
Chúng tôi sẽ giúp quý vị so sánh các chương trình 
bảo hiểm y tế và tìm ra chương trình bảo hiểm phù 
hợp cho quý vị và gia đình quý vị. 
NY State of Health cung cấp các chương trình có mức phí 
bảo hiểm thấp hoặc miễn phí bảo hiểm, các dịch vụ phòng 
ngừa miễn phí, không bao gồm khoản đồng thanh toán 
cho dịch vụ chăm sóc chính và thuốc theo toa chi phí thấp. 
Chương trình hỗ trợ tài chính liên bang mở rộng được cung 
cấp để giảm chi phí bảo hiểm y tế cho nhiều người dân New 
York hơn.

Medicaid1

CÁC CHƯƠNG TRÌNH BAO GỒM:

• Truy cập nystateofhealth.ny.gov 
• Gọi số 1-855-355-5777 (TTY: 1-800-662-1220) 
• Nhận hỗ trợ miễn phí từ nhân viên hỗ trợ ghi danh. Tìm nhân 

viên hỗ trợ tại https://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor

Ngày sinh

Số an sinh xã hội hoặc số hồ sơ nếu có đối với 
người nhập cư hợp pháp
Thông tin về việc làm, thu nhập và bảo hiểm 
y tế do chủ lao động tài trợ

Liên hệ với chúng tôi để ghi danh hoặc tìm 
hiểu thêm:

NY State of Health Giúp 
Người Dân New York Có 
Bảo Hiểm Y Tế với Mức 
Phí Phải Chăng

Child Health Plus2

Essential Plan3

Qualified Health Plans4

Khi quý vị ghi danh, hãy chuẩn bị sẵn các thông tin  
sau của tất cả các thành viên trong gia đình quý vị:

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


Thông Tin cho 
Người Ghi Danh
Nếu quý vị đã ghi danh tham gia bảo hiểm 
y tế thông qua NY State of Health, hãy luôn 
kết nối để không bỏ lỡ các thông tin cập 
nhật quan trọng, bao gồm cả thời gian cần 
gia hạn bảo hiểm của quý vị.

NY State of Health tuân thủ tất cả các luật hiện hành về quyền công dân của Liên Bang cũng như 
các luật của tiểu bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc 
quốc gia, niềm tin/tôn giáo, giới tính, độ tuổi, tình trạng hôn nhân/gia đình, lý lịch tư pháp, (các) 
tiền án, bản dạng giới, khuynh hướng tính dục, đặc điểm di truyền bẩm sinh, tình trạng nhập ngũ, 
tình trạng là nạn nhân của bạo hành gia đình và/hoặc hành vi trả đũa.
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Đăng ký nhận thông báo bằng tin nhắn.
Để đăng ký, hãy soạn START và gửi đến số 
1-866-988-0327
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Khi nhận được thông báo từ NY State of 
Health, hãy hành động để duy trì bảo hiểm 
y tế của quý vị.
Kiểm tra tin nhắn và hộp thư của quý vị để biết 
thông tin và thông báo quan trọng. Thực hiện theo 
các hướng dẫn và gia hạn bảo hiểm của quý vị 
trước thời hạn được thông báo.
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CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG HỖ TRỢ QUÝ VỊ! 
VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NẾU QUÝ 
VỊ CÓ THẮC MẮC.

Cập nhật thông tin tài khoản của quý vị.
Hãy đảm bảo rằng NY State of Health có địa chỉ 
nhận thư, số điện thoại và địa chỉ email hiện tại 
của quý vị để họ có thể liên hệ với quý vị về bảo 
hiểm y tế của quý vị. 

• Gọi số 1-855-355-5777 (TTY: 1-800-662-1220)
• Đăng nhập vào tài khoản của quý vị tại 

nystateofhealth.ny.gov
• Liên hệ với nhân viên hỗ trợ ghi danh. Tìm 

nhân viên hỗ trợ tại https://info.nystateofhealth.
ny.gov/findassistor/
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