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 دوسرے سب سے کم قیمت والے سلور پالن ڻیبل کے بارے میں اکثر پوچھے گئے سواالت
 

وصول کنندگان کے لیے ہیں جن کا اندراج مالی امداد کے بغیر ہیلتھ پالنز میں  A-1095یہ اکثر پوچھے گئے سواالت صرف 
 Second Lowest Costڻیبل پر اپنے دوسرے سب سے کم الگت والے سلور پالن ( SLCSPکرایا گیا تھا اور جنہیں ماہانہ 

Silver Plan, SLCSP کی شناخت کرنی ہوگی۔ ( 
  

میں میری شادی ہوئی تو میں نے اپنی  2022ں اندراج کرایا تھا اور جب جون میں ہیلتھ پالن می 2022میں نے فروری  .1
شریک حیات کو اپنے ہیلتھ پالن میں شامل کیا تھا۔ ہم میں سے کسی کے پاس دوسری کم از کم ضروری کوریج نہیں 

 ہماری کوریج فیملی کی قسم کیا ہے؟  تھی۔
  

کی قسم اس مہینے میں بدل جائے گی جب آپ اپنے شریک حیات کو اگر آپ شادی کر لیتے ہیں، تو آپ کی کوریج فیملی 
جون کو شادی کی اور اپنی شریکہ حیات کو جوالئی  12اپنے پالن میں شامل کریں گے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ نے 

وری، فر سے شروع ہونے والے اپنے پالن میں شامل کیا، تو آپ کی نئی کوریج فیملی کی قسم جوالئی میں شروع ہوگی۔
جوالئی سے، آپ کی  مارچ، اپریل، مئی اور جون کے مہینوں کے لیے، آپ کی کوریج فیملی کی قسم "انفرادی" ہے۔

  کوریج فیملی کی قسم "جوڑا" ہے۔
  

اگر آپ نے اپنی شریکہ حیات کو اگست تک اپنے پالن میں شامل نہیں کیا تو، آپ کی کوریج فیملی کی قسم اگست تک 
  تبدیل نہیں ہوگی۔

  
  

میرا گھریلو پارڻنر اور میں نے فروری میں ایک ساتھ کوریج میں اندراج کرایا۔ ہم نے جوالئی میں شادی کی اور اسی  .2
 ہیلتھ پالن میں اپنا اندراج برقرار رکھا۔ ہم میں سے کسی کے پاس بھی دوسری کم از کم ضروری کوریج نہیں ہے۔

 ہماری کوریج فیملی کی قسم کیا ہے؟ 
  

 ملی کی قسم مہینے کے پہلے دن آپ کی صورتحال پر مبنی ہے۔ کوریج فی
  

فروری کے مہینے سے لے کر جوالئی کے مہینے تک کے لیے، آپ اور آپ کے گھریلو پارڻنر میں سے ہر ایک کے 
اگست اور اس کے بعد سے، آپ کی کوریج فیملی کی قسم "جوڑا" ہے۔ چونکہ  پاس کوریج فیملی کی قسم "منفرد" ہے۔

گھریلو پارڻنرشپ ڻیکس فائل کرنے کی حیثیت نہیں ہے، اس لیے آپ اور آپ کا پارڻنر علیحده ڻیکس گھرانوں میں ہیں 
کالم مالحظہ چارٹ پر "منفرد"  SLCSPاور علیحده کوریج والے خاندان تصور کیے جاتے ہیں۔ آپ میں سے ہر ایک 

 کرے گا۔ 
  
  

 میں طالق ہو گئی۔ 2022میں ہیلتھ پالن میں اندراج کرایا تھا اور ستمبر  2022میں اور میری شریکہ حیات نے مارچ  .3
 میری کوریج فیملی کی قسم کیا ہے؟  ہم میں سے کسی کے پاس دوسری کم از کم ضروری کوریج نہیں تھی۔

  
ی سابقہ شریکہ حیات کو اپنی بیمہ پالیسی سے ہڻا دیتے ہیں، تو آپ کی کوریج فیملی اگر آپ کا طالق ہو جاتا ہے اور اپن

مثال کے طور پر،  کی قسم اس مہینے سے بدل جاتی ہے جب آپ کی سابقہ شریکہ حیات آپ کی پالیسی میں نہیں ہے۔
مارچ سے ستمبر تک آپ  اگر ستمبر آخری مہینہ ہے جس میں آپ کی شریکہ حیات آپ کے ہیلتھ پالن میں شامل ہے، تو

  اکتوبر اور اس کے بعد، آپ کی کوریج فیملی کی قسم "منفرد" ہے۔ کی کوریج فیملی کی قسم "جوڑا" ہے۔
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اگر آپ کا طالق ہو گیا ہے اور آپ نے اپنی سابقہ شریک حیات کو اپنی بیمہ پالیسی سے نہیں نکاال ہے، تو براه کرم 
د رکھیں کہ اگر آپ کی آمدنی یا دیگر حاالت میں تبدیلیاں ہوتی ہیں تو پورے سال دیکھیں۔ یا 8962ہدایات کے لیے فارم 

  اکاؤنٹ کو اپ ڈیٹ کرنے کو یقینی بنائیں۔ NY State of Healthاپنے 
  
  

میں، ہمارے ہاں بچہ  2022اگست  میں ہیلتھ پالن میں اندراج کرایا تھا۔ 2022میں اور میری شریکہ حیات نے مارچ  .4
اور اس مہینے میں ہم نے اپنے ہیلتھ پالن میں بچے کو شامل کیا۔ ہم میں سے کسی کے پاس بھی کم از کم پیدا ہوا 

 ہماری کوریج فیملی کی قسم کیا ہے؟  ضروری کوریج نہیں تھی۔
  

ان مہینوں کے لیے جن میں صرف آپ اور آپ کی شریکہ حیات کا اندراج کرایا گیا تھا، آپ کی کوریج فیملی کی قسم 
جس مہینے میں آپ تینوں نے کوریج میں اندراج کرایا تھا، اس مہینے میں آپ کی کوریج فیملی کی قسم  وڑا" ہے۔"ج

"جوڑا + بچہ (بچے)" بن جاتی ہے۔ اس مثال میں، آپ کی کوریج فیملی کی قسم مارچ کے مہینے سے لے کر جوالئی 
ینوں کے لیے "جوڑا + بچہ (بچے)" میں تبدیل کے مہینے تک کے لیے "جوڑا" ہے اور اگست اور اس کے بعد کے مہ

 ہو جاتی ہے۔ 
  

  اگر آپ کے بچے کے پاس ستمبر تک کوریج نہیں ہے، تو آپ کی کوریج فیملی کی قسم ستمبر تک تبدیل نہیں ہوگی۔
  
  

ھ میں چائلڈ اونلی کوالیفائیڈ ہیلت 2022کے ذریعے  NY State of Healthمیرے چار بچے مالی امداد کے بغیر  .5
 NY Stateگھرانہ کا کوئی اور فرد  پالنز میں اندراج شده ہیں۔ ان کے پاس دیگر کم از کم ضروری کوریج نہیں ہے۔

of Health میں اپنے  میں اندراج شده نہیں ہے۔SLCSP  کا پتا لگانے کے لیے کون سا کالم استعمال کروں؟ 
  

 
اگر ایک  سال کے نہیں ہوئے ہیں۔ 21بچہ الگت ہے جو ابھی تک چائلڈ اونلی کی ماہانہ پریمیم رقم ان بچوں کے لیے فی 

سے زیاده بچے کوریج والے گھرانے میں ہیں، تو چائلڈ اونلی کی ماہانہ پریمیم کی رقم کو گھرانہ کے بچوں کی تعداد 
 سے ضرب دیں۔

 
کے لیے اس پریمیم  کی الگت کا حساب لگانے SLCSPبچوں والے گھرانے میں ہیں، تو  4مثال کے طور پر، اگر آپ 

 سے ضرب دیں۔ 4کی رقم کو 
 
 

کے ذریعے ہیلتھ پالن میں  NY State of Healthمیں  2022میں اپنے خاندان کا واحد فرد ہوں جس کا فروری  .6
میں، میں البانی کاؤنڻی  2022اندراج ہوا تھا اور میرے پاس کوئی دوسری کم از کم ضروری کوریج نہیں ہے۔ جوالئی 

 پریمیم کیسے تالش کروں؟  SLCSPمیں صحیح ماہانہ  سے فرینکلن کاؤنڻی چال گیا۔
  

پریمیم اس وجہ سے آپ  SLCSPپہلے دن کہاں تھے اور کوریج فیملی کی قسم اس بات پر مبنی ہے کہ آپ مہینے کے 
پریمیمز  SLCSPسب سے پہلے، منفرد فیملی کی قسم کی کوریج کے لیے  کے منتقل ہونے کے بعد مہینہ بدل جائے گا۔

