
ھل أنا مؤھل لبرنامج Medicaid للطورائ؟
قد تكون مؤھالً لبرنامج Medicaid للطورائ إذا استوفیت متطلبات األھلیة لبرنامج Medicaid الكامل ولكن غیر مؤھل بسبب 

 حالة الھجرة الخاصة بك.

ولتكون مؤھالً، یجب علیك:

     أن تستوفي متطلبات الدخل (أي أن تكون من أصحاب الدخل المنخفض).
ا مؤقًتا إلى استیفاء متطلبات اإلقامة في الوالیة).           أن تكون من سكان NYS (وال یحتاج المقیمون قانونّیً

   ویتوجب على جمیع المستشفیات أن تقدم لك العالج إن كنت تعاني من حالة طبیة طارئة بغض النظر عن قدرتك على الدفع.      

 

یمكنك التسجیل في أي وقت لتحظى بموافقة قبول مسبقة 
تحسًبا إلصابتك بأي حالة طبیة طارئة في المستقبل. إذا 

قمت بالتسجیل مقدًما، فسیتم الموافقة على حصولك على 
تكالیف أي حاالت طبیة طارئة مستقبلیة وذلك لمدة 12 شھًرا.

 
 
 

إن كنت دون سن 65 عاًما، یمكنك التسجیل عبر 
اإلنترنت. قم بزیارة NY State of Health على

nystateofhealth.ny.gov، أو اتصل بالرقم
.1-855-355-5777

 
 

أما األشخاص الذین یبلغون 65 عاًما أو أكثر أو یعانون 
من إعاقة فسیحتاجون إلى إكمال استمارة مختلفة. للحصول 

على مساعدة في التسجیل، اتصل بالرقم 347-396-4705.

 
  

لن یؤثر تقدمك بطلب للحصول على تأمین صحي على حالة الھجرة الخاصة بك

یمكنك التسجیل أیًضا بأي مستشفى أثناء معاناتك من 
حالة طبیة طارئة أو بعدھا. ویجب علیك التسجیل خالل 

ثالثة أشھر من تلقیك العالج أثناء حالة طبیة طارئة 
حتى یتم تغطیة ھذه التكالیف.

 
 
 

لست متأكًدا مما إذا كنت مؤھالً؟ 
ما من مشكلة - بوسعك أن تقدم الطلب في أي وقت ترغب

لتتحرى ذلك. لقد باتت معرفة خیارات التغطیة المتاحة 
لك أسھل من أي وقت مضى! اتصل بالرقم 311 لمزید 

من المعلومات.

 
 

كیفیة تقدیم طلب

برنامج Medicaid لتقدیم العالج أثناء الحاالت الطبیة الطارئة، ویطلق علیھ أیًضا إسم Medicaid للطورائ، یساعد 
سكان مدینة نیویورك المؤقتین و المھاجرین المؤھلین من غیر حملة الوثائق في دفع التكالیف الطبیة عندما معاناتھم من حاالت 

طبیة طارئة.*  
 
  

إن تقدیم طلب للتسجیل ببرنامج Medicaid للطورائ أو برنامج Medicaid الكامل أو الحصول على إعانات منھما 
ال یؤثر على أھلیة الفرد لتقدیم طلب للحصول على حالة الھجرة الشرعیة كما ال یتم اإلبالغ عنھا لإلدارة التنفیذیة للھجرة والجمارك 

  .(USCIS) أو دائرة خدمات المواطنة والھجرة األمریكیة (ICE) بالوالیات المتحدة األمریكیة
 

 

قد یكون المھاجرون القانونیون أو السكان من المھاجرین المؤقتین مؤھلین لبرنامج Medicaid الكامل أو *
 الخطة األساسیة. یغطي أیضا كل منھما الرعایة الطبیة غیر الطارئة. 

برنامج Medicaid لعالج الحاالت الطبیة الطارئة 
("Medicaid للطورائ")  



ھل سیغطي برنامج Medicaid للطورائ جمیع نفقاتي الصحیة؟

ال. لن یغطي Medicaid للطورائ أي نفقات تتعلق بالرعایة أو الخدمات الطبیة إال إذا كنت تعاني من مشكلة صحیة 
خطیرة تتطلب رعایة طبیة عاجلة. وتتضمن المشكالت الصحیة الخطیرة الحاالت كالنوبات القلبیة أو األلم الشدید الذي قد یؤدي 

إلى مشكلة صحیة خطیرة إذا لم یحصل المریض على مساعدة طبیة. ویغطي Medicaid للطورائ كذلك التكالیف 
المتعلقة بحاالت الغسیل الكلوي أو المخاض والوالدة الطارئة. باإلضافة إلى ذلك، یتم تغطیة األدویة الضروریة في حاالت 

الطوارئ واألدویة الموصوفة لعالج السرطان.

 
 

 
 

إذا لم یكن لدیك تأمین صحي ولكنك في حاجة إلى الرعایة، فال یزال بإمكانك الحصول علیھا في New York City. یوفر نظام 
المستشفیات العامة (NYC Health + Hospitals) ومراكز الصحة المجتمعیة بالمدینة رعایة طبیة برسوم مخفضة، استناًدا 

إلى دخلك. كما یفرض قانون الوالیة على المستشفیات الخاصة تقدیم رعایة خیریة ومساعدة مالیة للمرضى أصحاب الدخل 
المنخفض، بعض النظر عن حالة الھجرة الخاصة بھم. 

 
 
 

ماذا لو كنت غیر مشمول بالتأمین واحتجت للذھاب إلى الطبیب؟

 NYC Human Resources Administration Office of Citywide Health حقوق الطبع والنشر لعام 2016. صحیفة الوقائع ھذه مقدمة ألغراض إعالمیة فقط بواسطة
.New York City Human Resources Administration للحصول على تصریح إلعادة إصدار نسخة من ھذه الصحیفة بالكامل أو جزء منھا، قم بالتواصل مع .Insurance Access

.
  

 

لمزید من المعلومات: قم بزیارة NY State of Health على 
 nystateofhealth.ny.gov، أو اتصل بالرقم 5777-355-855-1 أو 311. 
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