አዲስ ቀጣሪዎች በዲሲ ሄልዝ ሊንክ በኩል የጤና ሽፋን እንዴት
ማቅረብ እንደሚችሉ
ይህ መምሪያ (ጋይድ) ለማን ነው? ለመጀመሪያ ግዜ በዲሲ ሄልዝ ሊንክ በኩል ሽፋን ለሚያቀርቡ ቀጣሪዎች። አዲስ ቀጣሪዎች የጤና ሽፋን
ለተቀጣሪያቸው ለመጀመሪያ ግዜ እያቀረቡ ሊሆን ይችላል፤ ወይም ከዚህ በፊት ከዲሲ ሄልዝ ሊንክ ውጪ የሆነ ቀጣሪው ስፖንሰር
የሚያደርገው ሽፋን አቅርበው ሊሆን ይችላል።

ይጀምሩ፣ አካውቶትን ይመስርቱ
በ DCHealthLink.com አነስተኛ ንግድ (Small Business) በሚለው ስር “ይጀምሩ” ( “GET STARTED”) የሚለው ላይ ይጫኑ(ክሊክ ያድርጉ)

የንግድ የወጪን ግምት መስጫ (Business Ballpark Cost Estimator)
(
)

ማመልከቻውን ሳይሞሉ የንግድ ወጪ ግምት መስጫችንን(Business Ballpark Cost Estimator) በመጠቀም አማራጮቾን እና ወጪዎቾን በጥቅሉ
ለማየት “CONTINUE”(“ይቀጥሉ”) የሚለውን መጫኛ ይጫኑ። ዘለው ማመልከቻዎን መጀመር የሚፈልጉ ከሆነ፣ “Skip to STEP 2” (“ወደ 2ኛ
ደረጃ ይዝለሉ”) የሚለውን ይጫኑ እና የቀጣሪን አካውንት መፍጠሮን ይቀጥሉ።

የንግድ ብቁነት ግምት መስጫ (Business Ballpark Eligibility Estimator): ሙሉ ሰአት(ፉል ታይም) እና ሙሉ ሰአት ያልሆኑ(ፓርት
ታይም) ተቀጣሪዎችን ቁጥር ይሙሉ እና ከዚያ “SEE IF YOU’RE ELIGIBLE”(“ብቁ የሆኑ እንደሆነ ይዩ”) የሚለውን ይጫኑ።

ብቁ ከሆኑ፣ “NEXT” (“የሚቀጥለው”) የሚለውን ይጫኑ፣ ካልሆነ “እንደገና አስላው”(“Recalculate”) የሚለውን ይጫኑ እና የተቀጣሪዎቾን ቁጥር(ብዛት) እንደገና
ያረጋግጡ።
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የንግድ የወጪ ግምትን መስጫ (Business Ballpark CostEstimator): ወጪዎን ሲያስቡት የተለያዩ የፕላን አቅርቦቶትን እና
የማዋጫዎትን(ኮንትሪቢውሽን) አማራጮች ይዩ። የዋቢ ፕላኖትን(ሪፈራንስ ፕላን) ለመምረጥ ስላይደሩን ይጠቀሙ።
ዋቢ(ሪፈርንስ) ፕላን ምንድን ነው? ዋቢ ፕላን ለተቀጣሪዎቾ የፕላን አማራጮች ማቅረብ እንዲችሉ የሚያደርጎት፣ እንዲሁም ለተወሰነ ፕላን ወጪዎችን
ማስተካከል በማስቻል ወጪዎች ሊገመቱ የሚችሉ እና ከባጀቶ ጋር ተመጣጣኝ እንዲሆን የሚደርግ ቱል(መገልገያ) ነው።የፕላን ተሳታፊዎች ማንኛውንም
ፕላን በብረት ደረጃ(ሜታል ሌቭል)፣ኢንሹራንስ ካምፓኒ ወይም አንድ ፕላን የመምረጥ እድል እንዲኖራቸው አቅርቦት ማድረግ ይችላሉ። ወጪዎ ከዋቢ
ፕላኑ ጋር የተሳሰረ ስለሆነ፣ ለተቀጣሪዎቾ የፕላን ምርጫ ማቅረቡ እርሶን በፍጹም ተጨማሪ ወጪ አያስወጣዎትም።

