አዲስ ተቀጣሪዎች - በዲሲ ሄልዝ ሊንክ በኩል ለጤና ሽፋን እንዴት
መመዝገብ እንደሚቻል
ይህ መምሪያ(ጋይድ) ለማን ነው? ይህ መምሪያ የዲሲ ሄልዝ ሊንክ አካውንት የሌላቸው ተቀጣሪዎች የተቀጣሪ አካውንት ለመመስረት፣ ፕላን
ለመምረጥ፣ ወይም ሽፋንን ለመተው ደረጃ በደረጃ ያሳያል።

ይጀምሩ - አካውንቶን ይመስርቱ
በ DCHealthLink.com Employee(ተቀጣሪ) በሚለው ስር ቀዩን “GET STARTED” (“ይጀምሩ”) የሚለውን መጫኛ ይጫኑት።
Employee on

አማራጮቾን ለመረዳት “CONTINUE”(“ይቀጥሉ”) የሚለውን ቀዩን መጫኛ ይጫኑ።

የኢሜል አድራሻዎን ይሙሉ እና ፓስወርድ ይፍጠሩ (ቢያንስ 8 ገጽታዎች(ካራክተር) ያለው)፣ ከዚያ “Create account” (“አካውንት ይፍጠሩ”) የሚለውን
ይጫኑ። እባኮን፣ ፓስወርዶን በደህና ቦታ ጽፈው ማስቀመጦትን ያረጋግጡ። ለወደፊቱ ለመግባት(ሎግ ኢን ለማድረግ) ኢሜል አድራሻዎትን ይጠቀማሉ።

የእርሶ መረጃ እና ከቀጣሪዎ ጋር ማዛመድ
መረጃዎ ‐ 1ኛ ደረጃ: የግል መረጃዎን ይሙሉ (ስም፣ የትውልድ ቀን (DOB) እና ሶሻል ሴኪውሪቲ ቁጥር (SSN) )እና በቀይ “CONTINUE” ( “ይቀጥሉ”)
የሚለው ላይ ይጫኑ።

መረጃዎ ‐ 2ኛ ደረጃ: ዲሲ ሄልዝ ሊንክ የትውልድ ቀኖትን እና ሶሻል ሴኪውሪቲ ቁጥሮትን ተጠቅሞ ከቀጣሪዎ ጋር ያዛምዶታል። የሚታየው የቀጣሪው መረጃ
ትክክል ከሆነ “Continue” (“ይቀጥሉ”) የሚለው ላይ ይጫኑ።

ማስታወሻ: ከቀጣሪ ጋር ካላዛመዶት፣ እላይ የትውልድ ቀኖትን እና የሶሻል ሴኪውሪቲ ቁጥሮትን በትክክል መስገባቶትን ያረጋግጡ። አሁንም፣ ከቀጣሪዎ ጋር
ካላዛመቶት፣ ቀጣሪዎ የእርሶን ትክክለኛ የሶሻል ሴኪውሪቲ ቁጥር እና የትልድ ቀን እንዳለው እና የተቀጣሪ ዝርዝር(ሮስተር) ላይ መግባቶትን ያረጋግጡ።

መረጃዎ ‐ 3ኛ ደረጃ: በሚያስፈልግበት ቦታ የሚገኙበትን መረጃዎን፣ እንደ አድራሻ፣ ኢሜል፣ እና ስልክ ቁጥር የመሳሰሉትን ይሙሉ። ቀድሞ የሚወጣው መረጃ
በቀጣሪዎ የቀረበ ነው ነገር ግን እርሶ ሊያርሙት(ኤዲት ሊያደርጉት) ይችላሉ። የሚገኙበት መረጃዎ ከተሞላ በሃላ፣ ቀዩን “CONTINUE”(“ይቀጥሉ”)
የሚለውን ይጫኑ።

የቤተሰቦ መረጃ
የቤተሰብ መረጃ - 1ኛ ደረጃ: ቀጣሪው ስፖንሰር የሚያደርገው ሽፋን ላይ የቤተሰብ አባልን ለመጨመር “Add Member” (“አባል ይጨምሩ”) የሚለውን
ይጫኑ። የቤተሰብ አባል የማይጨምሩ ከሆነ፣ የጤና ፕላን ለመገብየት (Shop for a Health Plan) ይቀጥሉ።

