এশপ্রি 2020 (আপরডট করা হরয়রে: শডরসম্বর 2020)
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এখন পর্যন্ত, প্রাণঘাতী কররানাভাইরাস 35,000 এরও বেশি শনউ ইয়কয োসীর প্রাণ বকরে শনরয়রে৷
র্শিও COVID-19 এর চরম অেস্থায় আররাপ করা অর্যননশতক িাটডাউন COVID-19 এর
শেস্তার কশমরয় আনরত সাহার্য করররে—বসরেম্বর 20, 2020 তারিখে একটি জীেনহাশনও ঘরটশন—
বসই েযেস্থাসমূহ এেং মহামারীর প্রশত বভাক্তারির প্রশতশিয়া চাকশর হারারনা এেং চাকশর-শভশিক
স্বাস্থয শেমার কভারররজর বেরে অরনক েশত করররে৷ র্শিও অর্যনীশতর উন্নশত হরয়রে, নরভম্বররর
মাঝামাশঝ সমরয় 1.6 শমশিয়রনরও বেশি শনউ ইয়কয োসী বকারনা না বকারনা ধররনর বেকারত্ব
সহায়তা পাশিরিন৷ অনুরমাশিত টিকার শেস্ময়কর আশেভয াে শনশিতভারেই সুেরের বিষ মার্ায়
আরিার ইশেত শিরি, শকন্তু শিতীয় িফায় কররানাভাইরারসর েৃশি প্রশতশিন নতু ন আক্রাখেি সংখযার
বরকডয ততশর কররে, এেং আররকটি অর্যননশতক িাটডাউন-এর সম্ভােনা োশেরয় তু িরে, এটি স্পষ্ট
বর্ স্বাস্থয শেমার কভাররজ গ্রহণ কিাটা এেখ া গুরুত্বপূণয৷
র্শিও এই মহামারী আমারির শনরয়াগকতয া-শভশিক স্বাস্থয শেমার কভাররজ পিশতর ত্রুটিগুশি এেং এর
রূঢ় অসমতারক তু রি ধরররে, সরকাশর কমযসূশচ ও অযারফারডযেি বকয়ার আইন (Affordable Care
Act)-এর প্রশত শনউ ইয়রকয র অেীকাররর অর্য হরিা স্বাস্থ্য বিমার কভাররজ আরের যেরকার া
সমরের যেরে যিবি সাশ্রে়ী হরেরে, এিং যক ার জ য যকার া যহলথ প্ল্যা খুঁরজ যির করাটা আরে
কখর া এতটা সহজ বেল া৷ শেিযমান বেট ও বফডাররি বভাক্তা সুরো আইন এেং নতু ন
অযারফারডযেি বকয়ার আইন সংস্কার এেং শেিযমান বেট বপ্রাগ্রামগুরিার পশরপূরক উরিযাগসমূরহর
উপর শভশি করর সোর শেরেচনা করার জনয শকেু শেকল্প এখারন উরেখ করা হরয়রে।

ব রোেকার়ী-বভবিক কভাররজ
আমার স্বাম়ী/স্ত্র়ী তার োকবর হাবররেরে এিং তাই আমারদর যহলথ
কভাররজও েরল যেরে। আবম েত িের আমার োকবররত যদো
কভাররজ িাবতল করর বদরেবেলাম, কারণ আমরা সিাই আমার
স্বাম়ী/স্ত্র়ীর প্ল্যার যোে বদরেবেলাম। কভারররজর জ য সাই -আপ
কররত আমারক বক আোম়ী িের পেয ন্ত অরপক্ষা কররত হরি?
না, আপশন এখনই আরেিন কররত পারা উশচত। শনরয়াগকারীর মাধযরম
কভারররজর তাশিকাভু শক্ত সাধারণত েেররর বিষ শিরক একটি োশষযক
তাশিকাভু শক্তর মরধয সীশমত র্ারক। তরে বফডাররি যহলথ ইন্সররন্স
যপারটযবিবলটি অযান্ড অযাকাউরেবিবলটি অযাক্ট শনশিয ষ্ট “বর্াগযতা
অজযনকারী ইরভরের” পরর বর্মন চাকশর-শভশিক কভাররজ হারারনার পরর
“শেরিষ তাশিকাভু শক্তর সময়কাি” প্রিান করর। বর্মন, র্শি আপশন
আপনার গ্রুপ কভাররজ হাশররয় বফরিন, শেরয় কররন, এেং আপনার
স্বামী/স্ত্রীর শনরয়াগকারী কভাররজ প্রিান করর, তাহরি েেররর বর্রকারনা
সময় পশরোররর সিসযরা স্বামী/স্ত্রীর প্ল্যারনর মাধযরম কভারররজর জনয
সাইন-আপ কররত পাররেন। এই অশধকাররর সুশেধা বনয়ার জনয, বর্াগযতা
অজযনকারী ইরভে ঘরট র্াওয়ার, বর্মন বকারনা চাকশর ো চাকশর শভশিক
কভাররজ বিষ হওয়ার, 30 শিরনর মরধয কমীরিররক অেিযই তারির প্ল্যান
এডশমশনরেটররক জানারত হরে।

