ท่านจะต้องเสียค่าปร ับเท่าไร
ในกรณีทท
ี่ า่ นขาดประก ันสุขภาพ

ลงทะเบียนก ับ Health Insurance
Marketplace
ในช่วงเวลาเปิ ดลงทะเบียนพิเศษ!

จำนวนค่ำปรับขึน
้ อยูก
่ ับมูลค่ำใดก็ตำมทีส
่ ง
ู กว่าในแต่ละปี
หำกท่ำนขำดประกันสุขภำพเพียงช่วงระยะเวลำหนึง่ ขอ
งปี
ค่ำปรับจะขึน
้ อยู่กบ
ั จำนวนเดือนทีท
่ ำ่ นขำดประกันสุขภ
ำพ หำกท่ำนขำดประกันสุขภำพน้อยกว่า 3 เดือน
ท่ำนจะไม่ถูกปรับ

ท่ำนอำจมีคณ
ุ สมบัตเิ ข ้ำข่ำยทีจ
่ ะลงทะเบี
ยนในช่วงเวลำพิเศษได ้ หำกท่ำน
มีสถำนภำพสมรส

2014
• 1% ของรายได้ ของครอบครัวต่อปี หรื อ
• $95 ต่อสมาชิกแต่ละคนในครอบครัว
2015
• 2% ของรายได้ ของครอบครัวต่อปี หรื อ
• $325 ต่อสมาชิกแต่ละคนในครอบครัว

2016
• 2.5% ของรายได้ ของครอบครัวต่อปี หรื อ

มีบต
ุ รธิดำ
สูญเสียกำรคุ ้มครองจำกประกันสุขภำพ

Obamacare =
The Affordable Care Act
(ACA)
ภายใต้ กฏหมาย Affordable Care Act
ท่ านและครอบครั วของท่ านจะต้ องมีประกันสุขภ
าพ มิฉะนั้นท่ านจะถูกปรับผ่ านภาษีของท่ าน

ได ้สถำนภำพเป็ นพลเมืองสหรัฐหรือพลเ
มืองถำวร
มีกำรเปลีย
่ นแปลงของรำยได ้
อุปกำระเด็ก
เป็ นผู ้ต ้องขังพ ้นโทษ
ย ้ำยถิน
่ ฐำนออกมำจำกพืน
้ ทีท
่ ป
ี่ ระกันสุขภ
ำพของท่ำนคุ ้มครอง

• $695 ต่อสมาชิกแต่ละคนในครอบครัว

วิธีสมัครประกันสุ ขภาพ
ผ่ำนทีท
่ ำงำนของท่ำน

ท่านอาจจะมีคุณสมบ ัติเข้าข่ายทีจ
่ ะสม ัคร
Medicaid หรือ ลงทะเบียนก ับ Health
Insurance Marketplace ได้!

ผ่ำนทีท
่ ำงำนของสำมี/ของภรรยำ/ของผู ้ปกครอง

ไปที่เว็บไซต์ www.healthcare.gov/get–coverage

Medicaid (ไม่เสียค่ำใช ้จ่ำย)
ผ่ำน Health Insurance Marketplace (มีสว่ นลด)

Medicaid: ไม่เสียค่ำใช ้จ่ำยใด ๆ ทัง้ สิน้ และ
เป็ นประกันสุขภำพทีร่ ัฐบำลจัดหำให ้

Marketplace:

ช่วงเวลาเปิ ดลงทะเบียนทว่ ั ไปก ับ
Marketplace ครงต่
ั้ อไป
1 พฤศจิกายน 2015 – 31 มกราคม 2016

ประกันสุขภำพของบริษัทเอกชน (รำคำเต็ม)

กำรประกันสุขภำพทีม
่ ส
ี ว่ นลดของเบีย
้ ประกันและเป็ น
ของบริษัทเอกชน

Akron: 730 Carroll St. Akron, OH 44304
Cleveland: 3631 Perkins Ave Ste 2A-W Cleveland, OH 44114

Akron: 730 Carroll St. Akron, OH 44304
Cleveland: 3631 Perkins Ave Ste 2A-W Cleveland, OH 44114

2015 Affordable Care Act
ตารางแสดงรายได้ ของผู้มสี ิทธิ์
จำนวน
สมำชิก

กำรหักลดหย่อนภำษี ของเอซีเอ
( ระดับควำมยำกจน: 139%
400%)
เงินจำกกำรลดหย่อนภำษี สำมำรถนำมำใช ้
จ่ำยค่ำประกันสุขภำพประจำเดือนได ้
(เบีย
้ ประกัน)

Medicaid

Marketplace และ
การห ักลดหย่อนภาษี

ใน
ครอบ
ครัว

ท่ำนมีรำยได ้
ต่อปี
น้อยกว่า
จำนวนเงิน
ต่อไปนี้:

1

$16,243

$16,243 - $46,680

2

$21,983

$21,983 - $62,920

3

$27,724

$27,724 - $79,160

4

$33,465

$33,465 - $95,400

5

$39,206

$39,206 - $111,640

6

$44,497

$44,497 - $127,880

7

$49,721

$49,721 - $144,120

8

$55,324

$55,324 - $160,360

ท่ำนมีรำยได ้ต่อปี
อยูใ่ นระหว่างจำนวนต่อไปนี้:

