
موظفو خطة NYC Health + Hospitals Options الذين تتصل بهم لطلب املساعدة

برونكس
718-579-6414 NYC Health + Hospitals/لينكولن   
718-960-2214 NYC Health + Hospitals/موريسانيا   
718-579-1763 NYC Health + Hospitals/بيلفس   
718-918-3375 NYC Health + Hospitals/جاكويب   
718-918-3375 NYC Health + Hospitals/شامل وسط برونكس   

بروكلني
718-630-3020 NYC Health + Hospitals/وودهول   
718-260-7742 NYC Health + Hospitals/كيمربالند   
718-245-1323 NYC Health + Hospitals/مقاطعة كينجز   
718-240-0630 NYC Health + Hospitals/رشق نيويورك   
718-616-5024 NYC Health + Hospitals/كوين آيالند   

مانهاتن
212-939-8125 NYC Health + Hospitals/هارمل   
212-932-6504 NYC Health + Hospitals/سيدنهام   
 212-423-7990 NYC Health + Hospitals/مرتوبوليتان  
212-562-6264 NYC Health + Hospitals/بيليفو   
212-238-7139 NYC Health + Hospitals/جوفرينور   

كوينز
718-334-2565 NYC Health + Hospitals/إملهريست   
718-883-2545 NYC Health + Hospitals/كوينز   

ستاتن آيالند
844-NYC-4NYC NYC Health + Hospitals/ماريرنز هاربور   
844-NYC-4NYC NYC Health + Hospitals/فاندربيلت   

 NYC            
 HEALTH +

HOSPITALS 
 املساعدة 

املالية

 الصحي وكنت مؤهالً للمساعدة املالية، فلن تدفع 

 إال ما تستطيع تحمل تكلفته فقط. يبني الجدول 

 عىل الصفحة التالية ما ميكن أن يُطلب منك 

 دفعه مبوجب برامجنا للمساعدة املالية. ميكن 
 أن تكون الرسوم التي تتحملها منخفضة حتى 

تصل إىل 0 دوالر مقابل زيارة طبيب. 

 ماذا لو تلقيت فاتورة وأنا بانتظار الرد 

بشأن تغطية تأميني الصحي؟
إذا تقدمت بطلب لالنضامم إىل التأمني الصحي، 

فلن يكون مطلوبًا منك أن تدفع الفاتورة أثناء النظر 

يف طلبك. إذا تلقيت فاتورة، فينبغي أن تتصل بنا 
وتطلب التحدث إىل مستشار مايل وهو سيساعدك.

 كيف أطلب االنضامم إىل التأمني الصحي 

أو إىل خطة Options؟
 يرجى االتصال بأي من مراكز الرعاية الصحية 

التابعة لنا أدناه.

تقدم خطة NYC Health + Hospitals الرعاية الصحية للجميع. نحرتم حقوق كل املرىض وخصوصيتهم، مبا يف ذلك األشخاص 
الذين ليس معهم وثائق. كام أننا نساعد غري املتحدثني باللغة اإلنجليزية عىل التحدث إىل األطباء واملوظفني اآلخرين. يتحدث 

موظفونا بلغات كثرية تشمل األلبانية والعربية والبنغالية والصينية والفرنسية ولغة كريول من هاييتي والهندية والكورية 
والبولندية والروسية واإلسبانية واألوردو. كام تتوفر خدمات الرتجمة الفورية. ميكنك الحصول عىل املعلومات بلغتك.

 ملعرفة املزيد 

ولالنضامم، اتصل بالرقم 

1-646-NYC-CARE  
1-646-692-2273

nyccare.nyc .ابق عىل اتصال دائم. تابعونا



 ال يوجد تأمني صحي؟ 
ال تقلق، فنحن نستطيع مساعدتك. 

من حقك الحصول عىل رعاية صحية عالية الجودة ومعقولة التكلفة. الطريقة املثىل لتكون تلك 
الرعاية معقولة التكلفة هي االنضامم إىل التأمني الصحي. ميكننا أن نساعد يف رشح االختيارات 

 املتاحة لك وأن نساعدك عىل االنضامم إىل الخطة األنسب لك وألرستك. إذا كنت غري مؤهل إىل 
 أي من خطط التأمني الصحي املجانية أو منخفضة التكلفة املتاحة أو ال تستطيع أن تتحمل 

 - Options أو NYC Care - تكلفتها، فيمكن أن تتأهل إىل أحد برامجنا للمساعدة املالية
لنجعل خدمات الرعاية الصحية الخاصة بنا معقولة التكلفة بالنسبة لك وألرستك. 

