
 

 

 אינשורענס פאר ניו יארקער וואס זענען  Medicaidאפט געפרעגטע פראגן איבער 
 איינגעשריבן דורך זייער לאקאלע דעפארטמענטס פון סאושעל סערוויסעס 

(Local Departments of Social Services, LDSS אדער די ניו יארק סיטי יומען ריסאורסעס )

 (New York City Human Resources Administration, HRAאדמיניסטראציע )

 2023, 19 אפריל

 
 

צוליב פאדערונגען פון פעדעראלע געזעץ און אנדערע פארגרינגערונגען, זענט איר געווארן איינגעשריבן אין 

Medicaid .אבער, פעדעראלע געזעץ האט זיך געטוישט און  אן דארפן באנייען אייער אינשורענס יעדע יאר

 .2023געווענליכע באנייאונג פראצעדורן וועלן ווייטער גיין איבער די אפשניט פון א יאר, אנגעהויבן אין פרילינג 

רק סיטי יומען ריסאורסעס ( אדער די ניו יאLDSSאייער לאקאלע דעפארטמענט פון סאושעל סערוויסעס )

 ( וועלן אייך איינמעלדן ווען עס איז צייט פאר אייך צו באנייען יעדע יאר.HRAאדמיניסטראציע )

 

 

 וואס קען איך טון זיך צוצוגרייטן פאר דעם טויש? .1

 

אייער דעיט מיט -טו-מאכט זיכער אז אייער אדרעס, טעלעפאן נומער, און אנדערע קאנטאקט אינפארמאציע איז אפ

( אדער די ניו יארק סיטי יומען ריסאורסעס LDSSלאקאלע דעפארטמענט פון סאושעל סערוויסעס )

אויב סיי וועלכע פון די אינפארמאציע האט זיך געטוישט אדער איר זענט נישט זיכער  (.HRAאדמיניסטראציע )

אויב זיי האבן נישט אייער ריכטיגע  .HRAאדער  LDSSפארבינדט זיך מיט אייער דעיט, -טו-אויב עס איז איז אפ

פאסט, וואס מיינט אז איר קענט  Medicaidפאסט אדרעס, וועט איר מעגליך נישט קענען באקומען אייער 

 אינשורענס. Medicaidפארלירן אייער 

 

 

 ?Medicaidעס איז צייט צו באנייען מיין  וויאזוי וועל איך וויסן ווען .2

 

באנייאונג  Medicaidאייך שיקן א  HRAאדער  LDSSווען עס איז צייט פאר אייך צו באנייען, וועט אייער 

אייער איינשרייבונג  איר וועט באקומען אייער באנייאונג פעקל איידער אייער איינשרייבונג ענדע דאטום. פעקל.

דאטום וואס אייער אינשורענס וועט זיך ענדיגן אויב איר פאלגט נישט אויס די אנווייזונגען אין ענדע דאטום איז די 

צו פרעגן ווען אייער  HRAאדער  LDSSזיך פארבינדן מיט אייער איר קענט  אייער באנייאונג פעקל.

 בונג ענדע דאטום איז.איינשריי

 

 

 אינשורענס?  Medicaidוואס דארף איך טון אנצוהאלטן מיין  .3

 

 Medicaidווען עס איז צייט פאר אייך צו באנייען, קענט איר באקומען א מעלדונג אנבאלאנגט אייער אנגייענדע 

אינשורענס אזוי ווי איר האט געטון איידער די  Medicaidדעקונג אדער איר וועט דארפן באנייען אייער 

COVID-19 .אייער  פאבליק העלט עמערדזשענסי האט זיך אנגעהויבןLDSS  אדערHRA  וועט אייך שיקן א

Medicaid .צו באנייען אייער  באנייאונג פעקלMedicaid  אינשורענס, מוזט איר אויספאלגן די אנווייזונגען אויף

אויב איר  ון אריינגעבן אייער באנייאונג בויגן ביז די דאטום געשריבן אויף אייער בויגן.וויאזוי צו אויספולן א

https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm
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ביז די דאטום אויף די בויגן, דעמאלטס  HRAאדער  LDSSשיקט נישט צוריק אייער באנייאונג בויגן צו אייער 

 אינשורענס. Medicaidקענט איר פארלירן אייער 

 

 

באנייאונג פאפירן, פיל אויס אלע פראגעס און שרייב אונטער אויף  Medicaidוואס איך באקום מיין  נאך .4

 ?LDSSדי לעצטע בלאט פון די באנייאונג פארם, וויאזוי קען איך עס אריינגעבן צו מיין לאקאלע 

 

