
 

 מיר שיקן אייך א וויכטיגע שטייער דאקומענט

איר אדער א פאמיליע מיטגליד איז געווען איינגעשריבן אין העלט אינשורענס אבער האט 

און איר  2021נישט באקומען הילף עס צו באצאלן פאר א טייל אדער פאר די גאנצע יאר 

 צוריקצאלדארפט מעגליך נוצן די פארם פאר אייער פעדעראלע שטייער 
 

 2021סטעיט אוו העלט אין יאר  NYאיר אדער א פאמיליע מיטגליד האט באקומען העלט אינשורענס דורך די 

. לויט אייער 2021אבער האט נישט באקומען הילף עס צו באצאלן פאר א טייל אדער פאר די גאנצע אין יאר 

די צייט פון שטייער. הילף וועט קומען אין איינקונפט, קענט איר נאך מעגליך באקומען פינאנציעלע הילף אין 

( Premium Tax Credit, PTCפארעם פון א שטייער קרעדיט )אויך באקאנט אלץ די פרימיום שטייער קרעדיט )

וואס קען פארגרעסערן אייער ריפאנד אדער פארמינערן די סכום שטייער וואס איר זענט שולדיג פאר אייער 

 ער.פעדעראלע איינקונפט שטיי 2021

צו זען אויב איר  8962פארם  IRSווען איר פארענדיגט אייער פעדעראלע איינקונפט שטייער צוריקצאל, נוצט די 

 .www.irs.govאויף  8962קענט באקומען די הילף. איר קענט באקומען די פארם 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 עס איז וויכטיג אז איר זאלט וויסן... 
 

 

 דא איז וויאזוי צו
 בַאקומען הילף

 

 8962פארם  IRSווען איר פארענדיגט אייער פעדעראלע שטייער צוריקצאל, פילט אויס די 

פארם  IRSאון די מיטגעלייגטע פרימיום טשארט.  A-1095נוצנדיג די מיטגעלייגטע פארם 

 וועט אייך לאזן וויסן וויפיל הילף איר זענט מעגליך קוואליפיצירט צו באקומען. 8962

 

פארוואס איר 
קענט מעגליך 

אקומען ב
 אנדערע
 פארמס
 

פאר יעדע קופער, זילבער, גאלד אדער פלאטינום  A-1095איר וועט באקומען איין פארם 
. איר 2021העלט פלאן וואס איר אדער א פאמיליע מיטגליד איז געווען איינגעשריבן אין יאר 

אויב איר האט געהאט סיי וועלכע טוישן אין אייער  A-1095וועט באקומען מער ווי איין פארם 
NY  1095. פארם 2021סטעיט אוו העלט דעקונג דורכאויס-A  ווערט נישט געשיקט פאר

קאטאסטראפישע פלענער, מעדיקעיד, טשיילד העלט ּפלָאס, אדער די עסענשל פלאן ווייל די 
 פלענער זענען נישט בארעכטיגט פאר שטייער קרעדיט.

, איז מעגליך אז איר וועט באקומען אנדערע וויכטיגע שטייער פארמס. A-1095חוץ פארם 
 .C-1095און  B-1095דאס זענען פארמס 

אויב איר אדער א פאמיליע מיטגליד איז געווען איינגעשריבן אין מעדיקעיד, טשיילד העלט 
, קענט איר בעטן א 2021ּפלָאס, אדער די עסענשל פלאן אין ניו יארק סיי ווען דורכאויס 

1095-B  1-800-541פארם פון די ניו יארק סטעיט דעּפַארטמענט ָאוו העלט דורך רופן-
ווי למשל א  -. אויב איר זענט געווען איינגעשריבן אונטער אנדערע סארט דעקונגען 2831

, טרייקעיר, בענעפיטן פון די Cאדער  Aקאטאסטראפישע פלאן, מעדיקעיר חלקים 
באצאלטע העלט -, אדער געוויסע ארבעטסגעבערדעפארטמענט פון וועטעראנען געשעענישן

