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California’s Protection & Advocacy System
هاتف مجاني )800( 776-5746
الدفعات الإجمالية
 وأهلية Medi-Cal 
يونيو 2018، منشور رقم 5613.14 - Arabic  
ملاحظة:  يحتوي هذا المنشور على معلومات عامة فقط.  يختلف وضع كل شخص عن الآخر.  تأكد من استشارة محامٍ أو جهة دفاع على دراية بهذه الأمور للحصول على المشورة بشأن وضعك المحدد.
يوجد لدى العديد من الأشخاص أسئلة حول كيفية تأثير دفعة إجمالية غير متكررة (مرة واحدة فقط) في أهلية Medi-Cal الخاصة بهم.  يصف هذا المنشور كيفية تأثير الدفعة الإجمالية في أهلية بعض برامج Medi-Cal لكبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.    يشرح ذلك ما يحدث لبرنامج Medi-Cal عندما تتلقى دفعة لمرة واحدة أو دفعة إجمالية، ومتى وما إذا كان يتم احتساب الدفعة الإجمالية غير المُنفقة كمورد في الشهر التالي.  
لن يشمل هذا المنشور برامج Medi-Cal المتاحة للمجموعات الأخرى مثل النساء الحوامل أو CALWORKS ذات الصلة بـ Medi-Cal.  راجع خطاب إدارة خدمات الرعاية الصحية الموجه لمديري الرعاية في جميع المقاطعات (ACWDL) رقم 03-92. – (ارجع إلى المستند الأصلي) كما أنه لن يشمل المعلومات المتعلقة بـ SSI المرتبطة ببرنامج Medi-Cal وبرامج Medi-Cal الأخرى التي تتعامل مع الدفعة الإجمالية كما هو الحال مع برنامج SSI .HYPERLINK  \l "Footnote2"  للاطلاع على المجموعة الأخيرة، يرجى الاطلاع على منشور الدفعة الإجمالية SSI الخاص بنا على العنوان التالي: الدفعات الإجمالية وأهلية  هذه البرامج هي برنامج SSI-linked Medi-Cal، القسم 1619 (b)، Pickle، وDisabled Adult Child (DAC)، وMedicaid widow/widower أو surviving divorced spouse.  راجع على سبيل المثال خطاب إدارة خدمات الرعاية الصحية الموجه لمديري الرعاية في جميع المقاطعات (ACWDL) بالأرقام.: 09-61 و09-62؛ 42 U.S.C. § 404(e), (f); 42 U.S.C. § 1383(c), (d). – (ارجع إلى المستند الأصلي)
SSI
وسّع قانون الرعاية المُيسرة التكلفة عدد الأشخاص الذين يمكنهم الحصول على Medi-Cal في إطار برنامج Medi-Cal لإجمالي الدخل المُعدل المُصحح (MAGI). كما هو الحال مع برامج Medi-Cal الأخرى التي نناقشها أدناه، فإن هذا البرنامج له معايير أهلية Medi-Cal الخاصة به وقواعده حول كيفية تعامله مع دفعة إجمالية.  سوف نذكر ذلك في السؤال رقم 13، أدناه . لمعرفة المزيد من المعلومات عن MAGI Medi-Cal، راجع منشورنا فيما توسيع نطاق البالغين/MAGA Medi-Cal؟; راجع أيضًا دليل المركز الغربي للقانون والملكية الصادر مارس 2016 "الحصول والحفاظ على التغطية الصحية لذوي الدخل المنخفض بكاليفورنيا،" المعدل في 22 مايو 2018، الحصول والحفاظ على التغطية الصحية لذوي الدخل المنخفض بكاليفورنيا.   – (ارجع إلى المستند الأصلي)   
 ما هي الدفعة الإجمالية غير المتكررة؟
تعتبر الدفعة الإجمالية غير المتكررة هي دفعة لمرة واحدة لميزة أو أي نقود أو ممتلكات أخرى يمكن تحويلها إلى نقد لتوفير الطعام أو المأوى. إنها لا تشمل كمية الأموال التي تحصل عليها خلال شهر.HYPERLINK  \l "Footnote4"   22 C.C.R. § 50064.5. – (ارجع إلى المستند الأصلي)على سبيل المثال، لا تتضمن فحص الضمان الاجتماعي الشهري الخاص بك، ولكن قد تتضمن شيكًا لفوائد الاسترداد.   

لقد ذكرت أن هذا المنشور ينطبق فقط على بعض برامج Medi-Cal لكبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. ما هي؟
 هي:
برنامج مستوى الفقر الفيدرالي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة (A&D FPL)HYPERLINK  \l "Footnote5" ،	 راجع استحقاقات ذوي الإعاقة 101، "Medi-Cal: التفاصيل", تم التعديل في 22 مايو 2018، - (ارجع إلى المستند الأصلي)
برنامج العمل لغير القادرينHYPERLINK  \l "Footnote6" ؛   راجع استحقاقات ذوي الإعاقة 101، "Medi-Cal: التفاصيل،" تم التعديل في 22 مايو 2018. – (ارجع إلى المستند الأصلي)
من هم بحاجة إلى مساعدة طبية من كبار السن والمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة (ABD-MN)HYPERLINK  \l "Footnote7" .  راجع استحقاقات ذوي الإعاقة 101، "Medi-Cal: التفاصيل،" تم التعديل في 22 مايو 2018. – (ارجع إلى المستند الأصلي)

كيف يمكنني اكتشاف برنامج Medi-Cal الذي أنا مسجل به؟
 كل برنامج Medi-Cal مسجل برمز معونة. اسأل أخصائي أهلية Medi-Cal بمقاطعتك عن رمز المعونة الخاص بك.  أو عندما تذهب إلى الصيدلي، اطلب أن يتم تمرير بطاقة Medi-Cal الخاصة بك - التي تُدعى BIC من أجل "بطاقة تعريف المستفيد" - لإخبارك برمز أو رموز المعونة الخاصة بك.   للحصول على فهرس رموز المساعدة، انظر المخطط الرئيسي لرموز المساعدة التابعة لإدارة خدمات الرعاية الصحية. – (ارجع إلى المستند الأصلي)
لماذا يعد حصولي على دفعة إجمالية أمرًا ضروريًا؟
لكل برنامج Medi-Cal معايير الأهلية الخاصة به، بما في ذلك قواعد الدخل والموارد.  قد يتسبب تلقي الدخل (بعد الخصومات المسموح بها لبرنامج Medi-Cal معين) في فقدان أهليتك ﺑﻤﻮﺟﺐ هذا البرنامج ويتم نقلك إلى برنامج ABD-MN بحصة من التكلفة.  
بالنسبة إلى الموارد، مجددًا، يعتمد ذلك على برنامج Medi-Cal الذي أنت مسجل به.  تسمح لك معظم البرامج بعدم وجود ما يزيد عن 2000 دولار في إجمالي الموارد غير القابلة للتحصيل لشخص أعزب، و3000 دولار أمريكي لزوجين في مرحلةٍ ما أثناء الشهر.HYPERLINK  \l "Footnote9"   20 C.F.R § 416.202(d); 22 C.C.R §§ 50420(a), 50195(c)(2);  راجع أيضًا وكالة الخدمات الصحية والإنسانية بكاليفورنيا، "قيود الملكية العامة لـMedi-Cal ،" , صفحة 1.، أبريل 2014، تم التعديل في 23 مايو 2018. – (ارجع إلى المستند الأصلي) لكل فرد إضافي من أفراد العائلة، فإن برامج Medi-Cal-only لها حد أقصى من الموارد.HYPERLINK  \l "Footnote10"   22 C.C.R § 50420(a). - (ارجع إلى المستند الأصلي)هذا يعني أنه إذا تلقيت دخلاً قابلاً للتحصيل الذي سيصبح موردًا قابلاً للتحصيل في الشهر التالي، فيجب عليك إنفاق مستوى المورد القابل للتحصيل الذي يبلغ 2000 دولار (3000 دولار) قبل نهاية الشهر التالي حتى تظل مؤهلاً لبرنامج Medi-Cal. ومع ذلك، يمكنك إعادة إنشاء أهلية Medi-Cal بأثر رجعي إلى أول ذلك الشهر إذا قمت بإنفاق مواردك قبل نهاية ذلك الشهر.  يمكن تغطية التغطية لشهور قبل شهر تقديم الطلب على الرغم من وجود موارد زائدة في الشهر ذي الأثر رجعي إذا تم استخدام مبلغ الموارد فوق الحد لدفع النفقات الطبية. وكالة الخدمات الصحية والإنسانية بكاليفورنيا، "قيود الملكية العامة لـMedi-Cal, صفحة 2-3، أبريل 2014، تم تعديله 23 مايو 2018 راجع أيضًا ACWDL رقم 97-41، تنفيذ Principe v. Belshe.- (ارجع إلى المستند الأصلي) 
ما هو الفرق بين الدخل والموارد (الملكيات)؟
بشكل عام، يُعد الدخل هو المال أو المساعدة العينية، "العينية" تعني المساعدة غير النقدية التي تلبي احتياجاتك من المأوى أو المرافق أو الاحتياجات الغذائية بدلاً من المال.  بخلاف SSI، يقوم برنامج Medi-Cal فقط بحساب المساعدة العينية إذا كانت تلبي جميع احتياجاتك من المأوى أو المرافق أو الطعام في شهر واحد. 22 C.C.R § 50509. – (ارجع إلى المستند الأصلي) التي تتلقاها خلال شهر لتلبية احتياجاتك من الطعام والمأوى.HYPERLINK  \l "Footnote13"   قانون الرعاية والمؤسسات § 14006(c), 42 C.F.R § 435.601, 22 C.C.R § 50451. – (ارجع إلى المستند الأصلي) الدخل يمكن استحقاقهHYPERLINK  \l "Footnote14"  أو عدم استحقاقه 22 C.C.R § 50503. – (ارجع إلى المستند الأصلي).HYPERLINK  \l "Footnote15"  ويتم  22 C.C.R § 50507. – (ارجع إلى المستند الأصلي)الأخذ في الاعتبار الدخل أو الموارد المتوفرة فقط.  22 C.C.R. §§ 50501(b)، 50513 ("الدخل المتاح")، 50515 (تعريف "الدخل غير المتاح"). – (ارجع إلى المستند الأصلي)
الأشياء والخدمات المدفوعة مباشرةً من قبل شخص آخر والتي ليست دخلاً عينيًّا للطعام أو المأوى لا تعتبر دخلاً.HYPERLINK  \l "Footnote17"   إذن، لن تؤثر أنواع الهدايا التالية في دخلك القابل للتحصيل لأغراض Medi-Cal:   20 CFR § 416.1103(g). – (ارجع إلى المستند الأصلي)عناصر البقالة وليس الطعام (المنتجات الورقية ومواد التنظيف وغسيل الملابس)، أغذية الحيوانات الأليفة والرعاية البيطرية، فواتير الهاتف، رسوم الإنترنت والكابلات، قسائم سيارات الأجرة، أعمال الفناء، اشتراكات المجلات أو الصحف.
