ماذا يحدث �إذا ت� َّأخرت عن التاريخ النهائي املُح َّدد للر�سم
الإ�ضايف للغطاء ال�صحي مدى احلياة؟
�إذا �إ�شرتكت بتغطية امل�شايف بعد حلول التاريخ النهائي امل ُح َّدد لت�سديد الر�سم الإ�ضايف
بدل ’� ،‘LHC Loadingسيرتتَّب عليك ت�سديد ر�سم ’ ‘LHC Loadingبن�سبة ٪2
عن كل �سنة تتجاوز فيها الثالثني من العمر .و�إذا حافظت على �إ�شرتاكك املتوا�صل
للتغطية ال�صحية للم�شايف على مدى � 10سنوات ف�إن ر�سم ’ُ ‘LHC Loadingيزال ولن
يتوجب عليك ت�سديد هذا الر�سم الإ�ضايف امل ُ�ضاف على تغطية امل�شايف .لكن �إذا �إخرتت
�إلغاء تغطيتك ال�صحية للم�شايف ثم ُعدت لت�شرتك فيها ثانية ،قد يرتتَّب عليك ت�سديد هذا
الر�سم ’ ‘LHC Loadingعندما تُعيد الإ�شرتاك بت�أمني التغطية للم�شايف مرة �أخرى.
ولتغطية الفجوات ال�صغرية كتلك الناجمة عن الإنتقال من �رشكة ت�أمني �إىل �أخرى،
ميكنك �أن تكون دون تغطية �صحية للم�شايف وذلك لفرتة زمنية �إجمالية ي�صل جمموعها
طوال حياتك �إىل  1094يو ًما (�أي دون جتاوز ثالث �سنوات بيوم واحد) دون �أن ي�ؤثر
ذلك على الر�سم الإ�ضايف ’ .‘LHC Loadingو�إذا جتاوزت الفجوة �إىل  1095يو ًما،
�سيرتتَّب عليك حينئذ ت�سديد الر�سم الإ�ضايف بقيمة  .٪2و�ستزداد قيمة الر�سم الإ�ضايف
’ ‘LHC Loadingالتي يجب عليك تك ُّبدها بن�سبة  ٪2لقاء كل  365يو ًما دون تغطية
بعد تلك املدة الزمنية .و�إذا تق َّدمت �إىل جهة الت�أمني ال�صحي بطل ًبا لتعليق تغطية امل�شايف
خا�صتك لفرتة ق�صرية ووافقت هذه اجلهة على ذلك ،ف�إن فرتة التعليق لن ت�ؤثر على
قيمة الر�سم الإ�ضايف ’( ‘LHC Loadingلأنك تُعترب قد حافظت على تغطيتك).

ARABIC

هل هناك �أي ظروف خا�صة �أخرى؟
�إذا كنت مواطنًا �أ�سرتال ًيا �أو حتمل ت�أ�شرية الإقامة الدائمة وكنت خارج البالد حني
حلول التاريخ النهائي امل ُح َّدد لت�سديد الر�سم الإ�ضايف بدل ’( ‘LHC Loadingمثالً،
الأول من متوز/يوليو الذي يلي بلوغك � 31سنة من العمر) ،لن يرتتَّب عليك ت�سديد
الر�سم الإ�ضايف ’� ‘LHC Loadingإذا �إ�شرتكت بالتغطية ال�صحية للم�شايف قبل مرور
�سنة على تاريخ عودتك �إىل �أ�سرتاليا .وميكنك العودة �إىل �أ�سرتاليا لفرتات ت�صل �إىل 90
يو ًما متوا�ص ًال و�ستُعترب (تُ�صنَّف) ب�أنك ما تزال خارج البالد.
و ُي�صنَّف الوقت الذي تمُ �ضيه يف جزيرة نورفولك على �أنه وقت �أم�ضيته خارج البالد
وقد ي�ؤدي ذلك �إىل ت�أثريات خمتلفة �إ�ستنا ًدا �إىل التواريخ الفعلية التي �أم�ضيتها ب�صفتك
مقي ًما يف جزيرة نورفولك.
و�إذا كنت �أحد �أفراد قوات الدفاع الأ�سرتالية ( )ADFف�إن خدماتك الطبية ُمق َّدمة
من ِق َبل قوات الدفاع الأ�سرتالية ( )ADFوعليه فتُعترب ب�أن لديك تغطية امل�شايف .و�إذا
مت ت�رسيحك من قوات ( )ADFبعد الأول من متوز/يوليو تب ًعا لبلوغك � 31سنة من
العمر ،ف�إنك �ستُ�صنَّف على �أنك ت�ستخدم الأيام امل�سموح بها دون �أن يكون لديك تغطية
امل�شايف (وهي فرتة  1094امل�سموح بها خالل حياتك) .لذا ،ميكنك الإ�شرتاك بتغطية
امل�شايف و�أن تُ�س ِّدد الر�سم الأ�سا�س للتغطية .لكن �إذا مت ت�رسيحك من قوات ()ADF
قبل الأول من متوز/يوليو عقب بلوغك � 31سنة من العمر ،فتُنطبق عليك حينئذ
الأنظمة والقوانني العادية.
و�إذا كانت بحوزتك البطاقة الذهبية ال�صادرة عن دائرة �ش�ؤون املحاربني القُدامى
( )DVAفتُ�صنَّف حينئذ على �أنه لديك التغطية ال�صحية للم�شايف .و�إذا كنت قد حملت
البطاقة الذهبية يف �أي وقت منذ الأول من متوز/يوليو  ،1999ثم �سحبت دائرة �ش�ؤون
املحاربني القُدامى ( )DVAهذه البطاقة منك ،ميكنك حينئذ املطالبة بح�سبان الفرتة
الزمنية التي كنت حتمل فيها البطاقة كفرتة تغطية ت�أمني �صحية للم�شايف.
و�إذا كنت قد ُولِدت قبل الأول من متوز/يوليو  ،1934ف�أنت معفي من ت�سديد الر�سم
الإ�ضايف ’ .‘LHC Loadingوميكنك الإ�شرتاك بتغطية الت�أمني ال�صحي للم�شايف يف �أي
وقت يف امل ُ�ستقبل وت�سديد الر�سم الأ�سا�س امل ُح َّدد للت�أمني.

