
برامج ميديكايد يف الينوي

 األمهات و البيبيهات هو
 برنامج تأمني صحي للحوامل.
 التغطية الشاملة متوفرة ملدة
 سنة كاملة بعد انتهاء الحمل.

 توفري وضع الهجرة ليس
.مطلوب لتكون مؤهالً

 اول كدز» هو برنامج تأمني»
 صحي لألطفال الذين عندهم
 19 سنة وأصغر. توفري وضع
 الهجرة ليس مطلوب لتكون

.مؤهالً

 املساعدة للمسنني،
 واملكفوفني، وذوي إعاقة

(AABD) هو برنامج تأمني 
 صحي لذوي اإلعاقة الذين
 يبلغون أكرث من 65 سنة و

 هم مواطنني أمريكيني أو
 »غري-مواطنني مؤهلني». (
 راجع دليل قانون الرعاية

( الصحية امليرسة

 قانون الرعاية الصحية
 امليرسة للبالغني (املعروف

 ايضاً بتوسيع املديكيد) هو
 برنامج تأمني صحي للمواطنني

 األمريكيني أو »غري-مواطنني
 مؤهلني». املجموعات األكرث

 شيوعاً هم مقيمني دامئني
 حاملني) (LPR) قانونيني

 الجرين كارد/الكرت األخرض)
 بنفس وضع الهجرة ملدة 5
 سنني والوضع اإلنساين مثل

.طالبي اللجوء والالجئني

 الخدمات املغطاة باملديكايد شاملة! يشمل املديكايد زيارات للدكتور، رعاية يف املشفى، العمليات الجراحية الالزمة و زيارات غرفة الطوارئ، عالج البرص،
 السمع، األسنان، ضبط السلوكيات، األدوية املوصوفة من الدكتور، التحاليل، وأكرث. يجب ان تكون مقيم يف والية الينوي وتكون، بشكل عام، ذو دخل

.منخفض لتكون مؤهالً للربامج املوصوفة باألسفل. متطلبات الدخل تختلف لكل برنامج

املديكايد، التأمني الصحي، هو برنامج تأمني صحي عام للعائالت واألشخاص الذين لديهم دخل منخفض. 

مديكايد - ميكنكم أن تعرفوه بإسم “كرت الصحة”، “اول كدز”،”تأمني صحي حكومي”، أو “فاميل كري”.
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الوحدة الثانية: التأمني الصحي 

)امليديكايد( مهم!



 الفوائد الصحية للمهاجرين
 والفوائد (HBIS) املسنني

 الصحية للبالغني املهاجرين
(HBIA) لديهم نفس 

 التغطية لدى املسجلني يف
 برنامج املديكيد العادي ما

 عدا استبعاد خدمات الرعاية
 طويلة األمد و الدعم مثل

 الرعاية يف دار مسنني و تغطية
.الخدمات من البيت/املجتمع

 كن متصل مع منظمة محلية من خالل برنامج مصادر
 العوائل املهاجرة الذين ميكنهم أن يساعدوك يف فهم تأهيلك

/www.icirr.org لهذه الربامج وتقديم معاملتك. زر موقع
ifrp ،(855)-435-7693 :او اتصل عىل شبكة الدعم العائيل 

.واتّبع التوجيهات

 :للبحث عن مصادر الصحة للمهاجرين بلغات مختلفة
www.icirr.org/healthcare-access

املصادر

 الفوائد الصحية للبالغني
 هو (HBIA) املهاجرين

 برنامج تأمني صحي لألشخاص
 بني أعامر 64-42، الذين ليسوا
  مؤهلني للمديكري او املديكيد
 HBISالعادي. راجع دليل ال
 الفوائد الصحية للمهاجرين)
 املسنني) للمجموعات األكرث

.شيوعاً املؤهلني لهذا الربنامج

 ضحايا التعذيب التجاري و
 (VTTC) جرائم خطرية اخرى

 هو برنامج لألشخاص الذين
 يبلغون من العمر عىل األقل

 19 سنة، الذين يريدون أن
 U-Visa يقدموا أو قدموا عىل

 T-Visa ،(ضحية جرمية)
 ضحية التجارة البرشية)، و/أو)

 معاملة طالب لجوء مؤهلون
 اىل املساعدات العامة املمولة
 من الوالية. املسجلني ميكنهم

 أن يكونوا مؤهلني لتلقي
طوابع الغذاء (فود ستامب/

 سناب)، املساعدة النقدية،
.واملديكايد

 الفوائد الصحية للمهاجرين
 هو برنامج (HBIS) املسنني

 تأمني لألشخاص الذين عندهم
 أكرب من 65 سنة، الذين

 ليسوا مؤهلني للتأمني الصحي
 للمسنني أو املديكيد العادي؛

 معظم املجموعات تشمل
 األشخاص الغري رشعيني يف

 وضع الهجرة، الحاصلني عىل
 الكرت األخرض (الجرين كارد)
 ملدة اقل من خمس سنني، أو

 الذين عندهم حالة حامية
(TPS) مؤقتة

 مديكايد طارئ للغري مواطنني
 (املعروف ب مديكاير

 الطوارئ) للمرىض الذين
 يحتاجون لرعاية طارئة مثالً

 إذا كان الوضع الصحي يف
 خطر شديد، تدهور وظائف

 الجسم، أو اختالل وظيفي يف
 أي عضو أو جزء. األشخاص

 ليسوا ملزمني أن يوفروا توثيق
 وضع الهجرة او رقم قومي
 (سوشل سكيوريت) ليكونوا
 مؤهلني. هناك اختالف يف
.متطلبات السن والدخل
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