عادةً، الموارد (الملكيات)  يستخدم برنامج SSI مصطلح "الموارد" لوصف ذلك وتستخدم برامج Medi-Cal فقط مصطلح "الملكية" لوصف الشيء نفسه.  خلال هذه المذكرة، سنستخدم مصطلح "الموارد".  - (ارجع إلى المستند الأصلي)   تكونHYPERLINK  \l "Footnote18"  نقدًا أو الأشياء الأخرى التي يمكنك بيعها أو تحويلها إلى نقد، مثل المنزل أو الأسهم أو الحسابات المصرفية أو الممتلكات العقارية.HYPERLINK  \l "Footnote19"    22 C.C.R §§ 50073, 50074. – (ارجع إلى المستند الأصلي)
يتم استخدام الدخل الذي يُمكن تحصيله (بعد الخصومات المسموح بها) والموارد لتحديد أهليتك لبرنامج Medi-Cal.  الدخل والموارد المُعفاة لا تستخدم في تحديد أهليتك لبرنامج Medi-Cal.  22 C.C.R §§ 50418, 50521. – (ارجع إلى المستند الأصلي)
 ما هو الدخل أو الموارد المُعفاة؟
لا يتم احتساب بعض العناصر كدخل أو مورد على الإطلاق.  ومن الأمثلة على ذلك، مساعدات الإغاثة من الكوارث أو إعادة التوطين التي ترد من الحكومات الفيدرالية أو بالولاية أو المحلية.  22 C.C.R § 50535.5. – (ارجع إلى المستند الأصلي)  وتُعد الأموال القضائية الهندية مثالاً آخر على ذلك 22 C.C.R § 50537. – (ارجع إلى المستند الأصلي).HYPERLINK  \l "Footnote22"   تعتبر بعض الإعفاءات الضريبيةHYPERLINK  \l "Footnote23"   راجع أيضًا 22 C.C.R §§ 50454.5, 50523.5. – (ارجع إلى المستند الأصلي)مثل إعفاءات ضرائب الدخل المكتسب (EITCs)HYPERLINK  \l "Footnote24"   الإعفاء في شهر الاستلام: 22 C.C.R § 50543.5. الإعفاء في الشهر الذي يلي الاستلام: 22 C.C.R § 50449. – (ارجع إلى المستند الأصلي)
هي كذلك مُعفاة. يمكنك البحث عن قائمة الدخل المعفى لأهلية Medi-Cal ذات الصلة بالبرامج، حيث تستند الأهلية إلى السن أو الاحتياجات الخاصة في 22 C.C.R. §§ 50523- 50544.  فيما يلي قائمة بالموارد المعفاة بموجب برنامج SSI المعفى أيضًا بموجب برامج Medi-Cal للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن: POMS SI 01110.210.  
سأتلقى دفعة إجمالية.  كيف يمكن أن يؤثر ذلك في برنامج Medi-Cal الخاص بي؟
هذا يستند إلى نوع الدفع الذي ستتلقاه.  
الضمان الاجتماعي الرجعي أو مدفوعات SSI
أي مدفوعات من الضمان الاجتماعي ليست بدفعة نظام SSI العادية أو فائدة التأمين الاجتماعي أو فائدة التأمين على التقاعد (DIB أو RIB) هي دفعة إعانة بأثر رجعي، وتعتبر دخلًا معفى في شهر الاستلام، ولم يتم تضمينها في احتياطي ملكيتك لتسعة أشهر بعد ذلك.  22 C.C.R  § 50455 يشير إلى أن فترة الإعفاء ستة أشهر، ولكن راجع، خطاب إدارة خدمات الرعاية الصحية التابعة لوكالة الخدمات الصحية والإنسانية بكاليفورنيا، 28 ديسمبر، 2009، تم التعديل في 23 مايو 2018.  – (ارجع إلى المستند الأصلي)  
 مدفوعات الخدمات المنزلية الداعمة (IHSS)
تشمل أمثلة فوائد الخدمات المنزلية الداعمة (IHSS) بأثر رجعي الأموال التي تتلقاها:
إذا تقدمت بطلب، وكنت مؤهلاً للحصول على الخدمات المنزلية الداعمة (IHSS)، ولكن هناك تأخير في بدء الدفعات لمقدم الخدمة (أو لك إذا كنت مؤهلاً للحصول على الأجر المدفوع مسبقًا)HYPERLINK  \l "Footnote26" ،  إذا كنت مؤهلاً للحصول على خدمات الرعاية الشخصية من IHSS / Medi-Cal كشخص يستوفي تعريف ذوي الإعاقة الشديدة وتمكنت أنت أو ممثلك من التعامل مع عملية إعداد وتتبع المدفوعات التي تقوم بها مباشرة إلى مقدم الخدمة الخاص بك، فيحق لك الحصول على المال في الشهر الأول للدفع لمقدم الخدمة الخاص بك مباشرة.  قانون الرعاية والمؤسسات § 12304(a).  تُعد الدفعة المقدمة دخلاً معفيًا. 20 C.F.R. § 416.1103(b)(3)(ii). – (ارجع إلى المستند الأصلي)
 أو إذا قمت بالطعن، فإن عدد الساعات مُصرح بها وفائزة لأن جلسة الاستماع العادلة خلصت إلى أن الأخصائي الاجتماعي في المقاطعة لم يصرح بكل الساعات التي تحتاجها.

