
مع NYC Care، ميكنك الحصول عىل 
الرعاية الصحية قبل أن مترض 

يف مدينة New York، نؤمن أن الرعاية 
الصحية هي حق من حقوق اإلنسان. بغض 
النظر عن املكان الذي ولدت فيه أو كم من 
املال لديك، لديك الحق يف الرعاية الصحية 

الجيدة وبأسعار معقولة يف مدينتنا. 

مع NYC Care، سيكون لديك مقدم 
الرعاية الصحية املنتظم الخاص بك 

وستحصل عىل الخدمات الطبية التي 
 تحتاجها يف موقع رعاية املرىض التابع 

لـ NYC Health + Hospitals يف 
مجتمعك. كام ستكون قادًرا عىل الحصول 

عىل الرعاية األولية ورعاية الوالدة/ أمراض 
النساء ورعاية الصحة العقلية/النفسية 
والوصول إىل األدوية التي تحتاجها عىل 

مدار الساعة طوال أيام األسبوع. 

مع NYC Care، سيكون لديك القدرة 
عىل البقاء بصحة جيدة من خالل االعتناء 
بأي من مشكالتك الصحية يف وقت مبكر 

من خالل عالقتك مع مقدم الرعاية الصحية 
الخاص بك. لن تحتاج بعد اآلن إىل االعتامد 

عىل غرفة الطوارئ لتلقي الرعاية التي 
تحتاجها. كام سيتم توفري جميع الخدمات 

بأقل أو بدون تكلفة. 

 ملعرفة املزيد 
وللتسجيل، اتصل عىل 

  1-646-NYC-CARE  
 1-646-692-2273 

الخصوصية والرسية مضمونة



 ملعرفة املزيد 

وللتسجيل، اتصل عىل 
  1-646-NYC-CARE 

1-646-692-2273 
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 مفتاحك للرعاية 
الصحية يف املدينة

أطلق العنان لحقك يف الحصول عىل رعاية صحية بكرامة 

واحرتام، بغض النظر عن حالة الهجرة أو القدرة عىل الدفع

 Brooklyn, اآلن يف
 the و Staten Island

Bronx. ستصبح الخدمة متاحة عرب 
املدينة يف أواخر 2020!

كن عضًوا يف NYC Care اليوم!

  1-646-NYC-CARE  
 1-646-692-2273 

nyccare.nyc
الخصوصية والرسية مضمونة



 NYC Care حول

NYC Care هو برنامج للوصول إىل الرعاية الصحية والذي يضمن 
الخدمات بأقل تكلفة أو بدون تكلفة إىل سكان نيويورك غري املؤهلني 

للتأمني الصحي أو ال ميكنهم تحمل تكاليفه. أطلق العنان لحقك يف 

الحصول عىل رعاية صحية بأسعار معقولة وبكرامة واحرتام، بغض النظر 

عن حالة الهجرة الخاصة بك أو قدرتك عىل الدفع.

مع NYC Care، ميكنك: 

 الحصول عىل بطاقة عضوية للوصول  	
إىل خدمات الصحة األولية والوقائية يف 

 NYC مواقع رعاية املرىض التابعة لـ

Health + Hospitals يف مجتمعك.

 اخرت مقدم الرعاية األولية الخاص بك  	
الذي سيساعدك عىل تجنب اإلصابة 

باملرض وسيتواصل معك بخصوص 

الخدمات األخرى التي تحتاجها 

للحفاظ عىل صحتك.

 احصل عىل موعدك األول لرؤية مقدم  	
الرعاية األولية الخاص بك يف غضون 

أسبوعني أو أقل.

	  NYC Care تواصل مع مركز تواصل 
واملتاح عىل مدار الساعة طوال أيام 

األسبوع، عندما تحتاج إىل املساعدة.

 ميكنك الوصول إىل األدوية الطبية  	
املوصوفة بكلفة منخفضة، وإعادة رصف 

األدوية الطبية عند الحاجة عىل مدار 

الساعة طوال أيام األسبوع.

 احصل عىل الدعم من فريق الرعاية  	
األولية الذي يضم املمرضات وأخصائيي 

الصحة العقلية واملساعدين الطبيني 

واألخصائيني االجتامعيني والصيادلة 

وخرباء التغذية.

 منحك جودة الرعاية الصحية. ال توجد  	
تكاليف لالنضامم أو رسوم شهرية. 

فالتكلفة للحصول عىل الرعاية الصحية 

تستند عىل حجم عائلتك ودخلك.

ملعرفة املزيد وللتسجيل، 
اتصل عىل 

  1-646-NYC-CARE  
 1-646-692-2273 

الخصوصية والرسية مضمونة



خدمات عضويتك 

الرعاية األولية والوقائية 

 اخرت مقدم الرعاية األولية الذي سيعالج  	
الحاالت البدنية الروتينية، مثل عرس 

الهضم الحميض والتهاب الحلق والحمى، 

وسيساعدك عىل إدارة األمراض املزمنة 

مثل السكري وارتفاع ضغط الدم. 

