5 ቀላል ደረጃዎች
ግለሰቦች እና ቤተሰቦች በዲሲ ሄሌዝ ሊንክ (DC Health Link) በኩል ጥራት
ላለው እና ዋጋው ተመጣጣኝ ለሆነ የጤና ኢንሹራንስ እንዲመዘገቡ የሚስችሉ።

5 ቀላል ደረጃዎች
አካውንት ይመስርቱ
DCHealthLink.com ጋር ይሂዱ እና አካውንት ዩዘር ኔም እና ፓስ ውርድ ይፍጠሩ።

ብቁነትን ይወስኑ
ለግል የጤና ኢንሹራንስ ወይም ሜዲኬድ፣ እና የግል የጤና ኢንሹራንስ ለመክፈል እርዳታ
ለማግኘት ብቁነቶን ለመወሰን የእርሶን እና የቤተሰብ አባላቶን መረጃ ይስጡ። በሰጡት መረጃ
መሰረት፣ እርሶ እና የቤተሰብ አባላቶ ከሶስቱ(3) አማራጮች መሃከል ለአንዱ ብቁ ይሆኑ
ይሆናል:
• ተመጣጣኝ ዋጋ ያለው የግል የጤና ኢንሹራንስ
• የግለ ኢንሹራንስ ክፍያ ቅናሽ (ፕሪምየም ሪዳክሽን)
• ሜዲኬድ

ገበያ ያድርጉ እና ያነፃጽሩ
ክፍያዎችን (ፕሪምየሞችን)፣ ተቀናሾችን(ዲዳክታብል) እና ኮ-ፔይመንቶችነ ጎን ለጎን አድርገው
ያነጻጽሩ። ዶክተርን ለመምረጥ እና ዶክተሮ(ሮቾ) የሚሳተፉበትን ፕላን ለመምረጠጥ፣ የዲሲ
ሄልዝ ሊንክ የዶክተር ማውጫን (DC Health Link Doctor Directory) ይጠቀሙ።
ከበጀቶ እና የህክምና ፍላጎቶ ጋር ከሁሉ በተሻለ ሁኔታ የሚጣጣም ፕላን ለማግኘት የዲሲ
ሄልዝ ሊንክ ፕላን ማዛመቻውን (DC Heath Link Plan Match) ይጠቀሙ። ሁለቱም
መገልገያዎች በ www.DCHealthLink.com ሊገኙ ይችላሉ።

ግለሰቦች እና ቤተሰቦች በዲሲ ሄሌዝ ሊንክ (DC Health Link) በኩል ጥራት
ላለው እና ዋጋው ተመጣጣኝ ለሆነ የጤና ኢንሹራንስ እንዲመዘገቡ የሚስችሉ።

ፕላን ይምረጡ
የሜዲካል እና የዴንታል ኢንሹራንስ ፕላን ይምረጡ። የመጀመሪያዎን የፕሪምየም ክፍያ
እንዲከፍሉ ኢንቮይስ በቀጥታ ከኢንሹራንስ ካምፓኒዎ ይላክሎታል።

ይመዝገቡ እና ይክፈሉ
የመጀመሪያውን ክፍያ ከከፈሉ በሃላ ምዝገባው ይጠናቀቃል። በእያንዳንዱ ወር የክፍያው
የመጨረሻው ቀን ከማለፉ በፊት ፕሪሜይሞትን(ወርሃዊ ክፍያዎን) ለኢንሹራንስ ካምፓኒው
መክፈሎትን ያረጋግጡ። በሰአቱ ሳይከፍሉ መቅረት ፕላኖት እንዲሰረዝ ያደርግ ይሆናል እና
የሚቀጥለው ክፍት የምዝገባ ግዜ እስኪሆን ድረስ መልሰው መመዝገብ አይችሉም።

አይዘግዩ፣ ዛሬውኑ ይመዝገቡ
የበለጠ ለማወቅ እና ዋጋው ተመጣጣኝ የሆነና ጥራት ላለው ኢንሹራንስ ለማመልከት
DCHealthLink.com ን ይጎብኙ።

ያስታውሱ
ሽፋን ከሌሎት ወይም ካልተዉት(ኤግምብሽን) ከሌሎት፣ ታክስ ፋይል ሲያደርጉ ቅጣት መክፈል
ይኖርቦት ይሆናል።

ለበለጠ መረጃ DCHEALTHLINK.COM ጋር ይሂዱ ወይም በ 1-855-532-5465 ይደውሉ።

የደሲ ሄልዝ ሊንክ ማመልከቻን (DC Health Link Application)
ለመሙላት የሚስፈልጎት መረጃ
ዋጋው ተመጣጣኝ የግል የጤና ኢንሹራንስ (ያለ ፕሪምየም ሪዳክሽን) ቤተሰብ ውስጥ ላሉት ሽፋን ለሚያገኙት ሰዎች
በሙሉ መረጃን ያሰባስቡ።