�أين يل معرفة املزيد من املعلومات حول الغطاء ال�صحي
مدى احلياة ’‘Lifetime Health Cover؟
يوجد موقع حكومي على �شبكة الإنرتنت يق ِّدم املعلومات حول الت�أمني ال�صحي اخلا�ص
والغطاء ال�صحي مدى احلياة ’� .‘Lifetime Health Coverأما عنوان املوقع فهو:
 ،www.PrivateHealth.gov.auوميكنك � ً
أي�ضا الإت�صال هاتف ًيا بدائرة ال�صحة
والتق ُّدم يف ال�سن لقاء كلفة مكاملة حملية على الرقم .1800 020 103

ما يجب عليك معرفته
عن الغطاء ال�صحي مدى احلياة

’‘Lifetime Health Cover

�أمثلة:

ما هو الغطاء ال�صحي مدى احلياة
’‘Lifetime Health Cover؟

�إن الغطاء ال�صحي مدى احلياة ’ ‘Lifetime Health Coverيتط َّلب منك ت�سديد
مبلغ �إ�ضايف على ر�سوم الت�أمني ال�صحي اخلا�ص لغطاء امل�ست�شفى (hospital
 )coverو ُيعرف هذا الر�سم ِبـ ( .)LHC loadingويهدف ذلك �إىل ت�شجيع النا�س
على الإ�شرتاك يف التغطية ال�صحية للم�شايف يف مرحلة ُمبكرة من احلياة والإ�ستمرار يف
الإ�شرتاك بهذا الت�أمني ال�صحي .و�إذا �إ�شرتكت بالتغطية ال�صحية للم�شايف يف مرحلة
ُمبكرة من حياتك وحافظت عليها ف�إنك �ستُ�س ِّدد ر�سو ًما �أقل عما �سيدفعه �شخ�ص �آخر
ي�شرتك بالت�أمني ال�صحي عندما ُي�صبح �أكرب �سنًا.
و�إذا كنت تُريد جتنُّب ت�سديد الر�سم الإ�ضايف ( ،)LHC loadingفيجب عليك �رشاء
تغطية الت�أمني للم�شايف قبل التاريخ النهائي للإلتحاق ِبـ � .LHCإن هذا التاريخ هو
الأول من متوز/يوليو تب ًعا لبلوغك عيد ميالدك احلادي والثالثني؛ �أما بالن�سبة
للمهاجرين اجل ُدد فهو مرور � 12شه ًرا على تاريخ الت�سجيل لدى ميديكري.
وينطبق الر�سم الإ�ضايف ’ ‘LHC loadingعلى تغطية امل�شايف فقط ,وال ينطبق
على الت�أمني ال�صحي اخلا�ص لتغطية العالج العام ( ُيعرف � ً
أي�ضا بالغطاء امل ُحلق
’� ‘ancillaryأو الإ�ضافيات ’.)‘extras

هل �أنت على و�شك بلوغ � 31سنة من العمر؟
�إذا �إ�شرتكت بت�أمني الغطاء ال�صحي للم�شايف قبل الأول من متوز/يوليو بعد عيد

ميالدك احلادي والثالثون ف�إنك �ستتجنَّب ت�سديد الر�سم الإ�ضايف ’‘LHC loading

على ت�أمني الغطاء ال�صحي للم�شايف.

