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للجميع الحق في الحصول على خدمات الرعاية 
الصحية في مدينة نيويورك:
األسئلة المتكررة من جانب سكان مدينة 

نيويورك المهاجرين
يحق لجميع سكان مدينة نيويورك الحصول على الرعاية الصحية الجيدة بغض النظر عن حالة 
الهجرة أو القدرة على الدفع. حافظ على صحتك وصحة عائلتك، واحصل على خدمات الرعاية 

الصحية التي تحتاج إليها. تتوفر العديد من خدمات بلدية المدينة، بما في ذلك الرعاية الصحية 
والخدمات االجتماعية، لجميع سكان مدينة نيويورك بغض النظر عن حالة الهجرة الخاصة بهم.

التأمين الصحي
ما خطط التأمين الصحي التي يمكنني التسجيل بها؟

تتوفر العديد من خيارات التأمين الصحي لسكان مدينة نيويورك. ويحق لجميع األطفال في والية نيويورك الحصول على التأمين الصحي، حتى لو 
 )NYC Department of Health and Mental Hygiene( كانوا مقيمين بصفة غير قانونية. يوجد لدى إدارة الصحة والسالمة العقلية

)إدارة الصحة في مدينة نيويورك( مستشارون معتمدون إلجراءات التقديم يمكنهم مساعدتك لمعرفة ما إذا كنت مؤهاًل وكيفية التسجيل في التأمين 
الصحي. للحصول على المزيد من المعلومات، اتصل بالرقم 311، أو أرسل رسالة نصية بالمحتوى "CoveredNYC" إلى الرقم 877-877، 

 .nyc.gov/health/healthcoverage أو قُم بزيارة

إذا كنت تخطط لزيارة مرافق مؤسسة )NYC Health + Hospitals(، فاطلب التواصل مع مستشار مالي لمساعدتك في العثور على التأمين 
الصحي المناسب. وتذكر أنك لديك الحق في الحصول على الخدمات بلغتك المفضلة، بما في ذلك الترجمات التحريرية والترجمة الفورية خالل 

المقابالت الشخصية وعبر الهاتف.

)NYC CARE( برنامج
أنا لست مؤهًل للحصول على التأمين الصحي. كيف يمكنني الحصول على خدمات الرعاية الصحية؟ 

برنامج )NYC Care( هو برنامج للوصول إلى الرعاية الصحية ويتيح الحصول على خدمات منخفضة التكلفة ومجانية لسكان مدينة نيويورك الذين 
ال يستطيعون الحصول على التأمين الصحي أو دفع تكلفته. وإن برنامج )NYC Care( ال يُعد خطة تأمين صحي. ومع ذلك، إذا كان لديك برنامج 

)NYC Care(، يمكنك الحصول على بطاقة عضوية للوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، واختيار مقدم الرعاية الصحية الخاص بك، والحصول 
.)NYC Care( جميع خدمات برنامج )NYC Health + Hospitals( على األدوية بتكلفة منخفضة. تقدم مواقع مؤسسة

كم تبلغ تكلفة برنامج )NYC Care(؟ كيف يمكنني التسجيل في برنامج )NYC Care(؟
 ،)NYC Care( إما منخفضة التكلفة أو مجانية، حسب حجم األسرة المعيشية والدخل. للتسجيل في برنامج )NYC Care( تكون خدمات برنامج

 اتصل برقم الهاتف NYC-CARE-646  )2273-692-646( أو اطلب مقابلة مستشار مالي في أي من مواقع مؤسسة 
.nyccare.nyc لالطالع على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط .)NYC Health + Hospitals(
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ً الرعاية الطارئة لسكان مدينة نيويورك الذين ليس لديهم تأميناً صحيا
ليس لديَّ تأميناً صحياً وأحتاج إلى رعاية طارئة. كيف يمكنني الدفع مقابل الحصول عليها؟

يساعد برنامج )Emergency Medicaid( سكان مدينة نيويورك ذوي الدخل المنخفض والمقيمين بصفة غير قانونية وذوي حاالت 
الهجرة المؤقتة على دفع تكاليف خدمات الرعاية الصحية في حاالت الطوارئ. قد يتمكن سكان مدينة نيويورك المهاجرون المؤهلون لبرنامج 

)Emergency Medicaid( من التأهل أيًضا لبرنامج )NYC Care( لتغطية تكلفة الخدمات غير الطارئة، مثل زيارات مقدمي الخدمات الطبية 
والحصول على األدوية.

