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 Với một người trợ giúp trực tiếp

Thật đáng   
ngạc nhiên…
tham gia một chương trình sức khỏe 
tốt, chi phí thấp lại dễ dàng đến vậy.

Tại NY State of Health quý vị sẽ tìm thấy:
•  Nhiều chương trình sức khỏe chất lượng của các 

công ty có thương hiệu
•  Giúp thanh toán cho chương trình mà quý vị chọn
•  Chương Trình Thiết Yếu dành cho cá nhân có 

thu nhập thấp

Đăng ký rất đơn giản. Chuẩn bị sẵn sàng thông 
tin này cho từng thành viên trong gia đình quý vị:
• Ngày sinh
•   Số an sinh xã hội hoặc, đối với những người 

nhập cư hợp pháp, số tài liệu nếu quý vị có
•  Thông tin về công việc, thu nhập, và bảo hiểm 

sức khỏe
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Chương Trình Thiết Yếu

Chương Trình Thiết Yếu hoàn toàn phù hợp với nhiều 
người dân New York có thu nhập thấp hơn. Đối với  
một số người, chi phí này dưới một đô mỗi ngày. Đối 
với những người khác, chương trình này miễn phí.

VÀ CHƯƠNG TRÌNH NÀY KHÔNG CÓ KHOẢN KHẤU 
TRỪ, nên chương trình bắt đầu thanh toán cho dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe của quý vị ngay lập tức. Chương 
Trình Thiết Yếu cung cấp phúc lợi giống như các 
chương trình sức khỏe khác:
• các cuộc thăm khám bác sĩ, bao gồm cả chuyên gia
• các xét nghiệm do bác sĩ yêu cầu
• thuốc theo toa
• chăm sóc nội trú và ngoại trú tại bệnh viện

Trong Chương Trình Thiết Yếu, khoản chia sẻ mà quý 
vị thanh toán cho mỗi dịch vụ sức khỏe — khoản đồng 
thanh toán — cũng rất thấp. Và đôi khi, chi phí này thậm 
chí là $0.

Và quý vị được miễn phí đối với các dịch vụ nhằm giúp 
quý vị luôn khỏe mạnh, như các cuộc khám và sàng lọc 
định kỳ của bác sĩ.
 

 Đăng ký Chương Trình Thiết Yếu ngay hôm nay.  
Thời gian đăng ký kéo dài CẢ NĂM.
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 Thông qua trợ giúp trực tiếp miễn phí

Trợ giúp được cung cấp bằng ngôn ngữ riêng 
của quý vị.
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NY State of Health tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và luật tiểu 
bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, 
tín ngưỡng/tôn giáo, giới tính, tuổi tác, tình trạng hôn nhân/gia đình, khuyết tật, hồ 
sơ bắt giữ, (những) kết án hình sự, đặc điểm giới tính, khuynh hướng tình dục, 
đặc điểm di truyền nhạy cảm với bệnh tật, tình trạng quân sự, tình trạng nạn nhân 
của bạo lực gia đình và/hoặc trả thù.