و�إذا �إ�شرتكت بت�أمني الغطاء ال�صحي للم�شايف بعد هذا التاريخ ف�إنك �ست�س ِّدد الر�سم
الإ�ضايف ’ ‘LHC loadingبقيمة  ٪2عن كل �سنة جتاوزت فيها � 30سنة من العمر.
مث ًال� ،إذا �إ�شرتكت بت�أمني الغطاء ال�صحي للم�شايف عند بلوغ � 40سنة ،ف�إنك �ستدفع
مبلغًا �إ�ضاف ًيا قدره  ٪20على كلفة غطاء امل�شايف و�إذا �إنتظرت حتى بلوغ � 50سنة ف�إنك
�ستدفع مبلغًا �إ�ضاف ًيا قدره � ٪40أو �أكرث وهكذا دواليك حلني بلوغ �سقف قدره ٪70
من الإ�شرتاكات الإ�ضافية.

» �ستبلغ نعيمة  31عا ًما يف � 31آذار/مار�س  ،2008وقد �إ�شرتكت بتغطية الت�أمني
ال�صحي للم�شايف ب�صفتها عازبة يف  21ني�سان�/أبريل �( 2008أي قبل  1متوز/
يوليو  2008الذي يلي عيد ميالدها احلادي والثالثون)� .إن كلفة بولي�صة الت�أمني
لتغطية امل�شايف التي �إختارتها هي  1000دوالر يف ال�سنة ،و�إذا �إنتظرت حتى �شهر
�آب�/أغ�سط�س ( 2008بعد الأول من متوز/يوليو عق ًبا لبلوغها � 31سنة) لرتتَّب
عليها ت�سديد مبلغًا �إ�ضاف ًيا على كلفة الت�أمني قدره  1020( ٪2دوال ًرا يف ال�سنة).
و�إذا �إنتظرت نعيمة للإ�شرتاك بالت�أمني لتغطية امل�شايف حتى ت�رشين الأول�/أكتوبر
� ،2013أي مع بلوغها � 36سنة من العمر  -كان �سيرتتَّب عليها تك ُّبد ر�س ًما �إ�ضاف ًيا
’ ‘LHC Loadingقدره � .٪12أي مبلغًا �إ�ضاف ًيا قدره  120دوال ًرا .وينطبق
ت�سديد ر�سم ’ ‘LHC Loadingعلى � 10سنوات من الإ�شرتاك امل ُ�ستمر بالت�أمني
ال�صحي لتغطية امل�شايف ،وعليه ف�إنها �ستدفع على مدى هذه املدة مبلغًا �إ�ضاف ًيا
قدره  1200دوال ًرا.
» ال�سيد متَّى يف اخلام�سة واخلم�سني من العمر ولديه بولي�صة ت�أمني �صحي للتغطية
العامة مل�ساعدته على تك ُّبد تكاليف نظاراته وعالج طب الأ�سنان لكن لي�س لديه
تغطية لتكاليف امل�ست�شفى .و�إذا ق َّرر الآن الإ�شرتاك بتغطية امل�ست�شفى� ،سيرتتَّب
عليه ت�سديد ر�سم �إ�ضايف بدل ’ ‘LHC Loadingقدره  ،٪50مما يعني �أنه �إذا
�إ�شرتك بتغطية امل�شايف للعازبني كما فعلت نعيمة ف�إن ذلك �س ُيكلِّفه مبلغ 1500
دوالر يف ال�سنة بد ًال من  1000دوالر .وعلى مدى ال�سنوات الع�رش التي تنطبق على
’ ‘LHC Loadingف�إنه �سيتك َّبد مبلغًا �إ�ضاف ًيا قدره  5000دوال ًرا.