يمكنك التسجيل في برنامج )Emergency Medicaid( في أي وقت تحسبًا ألي خدمات طارئة قد تحتاج إليها في المستقبل. وإذا كنت تخطط 
لزيارة أحد مواقع مؤسسة )NYC Health + Hospitals(، فاطلب التواصل مع مستشار مالي لمساعدتك على التسجيل. ويمكنك الحصول 

على الرعاية الطارئة في أي مستشفى في مدينة نيويورك، بغض النظر عن حالة الهجرة الخاصة بك أو قدرتك على الدفع. للحصول على المزيد من 
المعلومات، اتصل بالرقم 311 أو أرسل رسالة نصية بالمحتوى "CoveredNYC" إلى الرقم 877-877.

العبء العام
ماذا تعني قاعدة "العبء العام"؟ أال تزال سارية؟

في أغسطس/ آب 2019، أعلنت إدارة ترامب عن قاعدة جديدة ضمن قاعدة "العبء العام". استهدفت القاعدة منع المهاجرين من الحصول على 
البطاقة الخضراء أو التأشيرة إذا استخدموا بعض المنافع العامة، مثل )Medicaid(، والمساعدة الغذائية، والمساعدة اإلسكانية، أو إذا رأت الحكومة 

الفيدرالية أنهم من المحتمل أن يعتمدوا على المنافع العامة في المستقبل. ومع ذلك، انتهى سريان قاعدة "العبء العام" التي أقرتها إدارة الرئيس ترامب. 
 )U.S. Department of Homeland Security( واعتباًرا من 9 مارس/ آذار 2021، أعلنت وزارة األمن الداخلي في الواليات المتحدة

عن عزمها العودة الستخدام السياسات التي كانت سارية قبل أغسطس/ آب 2019. للحصول على المزيد من المعلومات والتحديثات، يرجى زيارة 
.nyc.gov/publiccharge الرابط

؟ كف سأعرف ما إذا كانت قاعدة "العبء العام" تنطبق عليَّ
إذا كانت لديك أسئلة بشأن قاعدة "العبء العام"، فاتصل بالخط الساخن لبرنامج )ActionNYC(، على الرقم 0365-354-800، من اإلثنين إلى 
الجمعة من الساعة 9 صباًحا إلى 6 مساًء، وقُل "public charge" )العبء العام( للحصول على معلومات موثوقة وفي الوقت المناسب وللتواصل 

بشأن الحصول على المساعدة القانونية اآلمنة والمجانية والممولة من بلدية المدينة بخصوص الهجرة. الخط الساخن مجاني وال يتطلب الكشف عن الهوية، 
ويوفر المساعدة بأكثر من 200 لغة.

إنفاذ قوانين الهجرة والوصول إلى الرعاية الصحية
أنا مهاجر غير قانوني. هل يجوز لمقدم الرعاية الخاص بي إبلغ سلطات الهجرة الفيدرالية بشأني، مثل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة 

والجمارك )Immigration and Customs Enforcement, ICE(؟ 
يجب على مقدمي خدمات الرعاية حماية خصوصية مرضاهم، بغض النظر عن حالة الهجرة الخاصة بهم. وال يجوز أن تشارك المستشفيات والعيادات 

معلومات المريض دون موافقته، ما لم يُطلب ذلك بموجب القانون. للحصول على مزيد من المعلومات بشأن كيفية حماية مقدمي الرعاية لخصوصية 
 "Open Letter to Immigrant New Yorkers" وقراءة nychealthandhospitals.org/immigrant المهاجرين، قُم بزيارة الرابط

.)H+H( من مؤسسة )خطاب مفتوح إلى سكان نيويورك المهاجرين(

ماذا ينبغي لي فعله إذا جاء ضباط وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك )ICE( إلى المستشفى؟ 
أنت لست مضطًرا إلى التحدث إلى ضباط وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك )ICE(. وإذا حاول أحد ضباط وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك 

)ICE( الدخول إلى منطقة خاصة، مثل غرفتك في المستشفى، فيحق لك إبقاء الباب مغلقًا والسؤال عما إذا كان لديه أمراً قضائياً. يُعد األمر 
القضائي وثيقة قانونية من المحكمة، تكون موقَّعة من قِبل قاٍض، وتتيح لشخص أو مجموعة من األشخاص فعل شيء ما. للحصول على المزيد 

من المعلومات، يرجى زيارة الرابط nyc.gov/immigrants والبحث عن "know your rights" )أعرف حقوقك(. إذا قام أحد ضباط 
 وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك )ICE( باحتجازك أو احتجاز أحد المقربين إليك، يمكنك االتصال بوحدة التعاون واالستجابة القانونية السريعة 

)Rapid Response Legal Collaborative( على الرقم  0365-354-800 للحصول على مساعدة قانونية مجانية وآمنة.
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