
األخرى. 

ما الذي سيغطيه التأمين الخاص بي؟

إذا كنت مؤهًال، يمكنك اختيار الخطة الخاصة بك. ستغطي جميع الخطط المخصصات الـ 10 نفسها، بما فيها 
الرعاية في المستشفى والعقاقير الموصوفة وزيارات الطبيب. ويمكنك الحصول على خدمات الرعاية الوقائية 

المجانية، مثل زيارات المتابعة والفحوصات الصحية السنوية. كما يمكنك الحصول على الرعاية المجانية 
  . للبصر واألسنان أو الدفع لهذه المخصصات، بناء على دخلك

 
 

كم سيكلفني األمر؟

يعتمد ذلك على دخلك. قد ال تدفع أي أقساط، وقد تدفع 20 دوالًرا في الشهر. ولن تحتاج الستيفاء اقتطاع 
سنوي. مما يعني أن الخطة األساسية ستبدأ في الدفع مقابل الخدمات، كزيارات الطبيب، في الحال. 

وبناء على دخلك، قد تحتاج إلى دفع رسم زهيد عند حصولك على الرعاية، مثل الذهاب للطبيب أو صرف 
الوصفات الطبية.

 

هل أنا مؤهل للخطة األساسية؟

قد تكون مؤهالً إذا كنت:

. أما األشخاص دون عمر 19 عاًما يكونوا مؤهلين لبرنامج  بالًغا بعمر من 19 إلى 64 عاًما
 Child Health Plus وليس للخطة األساسية.

 .New York State مقيًما في
مستوفًيا لمتطلبات األهلية للدخل. (ومن أمثلة ذلك: أعزب بالغ يبلغ دخله ما يصل إلى 24120 دوالًرا أو 

 عائل البالغين في أسرة تتكون من أربعة أفراد بدخل يصل إلى 49200 دوالر)
 . مستوفًيا لمتطلبات حالة الهجرة

كيفية التقدم بطلب
. تقدم بالطلب عبر اإلنترنت، أو باالتصال هاتفًيا، أو بالحضور  يمكنك التسجيل بالخطة األساسية في أي وقت من العام
 ،nystateofhealth.ny.gov NY State of Health على  . قم بزيارة  . وتتوفر المساعدة بالعديد من اللغات شخصًيا

    . 311 5777-355-855-1 أو  أو اتصل بالرقم 

لست متأكًدا مما إذا كنت مؤهالً؟
. لقد باتت معرفة خيارات التغطية المتاحة لك  ما من مشكلة - بوسعك أن تقدم الطلب في أي وقت ترغب لتتحرى ذلك

  ! أسهل من أي وقت مضى

لدى New York State برنامج تأمين صحي جديد يدعى الخطة األساسية. وتوفر الخطة األساسية تأميًنا صحًيا عالي 
 .Medicaid الجودة للبالغين العاملين من أصحاب الدخل المنخفض غير المؤهلين لبرنامج
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هل تؤثر حالة الهجرة الخاصة بي على أهليتي؟

نعم. ولكن يمكن ألغلبية المهاجرين التأهل للخطة األساسية إذا استوفوا متطلبات األهلية األخرى. قد تكون 
مؤهالً، إذا كنت مواطًنا أمريكًيا أو مقيًما دائًما قانونًيا أو مقيًما قانونًيا أو مغترًبا بتأشيرة صالحة (كطالب زائر 

لديه تأشيرة صالحة على سبيل المثال).
 
 
يكون بعض األشخاص الذين لهم حالة هجرة مختلفة مثل المندرجين تحت قانون تأجيل الترحيل لألطفال الوافدين 

DACA) أو المهاجرين من غير حملة الوثائق غير مؤهلين للخطة األساسية، ولكن بوسعهم التأهل لخيارات الرعاية والتغطية )
 
 

ماذا لو كنت غير مؤهل بسبب حالة الهجرة الخاصة بي وال زلت بحاجة إلى رعاية طبية؟ 

إذا لم تكن مؤهالً للخطة األساسية بسبب حالة الهجرة الخاصة بك، فال يزال لديك بعض الخيارات األخرى. 
Medicaid للخدمات الطبية الطارئة فقط، استناًدا إلى  Medicaid أو برنامج  فيمكنك التأهل لبرنامج 

 .NY State of Health  وضعك. وتتمثل أسهل طريقة لمعرفة ذلك في التقدم بطلب إلى سوق 
 
 

إذا لم يكن بإمكانك الحصول على تأمين صحي ولكنك في حاجة إلى الرعاية، فال يزال بإمكانك الحصول 
عليها في NYC. يوفر نظام المستشفيات العامة (NYC Health + Hospitals) ومراكز الصحة 

 nyc.gov/hilink المجتمعية بالمدينة رعاية طبية برسوم مخفضة، استناًدا إلى دخلك. قم بزيارة الموقع 
 لمزيد من المعلومات.

 .NYC Human Resources Administration Office of Citywide Health Insurance Access صحيفة الوقائع هذه مقدمة ألغراض إعالمية فقط بواسطة . حقوق الطبع والنشر لعام 2017
.New York City Human Resources Administration للحصول على تصريح إلعادة إصدار نسخة من هذه الصحيفة بالكامل أو جزء منها، قم بالتواصل مع

 

NY State of Health على العنوان  : تفضل بزيارة موقع  لمزيدمن المعلومات
 . 311 5777-355-855-1 أو  nystateofhealth.ny.gov أو اتصل بالرقم 




