Conozca los hechos. Obtenga cobertura.

ሊታወቁ የሚገባቸው ነገሮች

ለጤና ሽፋን ማመልከቻ

የጸደቀ ቅጽ
OMB N.º 0938-1191

ይህንን ማመልከቻ መጠቀም
የሚችለው ማነው?

የጤና ሽፋን የሚያስፈልገው ማንኛውም ሰው ይህንን ማመልከቻ ሊጠቀም ይችላል።

ኦንላይን በተሻለ
ፍጥነት ያመልክቱ

ኦንላይ በ DCHealthLink.com በተሻለ ፍጥነት ያመልክቱ።

ቀጥሎ ምን ይሆናል?

የተሞላውን እና የተፈረመውን ማመልከቻዎን ገጽ 4 ላይ ወዳለው አድራሻ ይላኩ።
የምንጠይቀው መረጃ በሙሉ ባይኖሮትም፣ ፈርመው ማመልከቻዎን ያስገቡ።

ይህንን ማመልከቻ ለመሙላት የሆነ ሰው የሚረዳዎት ከሆነ፣ አባሪ C ን ማካተት ይኖርቦት
ይሆናል።

ከ 1–2 ሳምንታት ባለው ግዜው ውስጥ ከእርሶ ጋር ክትትል እናደርግ እና የጤና ፕላን ውስጥ እንዴት መግባት
እንደሚችሉ እናሳውቆታለን። ከኛ ምላሽ ካላገኙ DCHealthLink.com ን ይጎብኙ ወይም በ 1-855532-5465 ይደውሉ።

ይህንን ማመልከቻ መሙላት፣ የግድ ጤና ሽፋን መግዛት አለቦት ማለት አይደለም።

ለወጪው እርዳታ ያግኙ

ለወጪ እርዳታ ለማግኘት ሌላ ማመልከቻ መጠቀም አለቦት። ለ ሚ ከ ተ ለ ው ብቁ ይሆኑ ይሆናል:

•

ለጤና ሽፋኑ በየግዜው የሚከፈለውን ክፍያዎ(ፕሪምየም) ለመክፈል ወዲያውኑ የሚረዳው አዲስ የታክስ ክሬዲት

•

የነጻ ወይም ዋጋው ዝቅተኛ የሆነ የሜዲኬድ ሽፋን

በአመት $94,000(አራት አባላት ላሉት ቤተሰብ) ያህል እንኳን ገቢ የሚኖሮት ቢሆን፣ ለነጻ ወይም ወጪው አነስተኛ
ለሆነ ፕሮግራም ብቁ ይሆኑ ይሆናል። የበለጠ ለማወቅ DCHealthLink.com ን ይጎብኙ ወይም በ 1-855532-5465 ይደውሉ።

ለዚህ ማመልከቻ እርዳታ ያግኙ

•

ኦንላይን: DCHealthLink.com

•

ስልክ: የደንበኞች አገልግሎት ማእከላችን ጋር በ 1-855-532-5465 ይደውሉ።

•

በአካል: በአካባቢዎ ሊረዳዎት የሚችል አማካሪ(ካውስለር) ይኖር ይሆናል።

•

ለበለጠ መረጃ DCHealthLink.com ን ይጎብኙ ወይም በ 1-855-532-5465 ይደውሉ።

•

En español: Llame a nuestro Centro de Atención al Cliente gratis al 1-855532-5465.

የፒአርኤ በቅድሚያ ማሳወቂያ ጽሁፍ (PRA Disclosure Statement)
በ1995ቱ የወረቀት ቅነሳ ህግ (Paperwork Reduction Act of 1995) መሰረት፣ የሚሰራ የ OMB የመቆጣጠሪያ ቁጥር(ኮንትሮል ነምበር) የሚያሳይ ካልሆነ በስተቀር፣ ለማስረጃ ማሰባሰቢያ(ኮሌክሽን ኦፍ ኢንፎርሜሽን) ማንም ግለሰብ
ምላሽ የመስጠት ግዴታ የለበትም። ለዚህ የማስረጃ ማሰባሰቢያ የሚሰራው የኦኤምቢ መቆጣጠሪያ ቁጥር (OMB control number) 0938-1191 ነው። ይህንን መረጃ ለመሙላት የሚያስፈልገው የግዜ መጠን መመሪያን ለማየት፣ ቀደም
ብለው ያሉትን የዴታ ምንጮች ለመፈለግ(ሰርች ለማድረግ)፣ የሚያስፈልገውን ዴታ ለማሰባሰብ፣ የሚያስፈልገውን መረጃ ለመሙላት እና መልሶ ለማየት የሚያስፈልገውን ግዜ ጨምሮ ለአንድ መልስ በአማካኝ 20 ደቂቃ እንደሚሆን ይገመታል
። ስለተገመተው ግዜ ትክክለኛነት አስተያየት ካሎት ወይም ይህንን ቅፅ ለማሻሻል አስተያት ካሎት እባኮን ይጻፉልን: CMS, 7500 Security Boulevard, Attn: PRA Reports Clearance Officer, Mail Stop C4-26-05,
Baltimore, Maryland 21244-1850።

በማመልከቻዎ ላይ እርዳታ ይፈልጋሉ? DCHealthLink.com ን ይጎብኙ ወይም በ 1-855-532-5465 ይደውሉልን። Para obtener una copia de este formulario en Español, llame
1-855-532-5465. ከእንግሊዘኛ ሌላ በሆነ ቋንቋ እርዳታ ከፈለጉ በ 1-855-532-5465 ይደውሉ እና የሚፈልጉትን ቋንቋ ለደንበኞች አገልግሎት ሰጪ(ከስተመር ሰርቪስ) ተወካዮ ይንገሯቸው። እርሶን
ምንም ወጪ ሳያስወጣዎት እርዳታ እንዲያገኙ እናደርጋለን። የ TTY ተጠቃሚዎች ወደ 711 መደወል አለባቸው።

እዚህ ጋር ኢኒሻሎትን ይፈርሙ:

ይህንን ማመልከቻ ለመሙላት ሰማያዊ ወይም ጥቁር ቀለም ይጠቀሙ።

1ኛ ደረጃ

ከ 4 ቱ ገጽ 1

ስለራሶት ይንገሩን።
(ስለማመልከቻዎ የምናነጋግረው ከቤተሰቦ መሀከል አቅመ አዳም የደረሰ አንድ ሰው ያስፈልገናል።)
የመሀከል ስም(ሚድል ኔም)

1. የመጀመሪያ ስም(ፈርስት ኔም)

የመጨረሻ ስም(ላስት ኔ

ቅጥያ

2. የቤት አድራሻ (ከሌሎት ባዶ ቦታ ይተዉት)

3. አፓርትመንት ወይም ሱት ቁጥር

4. ከተማ(ሲቲ)

5. ክልል(ስቴት)

6. ዚፕ ኮድ

7. ዋርድ(በምርጫ የሚደረግ)

8. ፖስታ መላኪያ አድራሻ (ከቤት አድራሻ የተለየ ከሆነ)

9. አፓርትመንት ወይም ሱት ቁጥር

11. ክልል(ስቴት)

10. ከተማ(ሲቲ)

14. ስልክ ቁጥር

12. ዚፕ ኮድ

13. ካውንቲ

15. ሌላ ስልክ ቁጥር

 አዎ

16. ስለዚህ ማመልከቻ በኢሜል መረጃ ማግኘት ይፈልጋሉ?

 አይ

ኢሜል አድራሻ
17. ለመነጋገሪያ እና ለጽሁፍ የሚመርጡት ቋንቋ የትኛውን ነው (እንግሊዘኛ ካልሆነ)?

18. ለራሶት የጤና ሽፋን ያስፈልጎታል?
 አዎ። መልሶ አዎ ከሆነ፣ እታች ያሉትን ጥያቄዎች በሙሉ ይመልሱ።
 አይ። መልሶ አይ ከሆነ፣ ገጽ 2 ላይ ወዳለው 2ኛ ደረጃ ይዝለሉ። (የዚህን ገጽ የቀረውን ቦታ ባዶ ይተዉ)
ሽፋን ለሚፈልግ ለማንኛውም ሰው የሶሻል ሴኪውሪቲ ቁጥሮቾ (SSNs) ያስፈልጉናል ። የሶሻል ሴኪውሪቲ ቁጥሮቹን ዜግነትን ለማረጋገጥ
እንጠቀምበታለን። የሶሻል ሴኪውሪቲ ቁጥር (SSN) ለማግኘት እርዳታ ለማግኘት socialsecurity.gov ን ይጎብኙ ወይም በ 1-800-7721213 ይደውሉ። የ TTY ተጠቃሚዎች በ1-800-325-0778 መደወል አለባቸው።

