ለተቀጣሪ ማሳደሻ ክፍት ምዝገባ
የዲሲ ሄልዝ ሊንክ መምሪያ(ጋይድ)
ይህ መምሪያ(ጋይድ) ለማን ነው? የሚከተሉት ሁኔታዎች ላይ ላሉ ተቀጣሪዎች:
 በዲሲ ሄልዝ ሊንክ በኩል አመታዊ እደሳ ወቅት ላይ ያሉ እና የቤተሰብ አባላትን መጨመርን ወይም መቀነስን ወይም ፕላንን መቀየርን ጨምሮ
የጤና ኢንሹራንሳቸው ላይ ለውጥ ማድረግ ለሚፈልጉ፣ ወይም


አሁን ያላቸው ኢንሹራንስ ወደ 2016 አይነቱ(ቨርዥን) በራሱ የሚታደስ(አውቶ ሪኒዋል)።

የእርሶ መረጃ እና ከቀጣሪዎ ጋር ማዛመድ
የእርሶ መረጃ - 1ኛ ደረጃ: አካውቶ ውስጥ ከገቡ በሃላ፣ የግል መረጃዎትን ትክክለኛነት እንዲያረጋግጡ ይጠየቃሉ(ስም፣ የትውልድ ቀን፣ እና ሶሻል
ሴኪውሪቲ ቁጥር)።

የእርሶ መረጃ - 2ኛ ደረጃ: ዲሲ ሄልዝ ሊንክ የትውልድ ቀኖትን (DOB) እና የሶሻል ሴኪውሪቲ ቁጥሮትን(SSN) በማረጋገጥ ከቀጣሪዎ ጋር ያዛምዶታል።
የሚታየው የቀጣሪዎ መረጃ ትክክል ከሆነ “CONTINUE”(“ይቀጥሉ”) የሚለውን ይጫኑ።

ማስታወሻ: ከቀጣሪዎ ጋር ካልተዛመቱ፣ ሶሻል ሴኪውሪቲ ቁጥሮን(SSN) እና የትውልድ ቀኖትን (DOB) በትክልል ማስገባቶን ያረጋግጡ። አሁንም ካልተዛመቱ፣
ቀጣሪዎ ብቁ የሆኑ ተቀጣሪዎች ዝርዝር(ሮስተር) ላይ ትክክለኛውን የሶሻል ሴኪውሪቲ ቁጥር (SSN) እና የትውልድ ቀን(DOB) ተጠቅሞ እንዳስገባዎት
ለማረጋገጥ የቀጣሪዎ የጥቅም(ቤኔፊት) ቢሮን ያነጋግሩ።

የተቀጣሪ ማሳደሻ ክፍት ምዝገባ

የእርሶ መረጃ - 3ኛ ደረጃ: የሚገኙበትን መረጃን(ኮንታክት ኢንፎርሜሽኖን) ያረጋግጡ እና እንዳስፈላጊነቱ ወቅታዊ ያድርጉት። የፖስታ መቀበያ አድራሻዎ(ሜሊንግ
አድሬሶ) እዚህ ላይ መታየቱን ያረጋግጡ፣ የጤና ኢንሹራንስ ካምፓኒው የአባልነት ሰነዶቾን ለመላክ የሚጠቀምበት አድራሻ ይህንን አድራሻ ነው። የሚገኙበት
መረጃዎ ከተሞላ በሃላ፣ “CONTINUE”(“ይቀጥሉ”) የሚለውን ይጫኑ።

ምዝገባዎ ላይ የክፍት ምዝገባ ለውጦችን ያድርጉ
My DC Health Link(የዲሲ ሄልዝ ሊንኬ) ሆም ፔጆ ላይ፣ አሁን ያሎትን ፕላኖን የሚያሳይ የጤና ሽፋን ምዝገባ መደብ (ታይል) እና “Auto
Renewing” (“በራሱ የሚታደስ”) የሚል ያለበት የመጪውን የጤና ሽፋን መደብ (ታይል) ያያሉ። ይህ ማለት፣ በክፍት የምዝገባ ግዜው ሽፋኖ ላይ ለውጥ
ለማድረግ ካልወሰኑ በስተቀር፣ ለመጪው ፕላን አመት በራሱ በዚህ ፕላን ላይ አውቶማቲካሊ ይመዘገባሉ። የፕላኑ ስም ሊቀየር ቢችልም እንኳን፣ በምዝገባው
ላይ የሚታየው ፕላን አንድ አይነት ነው፣ ወይም አሁን ካሎት ጋር በጣም ተቀራራቢው ነው።

