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 Kasama ang isang tao na katulong

Mabibigla  
ka…
kung gaano kadali ang makakuha 
ng isang mahusay, mura na 
planong pangkalusugan.
Sa NY State of Health matatagpuan mo:
•  Maraming kalidad na plano ng kalusugan mula sa  

mga kompanyang may tatak-ang-pangalan
• Tulong sa pagbayad ng planong pipiliin mo
•  Ang Mahalagang Plano para sa mas mababang 

kitang mga indibidwal

Ang pag-sign up ay madali. Ihanda ang impormasyon 
na ito para sa bawat kasapi ng iyong pamilya:
• Mga petsa ng kapanganakan
•   Numero ng Social security o, para sa mga legal 

na dayuhan, numero ng mga dokumento kung 
mayroon ka

•  Trabaho, kita, at impormasyon ng seguro ng 
kalusugan

HIGIT >

MAG-ENROLL NA PARA SA 2019



Ang Mahalagang Plano
Ang Mahalagang Plano ay tama lamang para 
sa maraming taga - New York na may mas 
mababang kinikita.  
Para sa ilan, ito ay nagkakahalaga ng mas 
mababa sa isang dolyar sa isang araw.  
Para sa iba, ito ay walang halaga.

AT ITO AY WALANG KINAKALTAS, kaya ang plano 
ay kaagad nagsisimulang magbayad para sa 
pangangalaga ng iyong kalusugan. Ang Mahalagang 
Plano ay nag-aalok ng parehong mga benepisyo tulad 
ng iba pang mga plano sa kalusugan:

•  mga pagbisita ng doktor, kabilang ang mga 
espesyalista

• mga pagsusuri na iniutos ng iyong doktor
• de-resetang gamot
•  pangangalaga sa mga pasyente sa loob at labas ng 

ospital 

Sa ilalim ng Mahalagang Plano, ang bahagi na babayaran 
mo para sa bawat serbisyo sa kalusugan - ang iyong 
babayaran - ay napakababa rin.  At kung minsan, ito ay 
kahit na $ 0.

At magbabayad ka ng wala para sa mga serbisyong 
magpapanatili sa'yong malusog, tulad ng mga 
Karaniwang eksamen at pagsusuri ng mga karaniwang 
doktor.

Mag-sign up para sa mga Mahalagang Plano 
ngayon. Bukas ang pagpapatala SA BUONG TAON. 
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 Sa pamamagitan ng libreng personal na tulong

Magagamit ang tulong sa iyong sariling wika.
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Sinusunod ng NY State of Health ang mga naaangkop na batas Pederal sa karapatang 
sibil at mga batas ng estado, at hindi nagdi-discriminate batay sa lahi, kulay, pinagmulang 
bansa, paniniwala/relihiyon, kasarian, edad, katayuang sibil/estado ng pamilya, 
kapansanan, record sa pagkaka-aresto,  kriminal na paghatol(mga), kinikilalang kasarian, 
oryentasyong sekswal, nalalaman na katangiang henetiko, katayuan sa militar, pagiging 
biktima ng karahasan sa tahanan at/o paghihiganti.


