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स्वास््य बीमा  खरिद गरे्न र्नौलो उपाय (तरिका) 
स्वास््य बीमा खरिद गर्न ेर्नया तिीका 

Connect for Health Colorado एक नया ऑनलाइन बाजार हो जहाां कोलोराडोमा अवस्थित व्यस्तत तिा साना 
रोजगारदाताल ेथवाथ्य बीमा ललन , तलुान र खररद् गनन सतन ेछ तिा लागत कम गननका लागग ववत्तीय सहयोगको 
आबेदन पनन भनन सतन ेछ । तपाईं अब थवाथ्य बीमाबाट वांगित हुने छैन िहे बबगतमा कुन ैगांभीर बीमारी  वा पवूनवती 
अवथिा गियो ।  खुला भनन/ दजन औदो अतटोबर १,२०१३ देखख मािन ३१, २०१३ सम्म रहने छ । 

गुणात्मक स्वास््य बीमा तथा ववकल्प /पसन्द  
तपाईंले थवाथ्य योजन को ववथततृ श्ृांखलाबाट रोज्न सक्षम हुने छ र ननर्नतकका साि खररद गनन सतन ुहुनेछ । सब ै
थवाथ्य योजनहरूल ेकस्म्तमा ननम्न सेवाहरूलाई समावेश गदनछ; ननवारक तिा थवाथ्य देखभाल, आपातकालीन देखभाल, 
व्यवहार थवाथ्य सेवा र औषर्ी सेवन । तपाईंल ेत्यो थवाथ्य योजन हेनन सतन ेछ जथमा िाहे अनरुूप्को डातटार र 
थवाथ्य सबुबदा प्रप्त गनन सतन ुहुनेछ । 

खरिद गर्ननको लागग सहयोग  
Connect for Health Colorado को बारेमा अगर्क जानकारी र ननिःशलु्क सहयोग प्राप्त गननकालागी अनेक उपाय र 
तररकाहरू छ्न ्। तपाईं हाम्रो वेबसाइट www.ConnectforHealthCo.com  हेनन सतनहुुनेछ। भनन कहहले बाट सरुु हुने 
लमती, थवाथ्य मागनदशनक , प्रमाखित थवाथ्य  बबमा  प्रनतननगर् र दलाल तपाईंसँग तपाईंको क्षेत्रमा बथन उपलब्र् हुने 
छन ्। ग्राहक सेवा केन्द्र प्रतीननर्ी फोन नम्बर: 1-855-PLANS-4-YOU (८५५-७५२-६७४९) माफन त उपलब्र् हुनेछ वा 
अन्द्लाईन बातगितबाट हुनेछ । गरै लाभकारी सांथिा भएको हुनाले हाम्रो लक्ष्य कोलोराडोलाई सेवा पयुौने र थतररय बबमा 
सेवा उपलव्र् गराउने रहेको छ । 

लागतमा छुट्/ वविाम 
कररब  ५००,०००  कोलोराडोबासी  नया  प्रकारका  कर  शे्य  योग्य  छन जथल ेथवाथ्य बीमाको  कुल  लागतलाई  कम  गनेछ  र 
Connect for Health Colorado  एक  मात्र  थिान  हो  जहा ँ यो सहयोग  पाउन  सतन ु हुनेछ । यदी तपाईंको  ब्यस्ततगत  

आमदनी  $0  देखी  $ ४५९६० लभत्र  पर्छन  वा दम्पती आय  वावषनक $0  देखी  $६२,०४० लभत्र  पछन   वा  िार जना  पररवारको  वावषनक  

आय  $0  देखी  $ ९४,२०० लभत्र  पछन  भने  तपाईंको  मालसक  ककथतामा  छुट  लमल्न े छ । आमदनी  अनसुार  तपाईं  कम  

सहभतुतान  तिा कटौती  भएको  थवाथ्य  योजन  योग्य  हुनेछ्न । २०१४  मा  शरुू  हुने  थवाथ्य  बबमा  ललनकालागग  

कोलोराडोबासीलाई  बजारन ै मह्त्त्व्पिुन  हुने छन  । तपाईं मेंडडकेड( Medicaid) वा बाल थवाथ्य योजना (CHP+) माफन त 
नन:शलु्क व्यास्प्त ( कव रेज)   पाउन योग्य छ छैन, सो हामी हेनन सतछौ । जथको Medicaid वा रोगारदता माफन त प्राप्त 
सथता थवाथ्य बबमा छन,् उननहरूलाई यो बजार थिान योग्य हुने छैन । 
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