اگست اور اس کے  پریمیمز دیکھیں۔ SLCSPپھر البانی کاؤنڻی کے فروری سے جوالئی کے مہینوں کے لیے  دیکھیں۔
 پریمیم استعمال کریں۔  SLCSPینوں کے لیے، فرینکلن کاؤنڻی کے لیے بعد کے مہ

  
  



Urdu  4از  3صفحہ  
  

 کے ذریعے ہیلتھ پالن میں اندراج شده ہیں۔ NY State of Healthمیری شریکہ حیات، ہمارے دو بچے، اور میں  .6
ہم اپنے  ہیں۔میں اور میری شریکہ حیات ڈچز کاؤنڻی میں رہتے ہیں۔ ہمارے بچے ہیملڻن کاؤنڻی کے کالج میں پڑھتے 

SLCSP  پریمیم کے لیے کس کاؤنڻی کو دیکھتے ہیں؟ 
  

استعمال کرنا چاہیے۔  SLCSPاگر بنیادی ڻیکس فائلر اندراج شده ہے، تو آپ کو بنیادی ڻیکس فائلر کی کاؤنڻی کے لیے 
پریمیم  SLCSP اس منظر نامہ میں، فرض کرتے ہوئے کہ والدین بنیادی ڻیکس فائلرز ہیں انہیں ڈچز کاؤنڻی کے لیے

 استعمال کرنا چاہیے۔ 
  
  

کے ذریعے ہیلتھ پالن میں اندراج کرایا گیا ہے، لیکن میرا اندراج نہیں  NY State of Healthہمارے دو بچوں کا  .7
 SLCSPمیں ان کی  میں ڈچز کاؤنڻی میں رہتا ہوں اور میرے بچے ہیملڻن کاؤنڻی میں واقع کالج جاتے ہیں۔ ہوا ہے۔

 پریمیم کے لیے کون سی کاؤنڻی استعمال کروں؟ 
  

 یہ SLCSP توہے،  ہوتااس طرح کے حاالت میں، جہاں بنیادی ڻیکس فائلر (والدین) کا ہیلتھ پالن میں اندراج نہیں 
بچے اپنے بنیادی  اپریمیم ہر ماه جس بھی کاؤنڻی ک SLCSPاس مثال میں،  ہے۔ہوتا بنیادی سبسکرائبر کا رہائشی پتہ 

  رہائشی پتے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس کے لیے پریمیم ہوگا۔
  

  
کے ذریعے ہیلتھ پالن میں  NY State of Healthمیں اور میری شریکہ حیات نے جنوری میں مالی مدد کے بغیر  .8

 NY State ofاپنا حاصل کیا لیکن  Aپارٹ  Medicareجون میں، میری شریکہ حیات نے  اندراج کرایا تھا۔
Health ہماری کوریج فیملی کی قسم کیا ہے؟  پالن کو برقرار رکھا۔ 

  
پالن میں اندراج کرایا تھا اور نہ آپ اور نہ ہی آپ  NY State of Healthان مہینوں کے لیے جن میں آپ دونوں نے 

آپ کی کوریج فیملی کی قسم تھا، جو کہ دیگر کم از کم ضروری کوریج ہے،  Medicareکی شریکہ حیات کے پاس 
 "جوڑا" ہے۔ 

  
پالن میں اندراج کرایا تھا اور آپ کی شریکہ حیات کے پاس  NY State of Healthجن مہینوں میں آپ دونوں نے 

Medicare  پارٹA  تھا، آپ کی کوریج فیملی کی قسم "منفرد" ہے کیونکہMedicare  پارٹA  کو کم از کم ضروری
  کوریج سمجھا جاتا ہے۔

  
  

کے  NY State of Healthمیں اور میری شریکہ حیات نے اپنے آجر سے صحت بیمہ کوریج کو مسترد کر دیا اور  .9
 ہماری کوریج فیملی کی قسم کیا ہے؟  ذریعے ہیلتھ پالن میں اندراج کرایا تھا۔

  
اسپانسرڈ انشورنس  اس منظر نامے میں، آپ کی کوریج فیملی کی قسم اس بات پر منحصر ہوگی کہ آیا ایمپالئر

