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ُيرجــى االنتباه إلــى أن الغرض من هــذا الدليل هو 
توفير معلومات أساســية للجمهور عــن برامج إدارة 
المــوارد البشــرية (HRA). لتحديد األهليــة لبرامج 
إدارة المــوارد البشــرية (HRA)، ُيرجــى االتصــال 
بالبرامج من خالل األرقام/ مواقع اإلنترنت المتوفرة 

في هذا الدليل.

www.nyc.gov/hra
718-557-1399

www.nyc.gov/ACCESSNYC

يمكنك الرجوع إلى المصادر التالية:
:HRA موقـع الويب الخـاص بإدارة •
:HRA خط المعلومات التابع إلدارة •

NYC 311 •
:ACCES S NYC •

فحص المخصصات والطلبات -
(متاحة باللغة اإلنجليزية، واألســبانية، والروسية، والصينية، 

والعربية، والكريولية الهايتية، والكورية)
• بــوابــة اللــغــة:

www.nyc.gov/html/lg/html/home/home.shtml
(معلومــات عن برنامج NYC باللغة اإلنجليزية، واألســبانية، 

والصينية، والروسية)
• الخط الساخن للهجرة داخل والية نيويورك:

212-419-3737

لمزيد من المعلومات



• الرعايــة الطبية الطارئة، بما في ذلك خدمة ســيارات 
اإلسعاف

• الرعايــة مــا قبل الــوالدة للحوامل من خــالل برنامج 
Medicaid المساعدات الطبية

• تســتطيع النســاء -الالتي تلقين رعاية ما قبل الوالدة 
من برنامــج المســاعدات الطبيــة Medicaid- تلقي 
خدمــات مجانية لتنظيم األســرة بعد انتهــاء الحمل، 
وذلــك فــي إطــار برنامــج تمديــد تنظيــم األســرة

Family Planning Extension
• الرعايــة الصحيــة متوفرة فــي المستشــفيات العامة 
(مؤسســة الصحة والمستشــفيات بمدينــة نيويورك) 

والمراكز الصحية المجتمعية المؤهلة فيدرالًيا
• خدمات الدعم فيما يخص العنف المنزلي

• التطعيمات
• فحــص فيروس نقص المناعة البشــرية HIV وتقديم 

المشورة
• مأوى للحاالت الطارئة

• خدمات المساعدة الغذائية
• خدمات رعاية الطفل والرعاية األسرية البديلة

• برامج اإلفطار والغداء في المدرسة
مة من  • خدمات المسنين وبرامج مركز المسنين الُمقدَّ

إدارة رعاية المسنين

التعليم
• التعليم بالمدارس الحكومية

• خدمات المكتبات العامة والمناسبات الخاصة

ما هي الخدمات المتاحة
لسكان نيويورك بغض النظر عن وضع الهجرة؟

يســتطيع كثيــر من المهاجريــن المقيمين فــي مدينة 
نيويــورك التمتع بمجموعة واســعة من الخدمات، حيث 
تضــم القائمة أدنــاه الخدمات المتاحة لســكان مدينة 

نيويورك بغض النظر عن وضع الهجرة.
تقــدم إدارة المــوارد البشــرية (HRA) بعــض هــذه 
الخدمات؛ بينما ال تقــدم البعض اآلخر. قد يكون هناك 
أيًضــا خدمات أخرى متاحة للمهاجرين ليســت مذكورة   

في هذا الكتيب.
لمعرفــة المزيد عــن الخدمات المذكــورة أدناه، اتصل 

برقم 311.

