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तपाईकंो वार्षिक सुर्वधा भनािको बेलामा केही सुर्वधाहरू बदल्न सक्नुहुनेछ (सेप्टेम्बर २७–अक्टोबर २२, २०२१) 

• महत्त्वपूर्ि: यो एक मात्र समय हो जब तपाई ंएक योग्य जीवन घटना वा योग्य रोजगार पररवततन बबना धेरै सबुवधाहरू बदल्न सक्नुहुनछे । 

• योजना बदलहरूका बारेमा wisconsin.edu/abe मा हनेुतहोला र तपाईलंे के गनुतपदतछ तय गनुतहोला । 

Self Service चलाएर कसरी भनाि गने: 

• MyUW को वेबसाईट my.wisc.edu मा लग-ईन गनुतहोला र Benefit Information खोल्नुहोला 

• यबद Self Service चलाउन सहयोग चाबहएमा, eBenefits Online Enrollment: go.wisc.edu/584x30 हनेुतहोला 

यर्द तपाईलें शुरू गनि वा जारी राख्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईलें भनाि गनुिपदिछ: 

• High Deductible Health Plan (HDHP)/Health Saving Account (HSA) 

o यबद तपाईलंाई HSA खाताको आवश्यकता भएमा, तपाईलंे हरेक वर्त भनात गनुतपदतछ (तपाईलंे $0 योगदान गरेपबन) । 
• Flexible Spending Account − स्वास््य 

• Flexible Spending Account − सीबमत उद्देश्य Purpose 

• Flexible Spending Account − बालबच्चा Daycare 

• $2,000 State Group स्वास््य बीमा Opt-Out Incentive 

o तपाईलंे २०२२ सालमा Opt-Out Incentive पाउन Opt-Out (Waive हनै) छनौट गनुिपदिछ । 

तपाईलें नयााँ भनाि, बदल, वा रद्द गनि सक्नुहुन्छ: 

• State Group स्वास््य बीमा 

• DeltaVision (Delta Dental of Wisconsin) 
• थप Delta Dental बवकल्पहरू 

o Preventive Plan (State Group Health/Uniform Dental मा भनात नभएका कमतचारीहरूका लाबग) 

o Delta Dental Select वा Select Plus Plans 

• व्यबिगत र पाररवाररक जीवन बीमा (Individual and Family Life Insurance) 

o तपाईसँंग यो सबुवधा छ भन ेकभरेज बढाउन सक्नुहुन्छ । 

o यो सबुवधा छैन भन ेभनात गनत पाउनुहुाँदैन । 

o यो सबुवधा घटाउन वा रद्द गनतका लाबग कागजी आवेदन फाराम भनुतपदतछ । 

२०२२ सालमा नयााँ 
 

State Group Health – Quartz Community बन्द हुदँछै र दईुवटा नयाँ नेटवकत ले कभर गदछैन्, Quartz West र Quartz 

Central । यबद तपाई ंQuartz Community मा भनात हुनु भएको छ भने, २०२२ सालको लाबग तपाईलंे प्रदायकहरूको नयाँ नेटवकत  

चयन गनुतपनेछ । डेन काउन्टीमा Quartz−UW Health रहने नै छ । 

https://benefits.wisc.edu/2022 मा थप जान्नुहोस ्। 

२०२२ सालको लार्ग वार्षिक सुर्वधा भनाि 

सेप्टेम्बर २७–अक्टोबर २२, २०२१ 

 
 

https://www.wisconsin.edu/abe/
https://my.wisc.edu/
https://go.wisc.edu/584x30
https://benefits.wisc.edu/2022


हामी लाग ूसंघीय नागररक अबधकार कानूनहरूको पालना गदतछौं र जाबत, रंग, राबरिय मलू, उमेर, अशिता वा बलंगको आधारमा भेदभाव गदनैौं । 

 
 

It’s Your Choice (IYC) State Group स्वास््य बीमाको २०२२ सालको कमिचारी दरहरू – Uniform Dental साथ* 

 IYC Health Plan IYC High Deductible Health Plan 
(HDHP) 

UW Grad Assistant  
IYC Health Plan 

दुईहपे्त 

प्रीर्मयम 

व्यबिगत 

$49.50 

पाररवाररक 

$123.00 

व्यबिगत  

$18.50 

पाररवाररक  

$46.00 

व्यबिगत 

$25.50 

पाररवाररक 

$63.75 

Deductible $250.00 $500.00 $1,500.00 $3,000.00 $250.00 $500.00 

 

IYC Access Health Plan २०२२ सालको कमिचारी दरहरू – Uniform Dental साथ* 

* २०२२ सालको पूरा State Group Health प्रीर्मयमहरूको सूचीको लार्ग, यहााँ हेनुिहोस ्wisconsin.edu/abe 

DeltaVision २०२२ सालको दरहरू 
 

 
Delta Dental Supplemental २०२२ सालको दरहरू (सुर्वधाहरूको लार्ग पर्ािइको समय छैन) 

 

*State Group स्वास््य बीमामा भनाि नभएकाहरूका लार्ग मात्र उपलब्ध 

 
 

Securian दुर्िटना योजनाका २०२२ सालको दरहरू 

      

 

वार्षिक सुर्वधा भनािमा बनाईएका भनाि वा बदल जनवरी १, २०२२ बाट शुरू हुनेछन ्। 

 IYC Access Health Plan IYC Access HDHP UW Grad Assistant  
IYC Access Health Plan 

दुईहपे्त  

प्रीर्मयम 

व्यबिगत 

$130.00 

पाररवाररक 

$324.00 

व्यबिगत  

$99.00 

पाररवाररक 

$247.00 

व्यबिगत 

$65.75 

पाररवाररक 

$164.25 

In-Network 
Deductible 

$250.00 $500.00 $1,500.00 $3,000.00 $250.00 $500.00 

Out-of-
Network 
Deductible  

$500.00 $1,000.00 $2,000.00 $4,000.00 $500.00 $1,000.00 

 कमतचारी मात्र   कमतचारी र जीवनसाथी कमतचारी र बच्चाहरू पाररवाररक 

दुईहपे्त प्रीर्मयम  $2.86 $5.71 $6.44 $10.29 

दुईहपे्त प्रीर्मयम कमतचारी मात्र   कमतचारी र जीवनसाथी कमतचारी र बच्चाहरू पाररवाररक 

Preventive Plan* $17.36 N/A N/A $43.40 

Select Plan $4.88 $9.76 $6.58 $11.70 

Select Plus Plan $10.49 $20.98 $19.48 $32.14 

 कमतचारी मात्र   कमतचारी र जीवनसाथी कमतचारी र बच्चाहरू पाररवाररक 

दुईहपे्त प्रीर्मयम $2.19 $3.13 $4.22 $6.16 

http://www.wisconsin.edu/abe

