
يف عام 2020، وضعت الحكومة الفيدرالية قواعد خاصة أوقفت إغالق برنامج Medicaid بسبب جائحة كوفيد-19. ولقد تغريت هذه القواعد مؤخرًا. وستبدأ 
والية فريمونت اآلن عملية تجديد برنامج Medicaid املعتادة يف أبريل. وستبقى أنت عىل برنامج Medicaid إذا كنت ال تزال تستويف متطلبات الدخل والعمر 

واإلقامة. وإذا مل تعد مؤهالً، فيمكن إغالق تغطيتك التأمينية. إذا حدث هذا، فستتاح لك فرصة التسجيل يف أنواع أخرى من التأمني. يساعدك مكتب منارصة 
خدمات الرعاية الصحية )Office of the Health Care Advocate( إذا كانت لديك أسئلة أو مخاوف بشأن عملية تجديد برنامج Medicaid )ميديكيد(. 

تجديد Medicaid )ميديكيد(:

ستبدأ عملية تجديد Medicaid مرة أخرى يف أبريل 2023. وسريسل لك  Vermont Health Connect (VHC)  خطاب تجديد يطلب منك معلومات. وقد 
يطلبون منك إرسال معلومات إليهم لتأكيد استيفائك متطلبات الدخل واإلقامة والعمر للبقاء عىل برنامج Medicaid. وقد تضطر إىل تقديم دليل إثبات لدخلك 

الحايل.

لن يقوموا بكل تجديدات Medicaid مرة واحدة. وبدالً من ذلك، سريسلون رسائل التجديد عىل دفعات خالل الـ 14 شهرًا القادمة. ومن املهم الرد عىل هذه 
الرسائل وإعطاء VHC املعلومات التي يطلبونها.

قم بتحديث معلومات التواصل الخاصة بك:

يجب عليك التأكد من أن VHC لديهم عنوانك الربيدي الحايل ورقم هاتفك وبريدك اإللكرتوين يف امللف حتى يتمكنوا من إرسال خطاب تجديد وتحديثات 
مهمة أخرى.

اتصل بهم عىل 9600-899-855 أو قم بتسجيل الدخول إىل البوابة اإللكرتونية عن طريق زيارة vermonthealthconnect.gov للتأكد من تحديث هذه 
املعلومات.

إشعار اإلغالق:

 ،Medicaid إذا كنت ال تزال تستويف متطلبات الدخل والعمر واإلقامة. ولكن إذا كنت مل تعد مؤهالً للحصول عىل تغطية Medicaid وستبقى أنت عىل برنامج
فيجب أن يرسل لك VHC إشعاًرا باإلغالق قبل أن تنتهي املزايا املخصصة لك. ويجب عليهم أن يقدموا لك إشعاًرا قبل تاريخ اإلغالق. ولن تغلق تغطية 

Medicaid حتى اليوم األخري من شهر معني.

فرتة التسجيل الخاصة:

إذا كنت مل تعد مؤهالً لربنامج Medicaid (ميديكيد) ومل تكن مشرتكًا يف برنامج Medicare (ميديكري)، فيمكنك الحصول عىل فرتة تسجيل خاصة للتسجيل يف 
.VHC الخاص بك لالشرتاك يف التأمني من خالل Medicaid عندما تنتهي تغطيتك. سيكون أمامك 60 يوًما بعد إغالق برنامج VHC خطة تأمني صحي من خالل

إذا كان صاحب عملك يقدم تأميًنا، فيمكنك التسجيل للحصول عىل هذه التغطية عند إغالق برنامج Medicaid الخاص بك. لكن من املهم الترصف برسعة. 
ميكن أن تكون فرتة التسجيل الخاصة لتأمني صاحب العمل محددة بـ 30 يوًما.

Medicare )ميديكري(:

اتصل مبكتب منارصة خدمات الرعاية الصحية (Office of the Health Care Advocate) للحصول عىل مشورة فردية إذا كان لديك برنامج Medicare ولديك 
أسئلة حول Medicaid وخيارات التأمني الخاصة بك.

اتصل بنا لطرح األسئلة:

يعد مكتب منارصة خدمات الرعاية الصحية (Office of the Health Care Advocate) مورًدا مجانيًا وموضع ثقة لسكان والية فريمونت الذين لديهم أسئلة 
حول التأمني الصحي أو الحصول عىل الرعاية. اتصل بنا إذا كانت لديك أسئلة حول كيفية عملية تجديد Medicaid أو أي مشكلة أخرى متعلقة بالرعاية 

الصحية. وميكنك الوصول إىل خط املساعدة الخاص بنا عىل 7787-917-800-1. وميكنك أيًضا الحصول عىل مزيد من املعلومات من موقعنا اإللكرتوين أو بإرسال 
.vtlawhelp.org/health طلب مساعدة عرب اإلنرتنت عىل

تجديدات برنامج MEDICAID )ميديكيد(
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