
هل تحتاج لتأمني صحي؟
نحن هنا ملساعدتك!

اتصل بنا
املخططون املعتمدون مدربون عىل مساعدتك يف االختيار والتسجيل يف خطة تأمني صحي 

خطوة بخطوة. 

للحصول عىل املزيد من املعلومات يُرجى زيارة موقعنا:
healthsolutions.org/navigator

خطط رعاية صحية مجانية أو منخفضة التكلفة

 ،Child Health Plusو ،Medicaid
Qualified Health Plansو Essential Plan

Updated February 2022
nystateofhealth.ny.gov      1-855-355-5777

MANHATTAN
Chinatown

68 Bayard Street
718-219-4539

يزيلجنإ/ينيص

Chinatown/Lower East 
Side

66 East Broadway
929-270-2179

يزيلجنإ/ينيص

BROOKLYN
Sheepshead Bay

2555 Ocean Ave., 
2nd Floor

646-640-7334
عريب/إنجليزي

Fort Greene
295 Flatbush Ave., 

Extension 
3rd Floor

718-312-9115
ألباين/بوسني

رصيب/مقدوين
تريك/إنجليزي

Sunset Park
462 36th Street, 2nd Floor

718-219-4539
يزيلجنإ/ينيص

QUEENS
Ridgewood

55-05 Myrtle Ave., 3rd Fl
646-584-2855

أسباين/إنجليزي

Flushing
42-60 Main Street 

(Entrance at the  
corner of Blossom Ave.)

917-246-7965
يزيلجنإ/ينيص

Corona
103-24 Roosevelt Ave.,

3rd Floor
646-640-7330

أسباين/إنجليزي

Astoria
12-26 31 Ave.
718-312-9114

أسباين/إنجليزي

Jamaica
90-40 160 Street

646-647-5002
أسباين/إنجليزي

BRONX
East Tremont

535 East Tremont Ave. 
2nd Floor

347-380-1106
يزيلجنإ/ينابس

STATEN ISLAND
Richmond

1698 Victory Boulevard
646-570-7701

عريب/إنجليزي

LONG ISLAND
Nassau & Suffolk 

Counties
270 Lawrence Ave., 

Lawrence

344 Fulton Ave., 
Hempstead

917-246-7906
أسباين/إنجليزي

110 Walt Whitman Road, 
Suite 101, Huntington 

Station
646-632-5986

أسباين/إنجليزي

3455 Veterans Memorial 
Hwy, Ronkonkoma

34 Second Ave.,
Brentwood

450 Waverly Ave., Suite 4, 
Patchogue

646-640-7327
أسباين/إنجليزي



Qualified Health Plans

 	Emblem Health
 	 Empire Blue Cross Blue

Shield
 	Excellus
 	Fidelis Care
 	Health First
 	MetroPlus
 	 Oscar
 	United Healthcare

ميكننا مساعدتك يف معرفة ما إذا كنت مؤهالً و/أو يف ملء الطلب و/أو تجديد التغطية. ميكنك 

 زيارة أي من مواقعنا أو االتصال عىل 1-800-344-4306.
.healthsolutions.org/navigator كام ميكنك زيارة

األوراق املطلوبة
من األفضل أن تتصل بنا ملناقشة ما ستحتاج إلحضاره معك، ولكن إليك بعض األشياء التي غالًبا ما ستحتاجها:

بطاقة تحقيق شخصية )رخصة أو جواز سفر أو البطاقة الخرضاء .. إلخ(    •
رقم وبطاقة الضامن االجتامعي    •

وثائق الهجرة الرشعية )البطاقة الخرضاء، بطاقة ترصيح العمل،  شهادة الجنسية(    •
رسائل املوافقة )البطالة، فرع خدمات الدعم، التقاعد، النفقة(     •

معلومات حول تأمينك الصحي الحايل   •
معلومات حول الدخل اإلضايف )دخل إيجاري أو أرباح مقامرة .. إلخ(   •

معلومات صاحب العمل والدخل )إيصاالت املرتب ومناذج W-2 وعوائد الرضيبة األخرية(   •

Child Health Plusو Medicaid

 Affinity الخطة الصحية   •
- Empire BlueCross BlueShield   •

HealthPlus   
Fidelis Care   •

Emblem Health   •
Health First   •

MetroPlus   •
United Healthcare   •

WellCare   •

تقدم جميع الخطط الصحية يف ساحة التسوق مجموعة واحدة من 

10 منافع طبية أساسية، تشمل ما ييل:

رعاية املرىض الخارجيني — وهو ذلك النوع من الرعاية الذي تحصل عليه دون الترصيح من مستشفى   .1

زيارة غرفة الطوارئ   .2

العالج داخل املستشفى للمرىض الخارجيني   .3

الرعاية قبل وبعد الوالدة   .4

خدمات الرعاية العقلية ومدمني املخدرات وهذا يشمل عالج الصحة السلوكية    .5

واالستشارات والطب النفيس.   

وصفاتك الطبية   .6

الخدمات واألجهزة التي تساعدك عىل التعايف إذا كنت مصابًا أو تعاين من عجز أو    .7

حالة مزمنة. وهذا يشمل العالج الطبيعي واملهني   

وتقويم النطق واللغة والتأهيل النفيس وغري ذلك.   

فحوصك املعملية   .8

الخدمات الوقائية مبا يف ذلك االستشارة والفحوصات واللقاحات للحفاظ عىل صحتك    .9

ورعاية إدارة األمراض املزمنة.   

خدمات طب األطفال — وهذا يشمل رعاية طب األسنان والرعاية البرصية لألطفال  .10

ميكنك مقارنة الخطط استناًدا إىل األسعار والفوائد والجودة ومزايا أخرى تهمك وذلك قبل اتخاذ القرار.

الخطط املتاحة

Essential Plans

 	Affinity الخطة الصحية
 	 Empire BlueCross

BlueShield
 	Emblem Health
 	Fidelis Care
 	Health First
 	MetroPlus
 	United Healthcare