توفير الحماية األمنية والصحية
• الشرطة والحماية من الحريق

• الخط الساخن لمكافحة السموم
• حماية المســتهلك من االحتيال من خالل إدارة شؤون 

المستهلك
• الحمايــة التــي توفرها لجنة حقوق اإلنســان لمكافحة 

التمييز
• إدارة الحدائق والخدمات الترفيهية والمرافق

• المواصالت العامة

خدمات الرعاية الصحية والبشرية
• األطفال تحت ســن 19 مؤهلون للحصول على تأمين 
صحي فــي إطار برنامــج Child Health Plus الخاص 

بالوالية
• ربما يكون البالغون مؤهلين للتمتع بالتغطية الصحية 
لعــالج الحــاالت الطبيــة الطارئــة فــي إطــار برنامج 

Medicaid المساعدات الطبية

تنفيذ قرارات إعالة الطفل

برنامج المساعدة في دفع مصاريف الطاقة المنزلية (HEAP) وبرنامج المساعدة في دفع نفقات المرافق

المساعدة في دفع 

تضمن أن ولي األمر الذي ال يتمتع بحضانة (ولي األمر 
غير الحاضن) يدفع نفقات إعالة أطفاله / أطفالها.

وتشمل الخدمات تحديد مكان ولي األمر غير الحاضن، 
وإعطائــه / إعطائهــا إخطــارًا قانونًيــا للمثــول أمام 
المحكمة، والمســاعدة في إثبات األبوة، وإعالة الطفل 
وقــرارات اإلعالــة الطبيــة فــي محكمة األســرة، جمع 
وتنفيذ هذه القرارات. يســتطيع برنامج الحد من الفقر 
المســاعدة على جعل األســر مســتقلة مالًيــا وتقليل 

الحاجة إلى المساعدات األخرى.

معايير األهلية
• ال توجد متطلبات أهلية لوضع الهجرة / المواطنة.

• ال توجد متطلبات دخل لألهلية.
• للحصول على مزيد من المعلومات اتصل على 311، 
أو بخــط المعلومــات الخــاص بـ HRA علــى الرقم 
1399-557-718 أو بالخط الســاخن إلعالة الطفل 
في والية نيويورك على الرقم 1-888-208-4485 

www.nyc.gov/hra :أو زيارة الموقع
www.newyorkchildsupport.com و

يســاعد أصحــاب المنــازل ذوي الدخــول المنخفضــة 
والمســتأجرين علــى تســديد فواتير وقــود التدفئة، 
واألجهــزة واإلصالحات. كما يســاعد األســر أو األفراد 
أو  بدنًيــا،  المعاقيــن  أو  المكفوفيــن،  أو  المســنين، 
المعاقيــن ذهنًيــا أو هــؤالء الذين يعيشــون في بيئة 
مهملــة وخطــرة ويحتاجون إلــى المســاعدة المالية، 

لسداد فواتير الطاقة.

دوالر    900 إلــى  HRA مــا يصــل  إدارة  قــد توفــر 
كمســاعدة مالية للمقيمين بمدينة نيويورك لتسديد 
نفقات جنازة ال تتكلف أكثر من 1700 دوالر أمريكي. 

يشمل هذا المبلغ دفن الرماد بعد الحرق . 

• المواطنــون األمريكيــون أو األفــراد الذيــن لديهم 
حاالت هجرة محددة ربما يكونون مؤهلين.

• تعتمد األهلية على الدخل.
• الخط الســاخن لبرنامج المســاعدة على دفع نفقات 

الطاقة المنزلية (HEAP) على الرقم:
1-800-692-0557

• خط HEAT (خدمة المقيميــن بالمنزل) على الرقم 
212-331-3150

• لمعونــة المرافق: يتم إحالة جميع العمالء بواســطة 
شركات المرافق.

• يتم تحديد األهلية على أســاس كل حالة على حدة، 
كما يعتمد ذلك على عديد من العوامل المختلفة.

• يجــب تقديــم جميع الطلبــات خــالل 60 يوًما من 
الوفاة.