19. ሶሻል ሴኪውሪቲ ቁጥር

20. ጾታ
 ወንድ

21. የትውልድ ቀን(ወር/ቀን/አመተ ምህረት)
 ሴት

22. የዩ.ኤስ. ዜጋ ወይም የዩ.ኤስ ተወላጅ(ናሽናል) ኖት?  አዎ

 አይ

23. የዩ.ኤስ ዜጋ ወይም የዩ.ያስ ተወላጅ(ናሽናል) ካልሆኑ፣ ብቁ የሚያደርግ የኢሚግሬሽን ሁኔታ አሎት? (መመሪያዎችን ይመልከቱ)
 አዎ። የሰነዶትን አይነት እና የመታወቂያ ቁጥሮትን(አይዲ) እታች ይሙሉ።
a. የኢሚግሬሽን የሰነድ አይነት:

b. የሰነድ መታወቂያ (ID) ቁጥር

24. ሂስፓኒክ/ላቲኖ ዘር ካሎት (በምርጫ የሚሞላ—የሚመለከተውን ሁሉ ይሙሉ)
 ሜክሲኮ
 ሜክሲካን አሜሪካን
 ቺካኖ/ና
 ፖርቶ ሪኮ

 ኩባን

 ሌላ ____________________

25. ዘር (በምርጫ የሚደረግ—አግባብ የሆነው ላይ ሁሉ ምልክት ያድርጉ)
 ነጭ
 ጥቁር ወይም አፍሪካን
አሜሪካን

 አሜሪካን ኢንዲያን ወይም አላስካ
ናይቭ
 ኤሽያን ኢንዲያን
 ቻይንዝ

 ፍሊፒኖ
 ጃፓኒዝ
 ኮሪያን

 ቬትናሚዝ
 ሌላ ኤሽያን
 ኔቲቭ ሀዋያን






ጎዋሚያን ወይም ቻሞሮ
ሳሞን
ሌላ ፓሲፊክ አይላንደር
ሌላ

አሁን፣ ሌላ ማን የጤና ሽፋን እንደሚያስፈልገው ይንገሩን።

በማመልከቻዎ ላይ እርዳታ ይፈልጋሉ? DCHealthLink.com ን ይጎብኙ ወይም በ 1-855-532-5465 ይደውሉልን። Para obtener una copia de este formulario en Español, llame
1-855-532-5465. ከእንግሊዘኛ ሌላ በሆነ ቋንቋ እርዳታ ከፈለጉ በ 1-855-532-5465 ይደውሉ እና የሚፈልጉትን ቋንቋ ለደንበኞች አገልግሎት ሰጪ (ከስተመር ሰርቪስ) ተወካዮ ይንገሯቸው። እርሶን
ምንም ወጪ ሳያስወጣዎት እርዳታ እንዲያገኙ እናደርጋለን። የ TTY ተጠቃሚዎች ወደ 711 መደወል አለባቸው።

እዚህ ጋር ኢኒሻሎትን ይፈርሙ:
ከ 4ቱ ገጽ 2

2ኛ ደረጃ

የጤና ሽፋን ስለሚያስፈልገው ማንኛውም ሰው ይንገሩን።
(የሚያካትቱት ተጨማሪ ሰው ካሎት፣ ይህንን ገጽ ኮፒ ያድርጉ እና ያያይዙ)

2ኛ ደረጃ: ግለሰብ 2
1. የመጀመሪያ ስም (ፈርስት ኔም)

የመሀከል ስም(ሚድል ኔም)

የመጨረሻ ስም(ላስት ኔም)

ቅጥያ

2. ከእርሶ ጋር ያላቸው ግንኙነት(ዝመድና)?

3. ሶሻል ሴኪውሪቲ ቁጥር

5. ጾታ
 ወንድ

4. የትውልድ ቀን (ወር/ቀን/አመተ ምህረት)

 አዎ

6. ግለሰብ 2 እርሶ በሚኖሩነት አድራሻ ነው የሚኖሩት?

 ሴት

 አይ

አይ ካሉ፣ አድራሻውን ይጻፉ:
7. ግለሰብ 2 የዩ.ኤስ. ዜጋ ወይም የዩኤስ. ተወላጅ(ናሽናል) ናቸው?

 አዎ

 አይ

8. ግለሰብ 2 የዩ.ኤስ ዜጋ ወይም የዩ.ኤስ ተወላጅ ካልሆኑ፣ ብቁ የሚያደርግ የኢሚግሬሽን ሁኔታ አላቸው? (መመሪያዎችን ይመልከቱ)
 አዎ። የግለሰብ 2 ን የሰነድ አይነቶች እና አይዲ ቁጥር እታች ይሙሉ።
a. የኢሚግሬሽን ሰነድ አይነት:

b. የሰነዱ አይዲ (ID) ቁጥር

9. ሂስፓኒክ/ላቲኖ ዘር ካሎት (በምርጫ የሚሞላ—የሚመለከተውን ሁሉ ይሙሉ)
 ሜክሲኮ
 ሜክሲካን አሜሪካን
 ቺካኖ/ና
 ፖርቶ ሪኮ

 ኩባን

 ሌላ

_________________

10. ዘር (በምርጫ የሚደረግ—አግባብ ያለው ላይ ሁሉ ምልክት ያድርጉ)
 አሜሪካን ኢንዲያን ወይም አላስካ ናይቭ  ፍሊፒኖ
 ነጭ
 ጥቁር ወይም አፍሪካን አሜሪካን  ኤሽያን ኢንዲያን
 ጃፓኒዝ
 ቻይንዝ
 ኮሪያን

 ቬትናሚዝ
 ሌላ ኤሽያን
 ኔቲቭ ሀዋያን






ጎዋሚያን ወይም ቻሞሮ
ሳሞን
ሌላ ፓሲፊክ አይላንደር
ሌላ

2ኛ ደረጃ: ግለሰብ 3
1. የመጀመሪያ ስም (ፈርስት ኔም)

የመሀከል ስም(ሚድል ኔም)

የመጨረሻ ስም(ላስት ኔም)

ቅጥያ

2. ከእርሶ ጋር ያላቸው ግንኙነት(ዝመድና)?

3. ሶሻል ሴኪውሪቲ ቁጥር

6. ግለሰብ 3 እርሶ በሚኖሩነት አድራሻ ነው የሚኖሩት?

5. ጾታ
 ወንድ

4. የትውልድ ቀን (ወር/ቀን/አመተ ምህረት)

አዎ

 ሴት

 አይ

አይ ካሉ፣ አድራሻውን ይጻፉ:
7. ግለሰብ 3 የዩ.ኤስ. ዜጋ ወይም የዩኤስ. ተወላጅ(ናሽናል) ናቸው?

 አዎ

 አይ

8. ግለሰብ 3 የዩ.ኤስ ዜጋ ወይም የዩ.ኤስ ተወላጅ ካልሆኑ፣ ብቁ የሚያደርግ የኢሚግሬሽን ሁኔታ አላቸው? (መመሪያዎችን ይመልከቱ)
 አዎ። የግለሰብ 2 ን የሰነድ አይነቶች እና አይዲ ቁጥር እታች ይሙሉ።
a. የኢሚግሬሽን ሰነድ አይነት:

9. ሂስፓኒክ/ላቲኖ ዘር ካሎት (በምርጫ የሚሞላ—የሚመለከተውን ሁሉ ይሙሉ)
 ሜክሲኮ
 ሜክሲካን አሜሪካን
 ቺካኖ/ና
 ፖርቶ ሪኮ

b. የሰነዱ አይዲ (ID) ቁጥር

 ኩባን

 ሌላ

_________________

10. ዘር (በምርጫ የሚደረግ—አግባብ ያለው ላይ ሁሉ ምልክት ያድርጉ)
 አሜሪካን ኢንዲያን ወይም አላስካ ናይቭ  ፍሊፒኖ
 ነጭ
 ጥቁር ወይም አፍሪካን አሜሪካን  ኤሽያን ኢንዲያን
 ጃፓኒዝ
 ቻይንዝ
 ኮሪያን

 ቬትናሚዝ
 ሌላ ኤሽያን
 ኔቲቭ ሀዋያን






ጎዋሚያን ወይም ቻሞሮ
ሳሞን
ሌላ ፓሲፊክ አይላንደር
ሌላ

በማመልከቻዎ ላይ እርዳታ ይፈልጋሉ? DCHealthLink.com ን ይጎብኙ ወይም በ 1-855-532-5465 ይደውሉልን። Para obtener una copia de este formulario en Español, llame
1-855-532-5465. ከእንግሊዘኛ ሌላ በሆነ ቋንቋ እርዳታ ከፈለጉ በ 1-855-532-5465 ይደውሉ እና የሚፈልጉትን ቋንቋ ለደንበኞች አገልግሎት ሰጪ (ከስተመር ሰርቪስ) ተወካዮ ይንገሯቸው። እርሶን
ምንም ወጪ ሳያስወጣዎት እርዳታ እንዲያገኙ እናደርጋለን። የ TTY ተጠቃሚዎች ወደ 711 መደወል አለባቸው።

እዚህ ጋር ኢኒሻሎትን ይፈርሙ::
ከ 4ቱ ገጽ 3

3ኛ ደረጃ

አሜሪካን ኢንዲያን ወይም አላስካ ኔቲቭ (AI/AN) የቤተሰብ አባል(ላት)

1. እርሶ ወይም ሌላ እቤተሰቦ ውስጥ ያለ ማንኛውም አባል አሜሪካን ኢንዲያን ወይም አላሰካ ኔቲቭ ነው?
 አይ። አይ ካሉ ወደ 4ኛ ደረጃ ዘለው ይሂዱ።
 አዎ። አዎ ካሉ፣ ይቀጥሉ።የሚያካትቱት ተጨማሪ ሰው ካሎት፣ ይህንን ገጽ ኮፒ ያድርጉ እና ያያይዙ።

AI/AN ግለሰብ 1
2. ስም
(መጀመሪያ ስም፣ መሀከል ስም፣ መጨረሻ ስም)

3. በፌዴራል ደረጃ እውቅና ያለው ጎሳ አባል?

