
મફત COBRA વિશે િારંિાર પછૂાતા પ્રશ્નો

Q. હંુ મફત COBRAમાં નનોધંણી કેિી રીતે કરાિી શકંુ?
1. તંમારા મેમ્બર પોર્ટલ અકાઉંરમાં લૉગિન કરો અથવા અહી ં્બનાવો: www.uhh.org/member

આ નનોધંણી કરાિિાની સૌથી ઝ઼઼ડપી, સૌથી સરુક્ષિત અને સૌથી સહેલી રીત છે. તમારે તે પૂરંકરવા મારે 1-2 મમનનરનીજ જરૂર છે (તમારી અંિત માહહતી અમારા રેકૉર્ટ  પ્રમાણે 
પહેલેથીજ ભરેલી હોય છે). 

2. અમારી સમનપ્ટત COBRA હૉરલાઇનને કૉલ કરો: (855) 321-4373 

3. તમન ેમ ેમહહનામા ંજ્ારે તમારં COBRA પસદંિી પકેેર મળે, ત્ારે તમ ેતમારા નોધંણી ફૉમ્ટ આ મારફત ેપણપાછા મોકલી શકો છો:
• ઈમેલ: cobrateam@uhh.org 
• રેક્ર: ફોરો પારીને (312) 500-1166 પર મોકલો
• રપાલ: UNITE HERE HEALTH, P.O. Box 6557, Aurora, IL 60598-0557
અમે તમારી અંિત માહહતી ્બા્બતે હંમેશા કાળજી રાખીએ છીએ પણ ઈમેલ અને રેક્ર હંમેશા ખાનિી હોતા નથી - રેક્ર અથવા ઈમેલ મોકલતા પહેલા આ યાદ રાખશો.

Q. જ્ારે હંુ મેમ્બર પનોર્ટલમાં લૉક્િન કરં ત્ારે મને મફત COBRA માં નનોધંણી કરિાની રીત ન દેખાય તનો શું?
જે તમે માનતા હો કે તમે નોધંણી મારે પાત્ર છો, પણ તમે લૉગિન કરો ત્ારે એક લીલું “Get free COBRA” (મફત COBRA મેળવો) ્બરન ન જુઓ તો અમારી સમનપ્ટત COBRA 
હૉરલાઇનને (855) 321-4373 પર કૉલ કરો.

Q. હંુ મેમ્બર પનોર્ટલ પર નનોધંણી કરાિું તે િખતે કંઈક ્બરા્બર ન લાિતું હનોય તનો શું?
અમારી સમનપ્ટત COBRA હૉરલાઇનને (855) 321-4373 પર કૉલ કરો.

Q. મફત COBRAમાં નનોધંણી કરાિતી િખતે મે ંકનોઈ ભલૂ કરી હનોય તનો શું?
અમારી સમનપ્ટત COBRA હૉરલાઇનને (855) 321-4373 પર કૉલ કરો. 

Q. હંુ Medicare મારે પાત્ર હનોઉં (અથિા મારી પાસે તે પહેલેથી હનોય) તનો શુ—ંશુ ંહંુ મફત COBRA મારે નનોધંણી કરાિી શકંુ?
જે તમે Medicare મારે પાત્ર હો, તો તમે Medicareમાં નોધંણી કરાવી હોય કે નહી,ં તમે ફેરરલ સરકાર દ્ારા ચુકવણી કરાતા મફત COBRA (“મફત COBRA”) મારે પાત્ર 
થતા નથી. જેકે, જે તમે મફત COBRA મારેની ્બીજી જરૂરરયાતો પૂરી કરતા હો (નોકરીમાંથી અનનચ્ાએ કાઢી મુકાવા, કલાકો ઘરારાવા, ્બીજ સામુહહક હેલથ કવરેજને પહોચં નહી)ં તો 
તમે 1 એમપ્રલ થી 30 સપે્મ્બર 2021 સુધી  COBRA કવરેજ મારે નોધંણી કરાવી શકો છો જનેો પૂરેપૂરો ખચ્ટ ફંર દ્ારા ચુકવવામાં આવે છે (“ફંર દ્ારા ચુકવણી કરાતો COBRA”). 
COBRA અને Medicare કેવી રીતે એક સાથે કામ કરે છે તે નવશે મહત્વની માહહતી મારે અંહી ક્લક કરો.

Q. શું હંુ પાત્ર છંુ?
તમે પાત્ર છો જે:
•  1 નવેમ્બર 2019 અને 31 માચ્ટ 2021ની વચચે જે તમે અનનચ્ાએ નોકરી ખોઈ હોવાના કારણે અથવા ઘરારારેલા કલાકોના કરાણે કવરેજ િુમાવું હોય, અથવા
•  1 એમપ્રલ – 30 સપે્મ્બર 2021 ની વચચે COBRA અનનચ્ાએ નોકરી ખોઈ હોવાના કારણે અથવા ઘરારારેલા કલાકોના કરાણે કવરેજ િુમાવું હોય.

