
 
 

  
 

 

Send an email with the following subject line and body text to help 
inform New Yorkers about renewing their coverage. 

 

 
   

 
Subject line:  المهمة على التأمين الصحيكن مستعًدا؛ فسُتجَرى قريبًا بعض التغييرات 

 

Preview text: عليك التأكد من تحديث بيانات عنوانك لتتلقى خطاب التجديد عليه. 
 
 

Email body text: 
 

أو  New York Medicaid برنامج هل لديك، أنت، نفسك، أو أحد أفراد أسرتك، في الوقت الراهن تأمين صحي في 

 New York State، ستستأنف 2023بدًءا من ربيع عام ؟  Essential Planأو برنامج  Child Health Plusبرنامج 

وهذا يعني أنك قد تحتاج إلى اتخاذ   .عمليات مراجعة األهلية والتجديدات لألشخاص المسجلين في هذه البرامج

  .الصحي أو تأمين أفراد أسرتكإجراءات لتجديد تأمينك 

أو مجموعة معلومات بخصوص  NY State of Healthعندما يحين موعد تجديد تأمينك الصحي، ستتلقى خطابًا من 

التجديد إذا سجلت من خالل اإلدارة المحلية للخدمات االجتماعية في مقاطعتك أو إدارة الموارد البشرية في 

وسيوضح لك هذا (.  New York City’s Human Resources Administration, HRA)مدينة نيويورك 

وعليك اتباع التعليمات .  مجموعة المعلومات ما يجب أن تفعله لتجديد اشتراكك والمهلة المتاحة لك للرد/الخطاب

 .في الحال

.  مهمفعليك التأكد من تحديث بيانات عنوانك والبيانات الالزمة للتواصل معك حتى ال تفوت هذا الخطاب ال

على  NY State of Healthولتحديث بيانات عنوانك والبيانات الالزمة للتواصل معك، ما عليك سوى التواصل مع 

إلى  ، أو تسجيل الدخول (1-800-662-1220: لمعوقي السمع أو الهاتف النصي ) 1-855-355-5777: هذا الرقم

اًل في   nystateofhealth.ny.gov: في هذا الموقع اإللكتروني حسابك عن  Medicaid برنامج وأما إن كنت ُمسجَّ

ق إدارة الموارد البشرية في المكتب المعني بشؤون هذه المنظومة في المقاطعة التي تتبعها، أو عن طريطريق 

 ، فعليك التواصل مع ذلك المكتب (s Human Resources Administration, HRA’New York City)مدينة نيويورك 

 .بيانات عنوانك والبيانات الالزمة للتواصل معك لتحديث

 

 لالطالع على المزيد من المعلومات 

اًل في   عن طريق  Essential Planأو برنامج  Child Health Plusأو برنامج  Medicaid برنامج إن كنت ُمسجَّ

NY State of Healthلمعوقي  أو الهاتف النصي ) 1-855-355-5777: ، فعليك االتصال على هذا الرقم

ا لديك من التساؤالت(1-800-662-1220: السمع  .، لتحصل على اإلجابات َعمَّ

اًل في   في المقاطعة التي  Medicaid المكتب المعني بشؤون عن طريق  Medicaid برنامج إن كنت ُمسجَّ

s Human Resources ’New York City)تتبعها، أو عن طريق إدارة الموارد البشرية في مدينة نيويورك 

Administration, HRA)ا لديك من التساؤالت ، فعليك التواصل مع  .ذلك المكتب؛ لتحصل على اإلجابات َعمَّ

 https://info.nystateofhealth.ny.gov/COVID-19-Changes: تفضل بزيارة هذا الموقع اإللكتروني 

على تحديث هذه الصفحة اإللكترونية إلتاحة  New Yorkوتواظب .  لالطالع على المزيد من المعلومات

 .المزيد من المعلومات
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