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صحيفة الحقائق

حقائق رسيعة عن

ي ن
الصح لدى
التأم�
خيارات
ي
 NY State of Healthخالل
ف�وس كورونا
حالة الطوارئ الناتجة عن ي
تستحق رعاية صحية
ميسورة التكلفة.
NY State of Health
هو السوق الرسمية لخطط
ف
الرعاية الصحية ي� نيويورك.
ّ
سجل اليوم.
ت ن
ت
و�
ب
ع�اإلن�نت عىل الرابط اإللك� ي
nystateofhealth.ny.gov
ع�الهاتف عىل الرقم
ب
1-855-355-5777
TTY: 1-800-662-1220

تتاح  NY State of Healthمن أجل
ف
مساعدتك .نحن ت ز
مل�مون بمساعدتك ي� الحصول
ق
ت
ت
تل�
ال� تحتاجها ح� تتمكن من ي
عىل التغطية ي
ت
ال� تحتاجها.
الرعاية ي
إذا لم يكن لديك ي ن
تأم�:
•يجب عىل أي شخص ليس لديه ي ن
تأم�
صح أن يتقدم بطلب اآلن من
ي
خالل .NY State of Health
•قامت نيويورك بفتح تف�ة تسجيل خاصة "للظروف االستثنائية" من أجل
غ� َّ
مؤمن عليه ت
ح� يتقدم بطلب للحصول عىل تغطية
أي شخص ي

.Qualified Health Plan
• ُ
ويتاح التسجيل لجميع برامج ،NY State of Health: Medicaid
و ،Essential Planو ،Child Health PlusوQualified
.Health Plans

إذا فقدت وظيفتك وتغطيتك الصحية:
تواصل مع أحدمساعدي التسجيل عىل
info.nystateofhealth.
ny.gov/findassistor
ي ن
لقوان� الحقوق المدنية
تمتثل NY State of Health
وقوان� ا لوالية السارية ،وال ي ز
ي ن
تم� عىل أساس
الفيدرالية
القوم ،أو العقيدة/الدين ،أو
العرق ،أو اللون ،أو األصل
ي
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 األرسي و/أو االنتقام.

ي ن
التأم�
•إذا فقدت
ع�
الصح المعتمد عىل جهة عملك ،فتقدم بطلب اآلن ب
ي
.NY State of Health
ً
•قد تكون مؤهال للحصول عىل تغطية مجانية أو منخفضة التكلفة من خالل
 ،Medicaidأو الـ  ،Essential Planأو  Child Health Plusأو
ً
قد تكون مؤهال لـ  Qualified Health Planبخصومات ض�يبية.
ُ
ت ن
و� ،أو تحدث مع أحد مساعدي التسجيل
•اتصل بنا أو زر موقعنا اإللك� ي
من أجل معرفة المزيد.
التأم� الصح خالل ً 60
ي ن
يوما من فقدان
•تقدم بطلب من خالل سوق
ي
التغطية الصحية المعتمدة عىل جهة عملك.
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حقائق رسيعة عن

ي ن
الصح لدى NY State of Health
التأم�
خيارات
ي
ف�وس كورونا
خالل حالة الطوارئ الناتجة عن ي

نٌ
تغ�ت:
تأم� من خالل  ،NY State of Healthولكن ظروفك قد ي
إذا كان لديك ي
ً
ت
•إذا ّ
ت
ال� يمكنها
لتغ� ف ي� الدخل أو التوظيف أو أي حدث
تعرض أي شخص ي
حيا� آخر ي
ي
كب� ،قد يكون مؤهال للحصول عىل مزيد من المساعدات المالية ي
 .قم بتحديث معلومات حسابك اليوم  -ع� ت
اإلن�نت أو عن طريق االتصال بأحد مساعدي التسجيل.
أن تخفض تكاليفك
ب
ف
ي ن
•سيتم تمديد مواعيد التجديد لمدة أربعة أشهر لجميع
المسجل� ي�  Medicaidأو  Child Health Plusأو  Essential Planالمقرر تجديد
تغطيتهم ف ي� أبريل أو مايو .2020
ُ
ن ف
•قد تتاح لألفراد
وغ� مدعومة ف ي� والية نيويورك تف�ة إضافية لسداد أي أقساط مستحقة خالل تف�ة الطوارئ الصحية
المسجل� ي� تغطية مدعومة ي
ي
العامةُ .يتاح المزيد من المعلومات حول تف�ات السماح هذه من خالل  Department of Financial Servicesو.NY State of Health

اآلن توجد ثالث طرق للتقدم بالطلب:
ت ن
ِّ
و�nystateofhealth.ny.gov :
 :1سجل ب
ع� موقعنا اإللك� ي

•تفضل بزيارتنا ع� ت
اإلن�نت ،ودعنا نساعدك ف ي� العثور عىل خطة رعاية صحية مناسبة لك.
ب

ِّ :2
سجل عن طريق الهاتف باالستعانة بأحد مساعدي التسجيل
•يتاح اآلالف من مساعدي التسجيل عىل مستوى الوالية من أجل مساعدتك .انقر عىل أحد الروابط الواردة أدناه للعثور عىل أحدهم:
•ابحث عن متصفح هنا
• ث
اع� عىل مساعدين آخرين للتسجيل هنا

ع� الهاتف مع خدمة العمالء1-855-355-5777 :
 :3التسجيل ب

ف�وس كورونا المستجد هنا  .تحقق مرة أخرى للبقاء عىل
تتاح تحديثات إضافية بشأن ي
ً
أوال بأول .
اطالع دائم

05/2020

