אפט געפרעגטע פראגעס איבער  Medicaidאינשורענס ביים ענדע פון די  COVID-19פאבליק געזונטהייט
עמערדזשענסי פאר ניו יארקער וואס זענען איינגעשריבן דורך זייער לאקאלע דעפארטמענטס פון סאושעל
סערוויסעס ( )Local Departments of Social Services, LDSSאדער די ניו יארק סיטי יומען
ריסאורסעס אדמיניסטראציע )(New York City Human Resources Administration, HRA
יולי 2022 ,8
די פאראייניגטע שטאטן אפטיילונג פון געזונטהייט און מענטשן סערוויסעס (Department of Health and Human
) Services, HHSהאט דערקלערט די פאראייניגטע שטאטן צו זיין אין א פאבליק געזונטהייט עמערדזשענסי זינט מערץ 2020
צוליב די  COVID-19פאנדעמיע .בשעת די פאבליק געזונטהייט עמערדזשענסי איז אין פלאץ ,איז ניו יארק סטעיט ערלויבט צו
האלטן מענטשן איינגעשריבן אין  Medicaidאן אייך האבן באנייען אייער אינשורענס יעדע יאר .פונדעסטוועגן ,נאך די פאבליק
געזונטהייט עמערדזשענסי ענדיגט זיך ,וועט איר דארפן באנייען כדי צו קענען אנהאלטן אייער  Medicaidאינשורענס .דא איז
דא אביסל אינפארמאציע וואס קען העלפן ענטפערן פראגעס וואס איר קענט האבן איבער באנייען אדער איינגעבן פאר
 Medicaidאינשורענס נאך די ענדע פון די  COVID-19פאבליק געזונטהייט עמערדזשענסי.
 .1ווען וועט זיך די פאבליק געזונטהייט עמערדזשענסי ענדיגן?
די פאראייניגטע שטאטן  (HHS)Department of Health & Human Servicesהאט דערקלערט די פאראייניגטע
שטאטן צו זיין אין א פאבליק געזונטהייט עמערדזשענסי ( )Public Health Emergency, PHEזינט אנהויב 2020
צוליב די  COVID-19פאנדעמיע .צו די צייט ,ווייסן מיר נישט ווען די  COVID-19 PHEוועט זיך ענדיגן ,אבער מיר
וועלן זיך פארבינדן מיט אייך ווען איר דארפט צוריקומען און נעמען שריט.
 .2וואס קען איך טון זיך צוצוגרייטן פאר דעם טויש?
מאכט זיכער אז אייער אדרעס ,טעלעפאן נומער ,און אנדערע קאנטאקט אינפארמאציע איז אפ-טו-דעיט מיט אייער Local
) Department of Social Services (LDSSאדער די New York City Human Resources
) .Administration (HRAאויב סיי וועלכע פון די אינפארמאציע האט זיך געטוישט אדער איר זענט נישט זיכער אויב עס
איז איז אפ-טו-דעיט ,פארבינדט זיך מיט אייער  LDSSאדער  .HRAאויב זיי האבן נישט אייער ריכטיגע פאסט אדרעס,
וועט איר מעגליך נישט קענען באקומען אייער  Medicaidפאסט ,וואס מיינט אז איר קענט פארלירן אייער Medicaid
אינשורענס.
 .3וויאזוי וועל איך וויסן ווען עס איז צייט צו באנייען מיין ?Medicaid
ווען עס איז צייט פאר אייך צו באנייען נאך די  COVID-19פאבליק געזונטהייט עמערדזשענסי וועט זיך ענדיגן ,וועט
אייער  LDSSאדער  HRAאייך שיקן דורך די פאסט א  Medicaidבאנייאונג פעקל.
 .4ביי די ענדע פון די  COVID-19פאבליק העלט עמערדזשענסי ,וואס דארף איך טון אנצוהאלטן מיין
 Medicaidאינשורענס?
ווען די פעדעראלע  COVID-19פאבליק געזונטהייט עמערדזשענסי וועט זיך ענדיגן ,וועלן די  Medicaidבאנייאונג
געזעצן זיך טוישן .דאס מיינט איר וועט דארפן באנייען אייער  Medicaidאינשורענס אזויווי איר האט געטון פאר די
פאבליק געזונטהייט עמערדזשענסי האט זיך אנגעהויבן .ווען עס איז צייט פאר אייך צו באנייען ,וועט די  LDSSאדער

 HRAאייך שיקן דורך די פאסט א  Medicaidבאנייאונג פעקל .צו באנייען אייער  Medicaidאינשורענס ,מוזט איר
אויספאלגן די אנווייזונגען אויף וויאזוי צו אויספולן און אריינגעבן אייער באנייאונג בויגן ביז די דאטום געשריבן אויף אייער
בויגן .אויב איר שיקט נישט צוריק אייער באנייאונג בויגן צו אייער  LDSSאדער  HRAביז די דאטום אויף די בויגן,
דעמאלטס קענט איר פארלירן אייער  Medicaidאינשורענס.
