
KARAPAT-DAPAT KA 
PARA SA ABOT-KAYANG 
PANGANGALAGA NG 
KALUSUGAN
Nag-aalok ang NY State of Health ng abot-kayang mga 
health plan at suportang pinansyal para mapababa ang 
iyong mga gastusin. Makakuha ng libreng pinasadyang 
tulong mula sa mga navigator para paghambingin ang mga 
plan at piliin ang coverage na pinaka naaangkop sa iyo.

Maraming abot-kayang may kalidad na mga 
health plan

Mga araw ng kapanganakan
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SA NY STATE OF HEALTH MAKAKAHANAP KA NG

MADALI LANG ANG PAG-SIGN UP! KUNIN 
ANG IMPORMASYONG ITO PARA SA IYO AT 
SA BAWAT MIYEMBRO NG IYONG PAMILYA

Mga plan may libreng preventive care at 
mabababang premium

Mga numero ng social security o, para sa legal na mga 
imigrante, kung available ang mga numero ng dokumento

Libreng one-on-one na tulong para piliin ang 
iyong plan

Trabaho, mga talaan ng kinikita, at 
impormasyon ng health insurance

Pinansyal na tulong para makatulong na 
bayaran ang iyong coverage

Paghambingin ang mga Plan at Magpatala ngayon!
nystateofhealth.ny.gov
Libreng in-person na tulong
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Ang Essential Plan para sa mga indibidwal na 
mababa ang kita

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



THE 
ESSENTIAL
PLAN
Naaangkop ang Essential Plan sa maraming 
indibidwal na may mabababang kita.

Para sa iilan, ito ay nagkakahalaga lang ng wala pang 
isang dolyar kada araw. Para sa iba, wala itong bayad.

AT WALA ITONG DEDUCTIBLE, kaya't 
inuumpisahan na kaagad ng plan na bayaran ang 
iyong pangangalagang pangkalusugan. 

Mga pagpapatingin sa doktor, kasama na ang 
mga espesyalista

Ang mga pagsusuri na inutos ng iyong doktor

Mga iniresetang gamot

Inpatient at outpatient na pangangalaga 
sa isang ospital

THE ESSENTIAL PLAN AY NAGHAHANDOG 
NG PAREHONG MGA DE KALIDAD NA 
BENEPISYO KATULAD NG IBANG MGA 
PLAN SA PANGKALUSUGAN

Sa ilalim ng Essential Plan, ang bahagi ng gastusin 
na iyong babayaran para sa bawat serbisyong 
pangkalusugan — ang iyong co-payment — ay 
napakababa rin, at minsan ito'y $0.

At wala kang babayaran para sa mga serbisyo 
ng pag-iiwas sakit, kabilang ang mga regular na 
pagsusuri ng doktor at mga screening.

Mag-sign up para sa Essential Plan ngayon. 
Ang pagpapa-enroll ay bukas BUONG TAON.

Sumusunod ang NY State of Health sa mga naaangkop na Federal civil rights na batas at mga batas ng estado, at hindi 
nakikitungo nang may diskriminasyon batay sa lahi, kulay, pinagmulang bansa, pinaniniwalaan/relihiyon, kasarian, edad, 
marital/family status, rekord sa pagkaka-aresto, (mga) kriminal na pagkakasakdal, gender identity, sexual orientation, 
predisposing genetic characteristics, military status, katayuan bilang biktima ng domestic violence at/o paghihiganti.
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