مدفوعات الخدمات المنزلية الداعمة (IHSS) المقدمة للزوجين غير المؤهلين أو الوالدين غير المؤهلين  
يعني الوالد أو الزوج "غير المؤهل" أنه ﻻ يحصل على مزايا برنامج Medi-Cal.  تعد الدفعة الإجمالية بأثر رجعي من الخدمات المنزلية الداعمة (IHSS) المخصصة لأحد الوالدين أو الزوج غير المؤهل، الذي يقدم خدمات لزوجته أو لطفله القاصر، هي دخل مُعفى— وبعبارة أخرى، لا يعتبر أو يحسب على الطفل أو الزوج المؤهل، ومن ثَمَّ لا يؤثر في أهلية الطفل المتلقي أو الزوجة.HYPERLINK  \l "Footnote27"    22 C.C.R. § 50527. – (ارجع إلى المستند الأصلي)
تذكر أن الدخل يصبح موردًا بعد شهر من تلقيه؛ ومن ثَمَّ فإن الدفعة الإجمالية بأثر رجعي من الخدمات المنزلية الداعمة (IHSS) ليأحد الوالدين أو الزوج غير المؤهل ه مورد مستبعد في الشهر التالي لشهر الاستلام.HYPERLINK  \l "Footnote28"   22 C.C.R. § 50451. – (ارجع إلى المستند الأصلي) ومع ذلك، يعتبر ذلك موردًا في الشهر الثاني من التقويم التالي للاستلام، وسيتم اعتباره للزوجة أو الطفل إذا كان مبلغًا مقتطعًا بأثر رجعي من الخدمات المنزلية الداعمة.HYPERLINK  \l "Footnote29"    20 C.F.R. § 416.1201(a)(3); P.O.M.S. SI 01120.112(B)(1)، متوفر في SI 01120.112 مدفوعات خدمات الدعم المنزلية بأثر رجعي إلى الأزواج والآباء غير المؤهلين. – (ارجع إلى المستند الأصلي)على سبيل المثال، إذا تم دفع مبلغ الخدمات المنزلية الداعمة (IHSS) بأثر رجعي إلى زوجة غير مؤهلة في يناير، فسيكون الدفع موردًا مستبعدًا في فبراير، ولكن موردًا قابلاً للتحصيل في مارس لكل من SSI وMedi-Cal. 
 إذا تلقت الزوجة أو الوالد غير المؤهل مدفوعات الخدمات المنزلية الداعمة مقابل الخدمات المقدمة إلى أي شخص آخر غير الزوج المؤهل/الزوجة أو الطفل المؤهل، يتم إدراج المدفوعات كدخل خاضع للاعتبار.  راجع P.O.M.S. SI 01320.175. –(ارجع إلى المستند الأصلي)
 مدفوعات الخدمات المنزلية (IHSS) الُمقدمة للمتلقي  
سيتم إعفاء مدفوعات الخدمات المنزلية الداعمة (IHSS) بأثر رجعي لك كمتلقي الخدمات المنزلية الداعمة (IHSS) من الدخل الذي تحصل عليه في الشهر الذي تتلقاه فيه ومورد معفى للشهر التالي.  بعد ذلك، إذا لم يتم الدفع بعدها، فستصبح الأموال موردًا قابلاً للتحصيل.   20 CFR §§ 416.1103(b), 416.1201(a)(3), 416.1161(a)(16); راجع، SI 01120.112 مدفوعات خدمات الدعم المنزلية بأثر رجعي إلى الأزواج والآباء غير المؤهلين.  – (ارجع إلى المستند الأصلي) 

 مدفوعات الضمان الاجتماعي المقطوعة غير المتكررة
مدفوعات الضمان الاجتماعي المقطوعة غير المتكررة مثل استحقاقات التقاعد للعاملين في السكك الحديدية، ومزايا المحاربين القدماء، وتعويضات العمال، واستحقاقات التأمين لذوي الاحتياجات الخاصة هي موارد قابلة للتحصيل في الشهر الذي تستلمها فيه.HYPERLINK  \l "Footnote32"   22 C.C.R §§ 50455, 50507. – (ارجع إلى المستند الأصلي) لن تؤثر في أهلية Medi-Cal إذا ﻟم يتجاوز مجموع الموارد القابلة للتحصيل الخاصة بك 2000 دولار في أي وقت خلال الشهر الذي تستلم فيه المدفوعات.   22 C.C.R § 50420؛ وكالة الخدمات الصحية والإنسانية بكاليفورنيا، "قيود الملكية العامة لـ Medi-Cal"، أبريل 2014، تم التعديل في 23 مايو 2018 ، صفحة 1. – (ارجع إلى المستند الأصلي) 
 استبدال الدخل أو المورد
