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  األسئلة المتداولة حول جدول ثاني أدنى خطة فضية من حيث التكلفة

  

الذين تم تسجيلهم في خطط صحية بدون مساعدة مالية والذين يتعين عليهم  A-1095تلقي النموذج خصصة فقط لم  هذه األسئلة المتداولة م  

 . الشهري SLCSPالخاصة بهم في جدول  SLCSPتحديد خطة 

  

لم . زوجتي إلى خطتي الصحية/، أضفت زوجي2021وعندما تزوجت في يونيو  2021لقد سجلت في خطة صحية في فبراير  .1

 ما هو نوع التغطية العائلية الخاصة بنا؟ .  يكن لدى أي منا حد أدنى آخر من التغطية األساسية

  

على سبيل المثال، إذا تزوجت . يه زوجك إلى خطتكإذا تزوجت فسيتغير نوع التغطية العائلية الخاص بك الشهر الذي تضيف ف

بالنسبة ألشهر فبراير .  يونيو وأضفت زوجك إلى خطتك بدًءا من يوليو، فسيبدأ نوع التغطية العائلية الجديد في يوليو 12في 

طية العائلية هو بدًءا من شهر يوليو، سيكون نوع التغ".  فردي"ومارس وأبريل ومايو ويونيو، يكون نوع التغطية العائلية 

 ".   زوجان"

  

 .  إذا لم تقم بإضافة زوجك إلى خطتك حتى أغسطس، فلن يتغير نوع التغطية العائلية حتى أغسطس

  

  

ال . تزوجنا في يوليو وبقينا مسجلين في نفس الخطة الصحية. قمت أنا وشريكي المنزلي بالتسجيل في التغطية معًا في فبراير .2

 ما هو نوع التغطية العائلية الخاصة بنا؟ .  دنى من التغطية األساسية األخرىيتمتع أي منا بالحد األ

  

 . نوع التغطية العائلية يعتمد على حالتك في اليوم األول من الشهر

  

 لألشهر من فبراير إلى يوليو، يكون نوع التغطية العائلية لك أنت وشريكك المنزلي 

نظًرا ألن الشراكة المنزلية ليست حالة لإليداع ". زوجان"اعتباًرا من أغسطس وما بعده، نوع التغطية العائلية يكون ".  فرد"هو 

سيشير كل منكما . الضريبي، فأنت وشريكك المنزلي ستكونان في أسر ضريبية منفصلة وستكونان بمثابة أسر تغطية منفصلة

 . SLCSPفي مخطط " فرد"إلى عمود 

  

  

لم يكن لدى أي منا حد أدنى .  2021، وتم الطالق في سبتمبر 2021ا وزوجي بالتسجيل في خطة صحية في مارس قمت أن .3

 ما هو نوع التغطية العائلية الخاصة بي؟ .  آخر من التغطية األساسية

  

لذي ال يكون فيه زوجتك إذا انفصلت وأزلت زوجتك السابقة من وثيقة التأمين، يتغير نوع التغطية العائلية بدًءا من الشهر ا

على سبيل المثال، إذا كان شهر سبتمبر هو آخر شهر تكون فيه زوجتك مدرجة في خطتك .  السابقة مدرجة في وثيقتك التأمينية

اعتباًرا من أكتوبر وما بعده، سيكون نوع التغطية ".  زوجان"الصحية، فمن مارس إلى سبتمبر، يكون نوع التغطية العائلية هو 

 ".   فرد"ة هو العائلي

  

. للحصول على التعليمات 8962إذا تم الطالق ولم تقم بإزالة زوجتك السابقة من وثيقة التأمين، فيرجى الرجوع إلى النموذج 

الخاص بك على مدار العام إذا كانت لديك تغييرات في الدخل أو  NY State of Healthتذكر أن تتأكد من تحديث حساب 

 .   ظروف أخرى

  

  

، ُرزقنا بطفل وأضفناه إلى خطتنا الصحية 2021في أغسطس .  2021أنا وزوجي بالتسجيل في خطة صحية في مارس  قمت .4

 ما هو نوع التغطية العائلية الخاصة بنا؟ .  لم يكن لدى أي منا حد أدنى آخر من التغطية األساسية. في ذلك الشهر
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بالنسبة للشهر الذي تم فيه ".  زوجان"بالنسبة لألشهر التي تم فيها تسجيلك أنت وزوجك فقط، يكون نوع التغطية العائلية هو 

في هذا المثال، يكون نوع التغطية (". أطفال)طفل + زوجان "تسجيل ثالثة منكم جميعًا في التغطية، يصبح نوع التغطية العائلية 

