
  
 
וואס איר זאלט וויסן וועגן זיך אנווענדען פאר אדער באנייען אייערע מעדיקעיד דעקונג דורך די נוי יארק סטעיט  

 ) ווערט צוריקגעצויגען DACAאוף העלט, אויב נאכגעביגע הַאנדלונג פאר אהערגעקומענער קינדער (
  

 סטאטוס פאר מעדיקעיד PRUCOLטוישט נישט אייערע  DACA. דאס צוריקציאונג פון 1
  

 DACAסטאטוס און די מיט צוריקגעצויגענע  DACAאונטער די ניו יארק סטעיט געזעץ, מענטשן מיט 
באצאלט מעדיקעיד אונטער אן אימיגראציע קאטאגאריע וואס -סטאטוס, קענען זיין בארעכטיגט פאר שטאטישע

 , א שטענדיג בלייבענדע געזעץPRUCOLאיז באקאנט אלס 
  

 DACAווָאס איר דַארפט צו טָאן צו באנייען אייערע מעדיקַאיד ָאדער זיך אנווענדן ֿפַאר מעדיקעיד אויב אייערע  . 2
 סטַאטוס איז געווארן צוריקגעצויגען
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. לָאזט די פארשטייער ָאדער אייער געהילפער וויסן ַאז איר הָאט ָאדער האט מיט ַא געהילפער אין אייער געגנט
סטַאטוס. אייער ארבייט ערלויבעניש קָארטל, ַאֿפילו אויב עס איז אויסגעלאפן, וועט ווערן  DACAאמאל געהאט 

 אנגענומען אלס א באווייז פון אייער סטַאטוס.
 
 . הילף איז פארהאן אין פילע שּפרַאכן3
 

פארשטייערס וואס ענטֿפערן אונדזער טעלעפאנען רעדן פילע שּפרַאכן. אויב זיי רעדן נישט אייערס, די  ●
 וועלן זיי אייך בַאקומען ַאן איבערזעצער.

מיר הָאבן געלערענטע געהילפן אין אייער געגנט ווָאס רעדן אייער שּפרַאך. אויב איר ווילט, קענען זיי אויך  ●
 ָאדער ַארבעט. קומען צו וואו איר וואוינט

 
  

 . אינֿפָארמַאציע וואס איר געבט אונדז וועט נישט ווערן מיטגעטיילט4
 ווָאס איר זָאגט די נוי יארק סטעיט אוף העלט און אירע געהילפן בלייבט ּפריווַאט ●
לט מיט די אינֿפָארמַאציע וואס איר שטעלט צו זיך איינשרייבן אין ַא געזונט ּפלַאן וועט נישט ווערן מיטגעטיי ●

  קיינעם אנדערש און וועט נישט ווערן געניצט ֿפַאר קיין שום אנדערע ציל.
  

 וועגן נוי יארק סטעיט אוף העלט
. די 2013ניו יארק האט געעפנט אירע געזונט ּפלַאן מַארקעטּפלַאץ ,נוי יארק סטעיט אוף העלט, אין אקטאבער 

פלעיס שַאּפינג דערפַארונג ָאפפערט א הויכען קווַאליטעט פולשטענדיקע געזונט ּפלַאן. נוי יארק סטעיט -מַארקעטּפלַאץ'ס וואן
קָאנסומערס קענען זיין קוואליפיצירט צו בַאקומען הילף צו באצאלן פאר דעקונג אוף העלט איז דער איינציגסטען ָארט וואו 

 Medicaid, Childדורך ּפרעמיעם הנחות ָאדער שטייַער קרעדיטס. בארעכטיגטע ניו יארקער קענען זיך אויך אויפשרייבן אין 
Health Plus און די ,Essential Plan  דורך דעם מארקעטפלאץ. ֿפַאר מער אינֿפָארמַאציע וועגן די נוי יארק סטעיט
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