የጤና ኢንሹራንስ በየግዜው የሚከፈለው ክፍያ(ፕሪምየም) የተመዝጋቢዎች እድሜ ላይ የሚመሰረት ስለሚሆን፣ ሽፋኑን የሚያገኙትን የተቀጣሪዎቾን ቁጥር ግምት(እና አግባብ
ካለው፣ የቤተሰብ አባሎቻቸውን)፣ ከአማካይ እድሜያቸው ጋር ማቅረብ አለቦት። የመረጃዎ የበለጠ ትክክለኛ መሆን፣ የወጪዎን ግምት የበለጠ ትክክል እንዲሆን
ያደርገዋል። ለመቀጠል ዝግጁ ሲሆኑ ለተቀጣሪዎቾ የጤና ሽፋን አቅርቦት መስጠት ለመጀመር “START”(”ጀምር”) የሚለውን ይጫኑት።
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የቀጣሪ አካውቶን ይፍጠሩ።
የኢሜል አድራሻዎን ይሙሉ እና ፓስ ወርድ ይፍጠሩ (ቢያንስ 8 ካራክተር) እና
“CREATE ACCOUNT” (“አካውንት ፍጠር”) የሚለውን ይጫኑ።
እባኮትን ፓስወርዶን ጽፈው ጥሩ ቦታ ማስቀመጦን ያረጋግጡ። ለወደፊቱ፣ ለመግባት(ሎግ
ኢን ለማድረግ) ኢሜል አድራሻዎን እንደ ዩዘርኔም ይጠቀማሉ።

ከዚያ ቀጥሎ፣ ስለ እርሶ እና ስለ ንግዶ አንዳንድ መሰረታዊ መረጃን ያቅርቡ። ለአነስተኛው ንግድ እንደ ተጠሪ ግለሰብ የራሶትን ስም እና የትውልድ ቀን ይስጡ።
ከዚያ፣ “Confirm” (“አረጋግጥ”) የሚለውን ከመጫኖት በፊት፣ የካምፓኒውን ህጋዊ ስም፣ DBA ስም፣ ፌዴራል የቀጣሪ መለያ ቁጥር(federal employer
identification number (FEIN))፣ የተቋሙን አይነት፣ ዋናው የቢሮ መገኛ(ሎኬሽን) የመሳሰሉትን ስለ አነስተኛው ንግድ መረጃ ያቅርቡ። ከአንድ በላይ የሆነ
የቢሮ መገኛ(ሎኬሽን) ካሎት፣ ከመቀጠሎ በፊት “Add Office Location” (“የቢሮ መገኛን ይጨምሩ”) የሚለውን ይጫኑ እና ሌላው(ሌሎቹን) የሚገኙበትን
መረጃ ይሙሉ።

ማስታወሻ: FEIN የሌላቸው የኢምባሲ ወይም የካውስለር ቀጣሪዎች፣ የቀጣሪ ማመልከቻውን ለመሙላት እርዳታ ለማግኘት የአነስተኛ ንግድ ድጋፍ
ሰጪ ቡድኑን (Small Business Support Team) (employer.hbx@dc.gov) ማነጋገር አለባቸው።
ማስታወሻ: በቀጣሪዎች ስም አካውንት የሚመሰረትቱ ደላላዎች ይህንን ክፍል ሲሞሉ የራሳቸውን መረጃ ሳይሆን
የቀጣሪዎች መረጃ POC ን መጠቀም አለባቸው።
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ብቁ የሆነው ተቀጣሪዎን በዝርዝሩ(ሮስተር) ላይ ይጨምሩ
የተቀጣሪ ዝርዝሮትን(ሮስተር) ይፍጠሩ:
●

አስፈላጊ-ለእያንዳንዱ ተቀጣሪዎ የትውልድ ቀን እና ሶሻል ሴኪውሪቲ ቁጥር (SSN) ትክክል መሆኑን ያረጋግጡ። ይህንን ተቀጣሪውን ከሽፋኖ ጋር

●

የተቀጣሪን የቤተሰብ አባላት ማካተት ግዴታ አይደለም፣ ነገር ግን የተሻለ የወጪ ግምት እንዲያገኙ ይረዳዎታል።

●

ተቀጣሪዎቹን ዝርዝሩ ላይ ሲጨምሩ፣ የስራ አድራሻውን እንደ ተቀጣሪ(ዎች) አድራሻ አድርገው መሙላት ይችላሉ። ተቀጣሪው የራሳቸውን
አካውንት ሲፈጥሩ፣ አድራሻቸውን ለመቀየር ይችላሉ።

