
الحصول  سنة فأكبر    50البالغین من العمر  المؤھلین وسیكون بإمكان جمیع سكان كالیفورنیا    2022مایو/أیار   1اعتبارا من  
!  ویستطیع الناس التأھل  وذلك بصرف النظر عن وضعھم من الھجرةذي النطاق الكامل    Cal-Mediلتأمین الصحي اعلى  

الصحي  لل التأمین  على  الكامل    Medi-Calحصول  النطاق  غیر  حتى  ذي  كانوا  للھجرة  ولو  الالزمة  لألوراق  حاملین 
      القانونیة. 

 جمیعلل الصحة برنامج  
Health4All  لبالغین األكبر سنال 

  Medi-Calالتأمین الصحي من 
 

تأمین الصحي  ببرنامج الكیف التحق 
Medi-Cal النطاق الكامل  ذي 

للتأمین الصحي   Medi-Calاألشخاص الملتحقون ببرنامج 
للطوارئ") سیحصلون   Medi-Calالمحدود (" ذي النطاق 
ذي النطاق الكامل   Medi-Calلتأمین الصحي اتلقائیا على 
، فال تحتاج إلى اتخاذ أي  2022مایو/أیار   1ابتداء من 

 إجراء. 
   

ل على التأمین آخر تقدیم طلب للحصو  شخصویستطیع كل 
لدى مكاتب الرعایة االجتماعیة المحلیة   Medi-Calالصحي  

الموجودة بالمقاطعة التي یسكنون فیھا وأیضا عن طریق  
 . Covered CAالتأمین الصحي لوالیة كالیفورنیا 

 
   اتصل بمكتب مقاطعتك من خالل الموقع

BenefitsCal.com 
 
   أجد معلومات االتصال بمكتب مقاطعتك بالموقع

http://dhcs.ca.gov/COL 
 
   قّدم طلبا للحصول على تغطیة تأمین صحي على

واالتصال ھاتفیا على   CoveredCA.comالموقع 
 ).  800(  300-1506الرقم 

 
   في تقدیم الطلب لدى عیادة  احصل على المساعدة

أو   .localclinic.netwwwمجتمعیة على الموقع 
 ن في مجال الصحة المجتمعیة.  رشدی مع أحد الم

 
وإذا قدمت طلبا    الیوم! Medi-Calالتحق بالتأمین الصحي  

ذي النطاق المحدود   Medi-Calوالتحقت بالتأمین الصحي  
ذي النطاق   Medi-Cal  سوف تحصل على التأمین الصحي 

 مایو/أیار.  1الكامل اعتبارا من 
 

كنت بحاجة إلى المساعدة بلغة  ماذا لو 
 مختلفة؟ 

في الحصول على خدمات المساعدة اللغویة مجانا، بما  لك الحق  
  في ذلك المترجمون الشفویون.

الخاص   Covered CAاسأل مقاطعتك أو التأمین الصحي  
 بك عن المساعدة المتوفرة لك بلغتك. 

ما ھي الرعایة الصحیة التي أستطیع الحصول علیھا 
 ؟ النطاق الكاملذي  Medi-Calلتأمین الصحي امع 

الرعایة الصحیة الوقائیة والفحوص الطبیة   Medi-Calیغطي التأمین الصحي 
السنویة.  وبإمكانك أیضا الحصول على الرعایة الصحیة العقلیة وخدمات  

ك األدویة الموصوفة طبیا واألجھزة  معالجة اضرابات تعاطي المخدرات وكذل
صالت والمساعدة الشخصیة المنزلیة باإلضافة إلى رعایة  الطبیة والنقل والموا

السمع والرعایة   تحسین األسنان والعیون (النظر) ورعایة األقدام وأدوات 
    الطویلة األجل واألكثر من ذلّك! 

 
 

 ؟ 2022مایو/أیار  1ماذا لو بلغت سن الخمسین بعد  
ستعود تغطیة تأمینك    2022إذا بلغت سن الخمسین في أي وقت خالل شھر مایو/أیار 

.  أما إذا بلغت سن الخمسین بعد  2022مایو/أیار   1الصحي ذات النطاق الكامل إلى  
ستبدأ تغطیة تأمینك الصحي ذات النطاق الكامل في أول یوم   2022شھر مایو/أیار  

الشھر الذي تبلغ فیھ سن الخمسین.  فعلى سبیل المثال إذا بلغت سن الخمسین في   من 
-Mediسوف تحصل على التأمین الصحي   2022أي وقت خالل شھر أغسطس/آب  

Cal 2022أغسطس/آب  1ق الكامل بتاریخ ذي النطا    . 
 

 طلبي؟   Medi-Calماذا لو رفض التأمین الصحي 
  Health Consumer Allianceاتصل بتحالف متلقیي خدمات الرعایة الصحیة 

  للحصول على المساعدة القانونیة المجانیة. 
 

 Health Consumer Allianceرقم الھاتف المجاني لتحالف متلقیي خدمات الرعایة الصحیة  
 1-888-804-3536على مستوى الوالیة  

Healthconsumer.org 

سیضّر بوضعي من    Medi-Calھل التأمین الصحي  
 الھجرة؟ 

ألجل) لن  (باستثناء الرعایة الطویلة ا Medi-Calفإن استخدامك للتأمین الصحي   ال.
-Mediیضّر بوضعك من الھجرة، إذ أن الحكومة الفدرالیة ال تضع التأمین الصحي  

Cal للمھاجرین في محاكمة   يفي االعتبار عند اتخاذ القرار بشأن الوضع القانون
  Medi-Calا كان لدیك المزید من األسئلة حول فوائد التأمین الصحي عامة.  وإذ

  ة یالصحمتلقیي خدمات الرعایة  حالف تالخاص بك ووضعك من الھجرة فاتصل ب 
Health Consumer Alliance  . 

 
 أخذ بیتي؟   Medi-Calھل یستطیع التأمین الصحي  

لن یأخذ بیتك.  وبالنسبة لألشخاص الذین یحصلون   Medi-Calال.  التأمین الصحي  
  Medi-Calل  وفقد یحا Medi-Calعلى الرعایة الطویلة األجل من التأمین الصحي 

فقط بعد وفاتك، ولكن ھناك طرق لحمایة ممتلكاتك.   وذلك استرداد تكلفة الرعایة 
  Health Consumer Alliance الصحیة متلقیي خدمات الرعایة  تحالف ب اتصل 

 للحصول على المساعدة.  

https://benefitscal.com/
http://dhcs.ca.gov/COL
http://www.coveredca.com/
http://www.localclinic.net/
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