ેકાયદેસર રીતે હાજર ઇિમગ્રેશન િસ્થિતનંુ વણ�ન 
કર ેછે. ખાતરી કરો કે સામગ્રી એવી ભાષામાં છે કે જ ેઉપભો�ાઓ સમ� શકે.  

https://marketplace.cms.gov/technical-assistance-resources/health-coverage-options-for-uninsured.pdf
https://marketplace.cms.gov/technical-assistance-resources/health-coverage-options-for-uninsured.pdf
https://marketplace.cms.gov/technical-assistance-resources/limited-english-proficiency-job-aid.pdf
https://marketplace.cms.gov/technical-assistance-resources/limited-english-proficiency-job-aid.pdf


  

 

 સહાયકોએ ઉપભો�ાઓને નોન-પ્રોિફટ ઈિમગ્રેશન એટન� પાસે મોકલવા માટે તૈયાર રહેવંુ જોઈએ કે 
જઓે ખાતરી ન ધરાવતા હોય કે તેમની પાસે યોગ્ય ઈિમગ્રેશન સ્ટેટસ છે કે નહી ંઅથવા જો તેમની પાસે 
ઈિમગ્રેશન દસ્તાવેજો સરળતાથી ઉપલબ્ધ ન હોય તો તેમને મેળવવામાં મદદ કરવા. 

નોધંણી પ્રિક્રયા દરિમયાન ઇિમગ્રન્ટ્સને મદદ કરવા માટેની િટપ્સ 
નીચેની કાનૂની આવશ્યકતાઓ અને ભલામણ કરલે શે્ર� પ્રથાઓ સહાયકોને ઇિમગ્રન્ટ ઉપભો�ાઓ સાથે વાત 
કરવામાં મદદ કરી શકે છે કે જઓે પોતાના માટે અથવા અન્ય કોઈ વતી આરોગ્ય કવરજે મેળવવા માંગતા હોય.  

 આિસસ્ટસ� ઇિમગ્રન્ટ્સ એવા ઉપભો�ાઓને ગોપનીયતા અને ગોપનીયતા િવશે, ખાસ કરીને તેમની 
નાગિરકતા અથવા ઇિમગ્રેશન િવશે ખાતરી આપતા સંદેશાઓ આપીને શ�આત કરવી જોઈએ 
િસ્થિતઓ અને સામાિજક સુર�ા નંબરો (statuses and Social Security Numbers, SSNs). 
ઉપભો�ાઓને જણાવો કે તેઓએ આપેલી માિહતીનો ઉપયોગ સરકારી એજન્સીઓ �ારા ઈિમગ્રેશન 
કાયદાઓ અથવા નીિતઓને લાગુ કરવા માટે કરવામાં આવશે નહી.ં 

 આિસસ્ટસ� આરોગ્ય કવરજે માટે અર� કરી રહેલા ઉપભો�ા અથવા ઉપભો�ાઓને પણ યોગ્ય રીતે 
ઓળખવા જોઈએ કે શંુ તેઓ પોતાના માટે કે અન્ય કોઈ વ્યિ� વતી આરોગ્ય કવરજે માંગે છે. 

 શ� હોય ત્યાં, સહાયકોએ ઉપભો�ાઓને સાદી ભાષામાં માિહતી પૂરી પાડવી જોઈએ. જો કે, ઘણી 
ઇિમગ્રેશન નીિતઓ જિટલ હોય છે અને સાદી ભાષામાં ચો�સ રીત ેસમ�વવી મુશ્કેલ હોય છે. આ 
િકસ્સાઓમાં, સહાયકોએ મયા�િદત સચોટ માિહતી પ્રદાન કરવી જોઈએ અને વધુ સલાહ માટે 
ઉપભો�ાઓને બહારના િનષ્ણાતો પાસે મોકલવા જોઈએ.  

 માિહતી સહાયકો LEP ઉપભો�ાઓ સાથે શેર કર ેછે તે હંમેશાં સમયસર અને સુલભ હોવી જોઈએ. આ 
કરવા માટે, સહાયકોએ LEP ઉપભો�ાઓને મફત લેિખત અનુવાદો અને મૌિખક અથ�ઘટન સેવાઓ 
પ્રદાન કરવાની જ�ર પડી શકે છે.  

