
 
 
Co powinieneś wiedzieć o ubieganiu się o przedłużenie ubezpieczenia Medicaid 
lub odnowieniu go za pośrednictwem NY State of Health, jeśli akt chroniący 
osoby które wyemigrowały jako osoby niepełnoletnie (Deffered Action for 
Childhood Arrivals, DACA) zostanie unieważniony 
 
 
1. Unieważnienie DACA nie zmienia Twojego statusu PRUCOL dla Medicaid 
 
            Zgodnie z prawem stanu Nowy Jork, osoby posiadające status DACA i osoby, 
których status DACA został unieważniony, mogą kwalifikować się do Medicaid 
finansowanego przez państwo w kategorii imigracji znanej jako PRUCOL, akt na stałe 
wpisany w prawo. 
 
2. Co należy zrobić, aby odnowić Medicaid lub ubiegać się o Medicaid, jeśli status 
DACA został unieważniony 
 
              Zadzwoń do Biura Obsługi Klienta pod numer 1-855-355-5777,                    
TTY: 1-800-662-1220 lub spotkaj się z osobistym asystentem w swoim rejonie. 
Poinformuj przedstawiciela lub swojego asystenta, że posiadasz lub posiadałeś status 
DACA. Twoja karta upoważniajaca Cię do pracy, nawet jeśli wygasła, zostanie 
zaakceptowana jako dowód Twojego statusu. 
 
3. Pomoc jest dostępna w wielu językach 

• Przedstawiciele, którzy odpowiadają na telefony, mówią wieloma językami. 
             Jeśli oni nie znają Twojego języka, połączą Cię z tłumaczem. 

• W naszym rejonie przeszkoliliśmy pomocników, którzy mówią w Twoim języku. 
Jeśli chcesz, mogą również przyjść do miejsca zamieszkania lub pracy. 

 
4. Informacje, które nam przekazujesz, nie będą nikomu udostępniane 

• To co powiesz NY State of Health i jej asystentom, jest informacją poufną. 
• Informacje, które przekazujesz nam, aby zapisać się do planu opieki 

zdrowotnej, nie będą udostępniane nikomu innemu i nie będą wykorzystywane 
do żadnych innych celów. 

 
 
Informacja o NY State of Health 
W październiku 2013 r. New York otworzył swój plan opieki zdrowotnej Marketplace, NY State of Health. 
Jednym z największych wydarzeń na rynku ubezpieczeń jest kompleksowa oferta zdrowotna. NY State of 
Health to jedyne miejsce, w którym konsumenci mogą się kwalifikować do otrzymania pomocy w pokryciu 
kosztów ze względu na zniżki lub ulgi podatkowe. Kwalifikujący się nowojorczycy mogą także rejestrować 
się przez cały rok na Medicaid, Child Health Plus i Essential Plan przez Marketplace. Aby uzyskać więcej 
informacji na temat NY State of Health Marketplace, odwiedź stronę: https://nystateofhealth.ny.gov lub 
zadzwoń do działu obsługi klienta pod numer 1-855-355-5777, TTY: 1-800-662-1220 lub znajdź lokalnego 
asystenta rejestracji . 
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