
તમારા Medicare 
ખરારાઓ અંગે મદદ 

મેળવો
શ રુઆત  ક ર વ ી

તમન ેનાણાની બચત 
કરવામા ંમદદ કરી શક ે
તેવી યોજનાઓ

વધુ માહિતી માટ ેકૉલ કરો  
જો તમારુ ંમાનવુ ંહોય ક ેતમ ેબચત માટ ેપાતરર હોઈ શકો, 
તો તમારી સરટેટ તબીબી સહાય (Medicaid) કચેરીન ેકૉલ 
કરવો અથવા અરજી દાખલ કરવી અગતરયની છે, પછી 
ભલેને તમારી આવક અથવા સંસાધનો આ પતતરરકામા ં
સૂચવેલી રકમો કરતા ંવધ ુહોય. તમારા સરટેટની Medicaid 
કચેરીનો ફોન નંબર જાણવા માટ ેMedicare.gov/talk-to-
someoneની મુલાકાત લો, તમારુ ંસરટેટ પસંદ કરો, પછી 
"Other insurance programs (અનરય વીમા યોજનાઓ)" 
પસંદ કરો. તમ ે1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) પર 
કૉલ પણ કરી શકો છો. TTY વપરાશકતારરઓ 1-877-486-
2048 પર કૉલ કરી શક ેછે.  

તમે પાતરા છો ક ેકેમ તે જાણવાનો એકમાતરા 
ઉપાય છે અરજી કરવી  
તમ ેપાતરર છો ક ેકેમ ત ેજાણવા માટ ેતમારી સરટેટ તબીબી 
સહાય (Medicaid) કચેરીન ેકૉલ કરો. 

મને  વધુ  જાણકારી  કાયાંથી  મળી  શકે?
• Medicare પરરકાશનો જોવા ક ેતપરરનરટ કરવા માટે અન ેઉપયોગી ફોન નબંર 

અન ેવેબસાઇટરસ જાણવા માટે Medicare.govની મુલાકાત લો.

• 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) પર કૉલ કરો અન ેતમારા 
Medicare તપરરતમયમ ચુકવવામાં મદદ મેળવવા માટે પછૂો. TTY 
વપરાશકતારરઓ 1-877-486-2048 પર કૉલ કરી શકે છ.ે

• તમારી સરટેટ તબીબી સહાય (Medicaid) કચેરીન ેકૉલ કરો. તેમનો ફોન 
નબંર જાણવા માટે, Medicare.gov/talk-to-someoneની મુલાકાત લો, 
તમારંુ સરટેટ પસદં કરો, પછી "Other insurance programs (અનરય વીમા 
પરરોગરરામરસ)" પસદં કરો અથવા 1-800-MEDICARE પર કૉલ કરો.

તમારી પાસ ેMedicare માતહતી મોટા અકરષરો, બરરઇેલ અથવા ઑતિઓ જેવા 
સગુમ સરવરૂપમાં મેળવવાનો અતધકાર છ.ે જો તમન ેલાગતંુ હોય ક ેતમારી સામે 
ભદેભાવ કરાયો છ,ે તો તમારી પાસ ેફતરયાદ દાખલ કરવાનો અતધકાર પણ છ.ે 
વધુ માતહતી માટે Medicare.gov/about-us/accessibility-nondiscrimination-
noticeની મુલાકાત લો, અથવા 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) પર 
કૉલ કરો. TTY વપરાશકતારરઓ 1-877-486-2048 પર કૉલ કરી શકે છ.ે 

આ ઉતરપાદનું તનમારરણ ય.ુએસ. કરદાતાઓના ખચેરર કરાયુ ંહતુ.ં
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સાટેટ  યોજનાઓ  તમારા 
નાણા  બરાવી  શકે  છ ે

ચાલો ,  શરુ  કરીએ

તમન ેતમારા Medicare તપરરતમયમની ચુકવણી માટે તમારા 
સરટેટની મદદ મળી શકે છ.ે  અમુક તકસરસાઓમાં, જો તમે 
અમુક ચોકરકસ શરતો પણૂરર કરતાં હોવ તો Medicare 
બચત યોજનાઓ પણ Medicare ભાગ A (હૉતસરપટલ 
વીમો) અન ેMedicare ભાગ B (મેતિકલ વીમો) કપાતપાતરર 
રકમ, કૉઇનરસરયોરનરસ અન ેકૉપમેેનરટરસ ચુકવી શકે.

4 પરાકારની Medicare બરત યોજનાઓ િોય છે: 

1. Qualified Medicare Beneficiary (પાતરર થયેલ 
મતેિકેર લાભાથીરર) (QMB) 

2. Specified Low-Income Medicare Beneficiary 
(તનતદરરષરટ નીચી આવક વાળા મેતિકેર લાભાથીરર 
(SLMB) 

3. Qualifying Individual (પાતરર બનતા વરયતકરત) (QI) 

4. Qualified Disabled & Working Individuals (પાતરર 
બનેલ અકરષમ અને કામકાજી વરયતકરતઓ) (QDWI) 

જો તમે કોઈ QMB, SLMB, અથવા QI યોજના માટ ેપાતરર 
થતા હોવ, તો તમને Medicare દવા માટ ેઆવરી લેવાય તે 
માટ ેવધારાની મદદ પરરાપરત કરવા માટ ેઆપોઆપ પાતરર 
બનો છો.

