
الحصول على التغطية 
الصحية:

أشياء يتعين عليك معرفتها حول 
سوق التأمين الصحي

nn Health Insurance يساعدك سوق التأمين الصحي
®Marketplace في التسوق والتسجيل في تغطية التأمين 

الصحي التي تناسب احتياجاتك والميزانية. عند قيامك بملء طلب 
سوق التأمين الصحي )Marketplace(، سنخبرك ما إذا كنت 

مؤهالً لما يلي: 

n خطط التأمين الخاصة. قد تكون مؤهالً للحصول على 	
توفيرات، مثل مبالغ االسترداد الضريبي لتغطية األقساط 
التأمينية أو تخفيضات تقاسم التكاليف، استناًدا إلى حجم 
أسرتك ودخلك. إذا لم تكن مؤهالً للتوفيرات، فال يزال 

بإمكانك شراء تغطية تأمين صحي من سوق التأمين الصحي. 
تغطي الخطط مزايا التأمين الصحي األساسية والحاالت 

المرضية الموجودة مسبقًا والرعاية الوقائية. وعادةً، يمكنك 
التسجيل في إحدى هذه الخطط فقط خالل فترة التسجيل التي 

يتم فتحها كل سنة، وذلك ما لم تكن مؤهالً للتسجيل خالل 
فترة تسجيل خاصة بسبب حدث حياتي ما )مثل فقدان تغطية 

أخرى، أو الزواج، أو االنتقال، أو إنجاب طفل(. 

n برنامج Medicaid أو برنامج التأمين الصحي لألطفال 	
)CHIP(. تقدم هذه البرامج رعاية صحية مجانية أو منخفضة 

التكلفة لتغطية األشخاص ذوي الدخل المحدود واإلعاقات 
والظروف األخرى. إذا كنت مؤهالً، فسوف نرسل بياناتك إلى 

الوكالة التي في واليتك، والتي ستقوم بدورها باالتصال بك. 
 Medicaid يمكنك التقدم بطلب للحصول على تغطية برنامج

وتغطية برنامج CHIP في أي وقت.

nn لمعرفة HealthCare.gov تفضَّل بزيارة الموقع اإللكتروني
المزيد حول كيفية التقدم بطلب للحصول على تغطية تأمينية من 

سوق التأمين الصحي )Marketplace(. في بعض الواليات، 
 .)Marketplace( تدير الحكومة الفيدرالية سوق التأمين الصحي
بينما تدير الواليات األخرى أسواق التأمين الصحي الخاصة بها. 
بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه، يمكنك معرفة خطواتك 

.HealthCare.gov التالية من خالل الموقع اإللكتروني

nn ذا كنت مؤهالً للحصول على تأمين مستند إلى الوظيفة، فيمكنك
التفكير في التبديل إلى إحدى خطط سوق التأمين الصحي 

)Marketplace(. ومع ذلك ال يمكنك التسجيل في كٍل من خطة 
تأمين مستند إلى الوظيفة وخطة تأمين من سوق التأمين الصحي 

)Marketplace( ذات توفيرات في نفس الوقت. إذا لم تكن مسجالً 
في خطة تأمين مستند إلى الوظيفة ولكن وفرت لك جهة عملك 

إحدى الخطط، فلن تصبح مؤهالً للتوفيرات المستندة إلى دخلك ما 
لم تكن خطة التأمين المستند إلى الوظيفة باهظة الثمن أو ال تفي 

بالحد األدنى من المتطلبات. 

nn ،إذا واجهت أحداثًا حياتية معينة )مثل االنتقال إلى والية جديدة
أو الزواج، أو إنجاب طفل، أو فقدان التغطية التأمينية الصحية(، 

فقد تكون مؤهالً لفترة تسجيل خاصة للتسجيل خاللها في خطة 
دوا الخدمة  سوق التأمين الصحي أو تغييرها. د يطلب منك مزّوِ

في سوق التأمين الصحي تقديم المستندات التي تؤكد ذلك الحدث. 
يجب عليك إرسال نسخ من المستندات قبل أن تتمكن من البدء في 

استخدام تغطيتك. 

 يحق لك الحصول على المعلومات الخاصة بالسوق بصيغة يسهل الوصول إليها مثل الطباعة بحروف كبيرة أو الطباعة بطريقة برايل أو اإلتاحة في صيغة ملف صوتي.
يحق لك أيًضا تقديم شكوى إذا شعرت بأنك تعرضت للتمييز.

تفضَّل بزيارة CMS.gov/about-cms/agency-information/aboutwebsite/cmsnondiscriminationnotice، أو اتصل بمركز اتصاالت سوق التأمين الصحي على الرقم 
2596-318-800-1 للحصول على المزيد من المعلومات. ويمكن لمستخدمي الهاتف النصي TTY االتصال على الرقم 1-855-889-4325.
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