
 
 
 
 
 

(Yiddish) 

  דעקונג פאר ארבעטסלאזער ניו יארקערס דורך די אמעריקאנער רעטונג פלאן
(The American Rescue Plan) 

  ,11, וועלכע איז געווארן אונטערגעשריבן אלץ געזעץ אום מערץ  American Rescue Plan די
נעמט אריין באדינגונגען צו העלפן אמעריקאנער וואס האבן פארלוירן זייער ארבעט צוליב די  2021

COVID-19  .אויב איר  פאנדעמיע באקומען צוטריט צו ביליגע אדער אומזיסטע העלט אינשורענס
אז  American Rescue Plan, ערלויבט די 2021באקומט ארבעטסלאזיגקייט אינשורענס בענעפיטן אין 

 NY State of Healthאיר זאלט זיך איינשרייבן פאר א כמעט אומזיסטע העלט אינשורענס פלאן דורך 
  קוואליפיצירן. אלע סארט ארבעטסלאזיגקייט אפצאל טוט .2021פאר דעקונג פאר די גאנצע יאר פון 

 ווער איז בארעכטיגט?

צו זיין בארעכטיגט, מוזט איר האבן געהאט באריכטעט צו באקומען ארבעטסלאזיגקייט אינשורענס  
אין אייער אפליקאציע. אויב אייער מאן/ווייב האט באקומען  2021בענעפיטן פאר כאטש איין וואך אין 

ן בארעכטיגט אויב איר געבט איין אייערע שטייערן ארבעטסלאזיגקייט אינשורענס, וועט איר אויך זיי
   אינאיינעם.

  ,Medicaid, Medicareאין צוגאב, קענט איר נישט זיין בארעכטיגט פאר אנדערע העלט אינשורענס ווי
Child Health Plus, Essential Planבאצאלטע דעקונג. -, אדער (צוגענגליכע) ארבעטסגעבער 

 קונדן א "כמעט אומזיסטע" העלט פלאן? ווי אזוי באקומען  

, קענט איר זיין בארעכטיגט צו  2021אויב איר באקומט ארבעטסלאזיגקייט אינשורענס בענעפיטן אין 
באקומען די מאקסימום צאל פון פרימיום שטייער קרעדיט הילף אייך צו העלפן נידערן אייער חודש'ליכע  

האבן די נידריגסטע קאסטן,   זילבערנע לעוועל פלאןועט די פרימיום קאסטן. אויב איר זענט בארעכטיגט, ו
אריינגערעכנט זייער א נידריגע פרימיום, זייער א נידריגע אדער קיין שום דידאקטיבל און זייער נידריגע  

 אינשורענס ווען איר נוצט אייערע בענעפיטן.  -פעיס און קא-קא

יער קרעדיטס צו העלפן נידערן אייערע חודש'ליכע  אויב איר ווילט, קענט איר צושטעלן אייער פרימיום שטי
; אבער די געווענטליכע דידאקטיבלס,  בראנז פלענער , אדער גאלדענע , פלאטינאם פרימיום קאסטן פאר

 אינשורענס וועלן זיין גילטיג.  - פעימענטס, און קא-קא

 . 2021דער כמעט אומזיסטע העלט פלאן וועט זיין עוועילעבל פאר בארעכטיגטע ניו יארקערס ביז די ענדע פון  

  וריק צו יאנואר? זענען די העלט אינשורענס ענדערונגען פאר ארבעטסלאזע ניו יארקערס רעטראאקטיוו צ

), איז דער געזעץ רעטראאקטיוו  (American Rescue Planיא. אונטער די אמעריקאנער רעטונג פלאן 
  .2021צו יאנואר 

און זענען  NY State of Healthדורך די   QHPקאסטומערס וואס זענען געווען איינגעשריבן אין א 
ווען זיי געבן   (PTCs)בארעכטיגט פאר דער בענעפיט, וועלן קענען פאדערן פרימיום שטייער בענעפיטן 

פאר יענע חדשים ווען זייער זענען געווען איינגעשריבן אנהויבנדיג פון   2021איין זייערע שטייערן פאר 
 .2021יאנואר 



 
 
 
 
 

(Yiddish) 

 איר דארפט טוען  וואס

 : NY State of Healthאויב איר זענט שוין איינגעשריבן אין א פלאן דורך 

צו זיין אידענטיפיצירט אלס בארעכטיגט פאר דער    דעיט.-טו- מאכט זיכער אייער אפליקאציע איז אפ .1
מאקסימום שטייער קרעדיט , דארפט איר אדער אייער מאן/ווייב (אויב שייך), האבן באריכטעט צו  

אין אייער    2021ארבעטסלאזיגקייט אינשורעס אלץ אינקאם פאר כאטש איין וואך אין  באקומען  
  אפליקאציע. 

 
וועט   .2 יעדע חודש,  פון  די אנהויב  זענען    NY State of Healthאין  וואס  אידענטיפיצירן מענטשן 

זענען    בארעכטיגט פאר דער בענעפיט, און זיי שיקן א מעלדונג און אן אימעיל צו לאזן וויסן אז זיי
 בארעכטיגט צו באקומען דער כמעט אומזיסטע דעקונג.  

 
צו באקומען דער בענעפיט, דארפט איר טוען למעשה, דורך זיך באנוצן מיט די נייע שטייער   .3

ווען איר טוט אפדעיט'ן אייער אפליקאציע, קענט איר   קרעדיטס וואס זענען עוועילעבל צו אייך.
אדער צו אריבערפירן די   זילבערנע פלאןכמעט אומזיסטע  אויסוועלן זיך איינצושרייבן אין די

   ענהענסט שטייער קרעדיטס צו אייער יעצטיגע פלאן אדער נייע פלאן.

אינפארמאציע נאנט צו די מיטן אדער   UIBאויב איר טוט אפדעיט'ן אייער אפליקאציע מיט נייע  .4
קאסטומער סערוויס צענטער צו האבן אייער   NY State of Healthענדע פון די חודש, רופט די 

אפליקאציע איבערגעקוקט פריער, און אז די מאקסימום שטייער קרעדיט זאל זיין צוגעשטעלט, 
 פריער.

 :NY Sate of Healthך איינגעשריבן אין א פלאן דור נישט אויב איר זענט יעצט 

און מאכט אן   nystateofhealth.ny.govאקאונט, גייט צו  NY State of Healthאויב איר האט נישט א 
אקאונט און הייבט אן אן אפליקאציע. אויב איר האט אן עקזיסטירנדע אקאונט, לאג'ט צוריק אריין און 

ט אייער אפליקאציע. מאכט זיכער צו אריינרעכענען סיי וועלכע ארבעטסלאזיגקייט אינשורענס  אפדעי
 Qualified Healthאדער א   Medicaid, Essential Planבענעפיטן. איר קענט זיין בארעכטיגט פאר 

Plan נישט   און באקומען פרימיום שטייער קרעדיטס. איר קענט מחליט זיין זיך איינצושרייבן אדער זיך
 איינצושרייבן. 

 אויב איר האט פראגעס, קענט איר באקומען הילף: 

 . 1-855-355-5777קאסטומער סערוויס צענטער אויף  NY State of Healthדורך רופן דער  •
טרעפט אזא איינעם אויף:   פון א לאקאלע איינשרייבער העלפער.  •

https://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor 
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