هل يمكنني التسجيل؟

هل لديك أسئلة؟ نحن هنا للمساعدة.

على الرغم من النتهاء فترة التسجيل المفتوح لعام ،2021
إال أنه يمكنك التسجيل في تغطية الرعاية الصحية في أي وقت
ً
مؤهل لـ (/HUSKY Health Medicaid
من العام إذا كنت
برنامج التأمين الصحي لألطفال) أو من خالل فترة التسجيل
الخاصة .يجب أن يكون لديك حدث حياتي مؤهل لفترة
التسجيل الخاصة حتى تقوم بالتسجيل.

AccessHealthCT.com

مساعدة شخصية
وافتراضية مجانية

دعم الدردشة الحية

تشمل أحداث الحياة المؤهلة ما يلي:
•
•
•
•
•
•
•

تزوجت للتو
الحمل أو الوالدة أو التبني أو الرعاية البديلة
فقدان التغطية بسبب انتقالك مؤخرً ا إلى والية كونيتيكت
فقدان التغطية بسبب تغيير الوظيفة
الطالق أو االنفصال القانوني
تجاوز العمر المسموح به في خطة والديك الصحية
فقدان التغطية غير الطوعي

رقم الهاتف:

البحث عن وسطاء
وأخصائيي التسجيل

1-855-490-2428

المقارنة بين الخطط:
ضع في اعتبارك أطبائك واألدوية الموصوفة لك والخدمات
الطبية للعثور على الخطة المناسبة لك.

المواعيد النهائية للتحقق:
حدث حياتي مؤهل
ما يصل إلى  60يو ًما لتقديم
طلب لدى AHCT

Compare Plans

Sign In

Enroll Now

فترة التسجيل الخاصة لعام 2021

بدء الطلب
ما يصل إلى  30يو ًما لتأكيد
الحدث الحياتي المؤهل

تأكيد الحدث
الحياتي المؤهل

بحاجة إلى تغطية
اآلن؟ قم بحماية
صحتك.

ما يصل إلى  90يو ًما من تاريخ
تقديمك لتأكيد المعلومات األخرى
من طلبك (إذا ُطلب منك ذلك)

التحقق من المعلومات
للحصول على التفاصيل كاملة ،قم بزيارة

Learn.AccessHealthCT.com/Qualifying-Life-Event

Si hablas español, hay servicios gratuitos de ayuda
lingüística a tu disposición. Llama al 1-855-490-2428.
Caso você fale português, estão disponíveis para você,
de forma gratuita, serviços assistenciais de idioma.
Ligue para 1-855-490-2428.

#GetCoveredCT #AHCT
يتوافق برنامج  Access Health CTمع قوانين الحقوق المدنية الفيدرالية المعمول
بها وال يميز على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو السن أو اإلعاقة أو
الجنس في برامجه وأنشطته الصحية.

يوصلك بخطط تأمين صحي عالية الجودة

من نحن:
 Access Health CTهو مكان يمكنك من خالله التسوق والمقارنة
والتسجيل في خطط رعاية صحية عالية الجودة .إنه المكان الوحيد الذي
ً
مؤهل ،التسجيل
يمكنك فيه التأهل للحصول على مساعدة مالية أو ،إذا كنت
في تغطية مجانية أو منخفضة التكلفة من خالل HUSKY Health
( /Medicaidبرنامج التأمين الصحي لألطفال)

فوائد التغطية:
تشمل كافة خطط  Access Health CTعلى فوائد صحية أساسية مهمة
للحفاظ على صحتك وصحة أسرتك.
الخدمات الوقائية مثل
الفحوصات السنوية،
وال ُحقن ،وما إلى ذلك.

الرعاية قبل وبعد
والدة طفلك

األدوية الموصوفة

االختبارات المعملية

المساعدة المالية:

ما تحتاجه للتسجيل:

• رعاية المرضى الخارجيين  -الرعاية التي تحصل عليها دون أن يتم
إدخالك المستشفى

يحصل أكثر من  90%من األشخاص على نوع
من المساعدة المالية أو تغطية منخفضة التكلفة
أو مجانية*

احصل على هذه المعلومات لنفسك وألي
شخص في منزلك يقدم للحصول على تأمين:

• العالج في المستشفى المعروف باسم رعاية المرضى الداخليين

تعتمد المساعدة المالية على تفاصيل طلبك مثل الدخل
التقديري والعمر والعنوان.

• خدمات طب األطفال مثل العناية باألسنان والبصر لألطفال
• الخدمات واألجهزة التي تساعدك على التعافي بعد مرض أو إصابة

هل أنت مؤهل للحصول على مساعدة مالية؟

• زيارات غرفة الطوارئ
• عالج الصحة النفسية وتعاطي المخدرات

يبلغ دخلك أقل من:

يبلغ دخلك أقل من:

نحن نقدم تغطية الرعاية الصحية من خالل:

 104800دوالر

•

تواريخ الميالد

•

أرقام الضمان االجتماعي

•

التأشيرة أو البطاقة الخضراء أو وثائق الهجرة

•

أحدث  W2و/أو نموذج  ،1040نموذج 1099

•

تغطية التأمين الحالية

•	كعوب شيكات الراتب أو كشوفات الربح والخسارة أو معلومات
التوظيف األخرى لتأكيد الدخل لكل فرد في منزلك الضريبي

 51040دوالر
 17608دوالر
ً
مؤهل لـ:
قد تكون
Medicaid
Medicaid/
Children’s Health

يتشارك برنامج  Access Health CTمع دائرة الخدمات االجتماعية بوالية كونيتكت

هام:

 36156دوالر
ً
مؤهل لـ:
قد تكون
مساعدة مالية

شخص واحد

ً
مؤهل لـ:
قد تكون
Medicaid

ً
مؤهل لـ:
قد تكون
مساعدة مالية

أسرة من أربعة أفراد

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

•	بعد التسجيل ،قد تحتاج إلى تقديم مستندات لتأكيد التفاصيل
في طلبك ،مثل الجنسية والدخل.
•	اتصل بنا خالل العام لإلبالغ عن التغييرات التي تطرأ على
حسابك ،من الدخل أو العنوان.