تم بالفعل حساب بعض العناصر التي تتلقاها كدخل مرة واحدة بشكل أو آخر.  لتجنب التحصيل المزدوج، لا يتم حساب هذه العناصر كدخل.  على سبيل المثال، يتم إعفاء الأموال الضريبية من الدخل.   22 C.C.R § 50523.5. – (ارجع إلى المستند الأصلي)        بالإضافة إلى ذلك، بعض العناصر التي تتلقاها لا تعد دخلاً ولكن موردًا.  على سبيل المثال، العائدات من المبيعات، الاستبدال أو التغيير لموردٍ ما (مثل عملية بيع سيارة) لا تعد دخلاً ولكن موردًا. .  22 C.C.R §§ 50406, 50407. – (ارجع إلى المستند الأصلي)
إذا تلقيت نقودًا لغرض إصلاح أو استبدال مورد مستبعد، مثل منزلك، الذي تم فقدانه أو تضرره أو سرقته، فسيكون لديك 9 أشهر من تاريخ استلامك النقود لإصلاح المورد أو استبداله.  20 C.F.R. § 416.1232(a). – (ارجع إلى المستند الأصلي) يمكن إطالة ذلك لمدة 9 أشهر إضافية إذا أظهرت مبررًا وجيهًا.HYPERLINK  \l "Footnote37"   20 C.F.R. § 416.1232(b). – (ارجع إلى المستند الأصلي)خلاف ذلك، فإن النقد يصبح موردًا قابلاً للتحصيل.  20 C.F.R § 416.1232(a). – (ارجع إلى المستند الأصلي) كما يصبح النقد موردًا قابلاً للتحصيل إذا قمت بتغيير نيتك لإصلاح أو استبدال الملكية.  20 C.F.R § 416.1232(d). – (ارجع إلى المستند الأصلي)
جميع الدفعات الإجمالية الأخرى
إذا كنت ستتلقى أي نوع آخر من الدفعات الإجمالية (على سبيل المثال، الميراث أو الهدية أو مدفوعات التأمين على الحياة أو مكافأة من العمل)، فسيكون هذا الدخل قابلاً للتحصيل في الشهر الذي تستلمه به، وموردًا قابلاً للتحصيل في الشهر التالي.  20 C.F.R §§ 416.1104 (الدخل المحسوبSSI)، 416.1120 (الدخل غير المكتسبSSI )، 416.1207 ( تحديد المواردSSI)؛ 22 C.C.R §§ 50451, 50455 (الدفعة الإجمالية)؛ انظر أيضًا P.O.M.S. SI 00810.410 عدم تواتر استبعاد ذوي الدخل غير المنتظم. – (ارجع إلى المستند الأصلي)





ماذا إذا أعطاك شخص ما تذكرة طائرة؟  سيارة؟  منزل؟  مالاً لحضور المدرسة؟
إذا تم إعطاؤك هدية غير نقدية من شيء يمكن أن يَصلُح كمورد إذا احتفظت به، عندها لا تُحسب الهدية كدخل أو كمورد إذا احتفظت بها.HYPERLINK  \l "Footnote41"   42 C.F.R. § 416.1103(j): "أي عنصر تتلقاه (باستثناء المأوى بخلاف هدية كما هو محدد في البند 416.1130 أو الطعام) سيتم استبعاده كمورد ... إذا احتفظت به، فلا يُعد دخلًا". –(ارجع إلى المستند الأصلي)
 تذكرة طائرة للسفر الداخلي تم تلقيها كهدية لا يتم احتسابها كدخل أو مورد ما لم يتم صرفها أو بيعها.  42 U.S.C. § 1382a (b)(15); 20 CFR §§ 416.1124(c)(16), 416.1161(a)(19).  وكما هو موضح في اللوائح، يشمل "السفر المحلي" السفر إلى الأراضي الأمريكية مثل جزر فيرجن. – (ارجع إلى المستند الأصلي) إذا تم صرف المال أو البيع، فسيتم التعامل مع الأموال المستلمة كدخل في الشهر الذي تم صرفه أو بيعه فيه.  يتم احتساب تذكرة الطائرة التي يتم استلامها كهدية سفر خارجي كدخل - أو مورد إذا تم الاحتفاظ بها إلى الشهر التالي.  ومع ذلك، إذا كانت تذكرة السفر الخارجي لا يمكن صرفها أو بيعها بالأموال التي تذهب إليك، فلا يتم احتسابها كدخل أو معاملتها كمورد لأن قيمة التذكرة غير متاحة لدفع ثمن الطعام أو المأوى.  
هدية عبارة عن سيارة في حالة عدم وجود سيارة، لن يتم التعامل معها كدخل في الشهر الذي تم تلقيه، وسيتم التعامل معه كمورد معفى يبدأ في الشهر التالي.  استبعاد مركبة واحدة:  22 CCR § 50461; 20 C.F.R. § 416.1218.  – (ارجع إلى المستند الأصلي)  ويرجع ذلك إلى أنك إذا تلقيت شيئًا يمكن اعتباره موردًا معفى في الشهر التالي، فلن يتم احتسابه كدخل في الشهر الذي تم فيه الاستلام.  إذا كانت السيارة مركبة ثانية، ولن تكون السيارة الثانية معفاة لأنك تستخدمها في العمل حسب رقم ACWDL رقم 91-28، فسيكون ذلك بمثابة دخل عيني إلى الحد الذي يتجاوز فيه صافي قيمتها النقدية بدل.  
