
Quý vị xứng đáng được 
hưởng dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe giá phải chăng. 

NY State of Health là 
Marketplace (Thị trường) về 
chương trình chăm sóc sức 
khỏe chính thức của New York.

Hãy ghi danh ngay hôm nay.

™

NY State of Health luôn sẵn sàng hỗ 
trợ quý vị. Chúng tôi cam kết giúp quý 
vị sẽ có được loại bảo hiểm mà quý vị 
cần để quý vị có thể nhận được dịch vụ 
chăm sóc mà quý vị cần.  

NY State of Health tuân thủ tất cả các luật về quyền 
công dân hiện hành của Liên Bang cũng như các luật 
của tiểu bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa 
trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, niềm 
tin/tôn giáo, giới tính, độ tuổi, tình trạng hôn nhân/
gia đình, lý lịch tư pháp, (các) tiền án, nhận dạng giới 
tính, định hướng tính dục, đặc điểm gen bẩm sinh, tình 
trạng quân nhân, trạng thái là nạn nhân của bạo lực 
gia đình và/hoặc trả đũa.

Trực tuyến tại  
nystateofhealth.ny.gov

Qua điện thoại theo số 
1-855-355-5777
TTY: 1-800-662-1220

Kết nối với một Chuyên viên 
Hỗ trợ Ghi danh tại địa chỉ   
info.nystateofhealth.
ny.gov/findassistor

Nếu Quý Vị Chưa Có Bảo Hiểm:
 • Bất kỳ người nào chưa có bảo hiểm cần nộp hồ sơ ngay thông 

qua NY State of Health. 
 • New York đã dành một khoảng thời gian ghi danh đặc biệt 

dành cho các “tình huống đặc biệt” để bất kỳ người nào 
chưa có bảo hiểm đều có thể nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm 
Qualified Health Plan. 

 • Việc ghi danh này áp dụng với tất cả các Chương trình của NY 
State of Health:  Medicaid, Essential Plan, Child Health 
Plus và Qualified Health Plans.

Nếu Quý Vị Đã Bị Mất Việc Làm Và Bảo  
Hiểm Y Tế:

 • Nếu quý vị bị mất bảo hiểm y tế do chủ lao động đóng, hãy nộp 
hồ sơ ngay thông qua NY State of Health. 

 • Quý vị có thể đủ điều kiện tham gia bảo hiểm miễn phí hoặc 
được giảm phí thông qua các chương trình Medicaid, the 
Essential Plan, Child Health Plus hoặc quý vị có thể đủ điều 
kiện tham gia một Qualified Health Plan với tín dụng thuế. 

 • Hãy gọi cho chúng tôi, truy cập trang web của chúng tôi hoặc 
trao đổi với một chuyên viên hỗ trợ ghi danh để tìm hiểu thêm.

 • Nộp hồ sơ thông qua Marketplace trong vòng 60 ngày kể từ 
khi bị mất bảo hiểm y tế do chủ lao động đóng.

THÔNG TIN NHANH VỀ

Các Tùy Chọn Bảo Hiểm  
NY State of Health Trong Tình 
Huống Khẩn Cấp Vì Vi Rút Corona
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THÔNG TIN NHANH VỀ Các Tùy Chọn Bảo Hiểm NY State of Health 
Trong Tình Huống Khẩn Cấp Vì Vi Rút Corona

Tham khảo các cập nhật khác về Vi rút Corona Chủng mới tại đây.  
Kiểm tra lại để luôn cập nhật. 

3: Ghi Danh Qua Điện Thoại Với Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng: 1-855-355-5777

1: Ghi Danh Thông Qua Trang Web Của Chúng Tôi: nystateofhealth.ny.gov
 • Hãy liên hệ trực tuyến với chúng tôi và để chúng tôi giúp quý vị tìm một chương trình chăm sóc y tế phù hợp  

với quý vị.

2: Ghi Danh Qua Điện Thoại Với Một Chuyên Viên Hỗ Trợ Ghi Danh
 • Hàng nghìn chuyên viên hỗ trợ ghi danh trên toàn tiểu bang đang sẵn sàng hỗ trợ quý vị.  Nhấn vào một trong 

các liên kết sau đây để tìm một chuyên viên hỗ trợ ghi danh:
 • Tìm một Người hướng dẫn tại đây
 • Tìm các Chuyên viên Hỗ trợ Ghi danh khác tại đây

Có Ba Cách Để Nộp Hồ Sơ:

™

Nếu quý vị đã có bảo hiểm thông qua NY State of Health nhưng tình huống của 
quý vị đã thay đổi: 
 • Bất kỳ người nào có thay đổi về thu nhập, việc làm hoặc một sự kiện quan trọng khác trong cuộc sống đều có thể đủ 

điều kiện được nhận thêm hỗ trợ tài chính để trang trải các chi phí của quý vị.  Cập nhật thông tin chương mục của quý 
vị ngay hôm nay - trực tuyến hoặc bằng cách gọi cho một chuyên viên hỗ trợ ghi danh.

 • Toàn bộ những người đã ghi danh các chương trình Medicaid, Child Health Plus hoặc Essential Plan, đã đến hạn 
gia hạn bảo hiểm vào tháng 4 hoặc tháng 5 năm 2020, sẽ được gia hạn ngày gia hạn thêm bốn tháng nữa.

 • Các cá nhân đã ghi danh tham gia bảo hiểm được và không được trợ cấp tại Tiểu bang New York đều có thêm thời gian 
để đóng mọi khoản phí bảo hiểm còn nợ trong khoảng thời gian diễn ra tình huống khẩn cấp về y tế công cộng. Tham 
khảo thêm thông tin về các thời gian ân hạn này tại Department of Financial Services và NY State of Health.

https://info.nystateofhealth.ny.gov/resource/coronavirus-and-covid-19-information
https://info.nystateofhealth.ny.gov/IPANavigatorSiteLocations
https://nystateofhealth.ny.gov/agent/hx_brokerSearch

