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20 ઑગસ્ટ 2021 

 
મૂલ્યવાન સભ્ય: 
 
બચાવ અિધિનયમ અન ેUNITE HERE HEALTH �ારા ઓફર કરવામાં આવેલ 100% કોબ્રા ગ્રાન્ટ (“FREE COBRA”) માં ભાગ લેવા બદલ આભાર.  
આ મુશ્કેલ સમયમાં તમન ે(અને તમારા પિરવારને) સારા સ્વાસ્થ્ય લાભો આપવા માટે અમન ેઆનદં થયો છે. 

 
તે યાદ અપાવે છે કે 100% COBRA એવોડ� નીચેની તારીખો પર સમા� થવાની અપે�ા છે: 30 સપ્ટેમ્બર 2021. 
 
જો તમ ેકામ પર પાછા ફરવાનુ ંિવચારતા નથી, તો હવ ેઅન્ય સંભિવત સ્વાસ્થ્ય વીમા યોજનાઓ પર િવચાર કરવાનો સમય છે.  આ ફાઇલની 
માિહતી તમન ેજણાવશે કે તમારા િવકલ્પો શંુ છે અન ેકયા પગલાં લેવા.  તમારા કેટલાક િવકલ્પોમા ંનીચનેાનો સમાવેશ થઈ શકે છે:  

 
1. COBRA ફંડના વીમાનો આનંદ લેવાનું ચાલુ રાખો, મિહનામાં એકવાર ચૂકવણી કરો (ફી અન ેઅન્ય િવગતો તેના પર સૂિચબ� છે). 
2. Medicaid અથવા Medicare જોડાઓ.  www.uhh.org/govt પર દસ્તાવેજો અને િવગતો 
3. www.HealthCare.gov પર Marketplace કવરજે માટે સાઇન અપ કરો અથવા 1-800-318-2596 પર ક કોલ કરો 
a. હવ ેવધુ અન ેવધુ અનુદાન છે  
4. તમારા �વનસાથીની યોજના �ારા આરોગ્ય વીમા માટે સાઇન અપ કરો (જો લાગ ુહોય તો)  
 
જો તમ ેતમારી �તે ચૂકવણી કરવાનુ ંપસંદ કરો છો, તો તમ ેતમારા પોતાના પર ભંડોળનું ર�ણ કરવાનુ ંચાલુ રાખી શકો છો. 
 
જો તમન ેકામ કરવા માટે આમંિત્રત કરવામાં આવે છે, તો તમ ેwww.uhh.org/member પર સભ્યપદ પોટ�લ byક્સેસ કરીન ેકોઈપણ સમય ે
તમારી િફટનેસ ચકાસી શકો છો. 

 
 
શું તમે �ણવા માંગો છો? 
COBRA એવોડ�  નંબર પર કલ કરો: (855) 321-4373 
 
 
આભાર અને સાવચેત રહો 
UNITE HERE HEALTH  
 

અનુવાદ સહાય પ્રદાન કરો 

我們有翻譯協助  

FREE COBRA સમા� કરો  
30 સપ્ટેમ્બર 2021 

http://www.uhh.org/govt
http://www.healthcare.gov/
http://www.uhh.org/member
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મહત્વની માિહતી: પ્રીિમયમ ચુકવણીની સમયસીમા સમા� થાય ત્યાર ેધ્યાનમાં રાખવાના મુ�ા 

[Enter date of notice] 

િપ્રય બધા: [Identify the qualified beneficiary(ies), by name or status] 

