
نحن نساعدك على المقارنة بين خطط التأمين الصحي وإيجاد التغطية 
المناسبة لك ولعائلتك. 

تعرض NY State of Health توفير خطط بأقساط منخفضة أو بدون أقساط، 
وخدمات وقائية مجانية، وبدون سداد تشاركي للرعاية األولية، ووصفات طبية 

منخفضة التكلفة. تتوافر المعونة المالية الفدرالية الموسعة لمزيد من سكان والية 
نيويورك بهدف تخفيض تكاليف التأمين الصحي لهم.

Medicaid 1

وتضم البرامج ما يلي:

 	nystateofhealth.ny.gov :قم بزيارة
 االتصال على الرقم: 5777-355-855- 1 )الهاتف النصي لضعاف السمع 	 

 .)1-800-662-1220 )TTY(:
احصل على مساعدة مجانية من مساعد التسجيل. يمكنك العثور على أحدهم في 	 

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

تواريخ الميالد

أرقام الضمان االجتماعي أو، للمهاجرين الشرعيين، أرقام 
الوثائق إن كانت لديك

معلومات حول الحالة الوظيفية والدخل والتأمين الصحي 
المكفول من صاحب العمل

تواصل معنا للتسجيل أو لمعرفة المزيد:

 NY State of تربط
Health سكان والية 

نيويورك بالتأمين الصحي 
ميسور التكلفة

Child Health Plus 2

Essential Plan 3

Qualified Health Plans 4

عند التسجيل، قم بتجهيز هذه المعلومات لكل فرد من أفراد األسرة:

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


معلومات 
للمسجلين

 NY State of إذا كنت مسجاًل في التأمين الصحي من خالل
Health، فابق على تواصل حتى ال تفوتك التحديثات المهمة التي 

تُجَرى بشأن التأمين الصحي، ومن ذلك ما يكون عند حلول موعد 
تجديد اشتراكك في برامج التأمين الصحي هذه.

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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التسجيل لتلقي رسائل التنبيه النصية.
لالشتراك في هذه الخدمة، أرسل كلمة START في رسالة نصية إلى 

هذا الرقم: 1-866-988-0327.
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حين تتواصل معك NY State of Health، تعرف 
أن الوقت قد حان التخاذ إجراء بشأن تأمينك الصحي.

تحقق من صندوق الوارد في بريدك اإللكتروني وصندوق بريدك 
لالطالع على المعلومات واإلشعارات المهمة.  اتبع التعليمات وجدد 

تغطيتك بحلول الموعد النهائي المحدد.

3

نحن هنا من أجل تقديم المساعدة.  
تواصل معنا إذا كانت لديك أسئلة.

قم بتحديث معلومات حسابك.
عليك التأكد من تحديث بيانات عنوانك البريدي ورقم هاتفك وعنوان 

ننا من  بريدك اإللكتروني لدى NY State of Health، وذلك بما يُمّكِ
التواصل معك بشأن التأمين الصحي لديك. 

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

سجل الدخول بحسابك في هذا الموقع اإللكتروني: 	 
.nystateofhealth.ny.gov

تواصل مع أحد مساعدي التسجيل. يمكنك العثور على أحدهم 	 
https://info.nystateofhealth.ny.gov/ في

findassistor/
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