تكون المقابلة الشخصية مطلوبة في معظم الوقت.
 HRA اتصل بوحدة طلبات الدفن التابعة لمصلحة •

للحصول على المزيد من المعلومات: 
718-473-8310
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األسئلة األكثر شيوًعا
(HRA) عن خدمات إدارة الموارد البشرية

المتــاحـة للعـمـالء المـهـاجـريـن

* إدارة الموارد البشــرية ليست هي الوكالة المنوطة بتقرير ما إذا كان حصولك على مخصصات سيؤثر على 
حالــة هجرتــك أم ال؛ USCIS هــي التــي تقرر ذلك. توصــي إدارة الموارد البشــرية بشــدة أن يقوم غير 
المواطنين باستشارة محاٍم لفهم كيف يمكن أن يؤثر الحصول على مخصصات عامة على حاالت الهجرة.

كيــف يمكنني تقديم طلب للحصــول على خدمات 
المدينة إذا كنت ال أتحدث اإلنجليزية جيًدا؟

خدمات الترجمــة الفورية المجانيــة متاحة في جميع 
وكاالت المدينة، بما في ذلك إدارة الموارد البشــرية 
HRA. تحمــي القوانين المحلية والفيدرالية وقوانين 
الواليــة حقك في الحصول على الخدمات حتى وإن لم 

تكن تتقن التحدث باللغة اإلنجليزية.
أنواع خدمات اللغة المجانية:

1) خدمــات الترجمــة الفورية عبر الهاتــف متاحة في 
مواقــع إدارة المــوارد البشــرية (HRA) بأكثر من 

170 لغة.
2) يمكــن أن يقدم الموظفين ثنائــي اللغة الترجمة 

الفورية عندما يكون ذلك ممكًنا.
3) يمكن إرســال مترجمين فوريين إلــى العمالء غير 

القادرين على مغادرة منازلهم.
4) المستندات المترجمة: كثير من مستندات المدينة 
مترجمــة إلــى ســت لغــات (العربيــة، الصينيــة، 
الكريولية الهايتية، الكورية، الروسية، األسبانية)، 

كما هو مطلوب بموجب القانون المحلي 73.

هل ستقوم إدارة الموارد البشرية بإبالغ معلوماتي 
الشخصية إلى سلطات الهجرة؟

لن تقــوم إدارة الموارد البشــرية بإبــالغ معلوماتك 
الشــخصية ألي شــخص، ما لم يتطلب القانون خالف 
ذلــك، إذ ينص القرار اإلداري رقم 41 الخاص بمدينة 
نيويورك على حماية ســرية المعلومات ألي شــخص 
يســعى للحصــول على خدمــات المدينة. وبنــاًء على 
 HRA ذلك، لن يسألك موظفو إدارة الموارد البشرية
إال عــن وضع الهجرة الخاص بك إذا كان ذلك مطلوًبا 

لتحديد األهلية أو ُملزًما بموجب القانون.

إذا كنت أتلقى مساعدة نقدية مؤقتة، فهل سيؤثر 
ذلك على حالة الهجرة الخاصة بي*؟

تقــول إدارة خدمــات المواطنــة والهجــرة األمريكية 
(USCIS) أن تلقي مســاعدة نقدية أو دخل الضمان 
التكميلــي (SSI) قد يؤثر أو ال يؤثر ســلبًيا على حالة 

الهجرة الخاصة بك. يعتمد ذلك على حالتك.

إذا كنت أحصل على قســائم الطعام، فهل سيؤثر 
ذلك على حالة الهجرة الخاصة بي*؟

تقــول إدارة خدمــات المواطنــة والهجــرة األمريكية 
(USCIS) أن الحصــول علــى قســائم الطعــام أو أي 
مســاعدة غذائية أخرى لــن يؤثر على حالــة الهجرة 

الخاصة بك.

إذا كنــت أحصــل علــى رعايــة طبية مــن برنامج 
Medicaid، فهل ســيؤثر ذلك علــى حالة الهجرة 

الخاصة بي*؟
تقــول إدارة خدمــات المواطنــة والهجــرة األمريكية 
(USCIS)  أن الحصــول علــى مخصصــات الرعايــة 
 ،Medicaid الصحية، بما في ذلك المســاعدة الطبية
لن يؤثر على حالة الهجــرة الخاصة بك. وتقول أيًضا 
أن التمتع برعاية طويلة المدى في دار للمسنين أو أي 
مؤسســة أخرى قد يؤثر أو ال يؤثــر على حالة الهجرة 

الخاصة بك، يعتمد ذلك على حالتك.

