
 

 

  
 

 

Send an email with the following subject line and body text to help inform 

New Yorkers about renewing their coverage. 
 

 

   

 

:Subject line  אינשורענס ענדערונגעןזייט צוגעגרייט: עס קומען וויכטיגע העלט 
 

:Preview text דעיט אז איר זאלט קענען באקומען אייער באנייאונגס בריוו.-טו-מאכט זיכער אייער אדרעס איז אפ 
 
 
Email body text: 
 

אדער דער    New York State Medicaid, Child Health Plusהאט איר אדער א פאמיליע מיטגליד יעצט העלט אינשורענס דורך 

Essential Plan  ? 2023אנגעהויבן אין פרילינג פון ,New York State  וועט פארזעצן בארעכטיגונג איבערזיכטן און באנייאונגען

דארפן נעמען שריט צו באנייען אייער העלט דאס מיינט אז איר וועט מעגליך   פאר מענטשן איינגעשריבן אין די פראגראמען.

    אינשורענס אדער די אינשורענס פון אייערע פאמיליע מיטגלידער.

אדער א באנייאונג  NY State of Healthווען עס איז צייט צו באנייען אייער העלט אינשורענס, וועט איר באקומען א בריוו פון די 

 New York Cityאדער די  Local Department of Social Servicesפעקל אויב איר זענט איינגעשריבן דורך אייער קאונטי'ס 

Human Resources Administration די בריוו/פעקל וועט אייך לאזן וויסן וואס איר דארפט טון צו באנייען אייער דעקונג און  .

 ר האט צו ענטפערן.  פאלגט אויס די אנווייזונגען זאפארט.וויפיל צייט אי

מאכט זיכער צו אפדעיט'ן אייער אדרעס און קאנטאקט אינפארמאציע אז איר זאלט נישט פארפאסן די וויכטיגע בריוו.  צו 

-TTY: 1-800-662) 1-855-355-5777אויף  NY State of Healthאפדעיט'ן אייער אדרעס און קאנטאקט אינפארמאציע, רופט 

דורך  Medicaid.  אויב איר זענט איינגעשריבן אין nystateofhealth.ny.gov( אדער לאג'ט אריין צו אייער אקאונט אויף 1220

, פארבינדט זיך מיט יענעם New York City's Human Resourcs Administrationאפיס אדער דורך  edicaidMאייער קאונטי'ס 

 אפיס צו אפדעיט'ן אייער אדרעס און קאנטאקט אינפארמאציע.

 

 באקומט מער אינפארמאציע 

  אויב איר זענט איינגעשריבן איןMedicaid, Child Health Plus אדער דעם ,Essential  פלאן דורךNY State of Health ,

 ( מיט סיי וועלכע פראגן איר האט.TTY: 1-800-662-1220) 1-855-355-5777רופט 

  אויב איר זענט איינגעשריבן איןMedicaid  אייער קאונטי'ס דורךMedicaid אדער דורך אפיס New York City's 

Human Resources Administration.פארבינדט זיך מיט יענע אפיס מיט סיי וועלכע פראגן איר האט , 

  באזוכטhttps://info.nystateofhealth.ny.gov/COVID-19-Changes  צו לערנען מער.  ניו יארק וועט ווייטער

 בלאט ווען מער אינפארמאציע ווערט אוועילעבל.-אפדעיט'ן די וועב
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