
Նոր Շուկան
Շուկայում մասնավոր ապահովագրական ընկերությունները 
միմյանց հետ կմրցակցեն ձեր գործարքը ձեռք ձգելու համար: 
Covered California-ն գրանցման համար կբացվի հոկտեմբերի 
1, 2013 թվականից՝ հունվարի 1, 2014 թվականից սկսվող 
ապահովագրության համար:

Այցելելով Covered California շուկան՝ Դուք կկարողանաք 
կետ առ կետ համեմատել ապահովագրական ծրագրերը եւ 
դրանցից ընտրել այն, որը լավագույնս համապատասխանում 
է ձեր եւ ձեր ընտանիքի կարիքներին: 

Covered California-ն միակ վայրն է, որտեղ կարող եք 
օգտվել դաշնային կառավարության կողմից առաջարկվող 
աջակցությունից` վճարելու ձեր ապահովագրության 
համար, որն ուղղված կլինի առողջության ապահովագրման 
ծախսերի նվազեցմանը: Եթե դուք համապատասխանեք 
ապահովագրության վճարումների աջակցության ծրագրին, 
այդ գումարը կնվազեցնի ձեր ապահովագրության վճարը:

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

Ապահովագրելով Ձեզ Եւ Ձեր 
Ընտանիքը

Ապահովագրելով 
Կալիֆորնիացիներին

Առողջության 
Ապահովագրության Ծրագրերի 
Բարելավումներ 
Որպես կառավարական առողջապահական խնամքի օրենք՝ 
Patient Protection and Affordable Care Act (Affordable Care Act)-ի 
մի մաս՝ բոլոր նոր վաճառված ապահովագրական ծրագրերը 
պետք է համապատասխանեն որոշակի պահանջների: Նրանք 
պետք է ծածկեն հիմնական առողջապահական նպաստներ, 
ինչպես բժշկի այցելությունը, հիվանդի հոսպիտալացումը, 
շտապ օգնության տրամադրումը, մայրական խնամքը, 
մանկաբուժությունը եւ դեղատոմսերը:

Ավելի հեշտ կլինի համեմատել առողջության 
ապահովագրության ծրագրերը: Կլինեն ապահովագրության 
հիմնական չորս աստիճաններ՝ պլատինե, ոսկե, արծաթե եւ 
բրոնզե: Սա կհեշտացնի ծրագրերի համեմատությունը ինչպես 
նույն կատեգորիայում, այնպես էլ տարբեր կատեգորիաներում: 
Երբ ծրագրի արժեքը բարձրանում է, ավելանում է նաեւ 
ամսական ապահովագրական մուծումը, սակայն երբ անհատը 
ստանում է բժշկական խնամք, գինն ավելի պակաս է: Դուք 
կարող եք ընտրել վճարել բարձր ամսական ապահովագրական 
մուծում, այնպես որ բժշկական խնամքի կարիքի դեպքում 
գինը ավելի պակաս կլինի: Կամ կարող եք ընտրել ավելի ցածր 
ամսական ապահովագրական մուծում, որը կնշանակի, որ 
բժշկական խնամքի կարիք ունենալու դեպքում ավելի շատ 
կվճարեք: Ընտրությունն ամբողջովին ձերն է:

Covered California™-ի առաքելությունն է բարելավել առողջության 
խնամքը մեր նահանգում՝ ավելացնելով առողջապահական 
ապահովագրությամբ ապահովագրված կալիֆորնիացիների 
թիվը, բարելավելով բոլորիս բժշկական խնամքի որակը եւ 
իջեցնելով այդ խնամքի գինը եւ երաշխավորելով, որ բազմազգ 
Կալիֆորնիայի բնակչությունն ունի որակյալ առողջապահական 
խնամք ստանալու արդար եւ հավասար իրավունք:

