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 Me asistent personal

Do të 
habiteshit…
se sa e thjeshtë është marrja  
e një plani shëndetësor të 
mirë dhe me kosto të ulët.
Në "NY State of Health" do të gjeni:
•  Plane të shumta shëndetësore cilësore nga 

kompani të njohura
•  Ndihmë për shlyerjen e pagesës së planit të 

zgjedhur
•  Planin bazë për individë me të ardhura më  

të ulëta

Regjistrimi është i thjeshtë. Kini të gatshëm të  
dhënat e mëposhtme për çdo anëtar të familjes suaj:
• Datat e lindjes
•   Numrat e sigurimeve shoqërore ose, për emigrantët  

e ligjshëm, numrat e dokumenteve nëse i keni
•  Informacion mbi punësimin, të ardhurat dhe 

sigurimin shëndetësor

MË SHUMË >
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Plani bazë
Plani bazë është i përshtatshmi për shumë 
njujorkezë me të ardhura më të ulëta.  
Për disa individë, ai kushton më pak se një dollar 
në ditë.  
Për individë të tjerë, ai nuk kushton aspak.

DHE AI NUK KA TARIFA TË ZBRITSHME, prandaj plani e 
fillon menjëherë pagesën për kujdesin tuaj shëndetësor. 
Plani bazë ofron të njëjtat përfitime si planet e tjera 
shëndetësore:

• vizita te mjeku, përfshirë te specialistët
• analizat e rekomanduara nga mjeku juaj
• barna me recetë
•  kujdes për pacientë të brendshëm dhe të jashtëm në 

spital

Sipas planit bazë, shuma që paguani për çdo shërbim 
shëndetësor — bashkëpagesa juaj — është gjithashtu 
shumë e ulët.  Madje ndonjëherë është 0 dollarë.

Dhe ju nuk paguani asgjë për shërbimet e synuara për 
kujdesin tuaj shëndetësor, si ekzaminimet dhe kontrollet 
rutinë te mjeku. 
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Regjistrohuni sot për planin bazë.  
Regjistrimi është i hapur GJATË GJITHË VITIT.
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 Nëpërmjet ndihmës personale falas

Ofrohet ndihmë në gjuhën tuaj.

NY State of Health i përmbahet të gjitha ligjeve federale dhe shtetërore që zbatohen mbi 
të drejtat civile dhe nuk diskriminon mbi bazën e racës, ngjyrës, origjinës kombëtare, 
besimit/fesë, gjinisë, moshës, statusit martesor/familjar, aftësive të kufizuara, 
arrestimeve të mëparshme, dënimit ose dënimeve penale, identitetit gjinor, orientimit 
seksual, karakteristikave gjenetike të predispozuara, statusit ushtarak, statusit si viktimë 
e dhunës në familje dhe/ ose hakmarrjes. 