)Employer Sponsored Insurance, ESI قابل استطاعت تھا یا نہیں اور اگر اسے کم سے کم قیمت فراہم کی (
سستی نہیں تھی یا کم از کم قیمت فراہم نہیں کرتی تھی، تو آپ کی کوریج فیملی کی قسم جوڑا ہے۔  ESIاگر  جاتی ہے۔

 کے اہل نہیں ہیں۔  PTCز کم قیمت فراہم کی تھی، تو آپ سستا تھا یا اس نے کم ا ESIاگر آپ کا 
  

اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ آیا آپ کی کوریج سستی تھی یا کم از کم قیمت فراہم کی گئی تھی، تو براه کرم 
 کا جائزه لیں: 9اور  8کے سواالت  IRSاپنے ڻیکس مشیر سے مشوره کریں یا پریمیم ڻیکس کریڈٹ پر 

-andFamilies/Questions-and-Act/Individuals-Care-http://www.irs.gov/Affordable
Credit-Tax-Premium-the-on-Answers  

  
  

http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable
http://www.irs.gov/Affordable
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families/Questions-and-Answers-on-the-Premium-Tax-Credit


Urdu  4از  4صفحہ  
  

 NY State ofہم سب  دعوٰی کرتے ہیں۔ منحصرمیں اور میری شریکہ حیات اپنے بالغ بچے کو بطور  .10
Health ہماری کوریج فیملی کی قسم کیا ہے؟  میں علیحده ہیلتھ پالن میں اندراج شده ہیں۔ 

  
 آپ کی کوریج فیملی کی قسم "جوڑا + بچہ (بچے)" ہے۔ 

  
  

میں اندراج  Medicaidمیری بیوی  کے ذریعے ہیلتھ پالن میں اندراج کر رہا ہوں۔ NY State of Healthمیں  .11
 شده ہے۔ میری کوریج فیملی کی قسم کیا ہے؟ 

  
 آپ کی کوریج فیملی کی قسم "منفرد" ہے۔ 

  
  

 کوریج والے خاندان کیوں ہیں؟ الگ الگ میرا گھریلو پاڻنر اور میں  .12
  

چونکہ گھریلو پارڻنرشپ وفاقی ڻیکس فائل کرنے کی حیثیت نہیں ہے، اس لیے آپ اور آپ کا پارڻنر الگ الگ ڻیکس 
 چارٹ پر " SLCSPگھرانوں میں ہیں اور علیحده کوریج والے خاندان تصور کیے جاتے ہیں۔ آپ میں سے ہر ایک 

  منفرد" کالم مالحظہ کرے گا۔
 

  
میں جانتا  ڻیبل استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ SLCSPناخت کے لیے ماہانہ پریمیم کی ش SLCSPمجھے اپنے  .13

ہوں کہ میری پالیسی پر کس کا احاطہ کیا گیا تھا، لیکن یہ نہیں معلوم کہ ان میں سے کون سے میرے ڻیکس فیملی 
  میں شامل ہیں۔

  
ڻیکس فیملی کا تعین کرنا  یپنیہ تعین کرنے کے لیے کہ آپ کی کوریج والے گھرانے میں کون ہے، آپ کو پہلے ا

 یکی ہدایات میں "ڻیکس فیملی" کی وضاحت کرتا ہے۔ اگر آپ کے مزید سواالت ہیں کہ آپ ک 8962فارم  IRS چاہیے۔
 پر جائیں یا اپنے ڻیکس مشیر سے مشوره کریں۔  www.irs.govڻیکس فیملی میں کون ہے، تو براه کرم 

 
 

اگر میں اور میری شریکہ حیات اپنے بچوں کے ساتھ ایک پالن میں اندراج شده ہیں، تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ  .14
" کے تحت 29تا  26سال سے کم عمر کے بچے" کے تحت درج پریمیم کی رقم یا "منحصر بچوں کی عمر  26ہمیں "

 رقم استعمال کرنی چاہیے؟  درج پریمیم کی
 

" کے  بچےمنحصر سال سے کم عمر کے  26سال سے کم ہے، تو " 26اگر آپ کے ڻیکس پر منحصر بچے کی عمر 
سال  29سے  26سال ہے، تو " 29سے  26تحت درج رقم استعمال کریں۔ اگر آپ کے ڻیکس پر منحصر بچے کی عمر 

 " رقم استعمال کریں۔ سے کم عمر کے منحصر بچے
  

  
 

  

http://www.irs.gov/