4ኛ ደረጃ

የመጀመሪያ(ፈርስት)

መሀከል(ሚድል)

AI/AN ግለሰብ 2
የመጀመሪያ(ፈርስት)

መጨረሻ(ላስት)

መጨረሻ(ላስት)

 አዎ
አዎ ካሉ፣ የጎሳ ስም

 አዎ
አዎ ካሉ፣ የጎሳ ስም

 አይ

 አይ

መሀከል(ሚድል)

ያንብቡ እና ይህንን ማመልከቻ ይፈርሙ።



ይህንን ማመልከቻ የምፈርመው በህግ ቃለ መሀላ ስር ሆኜ ነው፣ ማለትም እኔ እስከማውቀው ድረስ በዚህ ቅጽ ላይ ላሉት ሁሉም ጥያቄዎች እውነተኛ መልስ ሰጥቻለሁኝ። ሆን
ብዬ የውሸት ወይም እውነት ያልሆነ መረጃ ብሰጥ በፌዴራል ህግ ስር ለቅጣት እንደምጋለጥ አውቃለሁኝ።



ምንም አይነት ለውጥ ቢኖር(እና በዚህ ማመልከቻ ላይ ከጻፍኩት የተለየ ከሆነ) ለዲሲ ሄልዝ ሊንክ (DC HealthLink) መንገር እንዳለብኝ አውቃለሁኝ። ምንም አይነት
ለውጥ ለማሳወቅ DCHealthLink.com ን መጎብኘት ወይም በ 1-855-532-5465 ጋር መደወል እችላለሁ። በመረጃዬ ላይ ያለ ለውጥ ቤተሰቤ ውስጥ ያሉ አባል(ላት)
ብቁነት ላይ ለውጥ ሊያመጣ እንደሚችል እረዳለሁኝ።



በፌዴራል ህጉ ስር፣ በዘር፣ ቀለም፣ የብሄር አመጣጥ፣ ጾታ፣ እድሜ፣ ሴክሽዋል ኦሬንቴንሽን፣ የጾታ ማንነት(ጅንደር አይደንቲቲ)፣ ወይም የአካል ጉዳት ላይ ተመስርቶ አድሎ
ማድረግ እንደማይፈቀድ አውቃለሁኝ። ስለ አድሎ አቤቱታ በ www.hhs.gov/ocr/office/file በመግባት ማቅረብ እንደምችል አውቃለሁኝ።



በዚህ ቅጽ ላይ ያለው መረጃዬ ለጤና ሽፋን ብቁነትን ለመወሰን ብቻ ጥቅም ላይ እንደሚውል እና ህጉ በሚያዘው መሰረት በግል(በሚስጢር) እንደሚያዝ አውቃለሁኝ።



በዚህ ማመልከቻ ላይ የሚያመለክት ማንም ሰው እንዳልታሰረ (መያዝ ወይም ወህኒ መግባት) አረጋግጣለሁኝ። ካልሆነ፣
ታስሯል።
(የግለሰቡ ስም)



መረጃዬ ለጤና ሽፋን ብቁነቴን ለማረጋገጥ ጥቅም ላይ እንደሚውል አውቃለሁኝ። መልሶትን በኤሌክትሮኒክ ዴታ ቤዛችን መረጃ እና የሶሻል ሴኪውሪቲ እና የአገር ውስጥ
ደህንነት ዲፓርትመንት (Social Security and the Department of Homeland Security) መረጃን በመጠቀም እናረጋግጣለን። መረጃው የማይጣጣም ከሆነ፣ ማስረጃ
እንዲልኩልን እንጠይቆታለን።

የብቁነት ውሳኔው ውጤት ትክክል አይደለም ብዬ ካሰብኩኝ ምን ማድረግ እችላለሁኝ?
ብቁ ስለሚሆኑበት ነገር የማስማሙ ከሆነ፣ በአብዛኛው ግዜ ይግባኝ መጠየቅ ይችላሉ። እታች ይግባኝ ሲጠይቁ መገንዘብ ያለቦት አስፈላጊ መረጃ አለ :

ከፈለጉ ሌላ ሰው ይግባኞን እንዲጠይቅሎት ወይም ይግባኞ ላይ እንዲሳተፍ ማድረግ ይችላሉ። ያ ሰው፣ ጓደኛ፣ ዘመድ፣ ጠበቃ፣ ወይም ሌላ ግለሰብ መሆን ይችላል። ወይም
ይግባኞን እራሶ መጠየቅ እና በራሶ መሳተፍ ይችላሉ።

ይግባኝ ከጠየቁ፣ ይግባኞ በሂደት ላይ ባለበት ወቅት ለሽፋኑ ያሎትን ብቁነት ይዘው ለመቆየት ይችሉ ይሆናል።

የይግባኙ ውጤት የሌሎቹን የቤተሰብ አባላት ብቁነት ላይ ለውጥ ሊያመጣ ይችል ይሆናል።
የብቁነት ውጤት ላይ ይግባኝ ለማለት፣ የብቁነት ማሳሰቢያ ቀን አንስቶ ባለው 90 ቀናት ውስጥ ይግባኝ መጠየቅ አለቦት። ይግባኝ ለመጠየቅ በ DCHealthLink.com
ወደሚገኘው የማርኬትፕሌስ አካውቶ ውስጥ ይግቡ ወይም በ 1-855-532-5465 ይደውሉ። የ TTY ተጠቃሚዎች በ 711 መደወል አለባቸው። እንዲሁም፣ የይግባኝ መጠየያ ቅጽን
ወይም ይግባኝን የሚጠይቅ የራሶትን ደብዳቤ ወደ Office of Administrative Review and Appeals; 64 New York Avenue NE; Washinton DC 20002
በፖስታ መላክ ይችላሉ። በ DC Health Link በኩል የጤና ሽፋን የመግዛትን ብቁነት ወይም የመመዝቢያ ግዜዎች ላይ ይግባኝ ማለት ይችላሉ።
ይህንን ማመልከቻ ይፈርሙ። 1ኛ ደረጃን የሞሉት ግለሰብ ይህንን ማመልከቻ መፈረም አለባቸው። ስልጣን ያሎት ተወካይ ከሆኑ፣ አባሪ C ላይ የተጠየቁትን መረጃ እስካቀረቡ ድረስ እዚህ
መፈረም ይችላሉ።

ፊርማ

ቀን (ወር/ቀን/አመተ ምህረት)

በማመልከቻዎ ላይ እርዳታ ይፈልጋሉ? DCHealthLink.com ን ይጎብኙ ወይም በ 1-855-532-5465 ይደውሉልን። Para obtener una copia de este formulario en Español, llame
1-855-532-5465. ከእንግሊዘኛ ሌላ በሆነ ቋንቋ እርዳታ ከፈለጉ በ 1-855-532-5465 ይደውሉ እና የሚፈልጉትን ቋንቋ ለደንበኞች አገልግሎት ሰጪ (ከስተመር ሰርቪስ) ተወካዮ ይንገሯቸው። እርሶን
ምንም ወጪ ሳያስወጣዎት እርዳታ እንዲያገኙ እናደርጋለን። የ TTY ተጠቃሚዎች ወደ 711 መደወል አለባቸው።

እዚህ ጋር ኢኒሻሎትን ይፈርሙ:::
ከ 4ቱ ገጽ 4

5ኛ ደረጃ

የተሞላውን ማመልከቻ በፖስታ ይላኩ።

የተፈረመውን ማመልከቻዎን ወደሚከተለው በፖስታ ይላኩ፡

DC Health Link
Department of Human Services
Case Records Management Unit
P.O. Box 91560
Washington DC 20090
ለመምረጥ መመዝገብ የሚፈልጉ ከሆነ፣ የመራጮች መመዝገቢያ ቅጹ DCBOEE.org ላይ መሙላት ይችላሉ።