আমারক োকবরেযত করা হরেরে এিং আমার কময স্থ্রলর কভাররজ হাবররে
যেরলবে। আমার যকাম্পাব র প্ল্যার থাকার যকার া উপাে আরে বক া?
হযাাঁ—তরে বকারনা শনরয়াগকারীর অেিান োো, শপ্রশময়ামগুরিা খুে
েযয়েহুি হরে। COBRA (ক সবলরেরটে অমব িাস িারজট
বরক বসবলরেি অযাক্ট) নারম পশরশচত একটি বফডাররি আইন বেশিরভাগ
কমীরক তারির শনরয়াগকারী ো ইউশনয়রনর স্বাস্থয শেমা নূযনতম 18 মাস
“অেযাহত” রাখার অশধকার প্রিান করর, এেং শনউ ইয়রকয র শনজস্ব
COBRA আইন বফডাররি আইরনর বেশিরভাগ ফাাঁক কভার করর, বর্মন
COBRA-এর সুশেধাগুরিা প্রিারনর জনয েু দ্র েযেসাগুরিার উপর
োধযোধকতা আররাপ করা৷ র্খন বকারনা পশরোর একটি “বর্াগযতা
অজযরনর ইরভে”, বর্মন োাঁটাই, কমযঘণ্টা হ্রাস, শেোহশেরিি, মৃতুয, ো
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জীেরন অনযানয েে পশরেতয রনর মরতা অশভজ্ঞতা অজযন করর তখন
COBRA-এর অশধকারসমূরহর সূেপাত ঘরট। তরে, COBRA-এর
অধীরন, কমীরিররক কভারররজর পুররা খরচ শনরজ েহন কররত হরত পারর,
এেং বহির্ প্ল্যান এডশমশনরেটর োেশত 2% শফ বর্াগ কররত পাররন৷
একটি োশষযক বফডাররি জশররপর শভশিরত, শনউ ইয়রকয একজন েযশক্তর
জনয 2019 সারির গে মাশসক COBRA শপ্রশময়াম শেি প্রায় $800
ডিার এেং একটি পশরোররর জনয $2,300 ডিার। বর্সে পশরোররর
সেশত ররয়রে, তারির জনয েযয়েহুি COBRA কভাররজ গ্রহণ করাটা
গুরুত্বপূণয স্বাস্থযরসো প্রিানকারীরির সারর্ সম্পকয েজায় রাখা, বকারনা
চিমান শচশকৎসার বকাসয বিষ করা, নতু ন বকারনা প্ল্যারনর আওতায় শুরু
করার বচরয় 2020 সারির শডডাশিেি খররচর জনয বিশডট িাভ করা,
অর্ো “আউট-অে-বনটওয়াকয ” বপ্রাভাইডাররির কাে বর্রক পশররষোর
জনয শকেু েযয়পশররিাধ পাওয়া র্ায় এমন বেশনশফট পযারকজ েজায় রাখার
একটি উপায় হরত পারর।
এই অপিনগুরিা শেরেচনা করার সময়, একটি ভারিা প্রর্ম পিরেপ হরিা
আপনার শনরয়াগকারী ো ইউশনয়ন বর্রক ‘সামাশর প্ল্যান বডসশিপিন’ এর
মরতা আপনার বহির্ প্ল্যান সম্পশকয ত কাগজপে বখাাঁজা এেং বসগুরিা
পর্যারিাচনা করা। এসে কাগজপরে প্ল্যারনর এডশমশনরেটর ও কমীরির
িাশয়ত্ব, গুরুত্বপূণয সময়সীমা, ও বর্াগারর্ারগর তর্য সংিান্ত শেেরণ র্ারক।
(এখানে একটি মরডি শনরয়াগকারীর COBRA শডসরলাজার ডকুরমে
ররয়রে।) বর্সে পশরোর শেশ্বাস করর বর্ তারা তারির শনরয়াগকারী িারা
অনযায়ভারে বকারনা সুশেধা বর্রক েশিত হরয়রে তারা র্ুক্তরারের শ্রম
শেভারগর কমী সুশেধা সুরো প্রিাসরনর কারে অশভরর্াগ িারয়র কররত
পাররন (1.866.444.3272)।

COBRA এর যেরে আররা সাশ্রে়ী মূরলযর যকার া বিকল্প আরে বক া?
হযাাঁ। অযারফারডযেি বকয়ার আইরনর আওতায় সৃষ্ট বপ্রাগ্রারমর কাররণ, বর্সে
শনউ ইয়কয োসী কভাররজ খুাঁজরেন তারা আররা সাশ্রয়ী মূরিযর শেকল্প এেং
শেশভন্ন পণয বেরে শনরত পাররন। র্তশিন আপশন শনউ ইয়কয বেরট োস
কররেন, একজন মাশকয ন নাগশরক, মাশকয ন জাতীয়তার, অর্ো একজন
আই ত বিধ অশভোসী শহরসরে আরেন, এেং কারােন্দী না হন, আপশন
এই সে শেকল্পগুরিা NY State of Health মারকযটরপ্ল্স বর্রক শকনরত
পাররেন এেং এগুরিারত তাশিকাভু ক্ত হরত পাররেন। শনরচ উশেশখত শকেু
শেকল্প অশভোসনগত অেস্থা শনশেযরিরষ পাওয়া র্ায়।
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মারকযটরপ্ল্রসর মাধযরম হারার া কভাররজ
প্রবতস্থ্াপ করা অথিা ত কভাররজ খুঁরজ
যির করা
মারকযটরপ্ল্স ক়ী এিং এটি বকভারি কাজ করর?
অযারফারডযেি বকয়ার আইন োস্তোয়রনর অংি শহরসরে, শনউ ইয়কয তার
শনজস্ব “এক্সরচঞ্জ” ততশর করররে, র্ারক NY State of Health মারকযটরপ্ল্স
েিা হয়। আশর্যক পশররষো শেভারগর সহায়তায় শনউ ইয়কয বেরটর স্বাস্থয
শেভাগ িারা পশরচাশিত, এই মারকয টরপ্ল্স সকি েযশক্তগত ও পাশরোশরক
বহির্ কভারররজর জনয একটি ওয়ানেপ িপ—এোোও এটি এমন একমাে
জায়গা বর্খারন বেশিরভাগ বিাক শেনামূরিযর ো স্বল্পমূরিযর কভারররজর
পািাপাশি কভাররজরক আররা সাশ্রয়ী করর বতারি এমন ভতুয শকগুরিার জনয
আরেিন এেং সাইন-আপ কররত পাররন। এই মারকয টরপ্ল্রসর একটি
ওরেিসাইট আরে বর্খারন আপশন কভাররজ ও তাশিকাভু শক্ত সম্পরকয
জানরত পাররেন, এেং এরত পরামিযিাতারির একটি বহল্পিাইন
(1.855.355.5777) ররয়রে র্ারা প্ররের উির বিন এেং তাশিকাভু শক্ত
প্রশিয়ারত সহায়তা কররন। পরামিযিাতারিররক বসামোর বর্রক শুিোর
সকাি 8টা বর্রক রাত 8টা পর্যন্ত এেং িশনোর সকাি 9টা বর্রক িুপুর
1টা পর্যন্ত পাওয়া র্ায়।
অরনক গ্রাহরকর জনয েযশক্তগত শনেন্ধন সহায়তা আমারির জটিি স্বাস্থয
েযেস্থায় অতযন্ত সহায়ক ভূ শমকা রারখ—এেং এটি শেনামূরিয প্রিান করা
হয়। এোোও মারকয টরপ্ল্সটি বেটজুরে গ্রাহকরিররক পরামিয শিরত হাজার
হাজার কবমউব টি এ ররালরমে কাউবন্সলররক প্রশিেণ ও সনি প্রিান
কররে, এেং ওরয়েসাইরট বিতারা একটি িাট শলক কররই সহায়তাকারী
খুাঁরজ শনরত পাররন। এই জরুশর সমরয়, সহায়তাকারীরা সিরীরর উপশস্থত
বর্রক আিাপ না করর বফারন গ্রাহকরির সহায়তা কররেন। এোোও
গ্রাহকরা মারকয টরপ্ল্রসর বহামরপরজ একটি োটরন শলক করর সরাসশর
পরামিযিাতারির সারর্ চযাট কররত পাররন। এই বভবেওটি হরিা মারকয টরপ্ল্স,
তাশিকাভু শক্ত প্রশিয়া, বর্ ধররনর কাগজপে প্ররয়াজন হরত পারর এেং
আরয়র বর্াগযতা প্রশিয়া শকভারে কাজ করর তার একটি ভারিা ভূ শমকা।
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মারকযটরপ্ল্রস ক়ী ক়ী কভাররজ পাওো োে?
আয় ও পশরোররর আকাররর শভশিরত আশর্যক সহায়তার সারর্ শেশভন্ন
ধররনর প্ল্যান িভয ররয়রে:

Medicaid, স্বল্প আরয়র শিশু ও প্রাপ্তেয়স্করির জনয বফডাররি/বেট
কভাররজ বপ্রাগ্রাম, েেরর 17,609 ডিার (প্রশত মারস 1,468 ডিার)-এর বচরয়
কম উপাজযনকারী, ো চারজরনর পশরোর শনরয় 36,156 ডিার (প্রশত
মারস 3,013 ডিার)-এর বচরয় কম উপাজযনকারী েযশক্তরির জনয উন্মুক্ত।
শিশু ও গভয েতী মশহিারির জনয সামানয বেশি আরয়র সীমা প্ররর্াজয।
পশরোররর সম্পি বর্মন—োশে, গাশে, ো সিয়ী অযাকাউে—এখন আর
বর্াগযতা শনধযাররণর বেরে অন্তভুয ক্ত করা হয় না৷ করয়ক প্রকাররর
অশভোসীরা Medicaid-এ তাশিকাভু ক্ত হরত পাররেন না, তরে শনরচ
েশণযত এরসনশিয়াি প্ল্যান-এর জনয অশধকাংি েযশক্ত বর্াগয হরেন।
ইমারজযশি Medicaid-এ (শনরচ েশণযত) তাশিকাভু শক্ত কাগজপে-শেহীন
অশভোসীরির জনয একটি গুরুত্বপূণয অপিন। বেশিরভাগ Medicaid প্রাপক
শপ্রশময়াম ও প্রায় বকারনা বকা-বপ প্রিান করা োোই শেস্তৃ ত সুশেধা
অযারক্সস করার জনয মযারনজড বকয়ার প্ল্যারন তাশিকাভু ক্ত হওয়া এেং
একটি প্রাইমাশর বকয়ার বপ্রাভাইডার শনেযাচন করা আেিযক। বমাট েয়
শমশিয়রনরও বেশি শনউ ইয়কয োসী Medicaid-এ তাশিকাভু ক্ত ররয়রেন।
65 েেররর বেশি েয়সী স্বল্প আরয়র েযশক্ত এেং র্ারা প্রশতেন্ধীরত্বর কাররণ
কভারররজর জনয বর্াগয হন তারির জনয বর্াগযতার শভন্ন শেশধ প্ররর্াজয;
এই েযশক্তরির অেিযই মারকয টরপ্ল্রসর পশরেরতয স্থ্া ়ীে যসািযাল সাবভযস
বিভারের

