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دریافت کمک جهت پرداخت 
 Medicare مصارف بیمۀ

نقطۀ آغاز

 پروگرام های که شمارا
 درقسمت پس انداز پول

کمک میکند

 جهت دریافت معلومات بیشتر ، تماس 
تیلفونی بگیرید 

اگر فکر می کنید که واجد شرایط برنامه پس انداز هستید، 
حتی اگر درآمد یا منابع شما بیشتر از مبلغ ذکر شده در این 
بروشور است، مهم است که با دفتر خدمات پزشکی ایالت 

خود )Medicaid( تماس بگیرید یا یک درخواست تنظیم کنید. 
 ،Medicare.gov/talk-to-someone پس از رفتن به نشانی

ایالت خود را انتخاب کنید. با انتخاب گزینه »دیگر برنامه های 
بیمه« )Other insurance programs( می توانید شماره تلفن 

دفتر Medicaid ایالت خود را ببینید. همچنین می توانید با 
)MEDICARE )1-800-633-4227-800-1 تماس بگیرید. 

کاربران TTY می توانند با 2048-486-877-1 تماس بگیرند.

یگانه راه که شما میتوانید بدانید که واجد 
شرایط استید یا خیر همانا درخواست کردن 

میباشد
برای اطالع از این که واجد شرایط هستید یا خیر، با دفتر 

خدمات پزشکی ایالت خود )Medicaid( تماس بگیرید.

 	

از کدام مرجع میتوانم معلومات بیشتر بدست آورم ؟
به ویبسایت Medicare.gov سربزنید ویا نشرات Medicare را 
غرض دریافت شماره های تیلفون  مفید  و ویبسایت ها چاپ 

نمائید. 

به شمارۀ  گنز MEDICARE-800-1 )4227-633-800-1( زنگ 	 
بزنید و راجع به کمک ها جهت پرداخت بول بیمه معلومات 
بگیرید. کاربران TTY می توانند با 2048-486-877-1 تماس 

بگیرند.  

برای اطالع از این که واجد شرایط هستید یا خیر، با دفتر خدمات 	 
پزشکی ایالت خود )Medicaid( تماس بگیرید. برای دریافت 

شماره تلفن آنها، به Medicare.gov/talk-to-someone مراجعه 
کنید و ایالت خود را انتخاب کنید. سپس گزینه »دیگر برنامه های 

بیمه« Other insurance programs را انتخاب نمایید یا با 
MEDICARE-800-1 تماس بگیرید.  

شما حق دارید که اطالعات Medicare را در قالب دسترسی پذیری مانند 
چاپ درشت، بریل یا صوتی دریافت کنید. شما همچنین حق دارید تا در 

صورت روبرو شدن با برخورد تبعیض آمیز شکایتی تنظیم کنید. برای کسب 
Medicare.gov/about-us/accessibility- اطالعات بیشتر به آدرس

 1-800-MEDICARE مراجعه کرده یا با شماره nondiscriminationnotice
 )4227-633-800-1( تماس بگیرید. کاربران TTY می توانند با

 2048-486-877-1 تماس بگیرند.

این محصول با هزینه مالیات پردازان ایاالت متحده تولید شده است.

https://Medicare.gov/talk-to-someone
https://www.medicare.gov/
https://Medicare.gov/talk-to-someone
https://www.medicare.gov/about-us/accessibility-nondiscrimination-notice
https://www.medicare.gov/about-us/accessibility-nondiscrimination-notice
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پروگرام های صحی ایاالت میتواند شمارا 
درقمست پس انداز پول تان کمک نماید

آغاز پروسه 
 می توانید از ایالت خود برای پرداخت حق بیمه 

Medicare کمک بگیرید. در بعضی موارد ، پروگرام 
پس انداز بیمۀ Medicare مصارف  ذیل را می پردازد : 

 مصارف بخش الف بیمه ) بیمۀ شفاخانه  ( و بخش ب 
) بیمۀ صحی ( ،  مصارف که بیمه تحت پوشش 

قرارنمیدهد ، بیمۀ مشترک ، پرداخت پول توسط مریض 
صرفاً درحالت مشخص .