በማመልከቻዎ ላይ እርዳታ ይፈልጋሉ? DCHealthLink.com ን ይጎብኙ ወይም በ 1-855-532-5465 ይደውሉልን። Para obtener una copia de este formulario en Español, llame
1-855-532-5465. ከእንግሊዘኛ ሌላ በሆነ ቋንቋ እርዳታ ከፈለጉ በ 1-855-532-5465 ይደውሉ እና የሚፈልጉትን ቋንቋ ለደንበኞች አገልግሎት ሰጪ (ከስተመር ሰርቪስ) ተወካዮ ይንገሯቸው። እርሶን
ምንም ወጪ ሳያስወጣዎት እርዳታ እንዲያገኙ እናደርጋለን። የ TTY ተጠቃሚዎች ወደ 711 መደወል አለባቸው።

አባሪ C

የጸደቀ ቅጽ
OMB N.º 0938-1191

ይህንን ማመልከቻ ለመሙላት እርዳታ ማግኘት
ስልጣን የተሰጠውን ተወካይ መምረጥ ይችላሉ።
ለሚታመን ሰው ስለዚህ ማመልከቻ ከእኛ ጋር ለመነጋገር፣ መረጃዎትን ለማየት፣ ይህንን ማመልከቻ በሚመለከት ለእርሶ ተግባራትን እንዲያደርግ፣ ስለማመልከቻዎ መረጃን እንዲያገኝ እና
እርሶን ወክሎ ማመልከቻዎን እንዲፈርም ፈቃድ ሊሰጡት ይችላሉ።
ይህ ሰው “ስልጣን ያለው ተወካይ” (“authorized representative”) ተብሎ ይጠራል። ስልጣን ያለው ተወካዮትን ለመቀየር ከፈለጉ፣ ዲሲ ሄልዝ ሊንክን (DC Health Link)
ያናግሩ። በዚህ ማመልከቻ ላለ ሰው በህግ የተወከሉ ተወካይ ከሆኑ፣ ከማመልከቻ ጋር ማስረጃ ያቅርቡ።
1. ስልጣን ያለው ተወካይ ስም (የመጀመሪያ ስም(ፈርስት ኔም)፣ የመሀከል ስም(ሚድል ኔም)፣ የመጨረሻ ስም(ላስት ኔም))

2. አድራሻ

4. ከተማ

3. አፓርትመንት ወይም ሱቅ ቁጥር

5. ክልል(ሰቴት)

6. ዚፕ ኮድ

7. ስልክ ቁጥር

8. የድርጅት ስም

9. የመታወቂያ ቁጥር(አግባብ ያለው ከሆነ)

በመፈረሞ፣ ይህ ግለሰብ ማመልከቻዎ ላይ እንዲፈርም፣ ስለዚህ ማመልከቻ ኦፊሻል መረጃ እንዲያገኝ፣ ከዚህ ማመልከቻ ጋር ከሚዛመቱ ማንኛውም የወደፊት ጉዳዮች እርሶን ወክሎ
ተግባራትን እንዲያከናውን ይፈቅዱለታል።
10. የእርሶ ፊርማ

11. ቀን (ወር/ቀን/አመተ ምህረት)

እውቅና ላገኙ(ሰርትፋይድ ለሆኑ) የማመልከቻ አማካሪዎች፣ ፈላጊዎች(ናቪጌተርስ)፣ ኤጀንቶች፣ እና ደላላዎች ብቻ።
ለሌላ ሰው ይህንን ማመልከቻ የሚሞሉ እውቅና ያሎት የማመልከቻ አማካሪ፣ ናቪጌተር፣ ኤጀንት ወይም ደላላ ከሆኑ እዚህ ጋር ይፈርሙ።

1. ማመልከቻው የሚጀምርበት ቀን(ወር/ቀን/አመተ ምህረት)

2. የመጀመሪያ ስም(ፈርስት ኔም)፣ የመሀከል ስም(ሚድል ኔም) እና የመጨረሻ ስም(ላስት ኔም) እና ቅጥያ

3. የድርጅት ስም

4. የመታወቂያ ቁጥር (አግባብ ያለው ከሆነ)

5. ኤጀንት/ደላላዎች ብቻ: NPN ቁጥር

በማመልከቻዎ ላይ እርዳታ ይፈልጋሉ? DCHealthLink.com ን ይጎብኙ ወይም በ 1-855-532-5465 ይደውሉልን። Para obtener una copia de este formulario en Español, llame
1-855-532-5465. ከእንግሊዘኛ ሌላ በሆነ ቋንቋ እርዳታ ከፈለጉ በ 1-855-532-5465 ይደውሉ እና የሚፈልጉትን ቋንቋ ለደንበኞች አገልግሎት ሰጪ (ከስተመር ሰርቪስ) ተወካዮ ይንገሯቸው። እርሶን
ምንም ወጪ ሳያስወጣዎት እርዳታ እንዲያገኙ እናደርጋለን። የ TTY ተጠቃሚዎች ወደ 711 መደወል አለባቸው።

ለመምረጥ ይመዝገቡ
ከጤና ኢንሹራንስ ማመልከቻዎ በተጨማሪ፣ አሁን በሚኖሩበት ለመምረጥ መመዝገብ ይችላሉ ወይም የምርጫ ምዝገባ መዝገቦ ላይ የአድራሻ፣
የስም ወይም የፓርቲ ለውጥን ወቅታዊ ማድረግ(አፕዴት) ይችላሉ።

አስፈላጊ ማሳሰቢያ: ለመምረጥ መመዝገቦ ወይም ለመምረጥ አልመዘገብም ማለቶ የዲሲ ሄልዝ ሊንክ ብቁነቶ ላይ ወይም ሊያገኙ የሚችሉት
የገንዘብ እርዳታ መጠን ላይ ለውጥ አያመጣም።
የብሄራዊ መራጮች የምዝገባ ህግ (NATIONAL VOTER REGISTRATION ACT) ከዚህ የጤና ኢንሹራንስ ማመልከቻ ጋር ለመምረጥ
እንዲመዘገቡ እድል ይሰጦታል። የመራጮች መመዝገቢያ ቅጹን ለመሙላት እርዳታ የሚፈልጉ ከሆነ፣ እንረዳዎታለን። እርዳታ የመጠየቅ ወይም
የመቀበል ውሳኔው የእርሶ ነው።
በሚስጥር መያዝ(ኮንፊደንሻሊቲ): ለመምረጥ ለመመዝገብ ቢመርጡም ባይመርጡም ውሳኔዎ በሚስጢር (ኮንፊደንሻል) ተይዞ ይቀመጣል።
የመራጮች መመዝገቢያ ቅጾቹን በግል መሙላት እና የተሞሉትን ቅጾች ለብቻው መላክ ይችላሉ።
ማንኛውም ሰው ለመምረጥ የመመዝገብ ወይም አልመዘገብም የማለቶ መብቶ ላይ፣ ወይም የራሶትን የፖለቲካ ፓርቲ የመምረጥ መብቶ ላይ፣ ሌላ
የፖለቲካ አማራጮ ላይ ጣልቃ ገብቷል ብለው የሚያምኑ ከሆነ፣ የዲሲ የምርጫ ቦርድ (D.C. Board of Elections, 441 4th Street, N.W.,
Suite 250, Washington, D.C. 20001. ስልክ ቁጥር: (202) 727-2525) ዘንድ አቤቱታ ማቅረብ ይችላሉ.

አሁን በሚኖሩበት ለመምረጥ ካልተመዘገቡ፣ ከዚህ ማመልከቻ ጋር አሁን ለመመዝገብ ይፈልጋሉ?
አዎ

አዎ ካሉ

በሚቀጥለው ገጽ ላይ ያለውን የይፋውን መራጮች መመዝገቢያ ማመልከቻ (Voter Registration
Application) ይሙሉ፣ይፈርሙት እና በቅጹ ታቹ ጋር ባለው አድራሻ ለዲሲ የምርጫ ቦርድ (DC Board of
Elections) ያቅርቡት።.

አይ

አይ ካሉ

ምንም ተጨማሪ ነገር ማድረግ አያስፈልግም።

እላይ አዎ ወይም አይ ብለው ካልሞሉ በዚህ ሰአት ለምርጫ ላለመመዝገብ እንደወሰኑ ተደርጎ ይወሰዳል።

ለማመልከቻዎ እርዳታ ይፈልጋሉ? የዲሲ የምርጫ ቦርድ (D.C. Board ofElections) ጋር በ 1-866328-6837 ይደውሉ ወይም ኦንላይን በ www.dcboee.org ይጎብኙዋቸው።

ለመምረጥ ለመመዝገብ ማመልከት ወይም ለመመዝገብ አልፈልግም ማለት በዲሲ ሄልዝ ሊንክ (DC HEALTH LINK)
የሚሰጦት የእርዳታ መጠን ላይ ለውጥ አያመጣም።

የተሞሉትን ቅጾች ወደሚከተለው በፖስታ ይላኩ:
D.C. Board of Elections
One Judiciary Square
441 4th Street, N.W., Suite 250 North
Washington, D. C. 20001