●

የተቀጣሪዎን ዝርዝር ከስፕሬድ ሺት ላይ በአንድ ክሊክ በማድረግ የመጫን(አፕሎድ የማድረግ) አማራጩ አሎት። የስፕሬድ ሺት ቴምፕሌቱን
ከመመዝገቢያ መጫኛ ገጽ (roster upload page) ማግኘት ወይም በ DCHealthLink.com ቅጾች (Forms) የሚለው ክፍል ላይ ማግኘት
ይችላሉ።

ለማዛመድ እንጠቀምበታለን።መረጃው ትክክል ካልሆነ፣ ውዝግቡ እስኪፈታ ድረስ ተቀጣሪው ለጤና ኢንሹራንስ ለመግዛት አይችልም።

ዝርዝሩ(ሮስተሩ) ላይ ተቀጣሪዎችን ይጨምሩ - 1ኛ ደረጃ : በስክሪኑ በግራ በኩል ያለውን ‘Employees’ (‘ተቀጣሪዎች’) የሚለውን ይምረጡ እና “ADD
NEW EMPLOYEE”(“አዲስ ተቀጣሪ ይጨምሩ”) የሚለውን ይጫኑ።

ማስታወሻ: ከሁሉም ለተሻለ የወጪ ግምት ለማግኘት፣ የቻሉትን ያህል የጥገኞች(ዲፔንዳንት) መረጃ መመዝገቢያው(ሮስተሩ) ላይ ያካትቱ። የጥገኞች(ዲፔንዳንት)
ሽፋን ወጪ በመመዝገቢያው(ሮስተሩ) ላይ ካልገቡ በስተቀር በወጪዎ ግምት ላይ አይታይም።
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በዝርዝሩ(ሮስተሩ) ላይ ተቀጣሪዎችን ይጨምሩ - 2ኛ ደረጃ: የተቀጣሪዎን መረጃ ያስገቡ እና “Create Employee” (“ተቀጣሪን ይፍጠሩ”) የሚለውን
ይጫኑ።
ዝርዝሮን እስኪጨርሱ ድረስ ““አዲስ ተቀጣሪ ይጨምሩ” (“ADD NEW EMPLOYEE”) እና “Add Family Member” (“የቤተሰብ አባልን
ይጨምሩ”) የሚለውን መጫኖን ይቀጥሉ። የተጣሪውን መረጃ እንዲሁን አግባብ ያላቸውን ጥገኞች(ዲፔንዳንት) መረጃ ይሙሉ።በዚህ ሰአት የጥገኞችን መረጃ
ለማካተት የማይፈልጉ ከሆነ፣ ተቀጣሪዎቾ አካውታቸውን በሚፈጥረሩበት ግዜ ጥገኞቻቸውን መጨመር ይችላሉ።

ማስታወሻ: በዚህ ሰአት ለተቀጣሪዎቾ የጥቅም(ቤኔፊት) አቅርቦትን ካልፈጠሩ፣ የጥቅም(ቤኔፊት) ግሩፑ አቅርቦት አይኖርም። በዚህ ሁኔታ፣ የፕላን አቅርቦቶ
ካበቃ በሃላ፣ የጥቅም(ቤኔፊት) ግሩፑን ለመጨመር ተመልሰው መምጣት እና ተቀጣሪዎቹን ማስተካከያ ማድረግ(ኤዲት) ማድረግ አለቦት። በርካት
የጥቅም(ቤኒፊት) ግሩፖችን ከፈጠሩ፣ እባኮን፣ ለእያንዳንዱ ተቀጣሪ ትክክለኛውን መምረጦን ያረጋግጡ።
በዝርዝሩ(ሮስተሩ) ላይ ተቀጣሪዎችን ይጨምሩ - በጅምላ መጫን (Bulk Upload): የዝርዝሩን(ሮስተሩን) ቴምፕሌት ለመጠቀም “Upload Employee
Roster” (“የተቀጣሪዎች ዝርዝርን ይጫኑ”) የሚለውን ይጫኑ፣ ከዚያ ‘Download it now’(‘አሁን ያውርዱ (ዳውንሎድ ያድርጉ)) የሚለውን ይጫኑ እና
አግባብ ያለውን መረጃ ይሙሉ። የተሞላውን ዝርዝር(ሮስተር) ለመጫን “SELECT FILE TO UPLOAD” (“ለመጫን ፋይልን ይምረጡ”) የሚለውን
ይጫኑ።