 જો ઉપભો�ાઓ અંગે્ર� િસવાયની અન્ય ભાષાઓ બોલ ેછે અને 1-800-318-2596 પર અન્ય ભાષામાં 
વ્યિ�ગત સહાય મેળવવા માંગતા હોય તો સહાયકોએ માક�ટપ્લેસને કૉલ કરવો જોઈએ. ઉપભો�ાઓને 
સમ�વો કે માક�ટપ્લેસ અન્ય ભાષાઓમાં મફતમાં સહાય પૂરી પાડે છે. અંગે્ર� િસવાયની અન્ય 
ભાષાઓમાં મદદની ઑફર કરતી વ્યિ�ગત સહાયક સંસ્થાઓને શોધવા માટે HealthCare.gov પર 
ઉપભો�ાઓને સ્થાિનક સહાય શોધો માટે ડાયરકે્ટ કરો. 

 નોધંણી પ્રિક્રયા દરિમયાન ઇિમગ્રન્ટ્સને મદદ કરવા માટેની િટપ્સ �ાર ેઉપભો�ા એપોઇન્ટમેન્ટ લેવા 
માટે કૉલ કર ેત્યાર ેસહાયકોએ ઉપભો�ાઓને એપોઇન્ટમેન્ટમાં તેમની સાથે કયા દસ્તાવેજો લાવવા 
જોઈએ તે ઓળખવામાં મદદ કરવી જોઈએ. આિસસ્ટસ� ફ્લાયસ�, બ્રોશસ� અથવા અન્ય હેન્ડઆઉટ્સ 
પણ પ્રદાન કરી શકે છે જ ેસમ�વે છે કે આઉટરીચ ઇવેન્ટ્સ દરિમયાન નોધંણી કરવા માટે કયા   

https://localhelp.healthcare.gov/#/


  

 

દસ્તાવેજોની જ�ર છે. સ્વીકાય� દસ્તાવેજોની સૂિચ માટે, 
HealthCare.gov/immigrants/documentation તપાસો.  

પાત્રતા અને નોધંણી પડકારોને હેન્ડલ કરવા માટેની િટપ્સ 
નીચેની શે્ર� પ�િતઓ સહાયકોને પાત્રતા અને નોધંણી પ્રિક્રયામાં પડકારોનો સામનો કરવામાં મદદ કરી શકે છે. 
ઇિમગ્રન્ટ ઉપભો�ાઓને કવરજે માટે અર� કરવામાં મદદ કરતી વખત,ે સહાયકોએ આ કરવંુ જોઈએ: 

 અમુક ઇિમગ્રન્ટ ઉપભો�ાઓ માટે સામાન્ય આવકના િવિવધ �ોતોથી પિરિચત બનો, જમેાં કોઈ 
િનિ�ત આવક, િવદેશી આવક અથવા સ્વ-રોજગાર વ્યવસાિયક આવક ધરાવતા મોસમી કામદારોનો 
સમાવેશ થાય છે. આ િવિવધ પ્રકારની આવક વીમા પરવડે તેવા કાય�ક્રમો માટેની પાત્રતાને અસર કરી 
શકે છે જ ેઆરોગ્ય કવરજેના ખચ�ને ઘટાડે છે. 

 નોધં કરો કે 2021 થી શ� થતા એક અઠવાિડયા માટે બેરોજગારી વળતર મેળવનારા અથવા પ્રા� કરવા 
માટે મંજૂર થયેલા મોટાભાગના ટેક્સ ફાઇલસ� માટે ARP પ્રીિમયમ ટેક્સ કે્રિડટ સહાયને વધુ ઉદાર બનાવે 
છે. ઉપભો�ાઓએ 2021 દરિમયાન શ� થતા કોઈપણ અઠવાિડયા માટે બેરોજગારી વળતર પ્રા� 
કરવા અથવા પ્રા� કરવા માટે મંજૂર કયા�નંુ પ્રમાિણત કરવંુ આવશ્યક છે અને મળવંુ આવશ્યક છે અન્ય 
APTC પાત્રતા જ�િરયાતો. જ ેઉપભો�ા માપદંડોને પૂણ� કર ેછે તેઓ પણ CSR માટે પાત્ર બનશે. આ 
જોગવાઈ માત્ર પ્લાન વષ� 2021 માટે જ લાગ ુપડે છે. 

 ઉપભો�ાઓને ઓનલાઈન અર� (દા.ત., દસ્તાવેજનો પ્રકાર અને નંબર) પર િવનંતી કરવામાં આવેલી 
તમામ ઈિમગ્રેશન માિહતીનો સમાવેશ કરવા પ્રોત્સાિહત કરો. આનાથી ઉપભો�ાઓના ઈિમગ્રેશન અને 
નાગિરકતાની િસ્થિતની સફળતાપૂવ�ક ચકાસણી થવાની સંભાવના વધી જશે. 

 ધ્યાન રાખો કે ઉપભો�ાઓ કદાચ �ણતા ન હોય કે ઓનલાઈન નોધંણી કરવા માટે તેમની પાસે ઈમેલ 
એકાઉન્ટ હોવંુ જ�રી છે. આિસસ્ટસ�ને ઈમેલ એકાઉન્ટ સેટ કરવા માટે ઉપભો�ાઓ સાથે કામ કરવા 
માટે વધારાનો સમય ફાળવવો પડી શકે છે. ઉપભો�ા માક�ટપ્લેસને 1-800-318-2596 પર કૉલ કરીને 
ફોન પર પણ નોધંણી કરાવી શકે છે.  

ID પૂ્રિફંગ 

 ઓળખ (identity, ID) પૂ્રિફંગ પ્રિક્રયામાં ઉપભો�ાઓને મદદ કરવા માટે તૈયાર રહો, કારણ કે 
ઇિમગ્રન્ટ્સ પાસે ID પૂ્રિફંગ માટે જ�રી કે્રિડટ ઇિતહાસ હોવાની શ�તા ઓછી હોય છે. ઉપભો�ાઓને 
ID પૂ્રિફંગ પ્રિક્રયા માટે તૈયાર કરવામાં મદદ કરવા માટે, તેમનો સંદભ� લો તમારી ઓળખની ચકાસણી: 
માક�ટપ્લેસમાં ID પૂ્રિફંગ. ઉપભો�ાઓને �ણ કરો કે CMS ઉપભો�ાઓની અર�ને એક્સિપિરયન 
સાથે ચકાસે છે, જથેી તેઓ તેમના કે્રિડટ સ્કોસ�ની તપાસ કરતી વખતે CMS તરફથી પૂછપરછ જોઈ શકે, 
પરંત ુપછૂપરછ ઉપભો�ાઓના કે્રિડટ સ્કોરને અસર કરતી નથી.  

https://www.healthcare.gov/immigrants/documentation/
https://marketplace.cms.gov/outreach-and-education/your-marketplace-application.pdf
https://marketplace.cms.gov/outreach-and-education/your-marketplace-application.pdf


  

 

 તમારા રા�માં અન્ય આરોગ્ય સંભાળ કાય�ક્રમોનંુ અન્વેષણ કરો જ ેયુ.એસ.માં કાયદેસર રીતે હાજર ન 
હોય તેવા ઉપભો�ાઓને સેવાઓ પ્રદાન કરી શકે છે. 

ડેટા મેિચંગ ઇસ્યઝુ (સમસ્યાઓ) 

 DMI સાથે ઉપભો�ાઓને મદદ કરવા તૈયાર રહો. સહાયકોએ નોંધણી જૂથના સાચા સભ્ય માટે સાચી 
માિહતી સબિમટ કરી છે તેની ખાતરી કરવા માટે ઉપભો�ાઓને તેમની યોગ્યતાની સૂચનાઓ તેમજ 
તેમને મળેલી કોઈપણ રીમાઇન્ડર સૂચનાઓ કાળ�પવ�ૂ ક વાંચવા પ્રોત્સાિહત કરવા જોઈએ. 
ઉપભો�ાઓ તેમના માક�ટપ્લેસ એકાઉન્ટને તપાસીને વણઉકેલાયલાે  DMIs છે કે નહી ંતે પણ િનધા�િરત 
કરી શકે છે, �ાં “એિપ્લકેશન િવગતો” હેઠળ તમામ વણઉકેલાયલીે  િવસંગતતાઓની સૂિચ હશે જ ે
ઉપભો�ાઓને તઓેએ માક�ટપ્લેસમાં સબિમટ કરલેા દસ્તાવજેોની િસ્થિત િવશે પ્ર�ો હોય તેમણે 
માક�ટપ્લેસ કૉલ સેન્ટર (Marketplace Call Center) પર કૉલ કરવો જોઈએ.  

 નોધં કરો કે:  

 વ્યિ�ગત બ�ર ફેડરલી-ફેસીલેટેડ માક�ટપ્લેસ (Federally-facilitated Marketplace, FFM) 
એિપ્લકેશનને આ દસ્તાવેજોમાંથી માત્ર અમુક માિહતીની જ�ર છે - દસ્તાવેજો નહી ં- િસવાય કે 
ગ્રાહકોની માિહતી ચકાસી શકાતી નથી. ઇલેક્ટ� ોિનક અથવા અિધકૃત કાગળ દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ 
કરી શકાય છે.  

