
Σας βοηθούμε να συγκρίνετε προγράμματα 
υγειονομικής περίθαλψης και να βρείτε τη 
σωστή κάλυψη για εσάς και την οικογένειά σας. 
Η υπηρεσίες NY State of Health παρέχει προγράμματα με 
χαμηλά ασφάλιστρα ή χωρίς ασφάλιστρα, δωρεάν υπηρεσίες 
πρόληψης, χωρίς συμμετοχή για πρωτοβάθμια περίθαλψη, και 
συνταγογραφήσεις χαμηλού κόστους. Διαθέσιμη διευρυμένη 
ομοσπονδιακή οικονομική βοήθεια, για να μειωθεί το 
κόστος ασφάλισης της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για 
περισσότερους κατοίκους της Νέας Υόρκης.
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ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 
ΤΑ ΕΞΉΣ:

• Επισκεφθείτε το nystateofhealth.ny.gov
• Καλέσετε στο 1-855-355-5777 (TTY: 1-800-662-1220) 
• Λάβετε βοήθεια δωρεάν από βοηθό εγγραφής. Βρείτε έναν βοηθό 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://info.nystateofhealth.ny.gov/
findassistor

Ημερομηνίες γέννησης

Αριθμούς μητρώου κοινωνικής ασφάλισης ή αριθμούς σχετικών 
εγγράφων για νόμιμους μετανάστες, εάν είναι διαθέσιμοι.

Στοιχεία σχετικά με την εργασία, το εισόδημα και την 
ασφάλιση υγείας χρηματοδοτούμενη από τον εργοδότη

Για εγγραφές ή περαιτέρω πληροφορίες:

NY State of Health  
Συνδέει τους 
Νεοϋορκέζους με την 
Προσιτή Ασφάλιση Υγείας
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Essential Plan3

Qualified Health Plans4

Όταν κάνετε εγγραφή, να έχετε έτοιμες τις παρακάτω 
πληροφορίες για κάθε μέλος της οικογένειάς σας:

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


Πληροφορίες για 
εγγεγραμμένους
Αν είστε εγγεγραμμένοςι στην ασφάλιση υγείας 
μέσω της υπηρεσίας NY State of Health, μείνετε 
συντονισμένοςι για να μην χάνετε σημαντικές 
ενημερώσεις, όπως την ημερομηνία ανανέωσης 
της κάλυψής σας.

Η υπηρεσία NY State of Health τηρεί την ισχύουσα ομοσπονδιακή και πολιτειακή νομοθεσία που 
διέπει τα ατομικά δικαιώματα και δεν εισάγει διακρίσεις βάσει φυλής, χρώματος, εθνικής καταγωγής, 
θρησκευτικών πεποιθήσεων, φύλου, ηλικίας, προσωπικής/οικογενειακής κατάστασης, ποινικού 
μητρώου, καταδικαστικών ποινικών αποφάσεων, ταυτότητας φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, 
γονιδιακής προδιάθεσης, στρατολογικής κατάστασης, θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας ή/και 
πράξεων αντεκδίκησης.
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Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις 
κειμένου.
Για να εγγραφείτε, στείλτε START στο 1-866-988-0327
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Αν επικοινωνήσει μαζί σας η υπηρεσία NY State 
of Health, σημαίνει ότι έχει έρθει η ώρα να λάβετε 
δράση για την ασφάλιση υγείας σας.
Ελέγξτε τα εισερχόμενα e-mail και γράμματά σας για σημαντικές 
πληροφορίες και ειδοποιήσεις. Ακολουθήστε τις οδηγίες και 
ανανεώστε την κάλυψή σας πριν τη διορία που σας παρέχεται.
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ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΏ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΉΘΉΣΟΥΜΕ!  
ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΏΝΉΣΤΕ 
ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ενημερώστε τα στοιχεία του λογαριασμού σας 
σήμερα.
Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία NY State of Health έχει την τρέχουσα 
διεύθυνση αλληλογραφίας σας, τον τρέχοντα αριθμό τηλεφώνου 
σας και την τρέχουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
σας ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά 
με την ασφάλιση υγείας σας. 

• Καλέσετε στο 1-855-355-5777 (TTY: 1-800-662-1220)
• Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη διεύθυνση 

nystateofhealth.ny.gov
• Λάβετε δωρεάν βοήθεια από βοηθό εγγραφής.  Βρείτε 

έναν βοηθό στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://info.
nystateofhealth.ny.gov/findassistor/
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