Q. શું પાત્ર થિા મારે મારે નનોકરીમાંથી કાઢી મકુાિું પડશે?
ના. તમે નોકરીમાંથી કાઢી મુકાવા, અનનચ્ાએ કઢાવા કે ઘરારાયેલા કલાકોના કારણે કવરેજ િુમાવી દો તો તમે પાત્ર છો.

સૌથી નવીનતમ માહહતી જેઈએ છે?
 અહી ંજવ:

www.uhh.org/rescue

કૉન્ગ્ેસે 11 માચ્ટ 2021ના રોજ American Rescue Plan Act (અમેરરકન રેસ્કુ પલાન એક્ટ - અમેરરકન ્બચાવ 
યોજના કાયદો) પસાર કયયો છે. આ કાયદા હેઠળનું ફંડરંિ પાત્ર સભયો અને તેમના આગરિતો જઓેએ ઘરારલેા કલાકો અથવા 
નોકરી ખોવાના કારણે કવરેજ ખોઈ દીધું છે, તેઓને 1 એમપ્રલ થી 30 સપે્મ્બર 2021 સુધી 100% મફત COBRA 
કવરેજ પૂરં પાર ેછે.

 નનોધંણી કેિી રીતે કરાિિી

 પાત્રતા

https://ww2.uniteherehealth.org/WebPortal/Home/Login?userType=Member
https://www.uhh.org/hubfs/PDF_Documents/Coronavirus/Subsidy/FAQ-MedicareCOBRA_gu.pdf?hsLang=en
https://www.uhh.org/rescue


Q. મફત COBRA કિરેજ મારે કનોણ પાત્ર નથી?
તમે પાત્ર નથી જે તમે:
•  તમારી નોકરી સવવૈચ્ીક રીતે ્બંધ કરી હોય (નોકરી છોરી દીધી કે નનવૃત્ત થયા) કે પછી તમને ખરા્બ વત્ટણૂંકના કરાણે છૂરા કરવામાં આવા હોય; 
•  કોઈ ્બીજ સામુહહક વીમા મારે પાત્ર હો—્બીજી નોકરીમાંથી કે જીવનસાથીના કારણે—અથવા Medicare કવરેજ મારે પાત્ર હો (જે તમ ેMedicare કવરેજ મારે પાત્ર હો તો 

પણ શક્ય છે કે તમે ફંર મારફતે COBRA સ્બગસરીને પાત્ર હો).
• કામના કલાકો અથવા રોજિારદાતાના ફાળા મારફતે તમારં કવરેજ પુનઃ સ્ાનપત કરો; અથવા 
• કોઈ આગરિત હો અને તમે છૂરાછેરા, મૃત્ુના પરરણામે કે પછી તમારી ઉંમર 26 વર્ટની થઈ તેથઈ તમારં કવરેજ ખોયું હોય.

Q. જે હંુ પાત્ર ન હનોઉં તનો શું મારા અિાઉ કિર થતા આક્રિતનો તેમ છતાં પણ મફત COBRA મારે નનોધંણી કરાિી શકે છે?
હા. જે તમે જરૂરરયાતો પૂરી કરતા હો, તો તમે નોધંણી કરાવી શકો છો.

Q. જે હંુ નનોધંણી કરાિું અને હંુ પાત્ર ન હનોઉં તનો શું?
જે તમે એક સ્બગસરી મેળવો તો તમારે કર દંર ચુકવવો પરી શકે છે (વધુ નવિતો ભનવષયે).

Q. જે હંુ કનોઈ ્બીજ સામહુહક હેલથ ઇન્શયનોરનસ અથિા Medicare મારે પાત્ર થઈ જઉં તનો શું?
જે હવે તમે મફત COBRA કવરેજને મારે પાત્ર ન હો, તો મેમ્બર સનવ્ટગસસને (855) 321-4373 પર કૉલ કરો જેથી અમે તમને પ્રોગ્ામમાંથી કાઢી શકીએ. જે તમે તેમ ન કરો, તો તમારે 
કર દંર ચુકવવો પરી શકે છે.

