
NY State of Health إليك 4 أمور هامة يجب عليك معرفتها عن

1  لن يتم مشاركة الحقائق التي ستقوم بإعطائها لنا
   كل ما تقوم بإخبار NY State of Health ومستشاريها به هو أمر سري. ما تقوم بإعطائه لنا من حقائق 

للتسجيل في خطة رعاية صحية لن يتم مشاركته مع أي شخٍص آخر. ولن يتم استخدامه ألي غرض آخر.

2  ستحصل على المساعدة مهما كانت الطريقة التي جئت بها أنت 
أو أفراد عائلتك إلى هذه الدولة

   سيتعين عليك إكمال طلب واحد لجميع األفراد بعائلتك حتى لو لم تكن لديك أوراق الهجرة أو إذا كان أفراد عائلتك قد 
أتوا إلى هذه الدولة بطرٍق مختلفٍة. وسيظل بإمكانك االستفادة من برنامج Medicaid في حاالت الطوارئ 

والتغطية الصحية الدورية ألطفالك )Child Health Plus( مهما كانت حالة الهجرة الخاصة بك.

ستحصل على المساعدة بلغاٍت كثيرة.  3
•   يتحدث األشخاص الذين يقومون بالرد على هواتفنا الكثير من اللغات. إذا لم يكونوا يتحدثون لغتك، فسُيحِضرون    

لك مترجًما.
•   قمنا بتدريب أشخاص في مجتمعك يمكنهم تحّدث لغتك. يمكنهم الحضور إلى مكان سكنك أو عملك إن كنت    

ترغب في ذلك.

ستحصل على المساعدة بأشكاٍل كثيرة.  4
   يمكنك أن تجد المساعدة عبر اإلنترنت أو عن طريق الهاتف أو شخصيا في مجتمعك. سيقوم مستشارونا المدربون 

بمساعدتك في كل خطوة الختيار خطة رعاية صحية والتسجيل بها.
 nystateofhealth.ny.gov عبر اإلنترنت على موقع  •   

عن طريق الهاتف على رقم 5777-355-855-1، الهاتف الخاص للصم: 1-800-662-1220  •   

 NY State of Health إن
هي سوق لخطط الرعاية الصحية 
عبر اإلنترنت. يجب على الجميع 
زيارة السوق لمعرفة ما يمكنها 

تقديمه. 

ال يهم المكان الذي ُولدت به. يمكن 
 NY State of Health لـ

مساعدتك.

 
 عبر اإلنترنت على موقع 

nystateofhealth.ny.gov

 
 عن طريق الهاتف على رقم 

 1-855-355-5777

 حقائق سريعة عن 

 التأمين الصحي المخصص 
للمهاجرين

صحيفة الحقائق

10168 )Arabic(12/17

 الهاتف الخاص للصم
1-800-662-1220

 تمتثل NY State of Health لقوانين الحقوق 
المدنية الفيدرالية السارية وال تمارس التمييز 

على أساس العرق، أو اللون، أو األصل 
القومي، أو الجنس، أو العمر، أو اإلعاقة، في 

برامجها الصحية ونشاطاتها.


