
Get Local Help.
Get Covered.

Affordable
Health Insurance
Coverage

Open Enrollment
For 2021 coverage, the open-enrollment 
period is November 1, 2020 through 
January 31, 2021

1420 South Central Ave.
Glendale, CA 91204
818.502.1900
dignityhealth.org/glendalememorial

Insurance Options
To get care from local doctors affi liated with 
Glendale Memorial Hospital, see the available 
plans, IPA groups, and affi liated providers below. 
For fi nancial assistance services including: 
price estimates, payment assistance, and 
billing questions, call 818.502.2305. 

Get Covered
Obtain help with enrollment and get access
to the following:

• Affordable health coverage

•  Check-ups and most preventive care 
for a low cost or no cost

• Premium subsidies

• Available Covered California health plans

Open Enrollment
For 2021 coverage, the open-enrollment period 
is November 1, 2020 through January 31, 2021

How To Enroll
A health insurance broker or agent
is a person who can help you apply
for assistance to pay for your health
insurance. They can also make
specifi c recommendations about
which plan to enroll in based on your
health care needs.

Get assistance by calling
818.863.6518

For more information, visit:
dignityhealth.org/enroll

Covered California Health Plans
Blue Shield—PPO
Health Net—HMO
Health Net—PPO
Independent Physician Association (IPA)
Optum

Lakeside Medical Group/Regal/
Heritage Providers
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You may be eligible for fi nancial assistance:

Number of people 
in your household

If your 2020 household 
income is between

You may be eligible 
for Medi-Cal

You may be eligible 
for fi nancial help to 
purchase insurance 
through Covered 
California.

1

2

3

4

5

6

$17,609 up to $76,560

$23,792 up to $103,440

$29,974 up to $130,320

$36,156 up to $157,200

$42,339 up to $184,080

$48,521 up to $210,960



Ստացեք տեղական
օգնություն:
Ապահովագրվեք:

Մատչելի
առողջության
ապահովագրության
ծածկույթ

Բաց անդամագրում
2021-ի լուսաբանման համար բաց 
գրանցման ժամանակահատվածը 
2020 թվականի նոյեմբերի 1-ը 2021
թվականի հունվարի 31-ից

1420 South Central Ave.
Glendale, CA 91204
818.502.1900
dignityhealth.org/glendalememorial

Ապահովագրական 
ընտրանքն
Glendale Memorial Hospital, հիվանդանոցի 
հետ փոխկապակցված տեղական բժիշկների 
կողմից խնամք ստանալու համար ծանոթացեք 
ստորև ներկայացված հասանելի պլաններին, 
IPA (Անկախ բժիշկների ասոցիացիա) խմբերին 
և փոխկապակցված մատակարարներ: 
Ֆինանսական աջակցության ծառայությունների,
ներառյալ՝ գների գնահատման, վճարման 
օժանդակության և հաշվի հետ կապված հարցերով 
զանգահարեք 818.502.2305. 

Ապահովագրվեք
Օգնություն ստացեք անդամագրվելով, և

Ձեզ հասանելի կլինի հետևյալը

• Մատչելի առողջապահական ծածկույթ

•  Ստուգումներ և կանխարգելությունների մեծ 
մասը ցածր գնով կամ անվճար

•  Ապահովագնի սուբսիդիաներ (հարկային
վարկեր)

•  Covered California-ի հասանելի
առողջապահական պլաններ

Բաց անդամագրում
2021-ի լուսաբանման համար բաց 
գրանցման ժամանակահատվածը 2020
թվականի նոյեմբերի 1-ը 2021 թվականի 
հունվարի 31-ից

Ինչպես
անդամագրվել
Առողջության ապահովագրության
բրոքերը կամ գործակալն այ
անձն է, որը կարող է Ձեզ օգնել
դիմելու առողջապահական
ապահովագրավճարը վճարելու
հարցում աջակցության համար:
Նրանք կարող են նաև կոնկրետ
առաջարկություններ անել,
թե որ պլանին անդամագրվել՝
հիմնվելով Ձեր առողջապահական
կարիքների վրա:

Ստացեք աջակցություն՝
զանգահարելով 818.863.6518
հեռախոսահամարով

Լրացուցիչ տեղեկատվություն
ստանալու համար այցելել՝
dignityhealth.org/enroll

Covered California առողջապահական 
պլաններ

Blue Shield—PPO
Health Net—HMO
Health Net—PPO

Անկախ բժիշկների ասոցիացիա (IPA)

Optum

Lakeside Medical Group/Regal/
Heritage Providers
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Դուք կարող եք իրավասու լինել 
ֆինանսական օգնության.

Ձեր տան 
մարդկանց թիվը

Եթե ձեր 2020 տնային 
տնտեսության եկամուտը 
միջև է

Դուք կարող եք 
իրավասու լինել 
Medi-Cal- ի
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$17,609 մինչեւ $76,560

$23,792 մինչեւ $103,440

$29,974 մինչեւ $130,320

$36,156 մինչեւ $157,200

$42,339 մինչեւ $184,080

$48,521 մինչեւ $210,960

Դուք կարող եք իրավասու 
լինել ֆինանսական 
օգնության `Covered California- ի 
միջոցով ապահովագրություն 
գնելու համար.