આ નોિટસમાં UNITE HERE HEALTH ([યોજના અથવા નીિત]) હેઠળ COBRA વીમા 
િપ્રમીયમ મેળવવાનું ચાલુ રાખવાના COBRA અિધકારની સમાિ� અને Medicaid અથવા 
આરોગ્ય બ�રો માટે કવરજે સિહત અન્ય આરોગ્ય વીમા િવકલ્પોનો ઉપયોગ કરવાની સંભાવના 
Health Insurance Marketplace®1.  www.HealthCare.gov ની મુલાકાત લો અથવા 1-800-318-2596 
(TTY: 1-855-889-4325). તમે Medicaid અથવા માક� િટંગ હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ® �ારા વીમો મેળવી 
શકો છો અન ેિકંમત COBRA િરન્યુઅલ Health Insurance Marketplace® સપોટ�  હવે ઉપલબ્ધ 
નથી. આ િવસ્તારમા,ં મોટાભાગના રા�ો માક�ટ પ્રોટેક્શન માટે અર� કરવા અને નોધંણી કરવા માટે 
www.HealthCare.gov નો ઉપયોગ કર ેછે; જો Marketplace પોતાનું બ�ર છે, તો તમે Marketplace અહી ં
સંપક�  માિહતી મેળવી શકો છો: www.HealthCare.gov/marketplace-in-your-state/.  

િનણ�ય લેતા પહેલા આ નોિટસમાં આપેલી માિહતીને ગંભીરતાથી લો.  

મને આ સૂચના કેમ મળી રહી છે? 

તમને આ નોિટસ મળી છે કારણ કે યોજના અથવા પોિલસી માટે સતત કવરજે માટે તમારી પ્રીિમયમ 
સહાય નીચેના કારણોસર સસ્પેન્ડ [enter date] કરવામાં આવી છે: 

 સૌથી લાંબી કવરજે અવિધની માન્યતાનો અંત ફાળો ચૂકવવા માટે સહાયનો અંત 

જો હંુ COBRA વીમો િરન્ય ુક�ં તો વીમો કેટલો સમય ચાલશે? 

તમા�ં COBRA ચાલ ુરાખવાનંુ કવરજે ત્યાં સુધી ટકી શકે છે [enter date] [જો તારીખ પછી કે જનેા પર 
પ્રીિમયમ સહાય સમા� થાય છે, નીચેના િનવેદનનો સમાવેશ કરો: [યોગદાનની સમાિ� તારીખ દાખલ 
કરો] પછી, આ નવીકરણ વીમા COBRA માં સંઘીય યોગદાન સહાય અને ખચ� $ XXXX.XX, દર 
મિહને] શામેલ નથી. કેટલાક િકસ્સાઓમાં, તારીખ પહેલાં િવસ્તૃત કવરજે સમા� થઈ શકે છે, ઉદાહરણ 
તરીકે જો તમે પ્રીિમયમ ચૂકવતા નથી, છેતરિપંડીથી સંબંિધત છે અથવા અન્ય જૂથ વીમા પ િલસીઓ 
�ારા આવરી લેવામાં આવે છે. 

COBRA વીમાનો ઉપયોગ કરવા ઉપરાંત અન્ય વીમા પ િલસી છે? 

હા. હવે �ાર ેપ્રીિમયમ ચૂકવવામાં આવ્યું છે, તમે અને તમા�ં કુટંુબ Health Insurance Marketplace®, 
Medicare અથવા અન્ય આરોગ્ય વીમા જૂથો (જમે કે તમારા �વનસાથીની યોજના) �ારા કહેવાતા 
"ખાસ નોધંણી અવિધ" માંથી પસાર થઈ શકો છો. જો તમને લાગ ેકે તમે લાયક છો, તો તમે કોઈપણ 
સમયે Medicaid સાથે સાઇન અપ પણ કરી શકો છો. આમાંની કેટલીક યોજનાઓની િકંમત COBRA 
વીમા સાથે ચાલ ુરાખવા કરતાં ઓછી હોઈ શકે છે. જો તમે Medicare માટે લાયક છો, તો કવરજે 

 
1 Health Insurance Marketplace® યુએસ િડપાટ�મેન્ટ ઓફ હેલ્થ એન્ડ �મુન સિવ�સીસનું રિજસ્ટડ�  ટ�ેડમાક�  છે. 

http://www.healthcare.gov/
https://www.healthcare.gov/
https://www.healthcare.gov/marketplace-in-your-state/
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અવિધના ખાસ ભાગ દરિમયાન વીમા ખરીદવાનો િવચાર કરો જથેી કવરજે ગેપ અને COBRA કવરજેના 
અંતમાં અંતમાં વીમા માટે દંડ ઘટાડી શકાય. 