 . لشهور أغسطس وما بعدها(" أطفال)طفل + زوجان "من مارس إلى يوليو ويتغير إلى لألشهر " زوجان"العائلية 

  

  . إذا لم يكن لدى طفلك تغطية حتى سبتمبر، فلن يتغير نوع التغطية العائلية حتى سبتمبر

  

  

ليس . بدون مساعدة مالية NY State of Healthمن خالل  2021تم تسجيل أطفالي األربعة في خطط صحية في عام  .5

أي .  NY State of Healthلم يتم تسجيل أي شخص آخر في األسرة في .  لديهم حد أدنى آخر من التغطية األساسية

 عمود أستخدمه لمعرفة ثاني أدنى خطة فضية من حيث التكلفة؟ 

  

اضرب .  لتلك المقاطعة" قطالطفل ف"ثم ابحث عن مبلغ القسط الشهري لـ .  أوالً، حدد المقاطعة التي يعيش فيها أطفالك كل شهر

 . لجميع األطفال األربعة( SLCSP)لحساب تكلفة ثاني أدنى خطة فضية من حيث التكلفة  4مبلغ القسط هذا في 

 
إذا كان هناك طفل واحد فقط في   .عاًما بعد 21مبلغ القسط الشهري للطفل فقط هو التكلفة لكل طفل لألطفال الذين لم يبلغوا 

إذا كان هناك طفالن فقط في التغطية العائلية، . SLCSPالتغطية العائلية، فاستخدم مبلغ القسط الشهري المدرج للعثور على 

 . فاضرب مبلغ القسط الشهري للطفل فقط في اثنين، إلخ
 

 

وليس لدي  2021في فبراير  NY State of Healthفي خطة صحية من خالل المسجل ُأنا الشخص الوحيد في عائلتي  .6

كيف يمكنني العثور .  ، انتقلت من مقاطعة ألباني إلى مقاطعة فرانكلين2021في يوليو . حد أدنى آخر من التغطية األساسية

 الشهري الصحيح؟  SLCSPعلى قسط 

  

 نوع التغطية العائلية يعتمد على المكان الذي تعيش فيه في اليوم األول من الشهر  

ثم انظر .  لنوع التغطية العائلية للفرد SLCSPأوالً، انظر إلى أقساط .  بعد شهر من انتقالك SLCSPوبالتالي سيتغير قسط 

 SLCSPبة لشهور أغسطس وما بعدها، استخدم قسط بالنس.  لمقاطعة ألباني لألشهر من فبراير إلى يوليو SLCSPإلى أقساط 

 . لمقاطعة فرانكلين

  

  

. نعيش أنا وزوجي في مقاطعة دوتشيز.  NY State of Healthسجلون في خطة صحية من خالل أنا وزوجي وطفالنا مُ  .6

 الخاص بنا؟  SLCSPما المقاطعة التي ننظر إليها للحصول على قسط .  أطفالنا يذهبون إلى الكلية في مقاطعة هاميلتون

  

في هذا السيناريو، . لمقاطعة مقدم الضرائب األساسي SLCSPسجالً، فيجب عليك استخدام الضرائب األساسي م  مقدم  إذا كان 

 . لمقاطعة دوتشيز SLCSPبافتراض أن الوالدين هما دافعا الضرائب األساسيان، يجب عليهم استخدام قسط 

  

  

أعيش في مقاطعة دوتشيز .  ، لكنني لست كذلكNY State of Healthمن خالل  تم تسجيل طفلينا في خطة صحية .7

 الخاص بهم؟  SLCSPما المقاطعة التي أستخدمها للحصول على قسط .  ويذهب أطفالي إلى الكلية في مقاطعة هاميلتون

  

هي  SLCSPة، تكون خطة مسجالً في خطة صحي( الوالد)في سيناريوهات مثل هذا، حيث ال يكون مقدم الضرائب األساسي 

هو قسط التأمين ألي مقاطعة يستخدمها األطفال  SLCSPفي هذه الحالة، سيكون قسط .  العنوان السكني للمشترك األساسي

 .   كعنوان سكنهم األساسي كل شهر
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يونيو،  في.  دون مساعدة مالية في يناير NY State of Healthقمت أنا وزوجي بالتسجيل في خطة صحية من خالل  .8

ما هو .  الخاصة بها NY State of Healthلكنها احتفظت بخطة  Medicare Part Aحصلت زوجتي على برنامج 

 نوع التغطية العائلية الخاصة بنا؟ 

  

