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פאקט בלאט

שנעלע פאקטן איבער

NY State of Health
אינשורענס אפציעס במשך די
קאראנאװײרוס עמערדזשענסי
עס קומט זיך אייך צוגענגליכע
העלט קעיר.

 NY State of Healthשטײט גרײט אייך
צו העלפן .מיר זענען איבערגעגעבן אײך
צו העלפן צו קריגן די דעקונג װאס איר
דארפט כדי איר זאלט קריגן די קעיר
װאס איר דארפט.

שרייבט זיך איין שױן היינט.

אויב איר זענט נישט פארזיכערט׃

 NY State of Healthאיז
ניו יארק'ס אפיציעלער העלט
פלאן מארקפלאץ.

אנליין אױף
nystateofhealth.ny.gov
דורכ'ן טעלעפאן אױף
TTY 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.

•יעדער אײנער אן קײן העלט אינשורענס דארף זיך ארײנגעבן
יעצט דורך .NY State of Health
•ניו יארק האט געעפנט א ספעציעלע "אױסערגעװענליכע
אומשטענדן" ענראלמענט פעריאדע פאר די װאס זענען נישט
פארזיכערט זיך ארײנצוגעבן פאר Qualified Health Plan
דעקונג.
•ענראלמענט איז אפן פאר אלע NY State of Health
פראגראמען׃ MedicaidEssential Plan ,Child Health Plus ,
און .Qualified Health Plans

אױב איר האט פארלױרן אײער ארבעט און
העלט דעקונג׃
•אױב איר האט פארלױרן אײער ארבעטגעבער־באזירטע העלט
אינשורענס ,געבט זיך ארײן שױן יעצט דורך .NY State of Health
•איר זענט מעגליך בארעכטיגט פאר אומזיסטע אדער ביליגע דעקונג
דורך  ,Medicaidדעם Essential Plan Child Health Plus ,אדער
איר קענט מעגליך קװאליפיצירן פאר א Qualified Health Plan
מיט טעקס קרעדיטס.
•רופט אונז ,באזוכט אונזער װעבסײט אדער רעדט מיט אן
ענראלמענט געהילף צו לערנען מער.
•געבט זיך אײן דורך דעם מארקפלאץ נישט שפעטער װי  60טעג
נאכדעם װאס איר האט פארלױרן אײער ארבעטגעבער־באזירטע
העלט דעקונג.
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שנעלע פאקטן איבער

 NY State of Healthאינשורענס אפציעס
במשך די קאראנאװײרוס עמערדזשענסי

אױב איר האט אינשורענס דורך  NY State of Healthאבער אײערע אומשטענדן
האבן זיך געטױשט׃
•יעדער אײנער װאס װערט באטראפן דורך א טױש אין פארדינסטן ,ארבעט אדער נאך עפעס א גרױסע לעבן געשעעניש,
קװאליפיצירט מעגליך פאר מער פינאנציעלע הילף װאס קען אראפברענגען אײערע קאסטן .איר זאלט אפדעיטן אײער
אקאונט אינפארמאציע שױן הײנט  -אנלײן אדער דורך רופן אן ענראלמענט געהילף.
•די באנײאונג דאטומען פון אלע Medicaid ,Child Health Plus ,אדער  Essential Planגעניסער װעלכע דארפן באנײען
דעקונג אין אפריל אדער מײ ,װעלן פארלענגערט װערן מיט  4חדשים.
•מענטשן װאס זענען אײנגעשריבן אין סובסידירטע און אומסובסידירטע דעקונג אין ניו יארק סטעיט װעלן מעגליך
האבן מער צײט צו באצאלן סײ װעלכע פרעמיאומס װאס זײ זענען שולדיג במשך די פעריאדע פון פובליק העלט
עמערדזשענסי .מער אינפארמאציע איבער די גרעיס פעריאדעס קען מען טרעפן דורך דעם Department of Financial
 Servicesאון .NY State of Health

עס זענען פארהאן דרײ אופנים זיך ארײנצוגעבן׃
 :1שרײבט זיך אײן דורך אונזער װעבסײט׃ nystateofhealth.ny.gov
•באזוכט אונז אנלײן און לאזט אונז אײך העלפן טרעפן א העלט קעיר פלאן װאס ארבעט פאר אײך.

 :2שרײבט זיך אײן דורכ'ן טעלעפאן מיט אן ענראלמענט געהילף׃
•טױזנטער ענראלמענט געהילפן שטײען גרײט אײך צו העלפן איבער דעם גאנצן סטעיט .קליקט אױף אײנע
פון די לינקס אונטן צו טרעפן אן ענראלמענט געהילף׃
•טרעפט א נאװיגײטאר דא
•טרעפט אנדערע ענראלמענט געהילפן דא

 :3שרײבט זיך אײן דורכ'ן טעלעפאן מיט קאסטומער סערװיס׃ 1-855-355-5777

מערערע אפדעיטס איבער דעם נײע קאראנאװײרוס קען מען טרעפן דא .קומט צוריק
זיך צו האלטן אפ-טו־דעיט
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