જો તમારી પાસે COBRA ગેરંટી નથી, તો COBRA ગેરંટી સાથે અન્ય વળતર િવકલ્પોની સરખામણી 
કરો અને તમારા માટે સૌથી યોગ્ય યોજના પસંદ કરો. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે કોઈ અલગ વીમા પ 
િલસીનો ઉપયોગ કરો છો, તો તમાર ેCOBRA નવીકરણ નીિત કરતાં વધુ ચૂકવણી કરવી પડી શકે છે, 
કારણ કે નવો વીમો નવી કપાત લાદી શકે છે. 

COBRA કવરજે અને અન્ય સંભિવત િવકલ્પોને �ળવી રાખવા વચ્ચે કાળ�પૂવ�ક પસંદગી કરવી 
અગત્યનંુ છે, કારણ કે એકવાર પસંદગી થઈ �ય પછી, આગામી ઓપન સિવ�સ પીિરયડ પહેલા એક પર 
િસ્વચ કરવંુ મુશ્કેલ (જો અશ� ન હોય તો) થઈ શકે છે. બીજો કવરજે િવકલ્પ. 

જો તમારો COBRA વીમો સમા� થાય અને / અથવા સભ્યપદ ફી ભરવામાં તમારી સહાયતા હોય, 
તો તમે બ�ર વીમાની નોધંણી માટે ખાસ નોધંણી અવિધમાં ભાગ લેવા Marketplace હકદાર 
બની શકો છો. તમે પ્રીિમયમ ચૂકવવામાં મદદની જ�ર વગર Medicaid Health Insurance 
Marketplace® �ારા COBRA વીમા કરતા ઓછી િકંમત ેવીમો મેળવી શકો છો. નીચે તમે 
Marketplace બ�ર િવશે વધુ વાંચી શકો છો.  

Health Insurance Marketplace® શંુ છે? 

Health Insurance Marketplace® ખાનગી વ્યિ�ગત સ્વાસ્થ્ય વીમા િવકલ્પોનંુ સંશોધન અને 
સરખામણી કરવા માટે 'એક જ જગ્યાએ બધંુ' આપ ેછે. Marketplace માં, તમે કપાત, સહ-વીમા અને 
સહ-વીમા ખચ� ઘટાડવા માટે માિસક પ્રીિમયમ અને ખચ� વહ�ચણીમાં ઘટાડો કરવા માટે હકદાર હોઈ 
શકો છો, અને તમારી પાસે તમારા મૂલ્ય સબિસડી પ્રીિમયમ, તમારા કપાત અને તેમના ખચ� યોગદાનની 
સમી�ા કરવાનો િવકલ્પ છે. . તમે લખવાનંુ ન�ી કરો. બ�રમાં, તમ ેMedicaid અથવા બાળ આરોગ્ય 
વીમા કાય�ક્રમ (CHIP) �ારા મફત અથવા સસ્તા વીમો મળેવી શકો છો કે નહી ંતે પણ શોધી શકો છો. આ 
પ્રદેશમા,ં મોટાભાગના રા�ો બ�ર કવરજે ખરીદવા અને રકેોડ�  કરવા Marketplace www.HealthCare.gov નો 
ઉપયોગ કર ેછે; જો તમારા દેશના પ્લેટફોમ�નું પોતાનુ ંબ�ર માળખંુ છે, તો તમ ેતમારા દેશના બ�ર Marketplace 
સંપક�  માિહતી અહી ંમેળવી શકો છો: https://www.healthcare.gov/marketplace-in-your-state/. 

