
सेप्टेम्बर, २०२०  
 
लाई: पणूर्कालीन अस्थायी अवकाशमा भएका कमर्चार�हरूलाई 

सन्दभर्: तपा�हरूको �जआइसी �पर्िमयम भ�ुानी 
 
यस सचूनाको उ�ेश्य अस्थायी अवकाशको सचूना पर्ा� गन�हरू र एमए गर्पु इन्सरेुन्स किमसन (�जआइसी) माफर् त बीमा 

खर�द गन�हरूलाई सहयोग गनुर् हो। 
 
तपा� अस्थायी अवकाशमा हँुदाको अविधमा, तपा� आफ्नो वतर्मान �जआइिस स्वास्थ्य बीमा, आधारभतू जीवन बीमा, र 

(य�द तपा�ले प�हले चयन गरेको भए) अित�र� जीवन तथा द�घर्कालीन अस�ता बीमाहरूमा भनार् कायम रा� योग्य 

हुनहुुन्छ। यिुनभिसर्ट�ले आफ्नो भागको �पर्िमयम ितनर् जार� रा�ेछ, र तपा�ले आफ्नो भागको �पर्िमयम कमर्चार�को दरमा 

भ�ुानी गनुर् हुनेछ। य�द तपा� अस्थायी अवकाशको अविधमा आफ्नो बीमा जार� रा� चाहनहुुन्छ भने, हामीलाई तपा�ले 

कसर� आफ्नो भागको �पर्िमयम भ�ुानी गनुर् हुनेछ भनी िनधार्रण गनर् आवश्यक छ। 
 
तपा�को बीमा �पर्िमयमहरू कभर गन� दईुवटा त�रकाहरू छन ्जसले गदार् तपा�को अस्थायी अवकाशको अविधमा तपा�का 

बीमा कभरेजहरू �कर्याशील रहून।् कृपया तलको जानकार� ध्यान �दएर पढ्नहुोस।् 
 

1. तपा�ले आफ्नो बीमा �पर्िमयम सोझै �जआइसीलाई भ�ुानी गनर् सक्नहुुन्छ। 

• पणूर्कालीन बेतलबी अस्थायी अवकाशको अविधमा तपा�को पेरोलबाट कटौती हुने �पर्िमयमको इनभोइस 

�जआइसीले सोझ ैतपा�लाई पठाउनेछ (िनयिमत हुलाकबाट)। 

• आफ्नो पतर्ाचार ठेगाना सह� भएको सिुन��त गनर् एचआर डाइरेक्टसगँ सम्पकर्  गनुर्होस।् 

• य�द तपा�ले समयम ैइनभोइस भ�ुानी (चेक, रकम, वा डे�बट वा केर्�डट काडर्को पर्योग�ारा) गनुर्भएन भने 

�जआइसीले तपा�को बीमा र� गन�छ।  

• य�द तपा�को बीमा र� भयो भने, अस्थायी अवकाशपिछ काममा फ�कर् एपिछ तपा�ले लाभय�ु कचार्र�का रूपमा 

खुला भनार् नखुलनु्जल बीमामा फे�र भनार् हुन सक्नहुुन्न। 

-वा- 

2. तपा�ले आप्नो स�ञ्चत समयलाई बीमा �पर्िमयमको आफ्नो अशं भ�ुानी गनर् पर्योग गनर् सक्नहुुन्छ। 

• पर्ित तलब-अविधको स�ञ्चत समयको �दनको सङ्ख्या तपा�का कटौतीहरू कभर गनर्का लािग चा�हने रकम 

अनसुार फरक हुनेछ। 

• य�द तपा�ले आफ्नो स�ञ्चत समय पर्योग गन� िनधो गनुर् भयो भने, यिुनभिसर्ट�ले हरेक तलब-अविधका लािग 

स�ञ्चत समयको दईु �दन िनम्न कर्ममा भ�ुानी गन�छ: क्षितपिूतर्, व्य��गत, लामो �वदा, र �बरामी जसको 

उ�ेश्य िनम्न कभर गनुर् हुनेछ: 

