אפעלאט פראצעס׃ יחידים און פאמיליעס
די ציל פון דעם ניו יארק סטעיט אװ העלט איז צו העלפן אײך און אײער פאמיליע צו באקומען העלט
אינשורענס װאס איר קענט זיך ערלױבן .אײן װעג װיאזױ מיר טוען דאס איז צו געבן אײך א געלעגנהײט
צו קױפן קװאליפיצירטע העלט פלענער .אמאל קענט איר אפילו באקומען הילף צו צאלן פאר די דאזיגע
דעקונג.
נאך א טײל פון אונזער ארבעט איז צו באשליסן צי איר קומט נאך די פאדערונגען פאר זיך אײנשרײבן
אין רעגירונג פראגראמען װי מעקידעיד אדער טשײלד העלט פלאס .די דאזיגע פראגראמען ערלױבן
אײך צו באקומען העלט קעיר פאר זיך אלײן אדער אײערע קינדער פרײ פון אפצאל אדער פאר גאר
ביליג.
כדי מיר זאלן טאן אונזער ארבעט ,מוז דער ניו יארק סטעיט אװ העלט מאכן פילע באשלוסן איבער
װיאזױ אײער מצב פאסט צו צו די כללים פון די דאזיגע העלט קעיר פראגראמען .אמאל װעט איר נישט
אײנשטימען מיט די באשלוסן װאס מיר מאכן .װען דאס פאסירט ,קענט איר בעטן מיר זאלן נאכאמאל
באטראכטן און טױשן אונזער באשלוס .אזא מין פארלאנג הײסט אן "אפעלאט".
די כללים פאר אפעלירן סײ װעלכע פון אונזערע באשלוסן זענען באקאנט אלס דער אפעלאט
פראצעס׃ יחידים און פאמיליעס.

באשלוסן װאס איר קענט אפעלירן
– באשלוס אז איר קומט נישט נאך די כללים צו קױפן א העלט פלאן פאר זיך אדער אײער
פאמיליע אין דעם מארקעטפלעיס .בײשפיל׃ איר װאױנט נישט אין ניו יארק סטעיט אדער זיצט
אין טורמע.
– באשלוס אז איר קומט נישט נאך די כללים פאר באקומען פעדעראלע הילף צו צאלן פאר א
העלט פלאן געקױפט אין דעם מארקעטפלעיס.
– באשלוס איבער װיפיל איר מוזט צאלן פאר אײער מאנאטליכע פרעמיום אױב איר האט זיך
אײנגעגעבן פאר פינאנציעלע הילף.
– באשלוס אז איר קומט נישט נאך די כללים פאר דעקונג אונטער מעדיקעיד אדער טשײלד
העלט פלאס.
– באשלוס איבער װיפיל געלט איר מוזט צאלן פאר טשײלד העלט פלאס דעקונג אױב אײערע
קינדער זענען בארעכטיגט פאר דעם פראגראם.
– באשלוס אז איר קומט נישט נאך די כללים פאר זיך אײנשרײבן פאר אינשורענס אין דעם
מארקעטפלעיס במשך א "ספעציעלע אײנשרײבן פעריאדע".
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– פארהאלטענער באשלוס דורך דעם מארקעטפלעיס .בײשפיל׃ איר האט נישט באקומען קײן
מעלדונג װאס פארשטענדיגט אײך צי איר קומט נאך די כללים פאר מעדיקעיד דעקונג במשך
די אױסגעפעלטע  54טעג.
– באשלוס צו טױשן סײ װעלכן פריערדיגן באשלוס װאס איז געמאכט געװארן דורך דעם
מארקעטפלעיס.
– באשלוס אז אײער אפעלאט פארלאנג איז נישט גילטיג.