 نوع برنامه پس انداز Medicare وجود دارد:

1 .)QMB( Medicare افراد واجد شرایط به بیمۀ
2 .)SLMB( افراد با عواید کم
3 .)QI( افراد که  واجد شرایط میشوند
4 .)QDWI( افراد معلول و کارگران واجد شرایط

اگر واجد شرایط برنامه های QMB ،SLMB، و یا 
QI می باشید، به طور خودکار از دریافت کمک های 

 Medicare بیشتر جهت پرداخت پوشش دارویی
برخوردار می شوید.

3 سوال مهم
درصورتیکه شما به این سه سوال پاسخ " بلی" ارائه نمائید ، به Medicare.gov مراجعه کرده و یا با دفتر خدمات پزشکی ایالت خود )Medicaid( تماس بگیرید تا ببینید آیا 

واجد شرایط دریافت برنامه پس انداز Medicare در ایالت خود هستید یا خیر:
آیا شما بیمۀ بخش الف را دارید و آیا شما واجد شرایط برای بخش الف بیمه میباشید؟ اگر مطمئن نیستید ، به کارد سرخ ، سفید و آبی Medicare تان نگاه 

کنید ویا اینکه به شماره سوشیل سیکیورتی 1213-772-800-1 زنگ بزنید. آنعده افرادیکه مشکل شنوایی دارند ، میتوانند به شماره 0778-325-800-1 تماس گیرند. 
 ایا عاید سال 2022 شما معادل ویا کمتر از ارقام که در جدول ذیل ذکر گردیده است میباشد ؟ اطالعات جدول در آدرس زیر در دسترس است:

.Medicare.gov/medicare-savings-programs 

.1

.2

.3

مالحظة:احتمال 
میرود که جدول عاید 
ومنابع درسال 2023 

تغیر بخورد. 

پروگرام پس انداز   
medicare

 * عاید ماهانه
 فردی

 * عاید ماهانۀ
 زوجین 

 شما را درموارد آتی
 کمک مالی مینماید

QMB$1,153$1,546 مصارف بخش الف بیمه ) بیمۀ شفاخانه ( و بخش ب : 
) بیمۀ صحی ( وسایر مصارف ) مثالً مصارف که بیمه 

تحت پوشش قرارنمیدهد ، بیمۀ مشترک ، پرداخت پول توسط 
مریض(

SLMB$1,379$1,851 صرفاً مصارف بخش ب

QI$1,549$2,080 صرفاً مصارف بخش ب

QDWI$4,615$6,189  صرفاً مصارف بخش الف

آیا منابع محدودی دارید؟  آیا منابع محدودی دارید؟ حدود منابع سال 2022 برای برنامه های QMB ،SLMB و QI به میزان 8,400$ دالر برای یک نفر و $12,600 
برای زوج متأهل است. حدود منابع برای برنامه QDWI به میزان 4,615$ دالر برای یک نفر و 6,189$ برای زوج متأهل است. منابع قابل محاسبه عبارتند از پول در 

حساب جاری یا حساب پس انداز، سهام و اوراق قرضه. وقتی منابع خود را حساب می کنید، خانه، خودرو، قبر خریداری شده، تا 1,500$ از هزینه های کفن و دفن در صورتی 
که پول کنار گذاشته اید، مبلمان، یا سایر لوازم منزل و وسایل شخصی را در نظر نگیرید.

* اگر شما درآمد وعاید از کار داشته باشید ، شما میتوانید واجد شرایط امتیازات متذکره گردید حتی اگر عاید تان بیشتر از محدوده ذکر شده باشد. هر ایالت به شیوه متفاوت عاید ومنابع را محاسبه 
مینمایند. بنابرآن امکان دارد که شما واجد شرایط به امتیازات باشید حتی اگر عاید از حد ذکر شده بلند باشد.  حد عاید در ایالت هوائیی  واالسکا نسبتاً بیشتر است.  بعضی ایاالت مقدار درجه ثروت 

و منابع بلند تر ویا اینکه هیچ آنرا محاسبه نمینمایند.  جهت معلومات بیشتر ، به ایالت مربوطۀ تان تماس بگیرید. 

https://www.medicare.gov/
https://www.medicare.gov/
https://Medicare.gov/medicare-savings-programs



