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דורכן צושטעלן אייער סעלפאון נומער צו  ,NY State of Healthזענט איר איינשטימיג )אדער "אפט-אין"( צו
באקומען אויטאמאטישע קורצע מעסעדזש סערוויס )" "SMSאדער טעקסט( אדער מולטי-מידיא מעסעדזשינג
סערוויס )“) (”MMSאין אלגעמיין "טעקסט מעסעדזשעס" אדער די "סערוויס"( פון אדער אין נאמען פון
 NY State of Healthאויף דעם נומער און באשטעטיגט אז דער נומער באלאנגט צו אייך .אפטינג-אין צו באקומען
טעקסטס ווערט נישט געפאדערט פאר דעקונג.
אייער מעגליכקייט צו באקומען טעקסט מעסעדזשעס פון אונז קען זיך ווענדן אויף אייער ווייערלעס טעלעפאן
קעריער אדער מאביל דעווייס .סיי  NY State of Healthאון סיי דער ווייערלעס קעריער וועט זיין שולדיג פאר סיי
וועלכע פארשפעטיגונגען אדער פארפעלונג צו דעליווערן טעקסט מעסעדזשעס .די טעקסט מעסעדזש סערוויס
ווערט צוגעשטעלט אויף אן "אזוי ווי עס איז" באזיס .מעסעדזש און דאטא קאסטן קענען זיין גילטיג דערויף.
פארבינדט זיך מיט אייער ווייערלעס פראוויידער אויב איר האט פראגעס וועגן אייער פלאן.
נאטור און אפטקייט פון מעסעדזשעס
ווען איר אפט-אין צו באקומען טעקסטס ,וועלן מיר אייך שיקן א טעקסט מעסעדזש צו באשטעטיגן ,און איר וועט
באשטעטיגן דורכן ענטפערן ") "YESיא( .טעקסט ") "HELPהילף( אויף צו בעטן הילף.
אפשטעלן
איר קענט אלעמאל אפשטעלן טעקסטינג דורכן טעקסטן ") "STOPאויפהערן( .מיר וועלן אייך שיקן אן ענטפער
טעקסט מעסעדזש צו באשטעטיגן אז איר זענט געווארן אויסגעשריבן .איר קענט זיך נאכאמאל איינשרייבן דורכן
טעקסטן ") "STARTאנהייבן(.
אויב אייער סעלפאן נומער טוישט זיך מוזט איר אפדעיט'ן אייער אקאונט.
אויב איר האט סיי וועלכע פראגעס לגבי פריוואטקייט אדער ווי אזוי מיר נוצן אייער אינפארמאציע ,ביטע ליינט
אונזער פריוואטקייט פאליסי פאר טעקסטינג ביי .nystateofhealth.ny.gov/privacy.html
טוישן פאר די טערמינען פון סערוויס
מיר קענען טוישן די טערמינען פון סערוויס צו יעדע צייט אן קיין פריערדיגע מעלדונג .מיר וועלן שיקן די
איבערגעמאכטע טערמינען מיט די אפדעיט'עד גילטיגע דאטום .דורכן פארזעצן צו נוצן די סערוויס נאכדעם וואס
מען האט געמאלדן וועגן אפדעיטס פאר די טערמינען ,זענט איר איינשטימיג צו זיין געבינדן דורך די טוישונגען.