หากท่านมีคณ
ุ สมบ ัติเข้าข่ายทีจ
่ ะสม ัคร Medicaid

ท่ำนสำมำรถสมัครเมือ
่ ใดก็ได ้

แต่ทำ่ นจะต ้องเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกำ
หรือเป็ นผู ้อพยพลีภ
้ ัย
หรือเป็ นพลเมืองถำวรของประเทศสหรัฐอเมริกำมำนำนก
ว่ำ 5 ปี ขน
ึ้ ไป
หากท่านมีคณ
ุ สมบ ัติเข้าข่ายทีล
่ งทะเบียนก ับ
Health Insurance Marketplace
ท่ำนจะลงทะเบียนได ้ในช่วงระยะเวลำเปิ ดลงทะเบียนทั่ว
ไปครัง้ ต่อไป (1 พฤศจิกายน 2015 – 31 มกราคม
2016) หรือ ในช่วงระยะเวลำเปิ ดลงทะเบียนพิเศษ
หำกท่ำนมีคณ
ุ สมบัตเิ พียงพอ

(สำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับระยะเวลำเปิ
ดลงทะเบียนพิเศษได ้จำกด ้ำนหลังของแผ่นพับนี)้

วิธีสมัคร Medicaid:

วิธีลงทะเบียนกับ
Health Insurance Marketplace:

ท่ำนสำมำรถสมัครได ้ 2 ทำง คือ:

1.
2.

ไปทีส
่ ำนักงำน

ASIA, Inc.

ทำงอินเทอร์เน็ ต

ไปทีส
่ าน ักงาน ASIA, Inc.
โปรดนัดหมำยกับเจ ้ำหน ้ำที่ ASIA, Inc. ล่วงหน ้ำ
้ า่ ยใด ๆ
เรำสำมำรถช่วยท่ำนสมัครได ้โดยไม่คด
ิ ค่าใชจ
และเรำมีลำ่ มบริกำรแปลภำษำด ้วย!
ท่ำนต ้องใช ้เอกสำรใดบ ้ำงสำหรับกำรสมัคร
กรุณำนำเอกสำรต่อไปนี้สำหรับทุก ๆ
ท่ำนทีต
่ ้องกำรจะสมัคร
 บัตรประจำตัวทีม
่ รี ูปถ่ำย
 บัตรประกันสังคม
 เอกสำรกำรเข ้ำเมือง (ใบเขียว, W-94
หรือประกำศนียบัตรรับรองกำรเป็ นพลเมือง)
 หลักฐำนระบุจำนวนรำยได ้ล่ำสุด หรือ W-2
โทรน ัดหมายเราได้ท:ี่

ท่ำนสำมำรถลงทะเบียนได ้ 3 ทำง คือ:
1. ไปทีส
่ ำนักงำน ASIA, Inc.
2. ทำงอินเทอร์เน็ ต

3.

ทำงโทรศัพท์

ไปทีส
่ าน ักงาน ASIA, Inc.
โปรดนัดหมำยกับเจ ้ำหน ้ำที่ ASIA, Inc. ล่วงหน ้ำ
้ า่ ยใด ๆ
เรำสำมำรถช่วยท่ำนสมัครได ้โดยไม่คด
ิ ค่าใชจ
และเรำมีลำ่ มบริกำรแปลภำษำด ้วย!
ท่ำนต ้องใช ้เอกสำรใดบ ้ำงสำหรับกำรสมัคร
กรุณำนำเอกสำรต่อไปนี้สำหรับทุก ๆ
ท่ำนทีต
่ ้องกำรจะสมัคร

 บัตรประจำตัวทีม
่ รี ูปถ่ำย
 บัตรประกันสังคม
 เอกสำรกำรเข ้ำเมือง (ใบเขียว, W-94
หรือประกำศนียบัตรรับรองกำรเป็ นพลเมือง)
 หลักฐำนระบุจำนวนรำยได ้ล่ำสุด หรือ W-2

สำนั กงำนสำขำ

Akron: (330) 535-3263
สำนั กงำนสำขำ Cleveland: (216) 881-0330
ทางอินเทอร์เน็ ต
ไปทีเ่ ว็บไซต์ https://benefits.ohio.gov

โทรน ัดหมายเราได้ท:ี่

สำนั กงำนสำขำ

Akron: (330) 535-3263
สำนั กงำนสำขำ Cleveland: (216) 881-0330
ทางอินเทอร์เน็ ต
ไปทีเ่ ว็บไซต์ www.healthcare.gov/get-coverage

ASIA, Inc. Office Locations:
Akron: 730 Carroll St. Akron, OH 44304
Cleveland: 3631 Perkins Ave. Suite 2A-W
Cleveland, OH 44114

ั
ทางโทรศพท์
ติดต่อเพือ
่ ลงทะเบียนกับ Marketplace ได ้ที่ โทร. 1800-318-2596 โดยจะมีลำ่ มแปลภำษำคอยให ้บริกำร