 هدية عبارة عن منزل أو شقة خاصة أو وحدة سكنية أخرى، بما في ذلك المقطورة التي ستستخدمها كمنزلك ستخضع للدخل العيني بموجب قواعد القيمة القصوى المفترضة (PMV) التابعة لـ SSI في الشهر الذي يتم فيه الاستلام.  20 CFR §§ 416.1140, 416.1141.  إن مقدار الدخل العيني المنسوب كنتيجة لقاعدة القيمة القصوى المفترضة هو 1/3 مبلغ سعر الفائدة الفيدرالي بالإضافة إلى خصم الدخل العام البالغ 20 دولارًا.  في عام 2018، يساوي ذلك 260 دولارًا. – (ارجع إلى المستند الأصلي)  في الأشهر اللاحقة، سيتم التعامل مع المنزل كمورد معفى.  وبموجب قواعد Medi-Cal، سيتم تقييد قيمة الدخل العيني لأسرة من شخص واحد بسعر 111 دولارًا، وهي أسرة مكونة من شخصين بسعر 150 دولارًا.HYPERLINK  \l "Footnote45"    22 C.C.R. §§ 50509(a). 50511(a)(2), (d)(1)(A)-(B). – (ارجع إلى المستند الأصلي) إذا تلقيت هدية مكونة من منزل لن تستخدمه كمنزلك، فإن المبلغ الذي ستحصل عليه إذا كنت قد بعته، بعد خصم تكلفة بيعه أو جعله جاهزًا للبيع، هو الدخل.  راجع، POMS SI 01130.130. – (ارجع إلى المستند الأصلي)  في بعض الأحيان يُعتبر المنزل غير متوفر لأنه لا يمكن بيعه بسبب ضائقةHYPERLINK  \l "Footnote46"  المالكين الآخرين الذين يعيشون في المنزل أو لأسباب أخرى.HYPERLINK  \l "Footnote47"  أو أن المنزل غير متوفر لأن المستفيد من Medi-Cal ليس له الحق القانوني في البيع، 22 C.C.R. § 50402; POMS SI 01120.010, POMS SI 01120.010. – (ارجع إلى المستند الأصلي) أو أن البيع يتطلب التقاضي.
 هدية مالية سيتم استخدامها للتعليم أو أي مصدر أموال آخر – مثل المساعدات المالية، والمنح الدراسية، وما إلى ذلك - التي يقتصر استخدامها على تكاليف تلقي التعليم مثل الكتب، الرسوم، الرسوم الدراسية، تكلفة المعلم، وما إلى ذلك - تعتبر معفاة كمورد لمدة 9 أشهر بعد شهر الاستلام؛ ولذلك لا تعتبر دخلاً في شهر الاستلام.  
تبلغ فوائد التأمين الاجتماعي الخاصة بي لذوي الاحتياجات الخاصة 1200 دولار أمريكي، وأنا مؤهل للحصول على Medi-Cal بدون أي حصة من التكلفة بموجب برنامج مستوى الفقر الفيدرالي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.  لقد تلقيت للتو 100 دولار من خالتي بمناسبة عيد ميلادي.  أخشى أن يجعلني ذلك غير مؤهل لبرنامج Medi-Cal لهذا الشهر.
إن دخلك القابل للتحصيل القائم فقط على دخل SSDI الخاص بك هو 1180 دولارًا (1200 دولار أقل من خصم 20 دولارًا لأي دخل 22 CCR § 50549.2. –(ارجع إلى المستند الأصلي)) في الشهر، وهو أقل من الحد الأقصى لإيرادات برنامج A&D FPL 2018 البالغ 1242 دولارًا شهريًا للفرد.  نظرًا لأن الهدية المقدمة من قِبل خالتك تعتبر دخلاً غير منتظم أو نادرًا غير مكتسب، بالمعنى المقصود في 22 CCR § 50542(a) لأن الدخل لا يتم تلقيه أكثر من مرّتين في الربع والدخل لا يمكن توقعه بشكل معقول، يتم إعفاء أول 60 دولارًا منه.  ومن ثَمَّ، يتم احتساب 40 دولارًا فقط من الهدية، وبالتالي سيكون دخلك القابل للتحصيل 1220 دولارًا، ولا يزال أقل من الحد الأقصى لإيرادات عام 2018.  ُعد قواعد SSI أكثر تقييدًا من حيث أن خصم الدخل الإضافي غير المنتظم أو اللاحق ينطبق إذا كان الدخل مرة واحدة فقط في كل ربع عام بالإضافة إلى عدم إجراء خصم إضافي إذا تم تلقي الدخل من نفس المصدر قبل ربع العام أو بعده حتى لو كان في ربع آخر.  20 CFR § 416.1124(c)(6). – (ارجع إلى المستند الأصلي) 
 حتى لو تجاوزت الهدية الحد الأقصى للإيرادات في شهر واحد، فسوف تستمر فوائدك لمدة شهر واحد على الأقل للسماح بإعادة التحديد كما هو مطلوب من قبل Welf. & Inst. قانون § 14005.37 وعلى افتراض أن الهدية لم تتجاوز الموارد الخاصة بك في الشهر التالي، سوف تستمر فوائد Medi-Cal الخاصة بك دون تغيير.  
متى يجب عليّ إخبار الضمان الاجتماعي أو دائرة الرعاية في المقاطعة عن الدفعة الإجمالية؟
يجب أن تخبر إدارة الرعاية بالمقاطعة عن الدخل في غضون 10 أيام بعد استلامه.HYPERLINK  \l "Footnote50"   قانون الرعاية والمؤسسات 14005.37(h); 22 C.C.R § 50185(a)(4). – (ارجع إلى المستند الأصلي) على سبيل المثال، إذا تلقيت المبلغ في 5 ديسمبر، فيجب عليك إخبار إدارة الرعاية بالمقاطعة عنها بحلول 15 ديسمبر.
