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Medicaid اختيار خطة رعاية مدارة من
لمعرفة ما إذا كنت مؤهالً لالستفادة من Medicaid، التي توفر تغطية تأمين صحي 

مجانية للمؤهلين من سكان نيويورك، قم بزيارة NY State of Health، السوق 
الرسمي لخطط الرعاية الصحية. إذا كنت مؤهاًل، فالخطوة التالية هي اختيار خطة 

رعاية مدارة. لديك 10 أيام الختيار خطة رعاية صحية. إذا لم تختر خطة خالل هذه 
الفترة، فسيتم اختيار واحدة لك.

تعمل خطة الرعاية الصحية مع مجموعة )شبكة( أطباء وعيادات ومستشفيات 
وصيدليات لتغطية الرعاية الصحية الخاصة بك. اختر أحد األطباء من شبكة الرعاية 

الصحية ليكون موفر الرعاية األولي )PCP( الخاص بك. سوف تذهب إلى موفر 
الرعاية األولي الخاص بك واألطباء اآلخرين في شبكة الخطة من أجل رعايتك.

تكلفة خطط الرعاية المدارة من Medicaid منخفضة للغاية. تغطي الخطط أيًضا 
خدمات الرعاية الصحية نفسها. ولكنها ليست جميعها متشابهة:

فقد يكون بها شبكات أطباء ومستشفيات مختلفة   •
• يمكنها تغطية عقاقير موصوفة مختلفة

قد يكون لها جودة مختلفة وتقييمات مختلفة لرضاء المرضى  •

اختيار خطة
لمساعدتك على العثور على أفضل خطة لك:

اسأل الطبيب الذي تتابع معه بانتظام عن أسماء خطط Medicaid التي يقبلها.  •
اطلع على شبكة الخطة لمعرفة ما إذا كان األطباء والمستشفيات والعيادات   • 

بالقرب منك
تحقق مما إذا كانت خطة الرعاية الصحية تشمل أدويتك أم ال  •

تحقق مما إذا كانت خطة الرعاية الصحية ستسمح لك بصرف الوصفات الطبية   •
من الصيدلية التي تتعامل معها أم ال

اسأل عما إذا كانت الخطة تقدم أي برامج خاصة لمساعدتك على البقاء   • 
بصحة جيدة 

قم بمراجعة الدليل السنوي للمستهلك فيما يخص أداء الخطة، وهو يقوم بتقييم   •
الخطط وفًقا لخدماتها وأدائها ومدى رضا المستهلك عنها. للوصول للدليل، قم 

http://www.health.ny.gov/health_care/managed _ :بزيارة الموقع
care/consumer_guides/nyc/medicaid/

خطة االحتياجات الخاصة )SNP( لمرضى فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة
إذا كنت مؤهاًل لالستفادة من Medicaid وكنت تعاني من فيروس نقص المناعة 
البشرية المكتسبة، فيمكنك االلتحاق بخطة االحتياجات الخاصة لمرضى فيروس 

نقص المناعة البشرية المكتسبة. خطط االحتياجات الخاصة لمرضى فيروس نقص 
المناعة البشرية المكتسبة هي خطط رعاية صحية تقدم خدمات تنسيق رعاية إضافية 
وتتضمن موفري رعاية على دراية باحتياجات األشخاص الذين يعانون من فيروس 

نقص المناعة البشرية المكتسبة وأفراد عائالتهم.
 قم بزيارة الموقع nystateofhealth.ny.gov أو اتصل على خط مساعدة 

New York Medicaid CHOICE على الرقم 5678-505-800-1 لاللتحاق بإحدى 
خطط االحتياجات الخاصة لمرضى فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة.

Affinity Health Plan 1(866) 247-5678
Fidelis Care New York 1(888) 343-3547
EmblemHealth (HIP) 1(800) 447-8255

Empire Blue Cross Blue Shield Health Plus 1(800) 600-4441
Healthfirst PHSP, Inc. 1(866) 463-6743

MetroPlus Health Plan 1(800) 303-9626
United Healthcare Community Plan 1(800) 493-4647

WellCare of New York 1(800) 288-5441

للمزيد من المعلومات بشأن إحدى الخطط:

 NYC Health Insurance Link للمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة رابط
www.nyc.gov/hilink على الموقع

MetroPlus Health Plan Partnership in Care
1(800) 303-9626

VNS CHOICE SNP 1(866) 469-7774
Amida Care 1(800) 556-0689

خطط االحتياجات الخاصة لمرضى فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة:

 .Copyright 2016, The City of New York. Human Resources Administration/Department of Social Services إدارة الموارد البشرية/إدارة الخدمات االجتماعية. للحصول على تصريح بإعادة إنتاج هذه الوثيقة بالكامل أو جزء منها، اتصل ب 
New York City Human Resources Administration.

BRC-960 (A)
Rev. 04/16


