
 

 أسئلة عليك طرحها 
 على نفسك عندما 

تقوم باختيار إحدى 
خطط التأمين

 )Health Insurance Marketplace® ( يوفر سوق التأمين الصحي
أنواًعا مختلفة من الخطط لتتناسب مع شتى االحتياجات والميزانيات. تجُدر 

اإلشارة إلى أن معظم األشخاص مؤهلون للحصول على اّدخارات من شأنها 
جعل التغطية التأمينية الصحية معقولة السعر. يمكنك مقارنة الخطط استناًدا 
إلى ما هو مهم بالنسبة لك واختيار السعر والتغطية التي تناسب احتياجاتك. 
اطرح على نفسك هذه األسئلة أثناء تسوق خطط التأمين الصحي للحصول 

 Health Insurance( على تغطية تأمين صحي من سوق التأمين الصحي
.)Marketplace® 

هل يمكنني الحصول على مساعدة لدفع تكاليف 
تغطية Marketplace؟

عندما تقوم بالتسجيل في خطة التأمين الصحي على موقع 
HealthCare.gov، يمكنك العثور على خطط تأمين ذات أقساط منخفضة 

إذا ما كنت مؤهالً لتلك االّدخارات. يمكنك تصفح خطط التأمين الصحي 
والحصول على األسعار التقديرية. بعد ملء طلب سوق التأمين الصحي 
) ®Health Insurance Marketplace(، ستكتشف ما إذا كنت مؤهالً 

للحصول على توفيرات.

HealthCare.gov/lower-costs تفّضل بزيارة الموقع اإللكتروني
لمعرفة ما إذا كنت مؤهالً لالستمتاع باّدخارات من سوق التأمين الصحي 

) ®Health Insurance Marketplace( وفقًا لدخلك.

ما هي المزايا التي تغطيها خطط التأمين الصحي؟
تقدم جميع خطط التأمين الصحي المتوفرة في سوق التأمين الصحي “المزايا 

الصحية األساسية”، والتي تكون عبارة عن مجموعة من 10 فئات من 
الخدمات التي يجب أن تغطيها خطط التأمين الصحي بموجب قانون الرعاية 

بأسعار معقولة )ACA(. تغطي هذه المزايا أموًرا مثل زيارات الطبيب 
والوصفات الطبية وخدمات العالج في المستشفيات والحمل والمزيد.

يمكن لخطط الرعاية الصحية أن تقدم لك خدمات أخرى مثل خدمات 
فحوصات حدة اإلبصار أو األسنان أو برامج إدارة الرعاية الطبية لبعض 

األمراض أو الحاالت المحددة. على أي حال فقد تختلف بعض المزايا 
المحددة من والية إلى أخرى. ربما تواجه اختالفات بسيطة بين الخطط 

حتى داخل الوالية الواحدة. عند مقارنتك لخطط الرعاية الصحية، سيكون 
بمقدورك معرفة المزايا المشمولة في كل خطة تأمين. للمزيد من المعلومات 
HealthCare.  حول المزايا التي تغطيها خطط التأمين الصحي، قم بزيارة

./gov/coverage/what-marketplace-plans-cover

https://www.HealthCare.gov/lower-costs
https://www.HealthCare.gov


كيف أختار خطة؟
عند اختيارك خطة ما، يكون من الجيد التفكير في إجمالي تكاليف الرعاية 

الصحية، وليس فقط قسط التأمين الذي تدفعه إلى شركة التأمين الخاصة بك 
كل شهر.

يمكن أن يكون للتكاليف التي تدفعها من جيبك تأثير كبير على إجمالي إنفاقك 
على الرعاية الصحية. راجع تكاليف الخطة فيما يتعلق بما يلي:

nn المبالغ المقتطعة: المبلغ الذي تدفعه مقابل أي خدمات مغطاة قبل
بدء الخطة في الدفع

nn مبلغ المشاركة التأميني: نسبة مئوية من إجمالي التكلفة المطلوبة
عندما تحصل على أي خدمة، مثل 20%

nn مبالغ المشاركة في السداد: مبلغ محدد تدفعه عندما تحصل على
أي خدمة، مثل $25

الختيار خطة استناًدا إلى إجمالي تكاليف الرعاية الصحية، ستحتاج إلى تقدير 
مقدار الرعاية الطبية التي من المحتمل أن تستخدمها خالل العام المقبل. 