املهاجرون اجل ُدد

ً
�رشوطا خا�صة �إذا كنت مهاج ًرا جدي ًدا يف �أ�سرتاليا وقد جتاوز عمرك
تنطبق عليك
التاريخ النهائي امل ُح َّدد للر�سم الإ�ضايف للغطاء ال�صحي مدى احلياة ’‘LHC Loading
( 1متوز/يوليو تب ًعا لبلوغك � 31سنة).
يتوجب عليك ت�سديد الر�سم الإ�ضايف
ونظ ًرا لأنك مهاج ًرا جدي ًدا �إىل �أ�سرتاليا ،لن َّ
’� ‘LHC Loadingإذا �إ�شرتكت بت�أمني تغطية امل�شايف �ضمن فرتة � 12شه ًرا من
ت�سجيلك مع مديكري .لكن وبعد هذه املدة� ،سيرتتَّب عليك ت�سديد الر�سم الإ�ضايف ‘LHC
’ Loadingبن�سبة �إ�ضافية قدرها  ٪2عن كل �سنة جتاوزت فيها  30عا ًما من العمر
حني ت�شرتك يف تعظية ر�سوم امل�شايف.
و ُي�ستح�سن لك كمهاجر �أن تف ِّكر بالإ�شرتاك بتغطية امل�شايف يف ال�سنة الأوىل بعد
الت�سجيل مع ميديكري .و�إذا �إنتظرت لبعد هذا التاريخ كي ت�شرتك بتغطية امل�شايف
ف�إنك �ستدفع املزيد بدل تغطية امل�شايف لأن الر�سم �سيت�ضمن �إ�ضافة تكاليف ‘LHC
’ .Loadingلذا ،فكلما تقدمت يف العمر� ،إزدادت الكلفة املفرو�ضة.

�أمثلة:

» هند عمرها � 35سنة وهاجرت �إىل �أ�سرتاليا بتاريخ � 1آذار/مار�س  ،2008وحتمل
ت�أ�شرية الإقامة الدائمة وهي م�ؤهلة للميديكري وقد تقدمت يف  1ني�سان�/أبريل
 ،2008بطلب للح�صول على بطاقة ميديكري .و�إذا �إ�شرتكت هند بت�أمني الغطاء
ال�صحي للم�شايف بعد  1ني�سان�/أبريل ( 2009بعد �سنة واحدة من تق ُّدمها
بطلب للح�صول على بطاقة امليديكري) ف�إن ر�س ًما �إ�ضاف ًيا قدره  ٪2لقاء ‘LHC
’� loadingس ُيفر�ض عليها �إ�ستنا ًدا �إىل عمرها (�أي  ٪2على كل �سنة جتاوزت فيها
عمر � 30سنة حني تق ُّدمها للإ�شرتاك بتغطية امل�شايف)� .إن التاريخ الهام هو تاريخ
قبول ميديكري �أو�سرتاليا ) (Medicare Australiaلطلبها يف احل�صول على
بطاقة ميديكري ،و�إن و�ضعية ت�أ�شرية �إقامتها غري هامة يف هذا ال�سياق.
» خافيري عمره � 35سنة وقد هاجر �إىل �أ�سرتاليا يف � 1آذار/مار�س  .2008يحمل
ت�أ�شرية الإقامة امل�ؤقتة وهو غري م�ؤهل للت�سجيل مع ميديكري .و ُيقبل طلبه
للح�صول على ت�أ�شرية الإقامة الدائمة يف � 1أيار/مايو  ،2010و ُي�صبح م�ؤه ًال
للت�سجيل مع امليديكري .ويتق َّدم خافيري بطلبه للح�صول على بطاقة ميديكري يف
 1حزيران/يونيو  ،2010و�إذا �إلتحق بالغطاء ال�صحي للم�شايف قبل  1حزيران/
يونيو  ،2011فال ينطبق عليه ت�سديد الر�سم الإ�ضايف بدل ’� .‘LHC Loadingأما
�إذا ت�أخَّ ر خافيري لبعد  1حزيران/يونيو  ،2011ف�سينطبق عليه الر�سم الإ�ضايف
بدل ’� ‘LHC Loadingإ�ستنا ًدا �إىل عمره� .إن التاريخ الهام هنا هو تاريخ قبول
ميديكري ’ ‘Medicare Australiaطلب خافيري للح�صول على بطاقة ميديكري.
�إن و�ضعية ت�أ�شرية خافيرية غري ذات �إعتبار يف هذا ال�سياق.

»

�إيالنغو عمره � 25سنة وقد هاجر �إىل �أ�سرتاليا� .إن الر�سم الإ�ضايف بدل ‘LHC

’ Loadingال ُيط َّبق على الأ�شخا�ص �إ َّال بعد تاريخ الأول من متوز/يوليو الذي
يلي بلوغهم �سن احلادية والثالثون .وهناك عدة �سنوات حتى يبلغ �إيالنغو عيد
ميالده احلادي والثالثني كي ي�شرتك يف الت�أمني ال�صحي لتغطية امل�شايف دون �أن
يرتتَّب عليه ت�سديد الر�سم الإ�ضايف بدل ’.‘LHC Loading

