
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو  6/3/2021 للنشر فوًرا:

 

 

  ماليين 6الحاكم كومو يعلن أن التسجيل من خالل إدارة صحة والية نيويورك يتخطى 
  

  أسواق الوالية تصل إلى مستويات قياسية
  

  تقدم خطة اإلنقاذ األمريكية مساعدة مالية كبيرة للمستهلكين
  

قد وصلت إلى   -سوق الخطط الصحية الرسمي للوالية  - أعلن الحاكم أندرو م. كومو اليوم أن إدارة صحة والية نيويورك 

ركت بليس من خالل ماليين من سكان نيويورك الذين اشتركوا في التأمين الصحي من خالل ما 6إجمالي تسجيل قياسي بلغ 

ويتزامن هذا اإلنجاز الكبير مع المساعدة المالية الجديدة   ميديكيد واسنشل بالن وتشايلد هلث بلس والخطط الصحية المؤهلة.

  للمستهلكين المسجلين في التغطية التجارية. خطة اإلنقاذ األمريكية  والمتزايدة المتاحة اآلن لسكان نيويورك من خالل
  

"بينما نعمل على إعادة بناء وإعادة تصور حالة ما بعد الوباء فإن ضمان حصول سكان نيويورك على  وقال الحاكم كومو

ماليين من سكان نيويورك في التأمين  6سجل أكثر من  رعاية صحية معقولة التكلفة أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.

أنا أشجع أي شخص يحتاج إلى تأمين صحي على   وهذا إنجاز هائل.  -الصحي من خالل إدارة صحة والية نيويورك 

  التسجيل."
  

وقد حصل حوالي    -من سكان نيويورك على ائتمانات ضريبية متزايدة  150,000ومن المتوقع أن يحصل أكثر من 

، ستوسع إدارة  2021وإضافةً إلى ذلك، في يونيو  مما يؤدي إلى خفض تكاليف الرعاية الصحية. -عليها بالفعل   120,000

صحة والية نيويورك اإلعفاءات الضريبية لعشرات اآلالف من سكان نيويورك اإلضافيين ذوي الدخل المرتفع الذين لم يكونوا 

  طة اإلنقاذ األمريكية. مؤهلين للحصول على المساعدة المالية قبل خ
  

 من 
ً
  : 2021مايو  31التسجيل إعتبارا

  

Medicaid  4,539,000  

  893,000  اسنشل بالن

  387,000   تشايلد هيلث بلس 

  220,000  الخطط الصحية المؤهلة

  6,039,000  المجموع

  
  

لقد خفضت خطة اإلنقاذ األمريكية تكاليف الرعاية الصحية من خالل تقديم ائتمانات ضريبية أعلى للمسجلين الحاليين والجدد  

 في المائة من مستوى الفقر الفيدرالي(.  400)أقل من في إدارة صحة والية نيويورك من ذوي الدخل المنخفض أو المتوسط 
دوالر في    104,800بالنسبة للعائلة، يقدر هذا بدخل لغاية   دوالر في السنة.  51,040ة بالنسبة للفرد، يقدر هذا بدخل لغاي

مارس وفي منتصف  31أتاحت إدارة صحة والية نيويورك هذه االئتمانات الضريبية المحّسنة لسكان نيويورك بدًءا من  السنة.

مايو طبق السوق تلقائيًا هذه االئتمانات الضريبية األعلى على المسجلين الذين لم يطالبوا بها بالفعل دون الحاجة إلى أي إجراء 

وسع األهلية للحصول على ائتمانات ضريبية لتشمل األفراد ذوي الدخل األعلى أو الذين  في يونيو، ستت من قبل المستهلكين.

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/1319/text


 

 

واعتباًرا من شهر يونيو أيًضا، ستنفذ إدارة صحة والية نيويورك   في المائة من خط الفقر الفدرالي.  400يزيد دخلهم عن 

  يورك الذين يتلقون إعانات البطالة.تغييرات على النظام إلتاحة الحد األقصى من االئتمان الضريبي لسكان نيو
  

ماليين من سكان نيويورك   6"هنالك اليوم أكثر من  قالت دونا فريسكاتور، المديرة التنفيذية إلدارة صحة والية نيويورك

عملت إدارة صحة والية نيويورك، خالل الجائحة،  مسجلين في خطة صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة من خالل السوق.

كة أمان بالغة األهمية حيث وفرت وصوالً سلًسا إلى التغطية ويعد هذا المعلم الهائل المتمثل في التسجيل دلياًل على التزامنا كشب

  بمساعدة سكان نيويورك في الحصول على تغطية معقولة التكلفة عندما يحتاجون إليها بشدة."
  

وللسماح ألكبر عدد ممكن من المستهلكين بالوصول إلى هذه اإلعفاءات الضريبية المحّسنة وفي ضوء حالة الطوارئ الصحية  

يستطيع المستهلكين التقدم بطلب  .2021ديسمبر  31حتى  2021العامة المستمرة فقد تم تمديد فترة التسجيل المفتوح لعام 

  5777-355-855-1أو عبر الهاتف على الرقم www.nystateofhealth.ny.gov,  للحصول على التغطية من خالل

  .المجاني التسجيل  مساعد أو من خالل التواصل مع
  

  .هنايتوفر مزيد من المعلومات حول كيفية استفادة المسجلين في والية نيويورك من خطة اإلنقاذ األمريكية 
  

###  
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