• तपा�को भागको �जआइसी �पर्िमयमहरू 

• यिुनयनमा ितनुर् पन� रकम  

• �जआइसी लचकदार खचर् एकाउन्टहरू* 

• राज्य र फेडेरल आय कर कटौतीहरू* 



• स्वे�च्छक अवकाश-गर्हण योजना योगदानहरू* 

• तपा�को पा�क्षक तलब स्टेटमेन्टमा दे�खने अन्य कटौतीहरू* 
 

• य�द तपा�को स�ञ्चत समय स�कयो भने, तपा�का �पर्िमयमहरू कभर गनर्का लािग २ �दनको स�ञ्चत समय 

पयार्� हुनेछ, वा तपा�का �पर्िमयमहरू �जआइसीले सफलतापवूर्क पेरोलबाट कटौती नगरेमा तपा�ले हुलाकबाट 

�जआइसीले पठाएको एउटा �बल पर्ा� गनुर् हुनेछ र तपा�ले आफ्ना �पर्िमयमहरू सोझ ै�जआइिसलाई भ�ुानी गनुर् 

पन�छ। य�द तपा�ले समयम ैइनभोइस भ�ुानी (चेक, रकम, वा डे�बट वा केर्�डट काडर्को पर्योग�ारा) गनुर्भएन 

भने �जआइसीले तपा�को बीमा र� गन�छ।  

• आफ्नो पतर्ाचार ठेगाना सह� भएको सिुन��त गनर् र आफूसगँ कित स�ञ्चत समय रहेको छ भनी हेनर् एचआर 

डाइरेक्टसगँ सम्पकर्  गनुर्होस।् 
 
बेरोजगार सहयोग �वभाग (�डयएु): य�द तपा�ले बेरोजगार क्षितपिूतर् सङ्कलन गद� हुनहुुन्छ वा सङ्कलन गन� मनसाय 

रा�ुभएको छ भने, आफ्ना बीमाका �पर्िमयमहरू भ�ुानी गनर्का लािग आफूले स�ञ्चत समयको पर्योग�ारा आजर्न गरेको 

रकम बेरोजगार लाभहरूका लािग फाइल गदार् �रपोटर् गनुर् पन�छ। त्यसो नगनार्ले बेरोजगार क्षितपिूतर् सङ्कलन गन� तपा�को 

क्षमतामा नकारात्मक असर पनर् सक्छ। तपा�ले आफ्नो �रपोटर् गनर् योग्य आजर्नहरूको रकम एचआर डाइरेक्ट माफर् त 

आफ्ना तलब स्टबहरूमा पाउन सक्न ुहुनेछ। �व�मान बेरोजगार पनुसुर्चारू गनर्का लािग जानकार� अनलाइनमा 

(www.mass.gov/managing-your-unemployment-benefits) मा रहेको छ; कृपया पर्�हरूका लािग �डयएुलाई सम्पकर्  

गनुर्होस:् टेिलफोन ८७७-६२६-६८००। 
 
कृपया सेप्टेम्बर २०,२०२० सम्ममा तपा�ले कसर� आफ्नो बीमा �पर्िमयमहरू कभर गन� मनसाय रा�ुभएको छ भन्ने 

कुराको जानकार� हामीलाई askhr@umass.edu मा इमेल गनुर्होस ्जसले गदार् हामी सोह� अनरुूप योजना गनर् सक�। य�द 

त्यसबेलासम्म हामीले तपा�बाट केह� सचूना पाएन� भने, हामी मािथको �वकल्प २ मा उल्लेख भए अनसुार तपा�को 

स�ञ्चत समय पर्योग गन�छ�।  य�द तपा�सगँ आफ्नो �पर्िमयम कभर गनर्का लािग पयार्� स�ञ्चती छैन भने, हामी �वकल्प 

१ पालना गन�छ� र �जआइसीले तपा�को अशंको �पर्िमयमका लािग सोझै तपा�लाई �बल पेर्�षत गन�छ। 