װיאזױ צו אפעלירן צום ניו יארק סטעיט אװ העלט
איר קענט פארלאנגען אן אפעלאט דורך
טעלעפאן׃ 1-855-355-5777
פעקס׃ 1-855-900-5557
פאסט׃ NY State of Health, P.O. Box 11729, Albany, NY 12211
נישט אנגעװיזן אױף װאס איר קלױבט אױס ,מוז אײער אפעלאט פארלאנג
 .1געבן אײער 'מארקעטפלעיס אקאונט אײ .די '.און 'דאטום פון די נאטיץ' װאס איר האט
באקומען פון אונז ,אנזאגנדיג דעם באשלוס װאס איר װילט אפעלירן ,אדער אײער
געבורט־דאטום און סאשעל סעקיוריטי נאמבער ,אדער אנדערע אידענטיפיצירנדע
אינפארמאציע אױב איר האט נישט באקומען קײן נאטיץ פון אונז .איר קענט טרעפן אײער
'מארקעטפלעיס אקאונט אײ .די '.אין דעם אױבערשטן טײל פון אײער מארקעטפלעיס נאטיץ.
עס הײבט זיך אן מיט "."AC
 .2זײן געשיקט װערן במשך  06קאלענדאר טעג פון די דאטום פון די דאזיגע נאטיץ.
 .3זאגן פארװאס איר מײנט אז מיר זאלן טױשן דעם באשלוס.
 .4צושטעלן מאטעריאלן ,דורך פעקס צי מעיל ,צו שטיצן אײער סיבה (ות).
 .5קלאר אנזאגן צי איר װילט פארשנעלערן (ֿפעסט־טרעק) אײער אפעלאט פראצעס צוליב אײער
געזונטהײט צושטאנד.
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פון אנפאנג ביז'ן סוף װעט א נארמאלער אפעלאט פראצעס דױערן  09טעג.
מיר װעלן באשליסן א ֿפעסט־טרעק אפעלאט װי אמשנעלסטן.
פארשנעלערן אײער אפעלאט
אין אײער פארלאנג מוזט איר זאגן פארװאס איר ברױכט עס פארשנעלערן .צב''ש ,אױב אײער
געזונט איז עלול צו װערן חלילה פיל ערגער מיט דעם נארמאלן װארטן פאר א פארהער ,זאלט איר
אונז בעטן צו פארשלענערן דעם פראצעס .איר מוזט אונז שיקן א צעטל פון אײער דאקטאר שטיצנדיג
אײער סיבה (ות) פאר'ן געברױך צו פארשנעלערן אײער אפעלאט.
אױב מיר נעמען אן אײער ֿפעסט־טרעק פארלאנג ,װעלן מיר באשטימען א דאטום פאר אײער
טעלעפאן פארהער װי אמשנעלסטן.
אױב מיר אנטזאגן אײער ֿפעסט־טרעק פארלאנג ,װעלן מיר אײך שריפטליך פארשטענדיגן
פארװאס מיר אנטזאגן אים .מיר װעלן אײך אױך לאזן װיסן װען אײער טעלעפאן פארהער װעט
אפגעהאלטן װערן און אלע אײערע רעכט בײם טעלעפאן פארהער.

װיאזױ אנצוהאלטן אײער העלט דעקונג במשך דעם
אפעלאט פראצעס
אױב איר זענט געדעקט דורך מעדיקעיד...
...װעט אײער העלט קעיר דעקונג אנהאלטן במשך דעם אפעלאט פראצעס װילאנג איר פארלאנגט אן
אפעלאט במשך  06טעג פון די דאטום פון די נאטיץ װאס שטעלט אפ אדער פארמינערט אײער
מעדיקעיד דעקונג .איר קענט אפעלירן דעם דאזיגן באשלוס במשך  09טעג פון די נאטיץ דאטום,
אבער די דעקונג װעט זיך אױפהערן אױב אײער אפעלאט איז געמאכט נאך  09טעג פון די נאטיץ
דאטום.
אױב איר זענט געדעקט דורך סײ װעלכן אנדערן העלט פלאן געקױפט דורך דעם
מארקעטפלעיס...
...װעט אײער העלט קעיר דעקונג אנהאלטן במשך דעם אפעלאט פראצעס װילאנג איר פארלאנגט אן
אפעלאט במשך  09טעג פון די דאטום פון די נאטיץ פונעם באשלוס װאס איר אפעלירט.
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אנקומענדיג צום פארהער
...דאס הין און צוריק פון דעם אפעלאט פראצעס
איר

ניו יארק סטעיט אװ העלט  /מיר

איר שיקט אן אפעלאט
פארלאנג.

מיר שיקן אײך א מעלדונג אנזאגנדיג אז מיר האבן
באקומען אײער פארלאנג .אױב איר האט עס געמאכט
במשך  09טעג און פאר א באשלוס װאס קען
אפעלירט װערן (זע זײט  ,)1װעלן מיר באשטימען די
דאטום פון דעם פארהער.
אדער
מיר װעלן שיקן א נאטיץ אױב אײער פארלאנג איז
נישט אנגענומען.

איר שיקט אונז מער
אינפארמאציע כדי צו "הײלן"
אדער פאררעכטן דעם
פראבלעם מיט אײער פארלאנג.

