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ما المقصود بـ
Adult Expansion Medi-Cal / MAGI
؟Medi-Cal
 ،#5551.14رقم النشر 2016مايو
لقد أدى قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة (( )ACAالمعروف أيضًا باسم  )Obamacareإلى
زيادة عدد األشخاص الذين يمكنهم الحصول على المساعدة الطبية للفقراء ( Medi-Calفي والية
كاليفورنيا) .ويعد " "Adult Expansion Medi-Calأو " Medi-Calللبالغين الذين لم ينجبوا
أطفاالً" جزءًا مما يطلق عليه حاليًا اسم "" Medi-CalMAGIبموجب قانون  .ACAيعني ""MAGI
 Medi-Calأي برنامج  Medi-Calيستخدم ( IGAMإجمالي الدخل المعدل والمضبوط) لتحديد األهلية
المالية لبرنامج .Medi-Cal

من المؤهل لبرنامج Adult Expansion Medi-Cal؟
يمكنك الدخول في برنامج  Medi-Calبموجب برنامج  Adult Expansion Medi-Calإذا:
-

كان عمرك يتراوح بين 19و 64عامًا؛
كان دخل  MAGIالخاص بك أقل من 138%من مستوى الفقر الفيدرالي )(FPL؛
ت غير حامل؛
أن ِ
أنت ال تحصل على رعاية طبية؛
ليس لديك برنامج  Medi-Calبدون حصة من التكاليف بالفعل.

كيف أعرف ما إذا كان دخل MAGIالخاص بي أقل من 138%؟

i

ii

لست مضطرً ا الكتشاف ذلك بنفسك .يمكنك تقديم "طلب واحد مبسّط" لـ MAGI Medi-Calعبر
 ،Covered Californiaأو مكتب Medi-Calفي المقاطعة ،أو عدد من األماكن األخرى .ويمكنك
تقديم طلب واحد مبسّط عبر اإلنترنت على موقع Covered Californiaعلى الويب .إذا تقدمت
للحصول على المزايا على موقع Medi-Calالخاص بالمقاطعة على الويب ،فستتم إعادة توجيهك إلى
موقع Covered Californiaعلى الويب حتى تتمكن من التقديم في برنامج MAGI Medi-Cal.

الصفحة  2من 4

هل هناك قواعد تتعلق بمقدار المال أو الممتلكات التي يمكن أن أمتلكها وال أزال أحصل
على برنامج Adult Expansion Medi-Cal؟
نعم ،لكنها تختلف عن برنامج  Medi-Calفيما قبل قانون ACA.إذ يتميز برنامج Medi-Calفيما
قبل قانون ACAبقيود في غاية الصرامة تتعلق بمقدار الدخل وعدد األصول التي يمكنك امتالكها .
يستخدم MAGI Medi-Calطريقة مختلفة لحساب الدخل ،ويتيح لشخص واحد الحصول على مبلغ
يصل إلى 16242دوالرً ا في العام من دخل  MAGI.وهذا نسبته 138%من مستوى الفقر
الفيدرالي .ومع ذلك ،وبموجب برنامج  ،MAGI Medi-Calال توجد استنناءات أو خصومات في
الدخل عن تلك الخصومات القليلة المستخدمة لتحديد مبلغ دخل MAGI.وعلى عكس Medi-Cal
فيما قبل قانون  ،ACAليس هناك اختبار لألصول لبرنامج  MAGI Medi-Cal.iiiيمكن أن يعني هذا
أن يكون لديك أكنر من حدود موارد الزوجين بمقدار  2000دوالر لكل شخص /3000لكل شخص في
برنامج  Medi-Calفيما قبل قانون ACA.iv

ماذا لو كان لدي حصة من تكاليف برنامج  Medi-Calاآلن؟ فهل يمكنني التبديل إلى
Adult Expansion Medi-Cal؟
نعم .يمكنك االتصال بمكتب  Medi-Calفي المقاطعة المحلية ومطالبتهم بالتحقق مما إذا كنت مؤهالً
لبرنامج  MAGI Medi-Calبدون حصة في التكاليف .كما ستتحقق المقاطعة مما إذا كنت مؤهالً
لبرنامج MAGI Medi-Calفي إعادة التصميم السنوية .وسوف تمنحك المقاطعة برنامج MAGI
Medi-Calإذا كنت مؤهالً له.

ما الخدمات التي يمكنني الحصول عليها مع برنامج Adult Expansion Medi-
Cal؟
يمكنك الحصول على كل الخدمات المتوفرة بموجب برنامج Medi-Calعادي ،بما في ذلك ،مرفق
التمريض والخدمات المساندة في المنزل )(IHSSوغيرها من خدمات الرعاية طويلة األجل ،دون
إجراء اختبار لألصول .vباإلضافة إلى ذلك ،يمكنك الحصول على استخدام المواد وخدمات الصحة
العقلية من خطط الرعاية المُدارة في برنامج Medi-Calومن الصحة العقلية/الصحة السلوكية في
المقاطعة .viإذا كنت ترغب في الحصول على خدمات التنازل القائم على المنزل والمجتمع )،(HCBS
فيمكنك التقدم للحصول على برنامج Medi-Calفيما قبل قانون ACAمن خالل مكتب برنامج
Medi-Calفي المقاطعة .ويمكنك القيام بهذا بملء نموذج SAWS 2 Plus.vii

