
من المؤهل؟
األشخاص الذين: 

يقيمون في والية نيويورك  •
•  يمكنهم تلبية متطلبات الدخل الخاصة بخطة 

 Essential Plan
يقيمون في الواليات المتحدة بشكل شرعي  •

تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عاًما  •
•  ليسوا مؤهلين للحصول على تغطية Medicaid أو 

Child Health Plus
•  ليسوا مؤهلين للحصول على تغطية بواسطة صاحب 

العمل وغيرها من التغطيات 

ما الذي تغطيه الخطة؟
الرعاية الوقائية المجانية  •

رعاية المرضى الداخليين   •
خدمات العيادة الخارجية   •

رعاية المرضى الخارجيين   •
خدمات الطوارئ  •

الخدمات المعملية والفحص بالتصوير  •

العقاقير التي ُتصرف بوصفة طبية  •
خدمات إعادة التأهيل والتأهيل  •

•  خدمات الصحة العقلية واضطراب سوء 
استخدام المواد

•  الخدمات المتعلقة بالعافية وعالج األمراض 
المزمنة

•  البصر وطب األسنان

 Essential Plan خطة
في لمحة سريعة

تواصل معنا عبر:
nystateofhealth.ny.gov |  1-855-355-5777 أو على الهاتف النصي 1-800-662-1220 

تمتثل NY State of Health لقوانين 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. 



 ما هي تكلفة خطة ESSENTIAL PLAN؟  
 األقساط: القسط الشهري هو 0 دوالر )بالمجان( لألشخاص المؤهلين. 

 .Essential Plan المشاركة في التكاليف: ال توجد مبالغ مقتطعة. توجد أدناه بعض األمثلة على مستويات المشاركة في التكاليف الخاصة بخطة
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 الدخل السنوي الفردي: أقل من
19,320 - 12,880 

 دوالًرا

 الدخل السنوي الفردي:
 19,321 - 25,760 دوالًرا

0 دوالًرا0 دوالرالقسط الشهري

ال يوجدال يوجدالمبالغ المقتطعة السنوية

مجاًنامجاًناالرعاية الوقائية

15 دوالًرا0 دوالرزيارة أطباء الرعاية األولية

25 دوالًرا0 دوالرزيارة األخصائيين

150 دوالًرا0 دوالرإقامة المرضى الداخليين بالمستشفى لكل مرة يتم فيها إدخال المريض للمستشفى

15 دوالًرا0 دوالرزيارة المرضى الخارجيين من أجل الصحة السلوكية

150 دوالًرا0 دوالرزيارة المرضى الداخليين المتعلقة بالصحة السلوكية لكل مرة يتم فيها إدخال المريض إلى المستشفى

75 دوالًرا0 دوالرغرفة الطوارئ

25 دوالًرا0 دوالرالرعاية العاجلة

15 دوالًرا0 دوالرالعالج الطبيعي، وعالج التخاطب، والعالج المهني

المشاركة في التكاليف لخدمات الرعاية الصحية

الدخل السنوي الفردي:
أقل من 12,880 - 19,320 دوالًرا*

الدخل السنوي الفردي:
  19,321 - 25,760 دوالًرا

6 دوالراتدوالر واحدالعقاقير غير مسجلة الملكية

15 دوالًرا3 دوالراتاألسماء التجارية المفضلة

30 دوالًرا3 دوالراتاألسماء التجارية غير المفضلة
*0 دوالر لألفراد الذين 

 يقل دخلهم عن 12,880 دوالًرا.

المشاركة في التكاليف للعقاقير التي ُتصرف بوصفة طبية

الدخل السنوي الفردي:
أقل من 12,880 - 19,320 دوالًرا

الدخل السنوي الفردي:
19,321 - 25,760 دوالًرا

0 دوالر0 دوالرطب األسنان والخدمات المتعلقة باإلبصار

المشاركة في التكاليف لالستفادة من مخصصات طب األسنان والخدمات المتعلقة باإلبصار


