
Ju meritoni kujdes 
shëndetësor të 
përballueshëm. 

"NY State of Health"  
është tregu zyrtar i 
planeve shëndetësore të 
Nju-Jorkut.

Regjistrohuni sot.

™

"NY State of Health" është këtu  
për ju.Jemi përkushtuar t’ju ndihmojmë 
të merrni mbulimin që ju nevojitet 
kështu ju mund të përfitoni kujdesin që 
ju duhet 

"NY State of Health" pajtohet me ligjet e 
zbatueshme federale dhe shtetërore për të 
drejtat civile dhe nuk diskriminon në bazë të 
racës, ngjyrës, kombësisë, besimit/fesë, gjinisë, 
moshës, gjendjes civile/familjare, gjendjes 
gjyqësore, dënimeve për vepra penale, identitetit 
gjinor, orientimit seksual, karakteristikave të 
predispozitave gjenetike, statusit ushtarak, statusit 
si viktimë e dhunës në familje dhe/ose hakmarrjes.

Në internet në adresën  
nystateofhealth.ny.gov

Me telefon në numrin  
1-855-355-5777
TTY 1-800-662-1220

Lidhuni me një ndihmës të 
Regjistrimit në adresën   
info.nystateofhealth.
ny.gov/findassistor

Nëse jeni të pasiguruar:
• Çdokush pa sigurim shëndetësor duhet të aplikojë tani 

nëpërmjet "NY State of Health". 

• "New York" hapi një periudhë të veçantë regjistrimi për 

"rrethana të jashtëzakonshme" për çdokënd që është 

i pasiguruar që të aplikojë për mbulimin me "Qualified 

Health Plan". 

• Regjistrimi është i hapur për të gjitha programet e "NY 

State of Health":  Planet "Medicaid", "Essential Plan", 

"Child Health Plus" dhe "Qualified Health Plans".

Nëse keni humbur punën dhe mbulimin 
e sigurimit shëndetësor:
• Nëse keni humbur sigurimin shëndetësor të punëdhënësit tuaj, 

aplikoni tani nëpërmjet "NY State of Health". 

• Ju mund të keni të drejtë për mbulim falas ose me kosto të ulët 

nëpërmjet "Medicaid", "Essential Plan", "Child Health Plus"  

ose mund të kualifikoheni për "Qualified Health Plan" me 

kredite tatimore. 

• Për të mësuar më shumë na telefononi, vizitoni faqen tonë të 

internetit ose flisni me një ndihmës të regjistrimit.

• Aplikoni nëpërmjet "Marketplace" brenda 60 ditësh nga 

humbja e mbulimit të sigurimit shëndetësor nga punëdhënësi.

INFORMACIONE TË SHKURTRA MBI

Alternativa e sigurimit 
shëndetësor të "NY State of 
Health" gjatë emergjencës së 
Koronavirusit

FLETË INFORMUESE
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INFORMACIONE 
TË SHKURTRA 
MBI

Alternativa e sigurimit shëndetësor të "NY State 
of Health" gjatë emergjencës së Koronavirusit

Përditësime shtesë lidhur me Koronavirusin e Ri janë në dispozicion këtu.
Kontrolloni përsëri për të qenë i azhurnuar. 

3: Regjistrohuni nëpërmjet telefonit me Kujdesin ndaj Klientit: 1-855-355-5777

1: Regjistrohuni përmes faqes tonë të internetit: nystateofhealth.ny.gov
• Na vizitoni në internet dhe na lejoni t'ju ndihmojmë të gjeni një plan të kujdesit shëndetësor që ju përshtatet.

2: Regjistrohuni nëpërmjet telefonit me një ndihmës të Regjistrimit.
• Mijëra ndihmës të regjistrimit janë gati të ndihmojnë në të gjithë vendin.  Klikoni një nga lidhjet më 

poshtë për të gjetur një:
• Gjeni një lundrues këtu
• Gjeni të tjerë ndihmës të Regjistrimit këtu

Ka tre mënyra aplikimi:

™

Nëse jeni i siguruar përmes "NY State of Health" por kushtet tuaja 
kanë ndryshuar: 
• Çdokush që ka pësuar një ndryshim te të ardhurat, punësimi apo ndonjë ngjarje tjetër madhore të 

jetës, mund të kualifikohet për më shumë ndihmë financiare që mund të ulë kostot tuaja.  Përditësoni 
informacionin e llogarisë tuaj sot - në internet apo duke telefonuar një ndihmës të regjistrimit.

• Të gjithë të regjistruarit në "Medicaid", "Child Health Plus" apo "Essential Plan" që priten të rinovojnë 
mbulimin e sigurimit shëndetësor në Prill apo Maj të 2020 do t'u shtyhet data e rinovimit me katër muaj.

• Individët e regjistruar në mbulimin e sigurimit shëndetësor të subvencionuar apo të pa-subvencionuar 
në shtetin e Nju-Jorkut mund të kenë më shumë kohë për të paguar këstet që kanë gjatë periudhës 
së emergjencës së shëndetit publik. Më shumë informacion rreth kësaj periudhe lehtësimi është në 
dispozicion nga NYS Department of Financial Services dhe "NY State of Health".