3  અગતા ય ન ા  પ રા શા ન ો
જો તમામ પરરશરનોના તમારા જવાબ “હા” હોય તો, તમે તમારા સરટેટમા ંMedicare બચત યોજના માટ ેપાતરર બનો છો કે કેમ તે જાણવા માટ ે
Medicare.govની મુલાકાત લો અથવા તમારા સરટેટ તબીબી સહાય (Medicaid) કચેરીની મુલાકાત લો:      

  શું તમે ભાગ A ધરાવો છો, અથવા તેને માટે પાતરા છો? જો તમે ચોકરકસ ન હોવ, તો તમારા લાલ, સફેદ અને ભૂરા Medicare કાિરર જુઓ, અથવા 
1-800-772-1213 પર સોતશયલ તસકરયુતરટીન ેકૉલ કરો. TTY વપરાશકતારરઓ 1-800-325-0778 પર કૉલ કરી શકે છે.    

  શું 2022 માટેની તમારી આવક નીર ેસૂહરબદાધ કરેલ આવક મયારાદાઓ જેટલી કે તેનાથી નીર ેછે? ચાટરરમાંની જાણકારી અહી ંઉપલબરધ છે  
medicare.gov/basics/costs/help.  

Medicare વયહકાતગત માહસક હવવાહિત દંપતીની 
બરત યોજના આવક મયારાદા* માહસક આવક તમને આની રુકવણીમા ંમદદ કરે છે

મયારાદા*

QMB $1,153 $1,546 ભાગ A તથા ભાગ B તપરરતમયમ અને 
અનય ખચારરઓ (જેમકે કપાતપાતર 
રકમ, કૉઇનસયોરનસ, અને કૉપેમેનટસ)

SLMB $1,379 $1,851 ફકત ભાગ B તપરરતમયમ

QI $1,549 $2,080 ફકત ભાગ B તપરરતમયમ

QDWI $4,615 $6,189 ફકત ભાગ A તપરરતમયમ

ા

 

  શું તમે ઉપર જણાવેલી મયારાદાઓ કરતાં ઓછા િોય તેવા, મયારાહદત સંસાધનો ધરાવો છો? QMB, SLMB, અને QI યોજનાઓ માટેની 2022 
સંસાધન મયારરદાઓ એક વરયતકરત માટ ે$8,400 અને એક તવવાતહત દંપતી માટ ે$12,600 છે. QDWI યોજના માટ ેસંસાધન મયારરદાઓ એક વરયતકરત 
માટ ે$4,615 અથવા એક તવવાતહત દંપતી માટ ે$6,189 છે. ગણતરીમા ંલેવાય તેવા સંસાધનોમા ંચતેકંગ અથવા બચત ખાતા, સરટોકરસ, અને બૉનરિરસમા ં
રોકેલા નાણાનો સમાવેશ થાય છે. જરયાર ેતમે તમારા સંસાધનોની ગણતરી કરો તરયાર,ે તમારુ ંઘર, એક કાર, દફનતવધી માટેની જગરયા, જો તમે 
દફનતવધી માટ ેપૈસા અલગ કાઢી રાખરયા હોય તો $1,500 સુધીની રકમ, ફતનરરચર, અથવા અનરય ઘરગથરથ ુઅને વરયતકરતગત વસરતુઓને ગણતરીમા ં
લેશો નતહ.     

* જો તમને કામ કયારર થકી આવક થતી હોય, તો તમે આ લાભો માટ ેપાતરર હોઈ શકો, પછી ભલેને તમારી આવક આ મયારરદાઓ કરતા ંવધ ુહોય. ઘણા સરટેટરસ તમારી 
આવક અને સંસાધનોન ેઅલગ-અલગ રીત ેગણ ેછે, આથી તમે આ મયારરદાઓ કરતા ંઉપર હોવ તેમ છતા ંતમે તમારા સરટેટમા ંપાતરર હોવ તેવુ ંબની શકે. Alaska 
(અલાસરકા) અને Hawaii (હવાઇ)મા ંમયારરદાઓ સહેજ વધ ુઊંચી છે. અમુક સરટેટરસ વધ ુઊંચા સંસાધન સરતરો ધરાવ ેછે અથવા સંસાધનોન ેગણતરીમા ંજ નથી લેતા. વધ ુ
જાણવા માટ ેતમારા સરટેટન ેપૂછો.
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નોંધ: આ 
ચાટરરમાંની આવક 
અને સંસાધન 
મયારરદાઓ 2023મા ં
બદલાઈ શકે.
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