ማስታወሻ: ጥገኞቹ ሳይቀየሩ(ጥገኞች ካሉ)፣ በራሱ በዚያው ፕላን እንዲታደስ(አውቶሪኒው) የሚፈልጉ ከሆነ፣ ምንም አይነት እርምጃ መውሰድ የለቦትም።
ለእርሶ እና ማንኛውም በሽፋኑ ስር ላሉ ጥገኞች እራሱ ወደሚታደስ ፕላን ይታደሳል።

የተቀጣሪ ማሳደሻ ክፍት ምዝገባ

ክፍት ምዝገባ ለውጥን ማድረግ– 1ኛ ደረጃ: ማንኛውንም አዲስ የቤተሰብ አባላት ማስመዝገብ የሚፈልጉ ከሆነ፣ ብቁ የሆኑትን የቤተሰብ አባላት በሙሉ ለመጨመር
“Manage Family”(“ቤተሰብን ያስተዳደሩ”) የሚለውን መጫኛ ይጫኑ እና “Add Member”(“አባል ይጨምሩ”) የሚለው ላይ ይጫኑ። ብቁ የሆኑትን
የቤተሰብ አባላት ከጨመሩ በሃላ፣ ፖሊሲዎ ላይ እንዲጨምሯቸው ፕላን መገብየቱን መቀጠል አለቦት።
ምንም የሚጨመር የቤተሰብ አባል የለም? ይህንን ገጽ ይዝለሉት።

የትውልድ ቀንን፣ ጾታን፣ ከጥገኛው ጋር ያለውን ዝምድና ያስገቡ። ሶሻል ሴኪውሪቲ ቁጥር ከሌለ “NO SSN” የሚለውን ሳጥን ላይ ምልክት ያድርጉ።
የፖስታ መላኪያ አድራሻውም በፈቃደኝነት የሚሞላ ነው።

በማሳደሻ ክፍት ምዝገባ ወቅት ለውጥን
የሚያደርግ ተቀጣሪ

ክፍት ምዝገባ ለውጥን ማድረግ – 2ኛ ደረጃ: ለፕላኖት ገበያ ማድረግን ለመጀመር ‘Auto Renewing’ (‘በራስ ማሳደሻ’) መደብ (ታይል) ላይ ያለውን
“Make Changes”(“ለውጥ ያድርጉ”) የሚለውን መጫኛ ይጫኑ።

ክፍት ምዝገባ ለውጥን ማድረግ – 3ኛ ደረጃ: ማስመዝገብ የሚፈልጉዋቸው የቤተሰብ አባላት በሙሉ መመዝገባቸውን ለማረጋገጥ “Who Needs
Coverage?”(“ ሽፋን የሚለፍገው ማነው?”) ከሚለው በታች በስማቸው በግራ በኩል ያለው ሳጥን ላይ ምክልት መደረጉን ያረጋግጡ። አንዳንዶቹን ብቁ
የሆኑትን የቤተሰብ አባላቶን ማስመዝገብ የማይፈልጉ ከሆነ፣ ፕላንን ወደ መገብየቶን ከመቀጠሎ በፊት በዚህ ገጽ ላይ ሳጥናቸው ምልክት አለመደረጉን
ያረጋግጡ።

ማስታወሻ: ፕላን መግዛት ሂደት ላይ እያሉ በማንኛውም ግዜ መሸፈን የሚፈልጉትን የቤተሰብ አባል(ላት) ለመቀየር ከፈለጉ “Back” (“ወደሃላ”) የሚለውን
ይጫኑ። ክፍት በሆነው የመመዝገቢያ ግዜ ወቅት፣ ጥገኞችን ወደ ጤና ፕላኖ መጨመር ወይም ከፕላኖ ማውጣት(add/drop) ይችላሉ።

በማሳደሻ ክፍት ምዝገባ ወቅት ለውጥን
የሚያደርግ ተቀጣሪ

ክፍት ምዝገባ ለውጥን ማድረግ – 4ኛ ደረጃ: ፕላንን ለመምረጥ እንዲረዳዎት ማጣራት(filter)፣ መለየት(sort) እና ማነጻጸር (compare) የሚሉትን
መጠቀሚያዎች ይጠቀሙ። አንዴ ፕላንን ለመምረጥ ከወሰኑ በሃላ፣ “Select Plan”(“ፕላንን ይምረጡ”) የሚለውን ይጫኑ።

