
مدارس أوكالند الموحدة منطقة  
   مدارس المجتمع والطالب المزدھرین

 
 

   ھل یتمتع جمیع أفراد عائلتك بتأمین صحي؟   ان مدارس أوكالند الموحدة موجودة ھنا للمساعدة! 
عائلتك یمكنك الحصول على المساعدة عبر تسجیل أي شخص في فمدارس أوكالند الموحدة تھتم بصحة عائلتك.  نطقةمان 

  :في ، والذي یقعأوكالند الموحدةمدارس  نطقةمللحصول على تأمین صحي من خالل مركز موارد األسرة المركزي التابع ل
).  یتم الرد على الھواتف 510( 273-1516یرجى االتصال ألخذ موعد على الرقم  حي غراند.   746،  الجامعي لیك فیو  حرم

كما یتم الرد على الرسائل في الیوم التالي. و،  ظھراً  4:30إلى  1ظھراً ومن الساعة   12إلى صباحاً  8:30یومیاً من الساعة  
یمكن أن یساعد المركز أیضاً بتسجیل العائالت في برنامج كال فریش (المساعدة الغذائیة) أو الحصول على غذاء حاالت الطوارئ 

.والذي یقدمھ بنك غذاء مقاطعة أالمیدا  

لحصول على نظر إلى خلف ھذه الصفحة للارجاء . لھاالتي قد تكون مؤھالً وحول البرامج الصحیة المختلفة  فیما یلي معلومات
.أو تحتاج إلى مساعدة أسئلة لدیك ل بنا إذا كاناتصواالیة. األھلّ والدخل علومات اضافیة عن جداول م  

 

 

 

 

 

 

 
 

مجاني أو منخفض التكلفة للبالغین واألطفال ذوي الدخل المحدود.  تأمین صحي قدم، والذي یفي والیة كالیفورنیا میدي كید وھو برنامج 
اإلقامة الدائمة أو الجنسیة ، عن طریق: یجب على البالغین التواجد بشكل قانوني في الوالیات المتحدة األمریكیة  للتأھل لھذا البرنامج (

ً قوفاللجوء).  أو فیزا تي أو یو ، أو القانونیة ،  ن األطفال المتواجدین بشكل غیر قانوني في الوالیات المتحدة إفورنیا ، فلقانون والیة كالی ا
مؤھلین اآلن للحصول على كامل میزات برنامج میدي كال. ھماألمریكیة   

 
أو أقل و متواجدین بشكل  قانوني في  اً مریكیراً أدوال 2,887أفراد بدخل شھري وقدره  أربعة مثال: إذا كانت عائلتك مكونة من 

مؤھلین حتى لو لم یكن  ، فسیكون جمیع أفراد العائلة مؤھلین للحصول على تأمین میدي كال.   ویكون األطفالاألمریكیةیات المتحدة الوال
أعلى من البالغین.ھي ألطفال لدخل الن حدود إ . األمریكیة قانوني في الوالیات المتحدة ین بشكلتواجدملوالدین ا  

 

 (Medi-Cal)    میدي كال 

ً ف (رعایة أوباما). المتوفرة قانون الرعایة   هسوق التأمین التي أنشأ وھو یمكنك شراء لبرنامج میدي كال،  ف للتأھل إذا كان دخلك مرتفعا
المساعدة  تتوفرھذا البرنامج. كما للتأھل لـیجب أن تتواجد في الوالیات المتحدة األمریكیة بشكل قانوني وھذا البرنامج.   التأمین من خالل

المشاَركة للعائالت ذوي دخل معین. وتخفیض التكالیفالشھریة   طاقسباأل  

ً مریكیراً أدوال 8,200و    82,88 بینیتراوح أفراد بدخل شھري  أربعةمثال: إذا كانت عائلتك مكونة من  و متواجدین بشكل  قانوني في  ا
 كتساعدالشھریة (ط اقسباألالمساعدة نیا مع كالیفورتأمین  ، فسیكون جمیع أفراد العائلة مؤھلین للحصول علىاألمریكیةالوالیات المتحدة 
على برنامج  األطفال مؤھلین للحصولبینما یكون لھذا البرنامج  ن مؤھلینیفي بعض األحیان یكون الوالد). تكالیفتلك الالحكومة في دفع 

البالغین.ألطفال واحدود دخل میدي كال نظراً الختالف   

(Covered CA (  التأمین في كالیفورنیا   
 

 

مجاني أو منخفض التكلفة للبالغین واألطفال ذوي الدخل المحدود والغیرمؤھلین للحصول یكون وھو برنامج صحي في مقاطعة أالمیدا ، 
مین صحي أذا البرنامج لیس تھلیس مطلوباً في ھذا البرنامج. واألمریكیة ن الحصول على الجنسیة إعلى كامل میزات برنامج میدي كال. 

