
مارکت جدید
در مارکت، شرکت ھای بیمھ درمانی با ھم رقابت می کنند تا نظر شما را 

بھ خود جلب کنند. ثبت نام در Covered California در اول اکتبر 2013 

شروع می شود و پوشش بیمھ ای آن در اول ژانویھ 2014 آغاز خواھد شد. 

با رجوع بھ مارکت Covered California شما می توانید طرح ھای 

مختلف بیمھ درمانی را مو بھ مو با ھم مقایسھ کنید و طرحی کھ برای 

شما و خانواده تان مناسب است را انتخاب نمایید. 

Covered California تنھا جایی است کھ شما بھ کمک دولت فدرال 

در پرداخت حق بیمھ خود دسترسی خواھید داشت کھ این ھزینھ بیمھ 

درمانی شما را کاھش می دھد. اگر واجد شرایط دریافت کمک ھزینھ 

حق بیمھ باشید، پول کمتری بابت حق بیمھ خود خواھید پرداخت.

خالصھ گزارش

خود و خانواده تان 
را بیمھ کنید

بیمھ کردن ساکنان کالیفرنیا

بھبود بخشیدن بھ طرح ھای 
بیمھ درمانی

بھ عنوان بخشی از قانون مراقبت ھای درمانی فدرال،  قانون حمایت بیماران 
و مراقبت ھای مقرون بھ صرفھ (قانون مراقبت ھای مقرون بھ صرفھ) 

 ،(Patient Protection and Affordable Care Act (Affordable Care Act))

تمام طرح ھای بیمھ درمانی جدید کھ بھ فروش می رسند باید الزامات خاصی 
را در بر بگیرند. آنھا باید مزایای درمانی ضروری مانند حق ویزیت دکتر، 

بستری در بیمارستان، مراقبت ھای اورژانس، مراقبت ھای بارداری، مراقبت 
ھای اطفال و ھزینھ نسخھ ھا را پوشش دھند. 

برنامھ ھای بیمھ سالمتی ساده تر باھم مقایسھ می شوند. چھار سطح پایھ 
ای پوشش وجود خواھد داشت: پالتین، طال، نقره و برنز. این باعث می 

شود کھ مقایسھ طرح ھا در ھر گروه یا در گروه ھای مختلف ساده تر 
باشد. ھرچھ پوشش بیمھ بیشتر باشد، حق بیمھ ماھانھ ای کھ باید پرداخت 
شود نیز بیشتر می شود اما در عوض ھزینھ ای کھ فرد در ازای خدمات 

درمانی می پردازد کمتر خواھد بود. شما می توانند این را انتخاب کنند کھ 
حق بیمھ ماھانھ بیشتری بپردازند و بھ این صورت زمانی کھ بھ مراقبت 
ھای پزشکی نیاز دارند ھزینھ کمتری پرداخت نمایند. یا اینکھ حق بیمھ 

ماھانھ کمتری بپردازند و بھ این صورت زمانی کھ بھ مراقبت ھای 
پزشکی نیاز دارند ھزینھ بیشتری پرداخت نمایند. حق انتخاب با شماست.

ارتقاء سطح مراقبت ھای درمانی در ایالت ما با افزودن بھ تعداد ساکنانی 

کھ بیمھ درمانی دارند، بھبود کیفیت خدمات درمانی برای ھمھ ما، کاھش 

ھزینھ ھای مراقبت ھای درمانی و اطمینان از اینکھ جمعیت متنوع 

کالیفرنیا دسترسی مساوی و مناسبی بھ خدمات درمانی باکیفیت دارند، 

ھدف اصلی ™Covered California می باشد. 

از ابتدای اکتبر 2013 ساکنان قانونی کالیفرنیا می توانند پوشش بیمھ 

 Covered درمانی خود را از یک مارکت جدید و سھل االستفاده بھ نام

California خریداری نمایند. در Covered California طرح ھای بیمھ 

درمانی غیرقابل انکار و لغو ناشدنی با قیمتی مقرون بھ صرفھ ارائھ 

خواھد شد. ساکنان کالیفرنیا می توانند این طرح ھا را بھ صورت آنالین 

خریداری کنند و Covered California آماده ارائھ کمک بھ صورت 

تلفنی و حضوری نیز می باشد.

Covered California خرید بیمھ درمانی را برای 

شما و میلیونھا نفر از ساکنان کالیفرنیا ساده تر و مقرون 

بھ صرفھ تر می کند.