የቤተሰብ መረጃ ‐ 2ኛ ደረጃ: ለቤተሰብ አባሎ(ላት) የሚያስፈልጉትን መረጃዎች ይሙሉ፣ ከእርሶ ጋር ያላቸውን ግንኙነትን ጨምሮ። የይዞታን መረጃ ሞልተው
ሲጨርሱ፣ “Confirm Member”(“አባላትን ያረጋግጡ”) የሚለው ላይ በመጫን የቤተሰቦ አባሎትን መጨመሩን ያጠናቅቁ። ሁሉም የቤተሰብ አባላቶን
ጨምረው እስኪጨርሱ ድረስ ይህንን ደረጃ ይድገሙ፣ ከዚያ በዚያው ገጽ ላይ ያለውን “Continue” (“ይቀጥሉ”) የሚለውን ይጫኑ።
ማስታወሻ: በሃላ፣ ከነዚህ አባላቶች የትኞቹን መሸፈን እንደሚፈልጉ ይመርጣሉ።

ማስታወሻ: የጾታ መምረጫው በእራሱ(ዲፎልት) ‘Male’(’ወንድ’) ላይ ይሆናል። እባኮን፣ አስፈላጊ ሲሆን እራሶት ወደ ሴት ይቀይሩት።
የቤተሰብ መረጃ ‐ 3ኛ ደረጃ: በመምረጥ ወይም በስማቸው አጠገብ ያለውን ሳጥን ላይ ያለውን ምልክት በማጥፋት(አንቼኪንግ) የትኞቹን የቤተሰብ አባል(ላት)
መሸፈን እንደሚፈልጉ ይምረጡ። አንዴ የታሰቡት የቤተሰብ አባል(ላት) ከተመረጡ በሃላ፣ ወደ ፕላን ምርጫው እንዲቀጥሉ ቀዩን “CONTINUE”
(“ይቀጥሉ”) የሚለውን ይጫኑ።

ማስታወሻ: ፕላን የመግዛት ሂደቶ ላይ የሚሸፈኑትን የቤተሰብ አባል(ላት) ለመቀየር ከፈለጉ “Back” (“ወደሃላ”) የሚመለውን መጫን ይችላሉ። ፕላን ውስጥ
ከተመዘገቡ በሃላ ቢሆንም እንኳን፣ ክፍት በሆነው የመመዝገቢያ ወቅት ወይም ልዩ በምዝገባ ግዜ ገብተው ጥገኞችን ከሽፋኖ
መጨመር/ማውጣት(add/drop) ይችላሉ።

የጤና ፕላን ገበያ ማድረግ
ማስታወሻ: ሽፋንን ለመተው(ዌቭ )፣ ሽፋንን መተው (Waiving Coverage) የሚለውን ክፍል ጋር ይሂዱ።
የጤና ገበያ ማድረግ ‐ 1ኛ ደረጃ : በቀጣሪዎ የሚቀርቡት ፕላኖች በሙሉ በዚህ ገጽ ላይ ተዘርዝረዋል። ፕላኖችን በተለያዩ ነገሮች መለየት ይችላሉ: የሜታል ደረጃ
(Metal level)፣ የፕላን አይነት (Plan type)፣ ኔትወርክ (Network)፣ ተሸካሚ (Carrier)፣ የ HSA ብቁነት (HSA Eligibility)፣ የፕሪምየም መጠን
(Premium Amount) እና የተቀናሽ መጠን (Deductible Amount)። የተመረጠውን መለያ ለማድረግ በመስመሩ ከታቹ ጋር በግራ በኩል ያለውን “Apply”
“አድርግ” የሚለውን ይጫኑ። “DETAILS” (“ ዝርዝር”) የሚለውን በመጫን ስለ እያንዳንዱ የሚቀርበው ፕላን የበለጠ መረጃ ማግኘት ይቻላል።

ማስታወሻ: በፊት ለፊቶ የሚታዩትን ፕላኖች ለመቀየር፣ በግራ በኩል ‘Filter Results’ (‘ውጤቶችን ማጣራት”) ይችላሉ። ፕላኖቹ ለእርሶ
የሚታዩበትን አቀራረብ(ኦርደር) ለመቀየር ከላይ ‘Sort By’( ‘ይለዩ’) በሚለው ማድረግ ይችላሉ። ፕላን መደብ ላይ ያለውን “Compare” (“ያነጻጽሩ)
የሚለውን በመጫን እና “Compare Plans” (“ፕላኖችን ያነጻጽሩ”) የሚለው መጫኛ በስክሪኑ ከላይ ቀኝ በኩል ሲመጣ እና ሲጫኑት የተመረጡት
ፕላኖች ማነጻጸሪያ ጎን ለጎን ሲያዩ ባንዴ እስከ ሶስት ፕላኖችን ማነጻፀር ይችላሉ።

