
سوق التأمين 
الصحي

أمور يمكنك القيام بها 5
لالستعداد لالشتراك

ُ

1
HealthCare.gov قم بزيارة

 Health Insurance إعرف المزيد عن
Marketplace®، وبرامج أخرى مثل 
 Children’s Health و ،Medicaid

.)CHIP( Insurance Program

2
إسأل صاحب العمل عما إذا كان يقدم 

التأمين الصحي
إن لم يكن صاحب العمل يقدم التغطية التأمينية 

الصحية فيمكنك الحصول على التغطية من السوق 
)Marketplace( أو من مصادر أخرى.

3
قم بوضع قائمة باألسئلة قبل أن يحين 
المناسبة الصحية  الوقت الختيار خطتك 

على سبيل المثال، "هل يمكنني االستمرار مع 
طبيبي الحالي؟" أو "هل ستغطي هذه الخطة تكاليف 

التأمين الصحي الخاصة بي عند سفري؟".

4
قم بجمع المعلومات األساسية عن دخل 

األسرة 
ستحتاج إلى جمع معلومات عن الدخل تتوفر في 
استمارة W-2 وقسيمة القبض أو العائد الضريبي.

5
قم بتحديد ميزانيتك

ثمة أنواع مختلفة من الخطط الصحية لإليفاء 
 باإلحتياجات المختلفة والميزانيات. ستكون 

بحاجة لمعرفة المبلغ الذي يمكنك إنفاقه على 
االقساط الشهرية في كل كل شهر، والمبلغ الذي 

تريد أن تدفعه من جيبك لوصفات األدوية أو 
الخدمات الطبية.

  يحق لك الحصول على المعلومات الخاصة بسوق التأمين الصحي 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.
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خيارات التأمين الصحي 
يساعدك سوق التأمين الصحي في البحث عن التغطية الصحية المناسبة 

لميزانيتك والتي تلبي احتياجاتك. عند تقديمك لطلب للحصول على 
التغطية يمكنك رؤية جميع خياراتك واإلشتراك. يمكنك تقديم طلب 

للحصول على التأمين الخاص أو على Medicaid أوبرنامج التأمين 
 .)CHIP( الصحي لألطفال

 تقدم كل خطة صحية بسوق التأمين الصحي نفس المجموعة من الفو
ائد الصحية األساسية بما في ذلك زيارات الطبيب والرعاية الوقائية 

واإلقامة في المستشفى والوصفات الطبية والمزيد. يمكنك مقارنة الخطط 
بناًء على األسعار والفوائد وغيرها من الميزات المهمة بالنسبة لك قبل 

اتخاذ الخيار.

خطط التأمين التي تديرها الشركات الخاصة
تدير الشركات الخاصة خطط التأمين المقدمة من خالل سوق 
التأمين الصحي. بمقدورك مقارنة خيارات التغطية الصحية 
الخاصة بك في السوق ومعرفة كم ستكون األقساط والمبالغ 

القابلة للحسم والنفقات التي تدفعها من جيبك، قبل اتخاذك 
لقرار اإلشتراك بالسوق.

 تتوافر أوجه الحماية لك وألسرتك. ال يمكن 
 لخطط التأمين حرمانك من التغطية بسبب 

الظروف المرضية القائمة أو المزمنة مثل السرطان 
 أو السكري، وال يمكن تحميل النساء والرجال 

أقساطا مختلفة.

احصل على المساعدة 
فيما يخص التكاليف

يمكنك الحصول على إعفاء ضريبي 
لخفض تكاليف أقساطك الشهرية 

والنفقات التي تدفعها من جيبك عند 
استخدامك لسوق التأمين الصحي. 

ستتعرف على ما يمكنك توفيره عند 
تقديمك للطلب.

إستكشف السوق

 قُم بزيارة HealthCare.gov  للحصول 
 على إجابات إلسئلتك والتسجيل إلستالم 
تحديثات عن طريق البريد اإللكتروني 

بخصوص السوق. ويمكنك كذلك التواصل مع 
مركز االتصال التابع لسوق التأمين الصحي 

على الرقم: 2596-318-800-1. ويمكن 
لمستخدمي الهاتف النصي TTY االتصال على 

الرقم 1-855-889-4325.

عند فتح باب االلتحاق، يمكنك زيارة سوق 
التأمين الصحي وتقديم طلب للحصول على 

التغطية الصحية ومقارنة جميع خياراتك 
وااللتحاق بالخطة المناسبة.

إذا كنت مؤهالً للحصول على فترة اشتراك 
خاصة بسبب التغيّرات الحياتية مثل فقدان 

التغطية األخرى أو الزواج أو إنجاب أطفال أو 
تغير دخل أسرتك الُمقدَّر، يمكنك حينئذ التقدم 

بطلب للحصول على تغطية تأمينية صحية 
خارج فترة التغطية التأمينية الصحية المفتوحة. 

كما ويمكنك تقديم طلٍب لإلشتراك ببرنامج 
Medicaid وبرنامج التأمين الصحي لألطفال 

 )CHIP( في أي وقت خالل العام باستخدام 
نفس الطلب.
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