মাধযরম আরেিন কররত হরে।

এরস বিোল প্ল্যা (EP) প্রশত মারস 0 বর্রক 20 ডিার শপ্রশময়ারমর শেশনমরয়
শেস্তৃ ত মযারনজড বকয়ার কভাররজ প্রিান করর এেং োশষযক 17,609 বর্রক
25,520 ডিার উপাজযনকারী েযশক্তরিররক, এেং 17,609 ডিাররর বচরয় কম
উপাজযনকারী বর্সে েযশক্ত Medicaid-এর জনয বর্াগয নয় শকন্তু আইনত
তেধভারে র্ুক্তরারে োস কররেন তারিররক খুে সীশমত খরচ বিয়ার
কররত হয়। এই োটয চার ধররনর EP সুশেধা পযারকরজর জনয EP সুশেধা ও
েযয় তু রি ধরর এেং এখারন কাউশে শভশিক অংিগ্রহণকারী বহির্
প্ল্যানগুরিার একটি মা বেত্র ররয়রে। প্রায় 800,000 শনউ ইয়কয োসী EP-বত
তাশিকাভু ক্ত ররয়রেন।
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ক্রেক্ষমতাজব ত ভতয বকসহ যকাোবলোইে যহলথ প্ল্যা সমূহ (QHP)
িভয ররয়রে োশষযক প্রায় 25,520 ডিার বর্রক 51,040 ডিার উপাজযনকারী
েযশক্তরির জনয অর্ো 52,400 ডিার বর্রক 104,800 ডিার উপাজযনকারী
চারজরনর পশরোররর জনয। এই আরয়র বশ্রণীভু ক্ত শনউ ইয়কয োসী র্ারা
COBRA এর জনয বর্াগয, তারা মারকয টরপ্ল্রসর মাধযরম আররা বেশি
সাশ্রয়ী মূরিযর বহির্ প্ল্যান খুাঁরজ বপরত পাররন। এই প্ল্যানগুরিারও শেস্তৃ ত
সুশেধা ররয়রে, বর্খারন শেস্তৃ ত পশরকল্পনার অংি শহরসরে অর্ো শুধু
বডোি ও শুধু বচারখর শেমািাতারির কাে বর্রক িাাঁরতর ও বচারখর
কভাররজ পাওয়া র্ায়। চারটি পৃর্ক শপ্রশময়াম কযাটাগশর ররয়রে: 1)
প্রাপ্তেয়স্ক; 2) প্রাপ্তেয়স্ক/শিশু; 3) িুইজন প্রাপ্তেয়স্ক; এেং 4) িুইজন
প্রাপ্তেয়স্ক এেং এক ো একাশধক শিশু। একজন সাধারণ গ্রাহকরক শনরজর
পরকট বর্রক কী পশরমাণ েযয় েহন কররত হরে তার উপর শভশি করর
QHP গুরিা চারটি “ধাতে স্তর” কযাটাগশররত (প্ল্াটিনাম, বগাল্ড,
শসিভার, ও বরাঞ্জ) ভাগ করা হরয়রে। প্রায় 26,000 ডিার উপাজযনকারী
শকংস কাউশের একজন োশসন্দা মাশসক 132 ডিাররর মত কম খররচও
একটি শসিভার প্ল্যান শকনরত পাররন, বর্খারন প্রশত মারস 47,000 ডিার
আয়কারী একজন েযশক্তরক মাশসক 373 ডিার প্রিান কররত হরে। এই
ভতুয শক-বর্াগয বশ্রশণর পশরোরগুরিার জনয সাধারণত শসিভার প্ল্যান বকনাই
ভারিা।
এই োটয একটি েযান্ডাডয পশরকল্পনার জনয QHP সুশেধা ও খররচর বিয়ার
প্রিিযন করর, এেং এই োটয শতনটি শেনামূরিযর প্রাইমাশর বকয়ার শভশজরটর
সুশেধা বিয় এমন একটি প্ল্যারনর শেস্তাশরত শেেরণ প্রিান করর। এই
মা বেরত্র কাউশে-শভশিক প্ল্যারন অংিগ্রহণ বিখারনা হরয়রে। 2020 সারি
আশর্যক সহায়তাসহ QHP-গুরিারত প্রায় 160,000 েযশক্ত তাশিকাভু ক্ত
হরয়রেন।

েল-বপ্রবমোম যকাোবলোইে যহলথ প্ল্যা সমূহও িভয ররয়রে মারকয টরপ্ল্স
বর্রক এেং সরাসশর বহির্ প্ল্যানগুরিা বর্রক। কুইি কাউশেরত, সেরচরয়
কম খররচর শসিভার প্ল্যান হরিা একজন েযশক্তর জনয মারস 611 ডিার
এেং চারজরনর পশরোররর জনয মারস 1,742 ডিার। COBRA-র জনয
বর্াগয পশরোরগুরিা মারকয টরপ্ল্রসর মাধযরম এমন একটি প্ল্যান খুাঁরজ বপরত
সেম হরত পাররন র্ার খরচ COBRA-র তু িনায় কম, শকন্তু বসটিরত
উচ্চ শডডাশিেি এেং শনরজর পরকট বর্রক বিয়া অনযানয খরচ অন্তভুয ক্ত
র্াকরত পারর—অর্ো বপ্রাভাইডার বনটওয়াকয আররা সীশমত হরত পারর।
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সুশেধাগুরিা ভতুয শকর্ুক্ত QHP গুরিার মরতা একই, এেং একই প্ল্যান
অংিগ্রহণ করর৷ ফু ি-শপ্রশময়াম QHP গুরিা মারকয টরপ্ল্রসর মাধযরম অর্ো
অংিগ্রহণকারী বহির্ প্ল্যারনর মাধযরম সরাসশর বকনা র্ায়, র্া “অফএক্সরচঞ্জ” মারকয ট নারম পশরশচত। অফ-এক্সরচঞ্জ মারকয ট শেরিষ
তাশিকাভু শক্তর সময়কারি এেং শেরিষ কররানাভাইরাস তাশিকাভু শক্তর
সময়কারি মারকয টরপ্ল্রসর মরতা একই শনয়রমর অধীরন কাজ করর। অফএক্সরচরঞ্জ িভয শকেু পণয মারকয টরপ্ল্রসর মাধযরম পাওয়া র্ায় না, তরে
উভয় শেভারগরই একই প্রার্শমক সুশেধা প্রিারনর িতয ররয়রে। 2020
সারি প্রায় 172,000 শনউ ইয়কয োসী ফু ি-শপ্রশময়াম QHP গুরিারত
তাশিকাভু ক্ত হরয়রেন।