إذا كان ليس لديــك أي وثائق، هل يمكنك تقديم 
طلب للحصول على مخصصات ألبنائك المواطنين 

أو غير المواطنين الذين ربما يكونوا مؤهلين؟
نعم.

خدمات الدعم فيما يخص العنف المنزلي

خـدمـات حـمـايـة البـالغـين

توفر مــأوى في حاالت الطوارئ وأيضا دعما لضحايا 
العنف المنزلي وأطفالهم. كمــا توفر جميع البرامج 
بيئــة آمنة فضــًال عن تقديــم المشــورة، وخدمات 

الدفاع واإلحالة.

تنظم الخدمات والدعم للبالغين المعاقين جســدًيا 
و/ أو ذهنًيا، والمعرَّضين للضرر.

كما تســاعد علــى إزالة المخاطر التــي يتعرض لها 
العيــش  مــن  وتمكنهــم  المؤهلــون،  العمــالء 

باستقاللية وأمان داخل بيوتهم ومجتمعاتهم.

  معايير األهلية
• ال توجد متطلبات أهلية لوضع الهجرة / المواطنة.

• إذا كنــت تعانــي أنت أو أي شــخص تعرفه مــن العنف 
المنزلــي، مثــل العنف الجســدي، أو العنف الجنســي، أو 
التهديد، أو اإلساءة اللفظية، أو التحرش، ُيرجى االتصال 
بالخط الســاخن للعنف المنزلي التابع لمدينة نيويورك، 

والذي يعمل لمدة 24 ساعة في اليوم:
HOPE-621-800-1 أو 311

• ال توجــد متطلبــات لوضــع الهجــرة / المواطنــة 
للتأهيل لخدمات معينة.

• يجب أن يكون عمرك 18 ســنة على األقل وتكون 
من المعاقين جسدًيا و / أو ذهنًيا.

• يجــب أن تكون غير قادر على إدارة مواردك؛ القيام 
بأنشــطتك اليومية؛ أو حماية نفســك من إســاءة 
المعاملــة، واإلهمال، واالســتغالل أو غير ذلك من 

المواقف الخطيرة دون مساعدة.
• يجــب أال يكــون لديك شــخص لديه االســتعداد 

والقدرة على مساعدتك بشكل مسئول.
• ال توجد متطلبات دخل لألهلية.

• لعمل إحالة لنفســك أو ألي شخص آخر إلى خدمات 
حماية البالغين، ُيرجى االتصال بوحدة االســتيعاب 

المركزية التابعة لـ APS على الرقم:
.212-630-1853
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المســاعـدة النقــديـة المــؤقـتة

(SNAP) برنامج قسائم الطعام/ المساعدة الغذائية التكميلية
يســاعد هــذا البرنامج ســكان نيويــورك ذوي الدخول 
المنخفضــة والمتوســطة، بما في ذلك األســر العاملة، 
والمسنين، والمعاقين، على شــراء مواد غذائية صحية 
ومفيدة، حتى وإن كان لديهم مصدر لكســب المال، أو 
يمتلكوا منزًال، أو ســيارة، أو حساب في البنك أو لديهم 
تأمين صحي خاص. ويستخدم المستفيدون من قسائم 
 (EBT) الطعام بطاقة إلكترونيــة لتحويل المخصصات

من أجل شراء الطعام.

البرامج، والخدمات، والمخصصات التي تقدمها
إدارة الموارد البشرية/ إدارة الخدمات االجتماعية

مالحظة: يشمل مصطلح ”حاالت هجرة محددة“ العديد من األنواع المختلفة لحاالت الهجرة.
ينبغي على سكان مدينة نيويورك االتصال بالبرامج الفردية عن طريق األرقام الُمزوَّدة لفحص األهلية.

