
ክፉት ምዝገባ ወይ ረብሓታት
ሕዳር 1 -ሕዳር 30

ክፉት ምዝገባ ማለት ናትኩም ንናይ ሰራሕተኛ ረብሓታት ለውጢ ናይ ምግባር ዓመታዊ ዕድል እዩ። ኣብዚ ዓመት 
ኣብ ክፉት ምዝገባ እንተዘይተሳቲፍኩም፡ ናትኩም ናይ ሕክምና፡ ስኒ፡ ሂወት፡ ስንክልናን ናይ ጥሮታ ውጥን ድማ 
ከም ዘለዎ እዩ ዝጸንሕ። እንተኾነ ግን FSA (ተለዋዋጢ ናይ ምውጽእ ሕሳባት) ናይ 2023 ንምሓዝ፡ ንስኹም 
እንደገና ኣብ'ዛ ሕዳር ክትምዝገቡ ኣለኩም፡ እዚ ድማ ዋላ'ውን ሕጂ ይሃልኹም እዩ። 

ናይ ስድራኹም ጠለብ ንምምላእ ረብሓታትኩም ኣቃንይዎ። ብዛዕባ ናይ ረብሓታትኩም ምርጫታት ኣብ'ዚ 
ኣለኩም ፍለጥዎ፡ z.umn.edu/openenrollment

ናተይ ክፉት ናይ ምዝገባ ምርጫታት

ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ ዓቕሚ

ዩኒቨርሲቲ ሚኒሶታ
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ሕክምናዊ ውጥን 
• ናተይ ውጥን ሸፈነ ናይ ሕክምና ንናተይን ናይ 
መጻምደይን/ናይ ኣባይ ዝጽግዑን ጠለባት 
የማልእ ዶ? ኣብ'ዚ ዓመት'ዚ ዝኾነ ካብ ስድራይ 
ከቢድ ዝኾነ ሕክምናዊ ጠለብ ይጽበይ ድዩ? 

ቀረባት ሕክምናዊ ውጥን ድማ ካብ Medica/መዲካን 
ካብ ናቶም ናይ ሸፈነ ሸነኻት ኣብ'ዚ z.umn.edu/medical 
ኣወዳድሩ።

• ን 2023 ጽግዕተኛ ወይ መጻምዲ ክውስኽ ወይ ከውጽእ 
ኣሎኒ ድዩ?

• ውጥን Medica HSA ወይ ድማ ACO ኸ ንጠለባተይ 
ከማልእ ድዩ?

• ኣነ ንናተይ ናይ ነትዎርክ/in-network ሓካይመይን ኣዳለውቲ 
ክንክንን ይፈትዎም ዶ? እንተድኣ swuz(ዝተመርጸ/ኣገዳሲ 
ኣባል) ኮይነ፡ኣነ ነቲ ቀዳማይ/መባእታዊ ናይ ክንክን ክሊኒክ/
Primary Care Clinics (PCC)ክቕይሮ የድልየኒ ድዩ። 
ናተይ ኣባላት ስድራ ብሰንኪ ጆግራፍያዊ ቦታ ዝተፈላለየ PCC 
የድልዮም ድዩ? ናትኩም PCC ንምምሕያሽ ወይ ንምርግጋጽ፡ 
ናብ ሜዲካ ኣብ 855-887-4263 ደውሉ።

• መጠናት ናይ 2023 ድማ ይቀያየር ኣሎ። ናተይ ናይ 2023 ዋጋ 
ናይ ሕክምናዊ ውጥን ፈቲሸዮ ዶ?

ውጥን ናይ ሕክምና ስኒ
• እቶም ስድራይ ዝመረጽዎም ሓካይም ስኒ ኣብ in-
network ኣብ ናተይ ውጥን እቱዋት ድዮም? ካብ 
Delta ደንታል ናይ ሕክምና ስኒ ውጥን ኣወዳድር፡ 

እዚ ድማ ኣብ'ዚ እዩ፡ z.umn.edu/dental፡ ከምኡኣ ነቲ Delta Dental 
Find-a-Dentist tool ኣብ deltadentalmn.org/uofm-members 
ተጠቐመሉ። 
• ን 2023 ጽግዕተኛ ወይ መጻምዲ ክውስኽ ወይ ከውጽእ ኣሎኒ ድዩ?
• ናይ ሕክምና ስኒ መጠን ድማ ኣብ 2023 ከምዘለዉዎ እዮም ዘለው።

