
مفتاحك للرعاية 
الصحية يف املدينة
أطلق العنان لحقك يف الحصول عىل رعاية 

صحية بكرامة واحرتام، بغض النظر عن حالة 

الهجرة أو القدرة عىل الدفع

متاح عىل مستوى املدينة يف 
NYC Health + مواقع 

!Hospitals 
كن عضًوا يف NYC Care اليوم! 

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

nyccare.nyc
إن الخصوصية والرسية مضمونة. ال يشكل التسجيل 

يف NYC Care  خطراً مبوجب قاعدة “الرسوم 
العامة”.



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. 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. 

 NYC الربنامج متاح اآلن يف جميع املناطق الخمسة يف مواقع
.Health + Hospitals

مع NYC Care، ميكنك: 

الحصول عىل بطاقة عضوية للوصول إىل الرعاية الصحية يف  	
 NYC Health + Hospitals مواقع رعاية املرىض التابعة لـ

يف مجتمعك.
الحصول عىل موعدك األول خالل أسبوعني مع مقدم الرعاية  	

األولية الخاص بك الذي سيساعدك عىل تجنب اإلصابة باملرض 
وسيتواصل معك بخصوص الخدمات األخرى التي تحتاجها 

للحفاظ عىل صحتك.

الحصول عىل املساعدة متى احتجت إليها من خالل االتصال  	
مبركز االتصال الخاص بنا، متاح عىل مدار الساعة طوال 

أيام األسبوع.

ميكنك الوصول إىل األدوية الطبية املوصوفة بكلفة منخفضة عىل  	
مدار الساعة وطوال أيام األسبوع.

الحفاظ عىل صحتك بدعم من فريق الرعاية األولية الذي  	
يضم املمرضات وأخصائيي الصحة العقلية واملساعدين الطبيني 

واألخصائيني االجتامعيني والصيادلة وخرباء التغذية.

الحصول عىل جودة الرعاية الصحية. ال توجد تكاليف لالنضامم  	
أو رسوم شهرية. تكلفة الحصول عىل الرعاية الصحية معقولة، 

وبناًء عىل دخلك.

ابق عىل اتصال دائم. تابعنا.

ملعرفة املزيد 
وللتسجيل، اتصل عىل 

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

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

قاعدة “الرسوم العامة”.
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