
MEDICARE رسالة هامة من برنامج

يمكن لمقارنة الخطط 
أن توفر لك األموال
 استعرض الخيارات المتاحة
MEDICARE.GOV أمامك على

 تم فتح باب التسجيل في برنامج
 Medicare

خالل هذا العام، تشهد خطط برنامج Medicare انخفاًضا 
تاريخيًا في أقساط التأمين — حيث انخفضت بمتوسط 34% 

خالل آخر 3 سنوات، وانخفضت في بعض الواليات بما يصل 
إلى أكثر من %50. لقد حان الوقت الستعراض الخيارات 

المتاحة أمامك. 

 لماذا تقارن الخطط
للعام القادم؟ 

مثلما تحتاح رعايتك الصحية إلى التغيير، كذلك تحتاج خطط 
برنامج Medicare. ال تفترض أن تغطيتك التأمينة الصحية 

الحالية ال تزال اختيارك األفضل. انظر إلى خطتك الحالية والتكاليف الحالية 
Medicare.gov/ التي تدفعها واحتياجاتك الصحية الحالية، ثم انتقل إلى

plan-compare لمقارنة الخطط. قد تستفيد من ميزات إضافية جديدة وتوفَّر 
األموال، أو تحصل على كليهما.  

 وال تنَس أن برنامج 
Medicare يغطي لقاح اإلنفلونزا.

 Medicare يُعد الكثير من األشخاص المشتركين في برنامج
أمريكيين متقدمين في العمر، ومن ثم هم ُعرضة بشكل أكبر 

لمضاعفات خطيرة جراء اإلصابة باإلنفلونزا. ومن ثم يُعد لقاح 
اإلنفلونزا أفضل وسيلة حماية بالنسبة لك ضد اإلصابة بفيروس 

اإلنفلونزا ونقله، وهو مشمول في التغطية التأمينية الصحية من خالل برنامج 
Medicare مجانًا. احِم نفسك واآلخرين. تفضَّل بزيارة طبيبك، أو الصيدلية، أو 

د رعاية صحية آخر للحصول على لقاح اإلنفلونزا اليوم. مزّوِ

فتح باب التسجيل في برنامج
M E D I C A R E

15 أكتوبر – 7 ديسمبر

قارن الخطط وأنت في منزلك.
اعثر على الخطط واحصل على التقديرات لكافة وصفاتك الطبية 

من خالل Medicare.gov. إذا كانت ال تزال التغطية الحالية تلبي 
احتياجاتك، فال داعي لفعل أي شيء.

وفِّر األموال فيما يتعلق بتكلفة 
.Medicare اإلنسولين مع برنامج

اعتباًرا من 1 يناير 2021، قد تستطيع توفير األموال فيما يتعلق بتكلفة 
 Medicare اإلنسولين. سوف توفر مئات خطط العقاقير من برنامج 
لعام 2021 إمداد شهري من مجموعة واسعة من منتجات اإلنسولين 

مقابل مبلغ مشاركة في السداد مقداره 35$ فقط أو أقل. ومن ثم يمكنك 
توفير ما متوسطه 446$ في السنة فيما يتعلق بتكاليف اإلنسولين التي 

 Medicare.gov/plan-compare تدفعها من جيبك. تفضًّل بزيارة
للبحث عن الخطط التي تشتمل على توفيرات إنسولين جديدة.

ل مناقشة ذلك بشكل أكثر  هل تُفّضِ
تفصيالً؟ 

 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) اتصل بالرقم 
 ويمكن لمستخدمي الهواتف النصية “TTY” االتصال بالرقم

1-877-486-2048 
نحن نتواجد لمساعدتك على مدار الساعة خالل فترة التسجيل بما في 

ذلك أثناء عطلة نهاية األسبوع. أو بدالً من ذلك، يمكنك الحصول على 
استشارات شخصية مجانية بشأن التأمين الصحي من خالل االتصال 

على برنامج مساعدة التأمين الصحي بالوالية )SHIP(. تفضَّل بزيارة 
shiptacenter.org للعثور على مواقع المكاتب. توفر الكثير من 
مكاتب برنامج مساعدة التأمين الصحي بالوالية )SHIP( االستشارة 

االفتراضية خالل هذا العام.
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