عند مقارنة الخطط المتاحة في سوق التأمين الصحي، يمكنك اختيار مقدار 
الرعاية الطبية التي تتوقع أن يستخدمها كل فرد من أفراد أسرتك كمنخفضة 

أو متوسطة أو عالية. عند استعراض الخطط، سترى تقديًرا إلجمالي تكاليفك 
- بما في ذلك األقساط الشهرية وجميع التكاليف التي تدفعها من جيبك - 

استناًدا إلى مقدار الرعاية الطبية التي تتوقع أن تستخدمها أسرتك.

تكون بعض فئات خطط التأمين الصحي ذات أسعار ميسورة. تحتوي الخطط 
التي من نفس الفئة على نفس التكلفة التي يتم دفعها من الجيب، والمبالغ 

المقتطعة، والحد األقصى لما يُدفع من الجيب، ومبالغ المشاركة في السداد، 
ومبلغ المشاركة التأميني. وتشمل هذه الخطط أيًضا بعض المزايا التي يتم 
توفيرها لك قبل أن تصل إلى حد المبلغ المقتطع. ستدفع فقط مبلغ مشاركة 

في السداد مقابل خدمات مثل الرعاية العاجلة وزيارات األطباء واألخصائيين 
واألدوية األصلية والبديلة.

ما هي مستويات أو فئات الخطط المختلفة؟
يتم تصنيف خطط التأمين الصحي في سوق التأمين الصحي في 4 فئات: 

البرونزية )Bronze( والفضية )Silver( والذهبية )Gold( والبالتينية 
)Platinum(. خطط الكوارث هي فئة خطط التأمين الصحي الخامسة 

المتوفرة لبعض األشخاص. تعتمد فئات خطط التأمين الصحي هذه على 
 كيفية تقاسمك أنت ومزود خطتك تكاليف الرعاية الصحية الخاصة بك. 

وال يكون لهذه الخطط أي عالقة بجودة الرعاية التي تحصل عليها.

بشكٍل عام، تشتمل فئات الخطط ذات األقساط األعلى )الذهبية والبالتينية( 
على مبالغ مقتطعة أقل. وتشتمل الفئات ذات األقسط األقل )البرونزية 

والفضية( على مبالغ  مقتطعة أعلى.

ما هي خطط التأمين الصحي للكوارث؟
تشتمل خطط التأمين الصحي للكوارث على أقساط شهرية منخفضة ومبالغ 
مقتطعة عالية جًدا. وهي قد تكون طريقة ميسورة التكلفة لحماية نفسك من 
أسوأ السيناريوهات، مثل التعرض لمرض خطير أو إصابة خطيرة. ومع 

ذلك، فإنك تدفع معظم النفقات الطبية الروتينية بنفسك. 

إذا كان عمرك أقل من 30 عاًما، يمكنك التسجيل في خطة كوارث. إذا كان 
عمرك 30 عاًما فأكثر، ال يمكنك التسجيل في خطة من هذه الفئة إال إذا 

كنت مؤهالً للحصول على إعفاء من العبء أو القدرة على تحمل التكاليف. 
HealthCare.gov/health- لمعرفة المزيد حول اإلعفاءات ، قم بزيارة

./coverage-exemptions/forms-how-to-apply

ما هي فئة الخطط التي تناسبني؟
nn إذا كنت تتوقع زيارات كثيرة للطبيب أو حاجتك إلى الوصفات

الطبية بانتظام: فقد ترغب في خطة ذهبية )Gold( أو بالتينية 
)Platinum(. تتمتع هذه الخطط عموًما بأقساط شهرية أعلى ولكن 

مبالغ مقتطعة أقل.

nn إن لم تكن تتوقع استخدام الخدمات الطبية بصورة مستمرة ولم
تكن تأخذ وصفات طبية بصورة مستمرة: فقد ترغب في الحصول 

على خطة فضية )Silver( أو برونزية )Bronze(. تُكلِّفك هذه 
الخطط أقل شهريًا، ولكنها تشتمل على مبالغ مقتطعة أعلى، لذا 

فإنك ستدفع أكثر قبل أن تبدأ الخطة في الدفع.