، وهو Medicareولم يكن لديك أنت أو زوجك  NY State of Healthبالنسبة لألشهر التي سجلتما فيها كالكما في خطة 

 ". زوجان"الحد األدنى من التغطية األساسية األخرى، فإن نوع التغطية العائلية يكون 

  

 Medicareوحصلت زوجتك على برنامج  NY State of Healthبالنسبة لألشهر التي سجلتما فيها كالكما في خطة 

 .  يعتبر الحد األدنى من التغطية األساسية Medicareألن الجزء أ من برنامج " فرد"الجزء أ، فإن نوع التغطية العائلية هو 

  

  

 NY State ofرفضت أنا وزوجي تغطية التأمين الصحي من صاحب العمل وقمنا بالتسجيل في خطة صحية من خالل  .9

Health  . ما هو نوع التغطية العائلية الخاصة بنا؟ 

  

ميسور التكلفة أم ال وإذا تم ( ESI)في هذا السيناريو، سيعتمد نوع التغطية العائلية على ما إذا كان التأمين برعاية صاحب العمل 

إذا لم يكن التأمين برعاية صاحب العمل ميسور التكلفة أو لم يقدم الحد األدنى للقيمة، فإن نوع التغطية .  توفير الحد األدنى للقيمة

إذا كان التأمين برعاية صاحب العمل ميسور التكلفة أو قدم الحد األدنى من القيمة، فأنت لست مؤهالً ". زوجان"كون العائلية ي

 (. PTC)للحصول على خصم القسط الضريبي 

  
ة راجعلتحديد ما إذا كانت تغطيتك ميسورة التكلفة أو قدمت الحد األدنى من القيمة، يرجى استشارة مستشارك الضريبي أو م  

 :من دائرة اإليرادات الداخلية بشأن خصم القسط الضريبي 9و 8السؤالين 

-andFamilies/Questions-and-Act/Individuals-Care-http://www.irs.gov/Affordable

Credit-Tax-Premium-the-on-Answers  

  

  

.  NY State of Healthنحن جميعًا مسجلون في خطط صحية منفصلة في .  أنا وزوجي نطالب بإدراج طفلنا البالغ كمعال .10

 ما هو نوع التغطية العائلية الخاصة بنا؟ 

  

 (." أطفال)طفل + زوجان "نوع التغطية العائلية الخاص بك هو 

  

  

ما هو نوع . Medicaidزوجتي مسجلة في برنامج .  NY State of Healthسجل في خطة صحية من خالل أنا مُ  .11

 التغطية العائلية الخاصة بي؟ 

  

 ". فرد"نوع التغطية العائلية هو 

  

  

 لماذا أنا وشريكي المنزلي لدينا أسر تغطية منفصلة؟  .12

  

يدرالية، فأنت وشريكك ستكونان في أسر ضريبية منفصلة وتعتبران نظًرا ألن الشراكة المنزلية ليست حالة إيداع ضريبي ف

 .  SLCSPفي مخطط " فرد"سيشير كل منكما إلى عمود . بمثابة أسرة تغطية منفصلة

  

  

أعرف من تمت تغطيته في وثيقتي .  الخاص بي SLCSPالشهري لتحديد قسط  SLCSPأحتاج إلى استخدام جدول  .13

 .   من هؤالء األفراد في أسرتي الضريبية التأمينية، لكن ال أعرف أيًا
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األسرة "تحدد دائرة اإليرادات الداخلية .  من أجل تحديد من هم في التغطية العائلية، يجب عليك أوالً تحديد أسرتك الضريبية

زيارة رجى في  إذا كانت لديك أسئلة أخرى حول من هم في أسرتك الضريبية، . 8962في التعليمات الخاصة بالنموذج " الضريبية

www.irs.gov أو تشاور مع مستشارك الضريبي . 

 

درج ضمن كان ينبغي لنا استخدام مبلغ القسط المُ  سجلين في خطة مع أطفالنا، فكيف لنا أن نعرف ما إذاإذا كنت أنا وزوجي مُ  .14

 29و 26عالون الذين تتراوح أعمارهم بين األطفال المُ "درج ضمن أو مبلغ القسط المُ " 26األطفال المعالون تحت سن "

 ؟ "عاًما

 
إذا كان ". عاًما 26سن  عالون تحتاألطفال الم  "عاًما، فاستخدم المبلغ المدرج تحت  26عال ضريبيًا أقل من إذا كان طفلك الم  

 ". عاًما 29و 26عالون الذين تتراوح أعمارهم بين األطفال الم  "عاًما، فاستخدم مبلغ  29إلى  26عال ضريبيًا من عمر طفلك الم  
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