ةيلاملا ةدعاسملا ىلع لوصحلا ةيلهأل ةيهيجوتلا ئدابملا
وأ ةيلام ةدعاسم ىلع لوصحلل ةيهيجوتلا ئدابملا تناك اذإ ررقتل يلاملا كعضو يف تسيتباب ةحص رظنت
لثم دراوملا نم اهريغو كترسأ يف صاخشألا ددعو يرسألا كلخد يف رظنن نحن .كيلع قبطنت ةضفخم ةياعر
رقفلل ةيداحتالا ةيهيجوتلا ئدابملاو اهمدقت يتلا تامولعملا مدختسن نحن .تارامثتسالا وأ تارخدملا
.ةيلاملا ةدعاسملا ةيلهأ ديدحتل

يلاملا مصخلاو ةيلاملا ةدعاسملا ةسايس
ناك نإ ديدحتلا هجو ىلع نوملعي ال نيذلا ىضرملا تاجايتحا هاجت نوساسح نحن ،تسيتباب ةحص يف
نإف ،عمتجملا ةحص هاجت رمتسملا انمازتلا نم ءزجكو .اهنوجاتحي يتلا ةياعرلا ةفلكت لمحت مهنكمي
.مهتدعاسمل رفوتت دق يتلا ةيلاملا دراوملا مهف يف اناضرم ةدعاسم يه انتسايس
:تسيتباب ةحص مدقت
جماربلا نم اهريغو  Medicaidداكيديم لثم ةيموكحلا جماربلل مدقتلا لجأ نم ىضرملل ةدعاسملا
.ةيلودلاو ةيلحملا
ئدابملا مهيلع قبطنتو نيمأت مهيدل سيل نيذللا ىضرملل ةضفخملا ةياعرلا وأ ةيلاملا ةدعاسملا
ةدعاسملا ةسايس اهيطغت انتايفشتسم يف ةرفوتملا ةيرورضلا ةيبطلا تامدخلا .ةيهيجوتلا
.ةيلاملا ةدعاسملا ىلع لوصحلل ةلهؤم ريغ ىرخألا ةيبطلا تامدخلا عيمج  (FAP).ةيلاملا
ةدعاسم وه انفده .قحتسملا غلبملا يلامجإو ضيرملل يلاملا عضولا ىلع ةنرملا ةيلاملا ططخلا دمتعت
.مهفورظ ىلع ﺑﻧﺎ ًء ةلداع ةقيرطب مهريتاوف عفد يف ىضرملا
.ةيلاملا ةدعاسملا ىلع لوصحلل نيلهؤم ريغ ىضرملا ناك اذإ ةيبطلا ةياعرلا جمارب ىلإ ةلاحإلا متت

•
•

•
•

جمانربو ،صخلملا اذه .اهكلمت يتلا لوصألاو يرسألا كلخد ديكأتو طيسب جذومن لامكإ كنم بلطي فوس
يف عقاولا قودنصلا نيمأ بتكمو  bmcjax.com/fapىلع انعقوم ىلع ةرفوتم بلطلا جذامنو ،ةيلاملا ةدعاسملا
بتاكمب لاصتالا قيرط نع بلطلا جذامنو ةيلاملا ةدعاسملا جمانرب ىلع لوصحلا نكمي .انتايفشتسم لك
ىلع ةلسارملا كنكمي امك  1.مقر رايتخالا  904.202.2092،مقرلا ىلع انل ةعباتلا ىضرملل ةيلاملا ةدعاسملا
: Financial Assistance Advocate, P.O. Box 45094, Jacksonville, FL 32232.ةيانع :ناونعلا
نم دحاو عم ثدحتلا ﻓﯾُرﺟﻰ ،كيلع قبطنت ةدعاسملل ةيهيجوتلا ئدابملا تناك اذإ ام ةفرعمل وأ ةلئسأ كيدل ناك اذإ
.هاندأ ةجردملا فتاهلا ماقرأ نم يأ ىلع وأ ﺷﺧﺻﯾًﺎ ىضرملل نييلاملا نيلوؤسملا
اﻟﻌﻧوان
800 Prudential Dr., Jacksonville, FL 32207
1350 13th Ave. South, Jacksonville Beach, FL 32250
1250 South 18th St., Fernandina Beach, FL 32034
14550 Old St. Augustine Rd., Jacksonville, FL 32258
800 Prudential Dr., Jacksonville, FL 32207

اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ
رﻗم اﻟﮭﺎﺗف
 904.202.2092اﻟﻣرﻛز اﻟطﺑﻲ ﺑﺎﺑﺗﯾﺳت ﺟﺎﻛﺳوﻧﻔﯾل
 904.627.1898اﻟﻣرﻛز اﻟطﺑﻲ ﺑﺎﺑﺗﯾﺳت ﺑﯾﺗﺷز
 904.321.3919اﻟﻣرﻛز اﻟطﺑﻲ ﺑﺎﺑﺗﯾﺳت ﻧﺎﺳﺎو
 904.271.6885اﻟﻣرﻛز اﻟطﺑﻲ ﺑﺎﺑﺗﯾﺳت ﺳﺎوث
 904.202.2092ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ أطﻔﺎل ووﻟﻔﺳون

ءيلم وج يف ةلوقعم ةفلكتب اهيلإ لوصولا نكميو ةديج ةيحص ةياعر تامدخ ريفوت تسيتباب ةحص ةمهم
.فطاعتلاو مارتحالاب
اهيلإ لوصولا نكميو ةديج ةيحص ةياعر تامدخ ريفوت تسيتباب ةحص ةمهم
.فطاعتلاو مارتحالاب ءيلم وج يف ةلوقعم ةفلكتب

ةيريخلا ةياعرلا ىلع لوصحلا ةيلهأل ةيهيجوتلا ئدابملا
ددعو يونسلا كترسأ لخد انرابتعا يف عضن ،ةيلاملا ةدعاسملا ىلع لوصحلل ﻣؤھﻼً تنك اذإ ام ديدحتل
يتلا تامولعملا نراقنو ").ةيريدقتلا لوصألا"( ةلمتحملا ىرخألا يرسألا لخدلا رداصمو ةرسألا لخاد صاخشألا
ﺗوﺟﯾﮭًﺎ هاندأ دوجوملا ططخملا لثميو  (FPG).رقفلا فيرعتل ةيلاحلا ةيلارديفلا ةيهيجوتلا ئدابملا عم اهمدقت
:كلذل ﻋﺎﻣًﺎ
ﻗد ﺗﺗوﻓر اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺧﯾرﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ أو

ﻗد ﺗﺗوﻓر اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺧﯾرﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ

اﻟﺧﺻوﻣﺎت إذا ﻛﺎن دﺧل أﺳرﺗك اﻟﺳﻧوي:

) اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎﻧﯾﺔ( إذا ﻛﺎن دﺧل أﺳرﺗك
اﻟﺳﻧوي:

ﻣن  %200إﻟﻰ  %400ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ
اﻟﺗوﺟﯾﮭﯾﺔ ﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻔﻘر 2019

أﻗل ﻣن  %200ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ
اﻟﺗوﺟﯾﮭﯾﺔ ﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻔﻘر 2019

ﻣن  24280إﻟﻰ  48560دوﻻرًا

أﻗل ﻣن  24280دوﻻرًا

ﻣن  32920إﻟﻰ  65840دوﻻرًا

أﻗل ﻣن  32920دوﻻرًا

ﻣن  41560إﻟﻰ  83120دوﻻرًا

أﻗل ﻣن  41560دوﻻرًا

ﻣن  50200إﻟﻰ  100400دوﻻر

أﻗل ﻣن  50200دوﻻر

ﻣن  58840إﻟﻰ  117680دوﻻرًا

أﻗل ﻣن  58840دوﻻرًا

ﻣن  67480إﻟﻰ  134960دوﻻرًا

أﻗل ﻣن  67480دوﻻرًا

ﻣن  76120إﻟﻰ  152240دوﻻرًا

أﻗل ﻣن  76120دوﻻرًا

ﻣن  84760إﻟﻰ  169520دوﻻرًا

أﻗل ﻣن  84760دوﻻرًا
أﺿف  4320دوﻻرًا ﻟﻛل ﺷﺧص إﺿﺎﻓﻲ

ﻋدد اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣوﺟودﯾن ﻓﻲ
اﻟﻣﻧزل

أﻛﺛر ﻣن  8أﺷﺧﺎص ﻓﻲ ﻣﻧزﻟك

نيلوؤسملا دحأ عم ثدحتلا ىلع كعجشن نحنف ،ةيلام تاموصخ وأ ةدعاسم ىلع لوصحلل لهؤم كنأ نظت تنك اذإ
يف لاصتالا تامولعم ىلع لوصحلل ىلوألا ةحفصلا عجار .يلام مييقت ءارجإ بيترتل ىضرملل نييلاملا
.عقوم لك

ءيلم وج يف ةلوقعم ةفلكتب اهيلإ لوصولا نكميو ةديج ةيحص ةياعر تامدخ ريفوت تسيتباب ةحص ةمهم
.فطاعتلاو مارتحالاب