ተለዋዋጢ ሕሳባት 
ምውጻእ ገንዘብ(Flexible 
Spending Accounts) 

(FSAs)
• FSAS ድማ ቀጥታ ኣይሕደሱን እዮም። ዋላ'ውን ኣብ'ዚ ሕጂ እዋን 
FSA እንተለኩም፡ ኣብ 2023 FSAS ምእንቲ ክህልወኩም፡ ኣብ እዋን 
ክፉት ምዝገባ እንደገና ክትምዝገቡ ኣለኩም።

• ንሰራሕተኛታት ክልተ ዓይነት FSAs ተዳልዮሙሎም ኣለው፡ ናይ 
ጥዕና ክንክን FSA ከምኡ ድማ ናይ ጽግዕተኛ ክንክን FSAን እዮም። 
ነፍሲ-ወከፎም ድማ ዝተፈላለየ ናይ ኣጠቓቕማ ጠለባትን ዝተፈላለየ 
ዓብይ ኣበርክቶን ኣለዎም። ንዘለኩም ኣማራጺታት ድማ ኣብ'ዚ ተወከሱ 
z.umn.edu/flexspending። 

• FSA ከኣ “a use it or lose it” "ናይ ወይ ተጠቐመሉ ወይ ድማ 
ግደፎ" ረብሓ እዩ። ኣብ FSA ቅድሚ ምምዝጋብኩም ናይ ስድራኹም 
ዝመስል ናይ ጥዕና ወጻኢታት (ግላስስ፡ ኣፋውስ፡ ኮፐይስ/ብሓባር 
ምኽፋል) ከምኡ'ውን ናይ ጽግዕተኛታት ናይ ክንክን ወጻኢታት (ከም 
ናይ ደይ ከየር፡ ናይ ድሕሪ ትምህርቲ መደባት፡ ወይ ናይ ሽማግለታት 
ክንክን)።

ናይ ጥዕና ናይ 
ምውህላልሕሳብ/
Health Savings 

Account (HSA)
• HSAs ድማ ነቶም ኣብ ሓክምናዊ ውጥን ናይ 
Medica HAS ዝተመዝገቡ ድሉዋት እዮም። ብዛዕባ 
ምርጫኹምን ዝለዓለ ኣበርክተኹምን ኣብ'ዚ ርኣዩ 
z.umn.edu/healthsavings። 

• ዝኾነ ኣብ HAS ዘሎ ገንዘብኩም ድማ ናብ መጻኢ ዓመታት 
ክሰግር እዩ። ስለ'ዚ ድማ ወትሩ ናትኩም ኣበርክቶ ድማ ኣብ 
ዝርዝር ናይ ስድራኹም ዝመሳሰል ናይ ጥዕና ወጻኢታት 
ክምርኮስ ጽቡቕ እዩ፡ እዚ ድማ ከም መድሃኒታት፡ ግላስስ 
ወይ ምብጻሕ ናይ ቤት ጽሕፈት። 

ናይ ሂወት መድሕን
• መሰረታዊ፡ ናይ ሙሉእ ግዜ ሰራሕተኛታት 
ወይ ኣባላት ድማ ቀጥታ እዮም ኣብ 
መሰረታዊ ናይ ሂወት ኢንሹራንስ ብዘይ 
ገንዘብ ዝምዝገቡ ከምኡድማ ናይ ፍርቂ 

መዓልቲ ሰራሕተኛታት ድማ ነዚ ኢንሹራንስ'ዚ ክምዝገቡን 
ክፍሊት ክኸፍሉን ይኽእሉ።

• ተወሳኺ፡ ኣብ'ዛ ዓመት ድማ ንዓኹምን ንመጻምድኹምን 
መጀመርታ ግዜ ክትመርጹ ወይ ድማ ነቲ ዘሎ ሸፈነ ክተዕብዩ 
ፍሉይ ውሑስ ናይ ጉዳይ ዕድል ኣሎ፡ ንዝያዳ ሓበሬታ፡ ናይ 
ብቕዓት ጠለባትን ከመይ ጌርካ ድማ ተመልክትን ኣብ'ዚ ኣሎ 
z.umn.edu/openenrollment 
• ኣብ ምምራጽ ሓገዝ እንተደሊኹም ነቲ ንዓኹም ብልክዕ 
ዝሰማማዕ ነቲ ተወሳኺ ናይ ሂወት ሸፈነ ንምልላይ 
ዝሕግዘኩም መሳርሒ ናይ Securian Financial ማለት  
ንበነፊት Scout ንምጥቃም ኣብ'ዚ ብጽሑ፡ 
LifeBenefits.com/UMN። 