مقاطعة أالمیدا.، ولكنھ وسیلة للحصول على خدمات طبیة  في عیادات محددة في   

ً مریكیراً أدوال  4,184أفراد بدخل شھري وقدره   أربعةمثال: إذا كانت عائلتك مكونة من  أو أقل ومتواجدین بشكل  غیر قانوني في   ا
 الوالیات المتحدة األمریكیة، فسیكون جمیع أفراد العائلة مؤھلین للحصول على ھذا البرنامج.

(HealthPAC ( البرنامج الصحي في مقاطعة أالمیدا   
 



 
.الوالدین / األوصیاء واألطفال :ویشمل حجم األسرة الضرائب. بدون ة ھيمدرجالجمیع مستویات الدخل ن إمالحظة:    

 
المتحدة  قانوني في الوالیات المتواجدین بشكلالبالغین وكذلك  األطفال بغض النظر عن حالة الھجرةمیدي كال یخدم برنامج ن إ

:امجنلبرل حدود الدخل فیما یلي األمریكیة.   
 

(Medi-Cal)   حدود دخل برنامج میدي كال        
الذي تتراوح األطفال 

سنة 18-0 أعمارھم بین  
 المسنین والمعوقین

 
الذي تتراوح لبالغین ا

سنة  *64-18 ھم بین راعمأ  
 

 عدد أفراد العائلة
 الحد األعلى للدخل الشھري الحد األعلى للدخل الشھري الحد األعلى للدخل الشھري 

$2,692 $1,012 $1,397 1 
$3,649 $1,372 $1,893 2 
$4,607 $1,732 $2,390 3 
$5,564 $2,092 $2,887 4 
$6,522 $2,452 $3,384 5 

.للحصول على خدمات "الحمل فقط" خالل الربع األول والثاني من الحمل لةمؤھفھي أكثر من الحد الشھري ،  لدیھا دخل تيال املحمرأة البالنسبة لل *  
 
 
 حدود الدخلالمتحدة األمریكیة. فیما یلي  قانوني في الوالیات یخدم العائالت المتواجدین بشكل في كالیفورنیاالتأمین ن برنامج إ
:امجنلبرل  
 

(Covered CA)  دخل التأمین في كالیفورنیا ودحد  
 عدد أفراد العائلة الدخل السنوي الدخل الشھري الدخل السنوي الدخل الشھري

$4,020  - $2,514  $48,240  - $30,150  $2,513  - $1,398  $30,150  - $16,754 1 
$5,414  - $3,385  $64,960  - $40,600  $3,384  - $1,894  $40,600  - $22,715 2 
$6,807  - $4,256  $81,680  - $51,050  $4,255  - $2,391  $51,050  - $28,677 3 
$8,200  - $5,126  $98,400  - $61,500  $5,125  - $2,888  $61,500  - $34,638 4 
$9,594  - $5,997  $115,120  - $71,950  $5,996  - $3,385  $71,950  - $40,600 5 

المشاَركةالمساعدة وتخفیض التكالیف  المساعدة فقط  القسط الشھري 
 

المتحدة األمریكیة. فیما یلي  الوالیاتقانوني في غیر  العائالت المتواجدین بشكل یخدم البرنامج الصحي في مقاطعة أالمیدان إ
:امجنلبرل حدود الدخل  

(HealthPAC ( حدود دخل البرنامج الصحي في مقاطعة أالمیدا  
 عدد أفراد العائلة الدخل الشھري الدخل الشھري الدخل الشھري

$2,024  - $1,519 $1,518  - $1,398 $1,397  - $0 1 
$2,744  - $2,059 $2,058  - $1,894 $1,893  - $0 2 
$3,464  - $2,599 $2,598  - $2,391 $2,390  - $0 3 
$4,184  - $3,139 $3,138  - $2,888 $2,887  - $0 4 
$4,904  - $3,679 $3,678  - $3,385 $3,384  - $0 5 

 الدفعات المشاركة   
 الطوارئ $0 $35 $50
 المرضى المقیمین $0 $100 $100
 العیادات الخارجیة $0 $10 $15
 الصیدلیة $0 $5 $5

خاصةال عملیاتال $0 $100 $100  
 

31/5/2018 عدیلآخر ت  


