
 
 

 NY State of Healthالخاصة بـ –( MMS)الرسائل متعددة الوسائط (/SMS)شروط خدمة الرسائل النصية القصيرة 

  2022إبريل  8: تاريخ السريان

 

على تلقي خدمة الرسائل القصيرة المؤتمتة "( تشترك"أو )، فإنك توافق NY State of Healthبتقديم رقم هاتفك الخلوي إلى سوق 

"(SMS "أو الرسائل النصية ) أو خدمة الرسائل متعددة الوسائط"(MMS( )" الخدمة"أو " الرسائل النصية"                       يشار إليها إجماًل  باسم )" من

                                           وًل ي عد اًلشتراك من أجل تلقي الرسائل النصية  .وتؤكد أن هذا الرقم يخصكعلى هذا الرقم  NY State of Health                 أو نيابة  عن سوق 

 .التغطية                 شرط ا للحصول على 

 NY Stateلن يتحمل سوق . قد تعتمد قدرتك على تلقي الرسائل النصية منا على شركة اًلتصاًلت الالسلكية لهاتفك أو جهازك المحمول

of Health الرسائل ويتم توفير خدمة . وًل شركة اًلتصاًلت الالسلكية أي مسؤولية عن أي تأخير أو فشل في استالم الرسائل النصية

تواصل مع مقدم خدمة اًلتصال الالسلكي لطرح  .وقد تنطبق رسوم الرسائل والبيانات على هذه الخدمة ".كما هو"ى أساس النصية عل

 .أسئلتك حول خطتك

 طبيعة الرسائل ومعدل إرسالها

ويمكنك  (.نعم" )YES"عند اًلشتراك لتلقي الرسائل النصية، سنرسل لك رسالة نصية لتأكيد اشتراكك، وستؤكد ذلك بالرد عليها بكلمة 

 . للحصول على المساعدة( مساعدة" )HELP"إرسال رسالة نصية بكلمة 

 إلغاء االشتراك في الخدمة 

وسنرسل لك  (.إيقاف" )STOP"يمكنك إلغاء اًلشتراك في خدمة الرسائل النصية في أي وقت عن طريق إرسال رسالة نصية بكلمة 

 (. بدء" )START"ويمكنك اًلشتراك مرة أخرى في الخدمة عن طريق إرسال رسالة نصية بكلمة  .رسالة نصية كرد لتأكيد إلغاء اشتراكك

 . إذا تغير رقم هاتفك، يجب عليك تحديث رقم الهاتف في حسابك
                                                                                                                         إذا كانت لديك أي أسئلة بشأن الخصوصية أو كيف نستخدم بياناتك، ي رجى قراءة سياسة الخصوصية لدينا الخاصة بخدمة الرسائل النصية 

 .nystateofhealth.ny.gov/privacy.htmlعبر الرابط 

 التغييرات في شروط الخدمة

وباستمرارك في استخدام  .المعدلة بتاريخ السريان المحدث وسننشر الشروط .                                              قد نغي  ر شروط الخدمة في أي وقت دون إشعار مسبق

 .                                                                                             الخدمة بعد نشر الشروط المحدثة، فهذا يعني أنك قد أ خطرت بها وأنك توافق على اًللتزام بالتغييرات