.
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የፕላን(እቅድ) አመቶን ይፍጠሩ
የፕላን አመት ምንድን ነው? ፕላን አመት ለአመቱ በሙሉ ለተቀጣሪዎቾ እንዲሁም ለማንኛውም በሽፋኑ ውስጥ ላሉ ጥገኞች የሚያቀርቧቸውን የሽፋን
አማራጮች እና መዋጮዎች(ኮንትሪብውሽን) በሙሉ የሚያካትት ነው። ይህ አመት የግሩፕ ጥቅሞ በሚጀምርበት ግዜ ይጀምራል እና ከ12 ወራት በሃላ
ያበቃል። ከአንድ በላይ የቢሮ ቦታዎች ካሎት፣ ሁሉም በዚሁ በአንድ አይነቱ የፕላን አመት ስር ይሆናሉ። እንዲሁም፣ የጤና እና የዴንታል ሽፋን
አቅርቦት የሚሰጡ ከሆነ፣ ሁለቱን አይነት ሽፋኖች በአንድ አይነት የፕላን አመት ይካተታሉ።
የፕላን አመት(ፕላን ይር) ለመፍጠር “እዚህ ላይ ይጫኑ”( ‘clickhere’) የሚለው ጽሁፍ ላይ ይጫኑ።

የፕላን አመት መፍጠር - 1ኛ ደረጃ : የፕላን አመቶ ለሚጀምርበት ቀን “SELECT START ON” (“የሚጀምርበትን ይምረጡ”)
ከሚለው ወደታች ከሚዘረገፈው ዝርዝር ይምረጡ።

ማስታወሻ: “My Account” (“አካውቴ”) በሚለው ስር የ “MY EMPLOYEES” (“ተቀጣሪዎቼ”) ቁጥር ሁሉኑም ተቀጣሪዎች
ያካትታል- በስራ ላይ ያሉ (አክፊቭ) እና ያበቁትን(ተርሚኔትድ)።
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የፕላን አመት መፍጠር - 2ኛ ደረጃ: በዚያውኑ ገጽ ላይ “Add the total number of employees in your workforce” (“በስራ ቦታዎ ላይ ያሉት
አጠቃላይ የተቀጣሪዎቾ ቁጥር ይደምሩ”) በሚለው ስር FULL TIME EMPLOYEES’(‘የሙሉ ሰአት ተቀጣሪዎች’)፣ ‘PART TIME EMPLOYEES’ (‘የሙሉ
ሰአት ያልሆኑ ተቀጣሪዎች’ እና ‘MEDICARE SECOND PAYERS’ (‘ሜዲኬር ሁለተኛ ከፋዮች’)ን ያስገቡ። አንዴ ቀኖ ከተቆረጠ በሃላ “CONTINUE” (“ይቀጥሉ”)
የሚለውን ይጫኑ።

ማስታወሻ: ሊሆን የሚችለው የመመዝገቢያ መጀመሪያ እና ማብቂያ ቀኑ በራሱ(አውቶማቲካሊ) በተቻለ መጠን በቅርቡ ያለውን የመጀመሪያ ቀን እና ከሁሉ
የራቀውን የማብቂያ ቀን ይሰጣል። ክፍት የመመዝገቢያው ግዜ የሽፋኑ መጀመሪያ ቀን በፉት ካለው ሁለት ወር በፊት ቀድሞ ሊጀምር አይችልም እና የፕላን አመቱ የሚጀመርበት
ቀን በፉት ባለው በ10ኛው ቀን ማብቃት አለበት። የማመልከቻዎ እና የክፍያዎ የመጨረሻ ቀን(ዴድላይን) ስክሪኑ ላይ ይመጣል።

