
Para sa higit pang impormasyon sa American Rescue Plan, 
pumunta sa:  

https://info.nystateofhealth.ny.gov/AmericanRescuePlan

Online: nystateofhealth.ny.gov

Customer Service Center:  
1-855-355-5777 (TTY:1-800-662-1220)

Tagagabay sa Pagpapatala (Enrollment  
Assistor): info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor

Ginagawang mas abot-kaya ng bagong pederal 
na pagpopondo ang pagkakaroon ng coverage. 
Kung nakatala ka na sa tulong pinansyal, 
maaaring makakuha ka ng higit pa. Kung hindi 
ka nakatala, maaaring kwalipikado ka para sa 
tulong pinansyal para sa unang pagkakataon...
kahit na hindi hindi ka kwalipikado dati.

MAS ABOT-KAYA NA 
ANG PANGANGALAGA 

SA KALUSUGAN
Available ang Bagong Tulong Pinansyal!

Makipag-ugnayan sa NY State of Health:
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Naaangkop ang Essential Plan sa maraming 
indibidwal na may mabababang kita.

Ang buwanang premium ay $0 para sa mga 
kwalipikado.

AT WALA ITONG DEDUCTIBLE, kaya't 
inuumpisahan na kaagad ng plan na bayaran 
ang iyong pangangalagang pangkalusugan. 

NAGBIBIGAY ANG ESSENTIAL PLAN 
NG PAREHONG DE-KALIDAD NA MGA 
BENEPISYO TULAD NG IBA PANG MGA 
PLAN SA KALUSUGAN

Mga pagpapatingin sa doktor, kabilang 
ang mga espesyalista

Sa ilalim ng Essential Plan, ang bahagi ng gastusin 
na iyong babayaran para sa bawat serbisyong 
pangkalusugan — ang iyong co-payment — ay 
napakababa rin, at minsan ito'y $0.

At wala kang babayaran para sa mga serbisyo para 
sa pag-iwas sa sakit, kabilang ang mga regular na 
pagsusuri ng doktor at mga screening.

Mag-sign up para sa Essential Plan ngayon. 
Bukas ang pagpapatala SA BUONG TAON.

Sumusunod ang NY State of Health sa mga naaangkop na Pederal na batas sa mga karapatang sibil at 
batas ng estado, at hindi ito nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, pananampalataya/
relihiyon, kasarian, edad, katayuan ng pagpapakasal/pamilya, kapansanan, rekord ng pagkakaaresto, 
(mga) kriminal na pagkakahatol, kinikilalang kasarian, sekswal na oryentasyon, mga katangiang henetiko 
na nagpapataas ng pagkakataong magkaroon ng mga partikular na sakit, katayuan sa militar, katayuan ng 
pagiging biktima ng karahasan sa tahanan at/o paghihiganti.
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Mga pagsusuring iniutos ng iyong doktor

Mga inpatient at outpatient na 
pangangalaga sa ospital

Mga inireresetang gamot

Mga serbisyo sa ngipin at paningin

BAGO SA 2021:
$0 NA PREMIUM 
AT KASAMA SA 

LAHAT NG PLAN 
ANG PARA SA 
PANINGIN AT NGIPIN.

THE 
ESSENTIAL
PLAN