Q. કયા ્ેબનનફફર્સ કિર કરિામાં આિશે?
• તમારી પાસે એજ પલાન રહેશે જ ેકવરેજ ખોવા પહેલા તમારી પાસે હતો.
•  કવરેજમા ંએ ્બધાજ આગરિતોન ેકવર કરી શકશ,ે પણ તમારે તમારા ્બધાજ અિાઉ કવર થતા આગરિતોને કવર કરવા ફરગજયાત નથી.
•  COBRA રંૂકા િાળાની અક્ષમતા કે જીવન વીમો કવર કરતો નથી. (તમે જે તમારી જીવન વીમા પૉમલસી છેલલા એક મહહના દરમમયાન ખોઈ હોય, તો તમે પોતે ચુકવણી કરીને તે 

રાખી શકો છો—આિળનો પ્રશ્ન જુઓ.)

Q. જે મારી પાસે મારા પલાનમાં અત્ારે જીિન િીમનો હનોય, તનો હંુ તે કેિી રીતે રાખી શકંુ? 
જ ેતમ ેછેલલા 31 દદવસમા ંતમારં કવરેજ ખોયુ ંહોય, તો તમ ેતમારો સામહુહક જીવન વીમો એક વક્તિિત પૉમલસીમાં ફેરવી શકો છો. Blue Cross Blue Shieldન ે(800) 367-
6401 પર કૉલ કરો. (Iજ ેતમ ેસામાન્ય રીત ેસવસ્ હો, તો શક્ય છે કે આ સૌથી ઓછી દકંમતનો નવકલપ ન હોય.)
•  તમારે પોતે તેની ચુકવણી કરવાની રહેશે.
•  આ માત્ર તમને કવર કરે છે—તમારા આગરિતોને નહી.ં
•  તમારી પાસે તમારી પૉમલસીને પરરવનત્ટત કરવા મારે તમારં કવરેજ ખોઈ દો ત્ારથી 31 દદવસ હોય છે. 

Q. મફત COBRA કિરેજ મેળિિા મારે શું કરિાનું રહેશે?
તમારે એક ફૉમ્ટ ભરીને જણાવવાનું રહેશે કે તમે પાત્ર છો અને નોધંણી કરાવવા માંિો છો.
•  ફંર તમન ેમ ેમહહનામા ંએક COBRA પસદંિીનુ ંપકેેર મોકલશો, જથેી તમ ે1 એમપ્રલ 2021ની પાછલી અસરથી મફત COBRA કવરેજ પસદં કરી શકો. પણ તમારે પકેેર મારે રાહ 

જવેાની જરૂર નથી—તમ ેહમણાજં ફંરના મમે્બર પોર્ટલ પર નોધંણી કરાવી શકશો:  
www.uhh.org/member (આ નોધંણી કરાવની સૌથી ઝરપી, સૌથી સરુક્ક્ષત અન ેસૌથી સહેલી રીત છે).

Q. કયનો સમયિાળનો કિર કરિામાં આિશે? 
• સામાન્ય રીતે, જે તમે 1 નવેમ્બર 2019 અને 31 માચ્ટ 2020 વચચે કવરેજ િુમાવું હોય, તો તમે કવરેજ ક્યારે િુમાવું તેના આધરે તમે 1 થી 5 મહહનાના મફત COBRA કવરેજ   
 મારે પાત્ર છો.

•  જે તમે 1 એમપ્રલ 2020 અને 31 માચ્ટ 2021 વચચે કવરેજ િુમાવું હોય, તો તમે 6 મહહનાના મફત 
COBRA કવરેજ મારે (અથવા તમે કામ મારફતે કવરેજ ફરીથી મેળવો અથવા ્બીજ ગ્ૂપ ઇન્્શયોરન્સ 
અથવા Medicare મારે પાત્ર થાવ ત્ાં સુધી) પાત્ર છો.

• જે તમે 1 એમપ્રલ 2021 અને 30 સપે્્બર વચચે કવરેજ િુમાવું હોય, તો તમે કવરેજ ક્યારે િુમાવું  
 તેના આધારે 1 થી 6 મહહનાના મફત COBRA કવરેજ મારે (અથવા તમે કામ મારફતે કવરેજ ફરીથી  
 મેળવો અથવા ્બીજ ગ્ૂપ ઇન્્શયોરન્સ અથવા Medicare મારે પાત્ર થાવ ત્ાં સુધી) પાત્ર છો. 
 —ચાર્ટ  જુઓ

 પાત્રતા(અનુસંધાન)

 કિરેજ

આ સમયે કિરેજ ખનોયું: 2021માં સ્બક્સડી મારે પાત્ર મહહના

એમપ્રલ 2021 એમપ્રલ, મે, જૂન, જુલાઈ, ઑિસર, સપે્મ્બર

મે 2021 મે, જૂન, જુલાઈ, ઑિસર, સપે્મ્બર

જૂન 2021 જૂન, જુલાઈ, ઑિસર, સપે્મ્બર

જુલાઈ 2021 જુલાઈ, ઑિસર, સપે્મ્બર

ઑિસર 2021 ઑિસર, સપે્મ્બર

સપે્મ્બર 2021 સપે્મ્બર

https://ww2.uniteherehealth.org/WebPortal/Home/Login?userType=Member&__hstc=44127739.d9d860d3279ae4eb368831968848b528.1615475182881.1616607919181.1616613094020.11&__hssc=44127739.1.1616613094020&__hsfp=1126783430


