
 
 
 
 
 

(Arabic) 

 American Rescue Planتغطية لسكان نيويورك العاطلين عن العمل من خالل  

 2021ديسمبر    31سوف تنتهي هذه المخصصات يوم 

 

أحكاًما تساعد األمريكيين الذين  ، 2021مارس   11التي تم اعتمادها في يوم  American Rescue Planتتضمن الخطة  

بتكلفة منخفضة.  COVID-19فقدوا وظائفهم بسبب جائحة   إذا كنت تتلقى  ، في الحصول على تأمين صحي سواء مجانًا أو 

  American Rescue Plan، فإن الخطة  2021في  Unemployment Insurance Benefitsمخصصات برنامج  

 2021للحصول على التغطية لسنة   NY State of Healthنية من خالل  تسمح لك بالتسجيل في خطة صحية شبه مجا

   تُعد جميع أنواع تعويضات البطالة مؤهلة.  بالكامل.

 من المؤهل؟

  Unemploymentلكي تكون مؤهالً، يجب عليك أن تذكر في طلبك أنك حصلت على مخصصات برنامج

Insurance Benefits   على األقل في واحد  يتلقى مخصصات برنامج  2021لمدة أسبوع  إذا كان أحد الزوجين   .

Unemployment Insurance Benefits الضريبي بشكل يقدمان اإلقرار  مؤهالً أيضًا إذا كانا  فسيكون اآلخر   ،

   مشترك.

  Child Health Plusأو    Medicareأو    Medicaidباإلضافة إلى ذلك، ال يمكن أن تكون مؤهالً ألي تأمين صحي آخر، مثل  

 أو التغطية الممولة من جهة العمل )إن كانت بأسعار معقولة(.   Essential Planأو 

 كيف يتمتع المستهلكون بخطة صحية "شبه مجانية"؟

فقد تكون مؤهالً للحصول 2021في   Unemployment Insurance Benefitsإذا كنت تتلقى مخصصات برنامج   ،

بلغ من إعانة االئتمانات الضريبية المخصصة لألقساط من أجل مساعدتك على خفض تكاليف أقساط التأمين على أقصى م

الشهرية. إذا كنت مؤهالً، فستحقق أدنى التكاليف إذا استخدمت مخصصاتك التي تمنحها لك خطة المستوى الفضي، بما 

دم تطبيق أي مبلغ مستقطع، ومدفوعات مشتركة وتأمين يتضمن ذلك قسطًا منخفضًا جدًا، ومبلغًا مستقطعًا منخفضًا أو ع

 مشترك منخفضًا جدًا. 

تكاليف قسط التأمين الشهري   إذا كنت تفضل، يمكنك تطبيق االئتمانات الضريبية المخصصة لألقساط من أجل خفض 

تنطبقبالنسبة للخطط البالتينية أو الذهبية أو البرونزية،  والمدفوعات المشتركة والتأمين   أيضًا المبالغ المستقطعة  ومع ذلك 

 المشترك العادي.  

نيويورك حتى نهاية    .2021ستكون هذه الخطة الصحية شبه المجانية متاحة للمؤهلين من سكان 

لها أثر رجعي إلى شهر يناير؟    هل التغييرات التي طرأت على التأمين الصحي لسكان نيويورك العاطلين عن العمل 

يناير  American Rescue Planنعم. بموجب     .2021، يكون لهذه القاعدة أثر رجعي إلى 

 سوف يكونواوالمؤهلين لهذه المخصصات،    NY State of Healthمن خالل   QHPإن المستهكلين الذين تم تسجيلهم في 

  2021ضريبية لعام إقراراتهم ال يقدموا( عندما  PTCقادرين على الحصول على االئتمانات الضريبية المخصصة لألقساط )

 .2021بدءًا في يناير  التي كانوا مسجلين فيهاعن تلك األشهر  



 
 
 
 
 

(Arabic) 

 ما عليك القيام به:

 :NY State of Healthإذا كنت مسجالً بالفعل في إحدى الخطط الصحية من خالل  

لكي يحدد الشخص المتزوج مدى أهليته للحصول على أقصى ائتمان ضريبي، يجب أن يذكر أحد    تأكد أن طلبك محدَّث. .1

  Unemployment Insurance Benefitsمخصصات برنامج    تلقىالزوجين )إن كان ينطبق( في الطلب أنه  

  .2021باعتبارها دخالً لمدة أسبوع واحد على األقل في  

األفراد المؤهلين لهذه المخصصات، وترسل إليهم إشعاًرا    NY State of Healthفي بداية كل شهر، ستحدد  .2

تعلمهم فيها أنهم مؤهلون للحصول على هذه التغطية شبه المجانية.   ورسالة عبر البريد اإللكتروني 

 

االئتمانات الضريبية الجديدة المتاحة  تطبيقللحصول على هذه المخصصات، يجب عليك اتخاذ إجراء عن طريق   .3

تقوم بتحديث طلبك، يمكنك حسب رغبتك التسجيل في الخطة الفضية شبه المجانية أو تطبيق االئتمانات   عندمالك. 

   الضريبية المحسَّنة على خطتك الحالية أو خطة جديدة.

نهايته، فاتصل UIBإذا كنت تقوم بتحديث طلبك بمعلومات جديدة بخصوص برنامج  .4 وأنت قرب منتصف الشهر أو 

 لكي تطلب منهم التعجيل بمراجعة طلبك وتطبيق أقصى ائتمان ضريبي.  NY State of Healthبخدمة عمالء  

 :NY State of Healthمسجالً في الوقت الحالي في إحدى الخطط من خالل  لم تكنإذا 

وابدأ في   nystateofhealth.ny.gov، فانتقل إلى  NY State of Healthحسابًا لدى  كان ليس لديكإذا  وأنشئ حسابًا 

ل الدخول مرة أخرى وقم بتحديث طلبك. تأكد من ذكر حصولك على مخصصات  تقديم طلبك. إذا كان لديك حساب حالي، فسج ِّ

قد تكون مؤهالً لـ  Unemployment Insurance Benefitsبرنامج   .Medicaid    أوEssential Plan    أو

Qualified Health Plan   والحصول على االئتمانات الضريبية المخصصة لألقساط. يمكنك تحديد ما إذا كنت تريد

 التسجيل أو عدم التسجيل. 

 إذا كانت لديك أسئلة، يمكنك الحصول على المساعدة:  

أو 5777-355-855-1على الرقم    NY State of Healthعن طريق االتصال بمركز خدمة العمالء   •  ، 

يمكنك العثور على أحدهم في  من أحد مساعدي التسجيل المحليين. •

https://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor 
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