حماية مزايا التقاعد والصحة بعد فقدان الوظيفة
ف ة أوتقليصساعات العمل إلىفقدان مزايا التقاعد والصح ة .ومع ذلك،قديكون
قديؤديفقدان الوظي
ف ة .إن
فين (وعائالتهم) عندتغيير الوظي
فيدرالي أنيساعدفي حماي ة مزايا الموظ
بإمكان القانون ال
خيارات التغطي ةستختلفبنا ًء على مجموع ة متنوع ة من العوامل،لذلك من الجيد مقارن ة الخيارات
قبل االختيار.

بإمكانك التسجيل في خطة صحية أخرى قائمة على التوظيف
ف ة إلى
إذافقدت أ هليتكفي الحصول علىتغطي ة الرعاي ة الصحي ة الخاصةبك عند االنتقال من وظي
أخرى ،ولكن هناكتغطي ة صحية جماعي ة أخرى متاحة (علىسبيل المثال ،من خالل خط ةقائمة على
فكر مليًافي التسجيلفيتلك الخط ة عبر "التسجيل الخاص".بموجبقانوننقل
التوظيفللزوج/ة)،ف
التأمين الصحي والمساءل ة)، (HIPAAيسمح التسجيل الخاصلك ولعائلتكبالتسجيلفي خط ةتكون
فتوح ة.لكيتكون مؤ ً
هاللذلك ،عليك أن
فًالذلك،بغض النظر عنفترات التسجيل الم
مؤ هالًل ها خال
تطلبتسجيل خاصفي غضون 30يو ًما منفقدان أ هليتكللتغطي ة األصلي ة.يجب أنتكونتغطيتك
ساري ةفي موعد اليتعدى اليوم األول من الش هر األول الذييلي طلبكللتسجيل.
إذاقمتبالتسجيلفيتغطية خط ة صحية جماعي ةقائم ة على التوظيف (مثل التسجيل الخاصفي
فضتغطية العالج
خط ة الزوج/ة)،فاليمكنللخطط الصحي ة الجماعي ة وشركات التأمين أنتقومبر
للحاالت الموجودة مسبقًا.

بإمكانك أن تستمر بخطتك الصحية القديمة
فين السابقين وعائالت هم
فيقبين الموازن ة العام ة الموحد ( )COBRAالموظ
يمكن أنيساعدقانون التو
على مواصل ةتغطي ة الرعاي ة الصحي ةبشكل مؤقت.قدتكون مؤ هالًللحصول علىتغطي ة COBRA
في حال ة:
فتك أوتقاعدت أوتمتقليصساعات عملك؛
• تمتسريحك أو استقلت من وظي
• لميتمفصلكبسبب السلوك السيئ الجسيم؛
فًا أو أكثر؛
• كانلدى صاحب العمل الخاصبك  20موظ
• كنت مشاركًافي الخط ة الصحي ة الجماعي ةلصاحب العمل الخاصبك؛ و
فاظ على خط ة صحي ة.
• مواصل ة صاحب العمل الخاصبك الح
شعارا مكتوبًايشرح حقوقكبموجب . COBRAلديك
فتك،يجب أنتقدملك خطتك إ
بمجرد انت هاء وظي
ً
60يو ًما منتاريختقديم اإلشعار أو منتاريخ انت هاء التغطي ة –بغض النظر أي هما جاء الحقًا –
للتسجيلفيتغطي ة . COBRAتبدأفي اليوم الذيتنت هيفي هتغطي ة الرعاي ة الصحي ة الخاصةبك
فعقسطسعر
فيبعض الحاالت أكثر) .ومع ذلك،قدتتطلب منك الخط ة د
هرا (و
وتستمر حتى 18ش ً
ف ة إلى 2بالمائ ة رسوم إداري ة.
المجموع ةبالكامل،باإلضا
فتك إلزاميًا أو كانلديكتقليصفيساعات العمل واخترت ( COBRAقانون
فاؤك من وظي
إذاتم اع
فيقبين الموازن ة العام ة الموحد)،فقدتكون مؤ هالًللحصول على دعمبنسب ة 100بالمائ ة منقسط
التو
فترات التغطي ة من 1أبريل  2021حتى 30سبتمبر 2021
 COBRAالخاصبك .إن الدعم متاحل
بموجبقانون خط ة اإلنقاذ األمريكي ة.سينت هي الدعمفي وقتسابق إذا أصبحت مؤ هالًللحصول على
تغطي ة صحي ة أخرى (مثل خط ة الزوج/ة أو خط ة صاحب العمل الجديد أو الرعاي ة الطبي ة) أو وصلت
فترة القصوىلتغطية .COBRA
إلىن هاي ة ال
إذالم تختار  COBRAعندماتمتقديم ه ألول مرة أو اخترت  COBRAولكنكتركت ه،فلديكفرصة
شعارا
اخرى جديدةلالختيار إذالمتنت هفترةتغطي ة  COBRAالخاصةبك.يجب أنتقدملك خطتك إ
ً
بحقوقكفيفترة االختيار الجديدة والدعم( .لمزيد من المعلومات حول ،COBRAاطلبنسخ ة مجاني ة
من دليل الموظفللمزايا الصحي ةبموجب COBRAباستخدام الرابط أو رقم ال هاتف أدناه.لمزيد من
المعلومات حول الدعم ،انتقل إلى  https://www.dol.gov/cobrasubsidyأو اتصل على
1-866-444-3272للتحدث إلى مستشار المزايا.