 الحصول عىل التطعيامت والفحوصات  	
الروتينية، مثل تصوير الثدي الشعاعي 

وإجراءات تنظري القولون.

الرعاية املتخصصة

سيعمل مقدم الرعاية األولية الخاص بك عن 

كثب مع املتخصصني وسيساعد يف إحالتك 

إىل الخدمات التي تحتاجها مبا يف ذلك: 

 طب القلب  	

 رعاية التهاب املفاصل  	

 جراحة تقويم العظام  	

 طب القدم  	

 خدمات إنقاص الوزن 	

 طب الجهاز الهضمي  	

 الجراحة العامة  	

	  )ENT( طب األنف واألذن والحنجرة 

 صحة املرأة والرعاية قبل الوالدة  	

 رعاية البرص  	

الصحة السلوكية والتعاطي 

 ميكنك الوصول إىل مجموعة من  	
خدمات الصحة النفسية لعالج االكتئاب 

والقلق وغريها من حاالت الصحة 

النفسية/العقلية.

 إحالتك إىل أخصايئ الصحة العقلية  	
املناسب أو األخصايئ االجتامعي أو 

املعالج أو الطبيب النفيس.

 الحصول عىل العالج والدعم الضطرابات  	
اإلدمان وتعاطي املخدرات.

األدوية بأسعار معقولة

 احصل عىل األدوية الطبية املوصوفة  	
 NYC بتكلفة منخفضة يف صيدليات

Health + Hospitals إضافًة إىل 
الحصول عىل األدوية من الصيدليات يف 

الساعات املمتدة، مبا يف ذلك أمسيات 

أيام األسبوع وعطالت نهاية األسبوع.

 اطلب إعادة رصف األدوية الطبية  	
عرب اإلنرتنت.



FAQs

ما هي NYC Care؟

NYC Care هو برنامج قائم عىل 
 NYC Health + العضوية توفرها

Hospitals، والذي مينحك إمكانية 
الوصول إىل طبيبك والخدمات الخاصة بك 

بتكلفة منخفضة أو بدون تكلفة مبا يف ذلك 

زيارات للمتخصصني واألدوية منخفضة 

التكلفة والوصول إىل خدمة العمالء عىل 

مدار الساعة وطوال أيام األسبوع. 

كيف ميكنني التأهل لـ NYC Care؟

يجب أن تكون قد عشت يف مدينة نيويورك 

ملدة ستة أشهر أو أكرث وال تكون مؤهالً 

لخطط التأمني الصحي الحكومية امليسورة 

التكلفة واملتوفرة يف والية نيويورك. قد 

تكون مؤهالً أيًضا إذا كنت غري قادر 

عىل تحمل التأمني الصحي وفًقا للمعايري 

 الفيدرالية. ملعرفة ما إذا كنت مؤهالً، 

 1-646-NYC-CARE اتصل عىل 

)2273-692-646-1( اليوم. 

كم سأدفع مقابل الخدمات؟

سوف تدفع بناًء عىل ما ميكنك تحمله. 

يتم تحديد الرسوم املخصومة حسب حجم 

ودخل عائلتك وتبدأ الرسوم من 0 دوالر. 

ال توجد تكاليف لالنضامم أو رسوم أو 
أقساط شهرية. ملزيد من املعلومات، يرجى 

زيارة nyccare.nyc لرؤية جدول تحديد 

الرسوم الخاص بنا. 

أين ميكنني الحصول عىل الخدمات الصحية؟

بصفتك عضًوا يف NYC Care، سيكون 

بإمكانك الوصول إىل مواقع رعاية املرىض 

 NYC Health + Hospitals التابع لـ

يف مجتمعك. ملعرفة املواقع، قم بزيارة 
nyccare.nyc

هل ستكون خصوصيتي محمية؟

 NYC يلتزم أخصائيو الرعاية الصحية يف

Health + Hospitals بالحفاظ عىل 
معلوماتك الصحية الشخصية وحالة الهجرة 

الخاصة بك. اطلب الرعاية دون خوف. 

سجل يف NYC Care اليوم. 

كيف ميكنني معرفة املزيد أو التسجيل 

يف NYC Care؟ 

 1-646-NYC-CARE اتصل عىل 

)2273-692-646-1(.  ميكنك أيًضا زيارة 
 موقع nyccare.nyc ملعرفة املزيد. 

إننا نتكلم لغتك!

 ملعرفة املزيد 
وللتسجيل، اتصل عىل 

  1-646-NYC-CARE  
 1-646-692-2273 

الخصوصية والرسية مضمونة


