
هل لديك، أنت، نفسك، أو أحد أفراد أسرتك، في الوقت الراهن تأمين صحي في أحد برامج والية 

نيويورك Medicaid أو برنامج Child Health Plus أو برنامج Essential Plan؟ 
ستعيد New York State قريبًا إجراء عمليات تحقق من األهلية للتأكد من أن المسجلين ما 
زالوا مؤهلين لهذه البرامج. أي إنك قد تُضطَّر إلى اتخاذ بعض اإلجراءات لتجديد التأمين الصحي 
الخاص بك، أو أفراد أسرتك. على سبيل المثال، إذا كان دخلك قد طرأ عليه تغيًرا كبيًرا منذ الفترة 
 NY State of إبالغ  عليك  يتعين  أنه  المحتمل  فمن  كوفيد-19،  جائحة  ظهور  سبقت  التي 

Health بهذه المعلومات لتظل مسجاًل في برنامج التأمين الصحي. 

وإليك بعض األمور التي تستطيع اتخاذها اآلن في سبيل االستعداد لهذه التغييرات:

1  التسجيل لتلقي رسائل التنبيه النصية.
 NY State of من )MMS( أو الطويلة )SMS( عليك التسجيل لتلقي رسائل التنبيه النصية القصيرة
Health، حتى ال تفوتك التحديثات المهمة التي تُجَرى بشأن التأمين الصحي، ومن ذلك ما يكون عند 
هذه الخدمة، أرسل كلمة  الصحي هذه. ولالشتراك في  التأمين  حلول موعد تجديد اشتراكك في برامج 

START في رسالة نصية إلى هذا الرقم: 1-866-988-0327.

2  تأكد من أن بيانات عنوانك محّدثة. 
 NY لدى  اإللكتروني  بريدك  وعنوان  هاتفك  ورقم  البريدي  عنوانك  بيانات  تحديث  من  التأكد  عليك 
State of Health، أو المكتب المعني بشؤون برامج Medicaid في المنطقة التي تتبعها؛ وذلك 

نهم من التواصل معك بشأن التأمين الصحي الخاص بك. بما يُمّكِ
إذا كان لديك تأميٌن من خالل NY State of Health، فيمكنك:

 االتصال على الرقم: 855-355-5777- 1 	 
.)TTY: 1-800-662-1220( الهاتف النصي لضعاف السمع

 	 nystateofhealth.ny.gov :سجل الدخول إلى حسابك في هذا الموقع اإللكتروني
 بإمكانك أن تجد من يساعدك من خالل الدخول إلى هذا الرابط	 

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

بشؤون  المعني  المكتب  طريق  عن   Medicaid برامج  أحد  في  ُمسجَّالً  كنت  إن   وأما 
نيويورك  مدينة  في  البشرية  الموارد  إدارة  طريق  عن  أو  تتبعها،  التي  المقاطعة  في   Medicaid 
مع  فتواصل   ،)New York City’s Human Resources Administration, HRA(

ذلك المكتب لتتمكَّن من تحديث بيانات عنوانك والبيانات الالزمة للتواصل معك.

3  ابق على اطالع. 
https://info.nystateofhealth.ny.gov/ :تفضل بزيارة هذا الموقع اإللكتروني
 NY State of لالطالع على المزيد من المعلومات. ستحدث COVID-19-Changes

Health هذه الصفحة بانتظام بالمعلومات الجديدة. 

NY State of Health هو 
السوق الرسمي لخطط الرعاية 

الصحية في نيويورك.

إذا كان عمرك 19 عاًما أو أكبر وتقيم 
في New York State )والية 

نيويورك(، فيمكننا مساعدتك في 
العثور على تأمين صحي بتكلفة 

يمكنك تحملها.

كيف يمكنني التسجيل؟

حقائق سريعة عن
 قريبًا إجراء بعض التغييرات للمنضمين لبرامج

 Child Healthو Medicaid والية نيويورك
Essential Planو Plus

nystateofhealth.ny.gov

أو
5777-355- 855-1 أو 

 للهاتف النصي
)TTY(:  1-800-662-1220

أو
عن طريق تلقي المساعدة الشخصية 

المجانية من أحد المساعدين المعتمدين 
بالقرب من منزلك أو عملك. 

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.
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