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 מיט א פערזענליכער העלפער

                איר וועט זיין
               איבעראשט...

ווי גרינג עס איז צו באקומען א 
גוטער, ביליגער העלטה פלאן.

ביי NY State of Health וועט איר טרעפן:
•  א סאך הויכע-קוואליטעט העלטה פלענס פון ברענד-נעים 

פירמעס. 
הילף מיט באצאלן פאר דעם פלאן וואס איר קלויבט אויס  •

•  דער Essential Plan  )עיקרדיקער ּפלַאן( פַאר יחידים 
מיט קלענערע איינקונפטן. 

זיך איינשרייבן איז איינפאך. האט גרייט די פאלגנדע 
אינפארמאציע פאר יעדער פון אייערע פאמיליע 

מיטגלידער:
געבורט דאטומען  •

•   סאשעל סעקיוריטי נומערן אדער, פאר לעגאלע 
אימיגראנטן, דאקומענט נומערן אויב איר האט דאס

ארבעט, איינקופט, און העלטה אינשורענס אינפארמאציע  •

מער <

שרייבט זיך איין יעצט פאר 2018



Essential Plan דער 
דער Essential Plan איז זייער פאסיק פַאר א סאך ניו 

יָארקער מיט קלענערע איינקונפטן. פאר עטלעכע, קאסט 
עס ווייניגער ווי א דאלאר א טאג. פאר אנדערע, קאסט עס 

גארנישט. 

און עס האט נישט קיין דידאקטיבל, דעריבער הייבט די פלאן גלייך 
אן צו צאלן פאר אייער העלטע קעיר. די עסענטשל פלאן שטעלט צו 

די זעלבע בענעפיטן ווי אנדערע העלטה פלענס:  

דאקטאר וויזיטן, אריינגערעכנט ספעציעליסטן  •
אונטערזוכונגען וואס אייער דאקטאר באשטעלט  •

פרעסקריפשאן מעדיצינען  •
אין-פעשענט און אוט-פעשענט קעיר ביי א שפיטאל  •

אונטער די עסענטשל פלאן, איז דער טייל וואס איר באצאלט פאר 
יעדער העלטה סערוויס – אייער קא-פעימענט – אויך זייער נידריג. 

און טיילמאל, איז עס אפילו $0.

און איר צאלט גארנישט פאר סערוויסעס וואס זענען געמאכט אייך 
צו האלטן געזונט, אזויווי רוטינע דאקטאר אונטערזוכונגען און 

סקרינינגס.

פַארשרייבט זיך נָאך היינט אין Essential Plan. די 
פַארשרייבונג איז ָאפן דָאס גַאנצע יָאר. 
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דורך אומזיסטע פערזענליכע הילף  

הילף איז גרייט אין אייער אייגענע שפראך.
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NY State of Health קומט נאך גילטיגע פעדעראלע ציווילע רעכטן געזעצן און 
דיסקרימינירט נישט אויפן באזיס פון ראסע, קאליר, נאציאנאלע אפשטאם, געשלעכט, 

עלטער אדער דיסאביליטי אין אירע געזונטהייט פראגראמען און אקטיוויטעטן.