CMS Product No. 11727
ኦገስት 2013

የጤና ሽፋን ማመልከቻን
ለመሙላት የሚረዳዎት መመሪያ

ከኦክቶበር 1፣ 2013 ጀምሮ፣ በዲሲ ሄልዝ ሊንክ (DC Health Link) በኩል ለጤና ሽፋን ማመልከት ይችላሉ። ሽፋኑ ከጃንዋሪ 1፣ 2014 ይጀምራል። ዲሲ
ሄልዝ ሊንክ (DC Health Link) ከባጀቶ ጋር የሚመጣጠን እና ፍላጎቶትን የሚያሟላ የጤና ሽፋ እንዲያገኙ እርዳታ ሊሰጦት ዝግጁ ነው።
ለእርሶ እንዲመቾት፣ ለመገበያያው ቦታ(ማርኬት ፕሌስ) ለማመልከት የተለያዩ መንገዶች አሉ። ከሁሉም የፈጠነው መንገድ ኦንላይን በ DCHealthLink.com
ማመልከት ነው። እንዲሁም፣ ኦንላይን ካመለከቱ፣ የብቁነት ውጤቶችን ወዲያውኑ ያገኛሉ።
ለራሶት እና/ወይም ለቤተሰብ አባላቶ የጤና ሽፋን የሚፈልጉ ከሆነ፣ ነገር ግን ወጪውን ለመክፈል እርዳታ የማያስፈልጎት ከሆነ ይህንን ማመልከቻ ይጠቀሙ። ይህንን
ማመልከቻ መሙላት ማለት፣ የጤና ሽፋን መግዛት አለቦት ማለት አይደለም።

እነዚህ መመሪያዎች በማመልከቻው ላሉት ለሁሉም ነገሮች ሳይሆን ለአንዳንዶቹ ነገሮች ተጨማሪ እርዳታን ያካትታሉ።
ከመጀመሮ በፊት፣ እነዚህን መረጃዎች ማዘጋጀት ይረዳ ይሆናል:
•

የሶሻል ሴኪውሪቲ ቁጥሮች (SSNs)

•

የጤና ሽፋን ለሚፈልጉት ብቁ ለሆኑ ስደተኞች የሰነዶች ቁጥር

•

የትውልድ ቀናት

መመሪያ: ለጤና ሽፋን ማመልከቻ

በዚህ ማመልከቻ 5 ደረጃዎች አሉ።
ይህንን ማመልከቻ ለመሙላት ሰማያዊ ወይም ጥቁር ቀለም ይጠቀሙ።

1ኛ ደረጃ

ስለራሶት ይንገሩን።

(ገጽ 1)

አቅመ አዳም የደረሰ ሰው (18 አመት ወይም ከዚያ በላይ) ልናገኘው የምንችልበትን መረጃ(ኮንታንት ኢንፎርሜሽን) መሙላት አለበት። ይህ መረጃ የሚያስፈልገን
ስለማመልከቻዎ ጥያቄ ካለን ተከታትለን ልናነጋግሮት እንድንችል እና የጤና ሽፋን ላይ እንዴት መግባት እንደሚችሉ ልናሳውቆት እንድንችል ነው።
የጤና ሽፋን ያስፈልጎታል?
ሙሉውን ገጽ ይሙሉ።
ለራሶት የጤና ሽፋን አያስፈልጎትም?

ከ 1–18 ያሉትን ነገሮች ይሙሉ።
ቁጥር 23
የዩ.ኤስ. ዜጋ ካልሆኑ ነገር ግን ብቁ የሚያደርግ የስደተኝነት(ኢሚግሬሽን) ሁኔታ ካሎት፣ “አዎ” የሚለው ላይ ምልክት ያድርጉ እና የሰነድ
አይነቶትን እና የሰነድ መለያ ቁጥር( ID) ይስጡ።(ገጽ 4–6 ን ይመልከቱ)። ከነዚህ መሀከል ከአንድ በላይ የሆኑት ሰነዶች ካሎት፣ ሁሉንም
ይዘርዝሩዋቸው።

ቁጥር 24–25

የጎሳና የዘር ጥያቄዎች በምርጫ የሚደረጉ ናቸው። ይህ መረጃ የዩ.ኤስ የጤና እና የሰዎች አገልግሎት ዲፓርትመንት (U.S.
Department of Health and Human Services (HHS)) በተሻለ ሁኔታ ለሁሉም አሜሪካውያን ጤናን እና የጤና እንክብካቤን
ለመረዳት እና አገልግሎት መስጠት እንዲችል ይረዳል። ይህንን መረጃ መስጠት ለጤና ሽፋን ብቁነቶን፣ የጤና ፕላን አማራጮቾን፣
ወይም ወጪዎ ላይ በምንም አይነት ለውጥ አያመጣም።.

2ኛ ደረጃ

የጤና ሽፋን ስለሚያስፈልገው ማንኛውም ሰው እንደነገሩን ያረጋግጡ።

(ገጽ 2)

እስከ 3 ሰዎች ድረስ የሚይዝ ቦታ ተሰጥቷል። ከሶሰት በላይ ለሆኑ ሰዎች ሽፋን ለማመልከት የሚፈልጉ ከሆነ፣ ገጽ 2 ን ኮፒ ያድርጉ እና ለእያንዳንዱ ተጨማሪ ግለሰብ
መረጃዎቹን ይሙሉ።
ቁጥር 8
ግለሰቡ የዩ.ኤስ. ዜጋ ካልሆኑ፣ ነገር ግን ብቁ የሚያደርግ የስደተኝነት(ኢሚግሬሽን) ሁኔታ ካላቸው “አዎ” የሚለው ላይ ምልክት ያድርጉ እና
የሰነዶቻቸው አይነትን እና የሰነዳቸውን መለያ ቁጥር ( ID) ያቅርቡ (ገጽ 4–6 ን ይመልከቱ)። ግለሰቡ ከነዚህ መሀከል ከአንድ በላይ የሆኑት ሰነዶች
ካላቸው፣ ሁሉኑም ይዘርዝሩዋቸው።
ቁጥር 9–1

የጎሳና የዘር ጥያቄዎች በምርጫ የሚደረጉ ናቸው። ይህ መረጃ HHS በተሻለ ሁኔታ ለሁሉም አሜሪካውያን ጤናን እና የጤና
እንክብካቤን ለመረዳት እና መስጠት እንዲችል ይረዳል። ይህንን መረጃ መስጠት ለጤና ሽፋን ብቁነቶን፣ የጤና ፕላን አማራጮቾን፣
ወይም ወጪዎ ላይ በምንም አይነት ለውጥ አያመጣም።

2

መመሪያ: ለጤና ሽፋን ማመልከቻ

3ኛ ደረጃ

አሜሪካን ኢንዲያን ወይም አላስካ ኔቲቭ (AI/AN) ቤተሰብ አባል(ላት)

(ገጽ 3)

እርሶ ወይም ቤተሰቦ ውስጥ ያለ ማንኛውም ሰው አሜሪካን ኢንዲያን ወይም አላስካ ኔቲቭ ከሆነ፣ “አዎ” የሚለው ላይ ምልክት ያድርጉ
እና ቁጥር 2 እና 3ን ይሙሉ። በፌዴራል ደረጃ እውቅና ላላቸው ጎሳዎች አባላት የተለየ የእርዳታ አቅርቦት አለ።

4ኛ ደረጃ

ይህንን ማመልከቻ ይንብቡ እና ይፈርሙ።

(ገጽ 3)

በዚህ ገጽ ላይ ያለውን ጽሁፍ ያንብቡ፣ ስሞትን ይፈርሙ፣ እና የዛሬን ቀን ይጻፉ። በመፈረሞት፣ ያቀረቡት መረጃ እውነት እና ትክክል እንደሆነ እየተስማሙ ነው። እርሶ
ወይም በዚህ ማመልከቻ ለጤና ኢንሹራንስ የሚያመለክቱ ማንኛውም ሰው ታስረው ከሆኑ(ተይዘው ወይም ወህኒ ገብተው)፣በተሰጠው መስመር ላይ ስማቸውን ይጻፉ።
ግለሰቡ ውሳኔን እየተጠባበቁ ከሆነ፣ ከስማቸው ጎን “በሂደት ላይ ያለ”(“pending” ) ብለው ይጻፉ።

ይህንን ማመልከቻ ለመሙላት ስልጣን ያለው ተወካይ ረድቶት ከነበረ፣ ቅጹን ለርሶ ሊፈርሙሎት ይችላሉ፣ ነገር ግን አባሪ C ን
መሙላት፡ ይህንን ማመልከቻ ለመሙላት እርዳታ (Assistance with Completing this Application) የሚለውን እና
ከማመልከቻው ጋር ማስገባት አለባቸው።

5ኛ ደረጃ

የተሞላውን ማመልከቻ በፖስታ ይላኩ።

(ገጽ 4)

ዋናውን(ኮፒ ያልሆነ) የተሞላውን እና የተፈረመውን ማመልከቻ (እና አግባብ ያለው ከሆነ አባሪዎችን) ለሚከተለው በፖስታ ይላኩ :
DC Health Link
Department of Human Services
Case Records Management Unit
P.O. Box 91560
Washington DC 20090
ማመልከቻዎን በፖስታ ሲልኩ፣ ትክክለኛውን ያህል ቴምብር መጠቀሞትን ያረጋግጡ። የቴምብሩ ዋጋ መጠን በማመልከቻዎ ክብደት ይወሰናል፣ ይህ ደግሞ ባካተቱት
የገጾች ብዛት ይወሰናል።

