
 

اطالعات مهمی که خانواده های مهاجر باید درباره 
Medicaid و CHIP بدانند 

می توانند بیمه درمانی رایگان یا کم هزینه را به شما و خانواده تان ارائه دهند. (CHIP)  و برنامه بیمه درمانی کودکان Medicaid
درخواست برای پوشش  Medicaid و  CHIP ایمن است.

اگر خانواده شما شامل افرادی است که مهاجر هستند، در اینجا اطالعات مهمی وجود دارد که باید بدانید: 
فقط می توانند اطالعات مورد نیاز برای شخص متقاضی پوشش سالمت را جمع  CHIP  و Medicaid سازمان های ایالتی • 

آوری، استفاده و افشا کنند. 
 •  شما هرگز مجبور نخواهید بود اطالعات شهروندی یا وضعیت مهاجرت مربوط به اعضای خانوادهای که برای پوشش

 درخواست نمیکنند را به اشتراک بگذارید. در درخواست خود، می توانید اعضای خانواده را که برای پوشش درخواست 
نمی کنند به عنوان فرد »غیر متقاضی« مشخص کنید. 

از قوانین حفاظت از حریم خصوصی شدیدی برای حفظ امنیت اطالعات شما و خانواده شما  CHIP و Medicaid • 
 برخوردار هستند. فردی که به خانواده شما در درخواست برای پوشش کمک میکند باید از قوانین سختگیرانه مربوط به
محافظت از حریم خصوصی خانواده شما پیروی کند. این افراد شامل کارکنان ایالتی  Medicaid و CHIP، راهنما، 

مشاوران درخواست معتبر، نمایندگان، کارگزاران و نمایندگان مرکز تماس هستند. 
• به طور کلی، درخواست یا دریافت مزایای Medicaid یا CHIP، یا دریافت پس انداز مربوط به هزینه های بیمه درمانی
)هزینه عمومی(« حساب نمی شود. این کار بر شانس فرد برای دریافت  public charge « در آزمون ،Marketplace

اقامت دائم قانونی تأثیر نمی گذارد. آزمون  public charge برای شهروندی وجود ندارد.
 • یک مورد استثنا برای افرادی وجود دارد که مراقبت های طوالنی مدت را در نهادی با هزینه دولتی، مانند خانه سالمندان 

دریافت می کنند. این افراد ممکن است با موانعی برای دریافت گرین کارت مواجه شوند. 
در نظر گرفته نمی شود. public charge  نهادسازی برای دوره های کوتاه توانبخشی در تعیین • 

در نظر گرفته نمی شود. public charge  تحت هیچ شرایطی در تعیین CHIP   مزایای •

برای کسب اطالعات بیشتر، با شماره  KIDS-NOW (1-877-543-7669)-877-1 تماس بگیرید یا به بخش »یافتن پوشش 
مراجعه کنید. اگر شما یا یکی از اعضای خانواده تان نمی توانید به زبان  InsureKidsNow.gov  برای خانواده خود« در

انگلیسی صحبت کنید، بخوانید، بنویسید یا آن را بفهمید، کمک زبانی رایگان در دسترس است. 
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