اختيار

خطة CHILD
HEALTH
PLUS
نصائح مفيدة الختيار خطة من خالل
السوق NY State of Health

 CHILD HEALTH PLUSتوفر رعاية صحية مجانية أو منخفضة التكلفة لكل
ً
مؤهل،
األطفال المؤهلين بغض النظر عن حالة الدخل أو الهجرة .إذا كنت
فستحتاج الختيار خطة رعاية صحية لطفلك .تعمل خطط الرعاية الصحية مع
مجموعة (شبكة) أطباء وعيادات ومستشفيات وصيدليات للدفع مقابل الرعاية
الخاصة بك .سوف تحتاج الختيار أحد األطباء من خطة الرعاية الصحية
ليكون موفر الرعاية األولي ( )PCPالخاص بطفلك .سيذهب طفلك إلى موفر
الرعاية األولي الخاص به واألطباء اآلخرين المشاركين في شبكة الخطة من
أجل رعايته.
تكون خطط  Child Health Plusإما مجانية أو ذات أقساط شهرية ،وف ًقا لدخل
أسرتك .تغطي الخطط 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 في العثور على أفضل خطة لطفلك:
• اسأل الطبيب الذي يتابع طفلك بانتظام عن أسماء خطط Child Health Plus
التي يقبلها.
• اطلع على شبكة الخطة لمعرفة ما إذا كان األطباء والمستشفيات والعيادات
بالقرب منك.
• تحقق لمعرفة ما إذا كانت خطة الرعاية الصحية تغطي أدوية طفلك أم ال.
• تحقق مما إذا كانت خطة الرعاية الصحية ستسمح لك بصرف الوصفات
الطبية من الصيدلية التي تتعامل معها أم ال.

• قم بمراجعة الدليل السنوي للمستهلك فيما يخص أداء الخطة ،وهو يقوم
بتقييم الخطط وف ًقا لخدماتها وأدائها ومدى رضا المستهلك عنها .للوصول
للدليل ،قم بزيارة الموقع:
http://www.health.ny.gov/health_care/managed_care/
consumer_guides/nyc/medicaid/
• إذا كنت ستدفع التكلفة الكلية لخطة الرعاية الصحية ،فقم بمقارنة األقساط
الشهرية الخاصة بالخطط التي تعجبك ،وف ِّكر فيما تستطيع تحمل نفقاته.
سداد القسط
ً
قسطا شهريًا نظير
يجب على بعض العائالت ذوي الدخول األعلى أن تدفع
 .Child Health Plusال تبدأ التغطية إال بعد دفع قسط الشهر األول .يمكنك
إرسال القسط الشهري بالبريد قبل الحصول على الفاتورة.

خطط  Child Health Plusبمدينة نيويورك
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 المعلوماتُ ،يرجى زيارة رابط NYC Health Insurance Link
على الموقع www.nyc.gov/hilink
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