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 ارزان قیمت تداویمنابع خدمات یا بیمھ صحی و 
 ارزان قیمت مراقبت صحیخدمات  یافتن

سوتا ارزان قیمت در مینھ مراقبت صحی: رھنمایی خدمات  BenefitsBridge toھ موسس ▪
)www.bridgetobenefits.org/MN_Low_Cost_Health_Care_Directory( 

 .را مشاھده کنیدارزان قیمت  مراقبت صحیخدمات ه ھای ارائھ دھندنزدیکترین کلینیک لستنام والیت خود را داخل کنید تا 

 )MNACHC(سوتا مینھ مراقبت صحیانجمن مراکز  ▪
/)center-health-a-centers/find-health-https://mnachc.org/community( 

را مورد تأیید مقامات فدرال)  مراقبت صحی(مرکز  مراقبت صحینزدیکترین مرکز از نقشھ استفاده کنید یا موقعیت خود راداخل کنید تا 
، ت دارندخدمااین بھ محدود کھ دسترسی  روانی بھ اشخاصصحت خدمات طبی، دندانی، و  اجتماعی، مراقبت صحی. مراکز پیدا کنید

 کنند.ارائھ می

 ھ مراقبت صحیخدمات بیم یافتن
 MNsureبرای بیمھ در راجستر کردن و تقاضا کردن  ▪

)customers/apply/index.jsp-www.mnsure.org/new( 
 مراقبت صحیھای طبی یا پروگرام خدمات خود برای دریافت خدمات بیمھ از قبیل خدمات ارائھ شده در پروگرام کمک تقاضایتوانید می

بخواھید مسلکی راجستر کردن کرده یا از یک اونالین ریکارد ) بصورت Medical Assistance or MinnesotaCareسوتا (ایالت مینھ
اند واجد شرایط دریافت کردهراجستر  MNsureھ خدمات بیمھ سوتا کھ در پروگرام ارائکند. بیشتر اھالی ایالت مینھرا رھنمایی تا شما 

 ستند.مالی ھھای مساعدت

 MNsureکنندگان  ھدایت ▪
)navigator.jsp-assister/find-https://www.mnsure.org/help/find( 

ھای طبی یا پروگرام خدمات در پروگرام کمکراجسترکردن توانند شما را (بھ شرط داشتن شرایط الزم) در پروسھ میکنندگان  ھدایت
در را توانند شما می کنندگان ھدایتکنند. ھمچنان ) کمک Medical Assistance or MinnesotaCareسوتا (ایالت مینھ مراقبت صحی
آشنا کنند.  ھ مراقبت صحیو شما را با خدمات بیمرھنمایی کنند  بیمھدر پروگرام ھای اختصاصی خدمات  راجستر کردنانجام پروسھ 

، ھسپانویچینایی، سومالیایی، مانند ھایی توانند شما را با لسانھای انجمنی فعال ھستند و میدر سازمانکنندگان  ھدایتز بسیاری ا
 کنند.مساعدت ھمونگ، و ویتنامی رھنمایی و 

 در شفاخانھ احتمالیپروگرام صالحیت  ▪
)-care-health-procedures/minnesota-providers/policies-and-https://mn.gov/dhs/partners

programs/provider/hpe/( 
 Medicalسوتا (ایالت مینھ مراقبت صحیھای طبی یا پروگرام خدمات در پروگرام کمکتوانید میکھ در شفاخانھ ھستید زمان 

Assistance or MinnesotaCare (مکمل کردن تقاضای خودتوانید قبل از باشید میمجاز شرایط مربوطھ اگر طبق کنید.  راجستر ،
 .ریدقرار بگیخدمات مذکور تحت پوشش 

 بیشتر مراقبت صحیخدمات یافتن 
 مراقبت صحیھای انجمنی خدمات محلی و ھیات مراقبت صحیادارات خدمات  ▪

)https://www.health.state.mn.us/communities/practice/connect/findlph.html( 
محلی و / یا ھیات انجمنی خدمات  مراقبت صحیخدمات ه خدماتی کھ واجد دریافت آن ھستید با اداره برای کسب معلومات و سوال دربار

 در تماس شوید. مراقبت صحی

 سوتامینھ مراقبت صحیاداره خدمات 
625 Robert St. N., PO Box 64975 

St. Paul, MN 55164-0975 
651-201-5414 

www.health.state.mn.us 

02/13/2020 

 .5414-201-651: دریافت کنید دیگرفارمت این معلومات در تا  با نمبر ذیل در تماس شوید
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