ماذا أفعل إذا فقدت وظيفتي ولم يعد لدي تأمين صحي؟
)What do I do if I lost my job and no longer have health insurance? (Arabic
سيحدد دخلك الحالي (إذا كان لديك دخل) ما إذا كان ينبغي لك التقدم بطلب إلى  Medicaidأو .Marketplace
حجم
األسرة

 Medicaidمن  19إلى  64عا ًما
 %138وفقًا لمستوى الفقر الفيدرالي

 MIChildمن صفر إلى  19عا ًما
 %217وفقًا لمستوى الفقر الفيدرالي

شهريًا

سنويًا

شهريًا

سنويًا

1

دوالرا
1.467
ً

 17.609دوالرات

 2.307دوالرات

دوالرا
27.689
ً

2
4

دوالرا
1.983
ً
دوالرا
3.013
ً

دوالرا
23.791
ً
دوالرا
36.156
ً

دوالرا
3.118
ً
دوالرا
4.738
ً

دوالرا
37.411
ً
دوالرا
56.864
ً

اطلع على مستويات الفقر الفيدرالي لعام .2020
هل تحتاج إلى مساعدة في تحديد مستوى دخلك؟
اتصل بالرقم  734-544-3030أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى
.whp@washtenaw.org

إذا كان دخلك صفر دوالر أو أقل من  %138وفقًا لمستوى الفقر الفيدرالي ،فيجب عليك التقدم بطلب لاللتحاق ببرنامج .Medicaid
انتقل إلى  .MIBridgesقم بإنشاء حساب وإكمال طلب التقديم للحصول على تغطية الرعاية الصحية .قم بتضمين أي شخص
موجود حاليًا في اإلقرار الضريبي الخاص بك .ال تقم بتضمين زمالء الغرفة أو األشخاص اآلخرين المهمين.

إذا كان دخلك أعلى من نسبة  %138من مستوى الفقر ،فينبغي لك التقدم بطلب للحصول على تأمين .Marketplace
انتقل إلى  .healthcare.govستحتاج إلى خطاب من صاحب العمل حول فقدان رعايتك الصحية من أجل التسجيل في فترة
تسجيل خاصة .إذا كنت مؤهالً من حيث الدخل ،فستحصل على إعفاءات ضريبية لمساعدتك في دفع قسط التأمين الخاص بك.
وقد تحصل أيضًا على مشاركة في التكاليف بحيث تخفض التكاليف القابلة للخصم والنفقات الشخصية.
قد يكون أطفالك مؤهلين لبرنامج  MIChildحتى لو لم تكن مؤهالً لاللتحاق ببرنامج .Medicaid
 MIChildهو برنامج التأمين الصحي لألطفال ( )Children’s Health Insurance Program, CHIPالمخصص لميشيغان .تقدم بطلب عبر
.MiBridges
تبلغ التكلفة  10دوالرات  /شهريًا لكل أسرة بغض النظر عن عدد األطفال.

هل ينبغي أن أسجل في التغطية بموجب قانون  COBRAالمقدمة من جهة عملي السابقة؟
إذا كانت جهة عملك تعرض التغطية بموجب قانون ( COBRAقانون تسوية الميزانية الشاملة الموحد) ،فمن المرجح أن تكون مكلفة للغاية .وينبغي لك التحقق من
أداة تقدير تكلفة  Marketplaceوأهليتك لبرنامج  Medicaidقبل التسجيل في  .COBRAإذا سجلت في  ،COBRAفإن إيقاف  COBRAلن يجعلك مؤهالً
للحصول على فترة تسجيل خاصة في .Marketplace

من يمكنني االتصال به للحصول على المساعدة؟
يمكنك التواصل مع ( Washtenaw Health Planخطة واشتناو الصحية) عن طريق االتصال بالرقم  734-544-6778أو البريد اإللكتروني
 .whp@washtenaw.orgللحصول على المساعدة باللغة اإلسبانية ،اتصل بالرقم  734-544-2949للحصول على المساعدة باللغة العربية ،اتصل
بالرقم 734-544-9729
يعتبر موظفو خطة واشتناو الصحية بمثابة مدافعين عن الرعاية الصحية .يمكننا المساعدة في تقديم الطلبات إلى  Medicaidو .Marketplaceيمكن لموظفينا
المساعدة في اإلجابة عن أي سؤال يتعلق بأهليتك أو بأهلية أي من أفراد أسرتك لخيارات الرعاية الصحية .ويتوافر موقع خطة واشتناو الصحية على الرابط
 ،healthcarecounts.orgوهو يتضمن منشورات مدونة إعالمية حول فترات التسجيل الخاصة والتوظيف الذاتي و MIChildوإعانات Marketplace
وغيرها من موضوعات الرعاية الصحية األخرى.

www.healthcarecounts.org
www.washtenaw.org/COVID19

تمت المراجعة في  9أبريل 2020

