™

פאקט בלאט

שנעלע פאקטן אויף

קינדער’ס דענטל
דעקונג
עס קומט זיך אייך אפארדעבל
העלט קעיר
 NY State of Healthאיז ניו
יארק'ס אפיציעלער העלט פלאן
מארקפלאץ.
שרייבט זיך היינט איין!
אנליין ביי
nystateofhealth.ny.gov
דורכן טעלעפאן ביי
1-855-355-5777
TTY
1-800-662-1220
באזוכט א פערזענליכער
געהילף אויף
info.nystateofhealth.
ny.gov/findassistor
 NY State of Healthפאלגט אלע גילטיגע
פעדעראלע ציווילע רעכטן געזעצן און סטעיט געזעצן,
און דיסקרימינירט נישט באזירט אויף ראסע ,קאליר,
נאציאנאלע אפשטאם ,קריד\רעליגיע ,מין ,עלטער,
הייראט\פאמיליע סטאטוס דיסאביליטי ,ארעסט רעקארד,
קרימינאלע קאנוויקשאן(ס) ,דזשענדער אידענטיטעט,
געשלעכטליכע אריענטאציע ,פרידיספאזינג גענעטישע
כאראקטעריסטיקס ,מיליטערישע סטאטוס ,דאמעסטישע
געוואלדטאטן וויקטים סטאטוס און\אדער נקמה.

אייער קינד'ס שמייכל לייכט אויף אייער טאג .קעיר
נעמען דערפון יעצט קען פירן צו א געזונטערע
צוקונפט.
אבער עס זענען פארהאן זאכן צו נעמען אין
באטראכט פארן זיך איינשרייבן אין א פידיעטריק
דענטל פלאן.
 1ווי אַ זוי באקום איך פידיעטריק דענטל בענעפיטן?
•יעדער האט צוטריט צו פידיעטריק דענטל בענעפיטן ,דורך
א ) ,Qualified Health Plan (QHPאדער פון א שטיי-אליין
1
פידיעטריק דענטל פלאן.
•אויב סיי ערוואקסענע און סיי קינדער אין די פאמיליע דארפן האבן
דעקונג ,האט איר די ברירה פון א פאמיליע דענטל פלאן ,אלס טייל
2
פון א  QHPאדער א שטיי-אליין פאמיליע דענטל פלאן.

 2וויפיל קאסט פידיעטריק דענטל דעקונג?

•אין צוגאב צו די מאנאטליכע פרימיום ,קענען פידיעטריק דענטל
פלענס האבן א יערליכע דידאקטיבל ,וואס איז דאס וואס איר מוזט
באצאלן איידער אייער פלאן דעקט סערוויסעס וואס זענען נישט
קיין פארמיידנדע בענעפיטן .דער דידאקטיבל איז פארשידנארטיג
געוואנדן אויפן פלאן.
•א קינדער’ס דענטל פלאן קען אויך האבן קא-פעימענטס אדער קא-
אינשורענס פאר געדעקטע סערוויסעס.
•אלע פידיעטריק דענטל פלענס האבן א מאקסימום ארויס-פון-טאש
קאסט באגרעניצונג פון  $350פער קינד און  $700פער פאמיליע.
דאס איז דאס מערסטע וואס איר וועט באצאלן דורכאויס סיי וועלכע
דעקונג יאר.

 1פידיעטריק דענטל פלענס זענען פארשידנארטיג אין יעדע קאונטי.
 2פאר מער אינפארמאציע אויף פאמיליע דענטל בענעפיטן ,זעט די NY State of Health
פאמיליע דענטל דעקונג פאקט בלאט.
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דענטל דעקונג

וועלכע סערוויסעס דעקט א פידיעטריק דענטל פלאן?
•פידיעטריק בענעפיטן רעכנט אריין פיר הויפט קאטעגאריעס :פארמיידנדע\בעיסיק ,רוטין ,מעידזשאר ,און
מעדיציניש-נויטיגע ארטאדאנטיע.
•עמערדזשענסי דענטל קעיר איז אויך געדעקט דורך פידיעטריק דענטל פלענס.

סערוויס קאטעגאריע

ביישפילן פון סערוויס

פארמיידנדע\בעיסיק

טשעק-אפס ,רייניגונגען ,פלאורייד און סיעלענטס

רוטין

איינפאכע פילינגס און ארויסציאונגען-X ,רעיס אונטערזוכונגען

מעידזשאר

מויל סורדזשערי ,קראונס ,דענטשורס ,ברידזשעס ,און רוט קאנאלס

ארטאדאנטיע

ברעיסעס צו העלפן אויסגלייכן די ציינער

•די ארויס פון טאש קאסטן פארבינדן מיט די דענטל סערוויסעס קענען זיין גאר פארשידנארטיג ביי יעדן פלאן.
•עס איז נישטא קיין בענעפיט באגרעניצונג פאר דענטל סערוויסעס פאר קינדער אדער ווארט-צייט פאר פידיעטריק
בענעפיטן.
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ווי אזוי קען איך טרעפן די פידיעטריק דענטל פלאן וואס איז גוט פאר מיין קינד?
•די  NYSOHדענטל פלאן פארגלייכונג געצייג וועט אייך ערלויבן צו פארגלייכן קאסטן און בענעפיטן פון פארשידענע
פידיעטריק דענטל פלענס 3.מען קען דאס טרעפן אויפן מארקפלאץ וועבזייטל אויף:
https://info.nystateofhealth.ny.gov/resource/dental-plan-comparison-tool
•דער מארקפלאץ וועבזייטל האט אויך א  NYSפראוויידער און העלט פלאן אויפזוך געצייג ,וואס וועט אייך ווייזן א ליסטע
פון דענטל פראוויידערס וועלכע נעמען אנטייל אין יעדע פלאן .דאס קען מען טרעפן אויף:
https://pndslookup.health.ny.gov/
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ביים נאכפארשן דענטל פלענס ,מאכט זיכער אז איר קוקט אויף די פידיעטריק בענעפיט אינפארמאציע ,און נישט פאמיליע דענטל פלענס וואס נעמען אריין
ערוואקסענע בענעפיט אינפארמאציע.
Si usted habla un idioma diferente al inglés, los servicios de asistencia de idioma están disponibles gratis para usted. Llame al
1-855-355-5777 (TTY: 1-800-662-1220).
)1-855-355-5777 (TTY: 1-800-662-1220
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