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  االستحقاق االفتراضي لبرنامج المرأة الحامل
)Presumptive Eligibility for Pregnant Women( 

 ورقة حقائق للمرضى
 

 ؟)Presumptive Eligibility (PE) for Pregnant Women(للمرأة الحامل  االستحقاق االفتراضي وما ه
 .مؤقتة مرتبطة بالحمل للنساء ذوي الدخل المنخفضفورية ورعاية صحية  وهللمرأة الحامل  PEاالستحقاق االفتراضي 

 
 ؟للمرأة الحامل  PEلـ من هو المستحق 

، 2012آذار /إلى مارس 2011نيسان /على سبيل المثال، بدءًا من أبريل( .PEلـ أي امرأة تعتقد أنها حامًال ودخل أسرتها يقل عن مبلغ محدد تكون مستحقة 
 .المشارآينالمؤهلين خدمات اليتعين التقدم من خالل أحد مزودي  ).مكونة من فردين، وُتحتسب المرأة الحامل باثنينللعائلة ال 2452$يكون الدخل الشهري 

 .تغطية من اليوم الذين تقومين فيه بأول زيارة صحيةالتبدأ  .أم الللمرأة الحامل  PEعما إذا آان يوفر خدمات لديك من مزود الرعاية الصحية  ياستفسر
 

 ؟للمرأة الحامل  PEتغطية يمكنني خاللها تلقي التي دة مالما طول 
وسوف تنتهي  .دليل االستحقاقسيكون تاريخ االنتهاء الدقيق مكتوبًا على بطاقة  .على الشهر الذي تتقدمين فيه والشهر التالي بالكاملللمرأة الحامل  PEتغطية تسري 

من أجل للمرأة الحامل  PEإلى مزود خدمات  Medi-Calيتعين أن ُتحضري دليًال على تقدمك لبرنامج  .Medi-Calفي ذلك التاريخ ما لم تتقدمي لبرنامج التغطية 
البالستيكية  Medi-Calعلى بطاقة حصولك إلى حين تغطية السيتم تمديد  .سوى مرة واحدة فقطوأنت ال تحتاجين إلى إحضار الدليل  .تغطية الخاصة بكالتمديد 
 .طلبكلالمقاطعة  إلى حين رفضالبريد أو عبر 

 
 ؟للمرأة الحامل  PEما هي الرعاية الصحية التي تغطيها 

وتكون معظم الزيارات إلى األطباء والعيادات  .وسقوط الجنين غير المكتمل المرتبطة بالحمل، بما في ذلك اإلجهاضلرعاية للمرأة الحامل ا PEتغطية تدفع 
عالج بعض زيارات للمرأة الحامل  PEتغطي و .ما قبل الوالدة ومعظم األدوية خاضعة للتغطية آما تكون فيتامينات .وغرف الطوارئ خاضعة للتغطية

 .رعاية المخاض والوالدة بالمستشفى أو أي رعاية للمرضى الداخليين بالمستشفىللمرأة الحامل  PEتغطي  وال. األسنان والصحة العقلية المرتبطة بالحمل
 

 ماذا لو تلقيت فواتير نظير خدمات الرعاية الصحية؟
خالل ثالثة أشهر من تاريخ الخدمة  أوللمرأة الحامل  PEتغطية قبل انتهاء  Medi-Calتقدمي لبرنامج  .للمرأة الحامل PEقد تتلقين رعاية ال تغطيها 

بشأن النفقات  Medi-Calالسؤال الموجود على استمارة التقدم لبرنامج  على" نعم"أجيبي بكلمة  .)فقد يكون ذلك متأخرًا جدًا –تاريخ الفاتورة  وليس(
انتهاء تغطية بعد  Medi-Calفي االشتراك في برنامج تكن لديك الرغبة إذا لم  .الطبية خالل األشهر الثالثة األخيرة، حتى إذا لم تكوني قد تلقيت فواتير بعد

PE  فيما يتعلق بتغطية " نعم"يزال عليك التقدم وتحديد آلمة ال ألنك تعرضت لإلجهاض أو ألي سبب آخر، يكونMedi-Cal قد  .خالل األشهر الثالثة
  .للمرأة الحامل PEوالتي ال تغطيها  Medi-Calالرعاية الصحية التي تلقيتها أثناء الثالثة أشهر السابقة على التقدم إلى برنامج  Medi-Calيغطي برنامج 

 
 نظير الرعاية الصحية؟ ماذا لو آنت قد دفعت بالفعل 

إذا لم يفعل المزود ذلك، و .وأن يرد إليك أموالك Medi-Cal، اطلبي من مزود الخدمات أن يحرر فاتورة على Medi-Calبعد التقدم والحصول على 
 .Conlan Beneficiary Reimbursement Programهاتفيًا أو آتابيًا بشأن  Sacramentoفي  Medi-Calفاتصلي ببرنامج 
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 .لديك، استفسري من مزود الخدمات MEDI-CALأو التقدم لبرنامج للمرأة الحامل  PEإذا آنت تودين االشتراك في خدمة 


