
NYC CARE
 متاح عىل مستوى املدينة يف مواقع

 !NYC Health + Hospitals
NYC Care هو برنامج للحصول عىل الرعاية الصحية والذي يضمن الخدمات بتكلفة زهيدة أو باملجان 

لسكان نيويورك غري املؤهلني للتأمني الصحي أو الذين 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. 

اتصل عىل  NYC-CARE-646  لتصبح عضًوا يف NYC Care اليوم!  

   NYC Care مزايا أعضاء

الزيارة األوىل يف غضون أسبوعني إىل أحد مقدمي الرعاية األساسية املتخصصني 	

التطعيامت، تصوير الثدي الشعاعي وغريها من الصور الروتينية للبقاء يف صحة جيدة  	

خدمات الرعاية الصحية النفسية واضطرابات تعاطي املخدرات  	

خدمات متخصصة، مثل أمراض القلب، عالج األرجل، التوليد، أمراض النساء والعناية بالبرص  	

األدوية الطبية املوصوفة منخفضة التكلفة ليالً أو نهاراً  	

ممثلو خدمة العمالء يتحدثون لغتك 	

ابق عىل اتصال دائم. تابعنا.
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ملعرفة املزيد وللتسجيل، اتصل عىل

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

nyccare.nyc

إن الخصوصية والرسية مضمونتان. ال يشكل 
 التسجيل يف NYC Care خطراً مبوجب

قانون األشخاص الذين تعولهم اإلدارات العمومية



NYC CARE
Available citywide at  
NYC Health + Hospitals locations! 
NYC Care is a health care access program that guarantees services at little 
or no-cost to New Yorkers who do not qualify for or cannot afford health 
insurance. Unlock your right to affordable health care with dignity and respect, 
regardless of your immigration status or ability to pay. 

Call 646-NYC-CARE to become a member of NYC Care today!  

NYC Care Member Benefits 
 + First visit within two weeks with a dedicated primary care provider
 + Vaccinations, mammograms and other routine screenings to stay healthy 
 + Mental health care and substance-use disorder services 
 + Specialty services, such as cardiology, podiatry, obstetrics, gynecology and vision care 
 + Low-cost prescription medications day or night 
 + Customer service representatives who speak your language

STAY CONNECTED. FOLLOW US.

To learn more and to enroll, call

1-646-NYC-CARE
1-646-692-2273
nyccare.nyc

Privacy and confidentiality are 
guaranteed. NYC Care enrollment 
does not pose a risk under the 
‘public charge’ rule.
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