كيف أعرف الخيارات املتاحة؟

 NYC تحدث مع أحد املستشارين املاليني يف خطة

Health + Hospitals، والذي يستطيع أن يساعدك 
أنت وأرستك عىل االنضامم إىل تأمني صحي مجاين أو 

منخفض التكلفة إذا كنت مؤهالً. يتواجد مستشارونا 

املاليون ملساعدتك عىل االختيار من بني عدة خطط 

للتأمني الصحي قد تكون مؤهالً لها. إذا كنت غري 

 مؤهل ألي خطة تأمني صحي أو ال تستطيع أن 

 تتحمل تكلفة التغطية التأمينية أو ليس معك 

 أي مال لتدفع مقابل الرعاية الطبية، فقد تتأهل 

ألحد برامجنا للمساعدة املالية.

NYC Care برنامج متاح لغري املؤهلني إىل التأمني 
الصحي أو من ال يستطيعون تحمل تكلفته ممن 

يعيشون يف مدينة نيويورك منذ ستة أشهر أو أكرث.

Options برنامج متاح لغري املؤهلني إىل التأمني 
الصحي أو من ال يستطيعون تحمل تكلفته ممن 

 Options .يعيشون يف مدينة نيويورك أو يزورونها

خطة تساعد من يعيشون يف مقاطعة ناساو أو 

يزورونها ويستخدمون مستشفياتنا ومراكزنا الصحية 

يف كوينز. Options أيًضا خطة تساعد من يعيشون 

يف مقاطعة ويستشسرت أو يزورونها ويستخدمون 

مستشفياتنا ومراكزنا الصحية يف برونكس. 

ما سبب أهمية التأمني الصحي؟

ال أحد يحب أن يتعرض لألذى أو املرض، لكن 

الحوادث الطبية غري املتوقعة تحدث. يساعد الحصول 

عىل خطة تأمني صحي يف الدفع مقابل بعض تلك 

التكاليف غري املتوقعة، مبا يف ذلك الفواتري الطبية 

الكبرية املستمرة واألدوية بوصفة طبية، وميكن أن 

توفر لك الخطة راحة البال. كام أننا نعرف أن من 

 لديهم تأمني صحي أكرث ميالً إىل الحصول عىل 

 الرعاية الوقائية التي يحتاجون إليها هم 

وأرسهم للحفاظ عىل صحتهم. 

ما الذي أحتاج إليه ألطلب االنضامم؟

سيُطلب منك أن تقدم معلومات عن نفسك وأرستك 

ومقدار دخلك. سنساعدك عىل االختيار من بني عدة 

خطط للتأمني الصحي وبرامج للمساعدة املالية قد 

تكون مؤهالً لها. هذا طلب انضامم آمن وال يتم 

الكشف عن أي معلومات ملسؤويل الهجرة.

 NYC Health + Hospitals تقدم خطة

الرعاية الصحية للجميع. نحرتم حقوق كل املرىض 

وخصوصيتهم، مبا يف ذلك األشخاص الذين ليس معهم 

وثائق. كام أننا نساعد غري املتحدثني باللغة اإلنجليزية 

عىل التحدث إىل األطباء واملوظفني اآلخرين. يتحدث 

موظفونا بلغات كثرية تشمل األلبانية والعربية 

والبنغالية والصينية والفرنسية ولغة كريول من 

هاييتي والهندية والكورية والبولندية والروسية 

واإلسبانية واألوردو. كام تتوفر خدمات الرتجمة 

الفورية. ميكنك الحصول عىل املعلومات بلغتك.

ما الذي أدفعه؟

هناك الكثري من خطط التأمني الصحي املجانية 

أو منخفضة التكلفة املتاحة. ميكننا مناقشة تلك 

 االختيارات معك. إذا كنت غري مؤهل للتأمني 

.NYC Health + Hospitals سيتم تحديد الرسوم للمرىض الذين يزيد دخل أرستهم عىل املذكور أعاله بناًء عىل معدل الدفع الذايت يف خطة

*قد تُفرض رسوم إضافية إذا كانت املدخرات تزيد عىل 8,000 دوالر Arabic_09/19

الخطوة 1:
 ابحث عن حجم أرستك )يرجى إدراج كل البالغني 

واألطفال ممن يعيشون معك(.

الخطوة 2:
 ثم ابحث عن املبلغ الذي تتلقاه يف السنة 

يف أحد املستويات.

الخطوة 3:
 تابع العمود حتى الجدول باألسفل لتعرف مقدار 
 ما سيُطلب منك دفعه وفًقا لحجم أرستك ودخلها 
 مقابل زيارات العيادات وزيارات أقسام الطوارئ 

واإلقامات يف املستشفى.

