
!CoverME.gov اشترك اليوم لالستفادة من خدمات موقع 
التسجيل يف التغطية التأمينية للعام 2022 متاح اآلن.

احصل على مساعدة مجانية من خبراء تسجيل محليين وتقدم بطلبك.
.coverME.gov/localhelp :تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني

اتصل: )TTY 711 ;0355-636)866 لغات األخرى غير اإلنجليزية، حدد الخيار رقم 4.

وفر المال الذي تنفقه على تكاليف الرعاية الصحية من خالل موقع CoverME.gov - سوق التأمين 
الصحي الجديد لوالية Maine، والذي أنشأته الوالية لصالح سكانها.

يمكنك العثور على خطة صحية توفر لك 

 التأمين الصحي أصبح
أيسر تكلفةً 

التسجيل المفتوح حالياً للحصول على التغطية التأمينية الصحية لعام 2022 وبأسعار أفضل من أي وقت مضى.  فترة 
التسجيل بين 1 نوفمبر 2021 و15 يناير 2022. وقد تم توفير المزيد من المساعدات المالية هذا العام لتيسير تكلفة 

التغطية التأمينية بشكلٍ غير مسبوق وإتاحتها لعدد أكبر من الناس. أكثر من %80 من سكان والية Maine الذين 
يتسوقون من خالل موقع CoverME.gov مؤهلون للحصول على مساعدة مالية لخفض أقساطهم الشهرية. حتى إذا لم 

تكن مؤهالً من قبل، فقد حان الوقت إللقاء نظرة أخرى.

يتيح موقع CoverME.gov لك مقارنة خيارات الخطط التأمينية، والتقدم بطلب للحصول على إعانات مالية، والمساعدة يف 
اختيار خطة تناسب احتياجاتك وميزانيتك واالشتراك فيها.

)866(636-0355

أقساط شهرية منخفضة تصل إلى بضع دوالرات شهرياً   •
خفض التكاليف التي تتحملها من مالك الخاص  •

تغطية عالية الجودة وشاملة تحميك يف حالة تعرضك لحادث أو مرض خطير  •
تغطية ال يمكنها أن تتخلى عنك أو تفرض عليك المزيد من الرسوم مقابل الحاالت الصحية الموجودة مسبقاً   •
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 COVERME.GOV موقع
والمقيمين الجدد يف 

 MAINE والية

 COVERME.GOV موقع
والمقيمين الجدد يف 

 MAINE والية
وفر المال الذي تنفقه على تكاليف الرعاية الصحية من خالل موقع CoverME.gov— سوق التأمين 

الصحي )Marketplace( الجديد لوالية Maine، والذي أنشأته الوالية لصالح سكانها.

تسجيل المفتوح حالياً للحصول على التغطية التأمينية الصحية لعام 2022 وبأسعار أفضل من أي وقت مضى. فترة 
التسجيل بين 1 نوفمبر 2022 و15 يناير 2023. وقد تم توفير المزيد من المساعدات المالية هذا العام لتيسير تكلفة 

التغطية التأمينية بشكلٍ غير مسبوق وإتاحتها لعدد أكبر من الناس. 

يتيح موقع CoverME.gov لك مقارنة خيارات الخطط التأمينية، والتقدم بطلب للحصول على إعانات مالية، والمساعدة يف 
اختيار خطة تناسب احتياجاتك وميزانيتك واالشتراك فيها.

تتوفر موارد محلية للدعم المجاني بعدة لغات من أجل المساعدة يف تقديم طلبات الحصول على إعانات مالية لدفع تكاليف 
التأمين الصحي. اتصل بالرقم: 636 (866) - 0355؛ خط التيليبرنتر 711. بالنسبة للغات األخرى غير اإلنجليزية، حدد الخيار 

رقم 4.

COVERME.GOV حالة الهجرة وموقع

لن يؤثر تقديم الطلب من خالل الموقع على وضع الهجرة الخاص بك أو بعائلتك. 	
ال يشترط أن يكون المستهلك مواطناً أمريكياً أو حامالً للجنسية األمريكية للتسجيل يف خطة صحية مؤهلة  	

)QHP( من خالل السوق اإللكتروني لخدمات التأمين الصحي Marketplace. ويمكن أن يكون المهاجرون 
المتواجدون داخل الواليات المتحدة األمريكية بشكل قانوني والمستوفون لمتطلبات األهلية األساسية األخرى 

.Marketplace مؤهلين للحصول على تغطية تأمينية من خالل الـ
قد يكون هؤالء المتقدمون مؤهلين أيضاً للحصول على مساعدة مالية من خالل الـ Marketplace، وفق  	

معايير أهلية أخرى تشمل دخل األسرة وعدد أفرادها.
توثيق الجنسية أو حالة الهجرة إلزامي فقط لألشخاص المتقدمين بطلب للحصول على التغطية، وال يسري ذلك  	

على باقي أفراد األسرة.
لن يتم استخدام المعلومات التي يقدمها المستهلكون من قبل الوكاالت والجهات الحكومية إلنفاذ قوانين أو  	

سياسات الهجرة.