إن كنت مؤهالً لمزيد من االّدخارات بشأن المصروفات النثرية: فقد تكون 
الخطة الفضية )Silver( هي األفضل لك. إذا كنت مؤهالً للحصول على 
“تخفيض في تقاسم التكاليف” بناًء على دخلك، فيمكنك حينئذ توفير المال 

على التكاليف التي تُدفع من الجيب عندما تحصل على الرعاية، مثل المبالغ 
المقتطعة ومبالغ المشاركة في السداد - ولكن هذا فقط إذا قمت بالتسجيل في 

الخطة الفضية. لمعرفة ما إذا كنت مؤهالً للحصول على توفيرات، قم بزيارة 
 .HealthCare.gov/lower-costs



هل يمكنني الحصول على تغطية تأمين صحي للفم 
واألسنان من سوق التأمين الصحي؟

توفر بعض خطط التأمين الصحي تغطية للفم واألسنان، ولكن ليس جميعها. 
إذا كنت تريد تغطية تأمين صحي للفم واألسنان وكانت خطتك ال توفرها، 

يمكنك حينئذ التسجيل في خطة تأمين صحي للفم واألسنان منفصلة في 
نفس الوقت الذي تسجل فيه في خطة تأمين صحي عادية. تغطي بعض 

خطط التأمين الصحي للفم واألسنان األطفال فقط بينما يغطي بعضها اآلخر 
العائالت. يجب عليك مراجعة تفاصيل الخطة للتأكد من اشتمالها على المزايا 

التي تريدها.

يجب أن تقدم جميع الخطط تغطية تأمين صحي للفم واألسنان لألطفال 
الذين تبلغ أعمارهم 18 عاًما فأقل. إذا كنت مؤهالً للحصول على توفيرات 

وسجلت في أي خطة تأمين صحي يوفرها سوق التأمين الصحي،  سيتم 
تطبيق أي توفيرات متبقية على تغطية الفم واألسنان الخاصة بطفلك، سواء 
كان ذلك جزًءا من خطة التأمين الصحي الخاصة بك أو خطة تأمين صحي 

للفم واألسنان منفصلة.

هل ستتم تغطية تكلفة طبيبي الحالي واألدوية 
الموصوفة؟

عند مقارنتك خطط التأمين الصحي في سوق التأمين الصحي، سيكون لديك 
خيار إدراج األطباء والمرافق الطبية واألدوية التي تستلزم وصفة طبية. 

عند االطالع على الُخطط، سترى إن كانت كل خطة تغطي تكاليف زيارات 
األطباء والمرافق الطبية والوصفات الطبية التي أدرجتها أم ال.

ما هو تصنيف جودة خطة التأمين الصحي؟
قارن خطط التأمين الصحي المتوفرة في السوق باستخدام تقييم الجودة لكل 
خطة. يتم تقييم الخطط على مقياس من 5-1. تعني الخمس نجوم أن الخطة 

تحظى بأعلى جودة. قد ال يتوفر التقييم النجمي في بعض الحاالت، كأن 
تكون الخطط جديدة أو بها عدد مشتركين منخفض. ال يعني عدم وجود تقييم 
نجمي أن الخطط ذات جودة منخفضة. للمزيد من المعلومات حول تقييمات 

Marketplace.cms.gov/outreach-and- الجودة، تفّضل بزيارة
.education/choosing-a-high-quality-plan.pdf

هل لديك أي استفسارات؟ نحن هنا لمساعدتك.
nn للحصول على HealthCare.gov/choose-a-plan قم بزيارة

مزيد من المعلومات أو HealthCare.gov/see-plans لتصفح 
الخطط واألسعار قبل تقديم طلب.

nn ابحث عن أحد األشخاص في منطقتك لمساعدتك عبر الموقع
.LocalHelp.HealthCare.gov اإللكتروني

nn:اتصل بمركز سوق التأمين الصحي على الرقم 
  2596-318-800- 1. يمكن لمستخدمي خدمات الهاتف 

النصي )TTY( االتصال على الرقم 855-889-4325- 1.

 يحق لك الحصول على البيانات الخاصة بسوق التأمين الصحي بصيغة يسُهل االطالع عليها مثل الطباعة بأحرف كبيرة أو الطباعة بطريقة برايل أو في
 صيغة ملف صوتي. يحق لك أيًضا تقديم شكوى إذا شعرت أنك وقعت ضحية إلحدى حاالت التمييز العنصري.

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