ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΎΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ

Ασφάλιση υγείας για
μετανάστες
Η υπηρεσία NY State
of Health αποτελεί μια
διαδικτυακή αγορά
για προγράμματα
υγειονομικής
περίθαλψης. Όλοι θα
πρέπει να επισκεφθούν
την υπηρεσία
προγραμμάτων
υγειονομικής
περίθαλψης για να δουν
τι μπορεί να προσφέρει.
Δεν έχει σημασία
που έχετε γεννηθεί. Η
υπηρεσία NY State of
Health μπορεί να σας
βοηθήσει.

Επισκεφθείτε την
ηλεκτρονική διεύθυνση
nystateofhealth.ny.gov
Καλέστε στο
1-855-355-5777
TTY
1-800-662-1220

10317 (Greek)

Πρέπει να γνωρίζετε 4 σημαντικά πράγματα
για την υπηρεσία NY State of Health
1 Τα στοιχεία που θα μας δώσετε δεν

πρόκειται να κοινοποιηθούν

Οι επικοινωνίες σας με την υπηρεσία NY State of Health και τους συμβούλους
της καλύπτονται από ιδιωτικό απόρρητο. Τα στοιχεία που μας παρέχετε για την
εγγραφή σας σε ένα πρόγραμμα υγειονομικής περίθαλψης δεν πρόκειται να
κοινοποιηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο ούτε να χρησιμοποιηθούν για άλλους
σκοπούς.

2 Θα λάβετε βοήθεια ανεξαρτήτως του

τρόπου με τον οποίο εσείς ή η
		 οικογένειά σας φτάσατε σε αυτή τη χώρα

Ακόμη και αν δεν διαθέτετε έγγραφα μετανάστευσης ή αν μέλη της οικογένειάς
σας ήρθαν στη χώρα με διαφορετικούς τρόπους, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε
ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ για όλους. Επίσης, ανεξαρτήτως της νομικής σας
κατάστασης, ενδέχεται να δικαιούστε έκτακτη ασφάλιση Medicaid και κανονική
ιατρική κάλυψη για τα παιδιά σας (Child Health Plus).

3 Θα λάβετε βοήθεια σε πολλές γλώσσες

		 •
			
		 •
			
			

Τα άτομα στο τηλεφωνικό κέντρο μας μιλούν πολλές γλώσσες. Αν δεν μιλούν
τη γλώσσα σας, θα σας εξασφαλίσουν διερμηνέα.
Διαθέτουμε εκπαιδευμένο προσωπικό στην κοινότητά σας που μιλά τη
γλώσσα σας. Αν το επιθυμείτε, μπορούν επίσης να σας επισκεφθούν στον
χώρο εργασίας ή διαμονής σας.

4 Θα λάβετε βοήθεια με πολλούς τρόπους

Μπορείτε να αναζητήσετε βοήθεια στο διαδίκτυο, τηλεφωνικά ή αυτοπροσώπως
		 στην κοινότητά σας. Οι εκπαιδευμένοι σύμβουλοί μας θα σας βοηθήσουν σε
		 κάθε βήμα της διαδικασίας επιλογής και εγγραφής σε πρόγραμμα υγειονομικής
		 περίθαλψης.
		• Στο διαδίκτυο στη διεύθυνση nystateofhealth.ny.gov
		• Τηλεφωνικά στο 1-855-355-5777, TTY: 1-800-662-1220
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