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حيث يستطيع األفراد و أماكن  جديد onlineسوق آنى هى Connect for Health Colorado إرطبتى فى سبيل الصحة دواكولور 
 بعد األن  لن تحرم و طلب مساعدة مالية لخفض التكلفة!  ، مقارنة ، إختيار و شراء خطط تامين صحى قالعمل الصغيرة فى كولورادو التسو

، 21إلى مارس  3112، 1سجيل فى أكتوبر الت أخطير أو من حالة مزمنة.  يبد ك تعانى من مرضنأحتى لو  الحصول على تأمين صحىمن 
3112.  

 ختياراإلالخطط و جودة 
ن ميع خطط التأميبثقة.  جاملة، حتى يمكنك التسوق تغطية ش، كلهم يقدمون ي ختيار من بين مجال واسع من خطط التأمين الصحإلا سيمكنك

. كما يمكنك أن األدويةو  السلوكية  الصحة خدمة ،رعاية الطوارئ ، الرعاية الصحيةو الوقاية -: حزمة من الخدمات  مثل ،،كحد أدنىى ستغط
 .او عيادتك الصحيةالمفضلة  تى تشمل طبيبكال التأمين الصحيخطط عن  تبحث

 لتسوقالمساعدة ل
. زيارة الموقع: يمكنك . والحصول على مساعدة مجانيةرطبتي في سبيل الصحة إ  كلوراد   على تعرفال لزيادة  توجد طرق عديدة

. www.connectforhealthco.comالتأمين و سماسرة وكالء  كما سيتواجد يدالء التامين الصحاإللتحاق، سيتوفر لك فى منطقتك أ عندما يبدأ

 أو من خالل المحادثه  آنيا 94555575581على رقم التليفون : الزبائن  مركز خدمة سيتواجد ممثلى  .معك للجلوس  الصحي المعتمدين

Online.   ةجيد حماية ومساعدتك للحصول على  تامين صحي ذوكلورادو هدفنا خدمة و كمؤسسة بدون ربح . 

 خفض التكاليف
ي إرطبتكلورادو  شخص من كلورادو مؤهلين )جديرين( على نوع جديد من اإلتمان الضريبي لخفض تكلفة التأمين الصحي و 555,555تقريبا 

، أو  $85,155 يصل الى ماودخلك السنوي  كنت فرداإذا   ه المساعده .ذهو المكان الوحيد حيث يمكنك الحصول على هفي سبيل الصحة ، 

ض يخفتمكن أن تستحق ي $18,755في السنة أو اسرة مكونه من أربعة أفراد دخلها السنوي يصل الى  $ 57,585 يصل الى زوجين دخلكما 

 السوق  دخلك السنوي. وفق اتمووخص مخفضةرسوم مشاركة ذات  صحية معلحصول على خطط اإلستحقاق لقساط الشهرية.  وأيضاً األ

 .7598 فى أبالحصول على تأمين صحى يبدالإلزام لسكان كولورادو الذين يريدون إتباع سيكون مصدر هام 

 ليس .  السوق الجديدPlus  Child Health Plan:أو تأمين االطفال Medicaid ا كنت مؤهل للتأمين الصحيذحقق لمعرفة إالت كما يمكننا

 خالل مكان العمل. من تأمين صحىأو لديهم  Medicare نظامللمؤهلين ل

يمكنهم معرفة إذا كانوا  كلوردو حيث كلورادو إرطبتي في سبيل الصحة ، هو المكان الوحيد لسكان
     . المساعدة المالية اإلتحادية الجديدة. لمساعدتهم على خفض تكاليف التأمين الصحي ا يستحقو

 مساعدة األفراد والعائالت

ي ال تملك تأمين صحُكنت  حالياً إذا ك لشراء التأمين الصحي الخاص بك كلورادو إرطبتي في سبيل الصحة ، مجودة لمساعدتك ومساعدة عائلت
 .عن طريق عملك هأو ليس بإستطاعتك الوصول الى تغطية معقول

 :خطة صحية إلدراك الفوائد واألسعار 955أكثر من تصفح  أنظر قبل أن تشتري. 

  إعتمادا على دخلكية المساعدة المالية  التي تستحقها كم تقديرعلى  إحصل سريعاً  :التوفير عنإفحص. 
 إمأل الطلب على اآلنى :لمساعدة الماليةقدم  طلب ل online  هذه الفوائد فوراَ لتخفيض وإستخدمللمساعدة المالية التي تستحقها 

 . التكاليف
 ضلُتفتأمين صحي  ، وأي شركاتأي طبيب ترغب زيارتة ،ما تريد أن تدفع شهرياً  د علىصحية تعتم خطط إختار :نظم إختياراتك. 
 مالية .لو لم تُكن ُمؤهالً للحصول على مساعدة خطط التأمين الصحي حتى  نا مننظمتسوق خالل جميع  :لك إختيار ما يصح 

 الصغيرة والمنظمات الغير ربحية مساعدة أصحاب الشركات
موظف بدوام كامل يمكنهم إستخدام السوق لتزويد  7-55الصغيرة والمنظمات الغير ربحية ب  يمكن ألصحاب الشركات، فى شهر أكتوبر بداية 

 موظفينهم التأمين الصحي الجيد )المناسب( .

 جنباً الى جنب مقارنات عن فوائد و أقساط الخطة الصحيةالسوق سوف يوفر : ياراتتختبسيط اإل. 

 و  تة اإلختيار بين مختلف حامالمتعددقائمة موظفينهم ل أصحاب األعمال الصغيرة الفرصة لتوفيرلدى : توسيع خيارات الموطف

                                             الصغيرة . سوق الشركاتفى متوفره من قِبل  لم تكن التىخطط التأمين 
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