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ما هو Medicare؟ 
Medicare هو برنامج يقوم بتقديم التأمين الصحي للفئات التالية: 

االشخاص البالغين 65 عاما او اكثر ■
اشخاص ُمعينون يبلغون أقل من 65 عاما ولديهم إعاقات ■
األشخاص من جميع الفئات العمرية الذين يعانون من الفشل الكلوي في مراحله النهائية  ■

)ESRD( )فشل كلوي دائم يتطلب الغسيل أو زراعة الكلى(  

ما هي األجزاء المختلفة لبرنامج Medicare؟
Part A )تأمين المستشفى( ويساعد في تغطية ما يلي:

رعاية المرضى المقيمين في المستشفى ■
تقديم الرعاية من طاقم تمريض ُمدرب وماهر ■
رعاية المسنين ■
الرعاية الطبية المنزلية ■

Part B )التأمين الطبي( ويساعد في تغطية التالي: 
الخدمات المقدمة من األطباء وموفري الرعاية الصحية اآلخرين ■
رعاية المرضى في العيادات الخارجية ■
الرعاية الطبية المنزلية ■
المعدات الطبية المعمرة مثل )مثل الكراسي المتحركة والعكازات وأسّرة المستشفيات  ■

والمعدات األخرى(
العديد من الخدمات الوقائية )مثل الفحوصات والتطعيمات واللقاحات وزيارات  ■

))”Wellness visits“( فحوصات

Part D )تغطية العقاقير(:   
تغطي تكاليف عقاقير الوصفات الطبية )بما في ذلك العديد من التطعميات واللقاحات  ■

الموصى بها(
تُدار الخطط التي توفر تغطية العقاقير من Medicare بواسطة شركات تأمين خاصة  ■

Medicare تعمل وفق القواعد الموضوعة من قِبل برنامج



خيارات Medicare المتاحة لك
عند اشتراكك للمرة األولى في برنامج Medicare وفي أوقات معينة من العام، يمكنك اختيار كيفية 

:Medicare هنالك طريقتين رئيسيتين للحصول على .Medicare حصولك على تغطية برنامج

Medicare Advantage
)Part C والذي يعرف كذلك بـ( 

	 خطة ميزات برنامج Medicare هي خطة 
معتمدة من برنامج Medicare يتم إتاحتها 

من قبل أي شركة خاصة كبديل لخطة برنامج 
Medicare األصلية من أجل توفير التغطية 
الصحية وتغطية العقاقير. تشمل هذه الخطط 

“المجمعة” كال من خطة خدمات Part A وخطة 
.Part D وعادة خطة خدمات Part B خدمات

ِ

ً
ً

	 في معظم الحاالت، سيكون عليك الحصول على 
خدمات األطباء المشمولين في شبكة الخطة.

	 قد تكون لبعض الخطط تكاليف تدفع من الجيب 
أقل من تلك الخاصة بخطة Medicare األصلية.

ُ

	 توفر العديد من الخطط بعض المزايا اإلضافية 
 Original التي ال تغطيها خطة برنامج

Medicare - مثل خدمات النظر والسمع 
واألسنان.

 )ميديكير األصلى( أو 
Original Medicare

	 تشمل خطة برنامج Original Medicare خطة 
خدمات Part A من برنامج Medicare )تأمين 
المستشفيات( وخطة خدمات Part B من برنامج 

Medicare )التأمين الطبي(.

	 يمكنك االنضمام إلى خطة عقاقير منفصلة من برنامج 
Medicare للحصول على تغطية العقاقير من 

.)Part D خطة خدمات الجزء( Medicare برنامج

	 يمكنك الحصول على خدمات أي طبيب أو مستشفى 
تتعاون مع برنامج Medicare في أي مكان داخل 

الواليات المتحدة.

	  للمساعدة في دفع التكاليف التي تتكبدها من 
 جيبك في خطة برنامج Medicare األصلية 

)مثل مبلغ المشاركة التأميني البالغ نسبته 20%(، 
يمكنك أيضا شراء تغطية التأمين التكميلي من 

.)Medigap( Medicare
ً

Part A 

Part B 

 تشتمل معظم
الخطط على:

Part D 

 بعض المزايا اإلضافية

كما وتشمل بعض الخطط:
 تكاليف ينبغي دفعها من الجيب ذات 

مبالغ أقل

Part A 

Part B 

ُيمكنك إضافة:
Part D  

ُكما يمكنك إضافة:

 التغطية التكميلية
تشمل هذه التغطية التكميلية “التأمين 

 .)Medigap( Medicare التكميلي من
أو بدال من ذلك، يمكنك استخدام التغطية 
المقدمة من نقابة أو جهة عمل سابقة، أو 

.Medicaid من برنامج

ً
َّ ُ



احصل على المساعدة التي تحتاجها
قم بزيارة الموقع االلكتروني Medicare.gov حتى يتسنى 
 Medicare لك الحصول على معلومات مفصلة عن خطط

الصحية وخطط عقاقير الوصفات الطبية في منطقتك وإليجاد 
مزودي وموفري الرعاية الصحية ضمن الشبكة و الحصول 

على معلومات بخصوص جودة الرعاية وغيرها. 

 )1-800-633-4227( 1-800-MEDICARE اتصل بالرقم
للحصول على المعلومات حول برنامج Medicare و 

للحصول على أرقام الهواتف المهمة.  إن كنت بحاجة لمساعدة 
 ”Agent“ مجانية بلغة اخرى غير االنجليزية او االسبانية فقُل

وتعني الُممثل حتى تتمكن من التحدث الى ممثل خدمة الزبائن.  
وينبغي على مستخدمي الهاتف النصي TTY االتصال على 

الرقم: 1-877-486-2048.

 ”Medicare انظر الى احدث نسخة من ُكتيب “أنت و
للتعرف على الُمستجدات والحصول على المعلومات الخاصة 

.Medicare بالتكاليف او بمايُغطيه

قم باإلتصال بالبرنامج المحلي لإلعانة في التأمين الصحي 
في واليتك )SHIP( للحصول على استشارة خاصة تتعلق 
بتغطية Medicare او الدعاوى واالستئنافات والمساعدة 

لألشخاص من ذوي الدخل والموارد المحدودين. 
تفضل بزيارة shiptacenter.org أو اتصل على الرقم 

MEDICARE-800-1 للحصول على رقم الهاتف الخاص 
ببرنامج SHIP المحلي في واليتك.

قم بزيارة ُمحدد مواقع رعاية كبار السن على الموقع 
االلكتروني eldercare.acl.gov إليجاد الموارد المحلية و 

للتحقق من الُمساعدات والتخطيط للرعاية طويلة االمد. 

لديك الحق في الحصول على المعلومات الخاصة بـ 
Medicare بصيغة يسهل الوصول اليها مثل الطباعة بحروف كبيرة او بطريقة بريل او كملف صوتي. 
لديك الحق أيًضا في تقديم شكوى إذا كنت تشعر أنك تعرضت لتفرقة. تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني 

 Medicare.gov/about-us/accessibility-nondiscrimination-notice، أو إتصل على الرقم 
MEDICARE-800-1 )4227-633-800-1( للحصول على المزيد من المعلومات. ويمكن لمستخدمي 

الهاتف النصي االتصال بالرقم 1-877-486-2048.
تم إنتاج هذا المنتج على نفقة دافعي الضرائب في الواليات المتحدة.
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