ናይ ስንክልና ሸፈነ
• ብሰንኪ ሕማም ወይ መጉዳእቲ ካብ ስራሕ 
እንተድኣ ሪሒቕኩም፡ ቢላት ክእከብ ይኽእል 
እዩ። ናይ ስንክልና ኢንሹራንስ ድማ ኣብ ገለ 

እዋን ክትሰርሕሉ ኣብ ዘይትኽእሉ ኣጋጣሚ ንዓኹም ናይ ቀጻሊ ኣታዊ 
ከዳልው እዩ፡ እዚ ድማ ድማ ቢላትን ልቕሓትን ከፍቅደልኩም ክኽእል 
እዩ። 

• ወለንታዊ ናይ ሓጺር ግዜ ስንክልና፡ ሸፈነ ንኹሎም ሰራሕተኛታት 
እዩ ድሉው። ነቲ ክፉት ናይ ምዝገባ መእተዊ ተጠቐሙሉ፡ እዚ 
ድማ ንምውሳኽ ($100 ወይ $200) ንምቕናስ ወይ ድማ ንህልው 
ሸፈነ ንምስራዝ እዩ። ዛጊት ሸፈነ እንተዘየለኸ? ናብ z.umn.edu/
shortdisability ኪዱ ከምኡ ድማ ብዛዕባ ከመይ ጌርካ ትምዝገብ፡ 
መጠናትን ሸፈነን ድማ ፍለጡ።

• ወለንታዊ ናይ ነዊሕ እዋን ስንክልና፡ እዚ ሸፈነ ድማ ንሲቪላዊ 
ኣገልግሎትን ንዕዮ ዝተወከሉ ሰራሕተኛታትን ከምኡ'ውን ን ፋካልትን 
ን ካብ 50-67% ናይ ግዜ ንዝሰርሑ P&A እዩ። ንምውሳኽ፡ ንምቕናስ 
ህልው ሸፈነ፡ ብዛዕባ መጠናትን ሸፈነን ንምፍላጥ ነቲ ክፉት ናይ 
ምዝገባ መእተዊ ኣብ'ዚ ተጠቐሙሉ፡z.umn.edu/longdisability 

• ፋካልትን ከምኡድማ ድማ P&A ኣካድያማዊ ስንክልና ይረኽቡ 
ዝያዳ ኣብ'ዚ ርኣዩ፡ z.umn.edu/academicdisability። 
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ከመይ ጌረ እየ ዝምዝገብ?

ተወሳኺ ነጥቢ/ሞቕሽሽ፡ ብዛዕባ ረብሓታትኩም፡ እዚ ድማ እንከላይ ክትገብርዎ እትኽእሉ ለውጥታት፡ 
ጽልዋ ናይ ለውጥታትኩም ኣብ ናትኩም ናይ ጥዕና መተባብዒ፡ ናይ ሕክምናን ናይ ስንን ናይ ውጥን መጠን፡ ናይ FSA ከምኡድማ 
ናይ HAS ናይ ኣበርክቶ ደረታት፡ ፍሉይ ተወሳኺ ናይ ሂወት መድሕን ዕድል ናይ'ዚ ዓመትን ካልእን ድማ ኣብ'ዚ ተወሳኺ ርኣዩ 
z.umn.edu/openenrollment።

ቅድሚ ናብ ኦንላይን ምኻድኩም እቲ ዘድልየኩም ነገራት 
ኣክቡ።
ናይ ዩኒቨርሲቲ ኣይዲ/መንነት፡ MyU Password/ፓስወርድ፡ ናይ Duo መሳርሒ
ክትገብርዎ ትደልዩ ዝኾነ ዝርዝር ወይ መዘኻኸሪ ናይ ውጥን ለውጢ እንከላይ፡

	» ኣብ Medica Elect & Essential ትምዝገቡ እንተዳኣ ኣሊኹም፡ ነቲ ቀዳማይ/መባእታዊ ናይ ክንክን 
ክሊኒክ ዶ መሪጽኩም?
	» እንተድኣ ተወሳኺ ናይ ሂወት ወይ ናይ መጻምዲ ናይ ሂወት ኢንሹራንስ ትመርጹ ኣለኹም ኮንኩም፡ እቲ 
ዝለዓለ መጠን ትፈልጥዎ ዶ?
	» እንተድኣ ናይ ሓጺር ከምኡውን/ወይ ናይ ነዊሕ ግዜ ናይ ስንክልና ሸፈነ ትመርጹ ኣሊኹም፡ እቲ ዝለዓለ 
መጠንኩም ትፈልጥዎ ዶ?

