
Տեսեք, թե կարող եք արդյոք 
օգնություն ստանալ՝ Ձեր 
առողջության ապահովագրության 
դիմաց վճարելու համար։

Covered California-ն այն վայրն 
է, որտեղ Դուք կարող եք 
որակյալ, մատչելի առողջության 
ապահովագրություն ստանալ։ Ձեզ 
անգամ կարող են օգնել վճարել դրա 
համար։

Որպես Մատչելի խնամքի օրենքի 
(Affordable Care Act, ACA) մի մաս՝ 
Covered California-ն ծրագիր է, որտեղ 
Կալիֆորնիայի օրինականորեն ներկա 
բնակիչները և նրանց ընտանիքները 
կարող են համեմատել որակյալ 
առողջապահական պլանները և ընտրել 
այն, որն առավել համապատասխանում 
է իրենց առողջական կարիքներին և 
բյուջեին։ Covered California-ն միակ վայրն է, 
որտեղ Դուք կարող եք  
ֆինանսական  
օգնություն ստանալ՝  
Ձեր առողջության  
ապահովագրության  
դիմաց վճարելու համար։

ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՉԱՓԸ MEDI-CAL COVERED CALIFORNIA

Ձեր նշումները՝

Արդյո՞ք Դուք իրավունակ եք։ 
Պատասխանը գտեք այստեղ։

Անպայման ժամանակին 
վճարեք Ձեր առաջին հաշիվը 
և շարունակեք կատարել Ձեր 
ամսական վճարումները մինչև 
վճարման անդորրագրում 
նշված ժամկետը։

Վերոհիշյալ բոլոր թվերը միայն նախահաշիվներ են։  Ավելի մեծաքանակ ընտանիքի դեպքում խնդրում ենք 
այցելել CoveredCA.com կայքի Shop and Compare գործիքը՝  պարզելու համար Ձեր ընտանիքի իրավունակությունը։

Ընտանիքի տարեկան առավելագույն եկամուտ՝ 
ֆինանսական օգնություն ստանալուն 
իրավունակ լինելու համար

Դուք կարող եք իրավունակ 
լինել ցածր վճարով կամ 
անվճար Medi-Cal-ի համար։

Դուք կարող եք իրավունակ լինել 
ֆինանսական օգնության համար 
Covered California-ի միջոցով։ 

ՎՃԱՐԵՔ ՁԵՐ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐԸ

Անդամագրման վերջնաժամկետներ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ, 
ՈՐԸ ՈՒԺԻ ՄԵՋ Է ՄՏՆՈՒՄ

ԱՎԱՐՏԵՔ ԱՆԴԱՄԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՄԻՆՉԵՎ

Հարցեր ունե՞ք։ Մենք կարող ենք օգնել։ CoveredCA.com | 800.996.1009
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$16,754

$22,715

$28,677

$34,638

$40,600

$46,652

1
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6

$48,560

$65,840

$83,120

$100,400

$117,680

$134,960

1 հունվարի 2019թ․

1 Փետրվար 2019թ․

15 դեկտեմբերի 2018թ․

15 հունվարի 2019թ․

Medi-Cal-ին կարելի է անդամակցել  
ամբողջ տարվա ընթացքում։



See if you can get help paying  
for your health insurance

Covered California is where you can  
get quality, affordable health coverage.  
You may even get help paying for it.

As part of the Affordable Care Act (ACA),  
Covered California is a program where 
lawfully present Californians and their 
families can compare quality health plans 
and choose the one that works best for 
their health needs and budget. Covered 
California is the only place where you 
can get financial help to pay for your 
health insurance.

FAMILY SIZE MEDI-CAL COVERED CALIFORNIA

Have questions? We can help.

Your notes:

Are you eligible? Find out here.

Make sure to pay your 
first bill on time, and 
continue to make monthly 
payments by the due date 
on your invoice.

All numbers listed above are estimates. For larger households, please visit the Shop and Compare tool 

at CoveredCA.com to find out if your family qualifies.

Maximum Annual Household Income 
to Qualify for Financial Help

You may be eligible 
for low or no-cost 
Medi-Cal.

You may be eligible for 
financial help through 
Covered California. 

PAY YOUR PREMIUM

Enrollment deadlines
FOR COVERAGE 
EFFECTIVE ON

COMPLETE  
ENROLLMENT BY

CoveredCA.com  |  800.300.1506

Covered California complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. 
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1.800.300.0213 (TTY: 1.888.889.4500). 岤䠑㥶卓䝡⢪欽⚥俒䝡〳⟃⯝顥栽䖤铃鎊䴂⸔剪锞荞ꨶ 1.800.300.1533 TTY 1.888.889.4500

$16,754

$22,715

$28,677

$34,638

$40,600

$46,652
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6

$48,560

$65,840

$83,120

$100,400

$117,680

$134,960

January 1, 2019

February 1, 2019

December 15, 2018

January 15, 2019

Even if you only need coverage for just a few months, look to Covered California throughout  
the year for your health insurance needs. Medi-Cal enrollment is year-round.


