
إدارة رعايتك الصحية من أي مكان

باستخدام NYC Health + Hospitals MyChart، يمكنك 

ي 
إدارة رعايتك الصحية من هاتفك المحمول أو الكمبيوتر. بعد التسجيل �ف

MyChart وتسجيل الدخول إليه، يمكنك:

ية الأخرى  	 الطالع عىل نتائج اختبارك ونتائج الفحوصات المخ�ب

إرسال رسائل آمنة إىل عيادة طبيبك 	

طلب إعادة رصف الأدوية  	

تحديد المواعيد وتسجيل الوصول قبل زيارتك  	

ي والمزيد  	 يل ومشاركة سجلك الط�ب ف ت�ف

 لمعرفة المزيد عن MyChart، تفّضل بزيارة

 mychart.nychealthandhospitals.org أو استفرس من 
فريق الرعاية الخاص بك. 

دفع تكاليف رعايتك الصحية

يحقُّ لك الحصول عىل رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة، بغض 

النظر عن قدرتك عىل دفع التكاليف أو وضع الهجرة الخاص بك. اتصل بالرقم 

3131-694-646-1 لتتعرّف عىل الخيارات المتاحة لك ولعائلتك. 

 NYC Health + Hospitals ف الصحي الخاصة ب توفر خطة التأم�ي

ف والأطفال والعائالت، كما تقدم  تأميًنا صحًيا منخفض التكلفة أو مجانًا للبالغ�ي

وس نقص المناعة  ف بف�ي خطًطا خاصة لموظفي المدينة والأشخاص المصاب�ي

ية والأفراد الذين يحتاجون إىل رعاية طويلة الأجل. اتصل بالرقم  البرسش

METRO-475-800-1  أو 6387-475-800-1 لمعرفة المزيد.

NYC Care هو برنامج للحصول عىل الرعاية الصحية والذي يضمن تقديم 
ف الصحي  ف للتأم�ي الخدمات بأقل تكلفة أو مجانًا إىل سكان نيويورك غ�ي المؤهل�ي

أو ل يمكنهم تحمل تكاليفه. اتصل بالرقم NYC-CARE-646-1  أو 

.1-646-692-2273



ابق عىل اتصال دائم. تابعنا.

عش حياتك الأك�ش صحة.

لحجز المواعيد، اتصل بالرقم

 1-844-NYC-4NYC 
(1-844-692-4692)

www.nychealthandhospitals.org
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عش حياتك الأك�ش صحة.

 نحن 
 هنا 

من أجلك. 



إن العناية بصحتك أمر مهم. تعمل 

NYC Health + Hospitals عىل تسهيل الحصول 
ي تحتاجها. 

عىل الرعاية ال�ت

ي 
سواء كان الوقت قد حان لتحديد موعد زيارتك للفحص البد�ف

السنوي أو إعادة جدولة زيارة أو إجراء للرعاية الوقائية قمت 

بتأجيله، فإن أطباءنا مستعدون لرؤيتك.

نحن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ عىل سالمتك عندما تح�ف 

إىل أي من مواقعنا. يرتدي موظفونا كمامات ومعدات واقية 

دائًما. يتم فحص جميع الأشخاص الذين يدخلون مستشفياتنا 

وس كورونا  أو غرف الطوارئ أو العيادات للكشف عن أعراض ف�ي

ط عىل جميع المر�ف والزوار ارتداء  (COVID-19). يُش�ت
الكمامات واتباع قواعد التباعد الجتماعي. يتم تنظيف وتعقيم 

جميع مواقعنا عىل مدار اليوم.



كيف يمكنك رؤية طبيبك

 إن رؤية طبيبك أو ممرضك أمر سهل وآمن. يُمكنك اليوم تحديد موعد لزيارة 

لك. اتصل بالرقم ف ي م�ف
 شخصية أو ع�ب الهاتف أو ع�ب الفيديو وأنت مرتاح �ف

NYC-4NYC  (1-844-692-4692)-844-1.  استفرس من فريق 
الرعاية الصحية الخاص بك عن الخيار المناسب لك.

المواعيد الطبية الشخصية 

عياداتنا آمنة ومفتوحة للرعاية. نستقبل المر�ف الجدد ونحدد 

مواعيد الزيارات الشخصية. اتصل لالستفسار عن ساعات العمل 

 .COVID-19 الخاصة إذا كنت مسًنا أو أك�ش تعرًضا لالإصابة بـ

زيارات فحص رسيعة 

يعد هذا خياًرا جديًدا ورسيًعا عندما تحتاج إىل إجراء فحوصات 

ية أو للتحقق من العالمات الحيوية مثل ضغط الدم ومعدل  مخ�ب

بات القلب والوزن. اسأل فريق الرعاية الصحية الخاص بك إذا  رصف

كان هذا هو الخيار المناسب لك.

زيارات ع�ب المكالمات الهاتفية والفيديو

ل من خالل زيارة  ف يمكنك التحدث إىل طبيبك أو ممرضتك من الم�ف

عن بُعد عن طريق الهاتف أو الفيديو. سيتصل بك مقدم الرعاية 

ي وقت الموعد المحدد. بالنسبة للزيارات ع�ب الفيديو، يمكنك 
�ف

التصال عند تسجيل الدخول إىل بوابة MyChart الخاصة 

 . بالمر�ف



نحن هنا من أجلك. مكان واحد لتلبية جميع احتياجات رعايتك الصحية.

الرعاية الأساسية للكبار والأطفال 	

طب القلب 	

طب الأمراض الجلدية 	

الرعاية الطارئة 	

طب الجهاز الهضمي 	

خدمات الصحية النفسية 	

طب الأعصاب 	

الأمراض الرئوية 	

اضية 	 الرعاية العاجلة الف�ت

صحة المرأة 	

ي يحتاجها. وضعت 
ل يجب أن يبقى أحد بدون تلقي الرعاية ال�ت

NYC Health + Hospitals بروتوكولت أمان واسعة النطاق للحفاظ 
عىل سالمة جميع المر�ف عند طلب الرعاية. من المهم بشكل خاص أل يفوت 

طفلك زيارته الصحية أو لقاحاته.

ي من 
ي من أعراض السكتة الدماغية أو النوبة القلبية، أو تُعا�ف

إذا كنت تعا�ف

ألم شديد، أو أي حالة طوارئ أخرى، فال تؤجل العالج خوًفا من التعرض 

ي 
وس كورونا (COVID-19). تحتوي جميع غرف الطوارئ �ف لف�ي

NYC Health + Hospitals عىل مناطق منفصلة للمر�ف الذين 
وس كورونا (COVID-19). اتصل بالرقم 911 أو  يعانون من أعراض ف�ي

توّجه إىل أقرب غرفة طوارئ للحصول عىل الرعاية.

وس كورونا )COVID-19( والأجسام المضادة مجانًا  اختبارات ف�ي

قم بإجراء الختبار اليوم لحماية نفسك وأحبائك. يجب عىل جميع سكان 

وس كورونا (COVID-19)، ح�ت لو لم يكن لديهم  نيويورك إجراء اختبار ف�ي

 الأعراض. إن الختبارات مجانية وآمنة ورسيعة وسهلة. اتصل بالرقم   

CVD-19NY (1-877-283-1969)-877-1 للعثور عىل موقع 
اختبار بالقرب منك.


