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Partners in covering Coloradans
सहभागी संस्था
Colorado Medicaid
को योग्य छन ?
जनवरी १,२०१४ को शुरुआतबाट यदी प्रतत व्यक्तत को आमदनी संघीय गरीबी स्तरको (FPL) १३३ प्रततशत सम्म
भए (२०१३ सालको लागग यो कारीब प्रतत व्यक्तत $ १५,००० वार्षिक वा चार सदस्य पररवार को लागग $ ३०,०००
वार्षिक हुन जान्छ् ) उतनहरू मेडिकेड् (Medicaid) योग्य हुने छ्न ् । १,६०,००० भन्छद धेरै नय मेडिकेि योग्य
कोलोरािोबासीले यो कायिक्रम अन्छतगित भनि हुन सतने अनुमान बबभाग को रहे को छ ।
सङ तघय सरकारले ५ प्रततसत सम्म उपेक्षा गनि अनुमतत प्रदान गदि छ । यस्कारण, व्यक्तत आय संघीय गरीबी
स्तरको (FPL) १३८ प्रततसत हुन गएमा उतन मेडिकेि योग्य हुने छ ।
२ दे खि ५० कमिचारी सम्म रहे को व्यवसायहरू , कोलोरािोबासी जस्ले आफै श्वासथ बबमा िररद गरे का छ्न ्)
वा जो बबमा हहन अवस्था मा छ्न ्) वा जस्को आफ्नो रोजगारदाता बाट ककफतयती (सस्तो बबमा) ललने पहुंच छै न,
उतन हरूको लागग Connect for Health Colorado एक मात्र स्वास््य बबमा बजार हो । तर कोलोरािोबासी जो
मेडिकेि योग्य छ्न ्, उतनहरूको हकमा भने यो लागु हुने छै न । आमदनी को आधार मा कारीब ५००,०००
कोलोरािोबासीको लागग आगथिक सहयोग उप्लव्ध छ ।
प्र तत ब्य क्ततको कमा इ वार्षिक $0 दे खि $ ४५,९६०, दम्पततको आमदतन वार्षिक $0 दे खि $ ६२,०४० सम्म अथवा
चार सदस्य पररवारको वार्षिक आमदतन $0 दे खि $ ९४,२०० भएमा उतनहरूले बबमा ककस्तामा सहूललयत/ छुट्
पाउने छन ् ।
ब्याप्ति ( कव रे ज) कहहले बाट शुरू हुने छ ?
नया भनि भएका ब्यक्ततह्ररूकालागग ब्याप्ती ( कव रे ज) जनवरी १, २०१४ बाट शुरु हुने छ ।
हदसम्बर १५,२०१३ लभत्र पक्न्छजकारण (नामांकन) गररसकेका कोलोरािोबालसको ब्याप्ती ( कव रे ज) जनवरी १, २०१४
बाट शरु
ु हुने छ ।

कोलोराडो बाससले कहहले आवेदन भनन सक्ने छ ? अतटूबर १,२०१३ को शुरुआतबाट कोलोरिोबालसले आवेदन
हाल्न सतनेछ्न ्, तथार्प ब्याक्प्त ( कव रे ज) भने जनवरी १,२०१४ भन्छद अगािी शुरू हुने छै न ।
िल
ु ा भनि /दताि अतटूबर ३१,२०१३ दे िी माचि महीनाको ३१ ,२०१४ सम्म रहने छ ।
कोलोराडोबाससले ित्काल के गनन सक््न ्?
औदो केहह महहना सम्म PEAK मा भ ्एको साधनको िोज तथा Connect for Health Colorado वेबसाईटसँग
अफैलाई पररगचत गराउन सतनेछ्न ् ।
तल उल्लेखित वेबसाईटबाट कोलोरािोबालसले थप जानकारी पाउन सतने छ्न र लागत कटौती गनि सम्भार्वत
आगथिक सहयोग को अनुमान गनि सतने छ ।
www.ConnectforHealthCO.com

फोन नम्बर: 1-855-PLANS4YOU (855-752-6749)

थप जानकारीको लागग यो वेसाईट www.Colorado.gov/PEAK अथवा फोन नम्बर: १-८००-२२१-३९४३ /१८००-६५९-२६५६ मा सम्पकि गनुि होला ।
Bhutanese/Nepali