বিপেয েকাল়ী পবরকল্প া মারকয টরপ্ল্রসর মাধযরম অর্ো সরাসশর
শেমাপ্রিানকারীরির মাধযরম 30 েেররর কম েয়সী েযশক্ত ো প্রেীণ
েযশক্তরির জনয পাওয়া র্ায় র্ারা সামরথয যর বভবিরত জবরমা া যথরক
অিযাহবত অর্ো স্বাস্থ্য বিমা যক ার সামথয য া থাকা িা দদয িার কাররণ
োড় পাওয়ার বর্াগয৷ র্শিও এই পশিশসগুরিা কম েযয়েহুি, শকন্তু শনরজর
পরকট বর্রক বিয়া খররচর পশরমাণ বেশি: বেশিরভাগ পশররষোর বেরে,
সুশেধা পাওয়া শুরু করার আরগই একজন তাশিকাভু ক্ত েযশক্তরক 8,550
ডিাররর বেশি অেিযই পশররিাধ কররত হয়। এোোও শেপর্যয়কািীন
প্ল্যানগুরিা িয়েমতাজশনত ভতুয শকগুরিা পাওয়ার বর্াগয নয়৷ 2020 সারি
প্রায় 4,600 জন শনউ ইয়কয োসী শেপর্যয়কািীন পশরকল্পনাগুরিারত
তাশিকাভু ক্ত হরয়রেন।

Child Health Plus (CHP) অশভোসনগত অেস্থা শনশেযরিরষ, 19 েের
ো তার কম েয়সী সে শিশুর জনয পাওয়া র্ায়। এখারন বকারনা ধররনর
খরচ বিয়ার করার অনুমশত বনই, এেং সবিধাগুরলা েযাপক এেং বচাখ ও
িাাঁরতর শচশকৎসা এরত অন্তভুয ক্ত ররয়রে। েেরর 41,920 ডিাররর কম
উপাজযনকারী চার সিরসযর পশরোররর জনয শেনামূরিয কভাররজ বিয়া হয়,
এেং এর বচরয় বেশি শকন্তু 104,800 ডিাররর বচরয় কম উপাজযনকারী
চার জরনর পশরোর স্লাইবেং যেল অনুর্ায়ী প্ররতযক শিশুর জনয 9 ডিার
বর্রক 60 ডিার পর্যন্ত মাশসক শপ্রশময়াম শিরয় র্ারক, এেং শতনটির বেশি
বেরিরমরয়র জনয বপরমে শিরত হয় না। 104,800 ডিাররর বেশি
উপাজযনকারী চার সিরসযর পশরোর পুররা শপ্রশময়াম পশররিাধ কররে, তরে
পশররষোসমূরহর জনয বকারনা খরচ বিয়ার কররত হরে না৷ মারকয টরপ্ল্রসর
মাধযরম শুধু-শিশুরির জনয কভাররজ বিয় এমন QHP গুরিাও পাওয়া
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র্ায়। অরনক পশরোর CHP, EP, একটি QHP, অর্ো শনরয়াগকতয ার
বসৌজরনয প্রাপ্ত কভাররজ শমশিরয় সোর জনয কভাররজ শনরয় র্ারক।
2019 সারি শনউ ইয়রকয র 450,000 জরনরও বেশি শিশু CHP-বত
তাশিকাভু ক্ত শেি।

আরে যথরক থাকা অসস্থ্তার কাররণ বক আবম কভাররজ পাওো যথরক
প্রতযাখযাত হরত পাবর?
না৷ বফডাররি ও বেট আইনসমূহ স্বাস্থযগত অেস্থার ওপর শভশি করর
কভাররজ প্রতযাখযান করার অনুরমািন বিয় না, এেং বমশডরকি অেস্থার
কাররণ বকারনা েযশক্তর কাে বর্রক উচ্চ শপ্রশময়াম বনয়া র্ারে না।

এখ বক আবম মারকযটরপ্ল্স যথরক কভাররজ যপরত পাবর?
হযাাঁ। CHP, Medicaid এেং EP-এর জনয সারা েের জুরে তাশিকাভু শক্ত
চািু র্ারক। মারকয টরপ্ল্রসর জনয 2021 সারির উন্মুক্ত তাশিকাভু শক্তর সময়কাি
নরভম্বর 1, 2020 বর্রক শুরু হরয়রে, এেং 2021 সারির জানুয়াশরর বিষ
পর্যন্ত চিরে৷ কররা াভাইরারসর জ য বিরিষ তাবলকাভবির সমেকাল
31 বেরসম্বর 2020 এ যিষ হরি, শকন্তু বসসে গ্রাহক “জীবখ ি বর্াগযতা
অজযনকারী ঘটনা”, বর্মন কভাররজ হারারনার সম্মুখীন হরয়রেন, তারা
বকারনা বিরিষ তাবলকাভবির সমেকারল আরেিন করার বর্াগয। শেরিষ
তাশিকাভু শক্তর সময়কাি শকভারে পারোরগুরিার জনয কাজ করর তার
শেস্তাশরত েযাখযা এই োরটয বিয়া হরয়রে৷

