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خد ما ت

الحقوق والخيارات
لغري املؤ ّمن عليهم
ما الذي يجب عليك معرفته؟

سكان نيويورك الذين ال يوجد لديهم أي وثائق غري مؤهلني ملعظم خطط التأمني الصحي
ولكن الخيارات التالية متوفرة برصف النظر عن وضع الهجرة الخاص بك:
• يف حالة الطوارئ ،يغطي  Emergency Medicaidالرعاية يف حالة الطوارئ لسكان نيويورك
أصحاب الدخل املنخفض غري املؤهلني لاللتحاق بربنامج  Medicaidبسبب وضع الهجرة الخاص بهم.
• الحوامل الاليئ ال يتمتعن بأي وثائق مؤهالت أيضً ا للحصول عىل رعاية وتغطية شاملة من خالل
Medicaid for Pregnant Women & Adolescents
( Medicaidللحوامل واملراهقني) (املعروف مسبقًا باسم  )PCAPوبرنامج
( Family Planning Extension Programبرنامج توسعة تنظيم األرسة) (.)FPEP
• األطفال الذين تقل أعامرهم عن  19عا ًما ميكنهم الحصول عىل  Child Health Plusبرصف النظر عن
وضع الهجرة وحتى يف حالة عدم قدرته عىل الحصول عىل .Medicaid
• األشخاص الذين يعانون من فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز ميكنهم الوصول إىل

( AIDS Drug Assistance Programبرنامج املساعدة يف أدوية اإليدز) (.)ADAP

• فحص مجاين لرسطان الثدي وعنق الرحم والقولون واملستقيم لسكان نيويورك املؤهلني الذين
ال يتمتعون بالتأمني أو يتمتعون بتأمني ال يغطي هذه الخدمات .يرجى االتصال بالرقم
 1أو زيارة:
 (1 -866-442-CANCER
) -866-442-2262
.www.health.ny.gov/diseases/cancer/services

• لحاالت الرعاية غري الطارئة ,ميكن لسكان نيويورك الذين ال يوجد لديهم وثائق
استخدام  ،HHC Optionsوهي خطة من Health & Hospitals
(نظام املستشفيات العامة) تحدد دفعات مببالغ معقولة استنادًا إىل
دخلك .يرجى مالحظة أن هذا ليس تأمي ًنا.

فريوس نقص
املناعة البرشية

ال ميكن ملقدمي الخدمات رفض استقبالك

يتعني عىل املستشفيات العامة ومراكز الصحة املجتمعية تقديم
الخدمات حتى إذا كان الشخص غري قادر عىل سداد تكلفة الرعاية الكاملة.
املستشفيات العامة ()Health + Hospitals

مراكز الصحة املجتمعية للعثور عىل مركز
صحة مجتمعية قريب منك ،اتصل برقم
 212.279.9686أو

للعثور عىل مستشفى عامة قريبة منك،
اتصل برقم  311أو

www.chcanys.org

www.nychealthandhospitals.org/contact

ميكننا أيضً ا مساعدتك
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ما الذي يجب فعله إذا كنت أعاين من
حالة طوارئ طبية
ما الذي يجب عليك معرفته؟

تتمتع بالحق يف االتصال برقم  911إلحضار سيارة إسعاف ونقلك إىل املستشفى
لتلقي رعاية طبية طارئة ،حتى إذا مل يكن لديك تأمني أو وثائق.
• العاملون يف الخدمات الطبية الطارئة ( )EMSليس
لديهم الحق يف السؤال عن وضع الهجرة الخاص بك
وال ميكنهم اإلبالغ عن وضع الهجرة الخاص بك إىل
أي جهات حكومية بدون إذنك.

هل ميكن لغرفة الطوارئ رفض
معالجتي إذا كنت ال أمتتع بتأمني؟
ال ،حيث تحمي القوانني الفيدرالية
والخاصة بالوالية جميع املرىض الذين
يحتاجون لرعاية طارئة.

•هناك قانون خاص باملدينة يو ّجه املوظفني يف املدينة بحامية
املعلومات الرسية ،مبا يف ذلك وضع الهجرة فيام يتعلق باألشخاص
الذين يسعون للحصول عىل خدمات املدينة ،مبا يف ذلك الخدمات
املقدمة من ِقبل نظام املستشفيات العامة مبدينتنا
(.)Health + Hospitals

رسي

•قانون إصالح الخدمات الطبية الطارئة ( )EMSRAهو
قانون خاص بوالية نيويورك مينع املستشفيات من تنحية
املرىض أو نقلهم بصورة غري الئقة.

