Immigration Below Poverty Level Can Apply for Marketplace Subsidies
المھاجرون تحت خط الفقر باستطاعتھم التقديم على دعم سوق التأمين الصحي
ھل تعلم أي مھاجر قانوني غير قادر على الحصول على التأمين الصحي المسمى "مين كير"  MaineCareنظرا لوضع
الھجرة؟
بإمكانك الحصول على دعم لمساعدتك على دفع التأمين الصحي .يبقى ھذا األمر صحيحا حتى إذا كان دخلك أقل من %100
من خط الفقر الفيدرالي المعروف اختصارا بـ  .FPLبإمكانك التقديم على سوق التأمين الصحي الفيدرالي.
ھذه أمثلة على مھاجرين قانونيين بإمكانھم التقديم على الدعم:
شخص اليمتلك أي مصدر للدخل وحاصل على الكرت األخضر ،Green Cardومقيم دائم بشكل قانوني ،وقدم إلى

الواليات المتحدة قبل أربع سنوات .ھذا الشخص غير مستحق للتأمين الصحي المسمى "مين كير"  MaineCareألنه مقيم
دائم بشكل قانوني لمدة تقل عن خمس سنوات .لكن ھذا الشخص يستطيع الحصول على الدعم في سوق التأمين الصحي ،حتى
إذا كان دخله أقل من خط الفقر .السبب في ذلك ھو عدم تمكنه من الحصول على ال" مين كير"  MaineCareنظرا لصفته
القانونية.
شخص طالب للجوء ولديه تصريح للعمل ولكنه اليمتلك أي مصدر للدخل .اليستطيع ھذا الشخص الحصول على

ال"مين كير"  MaineCareألنه طالب للجوء .طالبو اللجوء بإمكانھم الحصول على الـ"مين كير" فقط في حاالت الحمل أو
من ھم دون الـ 21سنة .طالبو اللجوء بإمكانھم الحصول على الدعم في سوق التأمين الصحي حتى لو كان الدخل أقل من خط
الفقر .السبب في ذلك ھو عدم تمكنھم من الحصول على ال"مين كير"  MaineCareنظرا لصفتھم القانونية.
ھناك نوعان من المساعدة المتاحة للمھاجرين تحت خط الفقر:
•
اإلعفاء الضريبي – المھاجرون المتواجدون بشكل قانوني ويقل دخلھم عن  %400من خط الفقر بإمكانھم التقديم
على أقساط اإلعفاء الضريبي .يساعد ھذا اإلعفاء على دفع التأمين الصحي في سوق التأمين .إذا كان دخل ھؤالء المھاجرين
يقل عن  %133من خط الفقر ،فإنھم لن يدفعوا أكثر من  %2من دخلھم لتكاليف األقساط .إذا كان الشخص اليمتلك أي
مصدر للدخل ،فستكون األقساط مجانية.
دعم تقاسم التكاليف – األشخاص الذين يقل دخلھم عن  %250من خط الفقر بإمكانھم أيضا الحصول على
•
مساعدة فيما يخص بعض التكاليف المدفوعة من الجيب ) (out-of-pocketللرعاية الصحية .تضم ھذه التكاليف عدة أمور
كال  .co-payments, deductiblesالمھاجرون المتواجدون بشكل قانوني ولديھم دخل أقل من  %100من خط الفقر
لديھم نفس دعم تقاسم التكاليف لألشخاص ذوي مستوى الدخل .%100
اتصل بمعاون معتمد لسماع كيفية حصول المھاجرين ذوي الدخل المحدود على دعم سوق التأمين .المعاونون المعتمدون
بإمكانھم مساعدتكم في تقديم الطلب.
يحتوي الموقع  www.Enroll207.comعلى قائمة بمعاونين معتمدين حسب رمز المنطقة.
لمعرفة المزيد عن أحقية المھاجرين الحصول على برامج الرعاية الصحية ،اتصل بجوبي ثوياليل  Joby Thoyalilفي
شركاء ماين للعدالة المتساوية  Maine Equal Justice Partnersعلى الرقم  Joby (207) 626-7058ملحق ) (207أو
اإليميل jthyalil@mejp.org

