
احصل على مساعدة بشأن 
 Medicare تكاليف

الخاصة بك
ء لبد ا

البرامج التي يمكن أن 
تساعدك في توفير المال

اتصل لمزيد من المعلومات  
من المهم االتصال بمكتب المساعدة الطبية التابع للوالية 

)Medicaid( أو ملء طلب إذا كنت تعتقد أنه يمكنك الحصول 
على مدخرات، حتى إذا كان دخلك أو مواردك أعلى من المبالغ 

 المدرجة في هذا الكتيب. قم بزيارة الموقع
Medicare.gov/talkto-someone، وحدد واليتك، ثم 

حدد "Other insurance programs )برامج التأمين 
األخرى(" للحصول على رقم الهاتف لمكتب Medicaid في 
واليتك. يمكنك أيًضا االتصال بالرقم 1-800-633-4227(. 
 بالنسبة لمستخدمي أجهزة المعاقين، يمكنهم االتصال على الرقم

  .1-877-486-2048 

الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت مؤهالً هي التقديم  
 )Medicaid( اتصل بمكتب المساعدة الطبية التابع للوالية

لمعرفة ما إذا كنت مؤهالً. 

لمعلومات؟ ا من  مزيد  على  لحصول  ا يمكنني  ين  أ
 	 Medicare لعرض أو طباعة منشورات Medicare.gov  قم بزيارة

والعثور على أرقام هواتف ومواقع ويب مفيدة.

 	eواستفسر عن ال MEDICARE )1-800-633-4227( اتصل بالرقم
حصول على مساعدة في دفع أقساط Medicare الخاصة بك. بالنسبة 

لمستخدمي أجهزة المعاقين، يمكنهم االتصال على الرقم 1-877-486-2048.

اتصل بمكتب المساعدة الطبية التابع للوالية )Medicaid( للحصول على رقم 	 
هاتفهم، قم بزيارة Medicare.gov/talk-to-someone، وحدد واليتك، ثم 
حدد "Other insurance programs )برامج التأمين األخرى("، أو اتصل 

.1-800-MEDICARE على الرقم

لديك الحق في الحصول على معلومات Medicare بتنسيق يمكن الوصول إليه، مثل 
المطبوعات الكبيرة أو بطريقة برايل أو الصوت. لديك أيًضا الحق في تقديم شكوى إذا 

/su-tuoba/vog.eracideM شعرت أنك تعرضت للتمييز. قم بزيارة الموقع
Medicare.gov/about-us/accessibility, أو اتصل على الرقم 

MEDICARE-800-1  )4227-633-800-1( للحصول على المزيد من المعلومات. 
بالنسبة لمستخدمي أجهزة المعاقين، يمكنهم االتصال على الرقم 2048-486-877-1. 

تم إنتاج هذا المنتج على نفقة دافعي الضرائب في الواليات المتحدة.

CENTERS FOR MEDICARE & MEDICAID SERVICES  CMS رقم منتج  Medicare.gov

https://www.medicare.gov/talk-to-someone
http://Medicare.gov
http://Medicare.gov
http://Medicare.gov/talk-to-someone
http://Medicare.gov/about-us/accessibility-nondiscrimination-notice
http://Medicare.gov/about-us/accessibility-nondiscrimination-notice
http://Medicare.gov/about-us/accessibility-nondiscrimination-notice


مج  برا لك  توفر  ن  أ  يمكن 
لمال  ا لوالية  ا

أ نبد بنا  هيا 

 Medicare يمكنك الحصول على مساعدة من واليتك لدفع أقساط
 Medicare الخاصة بك.  في بعض الحاالت، قد تدفع برامج توفير

أيًضا خصومات Medicare الجزء "أ" )تأمين المستشفى( و 
Medicare الجزء "ب")التأمين الطبي(، والتأمين المشترك، 

والمدفوعات المشتركة إذا استوفيت شروًطا معينة.

 :Medicare هناك 4 أنواع من برامج توفير

 .1 )QMB( المؤهل Medicare مستفيد

المستفيد المحدد منخفض الدخل من الرعاية الطبية 2. 
  )SLMB(

 .3)QI( الفرد المؤهل

األفراد المعاقون والعاملون المؤهلون )QDWI( إذا كنت مؤهالً 
لبرنامج QMB أو SLMB أو QI، فأنت مؤهل تلقائيًا للحصول 

.Medicare على مساعدة إضافية في الدفع مقابل تغطية أدوية

مهمة سئلة  أ  3
إذا أجبت بـ "نعم" عن كل هذه األسئلة، فتفضل بزيارة Medicare.gov أو اتصل بمكتب المساعدة الطبية في الوالية )Medicaid( لمعرفة ما إذا كنت 

مؤهالً لبرنامج توفير Medicare في واليتك:

 هل لديك الجزء A أو هل أنت مؤهل له؟ إذا لم تكن متأكًدا، فابحث عن بطاقة Medicare باللون األحمر واألبيض واألزرق، أو اتصل بالضمان االجتماعي 
 على الرقم 1213-772-800-1. بالنسبة لمستخدمي أجهزة المعاقين، يمكنهم االتصال على الرقم

    .1-800-325-0778 

 هل دخلك لعام 2022 يساوي أو أقل من حدود الدخل المذكورة أدناه؟ المعلومات الواردة في المخطط متاحة في
  .medicare.gov/basics/costs/help. 

 برنامج  حد الدخل حد الدخل 
يساعد في الدفع توفيرات   الشهري الشهري

Medicare للفرد* للزوجين*

أقساط الجزء A والجزء B والتكاليف األخرى  1546 دوالرا 1153 دوالرا QMB
)مثل الخصومات والتأمين المشترك والمدفوعات 

المشتركة(

أقساط الجزء B فقط 1851 دوالرا 1379 دوالرا SLMB

أقساط الجزء B فقط 2080 دوالرا 1549 دوالرا QI

أقساطالجزء A فقط 6189 دوالرا 4615 دوالرا QDWI
 

هل لديك موارد محدودة، أقل من الحدود المذكورة أعاله؟ تبلغ حدود الموارد لعام 2022 لبرامج QMB وSLMB وQI مبلغ 8400 دوالر للشخص الواحد 
و12600 دوالر للزوجين. حدود الموارد لبرنامج QDWI هي 4615 دوالًرا لشخص واحد أو 6189 دوالًرا للزوجين. تشمل الموارد القابلة للعد األموال 
الموجودة في الحساب الجاري أو حساب التوفير، واألسهم والسندات. عندما تحسب مواردك، ال تقم بتضمين منزلك، أو سيارة واحدة، أو قطعة أرض للدفن، 

أو ما يصل إلى 1500 دوالر لتكاليف الدفن إذا كنت قد خصصت تلك األموال، أو األثاث، أو األغراض المنزلية والشخصية األخرى.     
* إذا كان لديك دخل من العمل، فقد تكون مؤهالً للحصول على هذه االمتيازات حتى لو كان دخلك أعلى من هذه الحدود. تحدد العديد من الواليات دخلك ومواردك بشكل مختلف، لذلك قد تكون مؤهالً 

في واليتك حتى لو كنت تعتقد أنك تتجاوز هذه الحدود. الحدود أعلى قليالً في أالسكا وهاواي. بعض الواليات لديها مستويات أعلى من الموارد أو ال تحسب الموارد. تحقق مع واليتك لمعرفة المزيد.
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مالحظة: قد تتغير حدود 
الدخل والموارد في هذا 

المخطط في عام 2023.
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