Medicaid અથવા બ�ર િહસ્સો COBRA િવસ્તરણ Marketplace કવરજે કરતા ઓછો હોઈ શકે છે. 
COBRA કવરજે Medicaid માટે તમારી માવજતને મયા�િદત કરતું નથી. જો તમે COBRA વીમો પણ 
ઓફર કરો છો કારણ કે તમે તમારી �તને સિવ�સ પ્રોવાઇડરના ભૂતપૂવ� કમ�ચારી માનો છો, તો વીમા 
દરખાસ્ત બ�રની પહોચં અથવા સબિસડી અથવા કર લાભો Marketplace હકદાર બનશે નહી ંબોનસ 
તમને Marketplace એક્સેસનો ખચ� આવરી લેવામાં મદદ કરી શકે છે.  જો કે, COBRA નવીકરણ 
ગેરંટીમાં જોડાયા પછીના મિહનામાં, તમે કોઈપણ પ્રીિમયમ કપાત અથવા િપ્રપેઇડ ર� કરનો આનંદ 
માણી શકશો નહી.ં તેથી જો તમે Marketplace ઇન્શ્યોરન્સ ર�સ્ટર કરવા Marketplace ચો�સ 
ર�સ્ટ�ેશન પીિરયડથી લાભ મેળવી શકો અને તમે જ ેપ્રીિમયમનો ઉપયોગ કરવા માંગો છો તેની 
એડવાન્સ પેમેન્ટની િવનંતી પણ કરી શકો, તો તમે તમારો COBRA વીમો રદ કરી શકો છો 'બ�ર 
વીમામાં જોડાતા પહેલા. 

https://www.healthcare.gov/do-i-qualify-for-medicaid
https://www.healthcare.gov/are-my-children-eligible-for-chip
https://www.healthcare.gov/are-my-children-eligible-for-chip
https://www.healthcare.gov/are-my-children-eligible-for-chip
https://www.healthcare.gov/are-my-children-eligible-for-chip
https://www.healthcare.gov/
https://www.healthcare.gov/marketplace-in-your-state/
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જો તમારો વત�માન એમ્પ્લોયર કાયમી COBRA ગેરંટી અને પ્રીિમયમ સહાય આપ ેછે, તો તમે વીમા 
બ�રમાં નોધંણી કરાવી શકો છો, પરંતુ જ ેસમયગાળા દરિમયાન તમે વીમો ઉતારશો, તમે વીમા 
સબિસડી અથવા ટેક્સ કે્રિડટ માટે હકદાર ન હોઈ શકો COBRA હજુ પણ વૃ�ોની સંભાળની ખાતરી 
આપે છે. 

Marketplace ગેરંટી માર ે�ાર ેનોધંણી કરાવવી જોઈએ? 

જો ખાસ નોધંણી અવિધ માટેની શરતો પૂરી થાય છે, તો લાયક નાગિરકો બ�ર ગેરંટી Marketplace 
નોધંણી કરાવી શકે છે. જો તમારા COBRA વીમાની સાતત્યતા સમા� થાય છે અથવા તમારા 
એમ્પ્લોયર COBRAમાં યોગદાન આપવાનંુ બંધ કર ેછે, જમેાં COBRA પ્રીિમયમની સહાય સિહત, તમે 
ચો�સ નોધંણી અવિધ COBRA માટે હકદાર છો. Marketplace વીમા માટે સાઇન અપ કરો. તે 
સમયગાળા દરિમયાન, COBRA વીમા િવસ્તરણના અંતથી અથવા છેલ્લા િદવસ કે જનેા પર એમ્પ્લોયર 
અથવા કરદાતા �ારા COBRA વીમો લે છે, લાયક ગ્રાહકો પાસે HealthCare.gov �ારા Marketplace 
યોજનામાં ભાગ લેવા Marketplace 60 િદવસ છે. વધુમાં, લાયક Marketplace તેમની આગામી િબિલંગ 
સહાય અથવા સંપૂણ� COBRA કવરજે ગુમાવવાની �ણ કરી શકે છે, અને ઇવેન્ટના 60 િદવસ પહેલા 
ખાસ નોધંણીનંુ કારણ બને તેવી નવી Marketplace યોજનામાં જોડાઇ શકે છે. બ�ર વીમાનો ઉપયોગ 
કરો. એમ્પ્લોયર COBRA િરન્યુઅલ વીમાની ભરપાઈ કયા�ના 60 િદવસ પછી અથવા પ્રીિમયમ 
સહાય �ારા, અથવા COBRA િરન્યુઅલ વીમાના અંત પછી પણ, તમારી નવી નોધંણી અવિધ 
સમા� થઈ ગઈ છે અને તમે નોધંણી કરાવી શકશો નહી,ં તેથી તમે હવે કાય� કરી શકો છો. કહેવાતા 
'ઓપન ર�સ્ટ�ેશન' અવિધના અંતે, કરાર લાભાથ�ઓ 1 �ન્યુઆરીથી 1 નવેમ્બરથી 15 િડસેમ્બર સુધી 
માક�ટ સપોટ�  Marketplace અર� કરી શકે છે. છેલ્લે, તમે કોઈપણ સમયે અર� કરી શકો છો અને 
Medicaid ર�સ્ટ�ેશન ફોમ� પર સહી કરી શકો છો જો તમે લાયકાત ધરાવો છો. 

