
શુ ંતમ ેતમારી 

વાર્રિક 
Medicare 
યોજનાની 
સમીકિ્ ા કરી 
લીધી?

Medicare ઓપન 
એનરોલમનેિટ  
(બધા માટે નોધંણી) 

ઑક્ટોબર 15–ડિસમ્ેબર 7

યાદ  રાખશો  કે ,  M edic are યોજનાઓ  દર  વ્ેરિ 
બદલાઇ  શકે  છે
અગતિયની Medicare તારીખો
સપિટેમિબર અને ઑકિટોબર—સમીકિ્ ા અને સરખામણી
સમીકિ્ ા: તમારી યોજના બદલાઈ શકે. આગામી વરર્ માટે ફરેફારો ડવશે તમારી 
યોજનામાંથી કોઈ નોડટસ આવી હોય તેની સમીકર્ા કરો.
સરખાવો:તમારી જરૂડરયાતો પરૂી કરતી હોય તેવી યોજનાઓ શોધવા અને 
સરખામણી કરવા Medicare.gov/plan-compareની મુલાકાત લો . 

ઑકિટોબર 15—બધા માટે નોંધણી શર ુથશે
આ વરર્નો એ સમય છ ેજ્યારે Medicare ધરાવતા બધા લોકો આગામી વરર્ માટે 
તેમના સવ્ાસથ્ય્ અન ેદવા માટેની યોજનાઓમાં ફરેફાર કરી શકે છ.ે
રનણરિય કરો: ઑક્ટોબર 15 એ પહેલો ડદવસ છ ેજ્યારે તમે આગામી વરર્ માટે 
તમારા Medicare વ્યાપન ેબદલી શકો છો.

રિસેમિબર 7—બધા માટે નોંધણી બંધ થશે
મોટા ભાગના ડકસસ્ામાં, ડિસમ્ેબર 7 એ છલેલ્ો ડદવસ છ ેજ્યારે તમે આગામી વરર્ 
માટેનો તમારો Medicare વ્યાપ બદલી શકો છો. યોજનાન ેડિસમ્ેબર 7 સધુીમાં તમારંુ 
નોંધણી પતર્ક મળી જવુ ંજોઈએ.

જાનિયુઆરી 1—વિયાપની શરઆુત
જો તમે બદલીન ેકોઈ નવી યોજના લો, તો તમારો વ્યાપ જાનયુ્આરી 1થી શરુ થશે. 
જો તમે ત ેજ યોજના ચાલુ રાખો, તો નવા વરર્ માટે વ્યાપ, લાભો, અથવા ખચાર્ 
જાનયુ્આરી 1થી શરુ થશે.

જાનિયુઆરી 1 પછી તમારા વિયાપમા ંફેરફારો કરવા
જાનય્આુરી 1-માચર્ 31 વચ્ચે, જો તમે એક Medicare Advantage Planનો ભાગ હોવ, 
તો તમે તમારી યોજના છોિી શકો છો અન ેદવા સાથ ેક ેડવનાના વ્યાપવાળા અનય્ કોઈ 
Medicare Advantage Plan, ક ેમૂળ Medicare તરફ વળી શકો છો. જો તમે મૂળ 
Medicare તરફ વળો, તો તમારી પાસ ેદવા વાળી Medicare યોજનામાં જોિાવાનો 
ડવકલપ્ પણ હશે. યોજનાન ેતમારંુ નોંધણી પતર્ક મળ ેત ેપછીના મડહનાના પહેલા 
ડદવસથી તમન ેઆવરી લેવાનુ ંશરુ થશે. અમુક ડકસસ્ાઓમાં, જો તમે ડવશેર નોંધણી 
સમયગાળા માટે પાતર્ બનતા હોવ તમે અનય્ ફરેફારો કરી શકો તવેુ ંબની શક.ે 

Medicare.gov

1-800-MEDICARE 
(1-800-633-4227)