פון אנדערע  C-1095אדער פארם  B-1095קענט איר באקומען פארם  -אינשורענס 
פארם און טוט נישט  A-1095סטעיט אוו העלט טוט נאר צושטעלן די  NYקוועלער. די 
 פארם. C-1095פארם אדער די  B-1095צושטעלן די 

 

http://www.irs.gov/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
 

 

 

אייער מאנאטליכע וויאזוי צו נוצן די מיטגעלייגטע טשארט צו טרעפן 
 Second Lowest Costצווייט נידריגסטע קאסט זילבער פלאן )

Silver Plan, SLCSP פארם 8962( פרימיום פאר די 
 

וויאזוי צו 
באקומען 
 ענטפערס
צו אייערע 
 פראגעס

 

סטעיט אוו  NYפארם, רופט  A-1095אויב איר טראכט אז מיר האבן געמאכט א טעות אויף אייער 

זאלן קענען פאררעכטן די אז מיר  1-855-766-7860ווי פריער מעגליך אויף  העלט
 רעקארד.

 
, די שטייער קרעדיט אדער די מיטגעלייגטע A-1095אויב האט איר פראגעס וועגן פארם 

, רופט http://info.nystateofhealth.ny.gov/TaxCreditsבאזוכט פרימיום טשארט, 

NY  סטעיט אוו העלטat 1-855-766-7860 , רופט קאמיוניטי געזונט אדער

 .1-888-614-5400אדוואקאטן'ס הילף ליין אויף 

 
שטייער פארמס וואס איר האט  C-1095אדער  B-1095אויב האט איר א פראגע וועגן די 

 מעגליך באקומען, רופט די נומער וואס געפונט זיך אויף די פארמס.

 
פארבינדענע פראגעס, -אדער אנדערע שטייער 8962פראגעס וועגן פארם אויב האט איר 

 .www.irs.gov באזוכט
 

 . 1שריט 

 .2021טרעפט די קאונטי וואו איר האט געוואוינט דורכאויס יעדע מאנאט פון 

 
 . 2שריט 

טרעפט די קאלום טיטל )קעגנאיבער( וואס שילדערט די מערסטע אייער דעקונג פאמיליע. די ליסטע אונטן 
וועט אייך העלפן טרעפן די ריכטיגע טיטל. אייער דעקונג פאמיליע ענטהאלט יעדער איינער פון אייער שטייער 

אליפיצירטע העלט פלאן און ענטהאלט סטעיט אוו העלט קוו NYהויזגעזונד וואס איז געווען איינגעשריבן אין א 
בארעכטיגט פאר אנדערע דעקונג ווי למשל: מעדיקעיד, טשיילד העלט ּפלָאס, די  איזנישט סיי ווער עס 

, טרייקעיר, בענעפיטן פון די דעפארטמענט פון וועטעראנען Cאדער  Aעסענשל פלאן, מעדיקעיר חלקים 
 קונג.געשעענישן, און רוב ארבעטסגעבער באצאלטע דע

 
 . 3שריט 

וועלט אויס די דאלער סומע אין די קאלום וואס איז קעגנאיבער אייער קאונטי. די דאזיגע סומע איז די 
 פרימיום וואס איז שייך פאר אייער קאונטי און דעקונג פאמיליע פאר יענע מאנאט. SLCSPמאנאטליכע 

 

, דארפט איר אויסוועלן די 2021יטע דורכאויס אויב האט איר זיך אריבערגעצויגן פון איין קאונטי צו א צווי
מאנאטליכע פרימיום פאר יעדע מאנאט וואס איר האט געוואוינט אין יעדע קאונטי. און אויב אייער דעקונג 

, דארפט איר אויסוועלן די ריכטיגע פרימיום פאר יעדע מאנאט. 2021פאמיליע האט זיך געטוישט דורכאויס 
און די אנווייזונגען פאר  974פובליקאציע  IRSוי אויסצופילן דעם פארם, ליינט די פאר מער אינפארמאציע וויאז

