
 
 
 
 
 

(Arabic) 

 American Rescue Planتغطیة لسكان نیویورك العاطلین عن العمل من خالل 
أحكاًما تساعد األمریكیین الذین  ،  2021مارس    11التي تم اعتمادھا في یوم    American Rescue Planتتضمن الخطة  

إذا كنت تتلقى  ، في الحصول على تأمین صحي سواء مجانًا أو بتكلفة منخفضة.  COVID-19فقدوا وظائفھم بسبب جائحة  
  American Rescue Plan، فإن الخطة  2021في    Unemployment Insurance Benefitsمخصصات برنامج  

  2021للحصول على التغطیة لسنة    NY State of Healthنیة من خالل  تسمح لك بالتسجیل في خطة صحیة شبھ مجا 
   تُعد جمیع أنواع تعویضات البطالة مؤھلة.   بالكامل. 

 من المؤھل؟

  Unemploymentلكي تكون مؤھالً، یجب علیك أن تذكر في طلبك أنك حصلت على مخصصات برنامج 
Insurance Benefits    إذا كان أحد الزوجین یتلقى مخصصات برنامج  2021لمدة أسبوع واحد على األقل في .

Unemployment Insurance Benefits  فسیكون اآلخر مؤھالً أیًضا إذا كانا یقدمان اإلقرار الضریبي بشكل ،
   مشترك. 

  Child Health Plusأو    Medicareأو    Medicaidباإلضافة إلى ذلك، ال یمكن أن تكون مؤھالً ألي تأمین صحي آخر، مثل  
 أو التغطیة الممولة من جھة العمل (إن كانت بأسعار معقولة).   Essential Planأو  

 كیف یتمتع المستھلكون بخطة صحیة "شبھ مجانیة"؟

، فقد تكون مؤھالً للحصول  2021في  Unemployment Insurance Benefitsإذا كنت تتلقى مخصصات برنامج 
بلغ من إعانة االئتمانات الضریبیة المخصصة لألقساط من أجل مساعدتك على خفض تكالیف أقساط التأمین على أقصى م

الشھریة. إذا كنت مؤھالً، فستحقق أدنى التكالیف إذا استخدمت مخصصاتك التي تمنحھا لك خطة المستوى الفضي، بما  
دم تطبیق أي مبلغ مستقطع، ومدفوعات مشتركة وتأمین  یتضمن ذلك قسًطا منخفًضا جًدا، ومبلغًا مستقطعًا منخفًضا أو ع

 مشترك منخفًضا جًدا. 

 إذا كنت تفضل، یمكنك تطبیق االئتمانات الضریبیة المخصصة لألقساط من أجل خفض تكالیف قسط التأمین الشھري  
والمدفوعات المشتركة والتأمین  أیًضا المبالغ المستقطعة ومع ذلك تنطبقبالنسبة للخطط البالتینیة أو الذھبیة أو البرونزیة، 

 المشترك العادي.  

 .2021ستكون ھذه الخطة الصحیة شبھ المجانیة متاحة للمؤھلین من سكان نیویورك حتى نھایة 

   ھل التغییرات التي طرأت على التأمین الصحي لسكان نیویورك العاطلین عن العمل لھا أثر رجعي إلى شھر ینایر؟

  . 2021، یكون لھذه القاعدة أثر رجعي إلى ینایر American Rescue Planنعم. بموجب 

 سوف یكونواوالمؤھلین لھذه المخصصات،   NY State of Healthمن خالل  QHPإن المستھكلین الذین تم تسجیلھم في  
 2021ضریبیة لعام إقراراتھم ال یقدموا) عندما PTCقادرین على الحصول على االئتمانات الضریبیة المخصصة لألقساط (

 . 2021بدًءا في ینایر  التي كانوا مسجلین فیھا عن تلك األشھر  

 ما علیك القیام بھ:

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

لكي یحدد الشخص المتزوج مدى أھلیتھ للحصول على أقصى ائتمان ضریبي، یجب أن یذكر أحد    تأكد أن طلبك محدَّث.  .1
  Unemployment Insurance Benefitsمخصصات برنامج    تلقى الزوجین (إن كان ینطبق) في الطلب أنھ  

  . 2021باعتبارھا دخالً لمدة أسبوع واحد على األقل في  



 
 
 
 
 

(Arabic) 

األفراد المؤھلین لھذه المخصصات، وترسل إلیھم إشعاًرا   NY State of Healthفي بدایة كل شھر، ستحدد  .2
 ورسالة عبر البرید اإللكتروني تعلمھم فیھا أنھم مؤھلون للحصول على ھذه التغطیة شبھ المجانیة.  

 
الضریبیة الجدیدة المتاحة   االئتمانات تطبیق للحصول على ھذه المخصصات، یجب علیك اتخاذ إجراء عن طریق  .3

عندما تقوم بتحدیث طلبك، یمكنك حسب رغبتك التسجیل في الخطة الفضیة شبھ المجانیة أو تطبیق االئتمانات  لك. 
  الضریبیة المحسَّنة على خطتك الحالیة أو خطة جدیدة.

و نھایتھ، فاتصل وأنت قرب منتصف الشھر أUIBإذا كنت تقوم بتحدیث طلبك بمعلومات جدیدة بخصوص برنامج   .4
 لكي تطلب منھم التعجیل بمراجعة طلبك وتطبیق أقصى ائتمان ضریبي.  NY State of Healthبخدمة عمالء 

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

وأنشئ حسابًا وابدأ في   nystateofhealth.ny.gov، فانتقل إلى NY State of Healthحسابًا لدى  كان لیس لدیكإذا 
ل الدخول مرة أخرى وقم بتحدیث طلبك. تأكد من ذكر حصولك على مخصصات   تقدیم طلبك. إذا كان لدیك حساب حالي، فسّجِ

أو  Essential Planأو  Medicaid. قد تكون مؤھالً لـ Unemployment Insurance Benefitsبرنامج 
Qualified Health Plan   والحصول على االئتمانات الضریبیة المخصصة لألقساط. یمكنك تحدید ما إذا كنت ترید

 التسجیل أو عدم التسجیل. 

 إذا كانت لدیك أسئلة، یمكنك الحصول على المساعدة: 

 ، أو 5777-355-855-1على الرقم  NY State of Healthعن طریق االتصال بمركز خدمة العمالء  •
یمكنك العثور على أحدھم في   من أحد مساعدي التسجیل المحلیین. •

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