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גײט נישט ארום אן קײן
דעקונג.
 NY State of Healthאיז
ניו יארק'ס אפיציעלער העלט
פלאן מארקפלאץ.
מיר שטײען גרײט אײך צו
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געבט זיך אײן שױן יעצט.
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nystateofhealth.ny.gov
דורכ'ן טעלעפאן אױף
1-855-355-5777
TTY: 1-800-662-1220
פארבינדט זיך מיט אן
ענראלמענט געהילף אױף
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,ארעסט רעקארד,
קרימינאלע קאנוויקשאן(ס) ,דזשענדער אידענטיטעט,
געשלעכטליכע אריענטאציע ,פרידיספאזינג
גענעטישע כאראקטעריסטיקס ,מיליטערישע
סטאטוס ,דאמעסטישע געוואלדטאטן קרבן סטאטוס
און/אדער נקמה.

עס איז קריטיש װיכטיג צו האבן העלט
אינשורענס .יעצט אפילו מער װי אלעמאל.
 NY State of Healthהאט גענומען פילע שריט
צו העלפן ניו יארקער װאס האבן נישט קײן
דעקונג אדער װאס פארלירן ארבעטגעבער־
באזירטע דעקונג.
אפט געפרעגטע פראגעס׃

טױשונגען אין פארדינסטן און פארלוסט פון
ארבעטגעבער דעקונג׃
װאס זאל איך טאן אױב איך האב פארלױרן מײן ארבעטגעבער העלט
אינשורענס דעקונג אדער איך קען זיך נישט ערלױבן קײן COBRA
װאס װערט אנגעבאטן דורך מײן ַארבעטגעבער?
•איר זענט מעגליך בארעכטיגט פאר הילף מיט צאלן פאר העלט
אינשורענס דעקונג דורך  ,NY State of Healthאדער איר זענט
מעגליך בארעכטיגט פאר אומזיסטע דעקונג.
•ווארט נישט זיך ארײנצוגעבן .איר זאלט זיך ארײנגעבן נישט
שפעטער װי  60טעג נאך פארלירן אײער דעקונג כדי צו מאכן
זיכער אז איר קענט זיך אײנשרײבן פאר דעקונג דאס יאר.
װאס זאל איך טאן אױב מײנע פארדינסטן האבן זיך געטױשט און איך
בין שױן אײנגעשריבן פאר דעקונג דורך  ?NY State of Healthקען
איך באקומען מער הילף מיט צאלן פאר מײן דעקונג?
•איר זענט מעגליך בארעכטיגט פאר הילף מיט צאלן פאר אייער
דעקונג .איר זאלט אפדעיטן אײער אקאונט מיט אײערע נײע
פארדינסטן נישט שפעטער װי  60טעג זינט די טױש .איר קענט
מעגליך קװאליפיצירן פאר מער פינאנציעלע הילף װאס קען
אראפברענגען די קאסט פון אײער דעקונג.
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װאס איז דער
Coronavirus
Aid, Relief
and Economic
Security
?(CARES) Act
דער Coronavirus Aid,
Relief and Economic
Security (CARES) Act
איז דורכגעפירט געװארן
דורך קאנגרעס און
אונטערגעשריבן געװארן
אלס געזעץ דורך פרעזידענט
טראפ אום מערץ .2020 ,27
דער -$2.2טריליאניגע
עקאנאמישע פארלײכטערונג
פעקל איז דורכגעפירט
געװארן צו באשיצן די
אמעריקאנער פאלק פון
די פובליק העלט און
עקאנאמישע װירקונגען פון
קאװיד־.19
דער  CARES Actשטעלט
צו עקאנאמישע הילף פאר
אמעריקאנער ארבעטער,
פאמיליעס און קלײנע
ביזנעסער און זײן צװעק איז
צו אפהיטן דזשאבס פאר
אמעריקאנער אינדוסטריעס.

