KUJDESI SHËNDETËSOR
SAPO U BË EDHE MË

I PËRBALLUESHËM
Është vënë në dispozicion
ndihmë e re financiare!
Financimi i ri federal e ka bërë edhe më të
përballueshëm mbulimin e kostove. Nëse jeni
tashmë të regjistruar për asistencë financiare,
mund të përfitoni edhe më shumë. Nëse jo,
mund të kualifikoheni për herë të parë për
ndihmë financiare - edhe nëse më parë nuk
keni mundur të kualifikoheni.
Kontaktoni “NY State of Health”:
Në internet: nystateofhealth.ny.gov
Telefononi qendrën e shërbimit të
klientit në numrin: 1-855-355-5777
(TTY:1-800-662-1220)
Asistenti i regjistrimit: info.nystateofhealth.
ny.gov/findassistor
Për informacione të mëtejshme në lidhje me
“American Rescue Plan” vizitoni:
https://info.nystateofhealth.ny.gov/AmericanRescuePlan
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“Essential Plan” është i duhuri për shumë individë
me të ardhura më të ulëta.
Primi mujor është $0 për personat që kualifikohen.
DHE NUK KA TARIFA TË ZBRITSHME, prandaj
plani e fillon menjëherë pagesën për kujdesin
tuaj shëndetësor.

“ESSENTIAL PLAN” OFRON TË NJËJTAT
PËRFITIME CILËSORE SI PLANET E
TJERA SHËNDETËSORE
Vizita te mjeku, përfshirë te specialistët
Analizat e rekomanduara nga mjeku juaj
Barna me recetë
Kujdes shëndetësor për pacientë të
shtruar dhe ambulatorë në spital
Përfitime në shërbime dentare dhe okulistike

Sipas “Essential Plan”, pjesa që paguani për çdo
shërbim shëndetësor — bashkëpagesa juaj — është
gjithashtu shumë e ulët, ndonjëherë edhe $0.
Dhe, shërbimet e parandalimit janë falas, duke
përfshirë ekzaminimet dhe kontrollet rutinë te mjeku.
Regjistrohuni sot në “Essential Plan”.
Regjistrimi është i hapur GJATË GJITHË VITIT.
“NY State of Health” pajtohet me ligjet e zbatueshme federale dhe shtetërore për të drejtat civile
dhe nuk diskriminon në bazë të racës, ngjyrës, kombësisë, besimit/fesë, gjinisë, moshës, gjendjes
civile/familjare, aftësisë së kufizuar, gjendjes gjyqësore, dënimeve për vepra penale, identitetit gjinor,
orientimit seksual, karakteristikave të predispozitave gjenetike, statusit ushtarak, statusit të viktimës
së dhunës në familje dhe/ose hakmarrjes.
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