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املساعدة املالية

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

هل سأحتاج إىل تقديم أي مستندات؟

قد يُطلب منك تقديم مستندات بناًء عىل ما أنت مؤهل له. كن 

مستعًدا لتقديم مستند من كل فئة أدناه. إذا كنت تقدم الطلب بصورة 

شخصية، فريجى إحضارها معك. إذا كنت تقدم الطلب عرب الهاتف، 

فسيُطلب منك تحميلها عىل MyChart أو تقدميها خالل موعدك. 

إذا مل تكن لديك مستندات معينة، فال تقلق! ال يزال بإمكاننا املساعدة.

فئة املستند أمثلة املستندات املقبولة

إثبات الهوية رخصة القيادة أو هوية غري السائق، املعرّف 
الخاص بـ NYC، جواز السفر، رقم هوية 

األجنبي، البطاقة الخرضاء أو ترصيح العمل، 
شهادة التجنيس، التأشرية، بطاقة هوية املدرسة، 

شهادة الزواج، شهادة امليالد، EBT أو بطاقة 
CBIC

إثبات الدخل إيصال استالم الراتب )آخر 4 أسابيع(، خطاب 
التعيني، شيك/خطاب منح املساعدة املقدمة 

للبطالة/SSI/املعاش

إثبات العنوان مظروف مختوم بختم الربيد، فاتورة املرافق 
)آخر 90 يوًما(، عقد لإليجار، بيان الرهن 

العقاري

تحديد األهلية 
للتأمني

إذا كنت قد خضعت بالفعل لفحص أهلية 
التأمني من ِقبل مساعد من مؤسسة أخرى أو 

 New York State of مبفردك من خالل
Health Marketplace، فشارك نسخة 

من القرار

 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 ميكنني التقديم؟

ميكن للمستشارين املاليني لدينا مساعدتك يف التقدم للحصول 

عىل مساعدة مالية أو تغطية متعلقة بالتأمني الصحي. اتصل عىل 

الرقم 4692-692-844-1 وحدد الخيار 3 للتحدث 

مع مستشار مايل.



 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 

تكلفتها، فيمكن أن تتأهل إىل أحد برامجنا للمساعدة املالية - NYC Care أو Options - لنجعل خدمات الرعاية 

الصحية الخاصة بنا معقولة التكلفة بالنسبة لك وألرستك. 

كيف أعرف الخيارات املتاحة؟

 NYC Health + تحدث مع أحد املستشارين املاليني يف خطة

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 يعيشون يف مدينة نيويورك أو يزورونها. 

Options خطة تساعد من يعيشون يف مقاطعة Nassau أو 
 .Queens يزورونها ويستخدمون مستشفياتنا ومراكزنا الصحية يف 

Options أيًضا خطة تساعد من يعيشون يف مقاطعة 
Westchester أو يزورونها ويستخدمون مستشفياتنا ومراكزنا 

 .Bronx الصحية يف

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 أدفعه؟

هناك الكثري من خطط التأمني الصحي املجانية أو منخفضة التكلفة 

املتاحة. ميكننا مناقشة تلك االختيارات معك. إذا كنت غري مؤهل للتأمني 

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.

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 سيتم تحديد الرسوم للمرىض الذين يزيد دخل أرستهم عىل املذكور أعاله بناًء عىل معدل الدفع الذايت يف خطة

2022*قد تُفرض رسوم إضافية إذا كانت املدخرات تزيد عىل 8,000 دوالر

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

113,59013,59116,98816,98920,38520,38627,18027,18133,97533,97640,77040,77147,56547,56667,950

218,31018,31122,88822,88927,46527,46636,62036,62145,77545,77654,93054,93164,08564,08691,550

323,03023,03128,78828,78934,54534,54646,06046,06157,57557,57669,09069,09180,60580,606115,150

427,75027,75134,68834,68941,62541,62655,50055,50169,37569,37683,25083,25197,12597,126138,750

532,47032,47140,58840,58948,70548,70664,94064,94181,17581,17697,41097,411113,645113,646162,350

637,19037,19146,48846,48955,78555,78674,38074,38192,97592,976111,570111,571130,165130,166185,950

741,91041,91152,38852,38962,86562,86683,82083,821104,775104,776125,730125,731146,685146,686209,550

50 دوالًرا50 دوالًرا40 دوالًرا30 دوالًرا20 دوالًرا3 دوالرات2 دوالًرا0 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 دوالرات2 دوالًرا2 دوالًرا2 دوالًرا

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