برای حصول اطمینان از این بابت کھ ھمھ می 
توانند از عھده مخارج بیمھ درمانی برآیند سھ 
برنامھ کمک مالی وجود دارد. این برنامھ ھا 
شامل حال افراد و خانواده ھایی می شود کھ 
درآمد مشخصی دارند و بیمھ درمانی مقرون 
بھ صرفھ ای ندارند کھ مزایای مشخصی را 
پوشش بدھد، حال آنکھ تحت پوشش کارفرما 

باشد یا یک برنامھ دولتی دیگر.  

کمک پرداخت حق بیمھ ھزینھ حق بیمھ شما   .1
را کاھش می دھد. این ھزینھ ھمان مبلغی 
است کھ شما غالباً بھ صورت ماھانھ بابت 

خرید بیمھ درمانی خود می پردازید.  

کمک تقسیم ھزینھ مقدار ھزینھ ھای مراقبت   .2
بھداشتی یک فرد یا خانواده را در زمان 

دریافت مراقبت بھداشتی کاھش می دھد. این 
ھزینھ ھا شامل پرداخت ھای مشترک، بیمھ 
مشترک و کسورات مثالً در زمان ویزیت 

شدن توسط پزشک می باشد. 

Medi-Cal برنامھ بیمھ درمانی رایگان   .3
است برای افرادی کھ واجد شرایط باشند 
ازجملھ افراد معلول و فردی کھ درآمدش 

کمتر از 15,860 دالر در سال یا خانواده 
چھار نفره ای کھ درآمدشان کمتر از 32,500 

دالر در سال باشد.

نحوه عملکرد کمک مالی
در جدول زیر خواھید دید کھ چطور افراد مختلف واجد شرایط دریافت کمک در 

پرداخت بیمھ درمانی می شوند. اینھا تنھا چند مثال ھستند و ممکن است شما در دستھ 

دیگری قرار بگیرید. 

پوشش بیمھ مقرون بھ صرفھ
بسیاری از مردم می دانند کھ بھ بیمھ درمانی نیاز دارند اما نگران ھرینھ آن ھستند. 

بھ منظور حصول اطمینان از این بابت کھ پوشش بیمھ درمانی مقرون بھ صرفھ است، 
Covered California بھ مردم کمک می کند تا بفھمند آیا واجد شرایط کمک مالی 

فدرال کھ ھزینھ ھای آنھا را کاھش می دھد ھستند یا خیر.

اگر درآمدتان*تعداد افراد خانوار
کمتر است از مبالغ زیر است

اگر درآمدتان* 
بین مبالغ زیر است 

15,860 دالر - 45,960 دالر15,860 دالر1 

21,400 دالر - 62,040 دالر21,400 دالر2 

26,950 دالر - 78,120 دالر26,950 دالر3 

32,500 دالر - 94,200 دالر32,500 دالر4 

38,050 دالر - 110,280 دالر38,050 دالر5 

ممکن است واجد شرایط 
Medi-Calاین موارد باشید:

کمک ھزینھ حق بیمھ از طریق 
Covered California

* سطح درآمدھا بر اساس سال 2013 می باشد

با رجوع بھ مارکت Covered California شما می توانید 
طرح ھای مختلف بیمھ درمانی را مو بھ مو با ھم مقایسھ 

کنید و طرحی کھ برای شما و خانواده تان مناسب است را 
انتخاب نمایید.



اگر درآمدتان 
تغییر کرد

ساکنان کالیفرنیا کھ بیمھ ندارند می توانند از 

طریق Covered California بیمھ خریداری 

کنند بدون توجھ بھ میزان درآمدشان. سطح 

درآمدتان مشخص می کند کھ آیا شما واجد 

شرایط Medi-Cal یا دریافت کمک مالی برای 

پرداخت حق بیمھ خود ھستید یا خیر. اگر در 

طول سال درآمدتان تغییر کند، سطح کمک 

دریافتی شما نیز بر اساس آن تنظیم خواھد 

 Covered شد. شما باید مطمئن شوید کھ

California در جریان تغییر درآمد شما ھست 

تا در زمان پرداخت مالیات مجبور بھ پرداخت 

مابھ التفاوت نباشید. 

اگر تحت پوشش Medi-Cal ھستید و درآمد شما بھ 

بیش از 15,860 دالر یا درآمد خانواده چھار نفره 

شما بھ بیش از 32,500 دالر افزایش یابد، دیگر 

واجد شرایط این طرح بیمھ رایگان نخواھید بود. 

اگرچھ از طریق Covered California می توانید 

یک پوشش بیمھ مقرون بھ صرفھ و کمک ھزینھ 

پرداخت حق بیمھ دریافت نمایید. 