 .5נאך איך האב אריינגעגעבן מיין  Medicaidאפליקאציע אדער באנייאונג פעקל ,האב איך באקומען א
בריוו ,טעלעפאן קאל ,אדער אימעיל פון מיין  LDSSאדער  HRAזאגנדיג אז מיין אפליקאציע אדער
באנייאונג פעלט אינפארמאציע .וואס זאל איך טון?
שטעלט צו די פעלנדע אינפארמאציע אזוי שנעל ווי מעגליך .אייער  LDSSאדער  HRAוועט שיקן א פארלאנג
פאר פעלנדע אינפארמאציע ,מיט א דאטום ווען איר דארפט עס אריינשיקן ,נישט ווייניגער פון  10טעג .די
געשריבענע פארלאנג וועט אייך זאגן וויאזוי איר קענט צושטעלן די פעלנדע אינפארמאציע .אייער LDSS
אדער  HRAוועט אויך נאכפאלגן מיט אייך דורך מאכן פראוון זיך צו פארבינדן מיט אייך ,אייער
אויטאריזירטער פארשטייער אדער די מענטש וואס האט אריינגעגעבן די אפליקאציע פאר אייך דורך בריוו,
טעלעפאן רוף אדער אימעיל .אויב איר שטעלט נישט צו די פעלנדע אינפארמאציע ,קענט איר פארלירן
אייער  Medicaidאינשורענס אדער קען אייער אפליקאציע ווערן אפגעזאגט.
 .6וועל איך דארפן צושטעלן באווייז פון אינקאם און ריסאורסעס מיט מיין אפליקאציע אדער באנייאונג פאר
מיין  LDSSאדער  HRAאיינמאל די  COVID-19פאבליק העלט עמערדזשענסי וועט זיך ענדיגן?
אייער  LDSSאדער  HRAוועט אייך איינמעלדן פון די באווייזן נויטיג צו דאקומענטירן אייער אינקאם און
ריסאורסעס אויף אייער אפליקאציע אדער באנייאונג בויגן .אויב די  LDSSאדער  HRAדארף נאך באווייזן,
וועט איר באקומען א מעלדונג וואס וועט אייך זאגן וועלכע נאך אינפארמאציע איר דארפט צושטעלן .איר
זאלט גלייך ענטפ ערן .אויב איר האט שוועריגקייטן צו באקומען נויטיגע דאקומענטאציע זאלט איר גלייך
אינפארמירן די  LDSSאדער  . HRAאיר קענט טרעפן די טעלעפאון נומער און אדרעס פון אייער LDSS
אדער  HRAאויף .https://health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm
 .7איך האב געמופט אין די לעצטע צוויי יאר בערך און האב א נייע אדרעס ,אדער איך פלאן צו מופן בקרוב.
וויאזוי טייל איך מיט מיין נייע אדרעס מיט מיין  LDSSאדער ?HRA
עס איז זייער וויכטיג אז איר זאלט גלייך איינמעלדן אייער  LDSSאדער  HRAפון אייער נייע אדרעס,
טעלעפאן נומער אדער אנדערע קאנטאקט אינפארמאציע .אויב זיי האבן נישט אייער ריכטיגע פאסט אדרעס,
וועט איר מעגליך נישט קענען באקומען אייער  Medicaidפאסט ,וואס מיינט אז איר קענט פארלירן אייער
 Medicaidאינשורענס .איר קענט טרעפן די טעלעפאון נומער און אדרעס פון אייער  LDSSאדער  HRAאויף
.https://health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm
 .8איך האב געגעבן מיין נייע אדרעס פאר מיין  Medicaidפלאן .דארף איך עס נאך געבן פאר מיין  LDSSאדער
?HRA
יא .צו מאכן זיכער אז אייער  Medicaidקעיס ווערט נישט צוגעמאכט ,איז זייער וויכטיג אז איר זאלט אויך איינמעלדן
אייער  LDSSאדער  HRAפון אייער נייע אדרעס .איר קענט טרעפן די טעלעפאון נומער און אדרעס פון אייער LDSS
אדער  HRAאויף .https://health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm

 .9איך באטייליג זיך אין די  Medicaidאיבריגע-אינקאם (ספענדדאון) אדער פעי-אין פראגראם .נאך די COVID-
 19פאבליק געזונטהייט עמערדזשענסי וועט זיך ענדיגן ,וועל איך דארפן אריינגעבן א ביל אדער באצאלונג?