إىل أين تنقلك سيارة اإلسعاف؟
يتعني عىل سيارة اإلسعاف نقلك إىل أقرب مستشفى
ميكنها تقديم الرعاية.
معي؟
هل ميكنك طلب نقلك إىل مستشفى ّ
نعم! يوجد لدى الخدمات الطبية الطارئة ()EMS
"قاعدة العرش دقائق" .ميكنك طلب نقلك إىل مستشفى
إذا مل تكن تبعد بأكرث من عرش دقائق عن املكان
الذي كنت ستُنقل إليه.

• قانون العالج الطبي الطارئ
وحاالت الوالدة النشطة ()EMTALA
يحمي حقك يف تلقي العالج واستقرار حالتك
عندما تحتاج إىل عناية طبية طارئة.

سيارة اإلسعاف

املستشفى:

•يتعني عليها تزويدك بنفس العالج والفحص الذي كانت ستقوم
به ألي شخص يعاين من نفس األعراض.

10
دقائق

•ال ميكنها نقلك إىل مستشفى آخر .يتعني أن يتم العمل عىل
استقرار حالتك ،ما يعني تقليل احتاملية تدهور أحوالك.
لديك الحق يف رفض العالج ولكن فقط بعد إبالغ املستشفى
لك باملخاطر واملزايا الخاصة بالعالج والفحص

اتصل مبنارصي الصحة املجتمعية

عىل الرقم 888.614.5400

للحصول عىل مساعدة بخصوص اإلجابة عىل األسئلة املتعلقة
بالرعاية الطبية الطارئة واستكشاف املشاكل املحتملة بخصوص
الفواتري الطبية الناجمة عن رعاية غرفة الطوارئ وحلها.
ميكننا أيضً ا مساعدتك
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حقك يف الوصول إىل رعاية
صحية بلغتك
ما الذي يجب عليك معرفته؟

يتمتع جميع سكان نيويورك بالحق يف التواصل بلغتهم الخاصة.

منذ  ،2006تؤكد والية نيويورك
عىل حقك:
• إذا مل تكن تتحدث اإلنجليزية أو إذا كنت تفهم لغة أخرى
بطريقة أفضل ،فلديك الحق يف الحصول عىل مساعدة مجانية من
مرتجم عندما تزور املستشفى أو مراكز الصحة املجتمعية
والعيادات و Medicaidأو عيادات املزايا العامة األخرى.
•األشخاص الذين يعانون من مشاكل يف الرؤية أو السمع أو الكالم
لهم الحق يف الحصول عىل خدمات الرتجمة التحريرية والفورية مجانًا.
• يجب توفري مرتجم لك خالل  20دقيقة أو أقل يف
املستشفى ،وخالل  10دقائق أو أقل يف غرفة الطوارئ.
•غري مسموح للمستشفيات باستخدام أصدقاء أو عائلة املريض أو األشخاص
الذين ال يعملون يف املستشفى من أجل تقديم خدمات الرتجمة ،ما مل
يرغب املريض يف الحصول عىل مساعدتهم.
•لك الحق يف رفض استخدام مرتجم من املستشفى،
ولكن يجب أال يقل عمر الشخص الذي يعمل كمرتجم عن  16عا ًما.

ما الذي يجب عليك البحث عنه وطلبه؟

ما الذي ميكنك فعله،
إذا كانت لديك مشكلة؟

• تأكد من أن مقدم الخدمات يضع يف املخطط
الطبي الخاص بك لغتك املفضلة
واحتياجاتك اللغوية.

اطلب التحدث مع مسؤول باملستشفى .إذا مل
ينجح هذا األمر يف الحل ،فيجب عليك تقديم شكوى.

•تأكد من أن املستندات التي ت ُقدم لك
مرتجمة إىل لغتك.

للحصول عىل مساعدة بخصوص الشكوى تواصل مع:

•يتعني تقديم املعلومات إليك
حول املساعدة اللغوية املجانية.