جریمھ ھای نداشتن بیمھ

اگر قبل از 2014 پوشش بیمھ نیاز دارید
اگر در حال حاضر بیمھ پزشکی ندارید، الزم 
 Covered California نیست منتظر بمانید تا

شروع بھ کار کند. 

شما می توانید با تماس با یک شرکت بیمھ پزشکی 
بھ صورت مستقیم یا از طریق نمایندگان آنھا بیمھ 
خصوصی برای خود خریداری کنید. ممکن است 
در حال حاضر واجد شرایط پوشش بیمھ پزشکی 

Medi-Cal باشید. برای کسب اطالعات بیشتر در 

مورد ثبت نام در برنامھ Medi-Cal می توانید با 
دفتر خدمات اجتماعی کانتی خود تماس بگیرید. 

اگر زیر 26 سال سن دارید و والدینتان دارای 
پوشش بیمھ درمانی ھستند نیز اکنون می توانید 

تحت پوشش طرح بیمھ درمانی والدین خود قرار 
بگیرید. اگر 65 سال یا بیشتر سن دارید یا معلول 
 Medicare ھستید، می توانید تحت پوشش بیمھ

قرار بگیرید. 

 Covered California 2013 در اول اکتبر
مارکت خود را راه اندازی خواھد کرد تا بھ 

ساکنان کالیفرنیا امکان خرید بیمھ درمانی 
مقرون بھ صرفھ را بدھد. برای عده زیادی، 

این اولین بار خواھد بود کھ آنھا می توانند خود 
یا خانواده خود را بیمھ کنند. ما معتقدیم کھ 

ھرچھ تعداد افراد تحت پوشش بیمھ در کالیفرنیا 
بیشتر باشد، سالمت و رفاه در ایالت ما بیشتر 

خواھد شد. 

جھت کسب اطالعات بیشتر بھ وبسایت
www.CoveredCA.com رجوع کنید 

یا با شماره 1142-975 (888) تماس بگیرید.

بر اساس قانون مراقبت ھای مقرون بھ صرفھ فدرال، اکثر افراد بالغ در ژانویھ 2014 باید دارای بیمھ 
دولتی یا خصوصی باشند وگرنھ مشمول پرداخت جریمھ مالی می شوند. این جریمھ در طول سھ سال 
افزایش خواھد یافت. در سال 2014 مبلغ این جریمھ برابر با یک درصد از درآمد ساالنھ فرد یا 95 

دالر خواھد بود کھ البتھ ھرکدام کھ بیشتر باشد اخذ خواھد شد. برای افراد متأھل نیز جریمھ عدم پوشش 
بیمھ بھ ازای ھر کودک 47.50 دالر می باشد. در سال 2016، مبلغ جریمھ برابر با 2.5 درصد از 

درآمد یا 695 دالر برای ھر فرد می باشد کھ البتھ ھرکدام کھ بیشتر باشد اخذ خواھد شد. مبلغ جریمھ بر 
اساس تعداد ماه ھای بدون پوشش بیمھ محاسبھ می شود.  

برای اطمینان از اینکھ در سال 2014 تحت پوشش خواھید بود، باید قبل از 31 مارس 2014 بیمھ 
درمانی بخرید، یا اینکھ برای خریدن بیمھ برای سال 2015 تا زمان آغاز دور دوم ثبت نام در اکتبر 

2014 صبر کنید. شما باید در طول دوره ای کھ ثبت نام مجاز است این کار را انجام دھید مگر 

اینکھ یک ماجرای فوق العاده مھم برایتان اتفاق بیفتد مانند از دست دادن شغل، فوت ھمسر، یا تولد 
فرزند. در این صورت واجد شرایط ثبت نام ویژه خواھید شد. 

انتخاب بیمھ درمانی یک تصمیم مھم است و Covered California آماده کمک بھ شماست. بخشی 
از اھداف ما ارتباط برقرار کردن با جامعھ شما از طریق ھمراھی با مردم در سطح محلی است. ما 

در حال آموزش دادن افراد محلی در اجتماع شما ھستیم تا در شناساندن گزینھ ھای بیمھ درمانی بھ شما 
کمک کنیم. فرصت ھای زیادی وجود خواھد داشت تا بھ شما بھ صورت حضوری، تلفنی یا آنالین 

یاری برسانیم.

نسخھ: آگوست 2013

CoveredCA.com

Covered California یک ”مارکت“ آنالین 

جدید است کھ خرید پوشش بیمھ درمانی باکیفیت 
و دریافت کمک مالی برای کمک بھ پرداخت 
ھزینھ آن را ساده و مقرون بھ صرفھ می کند.


