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Çfarë është Essential Plan?

OSE

Një plan shëndetësor për njujorkezët, pa prim për personat që
kualifikohen. Dhe ofron të njëjtat përfitime bazë.

1-855-355-5777 ose
TTY: 1-800-662-1220

Kush mund ta blejë?

OSE

Personat me të ardhura më të ulëta, të cilët nuk kualifikohen për
programin “Medicaid” ose “Child Health Plus”.

	Nëpërmjet ndihmës falas
personalisht nga një
asistent i certifikuar
pranë shtëpisë ose
punës suaj.

Mund të më ndihmoni
në gjuhën time?
Ofrohet ndihmë në gjuhën
tuaj përmes telefonit dhe
personalisht.

Kur mund të
regjistrohem?
Regjistrimi për Essential Plan
është i hapur gjatë gjithë vitit.
“NY State of Health” pajtohet me
ligjet e zbatueshme federale dhe
shtetërore për të drejtat civile dhe
nuk diskriminon në bazë të racës,
ngjyrës, kombësisë, besimit/fesë,
gjinisë, moshës, gjendjes civile/
familjare, gjendjes gjyqësore,
dënimeve për vepra penale,
identitetit gjinor, orientimit
seksual, karakteristikave të
predispozitave gjenetike, statusit
ushtarak, statusit si viktimë e
dhunës në familje dhe/ose
hakmarrjes.
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Numri i personave
në familje

Maksimumi që mund
të përfitoni

1

$25,760

2

$34,840

3

$43,920

4

$53,000

Sa kushton?
Primi mujor është $0 për personat që kualifikohen.

Në çfarë mënyre më kursen para?
Plani NUK KA TARIFA TË ZBRITSHME, prandaj ai e fillon menjëherë
pagesën për kujdesin tuaj shëndetësor.
Përfshihen përfitimet dentare dhe okulistike pa ndarje të kostove.
Përfitoni KUJDES PARANDALUES FALAS, si ekzaminimet dhe
kontrollet rutinë te mjeku për kujdesin tuaj shëndetësor.

Çfarë mbulon Essential Plan?
Të njëjtat shërbime që mbulohen nga planet e tjera, duke përfshirë:
• vizita te mjeku, përfshirë te specialistët
• analizat e rekomanduara nga mjeku juaj
• barna me recetë
• kujdes për pacientë të shtruar dhe të jashtëm në spital dhe më
shumë
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