נײע פעדעראלע אינקאם צאלונגען/ארבעטסלאזיגקײט
קאמפענסאציע אונטער קאװיד׃
איך האב באקומען א צאלונג פון דעם פעדעראלע ( CARES Actבאקאנט אלס
סטימול צאלונג) .װערט די סומע פאררעכנט אלס פארדינסטן אין מײן
 NY State of Healthאפליקאציע?
•נײן .די סטימול צאלונג װערט נישט פאררעכנט אלס פארדינסטן פאר קײן
 NY State of Healthקאנסומער .בארעכטיגטע קאנסומערס װעלן באקומען
אן אײנמאליגע צאלונג פון דעם .U.S. Department of the Treasury
די צאלונגען װערן פארטײלט אונטער א נײע פעדעראלע געזעץ באקאנט
אלס דער  ,CARES Actװאס איז ארײן אין קראפט אין רעאקציע אױף
די קאװיד־ 19פאנדעמיע .בארעכטיגטע קאנסומערס װעלן באקומען אן
אײנמאליגע צאלונג פון  $1,200פער ערװאקסענעם און  $500פער קינד.
איך באקום  Pandemic Unemployment Compensationפון דעם סטעיט
אין צוגאב צו מײנע רעגולערע ארבעטסלאזיגקײט בענעפיטן .זאל איך עס
מעלדן אלס פארדינסטן װען איך געב זיך אײן פאר העלט אינשורענס דורך
?NY State of Health
•עס װענדט זיך אין אײך .די Pandemic Unemployment Compensation
פראגראם צאלונגען ( $600א װאך) װערן פאררעכנט אלס פארדינסטן פאר
אײניגע  NY State of Healthגעניסער ,אבער נישט פאר אנדערע.
•איר זאלט מעלדן אײער פאנדעמיע ארבעטסלאזיגקײט קאמפענסאציע
(:)Pandemic Unemployment Compensation
•איר האט נישט קײן קינדער* אין אײער הױזגעזינד ,און
•אײערע יערליכע פארדינסטן זענען מער װי  $25,520פאר אײן
מענטש אדער  $34,480פאר א פארפאלק.
•מעלדט נישט אײער פאנדעמיע ארבעטסלאזיגקײט קאמפענסאציע
(:)Pandemic Unemployment Compensation
•איר האט קינדער*.
•אײער ערװארטענע יערליכע פארדינסטן זענען װײניגער װי
 $25,520פאר אײן מענטש אדער  $34,480פאר א פארפאלק.
•אױב איר דארפט אפדעיטן אײער אפליקאציע כדי צוצולײגן
 Pandemic Unemployment Compensationאלס פארדינסטן,
שטײען  NY State of Healthגעהילפן און קאסטומער סערװיס גרײט
אײך צו העלפן אױסצופילן די אפליקאציע.
*דער טערמין "קינדער" הײסט א קינד אינגער װי  19יאר אלט ,אדער  19און  20יאר אלט אױב א פול־טײם סטודענט.
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גרעיס פעריאדעס &צאלן פאר דעקונג׃
איך שרײב זיך אײן פאר דעם Essential Plan( )EPאון האב א  $20א חודש פרעמיום .צי דארף איך מאכן מײן ערשטע
פרעמיום צאלונג במשך  10טעג כדי מײן דעקונג זאל זיך אנפאנגען?
•במשך די קאראנאװײרוס עמערדזשענסי פעריאדע װעלן העלט פלענער געבן אײך א לענגערע צײט אפשניט צו מאכן
אײער ערשטע  $20צאלונג .איר זאלט רעדן מיט דעם העלט פלאן װאס איר האט זיך אײנגעשריבן דערפאר.
איך שרײב זיך אײן פאר Qualified Health Plan( .)QHPצי דארף איך מאכן מײן ערשטע פרעמיום צאלונג במשך צען
טעג זינט דעם אנפאנג דאטום פון מײן דעקונג?
•יא .אלע  QHPגעניסער ,ארײנגערעכנט די װאס צאלן די פולע פרעמיום און די װאס באקומען עדװענס פרעמיום
טעקס קרעדיטס ( ,)APTCדארפן מאכן זײער ערשטע פרעמיום צאלונג כדי זײער דעקונג זאל זיך אנפאנגען .אײניגע
פלענער קענען מעגליך פארלענגערן די -10טעגיגע פעריאדע .איר דארפט רעדן מיט דעם העלט פלאן װאס איר
שרײבט זיך אײן דערפאר.
איך בין שױן אײנגעשריבן פאר א  Qualified Health Planאון באקום הילף מיט צאלן פאר דעקונג מיט 'APTCס .װיפיל
צײט האב איך צו צאלן מײן מאנאטליכע פרעמיום?
•במשך די קאראנאװײרוס עמערדזשענסי פעריאדע איז די צײט אפשניט װאס איר האט כדי צו צאלן פאר אײער
מאנאטליכע דעקונג ,באקאנט אלס א "גרעיס פעריאדע" ,פארלענגערט געװארן פון  90ביז  120טעג .איר דארפט
נישט צײגן אז איר האט פינאנציעלע שװעריגקײטן כדי צו קװאליפיצירן פאר די פארלענגערטע גרעיס פעריאדע .דער
חשבון װאס איר קריגט פון אײער העלט פלאן װעט צײגן די דאטומען װען איר דארפט באצאלן.
•אױב איר מאכט נישט אײער פרעמיום צאלונג במשך די -120טאגיגע גרעיס פעריאדע ,װעט אײער העלט פלאן מעגליך
ענדיגן אײער דעקונג דעם 60טן טאג פון די גרעיס פעריאדע ,און איר װעט נישט האבן קײן דעקונג פאר סײ װעלכע
סערװיסעס װאס איר האט גענוצט נאך דעם דאטום און װעט מעגליך נישט קענען קריגן קײן דעקונג פאר'ן רעשט
פונעם יאר ,סײדן איר האט א קװאליפיצירנדע לעבן געשעעניש װאס לאזט אין גאנג א .SEP
•אױב איר האט שװעריגקײטן מיט צאלן פאר אײער דעקונג ,פארבינדט זיך מיט  NY State of Healthאדער רעדט מיט
אײער העלט פלאן .עס איז מעגליך פאראן א מער צוגענגליכע אפציע פאר אײך.
•באמערקונג The NYS Department of Financial Services :האט ארױסגעגעבן אנװײזונגען פאר מענטשן װאס צאלן
פולע פרעמיום פארדעקונג .די מענטשן דארפן באװײז פון קאװיד־ 19שװעריגקײטן.
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