Marketplace કરીને નોધં કરો કે HealthCare.gov નો ઉપયોગ કરીને COVID-19 બ�ર રોગચાળાને 
કારણ,ે નવી અર� પૂણ� કરનાર અથવા પહેલેથી સબિમટ કરલેી બ�ર અર�ને Marketplace કરનારા 
તમામ લાયક વ્યિ�ઓને ખાસ નોધંણી અવિધની ક્સેસ હશે, જ ેફેબુ્રઆરીમાં શ� થશે. 
HealthCare.gov 15-15 ઓગસ્ટ 2021 પર ઉપલબ્ધ છે. વધુ માિહતી માટે, જુઓ: 
www.HealthCare.gov/sep-list/.  એવા વપરાશકતા�ઓ કે જ ેબ�રો Marketplace લાયક છે જ ે
HealthCare.gov પ્લેટફોમ�નો ઉપયોગ કરતા નથી તેઓ તેમના Marketplace પર તપાસ કરી શકે છે કે 
તેમની પાસે ખાસ નોધંણી અવિધ છે કે નહી.ં જો તમારી પાસે તમા�ં પોતાનંુ Marketplace બ�ર 
પ્લેટફોમ� હોય તો તમારા દેશ Marketplace બ�રની િવગતો અહી ંછે: 
https://www.HealthCare.gov/marketplace-in-your-state/. 

ARP મુજબ, કમ�ચારીઓ અને પિરવારો 2021 અને 2022 માં કર મુિ� માટે વધારાની ટેક્સ કે્રિડટ અને 
એડવાન્સ માટે પણ અર� કરી શકે છે, �ાર ેલાભાથ�ઓએ સૂિચત ખચ�ને આવરી લેવા માટે તેમના 
પિરવારના 8.5% થી વધુ ચૂકવણી કરવી જોઈએ નહી.ં સિબ્સ્ક્રપ્શન અથવા સસ્તું સિબ્સ્ક્રપ્શન. 

www.HealthCare.gov/coverage-outside-open-enrollment/special-enrollment-period ની મલુાકાત 
લો, જમેા ંMarketplace ઓપન એનરોલમેન્ટ પીિરયડના શડે્યૂલ અને શમન સંજોગો અન ેખાસ એનરોલમેન્ટ 
પીિરયડનો સમાવેશ થાય છે. જો તમારી પાસે Marketplace તમા�ં પોતાનંુ બ�ર છે, તો તમે અહી ંજ ે
બ�ર સાથે જોડાયેલા છો તેની િવગતવાર સંપક�  માિહતી Marketplace શકો છો: 

http://www.healthcare.gov/sep-list/
http://www.healthcare.gov/
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https://www.HealthCare.gov/marketplace-in-your-state/.  ધ્યાનમાં રાખો કે જો તમે લાયકાત 
ધરાવતા હો તો તમે કોઈપણ સમયે સાઇન અપ કરી શકો છો અને Medicaid વીમામાં જોડાઈ શકો છો. 

