
األفراد والعائالت: تقليل تكاليفك الطبية

تخفيضات مشاركة التكلفة المتاحة في 
NY State of Health

 NY قد يتمكن بعض األفراد والعائالت الذين يشترون التأمين في
State of Health المدار من الوالية، السوق الرسمي لخطط 
التكلفة  مشاركة  تخفيضات  على  الحصول  من  الصحية،  الرعاية 
التي تتيح لهم دفع مبالغ أقل عند الحصول على الرعاية الصحية.

يمكنك معرفة ما إذا كنت مؤهالً للتأمين الصحي المجاني أو 
منخفض التكلفة في NY State of Health المدار في 

nys tateofhealth.ny.gov الوالية من خالل زيارة الموقع

ما المقصود بتخفيضات مشاركة التكلفة وما جدواها؟ 

تخفيضات مشاركة التكلفة تقلل المبلغ الذي تدفعه عند الحصول على خدمات الرعاية الصحية. حيث يمكنها تقليل األقساط المقتطعة والسداد 
 NY State of التكاليف من األموال الخاصة - فقط إذا التحقت بخطة المستوى "الفضي" في المشترك والتأمين المشترك لديك وإجمالي 
Health. قد تكون مؤهالً للحصول على توفيرات في أقساطك الشهرية تسمى الخصومات الضريبية المميزة. يجب أن تكون مؤهالً للحصول 
التعرف على الخصم  بنا  الخاصة  الحقائق  المزيد من صحيفة  التكلفة.  تعرف على  على خصومات ضريبية مميزة للحصول على مشاركة 

الضريبي المميز الخاص بك: الخيارات لألفراد والعائالت. 

يعتمد مبلغ تخفيضات مشاركة التكلفة الذي قد تحصل عليه على دخلك. كلما قل دخلك، زادت المساعدة التي تحصل عليها.

يمكن لألفراد والعائالت الذين يتراوح دخلهم بين 138% و 250% من مستوى الفقر الفيدرالي )FPL( الحصول على مساعدة فيما يتعلق   •
باألقساط المقتطعة والسداد المشترك والتأمين المشترك، بحيث يمكنهم سداد مبلغ أقل في كل مرة يذهبون فيها إلى الطبيب أو يحتاجون 

لخدمات الرعاية الصحية األخرى. 

على سبيل المثال، تساوي نسبة 138% - 250% من مستوى الفقر الفيدرالي الدخل بين 16,243 دوالًرا 29,425 دوالًرا للفرد و  -
33,465 دوالًرا 60,625 دوالًرا لألسرة المكونة من أربعة أفراد. 

قد يتأهل األفراد ذوو الدخل المنخفض للحصول على التأمين الصحي العام المجاني. -

لمعرفة المزيد عن خطة إصالح نظام الرعاية الصحية ولمعرفة ما إذا كنت مؤهالً 
لتخفيضات مشاركة التكلفة، قم بزيارة موقع NY State of Health على الرابط 

nys tateofhealth.ny.gov أو اتصل بالرقم  1-855-355-5777.
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NY State of Health يمكنك التسوق لشراء خدمة التأمين الصحي في

 هل تعتبر مشاركة التكلفة إعانة مالية ألي خطة صحية؟  

التكاليف  في  التوفيرات  هذه  على  الحصول  يمكنك  مهم: 
العينية إذا التحقت بخطة من "المستوى الفضي" من خالل 

.NY State of Health

عند التأهل للحصول على خصم ضريبي مميز ألصحاب 
الدخول بنسبة )250%( أو أقل من مستوى الفقر الفيدرالي 
)FPL( وااللتحاق بخطة تأمين من المستوى الفضي من 
تطبيق مشاركة  فسيتم   ،NY State of Health خالل 

التكلفة تلقائًيا على تغطية التأمين لديك.

إصطالحات يجب معرفتها بخصوص المساعدة المالية

الرعاية  مقابل  تدفعه  الذي  المبلغ  مقدار  هي  التكلفة"  "مشاركة 
األقساط  التأمين. وتتضمن  فترة  أثناء  التي تحصل عليها  الصحية 
تتضمن  وال  المشترك.  التأمين  و  المشترك  والسداد  المقتطعة 
الصحية  الخطة  في  المضمنة  غير  الخدمات  تكلفة  وال  األقساط 

الخاصة بك.  

األقساط المقتطعة هي ما يجب عليك سداده لمعظم أنواع الرعاية 
قبل أن تبدأ الخطة الصحية في الدفع. على سبيل المثال، إذا كان 
أي شيء  الخطة  تدفع  فلن  دوالر،   1,000 عليك  المقتطع  المبلغ 
مقابل معظم الرعاية التي تحصل عليها حتى تستوفي المبلغ المقتطع 

بقيمة 1,000 دوالر. 
بموجب قانون الرعاية الصحية الفيدرالي، يجب أن تغطي  -

الخطط التي تم شراؤها حديًثا بعض خدمات الرعاية الوقائية 
آخر  مبلغ  أي  أو  مقتطع  قسط  لدفع  تضطر  لن   - بالكامل 

لمشاركة التكاليف عند الحصول على هذه الخدمات.   

مثالً(  دوالًرا   20( بالدوالر  ثابتة  مبالغ  هي  المشترك  السداد   •
تدفعها لخدمات الرعاية الصحية التي تتم تغطيتها.  قد يختلف 
مبلغ السداد المشترك حسب نوع خدمة الرعاية الصحية التي تتم 

تغطيتها.

التأمين المشترك هو حصتك من تكاليف خدمة الرعاية الصحية   •
التي تتم تغطيتها. وهو نسبة من المبلغ الذي تحدده جهة التأمين 

مقابل الخدمة. 
على سبيل المثال، إذا كان التأمين المشترك الخاص بك  -

 20% وكان اإلجراء الطبي الخاص بك بقيمة 
1,000 دوالر، وكنت قد استوفيت المبلغ المقتطع، 

فسيكون مبلغ التأمين المشترك 20% من مبلغ دوالر 
1,000 أي 200 دوالر. وستدفع خطة التأمين الصحي 
الخاصة بك بقية الفاتورة بنسبة 80% أي 800 دوالر.
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يجب على معظم األشخاص الحصول على تأمين أو دفع غرامة.
احصل على تأمين اليوم.


