هل لديك أسئلة؟
نحن هنا لتقديم المساعدة.

تواريخ هامة

AccessHealthCT.com

تبدأ فترة التسجيل المفتوح في
 1نوفمبر  2020حتى  15ديسمبر .2020

نوفمبر

1

إلى

ديسمبر

15

إذا كنت مؤهالً للحصول على ( HUSKY Healthبرنامج التأمين
الصحي لألطفال )Medicaid/أو إذا كنت مؤهالً للحصول على فترة
تسجيل خاصة  ،يمكنك التسجيل في أي وقت من العام.
بعد فترة تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين من التسجيل،
سوف تتلقى ما يلي:
خطاب تأكيد من Access Health CT

دعم التحاور الحي

مساعدة افتراضية
وشخصية مجانية

اعت ُر على الوسطاء و
متخصصي التسجيل

الهاتف:

1-855-490-2428

مقارنة الخطط:
ضع في االعتبار أطبائك ،وعقاقير وصفاتك الطبية والخدمات الطبية حتى
تجد الخطة المالئمة لك.

الفاتورة األولى من شركة التأمين الخاصة بك

بطاقات الهوية من شركة التأمين الخاصة بك

يناير

1
يناير

30

بدأ التغطية الصحية الخاصة بك

تفقد الحساب لالطالع على التحديثات

للحصول على كامل التفاصيل زوروا موقع
Learn.AccessHealthCT.com

مقارنة الخطط

تسجيل الدخول

قم بالتسجيل اآلن

Si habla español, hay servicios gratuitos de asistencia
lingüística a su disposición. Llame al 1-855-490-2428.

احمي صحتك.
غحصل على تغطية.
فترة التسجيل المفتوحة لعام 2021

Caso você fale português, estão disponíveis para você,
de forma gratuita, serviços assistenciais de idioma.
Ligue para 1-855-490-2428.

#GetCoveredCT
#AHCT
تلتزم شركة  Access Health CTقوانين الحقوق المدنية الفيدرالية المعمول بها دون أي تمييز في
برامجها وأنشطتها الصحية على أساس العرق أو اللون أو وطن المنشأ أو السن أو اإلعاقة أو الجنس.

تتيح بين يديك خطط تأمين صحي بجودة مالئمة

نبذة عنا:
نبذة عنا:
يعد  Access Health CTمكا ًنا يمكنك من خالله التسوق والمقارنة والتسجيل في خطط
الرعاية الصحية عالية الجودة .إنه المكان الوحيد الذي يمكنك فيه التأهل للحصول على
مساعدة مالية أو أن تكون مؤهالً للحصول على تغطية مجانية أو منخفضة التكلفة من
خالل ( HUSKY Healthبرنامج التأمين الصحي  /برنامج التأمين الصحي لألطفال).

مزايا التغطية الصحية
مزايا التغطية الصحية

تشتمل جميع خطط  Access Health CTعلى مزايا صحية أساسية هامة
 Access Healthعلى مزايا صحية أساسية هامة
صحتك CT
جميع خطط
تشتمل
أنت وعائلتك.
للحفاظ على
للحفاظ على صحتك أنت وعائلتك.

خدمات وقائية مثل الفحوصات
الفحوصات
السنوية ،مثل
خدمات وقائية
إلخ.
والجرعات،
الطبية
الطبية السنوية ،والجرعات ،إلخ.

الرعاية قبل والدة
والدة
الطفل قبل
الرعاية
وبعدها
الطفل وبعدها

فحوصات
العقاقير الموصوفة طبيًا
فحوصات
مخبرية
العقاقير الموصوفة طبيًا
مخبرية
الرعاية الصحية الخارجية – هي تلك الرعاية التي تحصل عليها دون الذهاب
الصحية الخارجية – هي تلك الرعاية التي تحصل عليها دون الذهاب
الرعاية
المستشفى
إلى
المستشفى
إلى
خدمات طب األطفال مثل العناية بأسنان وإبصار األطفال

