استعد
لالشتراك في
التأمين الصحي!
ُتصبح عملية االشتراك أسرع وأسهل عندما تكون ُمستعدًا .احصل على أكبر قدر ممكن
من هذه المعلومات لكل فرد من أفراد أسرتك سيشترك في التأمين.
حتى وإن لم تتوفر لديك كل هذه المعلومات ،فال يزال بإمكانك بدء عملية االشتراك.
معلومات األسرة
• أرقام الضمان االجتماعي

• تواريخ الميالد

•	الوظيفة الحالية ومعلومات الدخل ،مثل اإلقرارات الضريبية أو
استمارات  W-2أو كعوب شيكات األجر

• بطاقات التأمين ،إذا كان أفراد أسرتك لديهم تأمين صحي

وثائق الهجرة (مطلوبة إذا كنت مهاجرً ا موث ًقا)
يمكن أن تتضمن العناصر التي تظهر حالة الهجرة القانونية في الواليات المتحدة ما يلي:
• بطاقة اإلقامة الدائمة (البطاقة الخضراء)I-551/

• بطاقة تصريح العمل ()I-766

• شهادة التجنس

• سجل الوصول/المغادرة ( I-94أو )I-94A

•	نموذج التحقق من نقل الحضانة من مكتب إعادة توطين الالجئين
()ORR UAC/R-1

• جواز سفر

نصائح مفيدة
• اختر خطة مناسبة لك وألسرتك:
 °تعرف على التاريخ الصحي ألسرتك ،بما في ذلك أي أدوية تتلقاها وأي أطباء تذهب لزيارتهم.
 °إذا كان لديك مقدم رعاية صحية منتظم ،فاكتب خطة (خطط) التأمين الصحي التي يقبلها .اتصل بمكتب مقدم الخدمة الخاص بك إذا لم تكن متأك ًدا.
• 	تعرف على مصطلحات التأمين الصحي" .المبالغ المُقتطعة" و"المدفوعات المشتركة" و"فترة التغطية" هي مصطلحات تؤثر على خياراتك .إذا كنت
بحاجة إلى مزيد من المعلومات عن كيفية عمل التأمين الصحي ،قم بزيارة .nyc.gov/hilink

احصل على مساعدة مجانية شخصية بلغتك

	يمكن للمساعدين الشخصيين شرح خيارات التأمين الصحي والرعاية الطبية المتاحة لك ومساعدتك على التقدم بطلب والتعاون معك لمعرفة إذا ما كنت
ً
مؤهل للحصول على مساعدة مالية أم ال .سيتم الحفاظ على سرية معلوماتك.

اتصل على الرقم 311
أرسل رسالة نصية فيها  CoveredNYCإلى الرقم ( 877877أو عبارة SeguroNYC
للمساعدة باإلسبانية)
قم بزيارة nystateofhealth.ny.gov
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Get Ready to
Sign Up for
Health Insurance!
Sign-up is faster and easier when you’re prepared. Have as much
of this information as you can for everyone in your household
signing up.
Even if you don’t have all of this information, you can still start the sign-up process.
Household Information
• Social Security numbers
• Current employment and income information, such
		 as tax statements, W-2 forms or pay stubs

• Birth dates
• Insurance cards, if members of your household have
		 health insurance

Immigration Documents (required if you are a documented immigrant)
Items that show your legal immigration status in the U.S. can include:
• Permanent Resident Card (Green Card/ I-551)

• Employment Authorization Card (I-766)

• Naturalization Certificate

• Arrival/Departure Record (I-94 or I-94A)

• ORR Verification of Release Form (ORR UAC/R-1)

• Passport

Helpful Tips
• Pick a plan that is right for you and your family:
° Know your family’s health history, including any medications that you take and doctors you see.
		 ° If you have a regular health care provider, write down the insurance plan(s) they accept. Call your provider’s
			 office if you are unsure.
• Learn about health insurance terms. “Deductible,” “copayments” and “coverage period” are terms that affect
		 your options. If you need more information about how health insurance works, visit nyc.gov/hilink.

Get free, in-person assistance in your language

In-person assistors can explain your health insurance and medical care options, help you apply and work with
you to find out if you qualify for financial help. Your information will be kept private.

Call 311
Text CoveredNYC to 877877 (or SeguroNYC for help in Spanish)
Visit nystateofhealth.ny.gov
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