Medicaid  באנייאונג פארמס קענען ווערן אריינגעגעבן צו דיLDSS  אין סיי וועלכע פון די פאלגנדע וועגן: עס

האט  LDSSאויב אייער   פעקסן אדער פעקסן.-אריבערברענגען פערזענליך, עס שיקן דורך די פאסט, אדער אי

עפפ אויף אייער  NYDocSubmitאון איר האט די  מאביל אפליקאציע NYDocSubmitצוטריט צו די 

 NYDocSubmit  אריינצוגעבן אייער באנייאונג פארם. NYDocSubmitטעלעפאן, קענט איר אויך נוצן די 

איר קענט ארויפלאודן   .Google Play Store און Apple App Store אוועילעבל צו דאונלאודן אין די איז

)עפעס  “Other”אין די  NYDocSubmitאייער אויסגעפילטע און אונטערגעשריבענע באנייאונג פארם אויף 

איר קענט אויך שיקן סיי וועלכע פארלאנגטע דאקומענטן וואס פאדערן זיך צו   אנדערש( טייל פון די אפליקאציע.

דורך זיי ארויפלאודן אין די  NYDocSubmitצו  Medicaidיב איר זענט בארעכטיגט פאר באשטימען או

 ריכטיגע אפטיילונגען פון די מאביל אפליקאציע.

 

 

וועל איך דארפן צושטעלן באווייז פון אינקאם און ריסאורסעס מיט מיין אפליקאציע אדער באנייאונג צו  .5

  ?HRAאדער  LDSSמיין 

 

וועט אייך איינמעלדן פון די באווייזן נויטיג צו דאקומענטירן אייער אינקאם און  HRAאדער  LDSSאייער 

דארף נאך באווייזן,  HRAאדער  LDSSאויב די  ריסאורסעס אויף אייער אפליקאציע אדער באנייאונג בויגן.

איר זאלט  וועט איר באקומען א מעלדונג וואס וועט אייך זאגן וועלכע נאך אינפארמאציע איר דארפט צושטעלן.

אויב איר האט שוועריגקייטן צו באקומען נויטיגע דאקומענטאציע זאלט איר גלייך אינפארמירן די  גלייך ענטפערן.

LDSS  אדערHRA. עפאן נומער און אדרעס פון אייער איר קענט טרעפן די טעלLDSS  אדערHRA  אויף

https://health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm. 

 

 

פלאן זיך  איך האב זיך אריבערגעצויגן אין די לעצטע דריי יאר בערך און האב א נייע אדרעס, אדער איך .6

 ?HRAאדער  LDSSאט אריבערצוציען. וויאזוי טייל איך מיט מיין נייע אדרעס מיט מיין 
 

פון אייער נייע אדרעס, טעלעפאן  HRAאדער  LDSSעס איז זייער וויכטיג אז איר זאלט גלייך איינמעלדן אייער 

אויב זיי האבן נישט אייער ריכטיגע פאסט אדרעס, וועט איר  נומער אדער אנדערע קאנטאקט אינפארמאציע.

 Medicaidפאסט, וואס מיינט אז איר קענט פארלירן אייער  Medicaidמעגליך נישט קענען באקומען אייער 

אויף  HRAאדער  LDSSאיר קענט טרעפן די טעלעפאן נומער און אדרעס פון אייער  אינשורענס.

https://health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm . 

 

 

 LDSSדארף איך עס נאך געבן פאר מיין  פלאן. Medicaidאיך האב געגעבן מיין נייע אדרעס פאר מיין  .7

 ?HRAאדער 

 

קעיס ווערט נישט צוגעמאכט, איז זייער וויכטיג אז איר זאלט אויך  Medicaidצו מאכן זיכער אז אייער  יא.

איר קענט טרעפן די טעלעפאן נומער און אדרעס  פון אייער נייע אדרעס. HRAאדער  LDSSאיינמעלדן אייער 

 .ps://health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htmhttאויף  HRAאדער  LDSSפון אייער 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.apple.com%2Fapp-store%2F&data=05%7C01%7CMelanie.Warren%40health.ny.gov%7Ce0a79feefd634f2d12e808db40d414d2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638175051844531705%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fHjjvRIkUftz2n01yt%2BA1%2FAvzVTCbpM5iQPMKJAPoJo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2F&data=05%7C01%7CMelanie.Warren%40health.ny.gov%7Ce0a79feefd634f2d12e808db40d414d2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638175051844531705%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7Tmg%2FVrrImvCkCKQLkgOhE01Hetok26zHPxiVhMOGac%3D&reserved=0
https://health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm
https://health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm
https://health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm
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נאך  אין פראגראם.-אינקאם )ספענדדאון( אדער פעי-איבריגע Medicaidאיך באטייליג זיך אין די  .8

 באנייאונגען הויבן זיך אן, וועל איך דארפן אריינגעבן א ביל אדער באצאלונג?

