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 لماذا یكون التأمین الصحي مھماً لطفلك

 التأمین الصحي یحافظ على مالك:

فإن التأمین الصحي یدفع التكالیف إذا ما مرض طفلك،  •
  الالزمة للرعایة التي یحتاجھا الطفل.

بإمكانك أن تستخدم ھذا المال لشراء أشیاء أخرى  •
كالطعام أو السكن، وبنفس الوقت یبقى طفلك یحظى 

 الصحیة.بالرعایة 
 الرعایة الطبیة الوقائیة لطفلك متوفرة مجاناً. •

یوفر لك التأمین الصحي مجاالً لطرح األسئلة والحصول على األجوبة عندما یساورك 
 القلق حول:

  نمو طفلك وسلوكھ. •
 أداء طفلك في المدرسة. •
  قدرة طفلك على النظر وعلى القراءة. •
 صحة أسنان طفلك. •

 على التأمین الصحي:من السھولة بمكان التقدیم 

بإمكانك التقدیم على المدك أید بواسطة التلفون أو من خالل إمالء اإلستمارة  •
الخاصة بذلك أو التقدیم أون الین على الموقع 

.www.dhhs.ne.gov/ACCESSNebraska  وبإمكانك طلب
 .7633-632-800-1مترجم على الرقم 

لمعرفة الخیارات األخرى  www.healthcare.gov بإمكانك الدخول على موقع  •
  2596-318-800-1للتأمین الصحي. بإمكانك طلب مترجم على الرقم 

إذا كان طفلك یعاني من مشاكل صحیة كالربو أو السكري أو من مشاكل سلوكیة، فسوف 
 یرفض طلبك للتأمین الصحي لھ.لن 

یعاني الكثیر من أطفال األقلیات وأطفال ذوي الدخل المحدود من مشاكل صحیة أكثر من 
باقي األطفال. وھم معرضون أكثر من غیرھم الى المرض وقد تفوتھم الدراسة مقارنة 
باألطفال اآلخرین. ومن خالل حصولك وإستخدامك للتأمین الصحي، فإنك تقي طفلك من 

 المرض ومن فوات الدراسة والتأخر عن باقي األطفال.
DHHS Medicaid School-Based Services: 

http://dhhs.ne.gov/medicaid/Pages/SchoolBasedServices.aspx 
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