
CHP) Child Health Plus( هو برنامج تأمين الصحي يغطي الرعاية الصحية 
 واالحتياجات المتعلقة بطب األسنان لألطفال. قد تكون التغطية مجانية أو مقدمة مقابل 

تكلفة منخفضة وفًقا لحجم األسرة ودخلها.

في العديد من الحاالت، يمكن لألطفال الحصول على تغطية بغض النظر عن حالة الهجرة. 

 للحصول على المزيد من المعلومات أو للعثور على أقرب مستشار إليك ومقابلته شخصًيا، قم بزيارة الموقع اإللكتروني 
nyc.gov/health وابحث عن insurance )التأمين( أو أرسل رسالة نصية بكلمة CoveredNYC إلى الرقم 877877.
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 )CHP) Child Health Plus  
تأمين صحي لألطفال منخفض أو قليل التكلفة

 اعثر على أحد مستشاري تقديم الطلبات المعتمدين التابعين إلدارة الصحة بمدينة نيويورك 
)New York City Health Department(

 نرحب بالزيارات غير ُمحددة الموعد، ولكن ُينصح بتحديد موعد. تتوّفر خدمات الترجمة الفورية.
ساعات العمل من االثنين إلى الجمعة من الساعة 8:30 صباًحا وحتى الساعة 4:30 مساًء. 

 *مكتب Chelsea مفتوح يومي الثالثاء والخميس فقط، من الساعة 10:00 صباًحا حتى 5:00 مساًء.

Bushwick 
 335 Central Ave., 

 الطابق األول
Brooklyn, NY 11221 

718-571-7719
718-571-7717
718-571-7718 

 Fort Greene 
  295 Flatbush Ave Ext.,

 الطابق الخامس
Brooklyn, NY 11201 

718-249-1435
718-249-1436
718-249-1437

  135 Canal St., 
 الطابق الثاني

Staten Island, 
NY 10301 

917-217-3324 
)ُيسمح بالحضور بعد تحديد موعد فقط(

Morrisania 
  1309 Fulton Ave., 

 الطابق الثالث
Bronx, NY 10456 

347-854-1984

Homecrest 
   1601 Avenue S, 

 الطابق األول
Brooklyn, NY 11229 

718-336-2553 
 الرقم الداخلي. 129، الرقم الداخلي. 150،

 الرقم الداخلي. 144، الرقم الداخلي. 153

  Crown Heights 
  1218 Prospect Pl., 

 الطابق األول
Brooklyn, NY 11213 

718-953-8234 
718-953-8233 

BronxStaten Island Brooklyn

 Washington Heights 
  600 W. 168th St., 

 الطابق الثاني
New York, NY 10032 

212-368-5475
212-694-2399
212-491-5288

 Riverside 
  160 W. 100th St.,

 الطابق األول
New York, NY 10025 

646-364-0711 

*Chelsea
 303 Ninth Ave.,

الطابق األول
New York, NY 10001

212-771-0153

 Corona 
 34-33 Junction Blvd., 

 الطابق األول
Jackson Heights, NY 11372 

718-396-5122
718-396-5123

 718-396-5125

 Jamaica 
 90-37 Parsons Blvd., 

 الطابق الرابع
Jamaica, NY 11432 

718-553-3846
718-553-3845

ManhattanQueens

http://nyc.gov/health


 األسئلة الشائعة المتعلقة
)Child Health Plus )CHP)) ببرنامج

من يمكنه التقدم بطلب لاللتحاق ببرنامج CHP؟ 
 للتأهل لبرنامج CHP، يجب أن يكون الطفل:

• عمره أقل من 19 عاًما  
• مقيًما بوالية نيويورك  

ال يمكن أن يكون الطفل
• مؤهًل لتغطية Medicaid المخصصة لألطفال  

• لديه تغطية تأمين صحي بالفعل  

ما هي المزايا التي يشتمل عليها برنامج CHP؟

ما هي الوثائق الالزمة للتقدم بطلب؟ 
للتقدم بطلب، يجب عليك تضمين: 

• تعريف هوية حكومي  
• سجلت مستشفى أو عيادة  

• المعلومات المدرسية  
• جوازات السفر  

كيف يمكنني التقدم بطلب؟ 
 يمكن لمستشاري الطلبات المعتمدين )CAC( بإدارة الصحة بمدينة نيويورك

 .Child Health Plus مساعدتك على التسجيل في برنامج )New York City Health Department(
للحصول على المزيد من المعلومات أو للعثور على أقرب مستشار يقابلك شخصًيا، قم بزيارة الموقع 

اإللكتروني nyc.gov/health وابحث عن كلمة insurance )تأمين( أو أرسل رسالة نصية بكلمة 
CoveredNYC إلى الرقم 877877. 

 ويمكنك أيًضا التقدم بطلب لللتحاق ببرنامج Child Health Plus من خلل سوق التأمين الصحي
بوالية نيويورك عن طريق االتصال بالرقم 5777-355-855 أو زيارة الموقع اإللكتروني 

.nystateofhealth.ny.gov

•  فحوصات األشعة السينية واالختبارات المعملية  
• الرعاية الخاصة باإلبصار  

• الخدمات الخاصة بالتخاطب والسمع  
• المعدات الطبية  

• الرعاية المتخصصة   

• الفحوصات الدورية  
• العناية باألسنان  

• التطعيمات  
• الرعاية في حاالت الطوارئ  

• الرعاية في المستشفيات  
• األدوية  