መረጃዎቹ ሁሉም ከሌሎት ወይም ሁሉኑም ቁጥሮች መጨረስ ባይችሉም እንኳን፣ ማመልከቻዎን ይላኩት።ከ 1–2 ሳምንታት ባሉት
ግዜ ከእርሶ ጋር ክትትል እናደርጋለን።
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ብቁ የሚያደርግ የስደተኝነት (ኢሚግሬሽን) ሁኔታ ዝርዝር:
ብቁ ስለሚያደርግ የኢሚግሬሽን ሁኔታ ጥያቄዎችን ለመመለስ ይህንን ዝርዝር ይጠቀሙ። ሁኔታዎን እታች የሚያዩት ከሆነ፣ “አዎ” የሚለው ሳጥን
ላይ ምልክት ያድርጉ።
የስራ ፈቃድ ሰነድ ያላቸው አንዳንድ ሰዎች:
• የሬጂስትሪ አመልካች
• ኦርደር ኦፍ ሱፐርቪዥን (Order of supervision)
• ማስወገድን(ሪሙቫል) ለማሰረዝ ወይም ማባረርን(ዲፖርቴሽን) ለማሳገድ አመልከካች
• በ IRCA ስር ህጋዊ ለማድረግ ማመልከቻ (Applicant for Legalization under IRCA)
• ለግዚያዊ መከላከያ ሁኔታ ማመልከቻ (Applicant for Temporary Protected Status (TPS))
• በ LIFE Act ስር ህጋዊነት (Legalization under the LIFE Act)

ለሚከተሉት አመልካች:
• ልዩ የኢሚግሬሽን ጁቨናይል ሁኔታ (Special Immigrant Juvenile Status)
• ፈቃድ ባለው ቪዛ ማመልከቻ ለ LPR ሁኔታ ማስተካከያ (Adjustment to LPR Status with an approved visa petition)
• የትራፊኪንግ ቪዛ ተጠቂ (Victim of trafficking visa)
• የስራ ፈቃድ የተሰጣቸው አሳይለም ወይም ከ 14 በታች የሆኑ እና ቢያንስ ለ180 ቀናት በሂደት ላይ ያለው የአሳይለም ማመልከቻ ያለው።
• በኢሚግሬሽን ህግ ወይም በኮንቬንሽን አጌነስት ቶርቸር (Convention against Torture (CAT)) ስር በዲፖርቴሽንን ማቆየት ወይም ማስወጣትን
ማቆየት (Withholding of Deportation or Withholding of Removal) ያላቸው እና የስራ ፈቃድ የተሰጣቸው ወይም ከ 14 በታች የሆኑ እና
ቢያንስ ለ180 ቀናት በሂደት ላይ የነበረ እና በኢሚግሬሽን ህግ ወይም በኮንቬንሽን አጌነስት ቶርቸር (Convention against Torture (CAT)) ስር
በዲፖርቴሽንን ማቆየት ወይም ማስወጣትን ማቆየት (Withholding of Deportation or Withholding of Removal) ማመልከቻ ያላቸው።
• አሳይሊ
• ጥገኛ (ሬፊውጂ)
• ኩባን/ሄሺያን ኢራንት (Cuban/Haitian entrant)
• ወደ ዮ.ኤስ. ፖሮል የተደረገ (Paroled into the U.S.)
• ከ1980 በፊት ወደ ዩ.ኤስ. በሁኔታ ላይ ተመስርቶ ለመግባት የተፈቀ (Conditional entrant granted before 1980)
• የተጠቃ (ባተርድ) ባለቤት(ባል ወይም ሚስት)፣ ልጅ ወይም ወላጅ (Battered spouse, child, or parent)
• የስደተኛ ያልሆነ(ነን ኢሚግሬሽን) ሁኔታ ላይ ያለ ግለሰብ (የስራ ፈቃድ፣ የተማሪ ቪዛ፣ እና የማይክሮኔዢያ ዜጋ፣ ማርሻል አይላንድ፣ እና ፓላዎ
(worker visas, student visas, and citizens of Micronesia, the Marshall Islands, and Palau))
• ግዜያዊ መከላከያ ያለው ሁኔታ (Temporary Protected Status (TPS)
• ህጋዊ ቋሚ ነዋሪ (Lawful permanent resident (LPR/ግሪን ካርድ ያለው))
• እርምጃ ማቆያ ሁኔታ (Deferred Action Status) (የልጆች መግቢያ እርምጃን ማቆያ (Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA)
ለጤና ሽፋን ለማመልከት የሚያበቃ የኢሚግሬሽን ሁኔታ አይደለም)።
• ህጋዊ የግዚያዊ ነዋሪ (Lawful temporary resident)
• በሀገር ውስጥ ደህንነት ዲፓርትመንት (Department of Homeland Security (DHS)) የተሰጠ የማስወገጃን ማቆያ የአስተዳደራዊ ትእዛዝ
• በፌዴራል ደረጃ እውቅና ያገኘ የኢንዲያን ጎሳ አባል ወይም በካናዳ የተወለደ የአሜሪካን ኢንዲያን
• የአሜሪካን ሳሞዋ ነዋሪ
• የትራፊኪንግ ተጠቂ እና ባለቤታቸው፣ ልጃቸው፣ ወንድም/እህታቸው ወይም ወላጃቸው (Victim of trafficking and his or her spouse, child,
sibling, or parent)
• በኢሚግሬሽን ህግ ወይም በኮንቬንሽን አጌነስት ቶርቸር (Convention against Torture (CAT)) ስር የተፈቀደ ዲፖርቴሽንን ማቆየት ወይም
ማስወጣትን ማቆየት
• ዲፈርድ ኢንፎርስድ ዲፓርቸር (Deferred Enforced Departure (DED))
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የኢሚግሬሽን ሁኔታ እና የሰነድ አይነቶች:
ለጤና ሽፋን የሚያመለክቱ ዜጋ-ያልሆኑ ብቁ (eligible non-citizen) ከሆኑ፣ የኢሚግሬሽን ሰነዶትን ይዘርዝሩ። አንዳንድ
የተለመዱ(ኮመን) ሰነዶችን አይነት ለማየት እታች ያለውን ዝርዝር ይመልከቱ። ያሎት ሰነድ ዝርዝሩ ውስጥ የሌለ ቢሆንም፣ ስሙን መጻፍ
ይችላሉ። እርግጠኛ ካልሆኑ፣ ወይም ብቁ ሆነው ሳሉ ሰነድ ከሌሎት እርዳታ ለማግኘት የዲሲ ሄልዝ ሊንክ የደንበኞች አገልግሎት ቶል
ፍሪ ጋር በ 1-855-532-5465 ይደውሉ።
ይህ ካሎት፡

ለሰነዱ መለያ(ID) ይህንን ይጻፉ፡

ቋሚ የመኖሪያ ፈቃድ “ግሪን ካርድ” (I-551)

•
•

የበአድ የምዝገባ ቁጥር (ኤሊያን ሬጅስትሬሽን ነምበር)
የካርድ ቁጥር

መልሶ መግቢያ ፈቃድ (Reentry Permit (I-327))

•

የበአድ የምዝገባ ቁጥር (ኤሊያን ሬጅስትሬሽን ነምበር)

ሬፊውጂ የጉዞ ሰነድ (Refugee Travel Document (I-571))

•

የበአድ የምዝገባ ቁጥር (ኤሊያን ሬጅስትሬሽን ነምበር)

የስራ ፈቃድ ካርድ (I-766)

• የበአድ የምዝገባ ቁጥር (ኤሊያን ሬጅስትሬሽን ነምበር)
• የካርድ ቁጥር
• የሚቃጠልበት ቀን
• የአይነቱ(ካታጎሪ) ኮድ

ማሽን ሊያነበው የሚችል የኢሚግሬሽን ቪዛ (ከግዚያዊ I-551 ጽሁፍ ጋር)

• የበአድ የምዝገባ ቁጥር (ኤሊያን ሬጅስትሬሽን ነምበር)
• ፓስፖርት ቁጥር

የግዚያዊ የ I-551 ስታምፕ (በፖስፖርት ላይ ወይም 1-94/1-94A ላይ)

•

የበአድ የምዝገባ ቁጥር (ኤሊያን ሬጅስትሬሽን ነምበር)

የመግቢያ/መውጫ ሬከርድ(I-94/I-94A)

•

I-94 ቁጥር

በሌላ አገር ፓስፖርት ላይ ያለ መግቢያ /መውጫ ሬከርድ (I-94)