જો હંુ પ્રીિમયમ ચુકવણી સહાય પૂણ� કયા� પછી COBRA વીમાનો ઉપયોગ કરવાનું ચાલુ રાખવાનું 
ન�ી ક�ં, તો શંુ હંુ 60 િદવસની િવશેષ નોધંણી અવિધ સમા� થયા પછી Marketplace વીમો 
પસંદ કરી શકંુ? જો હંુ બ�રમાં આ પ્રકારનું કવરજે પસંદ ક�ં અને મારા કવરજેને િવસ્તૃત કરવા 
Marketplace COBRA પર પાછા ફરવા માંગુ તો? 

જો તમે પ્રીિમયમ સહાય રદ કયા� પછી COBRA કવરજે �ળવી રાખો છો, તો તમાર ેMarketplace વીમા 
અવિધ અથવા િવશેષ વીમા અવિધ પછી Marketplace યોજનામાં અપગ્રેડ કરવાની જ�ર પડશે. જો તમે 
શ�આતમાં તમારા COBRA વીમા સાથે ચાલુ રાખવાનંુ ન�ી કરો છો, તો તમે તમારા ખાસ વીમા 
સમયગાળાની સમાિ� પહેલા, એટલે કે તમે વીમો ગુમાવ્યાના 60 િદવસ પછી બ�ર વીમો લઈ શકો છો 
પ્રીિમયમ સહાય COBRA. જો તમે Marketplace વીમા માટે નોંધણીની અસરકારક તારીખ ેતમારો 
COBRA વીમો પૂણ� કરો છો અને જ�િરયાતો પૂરી કરો છો, તો તમે તમારી પિરિસ્થિતને આધાર ેટેક્સ 
કે્રિડટ માટે પણ હકદાર બની શકો છો. 

પરંત ુધ્યાનમાં રાખો: જો COBRA કવરજે સિબ્સ્ક્રપ્શન અવિધના અંત પહેલા સમા� થાય અને તમને 
અન્ય પ્રવૃિ�ઓથી લાભ ન મળે જ ેતમને િવશેષ સેવા અવિધથી લાભ લેવાની મંજૂરી આપ ેછે, તો તમાર ે
પ્રથમ ખુલ્લા સિબ્સ્ક્રપ્શન અવિધ માટે સાઇન અપ કરવા Marketplace રાહ જોવી પડશે. આરોગ્ય વીમો. 

જો તમે િરન્યઅુલ વીમો COBRA નો પણ ઉપયોગ કય� હોય, તો તમે Marketplace વીમા માટે ખાસ ર�સ્ટ�ેશન 
િવન્ડો Marketplace હકદાર બની શકો છો જો તમે Marketplace સાથ ેનોધંણી કરાવી શકો, પછી ભલે તમારી 
નોધંણી ખુલ્લી હોય, તમારા વીમા COBRA ની સમાિ�ન ેકારણે સમય. COBRA િરન્યઅુલ અન ેબ�રની ખાતરી 
કેવી રીતે કરવી તે અંગે વધુ િવગતવાર માિહતી Marketplace www.HealthCare.gov/unemployed/cobra-
coverage/. ની મલુાકાત લો. 

એકવાર તમે Marketplace કવરજે માટે જોડાયા અને COBRA વ્યાપક વીમા પ િલસી સમા� કરી લો, 
પછી તમે COBRA વ્યાપક વીમા પ toિલસીમાં પાછા આવી શકશો નહી.ં 

શંુ હંુ બી� જૂથ વીમા પ િલસી માટે સાઇન અપ કરી શકંુ? 

જો તમે મહ�મ COBRA નવીકરણ અવિધ સમા� થયાના 30 િદવસની અંદર વીમા માટે અર� કરો છો, 
તો તમે અન્ય જૂથ આરોગ્ય યોજના (જમે કે તમારા �વનસાથીની યોજના) માંથી વીમા મેળવવા માટે 
હકદાર બની શકો છો. 

જો તમે હ� સુધી મહ�મ COBRA કવરજે અવિધ પૂણ� કરી નથી, તો અન્ય ગ્રુપ વીમા કંપનીઓનો સંપક�  
કરો �ાર ેતમે પાત્ર છો તે �ણવા માટે.  