ዝምልከት እንተድኣ ኮይኑ፡ ንስኹም ናብ ውጥንኩም ዕለተ ልደትን ናይ ሶሻል ሰኩሪቲ ቁጽሪ ናይ ዝኾነ ጽግዕተኛ 
(ወይ ከኣ መጻምዲ) ትውስኹ ኢኹም ዘለኹም፡

	» ምውሳኽ ጽግዕተኛ? ናብ ዝኾነ ንስኹም ትኣትውዎ ነፍሲወከፍ ውጥን ከተእትዉዎም/ክትውስኹዎም 
ዘክሩ ኢኹም። ንኣብነት፡ ናይ ጽግዕተኛኹም ምዝገባ ኣብ መዲካል/ሕክምና እዚ ቀጥታ ናብ ናይ ስኒ 
ሕክምና ኣይምዝግቦምን እዩ፡ ናብ ነፍሲወከፍ ክኣትዉ/ክውሰኹ ኣለዎም። 

1. 

2. ናብ'ዚ ኪዱ፡ MyU.umn.edu። 
ሎግ ኢን ግበሩ
ኣብ ጸጋማይ ፓነል “My Benefits” ዝብል ምረጹ

● "My Benefits Enrollment," ምረጹ፡ ንታሕቲ ውረዱ/ስክሮል ግበሩ፡ ካብኡ "Select" ዝብል ጠውቑ

3. ናይ ረብሓታት ኣማራጺታት ንምሕራይ ጠውቑ።
ኩሉም ናትኩም በነፊትስ ድማ ብዘይካ እቲ ዓመታዊ ክምዝገብ ዘለዎ FSA ገዲፍካ ኩሎም ቀጥታ ዳግም 
ክምዝገቡ እዮም፡
ቅድሚ “Submit” ዝብል ምጥዋቕኩም ድራፍትስ ክትዕቅቡ ትኽእሉ ኢኹም ከምኡ ድማ፡ ለውጢ ክትገብሩ 
ትኽእሉ ኢኹም

4.   ኣብ ሕዳር 30, 2022 ወይ ድማ ቅድሚኡ “Submit” ዝብል 
ጠውቑ። 
ዘይተረከቡ ዝተዓቀቡ ድራፍትስ ድማ ብዕሊ ኣይኣትዉን እዮም። ናብ MyU.umn.edu ብምኻድ ዝመረጽክምዎ 
ርኣይዎን ኣብ "My Benefits" ድማ ብምጥዋቕ፡ ናይ ሓድሽ ምርጫኹም ስእሊ ንምርኣይ ነቲ "Confirmation 
Statement" ዝብል ሊንክ ጠውቑ፡

ሳብሚት/
Submit

ኣብ ምዝገባ ሓገዝ ትደልዩ ዶ?
ኣብ ምዝገባ ጸገም የጓንፈኩም እንተድኣ ሃልዩ ኮይኑ ወይ ሕቶታት እንተለኩም ኮይኑ ናብ ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ ዓቕሚ ኣብ 612-624-8647 ደውሉን ን ኣማራጺ 
1 ድማ ደውሉ። ናይ OHR መወከሲ ማእከል ድማ ንምሕጋዝ ቅሩብ እዩ። ኣብ ሕዳር 30 ተለፎን መስመራት ወትሩ ቢዚ እዩ፡ ስለዚ ድማ ኣብ እዋን ክፉት ናይ 
ምዝገባ ግዜ ኣቐዲምካ ምድዋል ከኣ ካብ ምጽባይ ቅሩብ ግዜ ጥራይ ክትጽበዩ ክሕግዘኩም እዩ።