আমার ইরতামরধয মারকযটরপ্ল্রসর কভাররজ আরে, বকন্তু োকবর
হারার ার কাররণ এর খরে োলার ার সামথয য আমার আর য ই আবম বক
প রাে আরিদ কররত পাররিা?
হযাাঁ। আয় করম র্াওয়ার ফরি একটি QHP এর জনয অশধক আশর্যক
সহায়তা িারভর বর্াগযতা অজযরনর ফরি মারকয টরপ্ল্রস একটি শেরিষ
তাশিকাভু শক্তর সময়কাি পাওয়া র্ারে। এই শেরিষ তাশিকাভু শক্তর
সময়কািগুরিা আরেিনকারীরিররক তারির আয় আপরডট করার সুরর্াগ
বিয় র্ারত কভাররজ আররা সাশ্রয়ী কররত টযাক্স বিশডরটর পশরমাণ সমন্বয়
করা র্ায়। গ্রাহকরা Medicaid ো EP এর মরতা, QHP অরপো
অশধক সাশ্রয়ী কমযসূশচর জরনযও বর্াগয হরত পাররন।
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েবদ আবম COBRA-এর জ য যোেয হই, তার মার বক এই যে আবম
মারকযটরপ্ল্স যথরক কভাররজ ব রত পাররিা া?
না৷ COBRA-এর জনয বর্াগয হওয়ার শেষয়টি মারকয টরপ্ল্রস আপনার
েযাটাসরক প্রভাশেত কররে না৷ তরে, র্শি আপশন COBRA-এর মাধযরম
আপনার শনরয়াগকারীর কভাররজ অেযাহত রারখন, তাহরি আপনার
COBRA-এর কভাররজ বিষ না হওয়া পর্যন্ত, অর্ো পরেতী উন্মুক্ত
তাশিকাভু শক্তর সময়কাি পর্যন্ত, আপশন মারকয টরপ্ল্রসর মাধযরম কভাররজ
শকনরত পাররেন না, র্শি না শকেু শনশিয ষ্ট িতয পূরণ হয়। এই োরটয এই
শেষয়গুরিার সংশেপ্ত েণযনা বিয়া হরয়রে।

িতযমার আমার পবরিাররর আে েত িেররতা দূরর থাক, েত সপ্তারহর
তল াে একটি ভগ্াংি মাত্র। মারকযটরপ্ল্স এ িযাপারর ক়ী পদরক্ষপ ব রি?
তাশিকাভু শক্ত প্রশিয়ার একটি প্রার্শমক পিরেপ শহরসরে মারকয টরপ্ল্রসর
মাধযরম আরেিনকারীরিররক 2021 সারি তারির পাশরোশরক আয় কত
হরত পারর বসটি অনুমান কররত েিা হরে। র্শি আপনার অনুশমত আরয়র
ফরি আপশন Medicaid ো EP এর জনয বর্াগয হন, তাহরি আপশন
বসই বপ্রাগ্রারম তাশিকাভু ক্ত হরত পাররেন। র্শি এই েেররর জনয আপনার
অনুশমত আয় Medicaid/EP এর জনয বর্াগযতার পর্যায়রক অশতিম
করর, তাহরি আপশন েতয মান আয় (গত পূণয এক মারসর) েযেহার করর
Medicaid ো EP এর জনয বর্াগযতা র্াচাই করার এেং তাশিকাভু ক্ত
হওয়ার সুরর্াগ পারেন। র্শি এরপরও আপনার আয় Medicaid ো EP
এর জনয বর্াগযতার পর্যায়রক অশতিম করর, তাহরি আপনারক ওরয়েসাইট
অর্ো তাশিকাভু শক্ত উপরিষ্টার মাধযরম, শপ্রশময়ারম ভতুয শক র্াকা প্ল্যানগুরিা
সহ, QHP গুরিার জনয অপিন বিখারনা হরে।
র্শি আপনার আয় 2019 সারির তু িনায় উরেখরর্াগয পশরমাণ করম র্ায়,
তাহরি আরয়র সুস্পষ্ট পার্যরকযর জনয আপনারক কারণ িিযারত হরত পারর।
শকেু সংশিষ্ট ডকুরমে সারর্ র্াকা—বর্মন আপনার শনরয়াগকতয া ো পূরেযর
শনরয়াগকতয ার একটি শচঠি, বেকারত্ব শেমা কার্যািয় বর্রক একটি ''চাকশর
অেসারনর শচঠি” ো আশর্যক শসিারন্তর শচঠি—আপনারক আরয়র পশরেতয ন
েযাখযা কররত সাহার্য কররত পারর। কররানাভাইরারসর জরুশর অেস্থার
কাররণ র্শি আপনার সারর্ ডকুরমে না র্ারক, তাহরি আপশন এই
তর্যগুরিা প্রতযয়ন কররত পাররন। র্শি আপশন ডকুরমে বপরত সমসযার
সম্মুখীন হন, তাহরি আপশন মারকয টরপ্ল্স বহল্পিাইরন বর্াগারর্াগ করর
আপনার অেস্থার পশরেতয ন সম্পরকয েযাখযা কররত পাররন। র্শি আপনার
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কভারররজর অর্য পশররিারধর বেরে সহায়তার প্ররয়াজন না হয়, তাহরি
আপশন আশর্যক সহায়তা প্রশিয়া এশেরয় বর্রত পাররন।
েেররর বিরষ, আপনার টযাক্স শরটানয জমা বিয়ার অংি শহরসরে তর্য র্াচাই
করা হরে। র্শি 2021 সারি আপনার অনুশমত আয় আপনার প্রকৃ ত আরয়র
বচরয় কম হয়, তাহরি আপশন োেশত টযাক্স বিশডট ো আপনার টযাক্স
শরটারনযর উপর শরফান্ড বপরত পাররন। র্শি আপনার আয় আপনার অনুশমত
পশরমারণর বচরয় বেশি হয়, তাহরি আপনারক োেশত টযাক্স পশররিাধ কররত
হরত পারর, তরে আরয়র ওপর শভশি করর, শকেু তাশিকাভু ক্তরির জনয এই
অশতশরক্ত টযারক্সর িায় শনশিয ষ্ট পশরমারণর মরধয সীমােি র্াকরে। র্শি
আপশন শভন্ন শভন্ন অনুশমত আয় কী ভূ শমকা রাখরে বস সম্পরকয আররা
ভারিা ধারণা বপরত চান, তাহরি আপশন “প্ল্যা গুরলার মরধয তল া করু
এিং খরে অ মা করু ” টরল শলক করর শভন্ন শভন্ন পশরমাণ পাশরোশরক
আয় েশসরয় বিখরত পাররন বর্ শেশভন্ন পশরশস্থশতরত আপনার মাশসক
শপ্রশময়াম এেং আশর্যক সহায়তা বকমন হরে।