מיר נעמען אן אײער אינפארמאציע אלס גענוגיג כדי
צו פאררעכטן דעם פראבלעם און מיר באשטימען א
צײט פאר דעם פארהער.
אדער
מיר מאכן אװעק אײער אפעלאט פארלאנג אױב מיר
מײנען נישט אז אײער אינפארמאציע איז גענוגיג
('נאטיץ פון אװעקמאכן') .מיר לאזן אײך אױך װיסן
װיאזױ אונזער באשלוס װעט אפעקטירן אײער העלט
קעיר.

איר שיקט אונז נישט קײן מער
אינפארמאציע כדי צו פאררעכטן
דעם פראבלעם מיט אײער
פארלאנג.

מיר מאכן אװעק אײער אפעלאט פארלאנג ('נאטיץ פון
אװעקמאכן') .מיר לאזן אײך אױך װיסן װיאזױ אונזער
באשלוס װעט אפעקטירן אײער העלט קעיר.

איר גיט אונז "א גוטע סיבה" צו
קענסעלן אדער "אפשאפן"
אונזער אװעקמאכן .בײשפיל׃
קראנקהײט אדער נאך עפעס
װאס איר האט נישט קײן
קאנטראל דערױף.

מיר נעמען אן אײער סיבה און קענסעלן דאס
אװעקמאכן.
דאן באשטימען מיר די דאטום פון דעם פארהער.
אדער
מיר שיקן אײך א נאטיץ אױב אײער פארלאנג איז
נישט אנגענומען.
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בײם אפעלאט פארהער
איר װעט ערקלערן פארװאס מיר זאלן טױשן אונזער באשלוס .איר זאלט אונז פעקסן אדער מעילן
מאטעריאלן װאס שטיצן אײער קעיס .אן אימפארשאל הירינג אפיציר ,װער האט קײנמאל נישט געהאט
צו טאן מיט קײן באשלוסן אין אײער קעיס ,װעט פאסן א באשלוס.
ער אדער זי װעט האבן אײער מארקעטפלעיס אפליקאציע אינאײנעם מיט דאקומענטן און
אינפארמאציע װאס איר האט צוגעשטעלט מיט אײער אפעלאט .דער הירינג אפיציר מוז רעקארדירן
דעם גאנצן פארהער .אין רוב פעלער ,במשך צװײ צו דרײ װאכן נאכ'ן פארהער ,װעט דער הירינג
אפיציר איבערקוקן דעם רעקארד און צוגרײטן א 'באשלוס' .ער װעט ערקלערן דעם באשלוס און װיאזױ
עס אפעקטירט אײער פאמיליע'ס העלט קעיר דעקונג.
דער באשלוס װעט אײך אױך לאזן װיסן װיאזױ צו אפעלירן דעם באשלוס מיט דעם יו .עס.
דעפארטמענט אװ העלט און היומען סערװיסעס און/אדער װיאזױ צו ברענגען א קלאגע אין געריכט
אױב איר שטימט נישט אײן מיט דעם באשלוס .פאר מער אינפארמאציע װיאזױ צו אפעלירן א הירינג
באשלוס ,גײט צו  https://www.healthcare.govאדער פארבינדט זיך מיט אײער קאונטי באר
אסאציאציע ,ליגעל עיד סאסײעטי ,ליגעל סערװיסעס ,אא''װ.
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אײנצעלנע װיכטיגע פאקטן איבער דעם ניו יארק סטעיט אװ העלט
אפעלאט פראצעס
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דער הירינג אפיציר װעט רופן אײך און אלע אנדערע אנטײלנעמענדע אין דעם פארהער .איר
זאלט ענטפערן דעם רוף אין א שטיל ארט.
איר מעגט האבן סײ װעמען מיט זיך במשך דעם טעלעפאן פארהער עס זאל אײך העלפן צו
ערקלערן אײער קעיס – אײנעם אין אײער פאמיליע ,א פרײנד ,אן אדװאקאט ,אא"װ .אױב אן
אדװאקאט העלפט אײך אדער עמיצער אנדערש רעפרעזענטירט אײך בײם פארהער ,ברױכן
מיר א 'ריטעינער אגרימענט' אדער 'אױטאריזירטער פארטרעטער דעזיגנאציע' פארעם אין
אײער מארקעטפלעיס פײל ביז דעם טאג פון אײער פארהער .אן 'אױטאריזירטער
פארטרעטער דעזיגנאציע' פארעם קען מען דאונלאודן דא .דער מארקעטפלעיס מעג אױך
האבן א פערזאן װאס װעט זײ פארטרעטן במשך דעם רוף.
איר מעגט שיקן דאקומענטן צום מארקעטפלעיס אדער האבן מענטשן במשך דעם רוף װאס
שטיצן אײער קעיס (עדות'ער) .דער מארקעטפלעיס מעג טאן די זעלבע.
דער הירינג אפיציר מעג שטעלן פראגעס דעם מארקעטפלעיס פארטרעטער אדער אײך און
אײערע פארטרעטער.
דער מארקעטפלעיס פארטרעטער מעג שטעלן פראגעס צו אײך אדער אײערע פארטרעטער
און עדות'ער און איר און אײערע פארטרעטער מעגן שטעלן פראגעס צו אים אדער איר.
איר מעגט פארלאנגען עמיצן װאס רעדט אײער געװאונטשענע שפראך און דער
מארקעטפלעיס װעט צושטעלן יענעם פערזאן .כדי אױסצומײדן א פארהער פארהאלטונג ,זאל
אזא פארלאנג געמאכט װערן עטליכע טעג בעפאר די דאטום פון די הירינג.
אױב איר װילט ארײנגעבן מערערע באװײזן בעפאר דעם פארהער ,קענט נישט זײן אנװעזנד אין
דעם באשטימטן טאג אדער צײט אדער האט אנדערע פראגעס אדער זארגן איבער דעם
פארהער ,זאלט איר קאנטאקטירן דעם קאסטומער סערװיס צענטער; זע זײט  2פאר קאנטאקט
אינפארמאציע.
איר מעגט קענסעלן אײער אפעלאט אדער דעם פארהער סײ װען צוליב סײ װעלכע סיבה,
ארײנגערעכנט װען מיר האבן צוזאמען געלעזט אונזער דיספוט בעפאר דעם פארהער.
אױב איר האט פארלאנגט א פארהער ,אבער ער איז באשטימט פאר א צײט אדער א טאג װען
איר קענט נישט ענטפערן קײן טעלעפאן רוף ,קאנטאקטירט קאסטומער סערװיס װי
אמשנעלסטן און בעט אז אײער פארהער זאל אפגערוקט װערן אױף אן אנדערע צײט.
אױב איר האט פארפאסט דעם פארהער ,װעט אײער אפעלאט אװעקגעמאכט װערן .אױב איר
גיט דעם מארקעטפלעיס שריפטליך א גוטע סיבה פארװאס איר האט אים פארפאסט ,במשך
 09טעג פון די דאטום פון אונזער 'נאטיץ פון אװעקמאכן' ,איז מעגליך אז דער מארקעטפלעיס
װעט באשטימען א נײע דאטום פאר דעם פארהער.
דער הירינג אציפיר מוז רעקארדירן דעם גאנצן פארהער .איר זענט ערלױבט איבערצוקוקן
דעם גאנצן פארהער רעקארד ,ארײנגערעכנט די מאטעריאלן ארײנגעגעבן דורך בײדע צדדים,
די רעקארדירונג און דעם טרענסקריפט דערפון.

