וואס איר זאלט וויסן וועגן זיך אנווענדען פאר אדער באנייען אייערע מעדיקעיד דעקונג דורך די נוי יארק סטעיט
אוף העלט ,אויב נאכגעביגע האַנדלונג פאר אהערגעקומענער קינדער ) (DACAווערט צוריקגעצויגען
 .1דאס צוריקציאונג פון  DACAטוישט נישט אייערע  PRUCOLסטאטוס פאר מעדיקעיד
אונטער די ניו יארק סטעיט געזעץ ,מענטשן מיט  DACAסטאטוס און די מיט צוריקגעצויגענע DACA
סטאטוס ,קענען זיין בארעכטיגט פאר שטאטישע-באצאלט מעדיקעיד אונטער אן אימיגראציע קאטאגאריע וואס
איז באקאנט אלס  ,PRUCOLא שטענדיג בלייבענדע געזעץ
 .2וואָס איר דאַרפט צו טאָן צו באנייען אייערע מעדיקאַיד אָדער זיך אנווענדן פֿאַר מעדיקעיד אויב אייערע DACA
סטאַטוס איז געווארן צוריקגעצויגען
רופט קאסטעמער סערוויס  1-855-355-5777, TTY: 1-800-662-1220אָדער טרעפט אייך פערזענליך
מיט אַ געהילפער אין אייער געגנט .לאָזט די פארשטייער אָדער אייער געהילפער וויסן אַז איר האָט אָדער האט
אמאל געהאט  DACAסטאַטוס .אייער ארבייט ערלויבעניש קאָרטל ,אַפֿילו אויב עס איז אויסגעלאפן ,וועט ווערן
אנגענומען אלס א באווייז פון אייער סטאַטוס.
 .3הילף איז פארהאן אין פילע שפּראַכן
●
●

די פארשטייערס וואס ענטפֿערן אונדזער טעלעפאנען רעדן פילע שפּראַכן .אויב זיי רעדן נישט אייערס,
וועלן זיי אייך באַקומען אַן איבערזעצער.
מיר האָבן געלערענטע געהילפן אין אייער געגנט וואָס רעדן אייער שפּראַך .אויב איר ווילט ,קענען זיי אויך
קומען צו וואו איר וואוינט אָדער אַרבעט.

 .4אינפֿאָרמאַציע וואס איר געבט אונדז וועט נישט ווערן מיטגעטיילט
● וואָס איר זאָגט די נוי יארק סטעיט אוף העלט און אירע געהילפן בלייבט פּריוואַט
● די אינפֿאָרמאַציע וואס איר שטעלט צו זיך איינשרייבן אין אַ געזונט פּלאַן וועט נישט ווערן מיטגעטיילט מיט
קיינעם אנדערש און וועט נישט ווערן געניצט פֿאַר קיין שום אנדערע ציל.
וועגן נוי יארק סטעיט אוף העלט
ניו יארק האט געעפנט אירע געזונט פּלאַן מאַרקעטפּלאַץ ,נוי יארק סטעיט אוף העלט ,אין אקטאבער  .2013די
מאַרקעטפּלאַץ'ס וואן-פלעיס שאַ פּינג דערפאַרונג אָפפערט א הויכען קוואַליטעט פולשטענדיקע געזונט פּלאַן .נוי יארק סטעיט
אוף העלט איז דער איינציגסטען אָרט וואו קאָנסומערס קענען זיין קוואליפיצירט צו באַקומען הילף צו באצאלן פאר דעקונג
דורך פּרעמיעם הנחות אָדער שטיי ַער קרעדיטס .בארעכטיגטע ניו יארקער קענען זיך אויך אויפשרייבן אין Medicaid, Child
 ,Health Plusאון די  Essential Planדורך דעם מארקעטפלאץ .פֿאַר מער אינפֿאָרמאַציע וועגן די נוי יארק סטעיט
מארקעטפלאץ ,ביטע באַזוכט https://nystateofhealth.ny.gov :אָדער רופט די קאסטעמער סערוויס ,1-855-355-5777
 1220-662-800-1 :TTYאָדער טרעפט אן אויפשרייבן געהילף.
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