)FPL( 100مستويات الفقر الفيدرالية% FPL101 - 125% FPL126 - 150% FPL151 - 200% FPL201 - 250% FPL251 - 300% FPL301 - 350% FPL351 - 500% FPL

أقل منأكرث منأقل منأكرث منأقل منأكرث منأقل منأكرث منأقل منأكرث منأقل منأكرث منأقل منأكرث منأقل منحجم األرسة

62,450 دوالًرا43,716 دوالًرا43,715 دوالًرا37,471 دوالًرا37,470 دوالًرا31,226 دوالًرا31,225 دوالًرا24,981 دوالًرا24,980 دوالًرا18,736 دوالًرا18,735 دوالًرا15,614 دوالًرا15,613 دوالًرا12,491 دوالًرا12,490 دوالًرا1

84,550 دوالًرا59,186 دوالًرا59,185 دوالًرا50,731 دوالًرا50,730 دوالًرا42,276 دوالًرا42,275 دوالًرا33,821 دوالًرا33,820 دوالًرا25,366 دوالًرا25,365 دوالًرا21,139 دوالًرا21,138 دوالًرا16,911 دوالًرا16,910 دوالًرا2

106,650 دوالًرا74,656 دوالًرا74,655 دوالًرا63,991 دوالًرا63,990 دوالًرا53,326 دوالًرا53,325 دوالًرا42,661 دوالًرا42,660 دوالًرا31,996 دوالًرا31,995 دوالًرا26,664 دوالًرا26,663 دوالًرا21,331 دوالًرا21,330 دوالًرا3

128,750 دوالًرا90,126 دوالًرا90,125 دوالًرا77,251 دوالًرا77,250 دوالًرا64,376 دوالًرا64,375 دوالًرا51,501 دوالًرا51,500 دوالًرا38,626 دوالًرا38,625 دوالًرا32,189 دوالًرا32,188 دوالًرا25,751 دوالًرا25,750 دوالًرا4

150,850 دوالًرا105,596 دوالًرا105,595 دوالًرا90,511 دوالًرا90,510 دوالرات75,426 دوالًرا75,425 دوالًرا60,341 دوالًرا60,340 دوالًرا45,256 دوالًرا45,255 دوالًرا37,714 دوالًرا37,713 دوالًرا30,171 دوالًرا30,170 دوالًرا5

172,950 دوالًرا121,066 دوالًرا121,065 دوالًرا103,771 دوالًرا103,770 دوالًرا86,476 دوالًرا86,475 دوالًرا69,181 دوالًرا69,180 دوالًرا51,886 دوالًرا51,885 دوالًرا43,239 دوالًرا43,238 دوالًرا34,591 دوالًرا34,590 دوالًرا6

195,050 دوالًرا136,536 دوالًرا136,535 دوالًرا117,031 دوالًرا117,030 دوالًرا97,526 دوالًرا97,525 دوالًرا78,021 دوالًرا78,020 دوالًرا58,516 دوالًرا58,515 دوالًرا48,764 دوالًرا48,763 دوالًرا39,011 دوالًرا39,010 دوالرات7

50 دوالًرا50 دوالًرا40 دوالًرا30 دوالًرا20 دوالًرا3 دوالراتدوالران0 دوالرزيارة العيادة للشخص البالغ

 زيارة العيادة لطفل أو 

امرأة حامل
50 دوالًرا50 دوالًرا40 دوالًرا30 دوالًرا20 دوالًرا0 دوالر0 دوالر0 دوالر

50 دوالًرا50 دوالًرا40 دوالًرا30 دوالًرا15 دوالًرا0 دوالر0 دوالر0 دوالرزيارة عيادة الصحة السلوكية

120 دوالًرا120 دوالًرا100 دوالر80 دوالًرا75 دوالًرا3 دوالرات3 دوالرات0 دوالرزيارة قسم الطوارئ لشخص بالغ

زيارة قسم الطوارئ لطفل أو امرأة 

حامل
120 دوالًرا120 دوالًرا100 دوالر80 دوالًرا75 دوالًرا0 دوالر0 دوالر0 دوالر

العقاقري بوصفة طبية )الرسوم لكل 

وصفة طبية(

18 دوالًرا18 دوالًرا14 دوالًرا10 دوالرات6 دوالراتدوالراندوالراندوالران

جراحة تسمح بالحركة أو اختبار 

تصوير بالرنني املغناطييس
650 دوالًرا550 دوالًرا450 دوالًرا300 دوالر150 دوالًرا25 دوالًرا15 دوالًرا0 دوالر

1500 دوالر1500 دوالر900 دوالر400 دوالر150 دوالًرا25 دوالًرا25 دوالًرا0 دوالرإقامة املريض يف املستشفى*

22 دوالًرا18 دوالًرا12 دوالًرا10 دوالرات0 دوالر0 دوالر0 دوالر0 دوالراملشاركات يف الدفع والخصومات

عبات