 
कभरेज र कटौतीहरूका �वषयमा तपा�सगँ अझ पर्�हरू भए, कृपया आफ्नो �वभागमा मानव ससंाधनसगँ सम्पकर्  गनुर्होस।्    
 

 
यी कटौतीहरू कसर� प�रवतर्न गन� भन्ने �वषयमा िनद�शनहरूका लािग अस्थायी अवकाशको सचूना स�हत पर्दान ग�रएको 

पर्लेख "शरद २०२० अस्थायी अवकाशको लाभहरूमा असर" को सन्दभर् िलनुहोस।् साथै, 
 

य�द तपा�ले आफ्नो �जआइसी कभरेज(हरू) मध्ये वा परैू र� गनर् चाहनभुयो भने 

अस्थायी अवकाश �जआइसी बीमा कभरेजहरूमध्ये केह� वा परैू र� गनर्का लािग एउटा योग्यता घटना हो 
जुन भ�वष्यको म�हनाको प�हलो �दनदे�ख लाग ूहुन्छ। कभरेजका लािग पनुभर्नार् हुन अस्थायी अवकाशबाट 
फ�कर् न ुचा�हँ योग्यता घटना होइन। 

अस्थायी अवकाशको ३०औ� क्यालेन्डर �दन अिघ (सेप्टेम्बर १३, २०२० मा सरुु भ ैअक्टोबर ९, २०२० नटकेको 
अस्थायी अवकाश पर्ारम्भ भएकाहरूका लािग) तपा�ले: 

http://www.mass.gov/managing-your-unemployment-benefits


• �जआइसी स्वास्थ्य, वकै�ल्कपक जीवन, द�घर्कालीन अस�ता र/वा आधारभतू जीवन बीमा कभरेज र� 
गनार्का लािग �जआइिस भनार्/प�रवतर्न फाराम("फाराम १ए") माइ�जआइिस िलङ्क माफर् त अनलाइन 
वा मानव ससंाधन कमर्चार� सेवा केन्दर्मा आफ�  उप�स्थत भएर भर� बझुाउन सक्नहुुनेछ। 

• लाभ रणनीितहरू स�हत (www.benstrat.com/gic-fsa/) अनलाइन "दजार् प�रवतर्न" फाराम परूा गरेर 

'तपा�ले आफ्नो आिशर्त स्याहार सहयोग योजनामा कम गनर् वा र� गनर् सक्नहुुन्छ' परूा गनर् सक्नहुुन्छ। 
अस्थायी अवकाश स्वास्थ्य स्याहार खचर् एकाउन्ट (एचिसएसए) मा भनार् र� गनर् वा प�रवतर्न गनर्का 
लािग योग्यता घटना होइन। बेतलबी �वदामा भएका बेला, पेरोल-कटौती माफर् त योगदानहरू 
निलएसम्म वा तपा�ले लाभ रणनीितहरूमा सोझै भ�ुानी नगरेसम्म, तपा�ले एचिसएसए अन्तगर्त 
योग्य खचर्हरू गनर् पाउन ुहुन्न। 

य�द तपा�ले आफ्नो �जआइसी कभरेज(हरू) र� गनुर्भयो भने: 

• स्वास्थ्य र/वा आधारभतू जीवन बीमाहरूः एउटा लाभपर्ा� कमर्चार�का रूपमा तपा�को आगामी 
पनुभर्नार् अवसर िनम्न अनसुार हुनेछ: 

o खुला भनार्को अविधमा (सामान्यतया जुलाई १ बाट सरुु हुने कभरेजका लािग अ�पर्लको 
म�हनामा) 

o योग्यता घटनाको ६० �दनिभतर् (र पर्माण), जस्त ैअक� स्वास्थ्य बीमा योजना, �ववाह, 

बच्चा/हरूको द�क गर्हण अन्तगर्त अन�ैच्छक कभरेज क्षित भएमा। 
• वकै�ल्पक जीवन र/वा द�धर्कालीन अस�ता बीमा: �वदाबाट फ�कर् एपिछ तपा�ले पनुभर्नार्का लािग 

