ساعد موظفيك يف
الحصول عىل رعاية صحية
من NYC CARE
يف مدينة نيويورك ،نؤمن بأن جميع سكان نيويورك لهم الحق يف الحصول عىل الرعاية الصحية األولية والوقائية واملتخصصة
بغض النظر عن حالة الهجرة والقدرة عىل الدفع .بصفتك صاحب عمل ،فأنت رشيك أسايس يف مساعدة موظفيك عىل البقاء
بصحة جيدة وأمان.
لطاملا كان توفري رعاية شاملة وعالية الجودة أم ًرا أساسيًا بالنسبة لـ
 ،NYC Health + Hospitalsوهو نظام الصحة العامة يف املدينة .يف حني أن
فريوس كورونا ( )COVID-19قد أثر عىل جميع سكان نيويورك ،كان التأثري أكرب عىل
أولئك الذين ليس لديهم رعاية صحية شاملة .سيواصل برنامج  ،NYC Careوهو
برنامج للوصول إىل الرعاية الصحية تديره  ،NYC Health + Hospitalsسد هذه
الفجوات بهدف جعل جميع مجتمعات مدينة نيويورك تتمتع بصحة أفضل ،حيث نواصل
مواجهة تحديات هذا الوباء والتغلب عليها .ملساعدة موظفيك الذين ليس لديهم تأمني
للحصول عىل رعاية صحية ميسورة التكلفة ،يرجى إخبارهم بأن يُصبحوا أعضاء يف برنامج
 NYC Careاليوم.

تضمن  NYC Careالوصول
إىل خدمات الرعاية الصحية بتكلفة
قليلة أو بدون تكلفة لسكان
نيويورك غري املؤهلني للتأمني الصحي
أو ال ميكنهم تحمل تكاليفه.

ملاذا يجب أن تهتم بخدمة NYC CARE؟
C
A

أنت تهتم ( )careبصحة موظفيك .حيث إنهم يحافظون عىل استمرار عملك ،ويشاركونك نجاحك ،وتريدهم أن يكونوا عىل ما يرام.
سيكون لدى موظفيك عدد أقل من حاالت الغياب ( )absencesعن العمل من خالل توفري الرعاية الوقائية املنتظمة ،مثل الفحوصات
الصحية والتطعيامت.

R

سوف تحتفظ ( )retainمبوظفيك لفرتة أطول إذا علموا أنك تهتم بصحتهم وصحة أحبائهم.

E

ستزيد الكفاءة ( )efficiencyواإلنتاجية من خالل مساعدة موظفيك عىل أن يعيشوا حياة يتمتعون بها بصحة أفضل.

بدء الحوار عن برنامج  NYC Careمع موظفيك

فيام ييل نص قصري ملساعدتك ،ويتضمن األسئلة الشائعة عن الربنامج.
+إن صحتك مهمة بالنسبة لنا.
+إذا كنت مريضً اُ ،فيجى البقاء يف املنزل واالعتناء بنفسك.

+أرغب أيضً ا يف مشاركة املعلومات معك عن  ،NYC Careوهو برنامج مينح سكان نيويورك غري املؤهلني أو الذين ال ميكنهم الحصول عىل التأمني
الصحي الحصول عىل الرعاية الصحية بتكلفة قليلة أو بدون تكلفة.
+بعد أن تصبح عض ًوا يف هذا الربنامج ،ميكنك :

•الحصول عىل املوعد األول مع مقدم الرعاية األولية الخاص بك يف غضون أسبوعني أو أقل.
•الحصول عىل الدعم من فريق الرعاية األولية الذي يضم املمرضات واختصاصيي الصحة النفسية واملساعدين الطبيني واالختصاصيني االجتامعيني
والصيادلة وخرباء التغذية.
•التواصل مع مركز اتصال  NYC Careواملتاح عىل مدار الساعة وطوال أيام األسبوع ،عندما تحتاج إىل املساعدة.
•الحصول عىل األدوية الطبية املوصوفة بكلفة منخفضة عىل مدار الساعة وطوال أيام األسبوع .وإعادة رصف األدوية الطبية عند الحاجة عىل مدار
الساعة وطوال أيام األسبوع.

س :أين ميكنني استخدام برنامج NYC Care؟
ج :يقدم برنامج  NYC Careحال ًيا لألعضاء شبكة من مقدمي الرعاية والخدمات يف مرافق  NYC Health + Hospitalsفقط .للحصول عىل قامئة مبواقع
 ،NYC Health + Hospitalsيرجى االتصال مبركز اتصال  NYC Careعىل الرقم ( 1-646-NYC-CARE (1-646-692-2273أو زيارة .nyccare.nyc
س :هل ميكنني التأهل لـ NYC Care؟
ج :ملعرفة ما إذا كنت مؤهالً ،اتصل عىل ( 1-646-NYC-CARE (1-646-692-2273اليوم.
س :كم سأدفع مقابل الخدمات؟
ج :ال توجد تكاليف لالنضامم وال توجد أقساط وال رسوم شهرية .فالتكلفة للحصول عىل الرعاية الصحية تستند عىل حجم عائلتك ودخلك ،وتبدأ من
مبلغ  0دوالر .ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة  nyccare.nycلرؤية جدول تحديد الرسوم الخاص بنا.
س :هل  NYC Careتأمني صحي؟
ج NYC Care :هو برنامج للحصول عىل الرعاية الصحية يقدم شبكة من مقدمي الرعاية والخدمات يف مرافق NYC Health + Hospitals
عىل مستوى املدينة .عىل عكس التأمني الصحي ،ال يوجد تكاليف لالنضامم وال أقساط وال رسوم شهرية.
س :لدي تأمني صحي .هل يجب عيل االنسحاب منه والتسجيل يف NYC Care؟
ج :إذا كان لديك تأمني صحي اآلن ،فال تنسحب منه .يجب عىل األشخاص املؤهلني للحصول عىل التأمني إما من خالل صاحب العمل أو من خالل
السوق أو من خالل برنامج  Medicaidالتسجيل يف الربنامج الذي يكونون مؤهلني له.
س :كيف ميكنني معرفة املزيد أو التسجيل يف NYC Care؟
ج :اتصل عىل ( .1-646-NYC-CARE (1-646-692-2273إنهم يتكلمون لغتك! دخلت  NYC Careأيضً ا يف رشاكة مع املنظامت
املجتمعية لدعم التواصل والتسجيل .ميكنك أيضً ا زيارة موقع  nyccare.nycملعرفة املزيد واالطالع عىل القامئة الحالية لرشكاء من املنظامت املجتمعية.
س :كيف ميكنني الحصول عىل الكتيبات؟
ج :يرجى زيارة  nyccare.nyc/resourcesلتنزيل املواد بـ  14لغة.

ابق عىل اتصال دائم .تابعنا.
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