શંુ હંુ Medicare વીમો રદ કયા� પછી અને COBRA વીમો ટાળ્યા પછી મેિડકેરમાં જોડાઈ શકંુ? 

સામાન્ય રીતે, જો તમે Medicare ના ભાગ A અથવા ભાગ B માં નોધંાયેલા ન હોવ કારણ કે �ાર ેતમે 
પ્રથમ લાયકાત ધરાવતા હતા ત્યાર ેતમે હજુ પણ કામ કરતા હતા, તો Medicare ના ભાગ A અથવા ભાગ 

https://www.healthcare.gov/unemployed/cobra-coverage/
https://www.healthcare.gov/unemployed/cobra-coverage/
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B માટે પ્રારંિભક2 નોધંણી અવિધ પછી તમને લાભ મળી શકે છે. સિબ્સ્ક્રપ્શન આગામી તારીખથી 8 
મિહનાના હસ્તા�રોનો સમયગાળો 

• કામ પછીનો મિહનો; ચો�સ 
• જ ેમિહનામાં ફરિજયાત આરોગ્ય વીમા કવરજે વત�માન રોજગારના આધાર ેસમા� થાય છે. 

જો તમે Medicare ભાગ બીમાં ભાગ લેતા નથી અને સતત COBRA કવરજે માટે અર� કરો છો, તો 
તમાર ેભાગ બીમાં મોડા ભાગ લેવા માટે દંડ ચૂકવવો પડી શકે છે, અને જો તમે પાછળથી ભાગ બીમાં 
ભાગ લેવાનંુ પસંદ કરો છો, તો કવરજેની અછત છે. જો તમે COBRA િરન્યુઅલ વીમા માટે અર� કરો 
અને પછી COBRA િરન્યુઅલ વીમા સમા� થાય તે પહેલા Medicare ભાગ A અથવા B પ્રસ્તાિવત કરો, 
[યોજના અથવા નીિત] તમારો COBRA િરન્યુઅલ વીમો સમા� કરી શકે છે. જો કે, જો Medicare ભાગ 
A અથવા ભાગ B COBRA ની િનયત તારીખ ેઅથવા તે પહેલા બ�રમાં ફટકાર ેછે, તો COBRA 
કવરજેની સાતત્યને Medicare અિધકારો �ારા િવ�ેિપત કરી શકાતી નથી. જો તમે COBRA પસંદ કરલે 
તારીખ પછી Medicare ના બી� ભાગ માટે સાઇન અપ કયુ� હોય તો પણ, કવરજે બાકી છે. 

જો તમે COBRA અને Medicare નવીકરણ વીમામાં નોધંણી કરો છો, તો Medicare સામાન્ય રીત ેપ્રથમ 
(પ્રાથિમક તરીકે) ચૂકવે છે અને COBRA નવીકરણ ફી પાછળથી ચૂકવવામાં આવે છે. COBRA ના 
નવીકરણ વીમાની અમુક શરતો ગૌણ Medicare તરીકે ભરપાઈ થઈ શકે છે, પછી ભલે તમે Medicare માં 
ભાગ ન લો. 

વધુ માિહતી માટે, https://www.medicare.gov/medicare-and-you જુઓ. 

િવિવધ કવરજે િવકલ્પો પસંદ કરતી વખતે કયા માપદંડ ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ? 

જો તમે તમારા માટે કઈ સ્વાસ્થ્ય વીમા યોજના શે્ર� છે તે િવચારી ર�ા છો, તો તમે નીચેનાનો િવચાર કરી 
શકો છો: 

• બોનસ: જો તમે ARP પ્રીિમયમ સહાય પૂરી કરી હોય, તો તમારી જૂની યોજના અથવા પોિલસીને 
COBRA (અથવા બાદમાં કુલ પ્લાન પ્રીિમયમના 150% સુધી આવરી લેવા માટે કુલ પ્લાન 
પ્રીિમયમના 102% સુધીની જ�ર પડી શકે છે. જો તમે પસંદ કરો તો, 18 મિહના) પાત્ર 
લાભાથ�ઓની અપંગતા, સતત વીમા અવિધ COBRA 18 મિહનાથી વધુ સુધી લંબાવવામાં 
આવે છે). અન્ય િવકલ્પો, જમે કે મેમ્બરિશપ પ્લાન, Medicaid પ્લાન અથવા Marketplace પ્લાન 
હાલમાં સસ્તા હોઈ શકે છે. 

