ما الذي تحتاج إليه للقيام بالتسجيل؟

دخلك المالي = مقدار المساعدة التي يمكنك الحصول عليھا
يمكنك الحصول على مساعدة لدفع أقساط تأمينك الصحي:

 رقم الضمان االجتماعي )أو رقم الوثيقة بالنسبة
للمھاجرين الشرعيين(؛

)(100% FPL - 400% FPL

11,770 - 47,080
15,930 - 63,720
20,090 - 80,360
24,250 - 97,000
28,410 - 113,640
32,570 - 130,280

 بيانات الدخل ومعلومات الجھة الموظفة لكل فرد في
أسرتك يحتاج إلى الحصول على تأمين صحي )مثل
قسائم الراتب ،نسخة من نماذج ضريبة الدخل ،نماذج
(W-2
 تاريخ ميالد كل شخص في أسرتك.
 رقم بوليصة التأمين لكل فرد في أسرتك يمتلك تأمين
صحي.

$
$
$
$
$
$

يمكنك الحصول على مساعدة لدفع التكاليف الطبية التي ال يغطيھا التأمين الصحي:
)(100% FPL - 250% FPL

الدخل السنوي
11,770 - 29,425
15,930 - 39,825
20,090 - 50,225
24,250 - 60,625
28,410 - 71,025
32,570 - 81,425

 إذا كنت مؤھال للحصول على تأمين صحي عن طريق
وظيفتك ،فسيكون عليك تقديم معلومات عن خطة
التأمين تلك )حتى وإن كنت غير مسجل بھا(.
بخصوص التحقق من وضع المھاجر

الدخل السنوي

عدد أفراد العائلة
1
2
3
4
5
6

$
$
$
$
$
$

عدد أفراد العائلة
1
2
3
4
5
6

إذا كنت مؤھال للحصول على خدمات  MaineCareبسبب ﺣالة الھجرة الخاصة بك ،يمكنك
الحصول على المساعدة في دفع أقساط تأمينك الصحي والتكاليف الطبية التي ال يغطيھا
التأمين:



إذا كنت متواجدا كمھاجر شرعي ،فسوف يتم التحقق من
حالة الھجرة الخاصة بك عن طريق دائرة خدمات الھجرة
والمواطنة األمريكية ) (USCISمن خالل قاعدة بيانات التحقق
الممنھج من حالة المھاجر بغرض تقييم االستحقاقات
).(SAVE



إذا تعذر عليك التحقق من وضعك إلكترونيا ،سيكون بمقدورك
تقديم وثائق إضافية لتصحيح السجل الخاص بك.



يتوجب عليك إثبات وضع الھجرة فقط ألفراد أسرتك الذين
المتقدمين بطلب للحصول على تأمين صحي.



لن تستخدم المعلومات المقدمة حول وضع الھجرة الخاص بك تستند إرشادات الدخل أعاله على مستويات الفقر الفيدرالية لسنة .2015
إال ألغراض تحديد أھليتك من عدمھا.

)(no income – 400% FPL

الدخل السنوي
47,080
63,720
80,360
97,000
113,640
130,280

000000-

$
$
$
$
$
$

عدد أفراد العائلة
1
2
3
4
5
6