األطفال
رعايةوإبصار
بأسنان
العناية
األطفال مثل
خدمات طب
المقيمين
المرضى
باسم
المعروف
بالمستشفى
العالج
رعاية
المعروف
الخدماتبالمستشفى
العالج
المقيمينأو
المرضى المرض
التعافي بعد
باسمعلى
تساعدك
واألجهزة التي

واألجهزة التي تساعدك على التعافي بعد المرض أو
الخدمات لإلصابة
التعرض
لإلصابة
التعرضغرفة الطوارئ
زيارات
زيارات غرفة الطوارئ
الصحة العقلية وعالج إدمان المخدرات
الصحة العقلية وعالج إدمان المخدرات

نقدم تغطية الرعاية الصحية من خالل:
نقدم تغطية الرعاية الصحية من خالل:

ما تحتاجه للتسجيل:
ما تحتاجه للتسجيل:

المساعدة المالية:
المساعدة المالية:
أكثر من  90٪من الناس يحصلون على البعض نوع
المساعدة المالية  ،منخفضة التكلفة أو مجانية تغطية*
 Access Health CTهو المكان الوحيد الذي يمكنك فيه التأهل للحصول على
مساعدة مالية ،أو أن تكون مؤهالً للحصول على تغطية مجانية أو منخفضة
التكلفة *.تعتمد المساعدة المالية على تفاصيل طلبك مثل الدخل التقديري
والعمر والعنوان.

هل أنت مؤهل للحصول على مساعدة مالية؟
تحصل على اقل من:

تحصل على اقل من:
 104,800دوالر

معرفة هذه المعلومات الخاصة بك،
الخاصة بك،
المعلومات
معرفة هذه
بطلب للحصول على
منزلك يتقدم
شخص في
وبأي
تأمين:شخص في منزلك يتقدم بطلب للحصول على
وبأي
تأمين:
تواريخ الميالد
تواريخ الميالد
أرقام الضمان االجتماعي
أرقام الضمان االجتماعي
التأشيرة أو البطاقة الخضراء أو وثائق الهجرة
التأشيرة أو البطاقة الخضراء أو وثائق الهجرة
أحدث نموذج  W2و/أو نموذج  ،1040ونموذج 1099
أحدث نموذج  W2و/أو نموذج  ،1040ونموذج 1099
كشوف الرواتب ،أو بيانات الربح والخسارة أو غيرها من معلومات
التوظيفالرواتب ،أو بيانات الربح والخسارة أو غيرها من معلومات
كشوف
التوظيف
التغطية التأمينية الحالية
التغطية التأمينية الحالية

 51,040دوالر
 36,156دوالر

 17,608دوالر
المساعدة الطبية /
الطبية /
المساعدة
لألطفال
الصحي
التأمين
التأمين الصحي لألطفال
تتعاون شركة  Access Health CTمع إدارة  CTللخدمات االجتماعية
تتعاون شركة  Access Health CTمع إدارة  CTللخدمات االجتماعية

قد تتأهل لـ:
مساعدة مالية

قد تتأهل لـ:
Medicaid

شخص واحد

قد تتأهل لـ:
مساعدة مالية

قد تتأهل لـ:
Medicaid

عائلة من اربعة

*خيارات تغطية منخفضة التكلفة ومجانية من خالل / HUSKY Health (Medicaid
برنامج التأمين الصحي لألطفال) للمسجلين المؤهلين.

هام:
هام:

بعد قيامك بالتسجيل ،قد تحتاج إلى تقديم مستندات لتأكيد المعلومات
والدخل.مستندات لتأكيد المعلومات
إلى تقديم
مثلتحتاج
بالتسجيل ،قد
بعد
الجنسية
قيامك في طلبك،
التفصيلية
التفصيلية في طلبك ،مثل الجنسية والدخل.
اتصل بنا خالل العام لإلبالغ عن التغييرات في حسابك مثل الدخل أو
بنا خالل العام لإلبالغ عن التغييرات في حسابك مثل الدخل أو
اتصل
العنوان.
العنوان.