በቀጣሪዎ የሚቀርብሎት ፕላኖች በሙሉ በዚህ ገጽ ላይ ተዘርዝረዋል። ፕላኖችን በፕላን
አይነት (Plan type)፣ ኔትወርክ (Network)፣ ተሸካሚ (Carrier)፣ የ HSA ብቁነት
(HSA Eligibility)፣ የፕሪምየም መጠን (Premium Amount) እና የተቀናሽ መጠን
(Deductible Amount) መለየት ይቸላሉ።
የተመረጠውን መለያ ለማድረግ በመስመሩ ከታቹ ጋር በግራ በኩል በቀይ ሳጥን ያለውን
“Apply” (“አድርግ”) የሚለውን ይጫኑ። ፕላኖችን ለመለየት ከላይ ያለው አማራጭ
ላይ ምልክት ያድርጉ: Plan Name(የፕላን ስም)፣ Premium Amount(የፕሪምየም
መጠን)፣ Deductible(ተቀናሽ(ዲዳክታብል)) ወይም Carrier(ኬርየር(ተሸካሚ))።
በፕላን ታይሉ ላይ “Details”(“ዝርዝር”) በመምረጥ ስለ እያንዳንዱ ፕላን የበለጠ
መረጃ ማግኘት ይቻላል።
ለእያንዳንዱ ፕላን “Compare” (“ያነጻጽሩ) የሚለውን ሳጥን ላይ ምልክት
በማድረግ እና ከዚያ ከላይ ቀኝ ኮርነር በኩል ያለውን “Compare Plans”
(“ፕላኖችን ያነጻጽሩ”) የሚለው መጫኛ በመጫን ባንዴ እስከ ሶስት ፕላኖችን ጎን
ለጎን በማነጻጸር ሊያዩ ይችላሉ።

ክፍት ምዝገባ ለውጥን ማድረግ – 5ኛ ደረጃ: መረጃዎን በጥንቃቄ ከተመለከቱ(ካረጋገጡ) በሃላ፣ ፕላን መምረጦን ለማጠናቀቅ እባኮን “Confirm”(“ያረጋግጡ”)
የሚለውን መጫኛ ይጫኑ።

በማሳደሻ ክፍት ምዝገባ ወቅት ለውጥን
የሚያደርግ ተቀጣሪ

ክፍት ምዝገባ ለውጥን ማድረግ – 6ኛ ደረጃ: ለራሶት መዝገብ ለማኖር እባኮን የማረጋገጫ ገጹን (confirmation page) ፕሪንት ያድርጉ። ወደ My DC
Health Link(የዲሲ ሄልዝ ሊንኬ) ሆም ፔጆ ለመመለስ “CONTINUE”(“ይቀጥሉ”) የሚለውን መጫኛ ይጫኑ።

ገበያ ማድረግ (ሾፒንግ) - 5ኛ ደረጃ: ምዝገባዎ My DC Health Link(የዲሲ ሄልዝ ሊንኬ) ሆም ፔጆ ላይ ይታያል። ስለ ፕላኖ የበለጠ መረጃ ለማየት፣
“VIEW DETAILS”(“ዝርዝርን ይዩ”) የሚለውን መጫኛ ይጫኑ። በ Open Enrollment (ክፍት ምዝገባ) ግዜ ሽፋኖ ላይ ለውጥ ማድረግ ከፈለጉ፣ “Make
Changes” (“ለውጥን ያድርጉ”) የሚለውን መጫኛ ይጫኑ። በክፍት የምዝገባ ግዜው ማብቂያ ላይ በመጨረሻ የመረጡት ፕላን ለመጭው የፕላን አመት
የሚመዘገቡት ፕላን ይሆናል። በእያንዳንዳቸው የምዝገባ መደቦች(ታይሎች) ላይ የታተመውን ሰአት በማየት የፕኖን ምርጫ ማረጋገጥ ይቻላሉ።

በማሳደሻ ክፍት ምዝገባ ወቅት ለውጥን
የሚያደርግ ተቀጣሪ

ለዴንታል ፕላን ገበያ ማድረግ
ለዴንታል ገበያ ማድረግ ‐ 1ኛ ደረጃ: ቀጣሪዎ የዴንታል ሽፋን የሚያቀርብ ከሆነ፣ በቀጣሪዎ የሚቀርቡሎትን ፕላኖች ለማየት በሆም ገጾት ላይ “Shop for
Plans” (“ፕልኖችን ይገብይዩ”) የሚለውን ይጫኑ።

