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 استعن بأحد المساعدين الشخصيين

             ستشعر 
            بالمفاجأة...

عندما تكتشف سهولة الحصول على خطة 
صحية جيدة منخفضة التكلفة.

في NY State of Health، ستجد:
•  العديد من الخطط الصحية عالية الجودة من شركات ذات عالمات 

تجارية معروفة
مساعدات في الدفع مقابل الخطة التي تختارها  •

الخطة األساسية لألفراد من ذوي الدخول المنخفضة   •

عملية التسجيل بسيطة. قم بتجهيز هذه المعلومات لكل فرد من أفراد 
األسرة:

تواريخ الميالد  •
أرقام الضمان االجتماعي أو، للمهاجرين الشرعيين، أرقام الوثائق    • 

إن كانت لديك  
معلومات حول الحالة الوظيفية والدخل والتأمين الصحي  •

المزيد <

انضم اآلن لعام 2018



 الخطة األساسية 
الخطة األساسية هي خطة مناسبة تماًما للعديد من قاطني نيويورك 
من ذوي الدخول المنخفضة. وهي تكلف البعض أقل من دوالر واحد 

في اليوم. بينما ال تكلف البعض اآلخر أي شيء.

وال تقوم الخطة باستقطاع األموال منك، لذلك تبدأ الخطة في دفع مصاريف 
رعايتك الصحية على الفور. تقدم الخطة األساسية المخصصات ذاتها التي تقدمها 

الخطط الصحية األخرى:

زيارات الطبيب، بما في ذلك األخصائيين  •
االختبارات التي يطلبها طبيبك  •

األدوية التي تصرف بوصفة طبية  •
رعاية المرضى الداخليين والخارجيين بالمستشفى  •

بموجب الخطة األساسية، فإن المساهمة التي تدفعها لكل خدمة صحية — أي 
المدفوعات المشتركة الواجبة عليك — هي أيًضا قليلة للغاية. وفي بعض األحيان، 

فإنك تدفع صفر دوالر.

ولن تدفع أي شيء مقابل الحصول على الخدمات المراد منها الحفاظ عليك في 
حالة صحية جيدة مثل اختبارات وفحوصات الطبيب الروتينية.

قم بالتسجيل لاللتحاق بالخطة األساسية اليوم. باب االلتحاق مفتوح 
طوال العام.

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

nystateofhealth.ny.gov قم بزيارة الموقع اإللكتروني  
  احصل على مساعدة شخصية مجانية

المساعدة متوفرة بلغتك األصلية.
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تمتثل خطة NY State of Health للقوانين السارية الخاصة بالحقوق المدنية الفيدرالية وال 
تمارس التمييز على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو الجنس أو العمر أو اإلعاقة في 

برامجها ونشاطاتها الصحية.