 જો ગ્રાહકોની માિહતી ચકાસી શકાતી નથી (અને તેઓ DMI નો સામનો કર ેછે), તો ગ્રાહકો પાસે 
સહાયક દસ્તાવેજો પ્રદાન કરવા માટે સામાન્ય રીત ે90 અથવા 95 િદવસ હોય છે. તઓે કાં તો તેમના 
ઓનલાઈન ખાતામાં દસ્તાવેજો અપલોડ કરી શકે છે અથવા દસ્તાવેજોની નકલો FFM ને ટપાલ 
�ારા મોકલી શકે છે. આ સમય દરિમયાન, અરજદારો કે જઓે અન્યથા પાત્ર છે તે પ્રોગ્રામમાં નોધંણી 
કરવામાં આવે છે જ ેતેઓ અર� ફાઇલ કરનાર(ઓ) �ારા પ્રદાન કરવામાં આવેલી માિહતીના 
આધાર ેલાયક જણાય છે.  

ઇિમગ્રન્ટ કન્ઝ્યુમર એિલિજિબિલટી િસનાિરયો  
નોધં: આ એક અનુમાિનત ઉદાહરણ છે. આ �શ્યમાં વાસ્તિવક અરજદારના નામનો ઉપયોગ કરવામાં
આવ્યો નથી.  

 

ઈવા (Eva) અને અદાન (Adan) સાન્તોસ કોલોરાડોમાં રહે છે. તેઓ બંને 28 વષ�ના છે, પિરણીત છે અને તેમને એક 
વષ�નંુ બાળક છે, સેરનાે , જનેો જન્મ યુએસમાં થયો હતો અદાન આ વષ� નાગિરક બન્યો હતો. અદાને ઈવાના વતી 
કાયદેસરના કાયમી િનવાસી અર� સબિમટ કરી જ ેમાચ� 2021 માં મંજૂર કરવામાં આવી હતી. ઈવાને તેન ગ્રીન 
કાડ� બે વષ� પહેલા મળ્યંુ હતંુ અને તે પાંચ મિહનાની ગભ�વતી છે. તેમની વાિષ�ક પાિરવાિરક આવક $24,000 અથવા 
ત્રણ વ્યિ�ના પિરવાર માટે FPL ના 111 ટકા છે. અદાન (Adan) અને ઈવાએ (Eva) સંયુ� રીતે ટેક્સ ભય� અને  

ું

 



  

 

સેરનેાને (Serena) આિશ્રત તરીકે દાવો કય�. ઈવા તેના સમગ્ર પિરવારને આરોગ્ય કવરજેમાં નોંધણી કરાવવામાં 
મદદ કરવા માટે એક સહાયકનો સંપક�  કર ેછે, પરંતુ તેણીને ખાતરી નથી કે તે બધા પાત્ર છે કે નહી.ં  

સાન્તોસ પિરવાર માટે પાત્રતાના િનધા�રણ શંુ હશે? શંુ અદાન, ઈવા અને સેરનેા એક જ પ્રકારના કવરજેમાં 
નોધંણી કરાવી શકશે?  

 જવાબ: અદાન, ઈવા અને સેરનેા તેમની અલગ-અલગ નાગિરકતા અને ઈિમગ્રેશન સ્ટેટસને કારણે એક 
જ પ્રકારના કવરજેમાં નોધંણી કરી શકશે નહી.ં નોધંણી માટેની તેમની લાયકાત તેના પર પણ આધાર 
રાખે છે કે શંુ તઓે એવા રા�માં રહે છે કે જણે ેMedicaid કવરજેનો િવસ્તાર કય� છે. સાન્તોસ પિરવાર 
માટે પાત્રતાના િનધા�રણ નીચે મુજબ હશે : 

 અદાન: યુ.એસ.ના નાગિરક તરીકે, અદાન માક�ટપ્લેસ �ારા QHP માં નોધંણી કરવા માટે લાયક છે 
અને તે Medicaid માટે પાત્ર હોઈ શકે છે. કારણ કે અદાનના હોમ સ્ટેટ ઑફ કોલોરાડોએ Medicaid 
FPL ના 138 ટકા સુધી િવસ્તરણ કય�ુ છે, અદાનની આવક તેને Medicaid કવરજે માટે લાયક બનાવે 
છે. અદાન Medicaid િવસ્તરણ રા�માં રહેતો હોવાથી, તે માક�ટપ્લેસ �ારા APTC અથવા CSR 
માટે અયોગ્ય છે. જો અદાન Medicaid નોન-િવસ્તરણ રા�માં રહેતો હોય અને માક�ટપ્લેસ �ારા 
કવરજેમાં નોધંાયેલ હોય, તો તે માક�ટપ્લેસ �ારા APTC અને CSR માટે લાયક ઠરશે. 