 SUPER SAVER અને રરફંડ

 UHH મેમ્બર પનોર્ટલ

Q. હંુ કામના કલાકનો મારફતે કિરેજ પાછંુ મેળિું અને ત્ાર પછી તેને ફરી ખનોઈ દઉં તનો શું?
જ ેતમ ે30 સપે્મ્બર 2021 પહેલા ફરીથી કવરેજ ખોઈ દો અન ેતમ ેપાત્ર થતા હો, તો તમ ેમફત COBRA કવરેજ પર પાછા જઈ શકો છો. 

Q. Super Saver, સેલફ-પેમેનર અને ્ેબકં કરેલા કલાકનોનું શું થશે?
સભયોને મફત COBRA પ્રોગ્ામમાં નોધંણી કરવાની તક આપવા મારે હાલ પૂરતો Super Saver ્બંધ કરવામાં આવો છે.
•   જ ેપલાન પોતે ચુકવણીની પરવાનિી આપતા હોય તેમાં હોય તે સભયો ઇચે્ તો તે મફત COBRA માં જવાના ્બદલે પોતે ચુકવણી કરી શકશે.
•   જ ેસભયો એવા પલાનમાં હોય જ ેઆપોઆપ ્બેકં કરેલા કલાકો લાિુ કરે છે, અથવા ્બેકં કરેલા રજના કલાકો લાિુ કરે, તેમણે જે તેઓ મફત COBRA મારે પાત્ર ન હોય, તો ્બેકં 

કરેલા કલાકો લાિુ કરવામાં આવે તેવી માંિણી કરવાની રહેશે.

Q. જે મે ંએપ્પ્રલમાં (કે ત્ાર પછી) Super Saver મારે ચકુિણી કરી હનોય તનો શું?
Super Saver ચુકવણીઓ 1 એમપ્રલના 45-90 દદવસની અંદર આપોઆપ રરફંર કરી દેવામાં આવશે. રરફંરની પ્રદરિયા શરૂ કરવા મારે તમારે કૉલ કરવાની જરૂર નથી—તે 
આપોઆપ થશે. 

Q. જે મે ંએપ્પ્રલમાં (કે ત્ાર પછી) COBRA ચકુિણી પનોતે ચકુિણી કરી હનોય તનો શું?
જે તમે મફત COBRA મારે નોધંણી કરાવો અને પાત્ર હો, તો તમારી COBRA ચુકવણીઓ ચુકવણીની તારીખથી 60 દદવસની અંદર આપોઆપ રરફંર કરી દેવામાં આવશે. પોતે કરેલ 
ચુકવણીઓ COBRA નોધંણીના ફૉમ્ટ ભયા્ટના 45-90 દદવસની અંદર રરફંર કરી દેવામાં આવશે. રરફંરની પ્રદરિયા શરૂ કરવા મારે તમારે કૉલ કરવાની જરૂર નથી—તે આપોઆપ થશે.  

Q. હંુ મેમ્બર પનોર્ટલ પર ખાતું કેિી રીતે ્બનાિું? 
આ ફલાયર તમને પ્રદરિયા નવસતારપૂવ્ટક, દરેક પિલે સમજવશે (સપેનનશ, ચાઇનીઝ અને િુજરાતી મારે નીચે સ્કૉલ કરો).

Q. હંુ ફંડના રેક્ર સંદેશા અને ઈમેલ મારે નામ કેિી રીતે નનોધંાિ?ુ
મેમ્બર પોર્ટલ વલ www.uhh.org/member લૉગિન કરો; પછી “Update opt-in” (ઑપ્-ઈન અપરરે કરો) ્બરન દ્બાવો.

પ્રશ્નો અથવા મદદ મારે મેમ્બર સનવ્ટગસસની મફત 
COBRA મારે મદદરૂપ થવા મારે એક સમનપ્ટત 

હેલપલાઇન છે  
(855) 321-4373

 કિરેજ (અનુસંધાન)

https://www.uhh.org/hubfs/MemberPortal-CreatingAccount-1.pdf?hsLang=en
https://ww2.uniteherehealth.org/WebPortal/Home/Login?userType=Member&__hstc=44127739.d9d860d3279ae4eb368831968848b528.1615475182881.1616607919181.1616613094020.11&__hssc=44127739.1.1616613094020&__hsfp=1126783430