معايير األهلية
• المواطنون األمريكيون أو األفراد الذين لديهم حاالت هجرة 

معينة ربما يكونوا مؤهلين.
• تعتمد األهليــة جزئًيا على: الدخل، والمــوارد، وعدد األفراد 

الذين يعيشوا معك.
• في كثير من الحاالت، يجب على العمالء الذين يحصلون على 
مســاعدة نقدية مؤقتة، أن يكونوا عاملين أو مســجلين في 
أنشــطة العمل التــي توافق عليهــا إدارة الموارد البشــرية 
HRA، مثل التدريب على العمل والتعليم. قد تحصل األســر 

المؤهلة أيًضا على خدمات دعم مثل رعاية الطفل.
www.nyc.gov/hra :للعثور على مركز عمل قريب منك •

• اتصــل برقم 311 أو خط المعلومــات الخاص بـ HRA على 
الرقم 718-557-1399.

• المواطنون األمريكيون أو األفراد الذين لديهم حاالت هجرة 
معينة ربما يكونوا مؤهلين.

• تعتمــد األهلية جزئًيا على: الدخــل، والنفقات، وعدد األفراد 
الذين يعيشوا معك.

• تحقق من أهليتك المحتملة وقدم الطلب عبر اإلنترنت على:
www.nyc.gov/ACCESSNYC
www.mybenefits.ny.gov أو

يمكنــك أيًضا إرســال طلب الحصــول على قســائم الطعام:
Mail Application & Referral Unit (MARU),
P.O. Box 24510, Brooklyn, NY 11201

• للحصــول علــى مزيد مــن المعلومات عن قســائم الطعام، 
اتصل بالرقم 311 أو 1-800-342-3009

(واضغط على ”1“ لقسائم الطعام)
• قم بتنزيل استمارة طلب عبر اإلنترنت من خالل موقع: 

www.nyc.gov/hra

منحــة نقدية تشــمل أمــواًال لتغطية تكاليف الســكن 
والطاقــة، وغيرها من النفقات. يجب أن يكون البالغون 
تحت ســن 60، الذيــن ليس لديهم إعاقــات أو عوائق 
أخــرى تعوقهم عن العمل وأولئك الذين يحصلون على 
لين في  مســاعدة نقديــة مؤقتة، إمــا عاملين أو مســجَّ
أنشــطة العمل التي توافق عليها إدارة الموارد البشرية 

HRA لمدة 35 ساعة في األسبوع.

معايير األهلية
• المواطنــون األمريكيون أو األفــراد الذين لديهم حاالت 

هجرة معينة ربما يكونوا مؤهلين.
.Medicaid يجب أن يكون مؤهًال لبرنامج •

• تأخذ بعض البرامج فــي اعتبارها أيًضا الموارد المتوفرة 
لديك.

• تختلــف أهليــة الحصول علــى رعاية منزليــة ممولة من 
برنامــج Medicaid وفًقا للبرنامــج، وتعتمد على قرارات 

الطبيب، والتقييم الطبي واالجتماعي.
 HRA اتصــل بالرقم 311 أو بخط المعلومات الخاص بـ •

على الرقم 718-557-1399.
• للحصول على مزيد من المعلومات أو لتقديم طلب قم 

www.nyc.gov/hra :بزيارة

تتيــح الوصــول إلى برامــج الرعايــة طويلة المــدى التي 
يمولها برنامج Medicaid لمساعدة كبار السن المؤهلين 
أو المعاقين على البقاء في المنزل بأمان، بدًال من اإلقامة 

في دار للمسنين أو أي مؤسسة أخرى.