በፕላን አመቶ ላይ የጥቅም(ቤኒፊት) ግሩፕ ይጨምሩ
እያንዳንዳቸው ተቀጣሪዎቾ በጥቅም(ቤኒፊት) የጥቅም ግሩፕ ስር ይሆናሉ። የጥቅሙ(ቤኔፊት) ፕላኑ የፕላኑን አቅርቦት፣ መዋጮ(ኮንትሪቢውሽን)፣ በጥቅም ግሩፑ
ውስጥ ስላሉት ተቀጣሪዎች የብቁነት ደንቦችን ይወስናል። ቀጣሪዎች የጤና ፕላኖችን ያቀርቡ ይሆናል እና ከፈለጉ የዴንታል ፕላን የማቅረብ አማራጭ አላቸው።
የዴንታል ሽፋን አቅርቦት በዲሲ ሄልዝ ሊንክ (DC Health Link) በኩል የጤና ሽፋን ለሚያቀርቡ አነስተኛ ንግዶች(ስሞል ቢዝነስ) ብቻ ነው ያለው።
አብዛኛዎቹ ቀጣሪዎች ለሁሉም ብቁ ለሆኑ ተቀጣሪዎቻቸው የሚያቀርቡት አንድ የጥቅም ግሩፕ ብቻ ነው የሚኖራቸው። ነገር ግን፣ ቀጣሪዎች ለተለያዮ
አይነት ተቀጣሪዎች የተለያየ የጥቅም ግሩፖች ማቅረብ ከፈለጉ፣ በአንድ የፕላን አመት ውስጥ የተለያዩ የጥቅም(ቤኒፊት) ግሩፕ ማበጀት ይችላሉ።
የፕላን አመት መፍጠር - 3ኛ ደረጃ: “NAME YOUR BENEFIT PACKAGE” (“የጥቅም ፓኬጆን ስም ይስጡት”)በሚለው ስር
የጥቅም(ቤኒፊት) ግሩፖን ስም ያስገቡ (ለመጮዎቹ አመታትም ስሙ ያው ሆኖ ስለሚቆይ ቀን አይጨምሩበት)።
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የፕላን አመት መፍጠር - 4ኛ ደረጃ: በዚያው ገጽ ላይ “WHEN WOULD YOU LIKE YOUR NEWLY HIRED EMPLOYEES TO START
THEIR COVERAGE?”(“አዲስ የተቀጠሩት ተቀጣሪዎቾ ሽፋናቸው መቼ እንዲጀምር ይፈልጋሉ?”) ከሚለው ወደታች የሚዘረጋ ዝርዝር ላይ ለአዲስ
ተቀጣሪዎች ሽፋን በስራ ላይ የሚውልበት ቀን መመሪያ መምረጥ አለቦት።

ማስታወሻ: ለአዲሰ ተቀጣሪዎች በአመቱ ውስጥ የሽፋን አቅርቦት ሲያደርጉ ሶስት አማራጮች አሎት:

●

በቅጥር ቀን ጋር የሚገጣጠመው ወይም ከዚያ ቀጥሎ ያለው የወሩ የመጀመሪያው ቀን
ከቅጥር ቀን 30 ቀናት በሃላ ያለው ወር መጀመሪያ ቀን፣ ወይም

●

ከቅጥር ቀን 60 ቀናት በሃላ ያለው ወር መጀመሪያ ቀን።

●

የትኞቹ የቤተሰብ አባላት ለሽፋኑ ብቁ እንደሚሆኑ ይምረጡ
የፕላን አመት መፍጠር - 5ኛ ደረጃ: መጀመሪያ፣ የትኞቹ አይነት የቤተሰብ አባላት ለሽፋኑ ብቁ እንደሚሆኑ ይዩ። ከዚያ፣ ለእያንዳንዱ የተመዝጋቢ አይነት
ለፕሪምየም ምን ያህል መክፈል እንደሚፈልጉ ይምረጡ።

ማስታወሻ: ለተቀጣሪ ፕሪምየም ቢያንስ 50% ማዋጣት አለቦት እና ለእያንዳንዱ የቤተሰብ አባል አይነት የፈለጉትን ፐርሰንቴጅ ማዋጣት ይችላሉ።
በአመት አንዴ (አንዋሊ)፣ ቀጣሪዎች ቢያንስ የተቀጣሪን ፕሪምየም 50% ማዋጣት ሳይኖርባቸው የመመዝገብ ልዩ እድል አላቸው። ይህ በ 1/1
ለሚጀምረው የፕላን አመት ለሚመዘገቡ ቀጣሪዎች ብቻ ነው።
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የትኛውን የጤና ፕላኖች እንደሚያቀርቡ ይምረጡ
አሁን፣ ለተቀጣሪዎቾ የትኞቹን የጤና ፕላን እንደሚያቀርቡ ይመርጣሉ። ሶስት አማራጭ አሎት:

●

የብረት(የሜታል ደረጃዎች) - ከአንድ የሜታል ደረጃ ለማቅረብ መምረጥ ተሳታፊዎቾ በመረጡት የሜታል ደረጃ በዲሲ ሄልዝ ሊንክ ላይ
የሚቀርብን ማንኛውም ኢንሹራንስ ካምፓኒ ለመምረጥ ይችላል። ይህ ተቀጣሪዎች በአንድ የሜታል ደረጃ ውስጥ ከተለያዩ ካምፓኒዎች
መምረጥ እንዲችሉ ያስችላቸዋል።