يمكنك التسجيل في التغطية الفردية
فردي ة من خالل سوق التأمين الصحي.يتيح لك السوق
هناك خيار آخر هو شراء التغطي ة التأميني ة ال
فرةفي منطقتكفي مكان واحد.قدتكون مؤ هالًللحصول
االطالع على خيارات الخط ة الصحي ة المتو
بارا من 1أبريل ،2021يزيدقانون خط ة
فاء ضريبييقلل من أقساطك الش هري ة على ال
على اع
فور .اعت ً
فاءات الضريبي ة ممايقلل من أقساط التأمين لتغطي ة
اإلنقاذ األمريكي ة من األ هلي ة للحصول على اإلع
فع ها من جيبك قبل أن
ف ةقسط التأمين والخصومات الخاصةبك والتكاليف التيتد
السوق .يمكنك معر
تقرر التسجيل.قدتكون أيضًا مؤ هالًللحصول علىفرصةتسجيل خاصةفيتغطي ة السوق.لمزيد من
المعلومات،قمبزيارة .HealthCare.gov

حماية أصول التقاعد الخاصة بك
فتك،فاطلب من مسؤول خطتكنسخ ة من وصف الخط ة الموجزة )(SPDلخط ة التقاعد
إذافقدت وظي
فر ها الخط ة،
فردي.يخبرك وصف الخط ة الموجزةبالمزايا التيتو
الخاصةبك وتقرير مزايا التقاعد ال
ومتىيمكنكتحصيل ها ،وما إذا كانلديك حساب ( 401ك)،سواء إذا كانت خطتكتسمحلكبنقل ها إلى
فردي ةيتيحلك مراقب ة
فردي . IRAإنبيان المزايا ال
خط ة صاحب عمل جديد أو إلى حساب التقاعد ال
فردي ةيتمتقديمه على أساس
فظب ه مع أوراقك الم هم ة .كذلكفإنبيان المزايا ال
رصيد حسابك.فاحت
دوري،لذاتأكد من إخطار مسؤول خطتكبأيتغييرفي العنوان( .لمزيد من المعلومات حول حماي ة
مزايا التقاعد الخاصةبك ،اطلبنسخ ة مجاني ة ممايجب أنتعرفه عن خطة التقاعد الخاصةبك
باستخدام الرابط أو رقم ال هاتف أدناه).

احصل على الحقائق اآلن
إذا كانتلديك أسئلة حول حقوقك ومسؤولياتكبموجبقانون HIPAAو COBRAوقانون الرعاي ة
فين EBSA
فينفاتصلبإدارة أمن مزايا الموظ
الصحي ة وقانون ضمان دخلتقاعد الموظ
لمزيد من المعلومات حول خيارات التأمين الصحي المتاح ة من خاللسوق التأمين الصحي،قمبزيارة
HealthCare.gov

فين
إدارة أمن مزايا الموظ
وزارةالعمل األمريكي ة

اطلب المنشورات ،اطرح األسئل ة ،اطلب المساعدة من مستشار المزايا ،أو اطلب مواديس هل الوصول
إلي ها منقبل ذوي االحتياجات الخاصة:
الموقع الرئيسي:
dol.gov/agencies/ebsa
اسأل :EBSA
askebsa.dol.gov
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الرقم المجاني:
1-866-444-3272
:TTY
202-501-3911