 .8962פארם  IRSדי 
 

http://info.nystateofhealth.ny.gov/TaxCredits
http://www.irs.gov/


 אייער דעקונג
 נוצט קאלום ... פאמיליע רעכנט אריין ... 
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איר זענט די איינציגסטע מענטש אין אייער דעקונג פאמיליע.אייך.  אינדיווידועל  

 פארפאלק
 

איר און אייער מאן/ווייב זענען אין די איר און אייער מאן/ווייב. 
.עזעלבע דעקונג פאמילי  

איר און אייער מאן/ווייב זענט איינגעשריבן אין די איר און אייער מאן/ווייב. 

פון אייך האט געהאט צוטריט צו אנדערע אבער איינער זעלבע פלאן 

 מינימום עסענשל דעקונג, ווי למשל אינשורענס דורך אן ארבעטסגעבער.

 

 אינדיווידועל
 

איר און אייער שותף איר און אייער שותף אינדערהיים*. 

פלאן אבער זענען  זעלבעאינדערהיים זענט איינגעשריבן אין די 

 אין אנדערע דעקונג פאמיליעס.

 

 אינדיווידועל
 

 אינדיווידועל + קינדער
 

איר און אייער קינד)ער( זענט איר און אייער קינד)ער(. 
.איינגעשריבן אין די זעלבע פלאן  

 אינדיווידועל

איר און אייער קינד זענט איינגעשריבן אין איר און א קינד)ער(. 

אבער אייער קינד האט געהאט צוטריט צו די זעלבע פלאן 

 אנדערע מינימום עסענשל דעקונג.

 
 אינדיווידועל + קינדער

 

איר, אייער מאן/ווייב און אייער איר, אייער מאן/ווייב** און קינד)ער(. 
די זעלבע פלאןקינד)ער( זענט איינגעשריבן אין   

און איז  21אייער קינד איז נאכנישט בלויז א קינד. 

 איינגעשריבן אין זיין אדער איר אייגענע פלאן.

 

* אויב אייער שותף אינדערהיים איז א טייל פון אייער שטייער הויזגעזונד, 

" )פארפאלק( קאלום אנשטאט COUPLEקענט איר נוצן די "

"INDIVIDUAL .)אינדיווידועל( " 

** אויב אייער שותף אינדערהיים איז א טייל פון אייער שטייער הויזגעזונד, 

" )פארפאלק + קינדער( COUPLE + CHILDRENקענט איר אויך נוצן די "

 קאלום אין די מצב.

 

 קינד א בלויז



 Second Lowestזילבער פלענער )מאנאטליכע פרימיומס פאר צווייט נידריגסטע קאסט  2021
Cost Silver Plans, SLCSP ביי דעקונג פאמיליע סארט ,) 

 

דעקונג 

 סארט:

 פארפאלק אינדיווידועל

אנגעוויזענע קינדער 

 26אונטער עלטער פון 

אנגעוויזענע קינדער אין 

 26-29עלטער פון 
בלויז א 

קינד * 

אונטער 

21 

 קאונטי

אינדיווידועל 

+ 

 קינד)ער( 

 פארפאלק

       +

 קינד)ער(

אינדיווידועל 

+ 

 קינד)ער( 

 פארפאלק

       +

 קינד)ער(

 $257.00 $1,690.16 $1,008.16 $1,609.67 $960.15 $1,129.59 $564.80 אלבאני

 $234.09 $1,413.73 $843.27 $1,346.41 $803.12 $944.85 $472.42 אלעגאני

 $265.03 $1,794.47 $1,070.39 $1,776.67 $1,059.76 $1,246.78 $623.39 בראנקס

 $307.88 $1,673.89 $998.47 $1,594.18 $950.92 $1,118.73 $559.36 ברום

 $234.09 $1,413.73 $843.27 $1,346.41 $803.12 $944.85 $472.42 קאטאראוגאס

 $309.42 $1,673.89 $998.47 $1,594.18 $950.92 $1,118.73 $559.36 קאיאגא

 $234.09 $1,413.73 $843.27 $1,346.41 $803.12 $944.85 $472.42 טשאוטאוקא

 $309.42 $1,673.89 $998.47 $1,594.18 $950.92 $1,118.73 $559.36 טשעמונג

 $298.92 $1,554.51 $927.25 $1,480.50 $883.11 $1,038.95 $519.47 טשענאנגא

 $297.70 $1,724.00 $1,038.35 $1,721.18 $1,036.67 $1,189.12 $594.56 קלינטאן

 $257.00 $1,690.16 $1,008.16 $1,609.67 $960.15 $1,129.59 $564.80 קאלאמביע

 $309.42 $1,673.89 $998.47 $1,594.18 $950.92 $1,118.73 $559.36 קארטלאנד

 $313.89 $1,846.88 $1,101.65 $1,758.92 $1,049.19 $1,234.34 $617.16 דעלעוועיר

 $337.51  $1,846.89 $1,101.65 $1,758.95 $1,049.19 $1,234.35 $617.17 דאטשעס

 $234.09 $1,413.73 $843.27 $1,346.41 $803.12 $944.85 $472.42 ערי

 $256.64 $1,554.51 $927.25 $1,480.50 $883.11 $1,038.95 $519.47 עסעקס

 $298.92 $1,554.51 $927.25 $1,480.50 $883.11 $1,038.95 $519.47 פרענקלין

 $259.92 $1,690.16 $1,008.16 $1,609.67 $960.15 $1,129.59 $564.80 פולטאן

 $233.86 $1,413.73 $843.27 $1,346.41 $803.12 $944.85 $472.42 גענעסי

 $259.92 $1,690.16 $1,008.16 $1,609.67 $960.15 $1,129.59 $564.80 גרין

 $298.92 $1,554.51 $927.25 $1,480.50 $883.11 $1,038.95 $519.47 העמילטאן

 $308.07 $1,939.62 $1,163.59 $1,914.02 $1,141.69 $1,343.17 $671.58 הערקימער

 $297.70 $1,554.51 $927.25 $1,480.50 $883.11 $1,038.95 $519.47 דזשעפערסאן

 $265.03 $1,794.47 $1,070.39 $1,776.67 $1,059.76 $1,246.78 $623.39 קינגס

 $298.92 $1,554.51 $927.25 $1,480.50 $883.11 $1,038.95 $519.47 לואיס

 $234.65 $1,543.04 $924.67 $1,476.60 $880.78 $1,036.21 $518.10 ליווינגסטאן

 $298.92 $1,554.51 $927.25 $1,480.50 $883.11 $1,038.95 $519.47 מעדיסאן

 $233.54 $1,538.56 $924.67 $1,476.60 $880.78 $1,036.21 $518.10 מאנרא

 



 
 

דעקונג 
 סארט:

 פארפאלק אינדיווידועל

אנגעוויזענע קינדער 
 26אונטער עלטער פון 

אנגעוויזענע קינדער אין 
בלויז א  26-29עלטער פון 

קינד * 
אונטער 

21 
 קאונטי

אינדיווידועל 
 + 

 קינד)ער(

 פארפאלק
        +

 קינד)ער(

אינדיווידועל 
 + 

 קינד)ער(

 פארפאלק
       +

 קינד)ער(

 $270.94 $1,724.00 $1,040.57 $1,721.18 $1,038.89 $1,189.12 $594.56 מאנטגאמערי

 $246.54 $1,788.70 $1,066.95 $1,703.53 $1,016.14 $1,195.45 $597.73 נעסאו

 $265.03 $1,794.47 $1,070.39 $1,776.67 $1,059.76 $1,246.78 $623.39 ניו יארק

 $234.09 $1,413.73 $843.27 $1,346.41 $803.12 $944.85 $472.42 ניאגארא

 $297.70 $1,554.51 $927.25 $1,480.50 $883.11 $1,038.95 $519.47 אנעדא

 $309.42 $1,673.89 $998.47 $1,594.18 $950.92 $1,118.73 $559.36 אנאנדאגא

 $233.54 $1,538.56 $924.67 $1,476.60 $880.78 $1,036.21 $518.10 אנטעריא

 $337.51  $1,846.89 $1,101.65 $1,758.95 $1,049.19 $1,234.35 $617.17 אראנדזש

 $234.64 $1,413.73 $843.27 $1,346.41 $803.12 $944.85 $472.42 ארליענס

 $306.62 $1,554.51 $927.25 $1,480.50 $883.11 $1,038.95 $519.47 אסוועגא

 $308.07 $1,939.62 $1,163.59 $1,914.02 $1,141.69 $1,343.17 $671.58 אסטעגא

 $337.51  $1,846.89 $1,101.65 $1,758.95 $1,049.19 $1,234.35 $617.17 פוטנאם

 $265.03 $1,794.47 $1,070.39 $1,776.67 $1,059.76 $1,246.78 $623.39 קווינס

 $255.19 $1,690.16 $1,008.16 $1,609.67 $960.15 $1,129.59 $564.80 רענסעלעיר

 $265.03 $1,794.47 $1,070.39 $1,776.67 $1,059.76 $1,246.78 $623.39 ריטשמאנד

 $281.52 $1,925.06 $1,148.28 $1,833.40 $1,093.60 $1,286.59 $643.29 ראקלענד

 $257.00 $1,690.16 $1,008.16 $1,609.67 $960.15 $1,129.59 $564.80 סאראטאגא

 $257.00 $1,690.16 $1,008.16 $1,609.67 $960.15 $1,129.59 $564.80 שענעקטעדי

 $277.68 $1,778.29 $1,070.28 $1,761.26 $1,060.12 $1,223.08 $611.54 שאהארי

 $309.42 $1,673.89 $998.47 $1,594.18 $950.92 $1,118.73 $559.36 שאילער

 $234.65 $1,543.04 $924.67 $1,476.60 $880.78 $1,036.21 $518.10 סענעקא

 $298.92 $1,554.51 $927.25 $1,480.50 $883.11 $1,038.95 $519.47 סט לארענס

 $309.42 $1,673.89 $998.47 $1,594.18 $950.92 $1,118.73 $559.36 סטובען

 $246.54 $1,788.70 $1,066.95 $1,703.53 $1,016.14 $1,195.45 $597.73 סאפאלק

 $337.51  $1,846.89 $1,101.65 $1,758.95 $1,049.19 $1,234.35 $617.17 סאליוואן

 $309.19  $1,673.89 $998.47 $1,594.18 $950.92 $1,118.73 $559.36 טיאגא

 $311.24  $1,923.36 $1,147.27 $1,887.06 $1,125.62 $1,324.25 $662.12 טאמפקינס

 $337.51  $1,846.89 $1,101.65 $1,758.95 $1,049.19 $1,234.35 $617.17 אלסטער

 $257.00 $1,690.16 $1,008.16 $1,609.67 $960.15 $1,129.59 $564.80 ווארען

 $259.92 $1,690.16 $1,008.16 $1,609.67 $960.15 $1,129.59 $564.80 וואשינגטאן

 $234.65 $1,543.04 $924.67 $1,476.60 $880.78 $1,036.21 $518.10 וועין

 $266.80 $1,901.00 $1,133.93 $1,833.40 $1,093.60 $1,286.59 $643.29 וועסטשעסטער

 $234.64 $1,413.73 $843.27 $1,346.41 $803.12 $944.85 $472.42 ווייאמינג

 $234.65 $1,543.04 $924.67 $1,476.60 $880.78 $1,036.21 $518.10 יעיטס



.  אויב נאר 21קינדער, פאר קינדער וואס זענען נאכנישט געווארן  3* די בלויז א קינד מאנאטליכע פרימיום צאל איז די קאסט פער קינד, ביז 
וואס ווערט דא אויסגערעכנט. אויב נאר צוויי קינדער זענען אין די איין קינד איז אין די דעקונג הויזגעזונד, נוצט די מאנאטליכע פרימיום צאל 

