
هل لدى طفلكم

تأمين صحي؟
تأمين صحي مجاني أو بسعر مخفض لألطفال 

والشباب

صحة أفضل ألطفالكم.
قد يتأهل أطفالكم الذين تحت سن 19 عام (او تحت سن 21 في 

بعض الحاالت) للحصول على تأمين صحي مجانًا او مخفض التكلفة 
عن طريق برنامج Health Check (Medicaid) او برنامج

NC Health Choice. وقد يتأهل األطفال الذين ينتمون إلى 
أسرة مكونة من أربعة أفراد ودخلها السنوي 44,100$ او أكثر. و 

يشمل هذان البرنامجان أيضًا األطفال الذين يقيمون مع أجدادهم أو 
مع أسرة أخرى أو أصدقاء. ويحتاج طفلكم إلى رقم تأمين اجتماعي 

ساري حتى يكون مؤهًال لهذين البرنامجين.

مستوى الدخل األقصى
(االرقام المبينة أدناه عرضة للتعديل. نحث العائالت على تقديم الطلب. للمزيد من 

المعلومات حول فئات الدخل األخيرة، يرجى الذهاب إلى
www.nchealthystart.org/income.pdf 

الدخل الشهري قبل حتصيل عداد أفراد العائلة
الضرائب*

2$2,429

3$3,052

4$3,675

5$4,299

أضف624$ لكل فرد إضافي من 6 أو أكثر
العائلة

*قد يتأهل أطفال العائالت التي تحصل على دخل أعلى للحصول على هذا التأمين إذا كانوا 
يدفعون مصاريف حضانة أطفال أو مصاريف خاصة بالعمل أو مصاريف إعالة األطفال.

تشمل المزايا
• فحوص األطفال الدورية

• األدوية
• زيارات المرضى

• العناية باألسنان
• التحصينات (اللقاحات)

• الرعاية الطبية في المستشفى
• االختبارات المعملية
• االستشارات الطبية

• المعالجات
• العمليات الجراحية

• المعدات والتجهيزات الطبية
• الرعاية الطبية للعينين واألذنين

وقد تتوفر مزايا أخرى لألطفال ذوي االحتياجات الصحية الخاصة

طمأنينة لكم

التقدم بطلب أمر يسير!
للتقدم بصفة شخصية، يمكنكم الذهاب إلى اإلدارة المحلية 

.(DSS) للخدمات االجتماعية
للتقدم عن طريق البريد اإللكتروني، يمكنكم الدخول على 

الموقع www.NCHealthyStart.org وتنزيل الطلب. 
قم بإرسال النموذج مكتمًال عبر البريد اإللكتروني وأرسل 

نسًخا من الوثائق المطلوبة إلى اإلدارة المحلية للخدمات 
االجتماعية التابعة إليك.

ابقى مسجًال على الدوام!
عندما يكون طفلكم مشموًال بهذا
 الغطاء التأميني، تذكر أن تعيد
 تسجيل اسمه كل عام لتستمر

 المزايا.

 للمزيد من المعلومات واالستشارات فيما يخص الخدمات االنسانية داخل
 الحكومة والوكاالت غير الربحية، يمكنم االتصال بخط الرعاية على رقم

1-800-662-7030
طوال أيام األسبوع من الساعة 7 صباًحا حتى 11 مساًءا بما في ذلك أيام 

العطالت األسبوعية وإجازات الوالية

للتقدم بطلب أو للحصول على مزيد من المعلومات، يمكنكم 
www.NCHealthyStart.org :الذهاب إلى
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