األسئلة المتداولة عن انتهاء حالة طوارئ الصحة العامة بسبب كوفيد 19-للمقيمين في نيويورك المسجلين في
 Medicaidأو  Child Health Plusأو  Essential Planعن طريق .NY State of Health
 28يونيو 2022
 .1متى تنتهي حالة طوارئ الصحة العامة بسبب كوفيد19-؟
أعلنت  U.S. Department of Health & Human Servicesأن الواليات المتحدة في حالة طوارئ الصحة العامة منذ مارس 2020
بسبب جائحة كوفيد .19-في الوقت الحالي ،ال نعرف متى تنتهي حالة طوارئ الصحة العامة بسبب كوفيد ،19-ولكن سنتواصل معك عندما
يتعيّن عليك الرجوع واتخاذ إجراء بشأن حسابك لدى .NY State of Health

 .2لم أضطر إلى تجديد تأمين  Medicaidأو  Child Health Plusأو  Essential Planلنفسي أو ألفراد أسرتي في غضون بضع
مضطرا إلى تجديد تأميني كل عام؟
سنوات .هل يعني هذا أنه لم أعد
ً
ال ،بمجرد انتهاء حالة طوارئ الصحة العامة بسبب كوفيد ،19-سوف يتعيّن عليك تجديد تأمينك مرة أخرى .أعلنت U.S.
 Department of Health & Human Servicesأن الواليات المتحدة في حالة طوارئ الصحة العامة منذ مارس  2020بسبب جائحة
نظرا للمتطلبات التي يفرضها القانون الفيدرالي وغيره ،خالل حالة طوارئ الصحة العامة بسبب كوفيد ،19-فإن NY State
كوفيد.19-
ً
ً
 of Healthقد أبقتك ُمس َّجال في  Medicaidأو  Child Health Plusأو  Essential Planدون أن تشترط عليك تجديد التأمين الخاص
بك كل عام .ومع ذلك ،عند انتهاء حالة طوارئ الصحة العامة بسبب كوفيد ،19-سيتم استئناف عمليات التجديد المنتظم كل عام .سوف
تخطرك  NY State of Healthعبر البريد اإللكتروني أو الرسائل النصية أو البريد العادي عندما يحين الوقت لك للتجديد كل عام.

 .3بعد انتهاء حالة طوارئ الصحة العامة بسبب كوفيد ،19-متى سيتعيّن علي بدء تجديد تأمين  Medicaidأو  Child Health Plusأو
 Essential Planلنفسي أو ألفراد أسرتي؟
يعتمد هذا على موعد انتهاء تأمينك الحالي .وستكون التجديدات كل عام كما هو الحال قبل حالة طوارئ الصحة العامة بسبب كوفيد.19-
ويعني هذا أنه لن يكون لزا ًما تجديد التأمين الصحي لجميع األفراد في وقت واحد .على سبيل المثال ،إذا كان من المقرر أن ينتهي التأمين
الخاص بك في أكتوبر ،فستتلقى إشعارك في أوائل سبتمبر وستحتاج إلى اتخاذ إجراء بحلول نهاية أكتوبر .وسوف تخطرك
 NY State of Healthعبر البريد اإللكتروني أو الرسائل النصية أو البريد العادي عندما يحين الوقت لتجديد التأمين لك أو ألفراد أسرتك.
ومن المهم للغاية االنتباه لجميع المراسالت التي ترسلها  NY State of Healthعبر البريد اإللكتروني أو الرسائل النصية أو البريد
العادي ،وبذلك تتم عملية التجديد بسالسة وتتفادى فقدان تأمينك.
في الوقت الحالي ،يجب عليك التأكد من أن عنوانك ورقم هاتفك ومعلومات االتصال األخرى الخاصة بك في حسابك لدى NY State of
 Healthحديثة حتى تتلقى اإلخطارات المهمة .يُرجى تسجيل الدخول إلى حسابك لدى  NY State of Healthأو االتصال على الرقم
 1-855-355-5777أو التواصل مع مساعد التسجيل للتحقق من معلوماتك وتحديثها.
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 .4كيف سأعرف أنه قد حان وقت تجديد تأمين  Medicaidأو  Child Health Plusأو  Essential Planلنفسي أو ألفراد أسرتي؟
إخطارا عبر البريد اإللكتروني أو الرسائل النصية أو البريد العادي عندما يحين الوقت لتجديد
سوف ترسل  NY State of Healthلك
ً
التأمين لك أو ألفراد أسرتك .تأكد من أن حسابك لدى  NY State of Healthيضم أحدث معلومات االتصال بك لتكون على ثقة بأنه
ستصلك إخطارات التجديد.
ويمكن أيضًا التسجيل لتلقي رسائل التنبيه النصية من  .NY State of Healthستخبرك تلك التنبيهات بموعد تجديد التأمين وغيره من
المعلومات المهمة .لالشتراك في هذه الخدمة ،عليك إرسال كلمة  STARTفي رسالة نصية إلى هذا الرقم.1-866-988-0327 :

