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أخبار مهمة حول زيادة 
 Medicare Savings Programs حدود أصول

:Medicare Savings Program عزيزي مقدم طلب

يرفع قانون California الجديد المبلغ اإلجمالي لألصول )الممتلكات والمال( التي يمكن أن يمتلكها أي شخص أو عائلة وال 
تزال مؤهلة للحصول على Medicare Savings Programs، التي تدفع أقساط Medicare والمصروفات ال نثرية. 

 تشمل األصول التي نحسبها الحسابات المصرفية والنقدية والمركبات الثانوية والمنازل والموارد المالية األخر ى.

 سترتفع حدود األصول بـ Medicare Savings Programs في 1 يوليو 2022
ً ّ ّ سترتفع حدود األصول التي نحسبها عندما نقرر ما إذا كنت مؤهال لـ Medicare Savings Program في 1 يوليو ُ

 2022ّ. وتعتمد المبالغ على عدد سكان المنزل :

حدود األصول الجدي دةحدود األصول القديمةّعدد سكان المنزل

130,000$2,000$1 شخص

195,000$3,000$2ً شخص )"زوجان" سابقا (

إذا تقدمت بطلب للحصول على  Medicare Savings Program في شهر يونيو وقبل 30 يونيو 2022، وكان ت ّ

ّ ُ أصولك أعلى من حد األصول القديم، فستقرر  مقاطعتك أهليتك بداية من شهر يوليو 2022. إذا وافقنا على طلبك للحصول  ّّ
 على Medicare Savings Program في أو بعد 1 يوليو 2022، فسنرسل لك رسالة بالبريد إلخبارك بقرارن ا.

إذا كانت أصولك أعلى من الحد األقصى للتأهل لـ Medicare Savings Program من 1 يناير 2022 إلى 30 يونيو 
ً ّ ّ 2022 ولكنها أقل من حد األصول الجديد، فقد تكون مؤهال اآلن لـ Medicare Savings Program. إذا كنت تعتقد  أن ّ

ّ:Medicare Savings Program هذا صحيح بالنسبة لك، فيمكنك إعادة التقدم بطلب للحصول على 

 شخصيا أو عبر الهاتف. اذهب إلى أو اتصل بمكتب المقاطعة المحلي الخاص بك.ً ●
عن طريق البريد أو عبر اإلنترنت. ابحث عن التطبيق على موقع الويب الخاص  بـ  ●

Department of Health Care Services على 
https://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/forms/Pages/Index-MC13-MC0805.aspx .

 اطبع النموذج وقم إما بتسليمه أو إرساله بالبريد إلى مكتب المقاطعة المحلي.

ستجد قائمة مكاتب المقاطعات المحلية مع هذه الرسالة. أو انتقل إلى موقع الويب الخاص  بـ 
. Department of Health Care Servicesdhcs.ca.gov/col على 

https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/forms/Pages/Index-MC13-MC0805.aspx


 

  

 أسئلة؟
إذا كانت لديك أسئلة حول هذا التغيير أو كنت بحاجة إلى مساعدة ، فاتصل بمكتب المقاطعة المحلي. لألسئلة ال عامة حول 

Medicare Savings Programs، اتصل بخط المساعدة الخاص بـ Medi-Cal على 1-800-541-5555. ّ
 المكالمة مجا نية.

 
 

 
شكرا،

Department of Health Care Services 
State of California 




