
 
 
 
 Τι πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με την αίτηση ή ανανέωση διάτηρηση της κάλυψης 
Medicaid μέσω NY κατάσταση υγείας, εάν ακυρωθεί αναβαλλόμενη δράση για την παιδική ηλικία 
Αφίξεις (DACA) 
  
  
1. καταγγελία της DACA δεν αλλάζει την κατάσταση της PRUCOL σας για Medicaid 
  
Κάτω από τη νομοθεσία της πολιτείας της Νέας Υόρκης, άτομα με DACA κατάσταση και εκείνοι με 
ανακαλεσμένος DACA κατάσταση, μπορεί να είναι επιλέξιμες για κρατική χρηματοδότηση Medicaid στο 
πλαίσιο μιας κατηγορίας μετανάστευσης, γνωστή ως PRUCOL, που διαμένουν μόνιμα κάτω από το 
χρώμα του νόμου.   
 
2. Τι πρέπει να κάνουμε για να ανανέωση σας Medicaid ή αίτηση για Medicaid αν κατάσταση 
DACA σας έχει ακυρωθεί 
  
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών στο 1-855-355-5777, TTY: 1-800-662-1220 ή να συναντηθούν με 
ένα Βοηθό σε πρόσωπο στην Κοινότητα σας. Αφήστε τον αντιπρόσωπο ή σας assistor ξέρετε ότι έχετε ή 
είχατε DACA κατάσταση. Σας κάρτα άδεια εργασίας, ακόμη και αν έχει λήξει, θα γίνονται δεκτά ως 
απόδειξη της ιδιότητάς σας.   
 
3. η βοήθεια είναι διαθέσιμη σε πολλές γλώσσες 
• Οι αντιπρόσωποι που απαντούν τα τηλέφωνα μας μιλούν πολλές γλώσσες. Αν αυτοί 
δεν μιλούν δικοί σας, εσείς θα πάρουν έναν μεταφραστή. • Έχουμε εκπαιδεύσει βοηθούς  στην κοινότητά 
σας που μιλούν τη γλώσσα σας. Αν σας αρέσει, μπορούν επίσης να έρθουν να όπου ζείτε ή εργάζεστε.   
 
4. Οι πληροφορίες που μας δίνετε δεν θα κοινοποιηθούν 
• Τι θα πω Νέα Υόρκη κράτος της υγείας και της βοηθούς  είναι  ιδιωτική. • Οι πληροφορίες που μας 
δίνετε να εγγραφούν σε ένα σχέδιο για την υγεία δεν θα κοινοποιηθούν σε κανέναν άλλο και δεν θα 
χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.   
  
  
Σχετικά με το NY μέλος της υγείας 
Νέα Υόρκη άνοιξε το σχέδιο υγείας Marketplace, Νέα Υόρκη κατάσταση της υγείας, τον Οκτώβριο του 2013. Η αγορά του μία 
στάση ασφάλισης υγείας εμπειρία αγορών προσφέρει υψηλής ποιότητας σχέδια για την συνολική υγεία. NY μέλος της υγείας 
είναι το μόνο μέρος όπου οι καταναλωτές μπορεί να τύχει να πάρει βοήθεια πληρωμή για κάλυψη μέσω εκπτώσεων στα 
ασφάλιστρα ή φορολογικές πιστώσεις. Επιλέξιμες Νεοϋρκέζοι μπορούν επίσης να εγγραφούν σε Medicaid, παιδί, υγεία συν και 
το βασικό σχέδιο μέσω του Marketplace όλο το χρόνο.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το το NY μέλος της υγείας 
Marketplace, παρακαλούμε επισκεφθείτε: https://nystateofhealth.ny.gov ή καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών στο 1-855-355-
5777, TTY: 1-800-662-1220 ή να βρείτε μια εγγραφή Βοηθός. 
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