आवेदन �दन सक्नहुुनेछ। बीमायोग्यता आवश्यकताहरूको पर्माणमा आधा�रत रहेर कभरेजका लािग 
आवेदन अस्वीकार गनर् स�कनेछ (बीमा वाहक�ारा बीमायोग्यताको मे�डकल समीक्षा)। 

https://www.umass.edu/humres/sites/default/files/GIC%20non-oe%20form%201a%202018-19.pdf
https://mygiclink.force.com/GenerateDocusignPage
https://www.umass.edu/humres/employee-service-center
http://www.benstrat.com/gic-fsa/

	अस्थायी अवकाश जिआइसी बीमा कभरेजहरूमध्ये केही वा पूरै रद्द गर्नका लागि एउटा योग्यता घटना हो जुन भविष्यको महिनाको पहिलो दिनदेखि लागू हुन्छ। कभरेजका लागि पुनर्भर्ना हुन अस्थायी अवकाशबाट फर्किनु चाहिँ योग्यता घटना होइन।
	अस्थायी अवकाशको ३०औँ क्यालेन्डर दिन अघि (सेप्टेम्बर १३, २०२० मा सुरु भै अक्टोबर ९, २०२० नटकेको अस्थायी अवकाश प्रारम्भ भएकाहरूका लागि) तपाईँले:
	 जिआइसी स्वास्थ्य, वैकल्किपक जीवन, दीर्घकालीन असक्तता र/वा आधारभूत जीवन बीमा कभरेज रद्द गर्नाका लागि जिआइसि भर्ना/परिवर्तन फाराम("फाराम १ए") माइजिआइसि लिङ्क मार्फत अनलाइन वा मानव संसाधन कर्मचारी सेवा केन्द्रमा आफैँ उपस्थित भएर भरी बुझाउन सक्नुहुनेछ।
	 लाभ रणनीतिहरू सहित (www.benstrat.com/gic-fsa/) अनलाइन "दर्जा परिवर्तन" फाराम पूरा गरेर 'तपाईँले आफ्नो आश्रित स्याहार सहयोग योजनामा कम गर्न वा रद्द गर्न सक्नुहुन्छ' पूरा गर्न सक्नुहुन्छ।
	अस्थायी अवकाश स्वास्थ्य स्याहार खर्च एकाउन्ट (एचसिएसए) मा भर्ना रद्द गर्न वा परिवर्तन गर्नका लागि योग्यता घटना होइन। बेतलबी विदामा भएका बेला, पेरोल-कटौती मार्फत योगदानहरू नलिएसम्म वा तपाईँले लाभ रणनीतिहरूमा सोझै भुक्तानी नगरेसम्म, तपाईँले एचसिएसए अन्त...
	यदि तपाईँले आफ्नो जिआइसी कभरेज(हरू) रद्द गर्नुभयो भने:
	 स्वास्थ्य र/वा आधारभूत जीवन बीमाहरूः एउटा लाभप्राप्त कर्मचारीका रूपमा तपाईँको आगामी पुनर्भर्ना अवसर निम्न अनुसार हुनेछ:
	o खुला भर्नाको अवधिमा (सामान्यतया जुलाई १ बाट सुरु हुने कभरेजका लागि अप्रिलको महिनामा)
	o योग्यता घटनाको ६० दिनभित्र (र प्रमाण), जस्तै अर्को स्वास्थ्य बीमा योजना, विवाह, बच्चा/हरूको दत्तक ग्रहण अन्तर्गत अनैच्छिक कभरेज क्षति भएमा।
	 वैकल्पिक जीवन र/वा दीर्धकालीन असक्तता बीमा: विदाबाट फर्किएपछि तपाईँले पुनर्भर्नाका लागि आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। बीमायोग्यता आवश्यकताहरूको प्रमाणमा आधारित रहेर कभरेजका लागि आवेदन अस्वीकार गर्न सकिनेछ (बीमा वाहकद्वारा बीमायोग्यताको मेडिकल समीक्षा)।

