
للبقاء! هنا 

قانون الرعاية الصحية امليرسة أسس 10 فوائد صحية رضورية:

قانون الرعاية الصحية امليرسة )ACAِ( املعروف ب”أوباما كري”.هو قانون فدرايل أَلزم عىل قطاع التأمني الخاص أن يغري الكثري 
من املامرسات الضارة.
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قانون الرعاية الصحية امليرسة)ACA( كّون طريقتني ألن يساعدوا الناس أن يأخذوا تأمني صحي شامل

 ACA“ :الطريقة األوىل
للبالغني” توسيع املديكيد 

للمواطنني األمريكيني و 
الغري مواطنني املؤهلني 

تحت %138 من خط الفقر 
.)FPL( الفدرايل

PATH 2  ،ACAلو كان شخصاً مؤهالً أن يشرتي و يشرتك يف خطة تأمني ال
 ميكنهم أن يكونوا مؤهلني ايضاً لتلقي املساعدات املالية لتخفيض
 التكلفة الشهرية للتأمني وتخفيض التكلفة املشرتكة. )املدفوعات
)املشرتكة

.التكاليف الغري مدفوعة من التأمني ستكون أقل •
 .سيكون عندك مدفوعات مشرتكة أقل أو تأمني مشرتك  •
 .الحد األقىص من “الدفعات من الجيب” ستكون أقل •

الطريقة الثانية: سوق ال
ACA للمواطنني األمريكيني 

واألشخاص املوجودين 
قانونياً لرشاء التأمني الصحي 

الخاص من خالل “سوق” 
إلكرتوين.



شبكة الدعم العائيل ملنظمة ICIRR )تحالف إلينوي لحقوق املهاجرين والالجئني( • 
متواجدة ألفراد املجتمع لنقاش االختبارات املؤهلة للتّغطية الصحية:7693-435-855-1

Getcoveredillinois.gov: توفر قامئة تدقيق مبا تبحث فيه من برنامج تأمني صحي، • 
وترشح اختيارات الربامج املختلفة، و تربطك مع مستشار مدرب للمساعدة يف املشاركة 

أو إحالة أفراد املجتمع املديكيد ملساعدتهم أكرث يف تحديد تأهيلهم.  
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أن يعيش يف أمريكا• 

مواطن امرييك او تكون حالة الهجرة “متواجد قانونياً”• 

غري مسجون• 

ليس عنده اي مصدر آخر من التأمني الصحي )أو غري مؤهل( مثل التأمني من • 
صاحب العمل، مديكري )التأمني الصحي للمسنني(، مديكايد )التأمني الصحي لذوي 
الدخل املنخفض(، برنامج التأمني لألطفال)CHIP(، أو أي مصدر آخر يوفر تغطية 

صحية مؤهلة.

* املهاجرين  الغري رشعيني والحاصلني عىل برنامج DACA)العمل املؤجل للقادمني يف 
ACAمرحلة الطفولة( ليسوا مؤهلني لتغطية ال

أثناء فرتة التسجيل املفتوح )عادتاً من 1 نوفمرب - 15 يناير( أو فرتة ثانية من السنة إذا كنت 
مؤهالً لفرتة التسجيل الخاصة*.

لعام 2022، هناك فرتة تسجيل خاصة لألشخاص الذين لديهم دخل أقل من %150 من • 
خط الفقر الفدرايل.

إذا حصلت مؤخرًا عىل الجنسية األمريكية أو حدث تغيري يف وضع الهجرة الخاص بك ، • 
فقد تكون مؤهالً لفرتة تسجيل خاصة.

بناءاً عىل نوع فرتة التسجيل الخاصة بك، قد يكون معك 60 يوم قبل او 60 يوم بعد • 
ACAالحدث لِتسجل لربنامج ال

معلومات الهجرة املوفرة لسوق او متجر الACA لن تُستخدم ضدك ولن تُستخدم • 
لتنفيذ أفعال تخص وضع هجرتك. 
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