
ما هو ميديكير؟

مديديكير هو التأمين الصحي لما يلي:

• الناس 65 عاما أو أكثر

• الناس تحت 65 مع بعض اإلعاقة

• الناس في أي عمر مع نهاية مرحلة المرض الكلوي )ESRD( )الفشل الكلوي الدائم يتطلب غسيل الكلى أو زرع 
الكلى(
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اإلجزاء المختلفة من ميديكير

أجزاء مختلفة من ميديكير تساعد في تغطية خدمات محددة:

مديكير الجزء أ )تأمين مستشفى(

• يساعد على تغطية رعاية المرضى الداخليين في المستشفيات ومرافق التمريض المهرة، دار المسنين، والرعاية الصحية 
المنزلية.

• ال يجب علي معظم الناس دفع عالوة لمديكير الجزء أ ألنهم أو أحد الزوجين دفع ضرائب الميديكير أثناء العمل في الواليات 
المتحدة. إذا لم تحصل بشكل تلقائي على الجزء أ بدون تكلفة، قد تستطع مع ذلك اإلنضمام، مع دفع التكلفة.

مديكير الجزء ب )تأمين طبي(

• يساعد على تغطية خدمات األطباء وغيرهم من مقدمي الرعاية الصحية، و مرضى العيادات الخارجية، والمعدات الطبية 
الدائمة، والرعاية الصحية المنزلية.

• يساعد على تغطية بعض الخدمات الوقائية.
• يدفع معظم الناس لما يصل الى المستوى الشهري لتكلفة مديكير الجزء ب.

ملحوظة: قد ترغب في الحصول على التغطية التي تمأل الفجوات في تغطية ميديكير األصليه. يمكنك إختيار شراء بوليضة تأمين 

إضافي لمديكير )مديجاب( من شركة خاصة.

مديكير الجزء ج )يعرف كذلك بميزة ميديكير(

• يوفر خيارات الخطة الصحية التي تديرها ميديكير – شركات تأمين حاصة معتمدة. خطط مزايا مديكير هي وسيلة للحصول 
على المزايا والخدمات التي يشملها الجزء أ و الجزء ب . معظم خطط مزايا مديكير تغطي تغطية وصفات العقاقير )الجزء د(.

• قد تتضمن بعض خطط مزايا مديكير مزايا إضافيه بتكلفة إضافية.

مديكير الجزء د )تغطية ميديكير للعقاقير الموصوفه(

• يساعد على تغطية تكاليف العقاقير الموصوفه
• قد تساعد على تقليل التكاليف وصفات العقاقير ويساعد في الحماية من ارتفاع التكاليف

• يدار عن طريق مديكير- شركات تأمين حاصة معتمدة.
• تختلف التكاليف والمزايا وفقا لكل خطة

مالحظة: تتوفر. إذا كان دخلك و مواردك محدودة، يمكنك التأهل للحصول على مساعدة على الدفع من الرعاية الطبية 

لميديكير و/ أو تكاليف تغطية العفافير الموصوفه. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة اتصل www.socialsecurity.gov اتصل 

بالضمان اإلجتماعي على 1213-772-800-1، أو تقدم لطلب للمساعدة من مكتب الوالية للمساعدة الطبية )مديكيد(.

 إذا كان لديك أسئلة تتعلق بمديكيد، قم بزيارة www.medicare.gov، أو إتصل ب

)MEDICARE )1-800-633-4227-800-1. على مستخدمي TTY االتصال بـ1-877-486-2048.
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مديكيد هي تغطية صحية تتوفر لبعض الناس و األسر الذين لديهم دخل وموارد محدودة. قواعد لحساب الدخل والموارد )مثل 

الحسابات المصرفية أو غيرها من البنود التي يمكن بيعها نقدا( يعتمد على الوالية التي تعيش فيها. قد يعتمد التأهل أيضا على 

عمرك، وما إذا كنت حامال، سواء كنت أعمى أو مصاب بإعاقات أخرى، وسواء كنت مواطنا أمريكيا قد يتأهل أبضا بعض المهاجرين 

الشرعيين. إذا تم تغطية الوالدة للمرأة و والدة طفلها بواسطة مديكيد، قد تشمل طفلها لمدة تصل إلى سنة واحدة دون الحاجة 

للتقدم بطلب.

حتى لو كنت غير متأكد ما إذا كنت مؤهال، إذا كنت ذو دخل محدود، وإذا كنت أنت أو أحد أفراد عائلتك يحتاج للرعاية الصحية، 

يمكنك أن تتقدم بطلب لمديكيد و سوف ينظر مسؤول مؤهل في واليتك في الوضع الخاص بك.

األشخاص الذي هم مع مديكيد و يعانون من عجز أو من كبار السن يمكنهم أيضا الحصول على تغطية لخدمات مثل منازل الرعاية 

أو خدمات منزلية و خدمات مجتمعية. إعتمادا على قواهد الوالية الخاصة بك،قد يطلب منك أيضا دفع جزءا صغيرا من التكلفة 

)دفع مشترك( لبعض الخدمات الطبية. إذا كنت مؤهال للحصول على كال مديكير و مديكيد،سيتم تغطية معظم تكاليف الرعاية 
الصحية الخاصة بك، بما في ذلك تغطية وصفات عالج المخدرات.

هل لديك أطفال أو أحفاد في حاجة لتأمن صحي؟ يوفر الوصول لغطاء تأمين صحي منخض التكلفة )CHIP( برنامج التأمين 

الصحي لألطفال في األسر اصحاب الدخل المرتفع ال يؤهلهم لمديكيد لكن ال يكفي لشراء تأمين صحي خاص.

بشكل عام، األطفال في األسر ذات الدخل الذي يصل إلى 44،700 دوالر سنويا )ألسرة مكونة من 4( من المحتمل أن تؤهل 

للحصول على التأمين الصحي مجانا أو بتكلفة منخفضة الذي يدفع لزيارات الطبيب، العناية باألسنان، األدوية الموصوفة، 

والمستشفيات، وأكثر من ذلك. في كثير من الواليات، من الممكن تأهل األسر أصحاب الدخل األعلى و أطفالهم قد تتأهل النساء 

 الحوامل وغيرهم من الكبار أيضا للحصول على التغطية. كل والية برنامجها الخاص،مع قواعدها الخاصه للنأهل.

زيارة www.insurekidsnow.gov أو إتصل )KIDS-NOW )1-877-543-7669-877-1 لمزيد من المعلومات عن التأمين 

.CHIP الصحي لألطفال

إذا كان لديك أسئلة تتعلق بمديكيد )للتأكد من تأهلك أو لكي تسجل نفسك(، يمكنك اإلتصال أيضا بمكتب المساعدة الطبية في 

 واليتك )مديكيد( للحصول على مزيد من المعلومات. زيارة www.medicare.gov/contacts او اتصل 

)MEDICARE )1-800-633-4227-800-1 لتعرف رقم الهاتف. على مستخدمي TTY االتصال بـ1-877-486-2048.
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