
الرعاية الصحية يف نيويورك هي تغطية شاملة من شأنها أن

توفري تغطية ذات جودة عالية لكل سكان نيويورك

بغض النظر عن وضع الهجرة , أو املدخول السنوي, والحالة املهنية

إزالة الحواجز املايل

إىل الرعاية الصحية مثل.، ال للتكاليف الزائدة

،الخارجة من جيب الفرد، وأقساط التأمني، والقروش

الخصومات، التأمني املختلط أو رسوم خارج الشبكة

تغطية جميع طبيا

،الرعاية الرضورية

،مبا يف ذلك طب األسنان، والرؤية

الصحة العقلية و

الرعاية اإلنجابية

نظام التأمني الصحي القائم عىل الربح يهدر املليارات

من الدوالرات يف التكاليف اإلدارية، والفواتري االحتيالية و

أرباح الرشكات--كل هذا وترك أكرث من مليون شخص يف نيويورك بدون تامني صحي او

منخرط بتأمني صحي غري كاف الحتياجاته

القرار االن   !اتخذ 
اخربهم     و  فيها  تعيش  التي  الوالية  بالسناتور  :اتصل 

WWW.NYHCAMPAIGN.ORG/CONTACT_YOUR_SENATOR او اتصل علی 518-455-2800 

قانون  مساندة  املرجو  اإلنسان.  حقوق  من  هي حق  الصحية   الرعاية 

سكان لكل  التأمني  نظام  ضامن  أجل  من  بنيويورك  الصحية   الرعاية 

!نيويورك

 اشرتك يف حملة الرعاية الصحية 

 يف نيويورك و تلقى املستجدات

من خالل الرسائل النصية

“NYHEALTH”  
اىل 52886

ضامن الرعاية الصحية لجميع الرعاية الصحية املضمونة للجميع

 NEW Y   RKقانون الصحة بنيويورك
HEALTH ACT

 بحاجة ملكافحة مرة أخرى ضد هجامت الكونغرس عىل قانون الرعاية الصحة بأسعار منخفضة نحن عىل

الصعيد الوطني وتنظيم يف نيويورك الرعاية الصحية تضمن التغطية لنا جميعا

،من خالل اتخاذ رشكات التأمني الخاصة للربح من املعادلة

ومن شأن قانون الصحة يف نيويورك أن يوسع نطاق التغطية لتشمل جميع املقيمني يف نيويورك

تبسيط عملية التسليم، يف حني أن توفري لنا املليارات يف السنة
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مسؤولية دفع االنخراط ومن يدفعها

 سيمول قانون الصحة يف نيويورك

 تغطيه لجميع سكان نيويورك، مبا يف ذلك املنخرطني يف برامج املد يكري و املد يكيد،

حتى تكون االنخراطات الحالية مدفوعة

جزءا من التمويل 

يأيت جزء كبري من الباقي من اقتطاعات املرتبات القامئة عىل الدخل. هذه

،وسوف تحل محل الخصومات متاما أقساط مكلفة، والخصومات

التأمني املختلط التي يتقاضاها حاليا التامني الخاص

      لخصومات الشهرية

الدخل العامل الرشكة  صاحب العمل
الخاص

<$25,000

$50,000

$100,000

$400,000

$0

$38

$133

$900

$0

$150

$533

$3,600

$0

$188

$666

$4,500

سيكون هناك مامثلة تدريجيا تخرج

الخصومات عيل أساس الدخل األخرى الخاضعة للرضيبة ، مثل

أرباح رأس املال والفوائد وأرباح األسهم. ستؤثر هذه

.ذوي الدخل املرتفع من تلك املصادر

W W W . N Y H C A M P A I G N . O R G 
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