NEPALI

स्वास्थ्य बीमा नुहुँदा शुल्कको खचर् कित लाग्ने छ?
शुल्क प्रत्येक वषर्को जुनसुकै उच्च रािश हुनेछ
तपाईंको वषर्को अंशमा मात्र कुनै स्वास्थ्य बीमा छ भने,

REVISED: 03/22/2017

Obamacare
यस Affordable Care Act

यस Health Insurance Marketplace during मा
भनार् हुनुहोस

िवशेष भनार् अविध सम्म!

त्यसपिछ तपाईंको शुल्क कित मिहना स्वास्थ्य बीमा
िथएन मा िनभर्र हुनेछ । 3 मिहना भन्दा कम छ भने,
तपाईंले शुल्क ितनुर् पदैन
2014

❖
❖

1% वािषर् क घरेलू आम्दनी वा
$95 घरमा प्रित व्यिक्त

यस Affordable Care Act, अन्तगर्त

तपाईं िवशेष भनार् अविधका लािग योग्य हुन

तपाईं र तपाईंको पिरवारलाई स्वास्थ्य बीमा हुनुपछर् वा

सक्नुहुन्छ यिद तपाईं

तपाईंको आफ्नो करमा शुल्क चाजर् गिरनेछ

िववाह
बच्चा छ
स्वास्थ्य कवरेज छै न

2015

❖

2% वािषर् क घरेलू आम्दनी वा

❖

$325 घरमा प्रित व्यिक्त

अमेिरकी नागिरकता वा न्यायसंगत उपिस्थित
प्राप्त
आमदानीमा पिरवर्तन

2016/2017

बच्चा अपनाउनु

❖

2.5% वािषर् क घरेलू आम्दनी वा

❖

$695 घरमा प्रित व्यिक्त

तपाईंको लािग योग्य हुनसक्छ

जेल मुक्त
आफ्नो स्वास्थ्य बीमा योजना गरेको कवरेज
क्षेत्र बािहर सािरयो

Medicaid वा
हेनुर् www.healthcare.gov/get–coverage

Medicaid: फ्री , सरकार - प्रदान स्वास्थ्य बीमा
Marketplace: छु ट , िनजी स्वास्थ्य बीमा

अकोर् Marketplace भनार्हुने अविध
Dates TBA - Please contact ASIA for more info.

स्वास्थ्य बीमा प्राप्त कसरी गनर्
❖

आफ्नो काम

❖

आफ्नो पतत / पत्नीको/आववभवकको काम

❖

Medicaid (तनसुल्क)

❖

Health Insurance Marketplace (छु ट)

❖

िनजी बीमा (पूणर् मूल्य)

ASIA (Social Services)
Akron: 730 Carroll St., Akron, OH 44304
Cleveland: 3631 Perkins Ave., Ste. 2AW, Cleveland, OH
44114
ICHC (Health Center)
Akron: 468 E. Market St., #C, Akron, OH 44304
Cleveland: 3820 Superior Ave., Ste. 214, Cleveland,
OH 44114
www.asiaohio.org

2017 Affordable Care Act
योग्यता आमदानी मानिचत्र
एससए कर क्रे िडट
(FPL: 139% —> 400%)

कसरी साइन अप गनर्
Medicaid

Health Insurance Marketplace
को लािग कसरी साइन अप गनर्

1.ASIA जानुहोस्

1. ASIA जानुहोस्

तपाईंको मािसक स्वास्थ्य बीमाको िबल ितनर् मद्दत गनर् कर
क्रेिडटको प्रयोग गनर् सिकन्
Medicaid
तपाईंको
पररवार

वावषकग

आकार्र

आय यो

तपाईं 3 तिरकामा साइन अप गनर् सक्नुहुन्छ

तपाईं 2 तिरकामा साइन अप गनर् सक्नुहुन्छ

2. Internet इन्टरनेट

2. इन्टरनेट

3. Phone फोन

ASIA जानुहोस्
Marketplace & िक क्रे िडट

ASIA संग एक िनयुिक्त बनाउनुहोस्

ASIA जानुहोस्

तपाईंको वावषकग आय रकम

हामी तपाईंलाई िनसुल्क साइन अप गनर् मदत गछौर्
र हामीसँग दोभासे उपलब्ध छन्!
साइन अप गनर् तपाईंलाई के चािहन्छ? कृपया सबैले
लागू गनर् यी कागजातहरू
ल्याउन होला:
❖ फोटो आडी

ASIA संग एक िनयुिक्त बनाउनुहोस्

रासश भन्दा

तनम्न बीच छ

कम छ
1

$16,643 $16,644 - $48,240

2

$22,411 $22,412 - $64,960

3

$28,180 $28,181 - $81,680

4

$33,948 $33,949 - $98,400

5

$39,716 $39,717 - $115,120

6

$45,485 $45,486 - $131,840

7

$51,253 $51,254 - $148,560

8

$57,022 $57,023 - $165,280

❖

फोटो आडी

❖

आप्रवासन कार्गजातहरू (ग्रीन कार्डड, I-94 वा

❖

सोसल सेकर्ु रीटी कार्डड

नागररकर्ता प्रमाणपत्र)

❖

❖

भने: : तपाईं अकोर् समयमा मात्र तपाईं लागू गनर् सक्नुहुन्छ
खुला भनार् िलने अविध (Dates TBA - Please contact ASIA for
more info.) वा िवशेष भनार् अविधका लािग योग्य हुन
सक्नुहुन्छ (िवशेष भनार् अविधको थप िववरणको लािग
पुिस्तकाको पछािड हेनुहोस्।.)

हालकोर् pay stubs वा W-2
❖

िनयुिक्त गनर् हामीलाई कल गनुर्होस्:

आप्रवासन कार्गजातहरू (ग्रीन कार्डड, I-94 वा
नागररकर्ता प्रमाणपत्र)
हालकोर् pay stubs वा W-2

Akron कार्याडलय : (330) 535-3263

िनयुिक्त गनर् हामीलाई कल गनुर्होस्:

Cleveland कार्याडलय : (216) 881-0330

Akron कार्याडलय : (330) 535-3263

इन्टरनेट
❖

यदी तपाईं Health Insurance Marketplace योग्य हुनुभयो

ल्याउन होला:

सोसल सेकर्ु रीटी कार्डड

तपाईं कुनै पिन समय लागू गनर् सक्नुहुन्छ , तर तपाईं
धरै बषर् हुनुपछर्

साइन अप गनर् तपाईंलाई के चािहन्छ? कृपया सबैले लागू
गनर् यी कागजातहरू

❖

तपाईं Medicaid को लाचग योग्य भए: तपाईं कु नै पतन
अमेिरकी नागिरक , शरणाथीर्, वा कानूनी स्थायी िनवासी 5 वा

हामी तपाईंलाई िनसुल्क साइन अप गनर् मदत गछौर् र
हामीसँग दोभासे उपलब्ध छन्!

Cleveland कार्याडलय : (216) 881-0330

https://benefits.ohio.gov जानुहोस्

इन्टरनेट
❖ जानुहोस् www.healthcare.gov/get-coverage

ASIA कनयनालय स्थनर् :
Akron: 730 Carroll St. Akron, OH 44304
Cleveland : 3631 Perkins Ave., Ste. 2AW
Cleveland, OH 44114

फोर्
ननवेदनकोर् लानग सम्पकर्ड Marketplace
1-800-318-2596 मा. दोभासे उपलब्ध छन्

