
 
 
 

إذا تم إلغاء  NY State of Healthأو تجدیدھا من خالل  Medicaidما ینبغي أن تعرفھ عن تقدیم طلب لتغطیة برنامج 
 )Deferred Action for Childhood Arrivals, DACAبرنامج العمل المؤّجل للطفولة الوافدة (

 
 

 Medicaid) لبرنامج PRUCOLإلى تغییر حالة الھجرة الخاصة بك ( DACAال یؤدي إلغاء برنامج  -1
 

وكذلك الذین تم إلغاء وضعھم  DACAبموجب قانون والیة نیویورك، یمكن أن یكون األفراد المستفیدون من برنامج 
اسم الذي تمّولھ الدولة تحت فئة ھجرة معروفة ب Medicaidمؤھلین للحصول على تغطیة برنامج  DACAفي برنامج 

"PRUCOL".أي اإلقامة بصفة دائمة بموجب القانون ، 
 

إذا تم إلغاء وضعك في  Medicaidالخاصة بك أو لتقدیم طلب إلى  Medicaidما یجب القیام بھ لتجدید تغطیة   -2
 DACAبرنامج 

 
أو مقابلة المساعد في  1-800-662-1220، الھاتف النصي: 1-855-355-5777اتصل بخدمة العمالء على 

. ستُقبل بطاقة ترخیص العمل الخاصة بك، حتى DACAمجتمعك شخصیًا. وأخبر الممثل أو المساعد بشأن وضعك في برنامج 
 ولو كانت منتھیة الصالحیة، كدلیل على وضعك.

 
 المساعدة متوفرة بعدة لغات -3

 كانوایتحدث ممثلونا الذین یردون على المكالمات بلغات عدیدة. وإذا  •
 ال یتحدثون لغتك، فسیوفرون لك مترجًما.

 لدینا مساعدون مدربون في مجتمعك یتحدثون لغتك. •
 فإن أردت، یمكنھم أیًضا الحضور إلى محل إقامتك أو عملك.

 
 لن تتم مشاركة المعلومات التي تقدمھا لنا -4

 ومساعدیھا. NY State of Healthنحترم خصوصیة كل ما تخبره لـ  •
مع أي شخٍص آخر ولن تُستخدم ألي غرٍض  مشاركتھا تتم لنالمعلومات التي تقدمھا لنا بغرض التحاقك بخطة صحیة  •

 آخر.
 
 
 

 Health of State NY عن نبذة
. یقدم السوق تجربة تسوق خیارات التأمین الصحي المتكاملة 2013، في أكتوبر NY State of Healthافتتحت نیویورك سوق خططھا الصحیة، 
المكان الوحید الذي یمكن فیھ للمستھلكین أن یتأھلوا للحصول على المساعدة في سداد  NY State of Healthخططًا صحیة شاملة عالیة الجودة. وتعد 

، Medicaidفیضات الضریبیة. یمكن أیًضا لمواطني نیویورك المؤھلین االلتحاق ببرنامج التغطیة من خالل خصومات على األقساط التأمینیة أو التخ
، یرجى NY State of Healthلمزیٍد من المعلومات عن سوق   من خالل السوق طوال العام. Essential Plan، وChild Health Plusو

أو  1-800-662-1220، الھاتف النصي: 1-855-355-5777أو االتصال بخدمة العمالء على :U30T nystateofhealth.ny.gov//https زیارة:
 العثور على مساعد اشتراك.
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