
 
 
 
 
 
 
 

 ھاپرداخت ھزینھ واکسنراھنمای 

 ھای کودکان پرداخت ھزینھ واکسن
ھا ) در صورت واجد شرایط بودن، خدمات پیشگیری از بیماری IHSمراکز درمانی بومی ھاوایی و خدمات درمانی ھند ( پذیر است.دسترسی بھ واکسن برای تمام کودکان امکان

) در مراکز درمانی واجد شرایط فدرال  VFCارائھ شده توسط برنامھ واکسن برای کودکان ( 19و واکسن کووید CDCھای توصیھ شده با وجودی کھ واکسن دھند.ارائھ می  را
)FQHCsھای درمانی روستایی () یا کلینیکRHCsھای دوران کودکی واکسن  1کند.ھای دیگری را برای ویزیت شما دریافت  ) رایگان است، اما ممکن است پزشکتان ھزینھ

 باید رایگان باشد.* CDCتوصیھ شده توسط 

توانید ھزینھ  اگر نمی 2پرداخت کنید. سھم شرکت بیمھای برای سھم بیمار یا ھا باید تحت پوشش بیمھ درمانی شما قرار داشتھ باشند بدون این کھ ھزینھ*واکسن آنفوالنزا و سایر واکسن
 شود.ای از شما دریافت نمی توانید بگویید کھ قادر بھ پرداخت نیستید و ھزینھبپردازید، می را VFCھای تزریق واکسن 

 
 ھای بزرگساالن پرداخت ھزینھ واکسن

 
 بیمھ درمانی خصوصی  ●

بیمھ خود تماس بگیرید با شرکت   ای نداشتھ باشند.ھای توصیھ شده باید تحت پوشش شرکت بیمھ شما قرار داشتھ و برای شما ھزینھ طبق قانون، واکسن ○
 در مطب پزشک یا در یک داروخانھ خاص. -بپرسید واکسن شما در کجا تحت پوشش قرار دارد  و

● Medicaid 
ھای توصیھ شده توسط ھا ممکن است ھمھ واکسندھند، اما برخی برنامھ دست کم چند واکسن بزرگساالن را پوشش می Medicaidھای دولتی اکثر برنامھ  ○

CDC رت رایگان ارائھ ندھند.را بھ صو 
یا ھزینھ تزریق واکسن (یعنی ھزینھ ھر بار زدن واکسن)، با  سھم شرکت بیمھبرای سوال در مورد رایگان بودن واکسن(ھا) یا نیاز بھ پرداخت سھم بیمار،  ○

د باید توسط پزشک خاص، داروساز یا ھا برای آنکھ تحت پوشش قرار داشتھ باشنھمچنین بپرسید کھ آیا واکسن تماس بگیرید. Medicaidنمایندگی 
 دھنده خدمات پزشکی دیگری تجویز شوند یا خیر. ارائھ 

● Medicare 
○ Medicare ھای قرارداد بیمھ در طرحPart B دھد.ھای آنفوالنزا و پنوموکوکال را بھ صورت رایگان تحت پوشش قرار می (بیمھ پزشکی) خود واکسن 
دھنده طرح برای اطالعات بیشتر با ارائھ دھند.ھا را با ھزینھ کم یا بدون ھزینھ برای بیماران پوشش می واکسن  Medicareبیمھ  Part Dھای قرارداد طرح ○

 خود تماس بگیرید. Part Dقرارداد بیمھ 
 بدون بیمھ درمانی  ●

مشترک و/یا ھزینھ تزریق واکسن (یعنی   سھم شرکت بیمھھا و ھرگونھ ھزینھ مربوط بھ آن، از قبیل سھم بیمار، بھ احتمال زیاد شما باید کل ھزینھ واکسن  ○
 ھزینھ ھر بار زدن واکسن) در مطب پزشک، کلینیک یا داروخانھ را بپردازید. 

 
 بکنم؟ھا را تھیھ کنم چھ باید اگر نتوانم واکسن

 
توانید با اداره بھداشت و درمان ایالتی یا محلی خود تماس بگیرید و بپرسید کھ آیا ھیچ برنامھ دولتی کھ آیید، میھای مورد نیاز خود بر نمیاگر از عھده تھیھ واکسن ●

، مرکز خدمات درمانی ھند یا FQHC ،RHCتوانید با ھمچنین می واکسیناسیون بزرگساالن را بھ صورت رایگان یا با کم ھزینھ انجام دھد، وجود دارد یا خیر.
   CDC-INFO-800-1بھ شماره   CDCدھند یا با ھا را با ھزینھ کمتری ارائھ می درمانی بومی ھاوایی در منطقھ خود تماس بگیرید و ببینید آیا واکسن مراکز

 نوان بیمار ثبت نام کنید تا بتوانند بھ شما واکسن ارائھ دھند.عھا ممکن است از شما بخواھند بھکلینیک ) تماس بگیرید.1-800-232-4636(
 

 ھای زیر بازدید فرمایید سایتجھت کسب اطالعات بیشتر از وب
 nhpihealthresponse.org/-www.aa  وvaccines/-about-www.vaccinateyourfamily.org/questions 
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