
فأكثر(  65)البالغين من العمر  الفوائد الصحية للمهاجرين كبار السن 

 ما هو برنامج الفوائد الصحية للمهاجرين كبار السن؟
عاًما أو   65برنامج الفوائد الصحية للمهاجرين كبار السن هو برنامج تغطية طبية جديد لغير المواطنين البالغين من العمر 

. هذا البرنامج ممول بالكامل من الوالية ويوفر  Medicaidأكثر وال يوجد لديهم وضع هجرة مؤهل للتسجيل في برنامج 

 )مساعدة المسنين والمكفوفين والمعاقين(.   AABDنامج الوصول إلى الفوائد الطبية التي تشبه بر

يغطي هذا البرنامج خدمات مرافق التمريض )الرعاية طويلة األجل(، ونفقات الجنازة / الدفن، وخدمات التنازل   لنمالحظة: 
 عن المعونة الطبية الخاصة بالمنزل والمجتمع 

 ر السن؟ من هم المؤهلون لبرنامج الفوائد الصحية للمهاجرين كبا
أو   Medicareعاًما أو أكثر غير المؤهلين للحصول على فوائد من برنامج   65يحق لسكان إلينوي البالغين من العمر 

Medicaid  أو أقل من خط الفقر الفدرالي  100التقليدي التقدم لهذا بطلب للتسجيل في ها البرنامج. أن يكون دخل األسرة %

2000(. ان تكون الموارد محدودة بـ 2دوالًرا أمريكيًا لألسرة المكونة من  1437لواحد، دوالًرا أمريكيًا في الشهر ا 1063)
دوالر أو أقل لشخصين. أن يكون المتقدم في وضع الهجرة أو غير مواطن وال يلبي   3000دوالر أو أقل للشخص الواحد، 

 ، بما في ذلك: Medicaidمعايير برنامج  

لين.   •  أن يكون من غير الُمّسجَّ

 أو أن يكون مقيًما بصفة قانونية دائمة لمدة تقل عن خمس سنوات.   •

التقليدي.   Medicaidأو أن يكون في حالة هجرة أخرى ال تؤهله للحصول على برنامج   •

 متى يبدأ هذا البرنامج؟ 
لألسر المؤهلة ذات النفقات الطبية للشهور من   2020سبتمبر  1، وبأثر رجعي من 2020ديسمبر  1يبدأ هذا البرنامج في 

 . يمكن للمتقدمين طلب التاريخ بأثر رجعي في وقت تقديم الطلب.  2020سبتمبر وحتى نوفمبر 

 كيفية تقيد الطلب؟ 
. يمكن أيًضا إرسال الطلبات عبر الهاتف  www.abe.illinois.govط  أفضل طريقة لتقديم الطلب عبال االنترنت على الراب 

أو عن طريق البريد / الفاكس إلى أي مكتب محلي تابع لوزارة الخدمات اإلنسانية بوالية   1-800-843-6154على الرقم 

   /:tinyurl.com/lh5k4ub/httpsإلينوي.  ابحث عن طلبك هنا:  

 ماذا بخصوص االعتماد على الفوائد العامة؟ 
االعتماد على الفوائد   ألغراض  يجب أال يتم احتساب التسجيل في هذا البرنامج و  .  هذا البرنامج ممول بالكامل من الوالية

العامة. للمزيد من المعلومات حول االعتماد على الفوائد العامة، تفضل بزيارة  
www.protectingimmigrantfamiliesillinois.org   أو اتصل ببرنامج موارد األسر المهاجرة الئتالف إلينوي لحقوق

 .  1-855- 437-7669( على الرقم ICIRRالمهاجرين والالجئين )

، متاحة على اإلنترنت على الرابط  لفوائد الصحية الجديدة للمهاجرين كبار السن تغطية ا(، 2020/ 10/30المرجع: مذكرة سياسة وزارة الخدمات اإلنسانية بوالية إلينوي )

https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=128154
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