• સેવા પ્રદાતાઓનંુ નેટવક� : જો તમારી હાલમાં સારવાર કરવામાં આવી રહી છે અથવા કોઈ 
ચો�સ બીમારી માટે સારવાર કરવામાં આવી રહી છે, તો તમારી સ્વાસ્થ્ય વીમા પ 
policyિલસીમાં કોઈપણ ફેરફાર ચો�સ આરોગ્ય સંભાળ પ્રદાતાની તમારી તકોને અસર કરી 
શકે છે. જો તમે સ્વાસ્થ્ય વીમા િવકલ્પો પર િવચાર કરી ર�ા છો, તો તમે ખાતરી કરવા માગો છો 
કે તમારો વત�માન હેલ્થકેર પ્રદાતા નેટવક�નો ભાગ છે અને તમાર ેબી� િવકલ્પ �ારા નેટવક� ને 
ક્સેસ કરવાની જ�ર છે. 

 
2 https://www.medicare.gov/sign-up-change-plans/how-do-i-get-parts-a-b/part-a-part-b-sign-up-periods. એન્ડ-સ્ટેજ 
રનેલ િડસીઝ (ESRD) ધરાવતા દદ�ઓ માટે આ િનયમો અલગ હશે. 

https://www.medicare.gov/medicare-and-you
https://www.medicare.gov/sign-up-change-plans/how-do-i-get-parts-a-b/part-a-part-b-sign-up-periods


6 
 

• દવાનંુ સ્વ�પ: જો તમે હાલમાં દવા લઈ ર�ા છો, તો આરોગ્ય વીમામાં ફેરફાર તમારી દવાના 
ખચ�ને અસર કરી શકે છે; કેટલાક િકસ્સાઓમાં, તમારી દવાઓ અન્ય યોજનાઓ અથવા 
નીિતઓ હેઠળ ભરપાઈ કરી શકાતી નથી. તમે ચકાસી શકો છો કે તમારી વત�માન દવા અન્ય 
આરોગ્ય વીમા કંપનીની દવા સૂિચમાં છે કે નહી.ં 

• સેવા િવસ્તાર: તેથી જો તમે દેશમાં નવી જગ્યાએ જઈ ર�ા છો, તો તમે લાભોનો દાવો કરી 
શકશો નહી.ં તમાર ેતપાસવંુ જોઈએ કે તમારી યોજના અથવા નીિતમાં સેવાઓ અથવા કવરજે 
અથવા અન્ય સમાન પ્રિતબંધો છે. 

• અન્ય ખચ� વહ�ચણી: સ્વાસ્થ્ય વીમા િપ્રમીયમ અથવા પ્રીિમયમ ઉપરાંત, લાભોનો ઉપયોગ કરતી 
વખત ેતમાર ેપ્રીિમયમ, કપાત, વીમા અથવા અન્ય રકમનો ઉપયોગ કરવાની જ�ર પડી શકે છે. 
તમે અન્ય આરોગ્ય વીમા િવકલ્પો માટે ખચ� વહ�ચણી જ�િરયાતો ચકાસી શકો છો. ઉદાહરણ 
તરીકે, ચો�સ સિબ્સ્ક્રપ્શન માટે માિસક પ્રીિમયમ ઘણું ઓછંુ હોઈ શકે છે, પરંત ુકપાત અને 
ચુકવણી ઘણી વધાર ેછે. તમે એ પણ ચકાસી શકો છો કે તમારી મહ�મ કપાતપાત્ર અથવા 
પરતપાત્ર રકમ તમારા COBRA કવરમાં ખચ�વામાં આવી છે. 