ملاحظة:  نوصي بأن تبلغ عن دخلك (وكيف صرفته) خطيًا، وأرسِل الدخل إلى المقاطعة بنفسك. خذ نسخة مما ترسله معك واطلب أن يكون مختومًا بالتاريخ.  احتفظ بإيصالاتك حول كيفية إنفاقك للمال؛ لأن المقاطعة قد تطلب ذلك كدليل على أنك أنفقت المال، وأنه لم يكن مخبأ تحت فراشك على سبيل المثال.  
متى يجب عليّ إخبار دائرة الرعاية في المقاطعة عن المبلغ المقتطع؟
يتعين على إدارة الرعاية في المقاطعة تحديد أهليتك للحصول على المزايا.  إذا تلقيت مبلغًا مقتطعًا واحتفظت به في الشهر التالي، فقد تتجاوز الحد الأقصى للدخل و/أو المورد القابل للتحصيل لهذا الشهر مما يجعلك مؤهلاً لبرنامج Medi-Cal أو يضعك على برنامج ABD MN ربما مع حصة من التكلفة.   ولذلك، فإن إدارة الرعاية في المقاطعة تريد أن تعرف كيف أنفقت المال.
كيف يمكنني إنفاق المبلغ المقتطع غير المتكرر؟
قد يكون أحد الخيارات هو إنفاق الأموال على شيء سيكون مصدرًا معفى.  ومن أمثلة الموارد المعفاة المنزل أو السيارة أو السلع المنزلية والممتلكات الشخصية أو الممتلكات الأساسية للدعم الذاتي أو التأمين مدى الحياة أو خطة الدفن وتأمين الدفن أو وضع المال جانبًا في خطة لتحقيق الدعم الذاتي (PASS).   22 C.C.R. §§ 50418, 50425-50489, 50551.5;وكالة الخدمات الصحية والإنسانية بكاليفورنيا، "قيود الملكية العامة لـ Medi-Cal"، أبريل 2014، تم التعديل في 23 مايو 2018. – (ارجع إلى المستند الأصلي)
قد يكون هناك خيار آخر هو وضع بعض أو كل الأموال فيما يسمى ائتمان OBRA - كما هو الحال في الائتمان المُجمع - حتى تتمكن من استخدام المال لتحسين نوعية حياتك دون أن تفقد مزاياك. 22 C.C.R § 50489 et seq., ACWDL الأرقام: 95-75 و06-24. – (ارجع إلى المستند الأصلي)
يمكنك أيضًا إنشاء صندوق لذوي الاحتياجات الخاصة.HYPERLINK  \l "Footnote53"   22 C.C.R. § 50489.9. – (ارجع إلى المستند الأصلي) تتيح التغييرات في قانون ائتمانات ذوي الاحتياجات الخاصة الآن للمستفيد من الائتمان من ذوي الاحتياجات الخاصة هذا الائتمان له، بدلاً من مطالبة الوالد المستفيد لذي الإعاقة أو الجدين أو الوصي القانوني أو المحكمة بإنشاء مثل هذا الائتمان.  ACWDL رقم 17-13. – (ارجع إلى المستند الأصلي)  يعتبر هذا التغيير فعالاً بالنسبة إلى الائتمانات التي تم تأسيسها في 13 ديسمبر،  معرّف – (ارجع إلى المستند الأصلي)2016 أو بعدها.HYPERLINK  \l "Footnote55"   من المهم ملاحظة أنه يجب إنشاء الائتمان للمستفيد قبل بلوغه 65 عامًا.   42 U.S.C. § 1396p(d)(4)(A). – (ارجع إلى المستند الأصلي)
لمعرفة المزيد حول هذه الخيارات وغيرها، نقترح عليك الاتصال بمؤسسة دفاع ولاية كاليفورنيا لإصلاح دار الرعاية – CANHR Long Term Care Justice and Advocacy – للحصول على المشورة والإحالة إلى محام متخصص في هذه المجالات.  انتقل إلى هنا للحصول على المزيد من المعلومات: العدالة والتأييد للرعاية طويلة الأجل CANHR. – (ارجع إلى المستند الأصلي)

يمكنك أيضًا التحقق من موقع ويب أمين خزانة ولاية كاليفورنيا للحصول على معلومات حول حسابات CalABLE.  انظر، أمين خزانة كاليفورنيا.  راجع أيضًا، CalAble إمداد الأشخاص من ذوي الإعاقة بقدر أعظم من الأمان المالي وبرنامج CalAble – الأسئلة الشائعة لمزيد من المعلومات. – (ارجع إلى المستند الأصلي)  إذا أصبحت من ذوي الاحتياجات الخاصة قبل بلوغ سن 26، فقد تتمكن من توفير ما يصل إلى 14000 دولار أمريكي سنويًا، وما يصل إلى 100000 دولار أمريكي في حساب التوفير المميز بالضرائب الذي يُدعَى حساب ABLE قبل أن يتأثر SSI أو Medi-Cal الخاص بك.HYPERLINK  \l "Footnote59"   26 U.S.C. § 529A; المتاح على P.O.M.S. SI 01130.740. – (ارجع إلى المستند الأصلي) هذا يعني أنه في حالة توفير المال في حساب ABLE، فلن تنطبق حدود الموارد القابلة للتحصيل عليك من أجل SSI أو Medi-Cal، وستحصل على ما يصل إلى 100000 دولار في الحساب.  يمكنك أيضًا الحصول على كل من حساب ABLE وصندوق لذوي الاحتياجات الخاصة.  