የጤና ገበያ ማድረግ - 2ኛ ደረጃ: ሰማያዊውን “Select Plan”( “ፕላን ይምረጡ”) የሚለውን መጫኛ በመጫን ፕላኖትን ይምረጡ።

የጤና ገበያ ማድረግ - 3ኛ ደረጃ: የተዘረዘሩትን መረጃ ይመልከቱ(ያረጋግጡ) እና ከዚያ “Confirm” (“አረጋግጥ”) የሚለውን ይጫኑ።

ማስታወሻ: ከዚህ በፊት ወደነበረው ገጽ ለመመለስ፣ ከታች በቀኝ በኩል ‘Previous’ (‘ከዚህ በፊት’) የሚለውን ያለውን ይጫኑ።

የጤና ገበያ ማድረግ ‐ 4ኛ ደረጃ: ይህ የፕላን ምርጫዎን የሚያረጋግጥ የማጠቃለያ ገጽ ነው። ወደ አካውንት ሆሞ ለመሄድ በቀይ
“CONTINUE”(“ይቀጥሉ”) የሚለውን መጫኛ ይጫኑ።

የጤና ገበያ ማድረግ ‐ 5ኛ ደረጃ: አሁን የምዝገባ ማጠቃለያን(ሰመሪ) ያያሉ። ስለ ፕላኖ የበለጠ መረጃ ለማየት፣ “VIEW DETAILS” (“ዝርዝሩን ይመልከቱ”)
የሚለውን መጫኛ ይጫኑ። ምዝገባው ክፍት በሆነበት ግዜ ፕላኖትን መቀየር የሚፈልጉ ከሆነ፣ “Make Changes” (“ለውጥ ያድርጉ”) የሚለውን መጫኛ
ይጫኑ።

ለዴንታል ፕላን ገበያ ማድረግ
ለዴንታል ገበያ ማድረግ - 1ኛ ደረጃ: ቀጣሪዎ የዴንታል ሽፋን የሚያቀርብ ከሆነ፣ በቀጣሪዎ የሚቀርቡሎትን ፕላኖች ለማየት በሆም ገጾት ላይ “Shop for
Plans” (“ፕልኖችን ይገብይዩ”) የሚለውን ይጫኑ።

ለዴንታል ገበያ ማድረግ ‐ 2ኛ ደረጃ: በመምረጥ ወይም በስማቸው አጠገብ ያለውን ሳጥን ላይ ያለውን ምልክት በማጥፋት(አንቼኪንግ) የትኞቹን የቤተሰብ
አባል(ላት) መሸፈን እንደሚፈልጉ ይምረጡ። አንዴ የታሰቡት የቤተሰብ አባል(ላት) ከተመረጡ በሃላ፣ “Dental” (“ዴንታል”) ጥቅም(ቤኔፊት) አይነትን ይምረጡ
እና “SHOP FOR NEW PLAN”(“ለአዲስ ፕላን ገበያ ያድርጉ”) የሚለውን ይጫኑ።

የዴንታል ገበያ ማድረግ– 3ኛ ደረጃ: በቀጣሪዎ የሚቀርቡት ፕላኖች በሙሉ በዚህ ገጽ ላይ ተዘርዝረዋል። ለእርሶ ስለቀረበው እያንዳንዱ ፕላን ተጨማሪ
መረጃ “DETAILS”(“ዝርዝር”) የሚለውን በመምረጥ ሊገኝ ይቸላል።.

ማስታወሻ: በፊት ለፊቶ የሚታዩትን ፕላኖች ለመቀየር፣ በግራ በኩል ‘Filter Results’ (‘ውጤቶችን ማጣራት”) ማድረግ ይችላሉ።
ፕላኖቹ ለእርሶ የሚታዩበትን አቀራረብ (ኦርደር) ለመቀየር ከላይ ‘Sort By’ (‘‘ይለዩ’) በሚለው ማድረግ ይችላሉ። ፕላን ታይል(መደብ) ላይ ያለውን
“Compare” (“ያነጻጽሩ) የሚለውን በመጫን እና “Compare Plans” (“ፕላኖችን ያነጻጽሩ”) የሚለው መጫኛ በስክሪኑ ከላይ ቀኝ በኩል ሲመጣ
እና ሲጫኑት የተመረጡት ፕላኖች ማነጻጸሪያ ጎን ለጎን ሲያዩ ባንዴ እስከ ሶስት ፕላኖችን ማነጻፀር ይችላሉ።
የዴንታል ገበያ ማድረግ - 4ኛ ደረጃ: ሰማያዊውን “Select Plan” (“ፕላን ይምረጡ”) የሚለውን መጫኛ በመጫን ፕላኖትን ይምረጡ።