 ઈવા: ઈવાને Medicaid પાત્રતાના હેતુઓ માટે કાયદેસર રીત ેહાજર અને "લાયકાત ધરાવતા િબન-
નાગિરક" ગણવામાં આવે છે, પરંતુ તણેીએ હજુ સુધી પાંચ વષ�ની રાહ જોવાની અવિધ પૂરી કરી 
નથી. જો કે, ઈવા કોલોરાડોમાં રહેતી હોવાથી, તે Medicaid માટે પાત્ર છે; કોલોરાડો એક એવંુ રા� 
છે કે જણેે CHIPRA 214 િવકલ્પને પસંદ કય� છે અને તેથી કાયદેસર રીતે રહેતી સગભા� વ્યિ�ઓ 
માટે Medicaid/CHIP કવરજે ઓફર કર ેછે, જમેાં લાયકાત ધરાવતા ઇિમગ્રેશન સ્ટેટસ ધરાવતા 
તેમના પ્રથમ પાંચ વષ�ની અંદરનો સમાવેશ થાય છે.  

 સેરનાે : કારણ કે સેરનાે નો જન્મ યુ.એસ.માં થયો હતો, તે એક નાગિરક છે અને Medicaid કવરજે 
માટે પાત્ર છે, જો તે રા�માં યોગ્યતાના માપદંડોને પૂણ કર ેછે.  �

વધારાના સંસાધનો 
 HealthCare.gov: ઇિમગ્રન્ટ્સ માટે આરોગ્ય કવરજે  

HealthCare.gov/what-do-immigrant-families-need-to-know પર 

 CMS રા� આરોગ્ય અિધકારી (State Health Official, SHO) પત્ર ફરીથી: 18 ઓક્ટોબર, 2021 ના 
રોજ �રી કરાયેલ COFA માઈગ્રન્ટ્સ માટે Medicaid પાત્રતા:  
Medicaid.gov/federal-policy-guidance/downloads/sho21005.pdf  

https://www.healthcare.gov/what-do-immigrant-families-need-to-know/
https://www.medicaid.gov/federal-policy-guidance/downloads/sho21005.pdf


  

 

 CMS SHO પત્ર ફરી: "કાયદેસર રીતે રહેતા" બાળકો અને સગભા� �ીઓનંુ Medicaid અને CHIP 
કવરજે, 1 જુલાઈ, 2010ના રોજ �રી કરવામાં આવ્યું:  
Medicaid.gov/federal-policy-guidance/downloads/SHO10006.pdf 

 અફઘાન ઇવે�ુઇઝ ફેક્ટ શીટ માટે આરોગ્ય કવરજે િવકલ્પો : 
Medicaid.gov/medicaid/eligibility/downloads/hlth-cov-option-afghan-evac-fact-sheet.pdf  
Medicaid.gov 

 
i Health Insurance Marketplace® એ U.S. Department of Health and Human Services નું નોધંાયેલ સિવ�સ માક�  છે. 
ii વ્યિ�ગત જવાબદારી અન ેકાય� તક સમાધાન અિધિનયમ (Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation 
Act, PRWORA) (8 USC § 1613(a)) ની કલમ 403.  
iii જુઓ 8 USC § 1613(b).  
ivઅફઘાન ઇવે�ુઇઝ ફેક્ટ શીટ (1 નવેમ્બર, 2021 ના રોજ �રી કરાયેલ) માટે આરોગ્ય કવરજે િવકલ્પો જુઓ, 
Medicaid.gov/medicaid/eligibility/downloads/hlth-cov-option-afghan-evac-fact-sheet.pdf   પર ઉપલબ્ધ છે
v સગભા� અને પોસ્ટપાટ�મ વ્યિ�ઓ માટે Medicaid અન ેCHIP હેઠળ ચો�સ કવરજેમાં ફેરફાર. ARP એક્ટની કલમ 9812. 
BILLS-117hr1319enr.pdf (congress.gov) 
vi 8 U.S.C § 1611(b)(1)(A) 

https://www.medicaid.gov/federal-policy-guidance/downloads/SHO10006.pdf
https://www.medicaid.gov/medicaid/eligibility/downloads/hlth-cov-option-afghan-evac-fact-sheet.pdf
https://www.medicaid.gov/
https://www.medicaid.gov/medicaid/eligibility/downloads/hlth-cov-option-afghan-evac-fact-sheet.pdf
https://www.congress.gov/117/bills/hr1319/BILLS-117hr1319enr.pdf
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