 

)אדער אייער מענעדזשט  HRAאדער  LDSSאין צו אייער -איר מוזט ווייטער אריינגעבן אייער בילס אדער פעי

איבריגע אינקאם )ספענדדאון( אדער  Medicaidלאנג טערם קעיר פלאן( כדי נאכצוקומען אייער פליכט פאר די 

ער אריינצאלן אייער ספענדאון צו אויב איר האט נישט געקענט אריינגעבן אייער בילס אד אין פראגראם.-פעי

פאבליק געזונטהייט  COVID-19צוליב א סיבה דירעקט פארבינדן צו די  HRAאדער  LDSSאייער 

עמערדזשענסי )צ.ב., איר זענט געווען אפגעזונדערט( און איר טוט נאכנישט נאכקומען אייער פליכט, וועט איר, 

 Medicaidווייטער נאכקומען אייער מאנאטליכע פליכט פאר די  זיין פארלאנגט צו 2023, 1אנגעהויבן פון יולי 

אדער  LDSSזיך פארבינדן מיט אייער איר קענט אויך  אין פראגראם.-אינקאם )ספענדדאון( אדער פעי-איבריגע

HRA .מיט סיי וועלכע פראגעס 

 

 

פאבליק געזונטהייט עמערדזשענסי, האב איך פארלאנגט א יושר'דיגע הירינג  COVID-19בשעת די  .9

הילף צו ווייטער גיין בארעכטיגונג אדער סטאטוס און בין געווארן געשאנקען  Medicaidאיבער מיין 

(Aid to Continue.)  וויאזוי אפעקטירט דאס מייןMedicaid ?אינשורענס 

 

, 18אינשורענס איז געווען אין הילף צו ווייטער גיין סטאטוס אום אדער נאך מערץ  Medicaidאויב אייער 

 -בארעכטיגונג געבליבן די זעלבע מיט די זעלבע אינשורענס זייט דעמאלטס Medicaid, איז אייער 2020

פאבליק העלט  COVID-19אינשורענס איז נישט געווארן געמינערט אדער אפגעשטעלט בשעת די 

איינמאל באנייאונגען הויבט זיך אן, וועט מען זיך פארבינדן מיט אייך איבער אייער יושר'דיגע  שענסי.עמערדז

אינשורענס וועט ווייטער גיין אין הילף צו ווייטער גיין סטאטוס און וועט  Medicaidאייער  הירינג פארלאנג.

אויב איר  נישט ווערן געמינערט אדער אפגעשטעלט בשעת אייער יושר'דיגע הירינג פארלאנג ווערט אדרעסירט.

אדער די טעלעפאן נומער פאר די  LDSSפארבינדט זיך מיט אייער האט פראגעס איבער אייער יושר'דיגע הירינג, 

הירינגס געשריבן אויף אייער יושר'דיגע ( Office of Administrative Hearings)אפיס פון אדמיניסטריווע 

 הירינג מעלדונג.

 

 

סאביליטיס וואס ארבעטן און איך האב אין פראגראם פאר מענטשן מיט די-קויף Medicaidאיך בין אין די  .10

נאך באנייאונגען הויבט זיך  פאבליק העלט עמערדזשענסי. COVID-19פארלוירן מיין ארבעט בשעת די 

 אינשורענס? Medicaidאן, וועל איך פארלירן מיין 

 

אין פראגראם פאר -קויף Medicaidאינשורענס אונטער די  Medicaidאיר וועט בלייבן בארעכטיגט פאר 

 Medicaidבאשטימט נאכאמאל אייער  HRAאדער  LDSSמענטשן מיט דיסאביליטיס וואס ארבעטן ביז די 

  בארעכטיגונג ביי די צייט פון באנייאונג.

 

 

  נאך מיין באנייאונג ווערט פראצעסירט? Medicaidוואס געשעט אויב איך קוואליפיציר מער נישט פאר  .11

 

אז אלע בארעכטיגטע ניו יארקערס זאלן ווערן און בלייבן געדעקט. אויב איר קוואליפיצירט מער נישט  מיר ווילן

 , אדער אויב אייער אפליקאציע ווערט אפגעזאגט, וועט איר באקומען:Medicaidפאר 

  א מעלדונג פון ווען אייערMedicaid ,אינשורענס וועט זיך ענדיגן 

  אריינצוגעבן אן אפיעל אויב איר טראכט אז די אפשטעלונג באשלוס איז אינפארמאציע אויף וויאזו

 געווען נישט ריכטיג, און

  אינפארמאציע איבער אנדערע העלט אינשורענס פראגראמען און וויאזוי זיך איינצוגעבן פאר די

פינאנציעלע הילף איז אוועילעבל פאר די וועלכע זענען  .NY State of Healthפראגראמען דורך 

https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm
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וועט בלייבן אפן אזוי אז סיי ווער עס  NY State of Healthאיינשרייבונג אין  בארעכטיגט.