ما الموارد المتوفرة إذا كان لدي المزيد من األسئلة؟
في نهاية هذا المستند ،سنقوم بسرد موارد اإلنترنت التي قد تكون مفيدة في القيام بمزيد من البحث .
باإلضافة إلى ذلك ،يمكن لوكالة Medi-Calفي المقاطعة،
،http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
و ،Covered Californiaو ،www.coveredca.comو,1081-088-088-1اإلجابة عن
األسئلة.
يمكن للمؤسسات التالية المساعدة في التأييد:

الصفحة  3من 4
-

1-800- ،www.disabilityrightsca.org ،Disability Rights California
776-5746أو
مؤسسة الخدمات القانونية المحلية لديك .يسرد تحالف المستهلكين الصحيين هذه
المؤسسات على الموقع
http://healthconsumer.org/index.php?id=partners.

نرغب في االستماع إليك !يرجى استيفاء االستطالع التالي بشأن منشوراتنا وأعلمنا برأيك فيما نقوم به !
https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wD
PzvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1

يتم تمويل  Disability Rights Californiaبواسطة مجموعة متنوعة من المصادر ،وللحصول
على قائمة كاملة بالممولين ،يرجى االنتقال إلى http://www.disabilityrightsca.org/
Documents/ListofGrantsAndContracts.html
.

 iكتب المركز الوطني للقانون للمواطنين المسنين موجز إصدار مفي ًدا بشأن توسيع نطاق المساعدة الطبية
للفقراء في والية كاليفورنيا ،والذي يتناول أهلية الدخل .راجع http://nsclcarchives.org/wp-
content/uploads/2013/11/1CA-Eligibility-Brief-4.pdf:وال تعُد "معادلة MAGIدخوالً
معينة بما في ذلك على سبيل المنال ،امتيازات المحاربين القدامى والدعم الذي يحصل عليه األطفال والمنح
الدراسية والمنح والمكافآت المستخدمة ألغراض تعليمية .كما سيسمح Expansion Medi-Calأيضًا
بخصومات الدخل األخرى غير المسوح بها بموجب عمليات حساب الدخل التقليدية في  ،Medi-Calبما
في ذلك على سبيل المنال ،النفقة المدفوعة والتبرعات قبل الضرائب لنفقات منل رعاية األطفال أو التقاعد
(على الرغم من أنه ال يسمح على العكس بخصومات برنامج مستوى الفقر الفيدرالي للمسنين وذوي
االحتياجات الخاصة ألقساط التأمين الصحي ".جدير بالذكر أن مركز U.C. Berkeley Labor
ً
بسيطا بشأن كيفية حساب دخل MAGI.وهي
Centerلديه ورقة حقائق من صفحة واحدة تضم تفسيرً ا
متوفرة هنا : http://laborcenter.berkeley.edu/healthcare/MAGI_summary13.pdf.
"الرجوع إلى المستند األصلي"
 iiللحصول على مزيد من المعلومات حول  ،MAGIراجع "دليل مؤيدي برنامج قانون الصحة الوطنية
لدخل " ،MAGIالمتوفر على http://www.healthlaw.org/publications/agmagiالرجوع
إلى المستند األصلي"
 iiiيطلب برنامج Medi-Calفيما قبل قانون ACAمعلومات عن أصولك ،وإذا كان لديك عدد كبير للغاية
منها ،فلن تكون مؤهالً لبرنامج Medi-Cal.وبموجب برنامج  ،MAGI Medi-Calال تخضع الختبار
األصول هذا" .الرجوع إلى المستند األصلي"

4  من4 الصفحة

iv

http://nsclcarchives.org/wp-content/uploads/2013/11/1CA-Eligibility-Brief" الرجوع إلى المستند األصلي4.pdf "

والذين يحتاجون إلىMAGI  أعلمت والية كاليفورنيا المقاطعات بأن البالغين في توسيع نطاق دخلv
: دون إجراء اختبار لألصولMAGI خدمات مرفق التمريض يمكنهم تلقيها بموجب التأهل لدخل
http://www.dhcs.ca.gov/services/mediكما أعلمت والية كاليفورنياcal/eligibility/Documents/MEDIL2014/MEDILI14-06.pdf.
ً للمجتمع أيLTSS مؤهلون لخدماتMAGI المقاطعات بأن البالغين في توسيع نطاق دخل
: ضا
http://www.dhcs.ca.gov/services/mediوعلى الرغم من عدم وجودcal/eligibility/Documents/MEDIL2014/MEDILI14-11.pdf.
 إال أنه يجب أن تفي بمعايير الضرورة الطبية لخدمات،MAGI Medi-Cal تحديد إعاقة لبرنامج
"الرجوع إلى المستند األصليLTSS. "
، راجعvi
http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/laws/Documents/Pending%20SPA%
2013-038%20not%20ADA.pdf;
http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/Documents/MMCDAPLsandPolicyL
"الرجوع إلى المستند األصليetters/APL2013/APL13-021.pdf. "
vii

http://www.cdss.ca.gov/cdssweb/entres/forms/English/SAWS2PLUS.pdf
""الرجوع إلى المستند األصلي