مفوضية النظام الصحي الخاص بالجمهور

6 46.325.5317

ميكننا أيضً ا مساعدتك
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EMERGENCY
MEDICAID
ميكن للمهاجرين الذين ليس لديهم وثائق تلقي ""EMERGENCY MEDICAID
لعالج حالة طبية طارئة*.
*ولكنهم عادة ال يكونوا مؤهلني للحصول عىل تغطية كاملة أو تغطية تأمينية مستمرة من خالل .Medicaid

وضع الهجرة الخاص بك لن يتأثر إذا قمت بالتقديم

NEW YORK STATE

ENEFIT

EMEGENCY MEDICAID

كيف ميكنني معرفة ما إذا كان بإمكاين الحصول عىل
EMERGENCY MEDICAID؟

للحصول عىل  ،EMERGENCY MEDICAIDيتعني عليك:
✓تلبية متطلبات الدخل
مقيم بوالية نيويورك
✓أن تكون ً

ال تعترب كل األمراض أو اإلصابات الخطرية مبثابة حاالت طبية طارئة مبوجب القانون!
NEW YORK STATE

NEW YORK STATE

EMEGENCY MEDICAID

EMEGENCY MEDICAID

ENEFIT

ENEFIT

أمثلة ميكن لربنامج EMERGENCY MEDICAID
تغطيتها مبوجب القانون:
— نوبات الربو
— الرسطان

— السكتة الدماغية
— الغيبوبة

— إصابة يف الرأس

أمثلة ال ميكن لربنامج EMERGENCY MEDICAID
تغطيتها مبوجب القانون:

— حاالت العدوى الشديدة

الخدمات املتعلقة بعمليات الزرع
(أي زرع األعضاء)

— الفشل املتعلق بالقلب أو
الكبد أو الكىل

— املخاض والوالدة الذي ميثل
تهديدً ا لألم والجنني

أدوية مع ّينة
برصف النظر عن مكان الحصول
عىل الوصفة الطبية (أي غرفة الطوارئ)

— النوبات

ميكننا أيضً ا مساعدتك
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X

EMERGENCY MEDICAID
املستشفى
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أشهر

غرفة
الطوارئ

اذهب إىل غرفة
طوارئ أو عيادة
للعالج من إصابة
أو مرض!

اشرتك يف أرسع وقت بسبب ما ييل:
• لديك  3أشهر فقط من عالج الحالة الطارئة لتغطية التكلفة

يتعني عىل الطبيب تحديد ما إذا كان مرضك أو إصابتك
متثل حالة طبية طارئة.
يُشخص الفرد عىل أنه يعاين من "حالة طبية طارئة"
عندما تكون هناك أعراض شديدة مثل أمل قوي أو إذا
كانت صحتك أو أعضاؤك أو أجزاء جسمك ستتعرض
لرضر شديد بدون عناية طبية فورية.

• تدفع  Emergency Medicaidفقط مقابل
التكاليف من وقت العالج األول للحالة الطارئة إىل أن تصبح
غري طارئة .للحوامل ،تدفع Emergency Medicaid
مقابل تكاليف الوالدة.

ما الذي يجب معرفته أيضً ا؟
يتعني عىل مقدم الطلب إكامل طلب تقديم

املستشفى

املساعدة املجتمعية

Emergency Medicaid

إلثبات األهلية املالية كل عام.

لك
!ماع

هناك طلب تقديم مختلف
لألشخاص البالغني من العمر
 65عا ًما أو أكرث أو املعاقني

للحصول عىل مساعدة بخصوص طلب تقديم
 ،EMERGENCY MEDICAIDتواصل مع:
• طاقم العمل باملستشفى أو الخدمات االجتامعية التي تعالج طلبات تقديم .Medicaid
• إذا كنت غري مؤ ّمن عليك فيمكنك مراجعة مستشار معتمد لطلبات التقديم أو مدير رعاية ميكنه تأكيد

عدم أهليتك للحصول عىل تأمني ،ثم اعتامدك مسبقًا لاللتحاق بربنامج .Emergency Medicaid
اتصل برقم  311أو أرسل ( GetCoveredNYCأو )SeguroNYC
يف رسالة نصية إىل  877877للعثور عىل أقرب مدير رعاية مجتمعي.

لديك الحق يف تلقي العالج واستقرار حالتك عندما تحتاج إىل
عناية طبية طارئة!؛ برصف النظر عن قدرتك عىل الدفع!
ميكننا أيضً ا مساعدتك

@ACCESSHEALTHNYC

وسائل الحامية وخيارات
سداد فواتري املستشفى
يتمتع كل سكان نيويورك بحق تلقي العالج الطبي الطارئ وغري الطارئ.

يتعني عىل جميع املستشفيات يف نيويورك أن تجعل املساعدة املالية
متاحة لألشخاص الذين ليس لديهم تأمني صحي أو املؤ ّمن عليك تأمي ًنا غري ٍ
كاف برصف النظر عن
وضع الهجرة الخاص بهم (وهو ما يُعرف أيضً ا باسم سياسة الرعاية الخريية).
يتعني عىل جميع املستشفيات تقديم الرعاية بسعر مخفّض إىل األفراد والعائالت
املستحقني للحصول عىل مساعدة مالية .ويُعرف ذلك باسم "السلم املتحرك للرسوم".

