
 
 

 

 المقدمة من مدينة فلينت (الميديكيد)األسئلة الشائعة بشأن تغطية الرعاية الصحية 
 

وافق عليه  استثناءبموجب  خالل الميديكيدأصبح العديد من سكان فلينت مؤهلين للحصول على تغطية صحية إضافية من 
فلينت على  حصول سكانن هذه لضما االستثناء بوثيقةتقدمت ميشيغان . الصحة والخدمات البشرية األمريكية وزارةمؤخًرا 

 .الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها نتيجة لحالة الطوارئ بمياه فلينت
 

 . 2016 (مايو)آيار  9هذه التغطية في يوم االثنين الموافق ل سيبدأ التسجيل

 لهذه التغطية؟ من هو المؤهل

وعاشوا أو عملوا أو تلقوا خدمات  من شبكة مياه فلينت تتلقي خدمات حامل كانتأو أي امرأة  21أي شخص تحت سن الـ

يبلغ  والذين- 2014 (أبريل) نيسان رعاية أطفال أو خدمات تعليمية في محل إقامة كانت إمداده بالمياه من شبكة مياه فلينت منذ

مياه من شبكة  تلقت خدماتواألطفال الذين ولدوا من امرأة . في المئة أو أقل من مستوى الفقر الفيدرالي 400دخلهم األسري 

أربعمائة في المئة من مستوى الفقر الفيدرالي يساوي . مياه فلينت خالل هذه الفترة هم أيًضا جزء من هذه المجموعة المؤهلة

 .الر أمريكي ألسرة مكونة من أربعة أفراددو 97,200دوالر أمريكي للفرد الواحد أو  47,520
 

 في المئة من مستوى الفقر الفيدرالي 400يمكن لآلخرين المنتمين إلى هذه المجموعة ممن يزيد دخلهم عن 
 .ليتم إدراجهم الحقًا هذا العام" الشراء"من خالل خيار  مديكيدالصحية أل التغطيةالتقدم بطلب للحصول على 

 

 طبية بالفعل؟ألميديكيد ألبتغطية ماذا لو كنت مشموالً 
 

ميشيغان يوضح بأنك  فيإذا كان لديك تغطية سابقة، فربما تلقيت رسالة بريدية بالفعل من قسم الصحة والخدمات البشرية 
-642-800-1إذا كان لديك أسئلة، فيمكنك االتصال بخط مساعدة المستفيد على الرقم . ستحصل على هذه الخدمات اإلضافية

 (.للصم والبكم 5656-501-866-1مراسلة الرقم ) 3195
 

 ماذا لو لم أكن مشموالً بهذه الخدمات بالفعل؟
 

في المئة أو أقل من مستوى الفقر الفيدرالي، فينبغي عليك التقدم بطلب  400إذا كنت تلبي معايير األهلية ودخلك يساوي 

 على الموقع اإللكترونيأسرع طريق هو التقديم عبر اإلنترنت وللحصول على الخدمات، 

www.michigan.gov/mibridges . مراسلة ) 5610-789-855-1كما يمكنك أيًضا التقديم عن طريق االتصال بالرقم

 (.للصم والبكم 5656-501-866الرقم 
 

 للخدمات الموسعة؟ مؤهلً  ت  متى أصبح
 

آذار  3الصحة والخدمات البشرية بالواليات المتحدة في  قبل وزارةهذا البرنامج من ل وثيقة االستثناءتمت الموافقة على 

آيار  9وبما أن تمويل هذا البرنامج وافق عليها مؤخًرا المجلس التشريعي، فسيتم البدء في تنفيذ التغطية يوم . 2016 (مارس)

 .2016 (مارس)آذار  1ثالثة أشهر بأثر رجعي قبل االلتحاق بالرعاية الصحية وليس قبل  التغطية تكونقيمة . 2016 (مايو)

http://www.michigan.gov/mibridges


 المستهدفة؟ إدارة الحالةما هي خدمات 
 

ُصممت هذه الخدمات، والتي هي جزء من التغطية اإلضافية، لضمان تلقيك لمجموعة كاملة من الخدمات الصحية وغيرها 
لمساعدتك في إنشاء خطة رعاية تشمل الخدمات الطبية  مدراء الحالةسيجتمع بك أحد . والتي تحتاجها أنت وأطفالك

سيتم إخطار جميع المستفيدين المؤهلين . وسيساعدك باإلحاالت الالزمةواالجتماعية والتعليمية وغيرها من الخدمات المطلوبة 
المستهدفة عن  إدارة الحالةإذا كنت تتلقى تغطية إضافية، فيمكنك الحصول على خدمات . عن طريق خطاب بهذه التغطية

 .3777-257-810الرقم طريق االتصال بطبيبك أو بالنظام الصحي في جينيسي على 
 

 يف إضافية بالنسبة لي؟هل هناك أي تكال
 

أو مشاركة في السداد لتغطية الرعاية الصحية بهم لدى  اشتراكاتلن يضطر َمن تأهلوا لهذه التغطية إلى دفع أقساط أو 

 والية ميشيغان
 

 أين يمكنني معرفة المزيد بشأن القضايا المتعلقة بمياه فلينت؟
 

 .www.michigan.gov/flintwaterلمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة

http://www.michigan.gov/flintwater

