
 بنيويورك Essential Planو Child Health Plusو Medicaidتغييرات هامة في  
 

ن صحي من خالل برامج   Essentialأو Child Health Plusأو  Medicaidهل لديك حالًيا أنت أو أحد أفراد أرستك تأمي 

Plan  بوالية نيويورك؟  عند انتهاء حالة طوارئ الصحة العامة بسببCOVID-19 ستستأنف والية نيويورك مراجعات ،

امج ي هذه البر
ن فن ي أنك قد تحتاج إىل اتخاذ إجراء لتجديد تأمينك الصحي .  وتجديدات األهلية لألشخاص الُمسجلي 

وهذا يعنن

ن أفراد أرستك ي ذلك وقت انتهاء حالة طوارئ .  أو تأمي 
سيتم تحديث هذه الصفحة بمجرد توفر معلومات جديدة، بما فن

 .COVID-19الصحة العامة بسبب 

 NY State of Healthاألسئلة الشائعة لسكان نيويورك الُمسجلين من خالل   •

المحلية لديهم أو  Department of Social Servicesاألسئلة الشائعة لسكان نيويورك الُمسجلين من خالل إدارة   •

 New York City Human Resources Administrationإدارة  

 

ي يمكنك القيام بها 
ا اآلنإليك بعض األمور الن 

ً
 . لتصبح مستعد

 

 سّجل لتلقي التنبيهات النصية( 1

 رسائل الوسائط المتعددة الواردة من إدارة  /قم بالتسجيل لتلقي التنبيهات النصية عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة

NY State of Health   تفوتك التحديثات المهمة المتعلقة بالتأمين الصحي، بما في ذلك عندما يحين وقت حتى ال 

 .تجديد تغطيتك

 .0327-988-866-1على الرقم    STARTلالشتراك، أرسل رسالة نصية تتضمن كلمة 

 :اعرف المزيد

 رسائل الوسائط المتعددة/الخصوصية لخدمة الرسائل النصية القصيرةسياسة  •

خدمة •  رسائل الوسائط المتعددة/النصية القصيرة  الرسائل  الموافقة وشروط 

 

 

 

ث ( 2
َّ
 تأكد من أن عنوانك ُمحد

كد من أن  ن حن  يمكن لإلدارة التواصل  NY State of Healthتأ ي الحاليي 
ونن يدي ورقم هاتفك وعنوان بريدك اإللكب  لديها عنوانك البر

 :لتحديث معلوماتك.  معك بشأن تأمينك الصحي 

 (1220-662-800-1اتصل عىل الرقم : للهاتف النصي ) 5777-355-855-1عىل الرقم  NY State of Healthاتصل بإدارة  •

ل الدخول إىل حسابك • ي  سجِّ
ونن  أو  nystateofhealth.ny.govعىل الموقع اإللكب 

   مساعد التسجيلتواصل مع  •

https://nystateofhealth.ny.gov/
https://nystateofhealth.ny.gov/agent/hx_brokerSearch?fromPage=INDIVIDUAL&lang=en


ي برنامج 
ي مقاطعتك أو من Medicaidمكتب من خالل  Medicaidإذا قمت بالتسجيل فن

 New York City’s Humanخالل إدارة  فن

Resources Administrationفتواصل مع المكتب لتحديث عنوانك ومعلومات االتصال الخاصة بك ،. 

 

  

  

 

https://health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm
https://health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm

