
إليك 4 أمور مهمة يجب عليك معرفتها

لديك خيارات  1
بصفتك شاًبا بالًغا، يجب أن تقرر ما إذا كنت تريد البقاء في خطة الرعاية الصحية لوالديك أم ال. إذا قررت 

الحصول على تأمينك الخاص، فستجد العديد من الخيارات في NY State of Health. وتوجد العديد من 
الخطط بمستويات تغطية وشروط سداد مختلفة. وهذا يعني أنه من المرجح أن تعثر على خطة تلبي احتياجاتك 

وال تخرج عن نطاق ميزانيتك.

ستحصل على صفقة جيدة  2
يجب أن تغطي جميع خطط الرعاية الصحية المقدمة من NY State of Health، مهما كانت تكلفتها، 

10 خدمات رعاية صحية أساسية. وتشمل أدوية الوصفات الطبية، وزيارات الطبيب، والرعاية في 
المستشفى، وخدمات الطوارئ - وحتى خدمات الوقاية والعافية. ومن ثّم، ستحصل على صفقة جيدة، أًيا كانت 

خطة التأمين التي تختارها.

خيارات ميسورة التكلفة متاحة  3
بالنسبة لألشخاص المؤهلين، يقدم Medicaid وEssential Plan تغطية بنفس مستوى جودة خطط 

الرعاية الصحية األخرى بتكلفة شهرية منخفضة أو بدون تكلفة. ال يفرض برنامج Medicaid أقساًطا أو 
استقطاعات ومدفوعات مشتركة منخفضة، وتبلغ تكلفة Essential Plan أقل من دوالر واحد في اليوم، 
وال يفرض استقطاعات ومدفوعات مشتركة منخفضة. وبالنسبة لجميع الخطط األخرى، تحقق لمعرفة ما إذا 

كنت مؤهالً للحصول على مساعدة مالية من أجل تقليل التكلفة المفروضة عليك.

4  عملت New York State على تسهيل التسوق لشراء 
التأمين الصحي ودفع تكلفته

يعني التأمين، للكثيرين، المعامالت الورقية واالرتباك. إننا نفهم ذلك، لذا فقد استعنا بالعديد من الخبراء المدربين 
لمساعدتك، خطوة بخطوة، خالل عملية االختيار والتسجيل في الخطة المناسبة لك. يمكنك الحصول على هذه 

الخدمة عبر اإلنترنت، أو على الهاتف، أو حتى في محل إقامتك ومحل عملك. وتتوفر أيًضا بالعديد من اللغات.

NY State of Health هو 
السوق الرسمي لخطط الرعاية 

الصحية في نيويورك.

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

)والية نيويورك(، فيمكننا مساعدتك 
في العثور على تأمين صحي بتكلفة 

يمكنك تحملها.

كيف يمكنني التسجيل؟

 حقائق سريعة عن 

التأمين الصحي للشباب البالغين

الحقائق صحيفة 

22007 - Arabic06/19

nystateofhealth.ny.gov

أو
5777-355-855-1  أو الهاتف 

النصي: 800-662-1220- 1
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.