געזעצליכע אױטאריטעט אין שײכות מיט אפעלאטן אין אינדיװידועל
מארקעטפלעיס
קאוד פון פעדעראלע רעגולאציעס ( ,)CFRטיטל
 ,54טײל  ,044סובטײל .D

אױסטױש פונקציעס אין דעם אינדיװידועל
מארק׃ בארעכטיגונג דעטערמינאציעס פאר
אױסטױש באטײליגונג און אינשורענס צאלונג
מעגליכקײט פראגראמען

 ,CFRטיטל  ,54טײל  ,044סובטײל .F

אפעלאטן פון בארעכטיגונג דעטערמינאציעס פאר
אױסטױש באטײליגונג און אינשורענס צאלונג
מעגליכקײט פראגראמע

 ,CFRטיטל  ,54טײל  ,044סובטײל G

אױסטױש פונקציעס אין דעם אינדיװידועל
מארק׃ בארעכטיגונג דעטערמינאציעס פאר
אױסנאמען

 ,CFRטיטל  ,52טײל  ,500סובטײל E

יושר'דיגע פארהערן פאר אפליקאנטן און געניסער

ניו יארק קאוד פון כללים און רעגולאציעס
( ,)NYCRRטיטל  ,01טײל 041

יושר'דיגע פארהערן
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