"السلم
املتحرك"

لحاالت الرعاية غري الطارئة ,ميكن لسكان نيويورك الذين ال يوجد لديهم وثائق
استخدام  ،HHC Optionsوهي خطة من ( Health & Hospitalsنظام
املستشفيات العامة) تحدد دفعات مببالغ معقولة استنادًا إىل دخلك .يرجى مالحظة
أن هذا ليس تأمي ًنا.
•ال ميكن استخدام الربنامج خارج .NYC Health + Hospitals

ستحصل عىل فاتورة ولكن ميكن تخفيضها وفقًا لسياسة الرعاية الخريية باملستشفى

وسائل حامية أكرث إذا كانت
املستشفى تالحقك للسداد

•إذا كنت مؤهالً للحصول عىل Medicaid
يف وقت تقديم الخدمات ،فيجب أال تكون مدي ًنا بأي يشء.

• يجب عىل وكالة التحصيالت املع ّينة بواسطة املستشفى اتباع سياسة الرعاية الخريية
للمستشفى وتقديم معلومات حول كيفية التقدم للحصول عىل مساعدة مالية.
•يتعني إبالغك قبل  30يو ًما عىل األقل من الذهاب إىل وكالة التحصيل.
ال ترتدد يف االتصال باملستشفى أو بوكالة التحصيالت إذا تلقيت خطابًا
واطلب الحصول عىل مساعدة مالية.
•ال يجوز للمستشفى أو وكالة التحصيالت فرض بيع أو نزع ملكية
مسكنك األسايس لتحصيل مبلغ الدفع.
يُتبع يف الصفحة التالية

ميكننا أيضً ا مساعدتك
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وسائل الحامية وخيارات
سداد فواتري املستشفى
متابعة من الصفحة السابقة

ما الذي تحتاج إىل معرفته

"قانون املفاجأة"

هو قانون خاص بالوالية يحمي
فواتريك الخاصة بالعالج
والخدمات من خارج الشبكة
مبا يف ذلك بعض الخدمات الطارئة.

يجب أال تكون عىل علم
بأن مقدم الخدمات كان من
خارج الشبكة أو تكون إحالتك
إىل مقدم خدمات من خارج
الشبكة قد متت بدون
معرفتك أو موافقتك.

• إذا كنت غري مؤ ّمن عليك ،فقد يكون بإمكانك النزاع بشأن
الفواتري "املفاجئة" من خارج الشبكة من خالل عملية حل
النزاعات الرسمية.

خارج الشبكة

• يرسي القانون فقط عىل الفواتري الخاصة بتواريخ
الخدمات بعد  31مارس .2015
داخل الشبكة

إذا كنت تعتقد أنك رمبا تلقيت فاتورة مفاجأة ،فيمكنك الحصول
عىل مساعدة من الخط الساخن ملنارصي الصحة املجتمعية

888.614.5400

ما الذي يجب عليك معرفته والبحث عنه؟
إذا كنت صاحب دخل منخفض وغري مؤ ّمن عليك وتتلقى رعاية داخلية ،فإن املستشفى
مطالبة بالتحدث إليك حول التقديم للحصول عىل  .Medicaidإذا مل تسألك املستشفى
أو تساعدك يف التقديم للحصول عىل  ،Medicaidفقد ال تحتاج إىل سداد الفاتورة.
للتقديم للحصول عىل تأمني صحي عام أو ليتم إدراجك يف السلم املتحرك للرسوم ستحتاج إىل إكامل منوذج التقديم الرضوري
يف املستشفى التي تخطط لتلقي خدمات الرعاية الصحية منها.
يتعني عىل املستشفى إعالمك بالسلم املتحرك للرسوم خالل القبول ،يتعني أيضً ا كتابة املعلومات
عىل الفاتورة إذا حصلت عىل واحدة.
ميكنك طلب سياسة السلم املتحرك للرسوم الخاص باملستشفى ونسخة من سياسة
ومنوذج الرعاية الخريية .فسياسة الرعاية الخريية الخاصة بكل مستشفى مختلفة.
يتعني تعليق إخطارات سياسة السلم املتحرك للرسوم يف جميع أنحاء املستشفى.
ال ميكن للمستشفى تأخري فحص مريض يف غرفة طوارئ للسؤال حول قدرتك عىل سداد مقابل الخدمة.
يجب أال يكون لدى العيادات الخاصة لألطباء سياسات السلم املتحرك للرسوم.

ميكننا أيضً ا مساعدتك
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