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ما تحتاج إلى
معرفته

NY State of Health
هو السوق الرسمي لخطط
الرعاية الصحية في نيويورك.
كيف يمكنني التسجيل؟

عبر اإلنترنت على الرابط اإللكتروني
nystateofhealth.ny.gov

عن طريق الهاتف على الرقم:
1-855-355-5777
عن طريق الهاتف النصي ()TTY
على الرقم 1-800-662-1220

قم بزيارة مقدم مساعدة شخصيًا عن طريق
info.nystateofhealth.ny.gov/
findassistor

تمتثل  NY State of Healthلقوانين الحقوق المدنية الفيدرالية
وقوانين الوالية السارية وال تميز على أساس العرق ،أو اللون ،أو
األصل القومي ،أو العقيدة/الدين ،أو الجنس ،أو العمر ،أو الحالة
الزوجية/العائلية ،أو سجل االعتقال ،أو اإلدانة (اإلدانات) الجنائية ،أو
الهوية الجنسية ،أو الميول الجنسية ،أو تهيئة الخصائص الجينية ،أو
الوضع العسكري ،أو حالة ضحايا العنف األسري و/أو االنتقام.

توفر جميع خطط  NY State of Healthمخصصات وقائية
مجانية للفحوصات واالختبارات السنوية...
لكن هل تعلم أن بعض الخطط تغطي زيارات الطبيب عندما تكون
تف باالستقطاعات الخاصة بك؟
مريضًا حتى لو لم ِ
 1ما هي الزيارة المرضية؟
•الزيارة المرضية هي زيارة إلى طبيبك عندما تكون مريضًا ،مثل اإلصابة
1
باألنفلونزا أو التهاب الجيوب األنفية.

 2كيف تعمل الخطط التي تغطي الزيارات المرضية قبل
االستقطاعات؟
•االستقطاعات هي المبلغ الذي يجب أن تدفعه قبل أن تغطي خطتك أي خدمات
صحية ليست مخصصات وقائية.
•ستدفع بعض الخطط تكلفة الزيارات المرضية قبل وفائك باالستقطاعات.
•هذا يعني أنه بإمكانك شراء خطة مخفضة التكلفة وستحصل أنت وكل فرد من أفراد
أسرتك المشمولين بالتغطية على ثالث زيارات مرضية مجانية أو مخفضة التكلفة
للطبيب قبل الوفاء باالستقطاعات.
•قد تظل مسؤوالً عن إجراء عملية الدفع المشترك ،إذا تم تقديم طلب.
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ما هي خطط  NY State of Healthالتي تغطي الزيارات المرضية قبل ضرورة قيامك بالوفاء
باالستقطاعات؟
•في عام  ،2020ستشمل جميع الخطط البرونزية القياسية (باستثناء خيارات حساب التوفير الصحي [ )]HSAثالث زيارات مرضية
مجانية.
•ستشمل بعض الخطط الذهبية والفضية ( )Gold and Silverأيضًا ثالث زيارات مرضية قبل االستقطاعات.
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•ال تتضمنالخطط البالتينية ( )Platinumالقياسية استقطاعات.
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كيف يمكنني العثور على خطة  NY State of Healthتغطي ثالث زيارات مرضية قبل
االستقطاعات؟
الخطط الصحية التي تقدم ثالث زيارات مرضية مجانية أو مخفضة التكلفة متوفرة في كل مقاطعة.
لمعرفة المزيد:
•تفضل بزيارة أداة التسوق والمقارنة لخطط  NY State of Healthعلى الرابط اإللكتروني nystateofhealth.ny.gov
•ابحث عن الخطط ذات " "ST3PCPباسم الخطة.
• قم بزيارة مقدم المساعدة للتسجيل المجاني المعتمد لخطط  .NY State of Healthللعثور على واحد في مجتمعك:
•قم بزيارة الرابط اإللكتروني info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor
• اتصل بنا على الرقم  ،1-855-355-5777الهاتف النصي .)TTY): 1.800.662.1220

 .1تشمل الزيارات المرضية زيارات لمقدمي الرعاية األولية المتخصصين في طب األسرة أو الطب الباطني أو طب األطفال أو التوليد أو أمراض النساء أو خدمات
الصحة العقلية للمرضى الخارجيين أو الصحة السلوكية أو إدمان المخدرات.
 .2قد يتم تنفيذ بعض الخدمات ،مثل الفحوصات المعملية ،أثناء زيارة مرضية وقد تتمتع بمشاركة دفع التكاليف أو تخضع تلك الخدمات لالستقطاعات.
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