
 

 

الخاصة  بك  [ Program ]  أخبار  ھامة حول  أقساط
المستلم،    عزیزي

 Medi-Cal   إن  میزانیة  الحاكم للفترة  بین   2023-2022 قد  خفضت  األقساط  لـ
(التكالیف الشھریة) إلى   0.00$، بما  في ذلك للحوامل واألطفال . ولذلك  اعتباًرا من  1 
عن دفع المبلغ   بالتوقف لدفع  أقساطك الشھریة . ستقوم لن تعود مضطرا یولیو  2022،

الذي  تدفعھ اآلن  بدًءا  من  ذلك الوقت . 

اإللكتروني  (EFT) أو الدفع المتكرر  ببطاقة  األموال لدیك  نظام تحویل إذا  كان
ًاالئتمان   (RCC)، فستتوقف مدفوعاتك التلقائیة اعتبارا من 1 یولیو  2022. 

البرنامج ھذه  إلى   $0.00.  أقساط سیتم تخفیض
  Medi-Cal  Access  Program (MCAP)
  Medi-Cal  Access  Infant  Program (MCAIP)
  County  Children’s  Health I nitiative  Program (CCHIP)
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سیكون  تاریخ  فاتورتك  األخیرة بتاریخ   20 مایو   2022. 
إنھا  مخصصة ألقساط التأمین النھائیة المستحقة علیك  في  یونیو    2022. إذا  كان لدیك  

طریق  شیك .  یولیو   2022،  فستسترد أموالك  عن دفعة زائدة أو رصید  ائتماني في
 public he alth emergency   لدیك تنازل عن قسط  التأمین بسبب إذا كان

یونیو . ابتداًء  من   1 یولیو  2022،  لن   أجل  شھر التنازل عنھ  من آخر  قسط تم سیكون
لدفع  األقساط الشھریة .  تكون مضطرا

 
تفعل أي شيء   أن تكون  بحاجة  إلى لن

ھذه  الرسالة  إلخبارك  أنھ  لم  یعد  علیك دفع  قسط  شھ ري. ستبقى  تغطیتك  التأمینیة   
لخدمات الرعایة الصحیة كما ھي . 

 
أي أ سئلة؟  

 (FAQS)    الشائعة كنت تحتا ج إلى مساعدة، فاقرأ  فقرة  األسئلة إذا كانت  لدیك أسئلة أو
 .[Program  Name a nd Number]   المرفقة  بھذه  الرسال ة.  اتصل  على

 
بحاج ٍة  إلى  مساعدة لغویة  مجانیة،    باللغة التي تفضلھا  . وإذا كنت ھذه الرسالة مكتوبة

في مرفق األسئلة الشائعة    FAQ تشمل الخدمات   برقم  ھاتف البرنامج  المدرج فاتصل
مترجما  شفویا لمساعدتك  في  قراءة ھذه الرسالة  . 

 
شكرا لك،  
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