
 NY ملاذا ينبغي عليك أن تسجل يف خطة صحية من خالل
State of Health؟ 

يوجد العديد من األسباب للتسجيل يف التأمني الصحي وتقوم NY State of Health بتسهيل األمر إليجاد 

تغطية شاملة منخفضة التكلفة والتسجيل فيها. يوجد العديد من الخطط الصحية لتختار من بينها. وميكنك الحصول 

بني. باإلضافة إىل ذلك، قد تتأهل للحصول عىل التغطية املجانية أو املساعدة  عىل املساعدة من أحد املساعدين املدرَّ

عىل الدفع مقابل تغطيتك. 

ما هي أنواع الخطط التي تقدمها NY State of Health؟
 Child Healthو Medicaid هو املكان الذي ميكنك من خالله إيجاد خطط NY State of Health

   .Qualified Health Plans وخطط ،Essential Plan وخطة Plus

متى ميكنني التسجيل؟ 
يتوقف الوقت الذي ميكنك التسجيل فيه عىل أي الربامج الذي تكون مؤهالً له، وتعتمد أهليتك عىل العمر والدخل 

وعوامل أخرى. التسجيل مفتوح طوال العام إذا كنت مؤهاًل لـ:

 	 Medicaid

 	 Child Health Plus

Essential Plan خطة	 

وميكنك أن تسجل يف إحدى خطط Qualified Health Plan خالل فرتة فتح باب التسجيل السنوية أو خالل 

فرتة التسجيل الخاصة، إذا كنت مؤهالً لها.

 ميكن للهنود األمريكيني وسكان أالسكا األصليني أن يسجلوا خالل أي وقت من العام يف أيٍّ من برامج
 .NY State of Health 

ما هي فرتة فتح باب التسجيل؟  
فرتة فتح باب التسجيل هي مدة محدودة من الوقت خالل السنة - تكون عادًة من نوفمرب إىل يناير - ميكنك أن 

تسجل خاللها يف إحدى خطط Qualified Health Plan. إذا مل تسجل خالل هذه الشهور، فستحتاج إىل أن 

تنتظر حتى فرتة فتح باب التسجيل التالية. يوجد بعض االستثناءات. فقد تكون قادًرا عىل التسجيل يف إحدى خطط 

Qualified Health Plan خارج فرتة فتح باب التسجيل إذا كنت مؤهالً للتسجيل خالل فرتة التسجيل الخاصة.

يعتمد تحديد أي وقت من السنة ميكنك 

خالله أن تسجل يف أحد الخطط الصحية، 

عىل نوع الخطة الصحية التي تكون 

مؤهالً لها. 
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متتثل خطة NY State of Health للقوانني الفيدرالية 

السارية الخاصة بالحقوق املدنية وال متارس التمييز عىل أساس 

العرق أو اللون أو األصل القومي أو الجنس أو العمر أو اإلعاقة 

يف برامجها ونشاطاتها الصحية.



ما هي فرتة التسجيل الخاصة؟  
الً"( ميكِّن الشخص  توجد فرتة تسجيل خاصة عندما يكون لدى شخٍص ما حدث حيايت خاص )يُدَعى "حدثًا حياتيًا مؤهِّ

من التسجيل يف تغطيٍة ما أو تغيري تغطيته من خالل إحدى خطط Qualified Health Plan خارج فرتة فتح 

باب التسجيل.

ل  لة التي من املمكن أن تؤهِّ ما هي األحداث الحياتية املؤهِّ
الشخص للتسجيل خالل فرتة تسجيل خاصة؟ 

لة:  تشمل األحداث الحياتية املؤهِّ

فقدان التأمني الصحي )ألسباب أخرى غري عدم دفعك ألقساط التأمني الخاصة بك(	 

االنتقال الدائم إىل والية نيويورك أو االنتقال داخل الوالية الذي من شأنه أن يجعل الخطط الصحية الجديدة  	 

متاحة بالنسبة لك   

الزواج أو الرشاكة املنزلية )كان يجب أن يكون لديك تغطية أخرى خالل آخر 60 يوًما(	 

الطالق أو االنفصال القانوين	 

الحمل املوثَّق من مامرس للرعاية الصحية	 

والدة أو تبني طفل أو إيداع طفل يف أحد منشآت الرعاية البديلة	 

 	 Qualified Health Plan التأهل أو فقدان األهلية للحصول عىل مساعدة يف الدفع مقابل تغطية خطة 

الخاصة بك

أن تصبح مواطًنا أو واحًدا من الرعايا األمريكيني أو مقياًم بصفة رشعية	 

ل خالل 60 يوًما. قد تحتاج لتقديم  وبشكٍل عام، يجب أن تبلِّغ NY State of Health عن أي حدث حيايت مؤهِّ

ل للمسؤولني عن خطتك الصحية الجديدة أو لوزارة الصحة يف والية نيويورك.  ما يثبت الحدث الحيايت املؤهِّ

كيف سأعرف أي الربامج ميكن أن أكون مؤهالً له؟ 
هناك ثالث طرق سهلة لتكتشف إذا كنت مؤهالً للتغطية الصحية: 

 	 nystateofhealth.ny.gov التقدم عرب اإلنرتنت عىل املوقع اإللكرتوين

االتصال مبركز خدمة العمالء عىل الرقم 1-855-355-5777 	 

مقابلة أحد املساعدين الشخصيني  	 
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عن طريق الهاتف عىل الرقم
1-855-355-5777 

الهاتف النيص
1-800-662-1220  

 

قم بزيارة أحد املساعدين الشخصيني

سنقوم بتوجيهك بشأن عملية التسجيل، ونطلعك عىل أي الربامج التي أنت مؤهل لها، ومتى 

ميكنك أن تسجل. تتوفر املساعدة بأي لغة تتحدث بها. 