যোেযতা বিরিে া করার সমে যিকারত্ব বিমা যথরক আসা আে
বকভারি বহসাি করা হে?
সরেযাচ্চ সাপ্তাশহক বেকার ভাতা একজন আরেিনকারীর সাম্প্রশতককারি পাওয়া
আরয়র ওপর শনভয র করর, এেং শনউ ইয়রকয এটি সরেযাচ্চ প্রায় 500
ডিাররর মরধয সীশমত র্ারক। মারকয টরপ্ল্রস আরেিনকারীরির সোইরক সেগুরিা
বপ্রাগ্রারমর বেরে এই পূেয অনুশমত বেট প্রিি বেকারত্ব ভাতা তারির
আনুমাশনক োশষযক আরয়র মরধয অন্তভুয ক্ত কররত হরে। বফডাররি CARES
(কররানাভাইরাস এইড, শরশিফ, অযান্ড ইরকানশমক শসশকউশরটি) আইন প্রশত
সপ্তারহ 600 ডিাররর একটি েশধযত বেকারত্ব ভাতা অন্তভুয ক্ত করররে—র্া
কমযসূশচ সম্প্রসারণকারী সাম্প্রশতক আইরন শডরসম্বর 25, 2020 তাশররখর
পরর, এেং মাচয 14, 2021 তাশররখর আরগ জানারনা িাশেগুরিাqhpর বেরে
প্রশত সপ্তারহ 300 ডিারর কশমরয় আনা হরয়রে৷ Medicaid ও CHP-বত
তাশিকাভু ক্তরিররক তারির অনুশমত আরয় এই েশধযত বফডাররি পশরমাণ
অন্তভুয ক্ত করার প্ররয়াজন বনই, তরে EP ও ভতুয শকর্ুক্ত QHP-গুরিারত
তাশিকাভু ক্তরিররক তারির অনুশমত আরয়র মরধয এই আয় অেিযই অন্তভুয ক্ত
কররত হরে। েশধযত সুশেধার পািাপাশি, CARES আইন তেশশ্বক মহামারী
সংশিষ্ট শেরিষ বেকারত্ব সহায়তার জনয বর্াগযতাও েৃশি করররে। আরেিনপরে
কী কী অন্তভুয ক্ত কররত হরে বস শেষরয় আরেিনকারীরির বকারনা প্রে
র্াকরি, তারা একজন অযাশপ্ল্রকিন কাউশিিররর সারর্ অর্ো মারকয টরপ্ল্স
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বহল্পিাইরন বর্াগারর্াগ কররত পাররন। CARES আইন শকভারে শ্রমজীেীরির
জনয বেকারত্ব ভাতার সুশেধা উন্নত করররে তা শনউ ইয়কয বেরটর শ্রম
শেভারগর বররসাসয সংক্রান্ত এই পৃষ্ঠাে েযাখযা করা হরয়রে।

েবদ আমারদররক প্ল্যা পবরিতয কররত হে, তাহরল বক একই
োিাররদর এিং একই হাসপাতালগুরলা রাখা সম্ভি?
মারকয টরপ্ল্রসর বপ্রাভাইডার বনটওয়াকয গুরিার বহির্ প্ল্যারনর বেরে এেং শভন্ন
শভন্ন পরণযর বেরে শভন্নতা র্ারক, এেং কখরনা কখরনা তারির
শনরয়াগকতয া-প্রিি প্ল্যানগুরিার তু িনায় অরপোকৃ ত সীশমত বনটওয়াকয
র্ারক, শেরিষ করর ডাউনরেরট। বনটওয়াকয েশহভূয ত সুশেধার্ুক্ত প্ল্যানগুরিা
বকেি বেরটর সীশমত শকেু এিাকায় অফার করা হয় এেং মারকয টরপ্ল্রসর
িশপং টু িগুরিারত উরেখ করা র্ারক। শেশভন্ন বহির্ প্ল্যানগুরিারত বকান
বপ্রাভাইডাররা (শেরিষজ্ঞরাসহ) ও বকান ফযাশসশিটিগুরিা অংি শনরি তা
জানরত আপশন বেরটর স্বাস্থয শেভারগর “ব উ ইেকয যেট যপ্রাভাইোর
এন্ড যহলথ প্ল্যা

লক-আপ” টলটি েযেহার কররত পাররন; টু িটি শকভারে

কাজ করর তা এই বভবেওরত বিখারনা হরয়রে। বকারনা প্ল্যারন বর্াগ
বিয়ার আরগ আপনার বপ্রাভাইডাররর অশফরস বফান করর খের বনয়াও
একটি ভারিা েুশি।

আবম শুর বে যে Obamacare কাভারররজ বেোবক্টিরলর পবরমাণ
অর ক যিবি। এটা বক সবতয?
প্ল্যাটিনাম-পর্যারয়র QHP প্ল্যানগুরিার শপ্রশময়াম অরনক বেশি শকন্তু
শডডাশিেি 0 ডিার। সেযশনম্ন-মূিযমারনর QHP, বরাঞ্জ প্ল্যানগুরিার
শপ্রশময়াম অরনক কম শকন্তু প্ররতযক েযশক্তর জনয শডডাশিেি প্রায় 4,700
ডিার। তরে, এটি মরন রাখা গুরুত্বপূণয বর্, প্রশতররাধমূিক স্বাস্থযরসোগুরিা
শেনামূরিয বিয়া হয়, এেং বপ্রসশিপিরনর ওষুরধর মরতা পশররষোগুরিা
শপ্র-শডডাশিেি শভশিরত শহরসে করা হয়, তাই আপনারক ওষুরধর খররচর
জনয শুধু প্ররর্াজয বকা-বপসমূহ পশররিাধ কররত হরে, শডডাশিেি নয়।
অেরিরষ, বকে প্ল্যার প্রাইমাশর বকয়ার শচশকৎসক কতৃয ক েেরর শতনোর
শেনামূরিয “অসুস্থতার কাররণ” শভশজট কভার করা হয়।

আমার কভাররজ যক ার সামথয য ই—আবথয ক সহােতা পাওোর যকার া
অ য উপাে বক আরে?
হযাাঁ। এখারন শকেু শেকল্প আরে:
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ইমারজযবন্স Medicaid বসসে কাগজপে-শেহীন শনউ ইয়কয োসীর জনয
জরুশর বসো কভার করর, র্ারা তারির অশভোসনগত েযাটারসর কর্া
োি শিরি, Medicaid পাওয়ার উপর্ুক্ত। সম্প্রশত, শনউ ইয়কয য াষণা
করররে বর্ কররানাভাইরারসর পরীো, শচশকৎসা এেং পশররষো সেশকেু ই
কভার করা হরে। নাগশরক নন এমন কাগজপে-শেহীন বর্সে েযশক্তর
কভাররজ বনই, তারা এই কমযসূশচ সম্পরকয এই তথযপত্র বর্রক আররা তর্য
জানরত পাররেন এেং মারকয টরপ্ল্স-এর মাধযরম তাশিকাভু ক্ত হরত পাররেন।
শনউ ইয়রকয র যেোররল উপেিতা সম্পন্ন যহলথ যসোরগুরলা
অশভোসনগত েযাটাস শেরেচনায় না শনরয় শেমাহীন েযশক্তরির জনয
প্রার্শমক শচশকৎসা ও প্রশতররাধমূিক বসো প্রিান করর র্ারক, বর্খারন
শনম্ন-আরয়র বরাগীরির বেরে স্লাইশডং বস্কি শভশিক শফ শনধযারণ করা হয়।
আপশন এই টল েযেহার করর 800 এরও বেশি শনউ ইয়কয বহির্
বসোররর মরধয আপনার শনকটস্থ একটি বসোর খুাঁরজ শনরত পাররেন।

হসবপটাল বে যাবন্সোল অযাবসেযান্স আই

অনুর্ায়ী শনউ ইয়রকয র

হাসপাতািগুরিার জনয শেমাহীন শনম্ন ও মধযম আরয়র বরাগীরিররক বসো
প্রিারনর বেরে মূিযোে বিয়া এেং অর্য সংগ্ররহর বেরে বেট এর শনরিয িনা
বমরন চিা োধযতামূিক। সাধারণত, 37,000 ডিাররর বচরয় কম
উপাজযনকারী বরাগীরির জনয একটি স্লাইশডং বস্করির উপর শভশি করর
চাজযগুরিা সীমােি রাখা হয়, এেং অশত শনম্ন আরয়র বরাগীরির জনয
নামমাে চাজয ধার্য করা হয়। হাসপাতািগুরিার জনয বরাগীরিররক তারির
আশর্যক সহায়তা কমযসূশচর আরেিনপে এেং বসগুরিা শকভারে কাজ করর
তার সংশেপ্ত শেেরণ সরেরাহ করা আেিযক। New York City Health +
Hospitals অশভোসনগত েযাটাস শনশেযরিরষ শনউ ইয়কয শসটির
হাসপাতািগুরিারত বসো গ্রহণকারী শেমাহীন শনউ ইয়কয শসটির োশসন্দা এেং
নাসাউ ও ওরয়েরচোর কাউশের োশসন্দারির জনয অসাধারণ িুটি আবথয ক
সহােতা কময সূবে (Options এেং NYC Care) প্রিান করর।

এটি সবতযই জটিল িরল মর হরে। আবম বক সাহারেযর জ য যকাথাও
যেরত পাবর?
হযাাঁ। NY State of Health মারকয টরপ্ল্স এর সহায়তাকারীরা োোও, েহু
কশমউশনটি গ্রুপ এেং সরকাশর সংস্থা বর্রক সাহার্য পাওয়া র্ায়। একটি
আংশিক তাশিকার জনয শনরচ বিখুন৷

12

িুুঃসময়: মহামারীর সময় কভাররজ েজায় রাখা | UNITED HOSPITAL FUND

গুরুত্বপূণয বররসাসয সমূহ
NY State of Health মারকযটরপ্ল্স
(NY State of Health Marketplace)
https://nystateofhealth.ny.gov/
1.855.355.5777
TTY: 1.800.662.1220
ব উ ইেকয যেট কবমউব টি যহলথ অযােরভারকট যপ্রাগ্রাম
(NYS Community Health Advocate Program)
http://www.communityhealthadvocates.org/
1.888.614.5400
ব উ ইেকয যেট বেপাটযরমে অি বে যাবন্সোল সাবভযরসস
(NYS Department of Financial Services)
https://www.dfs.ny.gov/consumers/health_insurance/
new_york_health_insurance_policies_programs
1.800.342.3736
ব উ ইেকয যেট অযাটব য যজ াররল যহলথ যকোর িযররা
(NYS Attorney General Health Care Bureau)
https://ag.ny.gov/bureau/health-care-bureau
1.800.428.9071
েিরারের শ্রম বিভাে, কমী কলযাণ ব রাপিা প্রিাস
(U.S. Department of Labor, Employee Benefits Security
Administration)
https://www.dol.gov/agencies/ebsa/about-ebsa/ask-a-question/
ask-ebsa
1.866.444.3272
ব উ ইেকয যেরটর শ্রম বিভাে, যিকারত্ব বিমা
(NYS Department of Labor, Unemployment Insurance)
https://labor.ny.gov/unemploymentassistance.shtm
1.888.209.8124

কৃতজ্ঞতা
শনউ ইয়কয কশমউশনটি ট্রারের সহায়তায় এই কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভে
হরয়রে।

দ্রষ্টেয: 2021 পশরকল্পনা েরষযর জনয তাশিকাভু শক্তর সময়কাি প্রশতফশিত
করার জনয আপরডট করা হরয়রে৷
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