ዩኒቨርሲቲ ሚኒሶታ ናይ ማዕረ ዕድል መምሃሪን ኣስራሕን እዩ። እቲ ሕታም/መወከሲ ድማ ምስ ጠለብኩም ብዝመረጽኩሞ ኣገባብ ድሉው እዩ። ቀጥታ ድማ ናብ'ዚ ሕተቱ Nora Hayes, Office of Human 
Resources, nhayes@umn.edu or 612-624-8678። ኣብ ዝተፈላለየ ቀጽሪታትን ኣብ ምሉእ ስተይትን ዝካየድ ተልእኾ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ድማ ሰለስተ ዕጽፊ እዩ። ምርምርን ዳህሰሳን፡ ምምሃርን ምስትምሃርን 
ከምኡ'ውን ንግዳም ምምብጻሕን ህዝባዊ ኣገልግሎትን እዩ። ©2022 Regents of the University of Minnesota. ኩሎም መሰላት ሕዙኣት እዮም/All rights reserved 

ካብ 50% ክሳብ 70% ሰዓታት ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ድማ ኣብ ነፍሲወከፍ ናይ ምኽፋል ግዜ መጠን ናይ'ቲ “Total Cost”/"ጠቕላላ ዋጋ" ክኸፍሉ እዮም።

ኣብ 2021-22 ድማ $500/$750 ዝንከ ናይ ድሕነት ዝረኸቡ ሰራሕተኛታት ድማ ኣብ 2023 ንመደብ ናይ ድሕነት ይኸፍሉ። እቶም ነቲ ናይ ድሕነት ነጥብታት ዘይረኽቡ ድማ ነቲ 
ምዱብ መጠን ክኸፍሉ እዮም።

ጠቕላ ኻሕሳ
100 Donhowe
319 15th Avenue SE
Minneapolis, MN 55455-0103

መዲካል/ሕክምና፥ 2023 ናይ ክልተ ሰሙናዊ መጠናት
ሰራሕተኛ ጥራይ

ናይ ድሕነት መጠን ምዱብ መጠን

ውጥናት ስራሕተኛ ዩኒቨርሲቲ ስራሕተኛ ዩኒቨርሲቲ 
ጠቕላላ 
ዋጋ

ዝተመርጸ/ኣገዳሲ Medica: መበገሲ ውጥን Twin Cities & Duluth 
Medica Choice Regional: መበገሲ ውጥን Greater Minnesota 

$31.50 $358.75 $50.73 $339.52 $390.25

ናይ Medica ACO ውጥን: Crookston area, Duluth area & parts of 
northeastern Minnesota, Rochester area, Twin Cities metro area

$11.36 $358.75 $30.59 $339.52 $370.11

Medica Choice National/ሃገራዊ $120.77 $358.75 $140.00 $339.52 $479.52

Medica HAS $24.94 $358.75 $44.17 $339.52 $383.69

ሰራሕተኛታትን ቆልዑን

ናይ ድሕነት መጠን ምዱብ መጠን

ውጥናት ስራሕተኛ ዩኒቨርሲቲ ስራሕተኛ ዩኒቨርሲቲ 
ጠቕላላ 
ዋጋ

ዝተመርጸ/ኣገዳሲ Medica: መበገሲ ውጥን Twin Cities & Duluth 
Medica Choice Regional: መበገሲ ውጥን Greater Minnesota 

$112.60 $563.46 $131.83 $544.23 $676.06

ናይ Medica ACO ውጥን: Crookston area, Duluth area & parts 
of northeastern Minnesota, Rochester area, Twin Cities metro 
area

$76.33 $563.46 $95.56 $544.23 $639.79

Medica Choice National/ሃገራዊ $266.38 $563.46 $285.61 $544.23 $829.84

Medica HAS $101.44 $563.46 $120.67 $544.23 $664.90

ሰራሕተኛን መጻምድን ምስ ቆልዑ ወይ ብዘይ ቆልዑ

ናይ ድሕነት መጠን ምዱብ መጠን

ውጥናት ስራሕተኛ ዩኒቨርሲቲ ስራሕተኛ ዩኒቨርሲቲ 
ጠቕላላ 
ዋጋ

ዝተመርጸ/ኣገዳሲ Medica: መበገሲ ውጥን Twin Cities & Duluth 
Medica Choice Regional: መበገሲ ውጥን Greater Minnesota 

$168.48 $843.45 $197.33 $814.60 $1,011.93

ናይ Medica ACO ውጥን: Crookston area, Duluth area & parts 
of northeastern Minnesota, Rochester area, Twin Cities metro 
area

$116.14 $843.45 $144.99 $814.60 $959.59

Medica Choice National/ሃገራዊ $399.13 $843.45 $427.98 $814.60 $1,242.58

Medica HAS $150.81 $843.45 $179.66 $814.60 $994.26

ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ ዓቕሚ

ዩኒቨርሲቲ ሚኒሶታ