የዴንታል ገበያ ማድረግ - 5ኛ ደረጃ የተዘረዘረውን መረጃ ይመልከቱ(ያረጋግጡ) እና “Confirm”(“ያረጋግጡ”) የሚለውን ይጫኑ።

ማስታወሻ: ከዚህ በፊት ወደነበረው ገጽ ለመመለስ፣ ከታች በቀኝ በኩል ‘Previous’ (‘ከዚህ በፊት’) የሚለውን ይጫኑ።
ዴንታል ገበያ ማድረግ ‐ 6ኛ ደረጃ: ይህ የፕላን ምርጫዎን የሚያረጋግጥ የማጠቃለያ ገጽ ነው። ወደ አካውንት ሆሞ ለመሄድ በቀይ
“CONTINUE”(“ይቀጥሉ”) የሚለውን መጫኛ ይጫኑ።

ዴንታል ገበያ ማድረግ ‐ 8ኛ ደረጃ: አሁን የምዝገባ ማጠቃለያን(ሰመሪ) ያያሉ። ስለ ፕላኖ የበለጠ መረጃ ለማየት፣ “VIEW DETAILS” (“ዝርዝሩን ይመልከቱ”)
የሚለውን መጫኛ ይጫኑ። ምዝገባው ክፍት በሆነበት ግዜ ፕላኖትን መቀየር የሚፈልጉ ከሆነ፣ “Make Changes” (“ለውጥ ያድርጉ”) የሚለውን መጫኛ
ይጫኑ።

ሽፋኖትን መተው(ዌቭ) ማድረግ
ሽፋኖትን ለምን ይተዋሉ? መጀመሪያ ለቀጣሪዎ የጤና ሽፋን ብቁ ሲሆኑ፣ የጤና ሽፋን ላይ መመዝገብ አለቦት ወይም ቀደም ብሎ ያለ ሌላ ሽፋን ካሎት፣
ምዝገባን ለመተው ይሞላሉ።
ሽፋንን መተው - 1ኛ ደረጃ: ቀጣሪ ስፖንሰር የሚያደርገው የጤና ኢንሹራንስ ሽፋንን ለመተው፣ በስክሪኑ በቀኝ በኩል ያለውን “Waive Coverage” (“ሽፋንን
ይተዉ”) የሚለውን መጫኛ ይጫኑ።

ማስታወሻ: በዲሲ ሄልዝ ሊንክ በኩል መመዝገብን መተው በአመቱ ወደ በሃላ ላይ ብቁ የሚያደርግ የህይወት ክስተት (Qualifying Life Event) ካጋጠሞት
የልዩ የምዝገባ ግዜ መብቶትን እንደተጠበቀ ያቆየዋል።
ሽፋንን መተው‐ 2ኛ ደረጃ: ‘Select Waive Reason’ (‘የመተውያን ምክንያት ይምረጡ’) ላይ ይጫኑ እና ቀጣሪው ስፖንሰር የሚያደርገውን ሽፋን
የሚተዉበትን ምክንያት ይምረጡ።

ሽፋንን መተው - 2ኛ ደረጃ: አንዴ ምክንያቶትን ከመረጡ በሃላ፣ ቀዩን “SUBMIT”(“ያቅርቡ”) የሚለውን መጫኛ ይጫኑ።

ሽፋንን መተው - 3ኛ ደረጃ: እንኳን ደስ አሎት! በስኬታማ ሁኔታ በቀጣሪዎ ስፖንሰር የሚደረገውን ሽፋን ትተውታል። “My Account” (“የኔ አካውንት’) የሚለው
ገጽ ላይ ለመሄድ፣ በቀይ “CONTINUE”(“ይቀጥሉ”) የሚለውን መጫኛ ይጫኑ።
ማስታወሻ: የመመዝገቢያ ግዜው ክፍት በሚሆንበት ግዜ በቀጣሪዎ የሚቀርብሎትን ፕላኖችን ለማየት ከወሰኑ፣ በስክሪኑ መሀከል ላይ “Shop for Plans”
(“እቅዶችን ይገብዩ”) የሚለውን መጫኛ መጫን ይችላሉ። ብቁ በሚያደርግ የህይወት ክስተት (Qualifying Life Event) ምክንያት ሽፋኖችን ለመምረጥ፣
እባኮን፣ QLE ሲያጋጥም (Experiencing a QLE) የሚለውን የተቀጣሪ እርዳታ መስጫ መምሪያን(ጋይድ) ይመልከቱ።

