
واجد شرایط بودن برای کمک هزینه بیمه
کمک هزینه بیمه شامل حال افراد و خانواده هایی می شود که کمتر از مقدار 

مشخصی در سال درآمد دارند و گزینه های دیگری برای قرار گرفتن تحت 

پوشش بیمه درمانی مقرون به صرفه از جمله بیمه شدن توسط کارفرما یا سایر 

بیمه های دولتی نیز برای آنها میّسر نمی باشد.

مقدار کمک هزینه بیمه به درآمد، سن و محل زندگی فرد بستگی دارد. قانون 

مراقبت های مقرون به صرفه بر اساس جایگاه یک فرد نسبت به سطح خط 

فقر فدرال، حداکثر مبلغی که آن فرد باید ماهانه بابت بیمه درمانی بپردازد را 

مشخص می نماید. به طور کلی، هرچه درآمد یک فرد کمتر باشد، هزینه ای که 

باید بابت بیمه درمانی بپرداز کمتر می باشد و کمک دولت بیشتر خواهد بود.

برای مثال، افرادی که درآمد آنها کمتر از 45,960 دالر و خانواده های چهار 

نفره ای که درآمدشان زیر 94,200 دالر می باشد مشمول کمک مالی 

می شوند.

در زیر به چند نکته کلیدی درباره کمک هزینه بیمه اشاره شده است.

کمک هزینه بیمه، هزینه طرح بیمه درمانی یک فرد یا خانواده را کاهش • 

می دهد.

کمک هزینه بیمه (یارانه فدرال) در همان زمانی که فرد یا خانواده در بیمه • 

درمانی ثبت نام می کند به طور مستقیم اعمال خواهد شد. نیاز نیست که ثبت 

نام کنندگان تا پایان سال برای برگشت مالیات صبر کنند.

دریافت کمک هزینه درمانی فقط از طریق Covered California ممکن می • 

باشد. ساکنان کالیفرنیا اگر می خواهند از کمک هزینه بیمه استفاده کنند باید 

طرح بیمه درمانی خود را از طریق Covered California خریداری کنند.

کمک هزینه بیمه به طرح های بیمه درمانی تعلق می گیرد. این کمک هزینه • 

توسط دولت فدرال مستقیماً به طرح بیمه ای تعلق می گیرد که یک فرد یا 

خانواده از طریق Covered California انتخاب می کند.

™Covered California دریافت بیمه درمانی 

را برای میلیون ها نفر در کالیفرنیا ساده و مقرون به 
صرفه تر می کند.

مقرون به صرفه کردن 
بیمه درمانی

 Covered ساکنان قانونی کالیفرنیا می توانند از از طریق مارکت جدید

California پوشش بیمه درمانی خریداری کنند. در سال 2014 چندین 

برنامه دولتی جدید یا تمدید شده برای ارائه کمک مالی در جهت کاهش 

هزینه بیمه درمانی ارائه خواهد شد.

کمک پرداخت حق بیمه — کمک دولتی برای کاهش هزینه ماهانه بیمه   .1
درمانی فرد یا خانواده. 

کمک تقسیم هزینه — مقدار هزینه های مراقبت بهداشتی یک فرد یا   .2
خانواده را در زمان دریافت مراقبت بهداشتی کاهش می دهد.

Medi-Cal — این برنامه در سال 2014 آغاز می شود و افراد   .3
زیر 65 سال بیشتری ازجمله افراد معلول و فردی که درآمدش کمتر 

از 15,860 دالر در سال یا خانواده چهار نفره ای که درآمدشان کمتر 

از 32,500 دالر در سال باشد را تحت پوشش قرار می دهد. برنامه 

Medi-Cal برای افراد واجد شرایط رایگان است و جزئی از اصالحات  

قانون حمایت بیماران و مراقبت های مقرون به صرفه (قانون مراقبت های 
 (Patient Protection and Affordable Care Act (مقرون به صرفه

((Affordable Care Act) می باشد.

خالصه گزارش

دریافت کمک مالی



یارانه تقسیم هزینه
در حالی که کمک هزینه بیمه موجب کاهش حق 
بیمه پرداختی می شود، یارانه های تقسیم هزینه 

از افراد کم درآمد حمایت می کند و هزینه ای 
که آنها باید در زمان دریافت خدمات بپردازند را 
کاهش می دهد. افرادی که در سال 2013 درآمد 
آنها کمتر از 28,725 دالر و خانواده های چهار 
نفره ای که درآمدشان کمتر از 58,875 دالر می 
باشد می توانند مشمول این یارانه باشند. افرادی 

که مشمول یارانه تقسیم هزینه بشوند، هزینه های 
درمانی کمتری خواهند پرداخت، از جمله هزینه 

هایی که در زمان دریافت خدمات درمانی پرداخت 
می کنند.

افراد می توانند به صورت حضوری یا از طریق 
تلفن یا آنالین در مورد اینکه واجد شرایط دریافت 

 Covered California کمک هستند یا خیر با
تماس بگیرند.

 جهت کسب اطالعات بیشتر به وبسایت
 www.CoveredCA.com رجوع کنید 

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

 درآمد ساالنه برای یک 
خانواده چهار نفره

 هزینه بیمه ماهانه بعد 
از یارانه دولت

39 دالر – 118 دالر23,550 دالر – 35,325 دالر

119 دالر – 247 دالر35,326 دالر – 47,100 دالر

248 دالر – 395 دالر47,101 دالر – 58,875 دالر

396 دالر – 746 دالر58,876 دالر – 94,200 دالر

کمک هزینه بیمه در زمانی که افراد بیمه خریداری می کنند اعمال می شود، بنابراین به این 
صورت نخواهد بود که افراد ابتدا کل هزینه بیمه را بپردازند و آنگاه منتظر بمانند تا مبلغ کمک 
هزینه به آنها بازگردانده شود. کمک هزینه بیمه شامل حال همه افرادی می شود که واجد شرایط 

آن باشند و مهم نیست که آن افراد اقدام به پرداخت مالیات بنمایند یا خیر.

 www.CoveredCA.com به آدرس Covered California یک ماشین حساب آنالین در وبسایت
وجود دارد که به افراد کمک می کند تا بتوانند مقدار هزینه بیمه درمانی که باید در طول سال 

بپردازند و مقدار کمک مالی فدرال را تخمین بزنند.

کمک هزینه بیمه در زمانی که افراد بیمه خریداری می کنند اعمال 
می شود، بنابراین به این صورت نخواهد بود که افراد ابتدا کل 

هزینه بیمه را بپردازند و آنگاه منتظر بمانند تا مبلغ کمک هزینه 
به آنها بازگردانده شود.

تعیین کمک هزینه بیمه
 مقدار کمک هزینه بیمه ای که پرداخت می شود به درآمد و تعداد اعضای خانواده 

 بستگی دارد. در زیر چند مثال از هزینه های احتمالی خانواده های ساکن کالیفرنیا 
 Covered آورده شده است. اواخر امسال، مبلغ دقیق طرح های بیمه

California مشخص خواهد شد و بنابراین همه به طور دقیق متوجه خواهند شد 
که بابت بیمه چقدر باید هزینه بپردازند.

نسخه: آگوست 2013

CoveredCA.com

Covered California یک “مارکت” آنالین 

جدید است که خرید پوشش بیمه درمانی باکیفیت 
و دریافت کمک مالی برای کمک به پرداخت 
هزینه آن را ساده و مقرون به صرفه می کند.


