
עס קומט זיך אייך 
אפארדעבל העלט 

קעיר
NY State of Health שטעלט צו אפארדעבל העלט פלענס און 

פינאנציעלע שטיצע צו נידערן אייערע קאסטן. באקומט אומזיסטע 
פערזענליכע הילף פון וועגווייזערס צו פארגלייכן פלענער און 

אויסוועלן די דעקונג וואס איז דאס בעסטע פאר אייך.

פילע אפארדעבל   הויכע קוואליטעט העלט פלענס

געבורט דאטומען
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ביי NY STATE OF HEALTH וועט איר טרעפן

זיך איינשרייבן איז גרינג! האט די 
אינפארמאציע פאר אייך און פאר יעדן 

מיטגליד פון אייער פאמיליע

פלענס מיט אומזיסטע פארמיידנדע קעיר און נידריגע פרימיומס

סאשעל סעקיוריטי נומערן, פאר לעגאלע  
אימיגראנטן, דאקומענט נומערן אויב אוועילעבל

אומזיסטע פערזענליכע הילף אויסצואוועלן אייער 
פלאן

עמפלוימענט, אינקאם רעקארדס, און 
העלט אינשורענס אינפארמאציע

פינאנציעלע הילף צו העלפן באצאלן פאר דעקונג

nystateofhealth.ny.gov
אומזיסטע פערזענליכע הילף

פארגלייכט פלענער און שרייבט זיך איין היינט! 

די Essential Plan פאר נידריגערע-אינקאם מענטשן5

1-855-355-5777  אדער 
 TTY: 1-800-662-1220



דער 
ESSENTIAL

PLAN
די Essential Plan איז פונקט גוט פאר פיל מענטשן 

מיט נידריגערע אינקאם.

פאר טייל מענטשן, קאסט עס ווייניגער ווי א דאלער א 
טאג. פאר אנדערע, איז עס גענצליך אומזיסט.

און עס איז נישטא קיין שום דידאקטיבל, דעריבער 
הויבט דער פלאן אן צו באצאלן פאר אייער העלט קעיר 

זאפארט. 

דאקטער באזוכן, אריינגערעכנט ספעציאליסטן

טעסטס וואס אייער דאקטער באשטעלט 

פרעסקריפשאן מעדיצינען

אינפעישאנט און אוטפעישאנט קעיר 
ביי א שפיטאל

דער ESSENTIAL PLAN שטעלט צו די 
זעלבע הויכע קוואליטעט בענעפיטן 

ווי אנדערע העלט פלענס 

אונטער די Essential Plan, איז דער טייל וואס איר 
באצאלט פאר יעדע העלט סערוויס – אייער קא-פעימענט 

–אויך זייער נידריג, צומאל $0.

און פארמיידנדע סערוויסעס זענען אומזיסט, 
אריינגערעכנט רוטין דאקטער אונטערזוכונגען און 

סקרינינגס.

 .Essential Plan שרייבט זיך היינט איין אין 
מען קען זיך איינשרייבן א גַאנץ יָאר.

NY State of Health קומט נאך אלע גילטיגע פעדעראלע ציווילע רעכטן געזעצן און דיסקרימינירט נישט באזירט אויף ראסע, 
קאליר, נאציאנאלע אפשטאם, קריד\רעליגיע, מין, עלטער, הייראט\פאמיליע סטאטוס, דיסאביליטי, ארעסט רעקארד, קרימינאלע 

קאנוויקשאן)ס(, דזשענדער אידענטיטעט, געשלעכטליכע אריענטאציע, פרידיספאזינג גענעטישע כאראקטעריסטיקס, מיליטערישע 
סטאטוס, דאמעסטישע געוואלדטאטן קרבן סטאטוס און\אדער נקמה.
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