●

ኢንሹራንስ ካምፓኒ - ከአንድ ኢንሹራንስ ካምፓኒ ፕላኖችን ለማቅረብ መምረጥ፣ የፕላን ተሳታፊዎቹ ይህ ኢንሹራንስ ካምፓኒ በዲሲ ሄልዝ
ሊንክ በኩል ከሚያቀርበው ማንኛውም ፕላን መምረጥ እንዲችሉ ያስችላቸዋል። ይህ ተቀጣሪዎቾ በአንድ ኢንሹራንስ ካምፓኒ ውስጥ ካሉ የብረት
(የሜታል) ደረጃዎች መምረጥ እንዲችሉ ያስችላቸዋል።

●

ነጠላ(ሲንግል) ፕላን ‐ ነጠላ ፕላን ብቻ መምረጥ የፕላን ተሳታፊዎቹ በዲሲ ሄልዝ ሊንክ በኩል ቀጣሪው ስፖንሰር የሚያደርገው ሽፋን ውስጥ
መመዝገብ ከፈለጉ፣ ያንን ፕላን መምረጥ እንዲኖርባቸው ያደርጋል።

የፕላን አመት መፍጠር ‐ 6ኛ ደረጃ : በዚያው ገጽ ላይ በመምረጫዎ ግራ በኩል ያለውን መጫኛ በመጫን ለተቀጣሪዎቾ የሚፈልጉትን የፕላን አቅርቦት ይምረጡ።
‘BY CARRIER’(‘በተሸካሚ’) የሚለው ላይ ከተጫኑ፣ ተሸካሚውን(ኬርየሩን) መምረጥ አለቦት እና BY ‘METAL LEVEL’(‘በሜታል ደረጃ‘) የሚለውን
ከተጫኑ፣ የሜታል ደረጃውን መምረጥ አለቦት።
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የፕላን አመት መፍጠር ‐ 7ኛ ደረጃ: በዚያው ገጽ ላይ፣ መምረጥ የሚፈልጉት ፕላን ግራ በኩል ያለውን መጫኛ በመጫን የዋቢ ፕላኖን(ሪፈራንስ ፕላን)
ይምረጡ። በፕላኑ ስር “View Summary” (“ማጠቃለያውን ይዩ”) የሚለውን በመጫን የፕላኑን ሽፋን ማጠቃለያ(ሰመሪ) ማየት ይችላሉ።

ማስታወሻ: የዋቢ ፕላን(ሪፈራንስ ፕላን) ወጪዎች ሊገመቱ የሚችሉ እንዲሆኑ እና ከበጀቶ ጋር የሚመጣጠን እንዲሆን እና ለተወሰነ ፕላን ወጪን ማስተካከል
እንዲችሉ የሚያስችል እና ለተቀጣሪዎቾ የፕላን ምርጫ እንዲያቀርቡ የሚያስችሎት መገልገያ(ቱል) ነው። የፕላን ተሳታፊዎቹ ፕላኖችን በሜታል ደረጃ፣
ኢንሹራንስ ካምፓኒ፣ ወይም የነጠላ ፕላን መምረጥ እንዲችሉ እድሉን ሊያቀርቡላቸው ይችላሉ። ወጪዎቾ ከዋቢ(ሪፈራንስ) ፕላኑ ጋር የተሳሰረ ስለሆነ፣
ለተቀጣሪዎቾ የፕላን ምርጫን ማቅረብ እርሶ ላይ በፍጹም ተጨማሪ ወጪ አያስወጣዎትም።
የፕላን አመት መፍጠር ‐ 8ኛ ደረጃ: አንዴ የዋቢ(ሪፈራንስ) ፕላኖን ከመረጡ በሃላ፣ “Employee Detail Costs” (“የተቀጣሪ ዝርዝር ወጪ”)ን በመጫን
የእያንዳንዱ ተቀጣሪን የወጪ ግምት ማየት ይችላሉ። የዋቢ ፕላኑን ዝርዝር ለማየት “View Plan Summary” (“የፕላን ማጠቃያን ይዩ”) የሚለውን መጫን
ይችላሉ።
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ማስታወሻ: በርካታ የጥቅም(ቤኔፊት) ቡድኖችን መፍጠር ከፈለጉ፣ በስክሪኑ በግራ በኩል “AddBenefitGroup” (“ የጥቅም ግሩፕን ይጨምሩ”)
የሚለው ላይ ይጫኑ እና የሚያስፈልገውን መረጃ ይሙሉ።
ማስታወሻ: የፕላን አመቶን ሲፈጥሩ ዝርዝሩ(ሮስተሩ) ላይ ምንም ተቀጣሪ ያልጨመሩ ከሆነ፣ የወር የወጪዎ ግምት (Estimated Month Cost) $0.00
የሚል ያሳያል። ተቀጣሪዎችን ሲጨምሩ፣ ‘Benefits’(‘ጥቅሞች’) የሚለው ስር ወጪውን ያዩታል።