Հոկտեմբեր 2013 թվականից սկսած Կալիֆորնիայում օրինական 
կացության իրավունք ունեցող անձինք կկարողանան բժշկական 
ապահովագրություն գնել Covered California կոչվող նոր, հեշտ 
օգտագործվող շուկայից: Covered California-ն կառաջարկի լավ 
արժեքով առողջության ապահովագրության ծրագրեր, որոնք 
չեն կարող դադարեցվել կամ մերժվել: Կալիֆորնիացիները 
կկարողանան ապահովագրություն գնել առցանց եւ Covered 
California-ն հնարավորություն ու կտրամադրի անձամբ եւ 
հեռախոսով օգնություն նրանց, ովքեր կունենան դրա կարիքը: 

Covered California-ն ավելի պարզ եւ 

ավելի մատչելի կդարձնի առողջական 

ապահովագրություն գնելը ձեր եւ միլիոնավոր 

մյուս կալիֆորնիացիների համար:



Գոյություն ունեն ֆինանսական 
աջակցության երեք ծրագրեր, որոնք 
կօգնեն համոզվել, որ յուրաքանչյուր 
մարդ կարող է իրեն թույլ տալ լինել 
ապահովագրված: Այս ծրագրերը 
հասանելի են այն մարդկանց եւ 
ընտանիքներին, որոնք ունեն որոշակի 
եկամուտ եւ չունեն գործատուի 
կամ այլ պետական ծրագրի 
կողմից տրամադրվող, նվազագույն 
ստանդարտներին համապատասխանող 
բժշկական ապահովագրություն:

1. Ամսական ապահովագրության 
մուծումի աջակցությունը նվազեցնում 
է ձեր ապահովագրության 
ծախսը, որը այն գումարն է, որ 
դուք վճարում եք առողջության 
ապահովագրությունը գնելու 
համար`սովորաբար յուրաքանչյուր 
ամիս:

2. Ծախսերի բաշխմանն ուղղված 
աջակցությունը նվազեցնում 
է անհատի կամ ընտանիքի 
առողջապահական խնամքի 
ծախսերը, երբ նրանք ստանում 
են բժշկական խնամք: Դրանք 
կարող են ընդգրկել առաջացած 
համավճարները, համատեղ 
ապահովագրությունը եւ ծախսի 
մասնակցությունը, որոնք 
առաջանում են, օրինակ, երբ դուք 
այցելում եք բժշկին:

3. Medi-Cal-ն անվճար առողջության 
ապահովագրության մի 
ծրագիր է նրանց համար, ովքեր 
համապատասխանում են, ներառյալ 
անհատներ, որոնք հաշմանդամ են, 
եւ նրանք որոնց եկամուտը տարին 
մեկ անձի համար $15,860-ից, իսկ 
չորս անձից բաղկացած ընտանիքի 
համար $32,500-ից պակաս է:

Ինչպես է Գործում Ֆինանսական 
Աջակցությունը
Ստորեւ ներկայացված աղյուսակում կարող եք տեսնել, թե բժշկական 
ապահովագրություն վճարելու համար ինչպես են տարբեր մարդիկ 
համապատասխանում աջակցության: Սրանք օրինակներ են միայն. 
դուք կարող եք ընկնել մեկ այլ կատեգորիայի մեջ:

Մատչելի Առողջապահական 
Ապահովագրություն
Շատ մարդիկ գիտակցում են, որ ունեն առողջապահական ապահովագրության 
կարիք, սակայն նրանց մտահոգում է դրա արժեքը: Առողջության 
ապահովագրությունը հասանելի դարձնելու նպատակով՝ Covered California-ն կօգնի 
մարդկանց տեղեկանալ, թե արդյոք իրենք համապատասխանում են ապահովագրության 
ծախսերը նվազեցնող դաշնային ֆինանսական աջակցությանը դիմելու համար:

Ընտանիքի 
Անդամների Քանակ

Եթե ձեր եկամուտը* 
ՊԱԿԱՍ Է ՔԱՆ …

Եթե ձեր եկամուտը* 
ՄԻՋԵՒ Է…

1 $15,860 $15,860 - $45,960

2 $21,400 $21,400 - $62,040

3 $26,950 $26,950 - $78,120

4 $32,500 $32,500 - $94,200

5 $38,050 $38,050 - $110,280

Դուք կարող է 
համապատասխանեք: Medi-Cal

Covered California-ի 
միջոցով ամսական 

ապահովագրության 
մուծումի աջակցության

* Տվյալները հաշվարկված են ըստ 2013 թվականի

Այցելելով Covered California-ի 
շուկան՝ դուք կկարողանաք կետ առ 
կետ համեմատել ապահովագրական 
ծրագրերը եւ դրանցից ընտրել այն, որը 
լավագույնս համապատասխանում է 
ձեր եւ ձեր ընտանիքի կարիքներին:



Եթե Ձեր Եկամուտը 
Փոխվի
Ապահովագրություն չունեցող 
կալիֆորնիացիները կարող են 
ապահովագրության գնում կատարել 
Covered California-ի միջոցով՝ անկախ 
եկամտի մակարդակից: Ձեր եկամտի 
մակարդակը պարզապես օգնում 
է որոշել, եթե ապահովագրություն 
վճարելու օգնություն ստանալու 
համար համապատասխանում եք 
օգտվելու Medi-Cal-ից, թե ֆինանսական 
աջակցության ծրագրից: Եթե տարվա 
ընթացքում ձեր եկամուտը փոխվի, 
համապատասխանաբար կճշգրտվի 
ձեզի տրվող օգնության մակարդակը: 
Դուք պարտավոր եք ապահովելու, որ 
Covered California-ն տեղյակ լինի եկամտի 
փոփոխություններին, այնպես որ հարկեր 
վճարելու ժամանակ պարտավոր չլինեք 
տարբերությունը վճարելու:

Եթե Դուք ունեք Medi-Cal 
ապահովագրություն, եւ ձեր եկամուտն 
աճում է ու անցնում տարեկան $15,860-ից`  
մեկ անձի համար կամ $32,500-ից` չորս 
անձից կազմված ընտանիքի համար, 
ապա այլեւս չեք համապատասխանի այդ 
անվճար պետական ապահովագրական 
ծրագրին: Այնուամենայնիվ, Covered 
California-ի միջոցով կարող եք ձեռք բերել 
մատչելի ապահովագրություն եւ ստանալ 
աջակցություն, որը կօգնի կատարելու 
ամսական ապահովագրության 
մուծումները:

Տուգանքներ Ապահովագրություն 
Չունենալու Դեպքում

Եթե Ապահովագրության Կարիք Ունենաք 
Մինչեւ 2014 թ.  
Եթե ներկա պահին չունեք առողջության 
ապահովագրություն, պարտադիր չէ, որ 
ապահովագրվելու համար սպասեք մինչեւ 
Covered California-ի բացումը: 

Դուք կարող եք ձեռք բերել անձնական 
բժշկական ապահովագրություն 
պարզապես դիմելով որեւէ 
ապահովագրական ընկերության կամ 
աշխատելով ուղղակի գործակալի 
հետ: Հնարավոր է, որ դուք հիմա 
իրավասու եք ապահովագրվելու 
Medi-Cal ապահովագրության 
ծրագրի շրջանակներում: Medi-Cal-ին 
անդամագրվելու մասին լրացուցիչ 
տեղեկություններ ստանալու համար 
կարող եք կապվել ձեր տեղական 
քաունթիի սոցիալական ծառայությունների 
գրասենյակի հետ: 

Եթե ձեր 26 տարին դեռ չի լրացել, եւ 
ձեր ծնողներն ունեն առողջության 
ապահովագրություն, ապա դուք 
իրավասու եք ընդգրկվելու Ձեր ծնողների 
ծրագրի մեջ: Եթե դուք 65 տարեկան 
եք կամ ավելի բարձր կամ որոշակի 
հաշմանդամություն ունեք` կարող եք 
ապահովագրվել Medicare ծրագրի 
շրջանակներում:

Հոկտեմբեր 1, 2013 թվականին,  
Covered California-ն կբացի իր շուկան՝ 
կալիֆորնիացիներին տալով մատչելի 
բժշկական ապահովագրություն 
ձեռք բերելու հնարավորություն: 
Շատերի համար դա կլինի իրենց 
եւ իրենց ընտանիքների համար 
ապահովագրություն ձեռք բերելու 
առաջին հնարավորությունը: Մենք 
համոզված ենք, որ ապահովագրված 
կալիֆորնիացիների ավելի մեծ թիվը 
բանալին է ապահովելու մեր նահանգի 
բնակչության առողջությունն ու 
բարեկեցությունը:

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու 
համար այցելեք www.CoveredCA.com  
կայքէջը կամ զանգահարեք  
(888) 975-1142 հեռախոսահամարով:

Դաշնային Affordable Care Act-ը նույնպես պահանջում է, որ չափահասների 
մեծամասնությունը մինչեւ 2014 թվականի հունվար ամիսն ունենա առողջության 
ապահովագրություն, հակառակ դեպքում նրանք կենթարկվեն դրամական տուգանքի: 
Տուգանքի չափը երեք տարիների ընթացքում կդառնա ավելի մեծ: 2014 թ. յուրաքանչյուր 
անձի տուգանքի չափը կկազմի տարեկան եկամտի 1 տոկոսը կամ $95, նայած, թե որն 
է ավելի մեծ: Երեխաներ ունեցող չափահասների տուգանքի չափը ապահովագրություն 
չունեցող յուրաքանչյուր երեխայի համար $47.50 է : Մինչեւ 2016 թ. տուգանքի չափը 
կհասնի եկամտի 2,5 տոկոսին կամ $695-ի՝ յուրաքանչյուր անձի համար` նայած, թե որն 
է ավելի մեծ: Տուգանքը կսահմանվի ըստ ապահովագրություն չունենալու ամիսների թվի:

Որպեսզի 2014 թվականին ունենաք առողջական ապահովագրություն, պետք 
է առողջական ապահովագրության ծրագրում ընդգրկվեք մինչեւ մարտի 31, 
2014 թվականը կամ պետք է սպասեք մինչեւ հաջորդ ազատ ներգրավման 
ժամանակաշրջանին`2014 թվականի հոկտեմբերին՝ 2015 թվականին 
ապահովագրված լինելու համար: Դուք պետք է ներգրավվեք ազատ ներգրավման 
ժամանակաշրջանին, բացի, եթե ունենաք ձեր կյանքի ընթացքը փոփոխող 
հանգամանքներ, օրինակ՝ աշխատանքի կորուստ, ամուսնու կամ կնոջ մահ կամ 
երեխայի ծնունդ, որի դեպքում իրավունք կունենաք օգտվելու ապահովագրության 
ձեռքբերման հատուկ պայմաններից:

Առողջության ապահովագրություն ընտրելը կարեւոր որոշում է, եւ Covered California-ն 
գործում է, որպեսզի օգնի ձեզ: Մեր առաքելության մի մասն է օգնության հասնել ձեր 
համայնքին  ̀համագործակցելով մարդկանց հետ տեղական մակարդակի վրա: Մենք այս 
պահին ուսուցանում ենք ձեր համայնքի որոշ բնակիչներին, որպեսզի նրանք օգնեն ձեզ 
տեղեկանալ առողջության ապահովագրության նոր տարբերակների մասին: Ձեզ կտրվի 
անձամբ, հեռախոսով կամ առցանց օգնություն ստանալու բազմաթիվ հնարավորություններ:

Օգոստոս 2013-ի տարբերակ

CoveredCA.com

Covered California-ն նոր առցանց «շուկան» 
է, որ կհեշտացնի եւ մատչելի կդարձնի 
բարձրորակ առողջության ապահովագրություն 
գնելու, ինչպես նաեւ դրա վճարման համար 
ֆինանսական աջակցություն ստանալու:


