التأمين الصحي أصبح
أيسر تكلفة ً
وفر المال الذي تنفقه على تكاليف الرعاية الصحية من خالل موقع  - CoverME.govسوق التأمين
الصحي الجديد لوالية  ،Maineوالذي أنشأته الوالية لصالح سكانها.
التسجيل المفتوح حاليا ً للحصول على التغطية التأمينية الصحية لعام  2022وبأسعار أفضل من أي وقت مضى .فترة
التسجيل بين  1نوفمبر  2021و 15يناير  .2022وقد 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  Maineالذين
يتسوقون من خالل موقع  CoverME.govمؤهلون للحصول على مساعدة مالية لخفض أقساطهم الشهرية .حتى إذا لم
تكن مؤهال ً من قبل ،فقد حان الوقت إللقاء نظرة أخرى.
يتيح موقع  CoverME.govلك مقارنة خيارات الخطط التأمينية ،والتقدم بطلب للحصول على إعانات مالية ،والمساعدة يف
اختيار خطة تناسب احتياجاتك وميزانيتك واالشتراك فيها.

يمكنك العثور على خطة صحية توفر لك
•
•
•
•

أقساط شهرية منخفضة تصل إلى بضع دوالرات شهريا ً
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 مسبقا ً

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

احصل على مساعدة مجانية من خبراء تسجيل محليين وتقدم بطلبك.
تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني.coverME.gov/localhelp :
( TTY 711 ;0355-636)866لغات األخرى غير اإلنجليزية ،حدد الخيار رقم .4
اتصل(866)636-0355 :

التأمين الصحي أصبح
أيسر تكلفة ً
وفر المال الذي تنفقه على تكاليف الرعاية الصحية من خالل موقع  - CoverME.govسوق التأمين
الصحي الجديد لوالية  ،Maineوالذي أنشأته الوالية لصالح سكانها.
التسجيل المفتوح حاليا ً للحصول على التغطية التأمينية الصحية لعام  2022وبأسعار أفضل من أي وقت مضى .فترة
التسجيل بين  1نوفمبر  2021و 15يناير  .2022وقد 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  Maineالذين
يتسوقون من خالل موقع  CoverME.govمؤهلون للحصول على مساعدة مالية لخفض أقساطهم الشهرية .حتى إذا لم
تكن مؤهال ً من قبل ،فقد حان الوقت إللقاء نظرة أخرى.
يتيح موقع  CoverME.govلك مقارنة خيارات الخطط التأمينية ،والتقدم بطلب للحصول على إعانات مالية ،والمساعدة يف
اختيار خطة تناسب احتياجاتك وميزانيتك واالشتراك فيها.

يمكنك العثور على خطة صحية توفر لك
• أقساط شهرية منخفضة تصل إلى بضع دوالرات شهريا ً
• 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 مسبقا ً
اشترك اليوم لالستفادة من خدمات موقع !CoverME.gov

احصل على مساعدة مجانية من خبراء تسجيل محليين وتقدم بطلبك.
تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني.coverME.gov/localhelp :
( TTY 711 ;0355-636)866لغات األخرى غير اإلنجليزية ،حدد الخيار رقم .4
اتصل(866)636-0355 :

موقع COVERME.GOV
والمقيمين الجدد يف
والية MAINE
وفر المال الذي تنفقه على تكاليف الرعاية الصحية من خالل موقع  —CoverME.govسوق التأمين
الصحي ( )Marketplaceالجديد لوالية  ،Maineوالذي أنشأته الوالية لصالح سكانها.
تسجيل المفتوح حاليا ً للحصول على التغطية التأمينية الصحية لعام  2022وبأسعار أفضل من أي وقت مضى .فترة
التسجيل بين  1نوفمبر  2022و 15يناير  .2023وقد تم توفير المزيد من المساعدات المالية هذا العام لتيسير تكلفة
التغطية التأمينية بشكلٍ غير مسبوق وإتاحتها لعدد أكبر من الناس.
يتيح موقع  CoverME.govلك 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 بالرقم0355-(866) 636 :؛ خط التيليبرنتر  .711بالنسبة للغات األخرى غير اإلنجليزية ،حدد الخيار
رقم .4
حالة الهجرة وموقع COVERME.GOV

+لن يؤثر تقديم الطلب من خالل الموقع على وضع الهجرة الخاص بك أو بعائلتك.
+ال يشترط أن يكون المستهلك مواطنا ً أمريكيا ً أو حامال ً للجنسية األمريكية للتسجيل يف خطة صحية مؤهلة
( )QHPمن خالل السوق اإللكتروني لخدمات التأمين الصحي  .Marketplaceويمكن أن يكون المهاجرون
المتواجدون داخل الواليات المتحدة األمريكية بشكل قانوني والمستوفون لمتطلبات األهلية األساسية األخرى
مؤهلين للحصول على تغطية تأمينية من خالل الـ .Marketplace
+قد يكون هؤالء المتقدمون مؤهلين أيضا ً للحصول على مساعدة مالية من خالل الـ  ،Marketplaceوفق
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.

ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ

ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮﻗﻊ COVERME.GOV

1
2

ﻗﺎرن اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ
واﺣﺼﻞ ﻋﲆ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ

ﻳﻮﻓﺮ  CoverME.govﻣﺘﺠﺮا ً وأداة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻚ
اﻟﺤﺼﻮل ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻋﲆ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺆﻫﻼً ﻟﻬﺎ واﻻﻃﻼع ﻋﲆ ﺧﻴﺎرات اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وأﺳﻌﺎر ﺧﻄﻂ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺴﻢ .Marketplace

اﺳﺘﻌﺪ

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﻌﺮ أﻧﻚ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﺒﺪء ،اﺟﻤﻊ ﻫﺬه
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ.
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ

أﺳﻤﺎء وﺗﻮارﻳﺦ ﻣﻴﻼد ﻛﻞ ﻓﺮد ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ

اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺒﺮﻳﺪي ﻟﻠﻤﻨﺰل

إذا ﻛﺎن أﺣﺪ أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻚ )أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺪرﺟﻬﻢ ﻓﻲ إﻗﺮاراﺗﻚ
اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ( ﻟﺪﻳﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺰل ﻣﺨﺘﻠﻒ؛ ﻓﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ إﺿﺎﻓﺔ ذﻟﻚ
اﻟﻌﻨﻮان أﻳﻀﺎً.

أرﻗﺎم اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
)إن وﺟﺪت(

أدﺧﻞ رﻗﻢ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ .وإذا ﺗﺮﻛﺖ ﻫﺬا
اﻟﺤﻘﻞ ﻓﺎرﻏﺎً ،ﻓﻘﺪ ﻳُﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻻﺣﻘﺎ ً إن ﻛﺎن ذﻟﻚ إﻟﺰاﻣﻴﺎً.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻬﺠﺮة
)إن وﺟﺪت(

ﻫﻞ ﻫﻨﺎك أي ﺷﺨﺺ ﻣﺪرج ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻚ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﻬﺎﺟﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ؟ إذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻓﺴ ُﻴﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﻦ واﻗﻊ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﺧﻞ

ﺳﺘﺤﺘﺎج إﱃ ذﻛﺮ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﻟﻌﺎم  2022ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻓﻲ
أﺳﺮﺗﻚ ،وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت اﻟﻤﻌﺘﺎدة ﻣﻦ إﻗﺮاراﺗﻚ
اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﻗﺮار اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ

3
4
5
6

اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ

ﺑﻤﺠﺮد ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﻢ،
ﻳﻤﻜﻨﻚ إﻧﺸﺎء ﺣﺴﺎب وإﻛﻤﺎل ﻃﻠﺒﻚ.
إذا ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻚ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻊ
 Healthcare.gov,ﻓﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻔﺲ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺴﺎب اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻨﺪ إﻧﺸﺎء
ﺣﺴﺎﺑﻚ ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻊ  CoverME.govﻟﻀﻤﺎن ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ
ﺣﺴﺎﺑﻚ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎﺗﻚ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.

ﺗﺴﻮق ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺧﻄﺔ

اﻧﻘﺮ ﻋﲆ " "Plans for Shopﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺨﻄﻂ
اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺳﺒﻚ
وﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻚ.

ادﻓﻊ ﻗﺴﻂ اﻟﺸﻬﺮ اﻷول

ﻟﺒﺪء اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ دﻓﻊ ﻗﺴﻂ اﻟﺸﻬﺮ اﻷول
ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮﻳﺎن اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
)ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل 1 ،ﻳﻨﺎﻳﺮ  .(2022ﻳﺘﻴﺢ ﻣﻮﻗﻊ
 CoverME.govﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ دﻓﻊ ﻗﺴﻂ اﻟﺸﻬﺮ اﻷول
ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻴﺎر ""Pay Now

ﻟﻘﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﲆ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ!

ﺑﻤﺠﺮد إﻛﻤﺎل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه،
ﺳﺘﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﺑﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮﻗﻊ .CoverME.gov
وﺳﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﻐﻄﻴﺘﻚ
واﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ واﻻﺳﺘﻤﺘﺎع
ﺑﺮاﺣﺔ اﻟﺒﺎل

إذا ﻗﻤﺖ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ إﻗﺮارات ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻢ
ﺳﺆاﻟﻚ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ
ﺗﺪﻋﻲ أﻧﻪ ﻳﺘﻢ إﻋﺎﻟﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺿﺮاﺋﺒﻚ.
*ﺗﻨﺒﻴﻪ :إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺨﻄﻂ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮﻗﻊ  ،CoverME.govﻓﺄﻧﺖ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﺿﺮاﺋﺒﻚ ﻛﻞ ﻋﺎم.

ﻫﻞ ﻻ زﻟﺖ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﻃﺮح أﺳﺌﻠﺔ؟

راﺟﻊ اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺬي ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ.

اﺑﺤﺚ ﻋﻦ وﺳﻴﻂ أو ﺷﺨﺺ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﻲWWW.CO V ERME.GO V / L O CA LHELP :
اﺗﺼﻞ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻋﲆ اﻟﺮﻗﻢ(866) 636-0355; TTY 711 :