פארלירט זייער העלט אינשורענס בשעת די איבערבאשטימונג פראצעדור וועט זיך קענען 

 י קוואליפיצירן.איינשרייבן אין אנדערע העלט אינשורענסעס, אויב זי

 

 

וועל איך ווייטער אנהאלטן ביידע  פלאן. Medicaid Managed Careאון א  Medicareאיך האב יעצט  .12

 אינשורענסעס איינמאל באנייאונגען טוען זיך אנהויבן? 

 

( וועלן מער נישט Medicaidאון  Medicareמערסטס אינדיווידואלן וועלכע זענען בארעכטיגט פאר צוויי )

אינדיווידואלן וועלכע זענען בארעכטיגט פאר צוויי  פלענער. Medicaid Managed Careקענען בלייבן אין 

'טע טאג פון די חודש 1אנגעהויבן, די  Medicaidסערוויס -פאר-וועלן ווערן אראפגעשריבן פון באצאלט

וואס  Medicareאינדיווידואלן וואס זענען יעצט איינגעשריבן אין  דעקונג. Medicareנאכפאלגנדיג מעלדונג פון 

פלאן אונטער די פאבליק העלט עמערדזשענסי  Medicaid Managed Careזענען געבליבן איינגעשריבן אין א 

 ביים באנייאונג. Medicaid Managed Careאנווייזונגען, וועלן ווערן אראפגעשריבן פון די 
 

( פראגראם איז IB-Dual) ( פאר בארעכטיגטע פאר צווייThe Integrated Benefitפיט )די פאראייניגטע בענע

 Continuousאן אויסוואל פאר באנוצער וואס האט זיך אנגעהויבן דורכאויס די נאכאנאנדע דעקונג פאדערונג 

Coverage Requirement (CCR.צייט אפשניט ))  דיIB-Dual ן פראגראם ערלויבט באנוצער צו בלייב

 Health and( פלענער און/אדער )Mainstream Medicaid Managed Care (MMCאיינגעשריבן אין

Recovery Plans (HARP  בשעת אויך זיין איינגעשריבן אין דיMedicare Advantage D-SNP (Duals 

Special Needs Plan פון די זעלבע )MMC/HARP .די  מענעדזשט קעיר פלאןIB-Dual פראגראם וועט 

פאזע ענדיגט זיך. אויסער די בארעכטיגטע פאר צוויי  CCRווייטער זיין אן אויסוואל פאר באנוצער נאך די 

פלאן זיין צוגעפאסט  HARPאדער  Medicaid Managed Careאינדיווידואלן, וועט אראפשרייבונג פון א 

 .Medicareבאזירט אויף די געניסונג פון 

 

 

איך בין נישט געווען פארלאנגט זיך  .Medicaidיאר אלט און איך באקום יעצט  65איך בין איבער  .13

אדער אנדערע בענעפיטן וואס איך קען זיין בארעכטיגט פאר דורכאויס די  Medicareאיינצוגעבן פאר 

אנדערע און  Medicareוועל איך זיין פארלאנגט זיך איינצוגעבן פאר  פאבליק העלט עמערדזשענסי.

 בענעפיטן איך קען זיין בארעכטיגט פאר נאך באנייאונגען הויבן זיך אן? 

 

דורכאויס די פאבליק העלט  Medicareאויב איר זענט געווארן בארעכטיגט זיך איינצוגעבן פאר  יא.

 , אדער אנדערע בענעפיטן פארMedicareעמערדזשענסי וועט איר יעצט זיין פארלאנגט זיך איינצוגעבן פאר 

איר וועט  בארעכטיגונג. Medicareוועלכע איר קענט זיין בארעכטיגט, אלץ א פאדערונג צו אנהאלטן אייער 

און אייער  Medicareבאקומען אן עקסטערע בריוו אייך איינצומעלדן פון אייער פאדערונג זיך איינצוגעבן פאר 

LDSS  אדערHRA ס זענען דא אנדערע בענעפיטן וואס איר וועט אייך לאזן וויסן ביי אייער באנייאונג אויב ע

 דארפט זיך איינגעבן פאר.


