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 4آيار (مايو) 6102

يبدأ التسجيل في خدمات ألتأمين الصحي (ميديكيد) اإلضافية في  9آيار (مايو) للمقيمين في مدينة فلينت
النسنج ،ميشيغان – إن كثير من المقيمين في فلينت ممن استخدموا شبكة المياه في المدينة في خالل العامين الماضيين بوسعهم البدء في التسجيل للحصول
على الغطاء الصحي اإلضافي اعتبارا من  9آيار (مايو) .6102
صرح نيك ليون مدير دائرة الصحة والخدمات اإلنسانية لوالية ميشيغان ) (MDHHSقائال" :يسر دائرة الصحة والخدمات اإلنسانية لوالية ميشيغان أن تعلن
عن بدء التسجيل في برنامج ألتأمين الصحي (ميديكيد) في مدينة فلينت في  9آيار (مايو) وذلك لألطفال والسيدات الحوامل ممن تصل دخولهم حتى  411في
المائة من مستوى الفقر االتحادي وممن استخدموا شبكة مياه فلينت"" .بفضل عمل الهيئة التشريعية وشركائنا االتحاديون وموظفو دائرتنا ،سيحصل المقيمون
المؤهلون على فرص أكبر للحصول على موارد صحية شاملة".
يتوفر هذا الغطاء الصحي اإلضافي من خالل ألمديكيد بموجب قرار اتحادي مصدق عليه في  3آذار (مارس) من وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية
أألمريكية .تقدمت والية ميشيغان بهذا القرار لتساعد سكان فلينت في الحصول على الخدمات الطبية التي يحتاجون إليها بسبب حالة الطوارئ المائية التي
تعرضت لها المدينة.
يتوفر الغطاء اآلن لألطفال حتى سن  60سنة وللسيدات الحوامل ممن استخدموا شبكة مياه فلينت منذ نيسان (أبريل)  6104وممن يصل دخلهم حتى  411في
المائة من مستوى الفقر االتحادي.
وعلى الرغم من بدء التسجيل في  9آيار (مايو) إال أن الغطاء يكون بأثر رجعي قبل التسجيل في الميديكيد بثالثة أشهر– ولكن ليس قبل  0آذار (مارس)
 .6102سيكون هناك  07111طفل وسيدة إضافيين تقريبا مؤهلين لغطاء الميديكيد وبالتحديد يوجد تقريبا  31111مستفيد حاليا من ألميديكيد في هذه المنطقة
مؤهلين للخدمات الموسعة التي يحصلون عليها بموجب هذا القرار .هؤالء المؤهلين لهذا الغطاء لن يدفعوا أي أقساط أو مساهمات أو سداد اشتراك.
سوف تسمح والية ميشيغان لهؤالء السكان ممن يزيد دخلهم عن  411في المائة من مستوى الفقر االتحادي بشراء الغطاء الصحي الميديكيد وفي وقت الحق
من هذا العام.
كجزء من هذا الغطاء ،سوف يصبح السكان مؤهلين أيضا لخدمات إدارة الحالة الموجهة المخصصة لدعم هؤالء الذين تعرضوا للرصاص من خالل شبكة
المياه .تتضمن خدمات إدارة الحالة المستهدفة مساعدة السكان في الوصول إلى الخدمات الطبية واالجتماعية والتعليمية المطلوبة وغيرها من الخدمات.
سوف يتم إعالم األفراد الذين يشملهم غطاء ألميديكيد بالفعل بالخدمات اإلضافية بموجب خطاب من دائرة الصحة والخدمات اإلنسانية لوالية ميشيغان .اعتبارا
من  9آيار (مايو) سيكون بإمكان السكان اآلخرين المستحقين وغير المشمولين بغطاء الميديكيد التقديم إلكترونيا على الموقع
 .ww.michigan.gov/mibridgesكذلك بإمكانهم التقديم عن طريق االتصال بخط مساعدات الرعاية الصحية في ميشيغان على 0-877-589-7201
(الهاتف النصي 822-710-7272 :لألفراد ذوي اإلعاقات السمعية والكالمية).
للمزيد من المعلومات عن قضايا المياه في مدينة فلينت ،قم بزيارة
www.michigan.gov/flintwater
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