•
•
•
•

I-94 ቁጥር
የፓስፖርት ቁጥር
የሚቃጠልበት ቀን
የሰጠው አገር

የውጭ አገር ፓስፖርት

• የፓስፖርት ቁጥር
• የሚቃጠልበት ቀን
• የሰጠው አገር

ስደተኛ ላልሆነ የተማሪነት ሁኔታ የ (I-20) የብቁነት ሰርተፍኬት

•

SEVIS ID

ለተቀያያሪ ጉብኝት(ኤክስቼንጅ ቪዚትር) የብቁነት ሁኔታ ሰርተፍኬት (DS2019)

•

SEVIS ID

የእርምጃ ማሳሰቢያ (ኖቲስ ኦፍ አክሽን)(I-797)

•

የበአድ የምዝገባ ቁጥር (ኤሊያን ሬጅስትሬሽን ነምበር)
ወይም I-94 ቁጥር

ሌላ

•

የበአድ የምዝገባ ቁጥር (ኤሊያን ሬጅስትሬሽን ነምበር)
ወይም I-94 ቁጥር
የሰነዱ አይነት ወይም ስም መግለጫ

•

ለበለጠ የኢሚግሬሽን ብቁነት ሰነድ ወይም ሁኔታ ወደሚቀጥለው ገጽ ይቀጥሉ።

መመሪያ: ለጤና ሽፋን ማመልከቻ

በተጨማሪም፣ እነዚህን ሰነዶች ወይም ሁኔታዎች መዘርዘር ይችላሉ:
• በፌዴራል ደረጃ እውቅና ያለው ኢንዲያን ጎሳ አባል መሆንን ወይም በካናዳ የተወለደ አሜሪካን ኢንዲያን መሆንን የሚያመለክት ሰነድ (ማስታወሻ: ይህ ለሜዲኬድ
ብቁ የሚያደርግ የኢሚግሬሽን ሁኔታ ተደርጎ ነው የሚወሰደው፣ ነገር ግን ለብቁ የጤና ፕላን (Qualified Health Plan (QHP)) አይደለም)
•
•

የጥገኞች መልሶ መቋቋም ቢሮ (Office of Refugee Resettlement (ORR)) የብቁነት ደብዳቤ (ከ 18
በታች ከሆነ)
ማስወገድን መያዣ (withholding of removal) የሚጠቁም ሰነድ

•

በሀገር ውስጥ ደህንነት ዲፓርትመንት (Department of Homeland Security (DHS)) የተሰጠ የማስወገጃን ማቆያ የአስተዳደራዊ ትእዛዝ።

•
•

ከዩ.ኤስ፣ የጤና እና የሰዎች ጎዳዮች ዲፓርትመንት የጥገኞች መልሶ መቋቋም ቢሮ (U.S. Department of Health and Human Services (HHS) Office of
Refugee Resettlement (ORR)) የተሰጠ ማረጋገጫ
ኩባን/ሄሺያን ኢራንት(Cuban/Haitian entrant)

•

የአሜሪካን ሳሞዋ ነዋሪ (American Samoa)

በራስ ተዳዳሪ ለሆኑ(ሰልፍ ኢምፕሎይድ) ሰዎች:
ከነዚህ መሀከል ማንኛውም አይነት ወጪ ካለቦት፣ የተጣራ የሰልፍ ኢምፕሎይመን ገቢዎን ለማወቅ ከጠቅላላ ገቢዎ እነዚህን ወጪዎች መቀነስ ይችላሉ:
• የመኪና እና ትርክ ወጪ (በስራ ሰአት ላለ ጉዞ ኮሚውቲን(መደበኛ ቤትና በስራ መመላለስን) ሳይጨምር
•

የተቀጣሪ ደሞዝ እና የፍሪንጅ ጥቅም (fringe benefits)

•

ኢንተርስት (ለባንኮች የሚከፈልን የሞርጌጅ ኢንተርስትን ወዘተ ጨምሮ )

•
•
•
•

የንግድ ቦታን ለመከራይ ወይም ሊዝ ለማድረግ እና የመጠቀሚያ ክፍያ(ዩቲሊቲ)
አድቨርታይዚንግ
የመጠገኛ እና ማደሻ(ሜንቴናንስ)
ተቀናሽ የሚሆን የግል ተቀጣሪ ታክስ

•

ለራስ ተዳዳሪ SEP, SIMPLE ወይም ብቁ የሆነ የጥሮታ ፕላን)

•

የንብረት፣ የእዳ፣ ወይም የንግድ መቋረጥ ኢንሹራንስ

•
•
•
•

ዲፕሪሽዬሽን
የህግ ወይም የሙያ አገልግሎት
ኮሚሽን፣ ታክስ፣ ፈቃድ(ላይሰንስ) እና ክፍያዎች
የኮንትራክት ጉልበት (ሌበር)

•

አንዳንድ የንግድ ጉዞዎች እና ለምግብ

•

ለግል ተዳዳሪ የጤና ኢንሹራንስ ወጪ
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አባሪዎቹን
ለመሙላት የሚረዳዎት መመሪያ

አባሪ A
ከስራ ቦታ የሚገኝ የጤና ሽፋን
ከቤተሰቦ ውስጥ መሀከል ማንም ሰው ከስራው ቦታ የጤና ሽፋን አቅርቦት ካለው፣ ከወላጅ ወይም ከባለቤት በኩል ያለም ቢሆን፣ ስለ ሽፋኑ አቅርቦት መረጃ ያቅርቡ፣
ባሁኑ ወቅት ግለሰቡ ተመዝግቦ ቢሆንም ባይሆንም።

ለእያንዳንዱ የጤና ሽፋን አቅርቦት ለሚሰጥ ቀጣሪ አንዳንድ ገጽ ይሙሉ። ይህ አባሪ ስለሚያቀርበው ሽፋን ጥያቄዎችን እንዲመልስ ለቀጣሪው
የሚሰጥ የቀጣሪ ሽፋን መገልገያ (Employer Coverage Tool) ን ያካትታል።

አባሪ B
አሜሪካን ኢንዲያን ወይም አላስካ ኔቲብ ቤተሰብ አባላት (AI/AN)
እርሶ ወይም የቤተሰብ አባሎ አሜሪካን ኢንዲያን ወይም አላስካ ኔቲቭ ከሆኑ፣ አባሪ B ን ይሙሉ። ስለግለሰቡ የጎሳ አባልነት፣ ገቢ፣ ወይም ሌላ
መረጃ ጥያቄ ይጠየቃሉ።

አባሪ C
ይህንን ማመልከቻ ለመሙላት እርዳታ
•

ፈቃድ ያላቸው የማመልከቻ አማካሪዎች፣ ናቪጌተሮች፣ በአካል የሚረዱ አማካሪ ረዳቶች፣ እና ሌሎች ረዳቶች: እነዚህ፣ ይህንን ማመልከቻ መሙላትን ጨምሮ
በዲሲ ሄልዝ ሊንክ በኩል የጤና ሽፋንን አማራጮች ለማየት እንዲችሉ ለደንበኞች እርዳታ የሚሰጡ ባለሙያ ግለሰቦች ወይም ድርጅቶች ናቸው። አገልግሎቶቹ
ለደንበኞች ነጻ ናቸው። ይህንን ስራ ለመስራት ስልጣን እንዳላቸው ለማየት ማረጋገጫ(ሰርተፍኬሽን) እንዲያሳዮት መጠቀይ ይችላሉ።

ይህንን ክፍል ለመሙላት እርዳታ ሊሰጦት ይችላሉ። የ ID ቁጥሩ የናቪጌተሩ የመታወቂያ ቁጥር ነው። ይህ ለእያንዳንዱ ናቪጌተር የተሰጠ ልዮ
የፊደልና ቁጥር (አልፋኑሜሪክ) ID (13 ፊደል እና ቁጥሮች) ነው።
•

ኤጀንቶች እና ደላላዎች: ኤጀንቶች እና ደላላዎች ለሽፋኑ ክፍያ እርዳታ ለማመልከት እና በዲሲ ሄልዝ ሊንክ በኩል ለብቁ የጤና ሽፋን
(Qualified Health Plan (QHP)) ለመመዝገብ ሊረዳዎት ይችላሉ። የትኛው ፕላን ላይ መመዝገብ እንደሚገባዎት ሃሳብ(ሬኮመንዴሽን)
መስጠት ይችላሉ። ፈቃድ የሚያገኙት እና ቁጥጥር የሚያገኙት ከስቴት ነው የሚከፈላቸው ወይም ኮሚሽን የሚያገኙት ደንበኞችን
በሚያስመዘግቡበት ግዜ ከጤና ኢንሹራንስ ካምፓኒዎች ነው። ይህንን ክፍል ለመሙላት እርዳታ ሊሰጦት ይችላሉ።

የኤጀንቶችን እንዲሁም የደላሎች የመታወቂያ (ID) ቁጥራቸውን ይጻፉ:
•
•

FFM ዩዘር አይዲ (User ID): ኤጀንቱ ወይም ደላላው በዲሲ ሄልዝ ሊንክ (DC Health Link) በኩል ሲመዘገብ የሚፈጥሩት ልዩ መታወቂያ (ID)
የብሄራዊ የአምራቾች ቁጥር(National Producer Number (NPN)): ለእያንዳንዱ ፈቃድ ላለው ኤጀንት ወይም ደላላ የተመደበ ልዮ ቁጥር(እስከ
10 ዲጂት)። NPN በብሄራዊ የኢንሹራንስ አምራቾች መዝገብ (National Insurance Producer Registry) ድህረ-ገጽ www.nipr.com ጋር
በመሄድ በቀላሉ ሊገኝ ይችላል።

መመሪያ፡ አባሪዎች

7

.