זונד, דעקונג הויזגעזונד, פארמערט די בלויז א קינד מאנאטליכע פרימיום צוויי מאל.  אויב דריי אדער מער קינדער זענען אין די דעקונג הויזגע
 פארמערט די בלויז א קינד מאנאטליכע פרימיום דריי מאל.

 
 

 ון נאנדיסקרימינאציע פאליסי מעלדונג פ
 

NY  סטעיט אוו העלט קומט נאך אלע גילטיגע פעדעראלע ציווילע רעכטן געזעצן און סטעיט געזעצן, און
רעליגיע, מין, עלטער, \דיסקרימינירט נישט באזירט אויף ראסע, קאליר, נאציאנאלע אפשטאם, גלויבן

פארבינדענע צושטאנד, ארעסט רעקארד, קרימינאלע -פאמיליע סטאטוס, דיסאביליטי, שוואנגערשאפט\הייראט
באשולדיגונג)ען(, דזשענדער אידענטיטעט, געשלעכטליכע אריענטאציע, פרידיספאזינג גענעטישע 

 אדער נקמה.\כאראקטעריסטיקס, מיליטערישע סטאטוס, דאמעסטישע געוואלדטאטן קרבן סטאטוס און
 

אט דיסקרימינירט קעגן אייך, קענט איר אריינגעבן א קלאגע דורך סטעיט אוו העלט ה NYאויב איר גלויבט אז דער 
אדער, דורך אימעיל'ן די דייווערסיטי  /www.health.ny.gov/regulations/discrimination_complaintsגיין צו: 

 .DMO@health.ny.govמענעדזשמענט אפיס אויף 
 

. דעפארטמענט אוו העלט און יומען סערוויסעס, אפיס U.Sאיר קענט אויך אריינגעבן א ציווילע רעכטן קלאגע מיט די 
אדער דורך פאסט  https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsfפון ציווילע רעכטן עלעקטראניש אויף: 

 ,U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue, SWאדער טעלעפאן צו
Room 509F, HHH Building, Washington, D.C. 20201; 1-800-368-1019  

(TTY: 1-800-537-7697) ..www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html קלאגע בויגנס זענען אוועילעבל אױף 
 

 צושטעלונגען
סטעיט אוו העלט שטעלט צו אומזיסטע הילף און סערוויסעס פאר מענטשן מיט דיסאביליטיס צו קענען גוט  NYדי 

 קאמיוניקירן מיט אונז, אזוי ווי:
• TTY דורך ניו יארק רילעי סערוויס 
קראפט באגרעניצונגען און דארפט מעלדונגען אדער -אויב איר זענט בלינד אדער איר האט ערנסטע זע •

, אדער ברעיל(, CDגעשריבענע מאטריאלן אויף אן אנדערע פארמאט )גרויסע דרוק, אודיא, אדער דאטא אנדערע 
 (.TTY: 1-800-662-1220) 1-855-355-5777רופט 

 
סטעיט אוו העלט שטעלט אויך צו אומזיסטע שפראך הילף סערוויסעס פאר מענטשן וועמענס הויפט  NYדער 

 שפראך איז נישט ענגליש, אזויווי:
 קװאליֿפיצירטע דאלמעטשערס •
 געשריבענע אינפארמאציע אין אנדערע שפראכן  •

 
 1-855-355-5777אויב איר דארפט די סערוויסעס אדער פאר מער אינפארמאציע אויף לאגישע צושטעלונגען, ביטע רופט 

(TTY: 1-800-662-1220.) 