الرعــاية المنـزليــة

خدمات عالج اإليدز / فيروس نقص المناعة البشرية

يتلقــى عمــالء إدارة خدمات عالج اإليــدز/ فيروس  نقص 
المناعة البشرية (HASA) رعاية مستمرة للحالة  باإلضافة 
إلــى زيــارات منزليــة وزيــارات بالمستشــفى؛  وتخطيط 
Medic-الخدمات الفردية؛ وإمدادهم بالمساعدة  النقدية و
aid وقسائم الطعام والمساعدة في تقديم طلب للحصول 
على مخصصــات دخل الضمان التكميلــي (SSI) / الدخل 
االجتماعي لإلعاقة (SSD)؛ والمساعدة الطارئة واالنتقالية 
وغير الطارئة لإليجار والســكن؛ وخدمات الرعاية المنزلية 
والتدريــب  التوظيــف  وخدمــات  المنزلــي؛  والتدبيــر 
والمعلومــات؛ واإلحالة إلى الــوكاالت المجتمعية؛ وتقديم 
المشــورة إلــى العمالء وأســرهم بشــأن مهــارات الحياة 
اليوميــة ونظم الدعم المتاحة؛ والوصاية والتنظيم الدائم 

لألسر التي لديها أطفال؛ ومعونة الدفن.

• ال توجــد متطلبات لوضــع الهجرة / المواطنة بالنســبة 
لخدمات معينة

• البد أن يكون قد تم تشــخيصك باإلصابة بمرض نقص 
المناعــة البشــرية مصحوًبــا باألعراض الســريرية التي 
حددهــا معهد اإليدز في والية نيويــورك أو بمرض إيدز 
الذي تحــدده مراكز مكافحة المــرض والوقاية منه، وأن 
تقــدم وثائق طبيــة إلثبات حالة اإليــدز / فيروس نقص 

المناعة البشرية.
• اتصل بخط خدمات HASA على الرقم:

0626-971-212 (من اإلثنين إلى الجمعة من 9 صباًحا 
حتى 5 مساًء).

• لتقديم طلب لهذا البرنامج، ُيرجى زيارة:
www.nyc.gov/hra
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(MSP) Medicare Savings Program برنامج  

الرعايــة الصحية ما قبل الــوالدة للحوامل من خالل 
Medicaid برنامج

التأمين الصحي مجاني لألفراد من جميع المراحل العمرية، 
حيث يقدم البرنامج رعاية مجانية للحوامل وخدمات صحية 
أخــرى للنســاء والمراهقين. وفــي إطار خدمــات الرعاية 
الصحيــة ما قبل الوالدة، تتلقــى الحوامل خدمات صحية 
لفترة ما قبل الوالدة، مثل االختبارات المعملية، وفحوص 
فيروس نقــص المناعــة البشــرية، وفحــوص التغذية، 

والخدمات األخرى المتعلقة بالحمل والوالدة.
برنامج مخصصات تنظيم األسرة

يوفر البرنامــج تأمين صحي مجاني للذكور واإلناث في 
ســن اإلنجاب، يقدم للذكــور واإلناث خدمــات مجانية 
لتنظيم األســرة يغطي برنامج FPBP فحص األمراض 
التي ُتنقل عبر ممارسة الجنس، وفيروس نقص المناعة 
البشــرية وســرطان عنق الرحم، والفحوص الســريرية 
ذات الصلة واالختبارات المعملية، وتوفير وســائل منع 
الحمــل، واألجهــزة، واللــوازم ذات الصلــة بالصحــة 

اإلنجابية.

معايير األهلية
• ال توجد متطلبات لوضع الهجرة / المواطنة.

• تعتمد األهلية على الدخل.

• المواطنــون األمريكيــون أو األفراد الذيــن لديهم حاالت 
هجرة معينة ربما يكونوا مؤهلين.

• تعتمد األهلية على الدخل.

• المواطنــون األمريكيــون أو األفراد الذيــن لديهم حاالت 
هجرة معينة ربما يكونوا مؤهلين.

