
غطاء الرعاية الصحية 
لألفراد املترضرين من 

مياه فلينت
 قد تكون أنت و/أو طفلك مؤهلني

لغطاء الرعاية الصحية

إذا كنت مشرتك حاليا يف خطة ميشيغان للتأمني الصحي 
)ميديكيد( أو ميشيغان للطفل )مايتشايلد(

إذا مل تتلقى إخطار بهذه الخدمات اإلضافية من دائرة الصحة 
والخدمات اإلنسانية لوالية ميشيغان، اتصل عىل خط مساعدة 

املستفيدين عىل الرقم التايل: 

 1-800-642-3195

رقم الهاتف النيص: 5656-501-866-1 لألشخاص ذوي 
اإلعاقة السمعية والكالمية

األقساط واملساهامت والسداد املشرتك
األفراد املؤهلني لهذه الخدمات اإلضافية غري مجربين عىل سداد 

أي أقساط أو مساهامت أو السداد املشرتك إىل غطاء الرعاية 
الصحية يف والية ميشيغان.

األفراد اآلخرين يف هذه املجموعة ممن لديهم دخول أعىل 
من 400% من معدل الفقر االتحادي ميكنهم تقديم طلبات 

للحصول عىل الغطاء الصحي من ميديكيد من خالل خيار 
“الرشاء” والذي سيتم توفريه يف وقت الحق من هذا العام. 

 للمزيد من املعلومات واملساعدات عن القضايا
املتعلقة باملاء

والية ميشيغان لديها موقع ألكرتوين للربط بني األفراد ذوي املوارد 
مع قضايا املياه يف فلينت. 

www.michigan.gov/flintwater

للمزيد من املعلومات عن خدمات ميديكيد
خط مساعدة املستفيدين من الخدمة

1-866-642-3195
TTY 1-866-501-5656 :الهاتف النيص

للمزيد من املعلومات عن التسجيل يف ميديكيد
MI Bridges جسور ميشيغان 

www.michigan.gov/mibridges

خط مساعدات الرعاية الصحية يف ميشيغان 
1-855-789-5610

 TTY 1-866-501-5656 :الهاتف النيص

 إن دائرة الصحة والخدمات اإلنسانية لوالية ميشيغان توفر فرص عمل
وتقدم خدمات وبرامج ذو فرص متكافئة. 

25000 مطبوعة مقابل 1988.88 دوالر أو بسعر 0.79 للورقة.



قد تكون أنت و/أو طفلك مستحقني لغطاء الرعاية الصحية إذا: 

قُدمت إليك املياه من شبكة مياه فلينت وعشت أو عملت أو 
تلقيت رعاية صحية أو تعليمية يف عنوان تُقدم فيه خدمات 

شبكة مياه فلينت يف أي وقت من نيسان )أبريل( 2014 حتى 
تاريخ سيتم تحديده يف املستقبل وكنت أنت و/أو طفلك:

امرأة حامل •

أقل من 21 سنة •

 طفل مولود لسيدة قُدمت إليها مياه عرب شبكة مياه  •

فلينت خالل الفرتة املحددة. 

إذا كنت ال متلك حاليا التأمني الصحي )ميديكيد( أو 
خطة ميشيغان الصحية أو ميشيغان للطفل )مايتشايلد(

بوسعك أن تتقدم بطلب للحصول عىل الغطاء اآلن إذا كان دخلك 
يزيد عن 400% أو أقل عن مستوى الفقر االتحادي وهو 

47520 دوالر لشخص واحد أو 97200 للعائلة املكونة 
من أربعة أفراد.

 إن أرسع طريقة للتقديم هي التقديم أإللكرتوين عىل:  •

www.michigan.gov/mibridges

 ميكنك أيضا تقديم الطلب باالتصال بخدمات مساعدات  •

 الرعاية الصحية يف ميشيغان عىل:

5610-789-855-1 أو عىل الهاتف النيص: 
5656-501-866-1 لألفراد الذين يعانون من 

إعاقات سمعية وكالمية. 

خدمات إضافية متاحة إىل جانب ألتأمني الصحي 
)ميديكيد( وخطة ميشيغان الصحية أو ميشيغان للطفل 

)مايتشايلد(
باإلضافة إىل املزايا الطبية، ميكنك أيضا الحصول عىل: 

خدمات إدارة الحالة املوجهة

ميكن لخدمات إدارة الحالة املوجهة أن تربطك بالخدمات الطبية 
أو التعليمية أو االجتامعية و/أو خدمات أخرى قد تحتاج إليها. 

 سوف يلتقي بك مدير الحالة وجها إىل وجه لوضع خطة  •

الرعاية ومساعدتك يف الحصول عىل الخدمات املطلوبة 

املقدمة يف مجتمعك مشتملة عىل اختبار تحديد مستوى 

الرصاص يف الدم والتنقل إىل الخدمات التي قد تحتاج 

إليها. 

استخدام هذه الخدمات يكون دون أي تكلفة. •


