
تستحق  أنت 
صحية  رعاية 

التكلفة ميسورة 
تقدم NY State of Health خطًطا صحية ميسورة 

التكلفة ودعًما مالًيا لخفض التكاليف التي تتكبدها. 
احصل على مساعدة شخصية مجانية من المتصفحين 
لمقارنة الخطط واختيار التغطية التأمينية األنسب لك.

العديد من البرامج الصحية عالية الجودة ميسورة التكلفة

تواريخ الميالد
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في NY STATE OF HEALTH ستجد

عملية التسجيل بسيطة! قم بتجهيز هذه 
المعلومات لك ولكل فرد من أفراد األسرة:

خطط ذات رعاية وقائية مجانية وأقساط منخفضة

أرقام الضمان االجتماعي أو 
بالنسبة للمهاجرين الشرعيين، أرقام المستندات إذا كانت متوفرة

مساعدة مجانية تقدم وجًها لوجه الختيار خطتك

التوظيف، سجالت الدخل، 
ومعلومات التأمين الصحي

مساعدة مالية للمساعدة في دفع نظير تغطيتك التأمينية

بادر بمقارنة الخطط والتسجيل اليوم!
nystateofhealth.ny.gov

خدمة شخصية مجانية

Essential Plan لألشخاص ذوي الدخول المنخفضة5

5777-355-855-1 أو 
وضع الهاتف النصي: 1-800-662-1220 



 THE 
 ESSENTIAL 

PLAN
Essential Plan هي خطة مناسبة تماًما للعديد من 

األفراد من ذوي الدخول المنخفضة.

وهي تكلف البعض أقل من دوالر واحد في اليوم. 
وبالنسبة لآلخرين، قد ال تكلفهم شيًئا على اإلطالق.

وال توجد استقطاعات، لذلك تبدأ الخطة في دفع 
مصاريف رعايتك الصحية على الفور.

زيارات األطباء، بما في ذلك األخصائيين

الفحوصات التي يطلبها طبيبك

األدوية الموصوفة

رعاية المرضى الداخليين ومرضى العيادات الخارجية 
في المستشفى

يقدم THE ESSENTIAL PLAN نفس 
المزايا عالية الجودة التي تقدمها 

البرامج الصحية األخرى

بموجب Essential Plan، فإن الحصة التي تقوم بسدادها 
نظير أي خدمة صحية تحصل عليها - السداد المشترك 
الخاص بك - ستكون منخفضة للغاية أيًضا، وفي بعض 

األحيان قد ال تتكبد أي تكلفة على اإلطالق.

كما أنك ال تدفع شيًئا نظير الخدمات الوقائية، كاالختبارات 
والفحوصات التي يجريها األطباء بشكل دوري.

سجل الدخول The Essential Plan اليوم. التسجيل مفتوح 
طوال العام.

تلتزم NY State of Health بقوانين الحقوق المدنية الفيدرالية المطبقة وال تميز على أساس العرق أو اللون أو االصل القومي 
أو االعتقاد/الدين أو الجنس أو العمر أو الحالة العائلية/األسرية أو اإلعاقة أو سجل االعتقال أو اإلدانة )اإلدانات( اإلجرامية أو 

النوع أو التوجه الجنسي الصفات الوراثية المهيئة أو الحالة العسكرية أو حالة ضحايا العنف األسري و/أو االنتقام.
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