• تعتمد األهلية على الدخل.
• يجــب أن يكــون المتقدمــون مؤهليــن للحصــول على أو 

.Medicare يتلقون بالفعل الرعاية الطبية من
• لمعرفــة كيفيــة تقديم طلب، اتصــل بالرقم 311 أو خط 
المعلومات الخاص بـ HRA على الرقم 718-557-1399، 

أو للتحقق من األهلية، قم بزيارة:
www.nyc.gov/ACCEESSNYC

يســاعد األشــخاص الذيــن يحصلون على المســاعدة 
الطبية (بســبب كبر السن أو اإلعاقة) من خالل تسديد 
 ،Medicare لـــ الرعايــة الطبيــة الشــهرية  أقســاط 

والمشاركة في دفع التكاليف و / أو الخصومات.

معايير األهلية
• ال توجد متطلبات لوضع الهجرة / المواطنة.

• ربما يكون للمخازن الغذائية متطلبات خاصة بها
• للعثور على أماكن صرف الوجبات السريعة أو مطعم الفقراء 

في منطقتك، ُيرجى االتصال بالرقم 311.

يقــدم أكثر مــن 500 مخــزن غذائي بمدينــة نيويورك 
حقائب غذاء، كما تقدم مطابخ الحساء وجبات جاهزة.

برنامج الغذاء في حاالت الطوارئ (المخازن الغذائية)

برامج التأمين الصحي العام
المنخفضــة والحوامــل  الدخــول  األفــراد واألســر ذوي 
واألطفال واألشــخاص فوق ســن 65 وأصحاب اإلعاقات 
يحق لألفراد، حتى وإن كان لديهم مصدر لكســب المال، 
أو يمتلكوا منزًال، أو ســيارة، أو حساب في البنك أو تأمين 
صحي خاص. أما األشــخاص واألســر الذين يحصلوا على 
دخــل الضمان التكميلي SSI فهم يســتحقون تلقي هذا 
البرنامج تلقائًيا، كما أن األشــخاص الذين يحصلون على 

مساعدة نقدية فهم يستحقون هذا البرنامج أيًضا.
Medicaid

التأميــن الصحــي المجاني لألفــراد من جميــع المراحل 
العمرية

Family Health Plus (FHPlus)
التأمين الصحي المجانــي لألفراد الذين تتراوح أعمارهم 
ما بين 19 وحتى 64 ســنة الذين ليــس لديهم تأمين 
صحــي ودخلهم أعلى بكثير مــن الدخل المحدد من قبل 

Mediacaid برنامج
Child Health Plus

التأمين الصحي المجاني ومنخفض 
التكلفة لألطفال تحت سن 19.

• لمعرفــة كيفيــة تقديم طلب للحصول علــى تأمين صحي 
عــام، اتصــل بالرقــم 311 أو خط المعلومــات الخاص بـ 
HRA علــى الرقــم 1399-557-718، أو للتحقــق مــن 

األهلية المحتملة، قم بزيارة الموقع التالي:
www.nyc.gov/ACCESSNYC

• المواطنــون األمريكيــون أو األفراد الذيــن لديهم حاالت 
هجرة معينة ربما يكونوا مؤهلين.

• ربما يكون البالغون غير المتزوجون واألزواج واألســر التي 
لديها أطفال واألطفال مؤهلين.

• تعتمد األهلية على دخل وموارد هؤالء المعاقين فوق سن 
65 أو المصابون بالعمى.

• قد يكــون الذين ال يحملــون أي وثائق ويقومــوا بتقديم 
طلب مؤهلين لبرنامج Medicaid لعالج حالة طبية طارئة 

ولرعاية ما قبل الوالدة.
• ال توجد متطلبات لوضع الهجرة / المواطنة.

• األطفال تحت سن 19.
 Child Health Plus بناًء على دخل األســرة، يكون برنامج •
مجاني لبعض األســر، في حين يتعيــن على البعض اآلخر 

تسديد قسط صغير شهرًيا.
وتســتطيع األسر ذوي الدخول المرتفعة أيًضا شراء تغطية 

صحية ألطفالهم بمستوى األقساط الكامل.
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