 .5ما الذي يمكنني فعله لالستعداد لهذا التغيير؟
التأكد من أن عنوانك ورقم هاتفك ومعلومات االتصال األخرى الخاصة بك في حسابك لدى  NY State of Healthحديثة .يُرجى تسجيل
الدخول إلى حسابك لدى  NY State of Healthأو االتصال على الرقم  1-855-355-5777أو التواصل مع مساعد التسجيل للتحقق من
معلوماتك وتحديثها.
جرى بشأن التأمين
ويمكنك أيضًا التسجيل لتلقي رسائل التنبيه النصية من  ،NY State of Healthحتى ال تفوتك التحديثات المهمة التي ت ُ َ
الصحي ،ومن ذلك ما يكون عند حلول موعد تجديد تأمينك .لالشتراك في هذه الخدمة ،عليك إرسال كلمة  STARTفي رسالة نصية إلى هذا
الرقم .1-866-988-0327 :تعرف على المزيد عبر .https://info.nystateofhealth.ny.gov/COVID-19-Changes

 .6ماذا سيحدث إذا لم أجدد تأمين  Medicaidأو  Child Health Plusأو  Essential Planلنفسي أو ألفراد أسرتي في الموعد المحدد
لي في إخطار التجديد الذي أرسلته NY State of Health؟
إذا لم تجدد التأمين لنفسك أو ألفراد أسرتك في الموعد المحدد لك ،فستواجه خطر فقدان تأمينك الصحي .ومن المهم للغاية االنتباه إلى
فوت الموعد المحدد ،فاتصل على
المراسالت التي ترسلها  NY State of Healthوتجديد تأمينك في الموعد المذكور .وإذا كنت تظن أنك ّ
الرقم  1-855-355-5777أو تواصل مع مساعد التسجيل لطلب المساعدة في إعادة تسجيلك في التأمين في أقرب وقت ممكن.

ً
مؤهال لبرامج تأمين  Medicaidأو Child Health
 .7ماذا يحدث إذا حددت  NY State of Healthأنني أو أحد أفراد أسرتي لم يعد
 Plusأو  Essential Planبعد معالجة التأمين وفقداني للتأمين؟
إن َب ُ
طلَت شروط استحقاق انتفاعك ،أنت ،أو أحد أفراد أسرتك ،في برامج منظومة  Medicaidأو برنامج  Child Health Plusأو برنامج
 ،Essential Planفربما تستحق التسجيل في إحدى الخطط الصحية ال ُمعدَّلة ( )Qualified Health Plan, QHPعن طريق
NY State of Health؛ إذ فيها عدد كبير من الخطط الصحية ال ُمعدَّلة ( )QHPsذات المنافع الشاملة .والحق أن عدد األفراد الذين
يستحقون تحصيل المساعدات المالية على سداد األقساط لديهم في تزايد مستمر .وما عليك سوى االنتقال إلى هذا الموقع اإللكتروني:
 ،nystateofhealth.ny.govأو االتصال على هذا الرقم( 1-855-355-5777 :الهاتف النصي)1-800-662-1220 :؛ لتتم َّكن من
االطالع على المزيد من المعلومات ولتعرف حالتك من ناحية استحقاق تحصيل المساعدات المالية في هذا الصدد.
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