 يوفر CoverME.gov متجراً وأداة مقارنة تتيح لك

التي المالية   الحصول بسرعة عىل تقدير للمساعدة 

 قد تكون مؤهالً لها واالطالع عىل خيارات التغطية

المقدمة الصحي  التأمين   المختلفة وأسعار خطط 

.Marketplace من خالل قسم

للتقديم، تحتاجها  التي  المعلومات   بمجرد جمع 

 يمكنك إنشاء حساب وإكمال طلبك.

 إذا كان لديك حساب بالفعل عىل موقع

 ,Healthcare.gov فتأكد من استخدام نفس
 معلومات صاحب الحساب األساسي عند إنشاء

 حسابك عىل موقع CoverME.gov لضمان مطابقة

القائمة. المثبتة في طلباتك  للمعلومات  حسابك 

 لبدء التغطية، يجب عليك دفع قسط الشهر األول

الوثيقة التأمين الصحي قبل تاريخ سريان   لشركة 

 (عىل سبيل المثال، 1 يناير 2022). يتيح موقع
 CoverME.gov للمستهلكين دفع قسط الشهر األول

"Pay Now" عبر اإلنترنت من خالل خيار

 بمجرد إكمال جميع الخطوات المذكورة أعاله،

التغطية الصحية  ستكون قد سجلت بنجاح في 

.CoverME.gov الشاملة من خالل موقع 

 وستتمكن من البدء في االستفادة من تغطيتك

التي تحتاجها واالستمتاع الرعاية   والحصول عىل 

البال براحة 

 انقر عىل "Plans for Shop" لمراجعة الخطط

تناسبك التي  الخطة  واختيار  المتاحة   التأمينية 

ميزانيتك. وتناسب 
 عندما تشعر أنك مستعد للبدء، اجمع هذه

الطلب. تقديم  لتسهيل عملية  المستندات 
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2

3
4
5
6

أساسية   معلومات 
أسماء وتواريخ ميالد كل فرد في عائلتك

للمنزل  البريدي   العنوان 
 إذا كان أحد أفراد أسرتك (أولئك الذين تدرجهم في إقراراتك

 الضريبية) لديه عنوان منزل مختلف؛ فتأكد من إضافة ذلك

أيضاً. العنوان 

االجتماعي  الضمان    أرقام 
(إن وجدت)

 أدخل رقم الضمان االجتماعي لكل شخص. وإذا تركت هذا

الحقل فارغاً، فقد يُطلب منك تقديمه الحقاً إن كان ذلك إلزامياً.

الهجرة  وثيقة     معلومات 
(إن وجدت)

 هل هناك أي شخص مدرج في طلبك يتمتع بوضع مهاجر

 قانوني؟ إذا كان األمر كذلك، فسُيطلب منك تقديم معلومات

من واقع وثائق الهجرة الخاصة بذلك الشخص

الدخل   معلومات 

  ستحتاج إىل ذكر الدخل التقديري لعام 2022 لكل فرد في
 أسرتك، ويشمل ذلك الخصومات المعتادة من إقراراتك

السنوية. الضريبية 

الضريبي اإلقرار   معلومات 

 إذا قمت بتقديم إقرارات ضرائب الدخل الفيدرالية، فقد يتم

 سؤالك عن حالة التسجيل الخاصة بك واألشخاص الذين

تدعي أنه يتم إعالتهم من ضرائبك.

 *تنبيه: إذا كنت تخطط لتلقي مساعدة مالية من خالل موقع CoverME.gov، فأنت

مطالب بتسوية ضرائبك كل عام.

التأمينية الخطط   قارن 

للتكلفة واحصل عىل تقدير 

التغطية بطلب  التقدم 

ادفع قسط الشهر األول

التأمينية! التغطية  لقد حصلت عىل 

تسوق للحصول عىل خطة

استعد

 كيفية التسجيل في التأمين الصحي

COVERME.GOV من خالل موقع

 هل ال زلت ترغب في طرح أسئلة؟ راجع الموارد التالية للحصول عىل الدعم الذي تحتاجه.

الرقم: المستهلكين عىل  86) اتصل بمركز مساعدة  6 )  6 36 -0355;  TTY 711

WWW.C OV ER M E.GOV /L OCALHELP  ابحث عن وسيط أو شخص للمساعدة في إجراءات التسجيل من خالل الرابط التالي:
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