
Tinutulungan ka naming paghambingin ang mga 
planong pangkalusugan at hanapin ang tamang 
coverage para sa iyo at sa iyong pamilya. 
Nag-aalok ang NY State of Health ng mga planong may 
mababa o walang premium, mga libreng serbisyo na 
pang-iwas sa sakit, walang co-pay para sa pangunahing 
pangangalaga, at mga murang inireresetang gamot. Available 
ang pinalawak na pederal na tulong sa pananalapi para 
mapababa ang mga gastos sa insurance sa kalusugan para sa 
mas marami pang Taga-New York.

Medicaid1

KASAMA SA MGA PROGRAMA ANG:

• Bumisita sa nystateofhealth.ny.gov 
• Tumawag sa 1-855-355-5777 (TTY: 1-800-662-1220) 
• Makakuha ng libreng tulong mula sa tagatulong sa  

pag-enroll (enrollment assistor). Humanap ng isa sa  
https://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor

Mga petsa ng kapanganakan

Mga numero ng social security o, para sa mga legal na 
imigrante, mga numero ng dokumento, kung mayroon
Impormasyon sa trabaho, kita, at insurance 
sa kalusugan na ini-sponsor ng employer

Makipag-ugnayan sa amin para mag-enroll 
o malaman ang higit pa:

Kinokonekta ng NY 
State of Health ang 
Mga taga-New York sa 
Abot-kayang Insurance 
sa Kalusugan

Child Health Plus2

Essential Plan3

Mga Qualified Health Plan4

Kapag mag-e-enroll ka, ihanda ang impormasyon  
na ito para lahat ng miyembro ng iyong pamilya:

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


Impormasyon para 
sa Mga Naka-enroll
Kung naka-enroll ka sa insurance sa kalusugan 
sa pamamagitan ng NY State of Health, 
manatiling konektado para hindi mo makaligtaan 
ang mahahalagang update, kasama ang kapag 
oras na para i-renew ang iyong coverage.

Sumusunod ang NY State of Health sa mga naaangkop na Pederal na batas sa mga 
karapatang sibil at batas ng estado, at hindi ito nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, 
bansang pinagmulan, pananampalataya/relihiyon, kasarian, edad, katayuan sa pag-aasawa 
(marital status)/pamilya, rekord ng pagkakaaresto, (mga) kriminal na pagkakahatol, 
kinikilalang kasarian, sekswal na oryentasyon, mga katangiang henetiko na nagpapataas 
ng pagkakataong magkaroon ng mga partikular na sakit, katayuan sa militar, katayuan ng 
pagiging biktima ng karahasang pantahanan at/o paghihiganti.
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Mag-sign up para sa mga alerto sa text.
Para mag-subscribe, i-text ang START sa  
1-866-988-0327
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Kapag nakipag-ugnayan sa iyo ang NY State 
of Health, panahon na para umaksiyon sa 
iyong insurance sa kalusugan.
Tingnan ang iyong inbox at mailbox para sa 
mahalagang impormasyon at mga abiso. Sundin ang 
mga instruksyon at i-renew ang iyong coverage bago 
lumipas ang ibinigay na takdang petsa.
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NARITO KAMI PARA TUMULONG!
MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN KUNG 
MAYROON KANG MGA TANONG.

I-update ang impormasyon ng iyong account.
Tiyaking mayroon ang NY State of Health ng iyong 
kasalukuyang mailing address, numero ng telepono at 
email address para magawa naming makipag-ugnayan 
sa iyo tungkol sa iyong insurance sa kalusugan. 

• Tumawag sa 1-855-355-5777 (TTY: 1-800-662-1220)
• Mag-log in sa iyong account sa nystateofhealth.

ny.gov
• Makipag-ugnayan sa tagatulong sa pag-enroll. 

Humanap ng isa sa https://info.nystateofhealth.
ny.gov/findassistor/
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