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 NY State of Healthאיז ניו
יארק’ס אפיציעלער העלט פלאן
מארקפלאץ.
ווי ַאזוי שרייב איך זיך איין?

אנליין ביי
 ystateofhealth.ny.gov
n

אלע  NY State of Healthפלענס שטעלן צו
אומזיסטע פארמיידנדע בענעפיטן פאר יערליכע
טשעק-אפס און סקרינינגס...
ט אז טייל פלענער דעקן
אבער האט איר געוואוס 
באזוכן צום דאקטער ווען איר זענט קראנק אפילו
אויב איר זענט נישט נאכגעקומען אייער דידאקטיבל?
 1ווָאס איז אַ קראנקהייט באזוך?
•אַ קראנקהייט באזוך איז א באזוך צו אייער דאקטער ווען איר זענט
1
קראנק ,אזוי ווי מיט די פלו אדער סיינוס אינפעקציע. 

דורכן טעלעפאן ביי
1-855-355-5777
TTY
1-800-662-1220

באזוכט א פערזענליכער
העלפער אויף
info.nystateofhealth.ny.gov/
findassistor
 NY State of Healthקומט נאך אלע גילטיגע פעדעראלע
ציווילע רעכטן געזעצן און סטעיט 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.

 2פארוואס זאל איך אויסוועלן א פלאן וואס דעקט
קראנקהייט באזוכן איידערן נאכקומען א
דידאקטיבל?
•דער דידאקטיבל איז א סומע וואס איר מוזט באצאלן איידער אייער
פלאן דעקט סיי וועלכע געזונטהייט סערוויסעס וואס זענען נישט
קיין פארמיידנדע בענעפיטן.
•טייל פלענס וועלן באצאלן פאר קראנקהייט באזוכן איידער איר
זענט נאכקגעקומען אייער דידאקטיבל.
•דאס מיינט אז איר קענט קויפן א ביליגערע פלאן און איר און יעדע
פון אייערע געדעקטע פאמיליע מיטגלידער וועלן האבן דריי
אומזיסטע אדער ביליגע קראנקהייט באזוכן צו א דאקטער איידערן
נאכקומען אייער דידאקטיבל.
•איר קענט נאך אלס זיין פאראנטווארטליך פארן מאכן א
קאפעימענט ,אויב דאס איז שייך.
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וועלכע  NY State of Healthפלענס דעקן קראנקהייט באזוכן איידער איר מוזט
נאכקומען א דידאקטיבל?
•אין  ,2020וועלן אלע סטאנדארט בראנז פלענס איינשליסן דריי אומזיסטע קראנקהייט באזוכן אן קא-
פעימענטס אדער דידאקטיבל.
•טייל גאלד און זילבער פלענס וועלן אויך איינשליסן דריי קראנקהייט באזוכן איידער דעם דידאקטיבל .
2

•סטאנדארט פלאטינום פלענס האבן נישט קיין דידאקטיבלס.
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ווי אזוי טרעף איך א  NY State of Healthפלאן וואס דעקט דריי קראנקהייט באזוכן
איידער דעם דידאקטיבל?
העלט פלענס וואס שטעלן צו דריי אומזיסטע אדער ביליגע קראנקהייט באזוכן זענען אוועילעבל אין יעדע קאונטי.
אויסצוגעפינען מער:
•באזוכט די  NY State of Healthפלאן איינקויף און פארגלייך אויף nystateofhealth.ny.gov
•סורטש’ט פלענס מיט “ST3PCP” אינעם פלאן נאמען.
• באזוכט א  NY State of Healthאומזיסטע סערטיפייד איינשרייבונג העלפער .צו טרעפן איינס אין אייער קָאמיוניטי:
•באזוכטinfo.nystateofhealth.ny.gov/findassistor :
• דורכ’ן טעלעפאן אויף TTY 1.800.662.1220 1-855-355-5777

 .1קראנקהייט באזוכן שליסן איין באזוכן צו פריימערי קעיר פראוויידערס וואס ספעציאליזירן זיך אין פאמיליע מעדיצין ,אינטערנעל מעדיצין,
פידיעטריק מעדיצין ,אבסטעטריקס ,גיינעקאלאדזשי ,אדער אוטפעישאנט מענטל העלט אדער ביהעיוויארעל העלט אדער סובסטאנץ
באנוץ סערוויסעס. 
 .2טייל סערוויסעס ,אזוי ווי לאבאראטאריע טעסטס ,מעגן ווערן דורכגעפירט דורכאויס א קראנקהייט באזוך און קענען האבן קאסט-
טיילונג אדער אריינפאלן אונטער אייער דידאקטיבל.
Si usted habla un idioma diferente al inglés, los servicios de asistencia de idioma están disponibles gratis para usted. Llame al
1-855-355-5777 (TTY: 1-800-662-1220).
)1-855-355-5777 (TTY: 1-800-662-1220
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