ስለቀረበው መረጃዎች ፈቃድ

ይህንን ማመልከቻ በማስገባቶ፣ በማመልከቻው ላይ መረጃቸው ካለው ሰዎች በሙሉ መረጃቸውን ለዲሲ ሄልዝ ሊንክ ለማስገባት እና ስለብቁነታቸው እና
ምዝገባቸው ማንኛውንም አይነት ንግግር (ኮሚሊኬሽን) ለመቀበል ፈቃድ እንዳሎት አድርገው ይቀርባሉ።

የግል ህግ (Privacy Act Statement)
(በ 09/01/2013 በስራ ላይ የዋለ)
በዚህ ቅጽ ላይ ያለን ማንኛውንም መረጃ እና ሶሻል ሴኪውሪቲ ቁጥርን ጨምሮ
ማንኛውንም የሚደግፍ ሰነድ ለመሰብሰብ በበሽተኞች መከላከያ እና በተመጣጣኝ
ዋጋ ኬር ህግ (Patient Protection and Affordable Care) ፐብሊክ ሎው
(Public Law) ቁጥር 111-148)፣ የጤና እንክብካቤ እና ትምህርት ማጣጣሚያ
(Health Care and Education Reconciliation Act of 2010) ፐብሊክ
ሎው (Public Law) ቁጥር 111-152) ማሻሻያ እና የሶሻል ሴኪውሪቲ ህግ
(Social Security Act) ስር ስልጣን ተሰጥቶናል።
ለሚከተሉት ብቁነትን ለመወሰን ስለ እርሶ እና በዚህ ቅጽ ላይ ስለተዘረዘሩት ሌሎች
ሰዎች የሰጡት መረጃ ያስፈልገናል (1) በዲሲ ሄልዝ ሊንክ በኩል ብቁ የሆነ የጤና
ፕላን ላይ ለመመዝገብ፣ (2) የተመጣጣኝ ዋጋ ያለው ኢንሹራንስ ፕሮግራም(እንደ
ሜዲኬድ፣ የፕሪምየም ታክስ ክሬዲት የቅድሚያ ክፍያ፣ እና ወጪን መጋራት
ቅናሽ(ኮስት ሼሪንግ ሪዳክሽን)፣ እና

(3) ከግል ሃላፊነት መስፈርቶች ነጻ የሚያደርግ ሰርተፍኬሽን። በዚያ ሂደት
ስር፣ በቅጾች ላይ የሰጡትን መረጃ እናጣራለን፣ ከእርሶ ጋር ወይም ስልጣን
ካላቸው የእርሶ ተወካይ ጋር እንነጋገራለን፣ እና መጨረሻ ላይ ብቁ የሆኑትን
ግለሰቦች ብቁ ለሆነ ጤና ፕላን ወይም ተመጣጣኝ ዋጋ ያለው የኢንሹራንስ
ፕሮግራም ላይ መመዝገብ እንዲችሉ መረጃዎቹን እናቀርባለን።
በተጨማሪም፣ የተሰጠንን መረጃ እንደ ለሁሉም ፕሮግራሞች በቀጣይነት
ያለውን ብቁነት ለማጣራት፣ ይግባኝን ለማካሄድ፣ ለመስፈርቱ ብቁ ለሆኑ
ግለሰቦች ተመጣጣኝ ዋጋ ያለው ኢንሹራንስ ፕሮግራምን ሪፖርት ለማድረግ
እና ለማከናወን፣ በበላይነት ለመቆጣጠር እና የጥራት መቆጣጠር ተግባራትን
ለማካሄድ፣ ማጭበርበርን ለመዋጋት፣ እና ስለ መረጃ በደህንነት መያዝ
(ሴኪውሪቲ) ወይም በሚስጥር መያዝ(ኮንፊደንሻሊቲ) ለሚነሱ ማናቸውም
አሳሳቢ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት ለመሳሰሉ ቀጣይነት ላለው የዲሲ ሄልዝ
ሊንክ አሰራር ላይ እንጠቀምበታለን።

ማመልከቻዎችን ለማረጋገጥ እና ለማካሄድ፣ ብቁነትን ለመወሰን፣ እና
ተግባራትን ለማከናወን፣ ከተቀበልነው መረጃ የተመረጡትን መረጃዎች
ከዲሲ ሄልዝ ሊንክ ውጪ ላሉ ማጋራት ይኖርብን ይሆናል፣ የሚከተሉትን
ጨምሮ፡
ፌዴራል ኤጀንሲዎች (እንደ አገር ውስጥ ገቢ አገልግሎት (Internal Revenue
Service)፣ ሶሻል ሴኪውሪቲ አስተዳደር እና የአገር ውስጥ ደህንነት
ዲፓርትመንት(Department of Homeland Security)) ለመሳሰሉት፤
1. የስቴት ኤጀንሲዎች (እንደ ሜዲኬድ፣ ወይም CHIP) ወይም ያካባቢው

መንግስት ኤጀንሲዎች። የብቁነት ውሳኔን ለመስጠት፣ ብቁ
በሚሆንበት የጤና ፕላን ወይም ለፌዴራል ጥቅም(ቤኒፊት)
ፕሮግራም ቀጣይነት ብቁነትን ለማጣራት፣ ወይም የብቁነት ውሳኔ ላይ
የቀረበ ይግባኝን ለማካሄድ የሰጡንን መረጃ ከነዚህ ከማናቸውም
ግሩፖች ጋር የኮምፖውተር ማስተያያ(ማቺንግ) ፕሮግራም
እንጠቀምበት ይሆናል፤
2. የሸማቾች ሪፖርት ማድረጊያ ኤጀንሲዎች(ኮንሲውመር ሪፖርቲንግ

ኤጀንሲ) ጨምሮ ሌላ የማረጋገጫ ምንጮች፤
3. የሸማቾች ሪፖርት ማድረጊያ ኤጀንሲዎች(ኮንሲውመር ሪፖርቲንግ

ኤጀንሲ) ጨምሮ ሌላ የማረጋገጫ ምንጮች፤
4. አመልካቾች/ተመዝጋቢዎች እና የአመልካቾች/ተመዝጋቢዎች ስልጣን

ያላቸው ተወካዮች፤
5. እንደ አግባብነቱ፣ በ CMS እውቅና የተሰጣቸው(ሰርትፋይድ)

አመልካቾችን/ተመዝጋቢዎችን የሚረዱ ኤጀንቶች፣ ደላላዎች፣ እና ብቁ
የሆኑበት የጤና ፕላን (Qualified Health Plans) የሚሰጡ፣
6. ለዲሲ ሄልዝ ሊንክ ተግባራትን ለማከናወን የሚሳተፉ ኮንትራክተሮች፤

የተጠየቀውን መረጃ(ሶሻል ሴኪውሪቲ ቁጥርን ጨምሮ) ማቅረብ በፈቃደኝነት የሚደረግ 7. ህጉ በሚያዘው መሰረት ሌላ ማንም ሰው
ቢሆንም፣ ሳያቀርቡ መቅረት በዲሲ ሄልዝ ሊንክ በኩል የጤና ሄልዝ ሽፋን ማግኘትን፣
ለፕሪምየም ታክስ ክሬዲት የቅድሚያ ክፍያ፣ ለወጪ መጋራት ቅናሽ(ኮስት ሼሪንግ
ሪዳክሽን)፣ ወይም ከጋራ ሃላፊነት ክፍያ ነጻ መሆንን ሊያዘገየው ወይም ሊያግደው ይችል
ይሆናል። ከጋራ ሃላፊነት ክፍያ ነጻ መሆን(ኤግዘምብሽን) ከሌሎት፣ እና በአመት ውስጥ
ለሶስት ወራት ወይም ከዚያ በላይ ለሆነ ግዜ ብቁ የሆነ ጤና ኢንሹራንስ ሳይዙ ከቆዩ
ለቅጣት ይጋለጡ ይሆናል። በዚህ ቅጽ ላይ ትክክለኛ መረጃ ካልሰጡ ወይም አውቀው
እና ፈቅደው የውሸት ወይም የማጭበረበር መረጃ ከሰጡ፣ ለቅጣት እና ለሌላ የህግ
ማስፈጸሚያ እርምጃ ይጋለጡ ይሆናል።

ይህ ጽሁፍ በ1974 ቱ በግል የመያዝ ህግ (Privacy Act of 1974) (5
U.S.C. § 552a(e)(4)) ስር ያለውን ማሳሰቢያ ያቀርባል።
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በግል ስለመያዝ(ፕራይቬሲ) ህግ ጽሁፍ (Privacy Act Statement)