የትኛውን የዴንታል ፕላን እንደሚያቀርቡ ይምረጡ
ቀጣሪዎች በዲሲ ሄልዝ ሊንክ በኩል ለተቀጣሪዎቻቸው የዴንታል ሽፋን የማቅረብ አማራጭ አላቸው። ቀጣሪዎች የዴንታል ሽፋን ማቅረብ ግዴታ
የለባቸውም፣ ነገር ግን የዴንታል ጥቅም(ቤኔፊት) ለማቅረብ የሚፈልጉ ከሆነ፣ የጤና ሽፋን ማቅረብ አለባቸው። ቀጣሪዎች ለተቀጣሪዎቻቸው ለማቅረብ
ከአንድ ኢንሹራንስ ካምፓኒ አንድ ምርት፣ ሁሉንም ምርት፣ ወይም ማንኛውንም የምርት ጥምር(ኮምቢኔሽን) መምረጥ ይችላሉ። ቀጣሪው የመጨረሻው
ትንሹ ማዋጣት ያለበት የመጠን ገደብ የለም ወይም የትንሹ የመሳተፍ ሬት (participation rate) ገደብ የለበትም።

የፕላን አመት መፍጠር - 8ኛ ደረጃ: ለተቀጣሪዎቾ የዴንታል ጥቅም አቅርቦት መስጠት የሚፈልጉ ከሆነ፣ በጥቅሙ(ቤኔፊት) ፓኬጅ ገጹ ከታቹ ጋር “Add
Dental Plans” (“የዴንታል ፕላን ይጨምሩ”) የሚለውን ይጫኑ።

የፕላን አመት መፍጠር‐ 9ኛ ደረጃ : ከዚህ ቀጥሎ፣ ለዴንታል ሽፋን ብቁ የሆኑትን የቤተሰብ አባላት አይነቶች ላይ ምልክት ያድርጉ እና ለእያንዳንዱ
ተመዝጋቢ አይነቶች ለፕሪምየማቸው ምን ያህል መክፈል እንደሚፈልጉ ይምረጡ።
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ፕላን አመት መፍጠር ‐ 10ኛ ደረጃ: በዚያው ገጽ ላይ፣ በምርጫዎ ግራ በኩል ያለውን መጫኛ በመጫን የፕላን አቅርቦቱን ይምረጡ። ‘CUSTOM’
(‘ከስተም’) የሚለውን ከተጫኑ የትኛውን የዴንታል ፕላን እንደሚያቀርቡ የመምረጥ አማራጩ ይኖሮታል እና ‘BY CARRIER’(‘በተሸካሚው’)
የሚለውን ከተጫኑ ተሸካሚውን(ኬሪየሩን) መምረጥ ይኖርቦታል።

የፕላን አመት መምረጥ ‐ 11ኛ ደረጃ: በዚያው ገጽ ላይ፣ በመረጡት ፕላን በግራ በኩል ያለውን መጫኛ በመጫን የመረጡትን ፕላን ይምረጡ።