لا تحسب التوزيعات من حسابك في ABLE كدخل، ويمكنك استخدام الأموال من حساب ABLE الخاص بك للإنفاق على المصروفات المؤهلة، مثل السكن والتنقل والرعاية الصحية.  راجع، P.O.M.S. SI 01130.740(C). – (ارجع إلى المستند الأصلي) وتعد الميزة الأخرى لحساب ABLE هي أنه يمكنك تلقي توزيع من الحساب، ولن يتم احتسابه كمورد طالما أنك تحتفظ بالمبلغ لدفع نفقات غير سكنية ذات صلة لذوي الاحتياجات الخاصة المؤهلةHYPERLINK  \l "Footnote61" . راجع، P.O.M.S. SI 01130.740(C)(5)(a). – (ارجع إلى المستند الأصلي)  على سبيل المثال، إذا قمت بسحب 500 دولار من حسابك في يونيو للدفع مقابل نفقات طبية متوقعة في سبتمبر، فلن يتم احتساب 500 دولار كمورد لشهر يونيو أو يوليو أو أغسطس أو سبتمبر.  راجع، P.O.M.S. SI 01130.740(C)(5)(c). – (ارجع إلى المستند الأصلي)
ماذا إذا كنت مسجلاً في برنامج MAGI Medi-Cal وأتلقى دفعة إجمالية؟
 عمومًا، لا يتم احتساب الدخل غير الخاضع للضريبة بموجب قواعد IRS عند تحديد الأهلية المالية بموجب MAGI.  وهذا يعني أن أي دخل غير خاضع للضريبة، مثل الميراث لن يتم احتسابه ضمن دخل MAGI الخاص بك.HYPERLINK  \l "Footnote63"  المنح الدراسية أو منح الزمالة غير المستخدمة في نفقات المعيشة مستبعدة من الدخل.HYPERLINK  \l "Footnote64"   راجع، خطاب معلومات شعبة أهلية Medi-Cal رقم: I 17-09. –(ارجع إلى المستند الأصلي)
 للحصول على قائمة أكثر اكتمالاً لما يتم ولا يتم حسابه في MAGI الخاص بك،  42 C.F.R. § 603(e)(2). – (ارجع إلى المستند الأصلي)يرجى الاطلاع على خطاب معلومات قسم أهلية Medi-Cal (MEDIL) رقم  MEDIL I 17-09. – (ارجع إلى المستند الأصلي)I 17-09.HYPERLINK  \l "Footnote65"   لا يوجد لدى MAGI ولا برنامج الأطفال المستهدف ذي الدخل المنخفض حد للموارد/الأصول.  42 C.F.R. § 603(g). –(ارجع إلى المستند الأصلي) يوصى بعدم الإبلاغ عن أي دخل حتى يتم تلقيه بالفعل.

 الدخل الخاضع للضريبة الذي يتم تلقيه كدفعة إجمالية - مثل ربح القمار أو مكاسب اليانصيب أو الجوائز أو المكافآت أو تعويضات الموظفين المدفوعة في تسوية أو استحقاقات التأمين بسبب البطالة بأثر رجعي أو فوائد الضمان الاجتماعي واستحقاقات التقاعد للعاملين في السكك الحديدية بأثر رجعي أو توزيع دفعة إجمالية من خطة تقاعد مؤهلة من صاحب العمل المتوفى 42 C.F.R § 435.603(e)(1); MEDIL I 17-09.- (ارجع إلى المستند الأصلي)   - يعتبر دخلاً فقط في الشهر الذي يتم استلامه فيه. بعد هذا الشهر الأول، لن يتم اعتباره موردًا أو "أصلاً".  إذا تلقيت معاش ذوي الاحتياجات الخاصة الذي قمت بدفعه (مقابل معاش ذوي الاحتياجات الخاصة المدفوع من قبل صاحب العمل)، فلا يتم احتساب هذا الدخل لأن هذا الدخل مُعفى من ضرائب الدخل.  إذا كنت تستوفي قواعد IRS المشروحة هنا - IHSS/Live-in-provider-Self-Certification Information - فلا يتم احتساب دخل الخدمات المنزلية الداعمة (IHSS) الخاص بك بسبب إعفائه من ضرائب الدخل (ولكن ليس من ضرائب الضمان الاجتماعي أو الرعاية الصحية).
نريد أن نسمع منك! يُرجى إكمال الاستبيان التالي بشأن منشوراتنا والسماح لنا بمعرفة مستوى أدائنا!  [إجراء الاستبيان]
للمساعدة القانونية، اتصل على الرقم 5746-776-800 أو استكمل طلب نموذج المساعدة. لجميع الأغراض الأخرى، اتصل على 916-504-5800 (شمال كاليفورنيا)؛ و213-213-8000 (جنوب كاليفورنيا).
 يتلقى Disability Rights California تمويلاً من مصادر مختلفة، للاطلاع على القائمة الكاملة للممولين، انتقل إلى http://www.disabilityrightsca.org/
Documents/ListofGrantsAndContracts.html.