ዋና ዋና መረጃ
 የመጀመሪያ ስም

 የመጨረሻ ስም

 አድራሻ (ቤት አልባ(ሆም ለስ) ካልሆኑ በቀር)

 የትውልድ ቀን

 ጾታ

 ሶሻል ሴኪውሪቲ ቁጥር (ላለቸው ሰዎች)

ለሽፋኑ ለሚያመለክቱት ሰዎች
ኦፊሻል መረጃ
 ዜግነት
 የቤተሰብ አባላቱ የዩ.ኤስ. ዜጋ ወይም ናቹራላይዝድ ዜጋ ቢሆኑም ባይሆኑም፣
 በኢሚግሬሽን ሁኔታዎ ምክንያት ስለብቁነቶ እርግጠኛ ካልሆኑ፣ በ www.dchealthlink.com/forms በሚገኘው
በ “Forms” (“ቅጾች”) በሚለው ስር ብቁ የሚያደርጉ የኢሚግሬሽን ሁኔታዎችን ዝርዝር ሊያገኙ ይችላሉ።
በተጨማሪም፣ ብቁ የሚያደርገ የኢሚግሬሽን ሁኔታ ላለው ማንኛውም ሰው የኢሚግሬሽን ሰነድ ዝርዝር መረጃ
ያስፈልጎታል።
……………………………………………………………………………………………………….

የፕሪምየም ሪዳክሽን(የክፍያ ቅናሽ) ያለው የግል የጤና ኢንሹራንስ ወይም ሜዲኬድ
ቤተሰብ ውስጥ ላሉት ሰዎች በሙሉ መረጃቸውን ያሰባስቡ (ለሽፋኑ ለማያመለከትቱም ቢሆንም
ዋና ዋና መረጃ
 የመጀመሪያ ስም

 የመጨረሻ ስም

 አድራሻ (ቤት አልባ(ሆም ለስ) ካልሆኑ በቀር)

 የትውልድ ቀን
 ጾታ
 ሶሻል ሴኪውሪቲ ቁጥር (ላለቸው ሰዎች)

የገቢ መረጃ
 የገቢ አይነት (ለምሳሌ፣ የስራ ክፍያ(ዌጅ) እና ደሞዝ(ሳላሪ)፣ ሶሻል ሴኪውሪቲ ጥቅሞች(ቤኔፊት)፣ ወዘተ)
 የገቢው መጠን እና ግለሰቡ በየስንት ግዜው እንደሚቀበሉት
 ግለሰቡ እያንዳንዱን የገቢ አይነት መቀበል የጀመሩበት ቀን አካባቢው(approximate date)
 ቤተሰቦ በዚህ አመት ለመቀበል የሚጠብቀው አጠቃላይ ገቢ መጠን
የገቢ ማስተካከያ
 የማስተካከያ አይነቶች(እነዚህ በታክሶ ላይ ሊወስዱት የሚችሏቸው የገቢ ማስተካከያዎች አይነቶች ናቸው።
ለምሳሌ፣ ለተማሪ ብድር የተከፈለ ኢንተረስት፣ የ IRA ተቀናሽ፣ ወዘተ።)
 በእያንዳንዱ አመት የተወሰደው የማስተካከያ መጠን
 ግለሰቡ ይህንን ማስተካከያ መውሰድ የጀመሩበት ቀን አካባቢው(approximate date)
ለሽፋን ለሚያመለክቱ ሰዎች
የይፋ መረጃ
 ዜግነት
 የቤተሰብ አባላቱ የዩ.ኤስ. ዜጋ ወይም ናቹራላይዝድ ዜጋ ቢሆኑም ባይሆኑም፣
 በኢሚግሬሽን ሁኔታዎ ምክንያት ስለብቁነቶ እርግጠኛ ካልሆኑ፣ በ www.dchealthlink.com/forms
በሚገኘው በ “Forms” (“ቅጾች”) በሚለው ስር ብቁ የሚያደርጉ የኢሚግሬሽን ሁኔታዎችን ዝርዝር
ሊያገኙ ይችላሉ። በተጨማሪም፣ ብቁ የሚያደርገ የኢሚግሬሽን ሁኔታ ላለው ማንኛውም ሰው
የኢሚግሬሽን ሰነድ ዝርዝር መረጃ ያስፈልጎታል።