איר מוזט ווייטער אריינגעבן אייער בילס אדער פעי-אין צו אייער  LDSSאדער ( HRAאדער אייער מענעדזשט לאנג
טערם קעיר פלאן) כדי נאכצוקומען אייער פליכט פאר די  Medicaidאיבריגע אינקאם (ספענדדאון) אדער פעי-אין
פראגראם .געוויסע אינדיווידואלן האבן נישט געדארפט נאכקומען זייער ספענדדאון צייטווייליג אויב זיי האבן נישט
געקענט אריינגעבן זייער בילס אדער פעי-אין צו זייער  LDSSאדער  HRAצוליב א סיבה דירעקט פארבינדן מיט די
 COVID-19פאבליק געזונטהייט עמערדזשענסי (צ.ב ,.איר זענט געווען קוואראנטירט) .אויב דאס איז געשען צו אייך
און איר קומט נאכנישט נאך אייער פליכט ,וועט איר דארפן ,איינמאל די  COVID-19פאבליק געזונטהייט עמערדזשענסי
ענדיגט זיך ,ווייטער אריינגעבן אייערע בילס אדער באצאלונגען פאר אייער  LDSSאדער  HRAנאכצוקומען אייער
מאנאטליכע פליכט פאר די  Medicaidאיבריגע-אינקאם (ספענדדאון) אדער פעי-אין פראגראם .איר קענט זיך אויך
פארבינדן מיט זיי פאר סיי וועלכע פראגעס איבער אייער קעיס.
 .10בשעת די  COVID-19פאבליק געזונטהייט עמערדזשענסי ,האב איך פארלאנגט א יושר'דיגע הירינג
איבער מיין  Medicaidבארעכטיגונג אדער סטאטוס און בין געווארן געשאנקען הילף צו ווייטער גיין
( .)Aid to Continueוויאזוי אפעקטירט דאס מיין  Medicaidאינשורענס?
אויב אייער  Medicaidאינשורענס איז געווען אין הילף צו ווייטער גיין סטאטוס אום אדער נאך מערץ ,18
 ,2020איז אייער  Medicaidבארעכטיגונג געבליבן די זעלבע מיט די זעלבע אינשורענס זייט דעמאלטס-
אינשורענס איז נישט געווארן געמינערט אדער אפגעשטעלט בשעת די  COVID-19פאבליק העלט
עמערדזשענסי .איינמאל די  COVID-19פאבליק העלט עמערדזשענסי ענדיגט זיך ,וועט מען זיך פארבינדן
מיט אייך איבער אייער יושר'דיגע הירינג פארלאנג .אייער  Medicaidאינשורענס וועט ווייטער גיין אין הילף צו
ווייטער גיין סטאטוס און וועט נישט ווערן געמינערט אד ער אפגעשטעלט בשעת אייער יושר'דיגע הירינג
פארלאנג ווערט אדרעסירט .אויב איר האט פראגעס איבער אייער יושר'דיגע הירינג ,פארבינדט זיך מיט
אייער  LDSSאדער די טעלעפאן נומער פאר די אפיס פון אדמיניסטריווע הירינגס געשריבן אויף אייער
יושר'דיגע הירינג מעלדונג.
 .11איך בין אין די  Medicaidקויף -אין פראגראם פאר מענטשן מיט דיסאביליטיס וואס ארבעטן און איך האב
פארלוירן מיין ארבעט בשעת די  COVID-19פאבליק העלט עמערדזשענסי .נאך די  COVID-19פאבליק
העלט עמערדזשענסי וועט זיך ענדיגן ,וועל איך פארלירן מיין העלט אינשורענס?
איר וועט בלייבן בארעכטיגט פאר  Medicaidאינשורענס אונטער די  Medicaidביי-אין פראגראם פאר
מענטשן מיט דיסאביליטיס וואס ארבעטן ביז די  LDSSאדער  HRAבאשטימט נאכאמאל אייער Medicaid
בארעכטיגונג ביי די צייט פון באנייאונג.
 . 12וואס געשעט אויב איך קוואליפיציר מער נישט פאר  Medicaidנאך מיין באנייאונג ווערט פראצעסירט?
מיר ווילן אז אלע בארעכטיגטע ניו יארקערס זאלן ווערן און בלייבן געדעקט .אויב איר קוואליפיצירט מער נישט פאר
 ,Medicaidאדער אויב אייער אפליקאציע ווערט אפגעזאגט ,וועט איר באקומען:
 א מעלדונג פון ווען אייער  Medicaidאינשורענס וועט זיך ענדיגן,
 אינפארמאציע אויף וויאזו אריינצוגעבן אן אפיעל אויב איר טראכט אז די אפשטעלונג באשלוס איז געווען
נישט ריכטיג ,און
 אינפארמאציע איבער אנדערע העלט אינשורענס פראגראמען און וויאזוי זיך איינצוגעבן פאר די פראגראמען
דורך  .NY State of Healthפינאנציעלע הילף איז אוועילעבל פאר די וועלכע זענען בארעכטיגט.