ለዴንታል ገበያ ማድረግ ‐ 2ኛ ደረጃ: በመምረጥ ወይም በስማቸው አጠገብ ያለውን ሳጥን ላይ ያለውን በማጣፋ(አንቼኪንግ) የትኞቹን የቤተሰብ አባል(ላት)
መሸፈን እንደሚፈልጉ ይምረጡ። አንዴ የታሰቡት የቤተሰብ አባል(ላት) ከተመረጡ በሃላ፣ “Dental” (“ዴንታል”) ጥቅምን(ቤኔፊት) ይምረጡ እና “SHOP
FOR NEW PLAN”(“ለአዲስ ፕላን ገበያ ያድርጉ”) የሚለውን ይጫኑ።

በማሳደሻ ክፍት ምዝገባ ወቅት ለውጥን
የሚያደርግ ተቀጣሪ

የዴንታል ገበያ ማድረግ – 3ኛ ደረጃ: በቀጣሪዎ የሚቀርቡት ፕላኖች በሙሉ በዚህ ገጽ ላይ ተዘርዝረዋል። ለእርሶ ስለቀረቡት እያንዳንዱ ፕላን ተጨማሪ
መረጃ “DETAILS”(“ዝርዝር”) የሚለውን በመምረጥ ሊገኝ ይቸላል።.

ማስታወሻ: በፊት ለፊቶ የሚታዩትን ፕላኖች ለመቀየር፣ በግራ በኩል ‘Filter Results’ (‘ውጤቶችን ማጣራት”) ይችላሉ። ፕላኖቹ ለእርሶ
የሚታዩበትን አቀራረብ(ኦርደር) ለመቀየር ከላይ ‘Sort By’( ‘ ይለዩ’) በሚለው ማድረግ ይችላሉ። ፕላን መደብ ላይ ያለውን “Compare” (“ያነጻጽሩ)
የሚለውን በመጫን እና “Compare Plans” (“ፕላኖችን ያነጻጽሩ”) የሚለው መጫኛ በስክሪኑ ከላይ ቀኝ በኩል ሲመጣ እና ሲጫኑት የተመረጡት
ፕላኖች ማነጻጸሪያ ጎን ለጎን ሲያዩ ባንዴ እስከ ሶስት ፕላኖችን ማነጻፀር ይችላሉ።

በማሳደሻ ክፍት ምዝገባ ወቅት ለውጥን
የሚያደርግ ተቀጣሪ

የዴንታል ገበያ ማድረግ ‐ 4ኛ ደረጃ: ሰማያዊውን “Select Plan” (“ፕላን ይምረጡ”) የሚለውን መጫኛ በመጫን ፕላኖትን ይምረጡ።
button.

የዴንታል ገበያ ማድረግ - 5ኛ ደረጃ የተዘረዘረውን መረጃ ይመልከቱ(ያረጋግጡ) እና “Confirm”(“ያረጋግጡ”) የሚለውን ይጫኑ።

ማስታወሻ: ከዚህ በፊት ወደነበረው ገጽ ለመመለስ፣ ከታች በቀኝ በኩል ‘Previous’ (‘ከዚህ በፊት”) የሚለውን ይጫኑ።
ዴንታል ገበያ ማድረግ ‐ 6ኛ ደረጃ: ይህ የፕላን ምርጫዎን የሚያረጋግጥ የማጠቃለያ(ሰመሪ) ገጽ ነው። ወደ አካውንቶ ሆሞ ፔጅ ለመሄድ በቀይ
“CONTINUE”(“ይቀጥሉ”) የሚለውን መጫኛ ይጫኑ።

በማሳደሻ ክፍት ምዝገባ ወቅት ለውጥን
የሚያደርግ ተቀጣሪ

ዴንታል ገበያ ማድረግ ‐ 8ኛ ደረጃ: አሁን የምዝገባ ማጠቃለያዎን(ሰመሪ) ያያሉ። ስለ ፕላኖ የበለጠ መረጃ ለማየት፣ “VIEW DETAILS” (“ዝርዝሩን ይመልከቱ”)
የሚለውን መጫኛ ይጫኑ። ምዝገባው ክፍት በሆነበት ግዜ ፕላኖትን መቀየር የሚፈልጉ ከሆነ፣ “Make Changes” (“ለውጥ ያድርጉ”) የሚለውን መጫኛ
ይጫኑ።

