
Medicare رسالة هامة من برنامج

مقارنة الخطط توفر لك األموال حقًا.
.اآلن  Medicare.gov انظر االختيارات المتاحة أمامك لعام 2021 على

توجد خمسة أسباب لمقارنة الخطط تتلخص فيما يلي 

تتغيُّر خطط برنامج Medicare في كل عام.1
وبناًء على ذلك قد تتغير احتياجاتك الخاصة بالرعاية الصحية. ال 

تفترض أن تغطيتك التأمينة الصحية الحالية ال تزال اختيارك األفضل.

 قد تستفيد من ميزات إضافية وتوفَّر األموال، أو تحصل 2
على كليهما.

 ال توفر جميع الخطط نفس الميزات. ومن ثم تكون مقارنة الخطط 
هي السبيل الوحيد لمعرفة أنك تحظى بالتغطية التأمينية الصحية 

المالئمة لك. 

يمكنك مقارنة الخطط وأنت في منزلك.3
انتقل إلى medicare.gov/plan-compare الستعراض خطط 

عام 2021 من حيث التكلفة والجودة والتغطية التأمينية، بما في ذلك 
التقديرات الخاصة بجميع الوصفات الطبية. 

انخفاض تاريخي في األقساط التأمينية للخطط.4
انخفضت األقساط التأمينية بمتوسط %34 خالل السنوات الثالث 

الماضية؛ وفي بعض الواليات بما يصل إلى 50%. 

5
توفر مئات الخطط اإلنسولين بمقدار 35$/الشهر - أو أقل.

اعتباًرا من 1 يناير 2021، يمكنك توفير ما متوسطه 446$ في السنة 
فيما يتعلق بتكاليف اإلنسولين التي تدفعها من جيبك.

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

15 أكتوبر – 7 ديسمبر
ل مناقشة ذلك بشكل أكثر تفصيالً؟ هل تُفّضِ
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) اتصل بالرقم

 ويمكن لمستخدمي الهواتف النصية “TTY” االتصال بالرقم:
1-877-486-2048 

نحن نتواجد على مدار الساعة خالل فترة التسجيل بما في ذلك أثناء 
عطلة نهاية األسبوع. أو بدالً من ذلك، تحدث إلى أحد مستشاري 
برنامج مساعدة التأمين الصحي بالوالية )SHIP(. تفضَّل بزيارة 

shiptacenter.org للعثور على مواقع المكاتب. توفر الكثير من 
تلك المكاتب االستشارة عبر اإلنترنت خالل هذا العام. أو بدالً من ذلك، 

انضم إلينا في الحدث القادم الموضح أدناه.

التاريخ الوقت

الموقع

التفاصيل األخرى

يغطي برنامج Medicare تكاليف لقاح اإلنفلونزا. 
احصل على لقاحك اليوم.

يُعد األشخاص كبار السن ُعرضة بشكل أكبر لمضاعفات خطيرة جراء اإلصابة 
باإلنفلونزا. ومن ثم يُعد لقاح اإلنفلونزا أفضل وسيلة حماية بالنسبة لك، وهو 
مشمول في التغطية التأمينية الصحية من خالل برنامج Medicare مجانًا. 
د رعاية صحية آخر في أقرب   تفضل بزيارة طبيبك، أو الصيدلية، أو مزّوِ

وقت ممكن.  Information provided by the U.S. Department of
Health & Human Services
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