የፕላን አመት መምረጥ ‐ 12ኛ ደረጃ: አንዴ የዴንታል ዋቢ(ሪፈራንስ) ፕላኖን ከመረጡ በሃላ፣ መልሶ “Benefits”(“ጥቅሞች”) የሚለው ጋር የሚወስዶትን
“CREATE PLAN YEAR” (“ የፕላን አመትን ይፍጠሩ”) የሚለው ላይ ይጫኑ።
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የፕላን አመትን እና የተቀጣሪዎችን አቅርቦትን ያጠናቅቁ
የፕላን አመትን ለማጠናቀቅ እና ለተቀጣሪዎች የፕላን ገበያን አቅርቦትን ዝግጁ ለማድረግ፣ በዝርዝሩ(ሮስተሩ) ላይ ያሉት ሁሉኑም ተቀጣሪዎች ጥቅም(ቤኒፊት)
ግሩፕ እንደተመደበላቸው ያረጋግጡ።
የፕላን አመቱን ማጠናቀቅ ‐ 1ኛ ደረጃ: ተቀጣሪዎችን ለጥቅም(ቤኔፊት) ግሩፕ ለመመደብ፣ የተቀጣሪ መረጃ መስመር ቀኝ በኩል ያለው እርሳስን(ፔንስል) ይጫኑ።
የተቀጣሪው መረጃ ከወጣ በሃላ ‘Benefit Group Name’(የጥቅም ግሩፕ ስም’) የሚለውን ይምረጡ እና ለተቀጣሪው የጥቅም(ቤኒፊት) ግሩፕ ይምረጡ።

የፕላን አመቱን ማጠናቀቅ ‐ 2ኛ ደረጃ: አንዴ ሁሉም ተቀጣሪዎች የጥቅም(ቤኔፊት) ግሩፕ ከተመደበላቸው በሃላ፣ በስክሪኑ በግራ በኩል ያለውን “Benefits”
(“ጥቅሞች”)የሚለውን መጫኛ ይምረጡ። ለውጥን ለማድረግ “Edit Plan Year” (“ፕላን አመቱን ያርሙ”) የሚለው ላይ ይጫኑ ወይም የአመቱ የፕላን
አቅርቦቶትን ለማጠናቀቅ “Publish Plan Year”(“ፕላን አመቱን ያትሙ”) የሚለውን ላይ ይጫኑ።

የፕላን አመቶን እንዳተሙ(ፐብሊሽ እንዳደረጉ) ከፕላን አመቱ ጎን
ከሁኔታውን ወቅታዊ መሆን(አብዴት) ጋር ቢጫ ኮከብ ይመጣል።
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ከዚህ ቀጥሎ ምን ይሆናል? ክፍት ምዝገባዎን ማስተዳደር(ማኔጅ ማድረግ)
አንዴ ፕላን አመቶትን ፐብሊሽ ካደረጉ በሃላ፣ ተቀጣሪዎቾ ክፍቱ የምዝገባ ግዜያቸው መቼ እንደሚጀምር የሚነግራቸው መረጃ ያለበት ማሳሰቢያዎችን
ማግኘት ይደምራሉ።
የቀጣሪ አካውንት ሆም ፔጆ የተቀጣሪዎቾን የምዝገባ ሁኔታ መከታተል የሚያስችል እና የፕላን አመቶን ማስተዳደር(ማኔጅ) ማድረግ የሚያስችል አዲስ
መገልገያ(ቱል) ይኖረዋል።

በአካውንቶ ሆም ፔጅ ከላይ ላይ ያለው መመዝገቢያ እና መተውያ (Enrollments and Waivers) ካውተር ጋር በመሄድ የተቀጣሪዎትን ምዝገባ
ይከታተሉ። ይህ ስንት ተቀጣሪዎች የፕላን ምርጫውን እንዳጠናቀቁ ወይም የጤና ሽፋኑን እንደተዉ(ዌቭ እንዳደረጉ) አጠቃላይ እይታ ከመስጠቱ
በተጨማሪ፣ ግሩፖ 2/3ኛውን ዝቅተኛው የተሳትፎ መስፈርት ለማሟላት ስንት ተጨማሪ ተቀጣሪዎች መመዝገብ እንዳለባቸው ወይም የጤና ኢንሹራንስ ሽፋን
መተው እንዳለባቸው ( 1/1 የመጀመሪያ ቀን ላለው የፕላን አመት አይሰራም) ያሳስቦታል። እባኮን፣ በዴንታል ሽፋን ላይ ያለ የተቀጣሪዎች ምዝገባ ለዝቅተኛው
የተሳትፎ መስፈርት እንደማይቆጠር ያስታውሱ።

ስለ ተቀጣሪዎቾ ምዝገባ የበለጠ ዝርዝር ለማግኘት በአካውንቶ ከወደታች በግራ በኩል ያለውን “View Enrollment
Report” (“የምዝገባ ሪፖርትን ይዩ”) የሚለውን ይመልከቱ ወይም “Employees”( “ተቀጣሪዎች”) የሚለው ላይ
የእያንዳንዱ ተቀጣሪ ስም ላይ ይጫኑ ።
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