TTY: 1-877-486-2048

તમારી પાસ ેMedicare માડહતી મોટા અકર્રો, બર્ઇેલ 
અથવા ઑડિઓ જેવા સગુમ સવ્રૂપમાં મેળવવાનો અડધકાર 
છ.ે જો તમન ેલાગતંુ હોય ક ેતમારી સામે ભદેભાવ કરાયો છ,ે 
તો તમારી પાસ ેફડરયાદ દાખલ કરવાનો અડધકાર પણ છ.ે 
વધુ માડહતી માટે Medicare.gov/about-us/accessibility-
nondiscrimination-noticeની મુલાકાત લો, અથવા 
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) પર કૉલ કરો. TTY 
વપરાશકતાર્ઓ 1-877-486-2048 પર કૉલ કરી શકે છ.ે

આ ઉત્પાદનું ડનમાર્ણ ય.ુએસ.  
કરદાતાઓના ખચેર ્કરાયુ ંહતુ.ં
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વધુ રવકલિપો, ઓછા ખરરિ, અન ેતમને જરૂરી 
હોય તેવી જાણકારી મેળવવાના વધુ સારા 
રસિતાઓ સાથ ેMedicare પહેલાં કિયારેય ન 
હતું તેટલું મજબૂત છે. 
દરેક વરર ્પોતાની સાથે નવી સ્વાસ્થ્ય યોજના અને દવા 
માટેના વ્યાપની પસંદગીઓ લાવ ેછે. દરેક ફૉલ (પાનખર 
ઋતુ)માં સ્વાસ્થ્ય અને દવા માટેના તમારા ચાલુ વ્યાપની 
સમીક્રા કરો અને એ ખાતરી કરો કે યોજના હજી પણ 
તમાર ેમાટ ેયોગ્ય છે.

તમારા ડનવારણ લાભો, જેમકે કેન્સર માટેના સ્કર્ીડનંગ 
અને વાડરર્ક "સુખાકારી" મુલાકાતોનો ફાયદો લેવાનુ ં
ભૂલશો નડહ. તમારા મોબાઇલ સાધન ઉપર Medicare 
વ્યાપની ડવગતો મેળવવા માટ ેઍપ સ્ટોર અથવા ગુગલ 
પ્લે પરથી ડવના મૂલ્યે "What's Covered (વ્હોટ્સ કવિર)્" 
મોબાઇલ ઍપ િાઉનલોિ કરશો.  

શું મારી યોજના મારે માટે યોગિય છે? 

Medicare.gov/plan-compareની મુલાકાત લવેી એ વિયાપ 
માટેના રવકલિપોની સરખામણી કરવા અને યોજનાઓ 
ખરીદવાને પહલેા ંકિયારયે ન હતા ંતટેલા ંસરળ બનાવ ેછ.ે 
તમને તમારા રવસિતારમા ંએવી યોજનાઓ મળી શકે જ:ે

ઓછી ખરારિળ હોય.
તમારી રપરિરસિકરિપિશન દવાઓને આવરી લે.
તમે ઇરિછતા હોવ તે પરિદાતાઓ, જેમકે તમારા િૉકિટર અથવા 
ફામરિસી પાસે તમને જવા દે છે.
મૂળ Medicare જેમને આવરી નથી લેતું તેવા થોિા વધારાના લાભો 
રજૂ કરે, જેમકે દર્િટ, શરિવણશરકિત, દંત સારવાર, અને અનિયો.

તમે આ પણ મેળવી શકો છો:
તમારા આઉટ-ઑફ પોકેટ ખરારિઓનો એક અંદાજો.
યોજનાના રાલ ુસભિયો પાસેથી ગણુવતિતા અને ગરિાહક સેવા અંગનેા 
મલૂિયાકંનો. 

જો તમે યોજનાઓ બદલવા ઇચ્છતા હોવ, તો તમે જ ેયોજનામાં જોિાવા 
ઇચ્છતા હોવ તેમન ેકૉલ કરો. Medicare તમન ે- ઓનલાઇન, જાતે આવીન,ે 
અથવા ફોન ઉપર જોિાવામાં પણ મદદ કરી શકે છ.ે જો તમે તમારા રાલુ 
વિયાપથી સંતુ્ િટ હોવ અને એવુ ંમાનતા હોવ ક ેત ેઆગામી વ્રેિ પણ 
તમારી જરરૂરયાતો પણૂરિ કરશ,ે તો તમાર ેકંઈ કરવાની જરરૂ નથી. 

યાદ રાખશો, Medicare ખલુલ્ી નોંધણી દરમ્યાન તમે મૂળ Medicare સાથ ેજ 
રહેવાનો ક ેએક Medicare Advantage Plan સાથ ેજોિાવાનો ડનણર્ય લઈ શકો 
છો.  જો તમે પહેલથેી જ એક Medicare Advantage Planનો ભાગ હોવ, તો તમે 
ખલુલ્ી નોંધણીનો ઉપયોગ મૂળ Medicare પર પાછા આવવા માટે કરી શકો છો.

મદદ  મેળવવાના  4 રસિતા:
1. વિયાપના રવકલિપો રવશે વધુ જાણવા અન ેસરખામણી કરવા, 

અને સિવાસિથિય તથા દવા માટેની યોજનાઓ ખરીદવા માટે 
Medicare.gov/plan-compareની મુલાકાત લો.   

2. તમારા ડવસ્તારમાંની યોજનાઓની સૂડચ જોવા માટ ેતમારી સૌથી 
અદિયતન “Medicare & You (મેરિકેર ઍનિિ યુ)” પુરસિતકા જુઓ. 
તમને તમારી ચાલ ુયોજનામાંથી મળે તેવી, "ફેરફારની વાડરર્ક 
નોડટસ" સડહતની કોઈપણ માડહતીની સમીક્રા કરો. 

3. 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) પર કૉલ કરો. TTY 
વપરાશકતારિઓ 1-877-486-2048 પર કૉલ કરી શકે છે. જો તમને 
અંગરે્જી અથવા સ્પડેનશ ડસવાયની કોઈ ભારામા ંમદદની જરૂર 
હોય, તો ગર્ાહક સેવા પર્ડતડનડધન ેતે ભારા ડવશ ેજણાવશો. 

4. રવના મલૂિય,ે વિયરકિતગત જરરૂરયાત સંબોધતી સિવાસિથિય વીમા 
સલાહ માટે તમારા State Health Insurance Assistance Program 
(SHIP)ને કૉલ કરો. તમારા સટે્ટ માટેનો ફોન નબંર જાણવા માટે 
shiphelp.orgની મુલાકાત લો, અથવા 1-800-MEDICARE પર કૉલ 
કરો.

મારા Medicare ખરારિઓ રુકવવામા ંહું કેવી રીતે મદદ 
મેળવી શકું?
જો તમન ેતમારા Medicare ડપર્ડમયમ અન ેઅનય્ ખચાર્ઓ ચુકવવામાં 
મદદની જરૂર હોય, તો Medicare બચત યોજનાઓ અન ેતમન ેબચત 
કરવામાં મદદ કરી શકે તેવી અનય્ યોજનાઓ ડવશે જાણવા માટે 
Medicare.gov ની મુલાકાત લો.
જો તમે મયાર્ડદત આવક અન ેસસંાધનો ધરાવતા હોવ, તો તમે Medicare 
ડપર્ડસક્ર્પશ્ન દવાના ખચર્ ચુકવવા માટે વધારાની મદદ માટે પાતર્ 
હોઈ શકો. ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે ssa.gov/i1020ની મુલાકાત લો. 
તમે 1-800-772-1213 પર સોડશયલ ડસક્યુડરટીન ેપણ કૉલ કરી શકો છો. 
TTY વપરાશકતાર્ઓ 1-800-325-0778 પર કૉલ કરી શકે છ.ે 
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