
KARAPATAN MONG 
MAKATANGGAP NG ABOT-
KAYANG PANGANGALAGANG 
PANGKALUSUGAN
Narito ang NY State of Health upang bigyan ka 
ng personalisadong tulong para mahanap ang 
tamang plano at pinansyal na tulong upang 
bawasan ang mga gastos mo.

Maraming abot-kayang dekalidad na planong 
pangkalusugan

Mga Petsa ng Kapanganakan
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SA NY STATE OF HEALTH MAKAKAHANAP KA NG

MADALI LANG ANG PAG-SIGN UP! KUNIN 
ANG IMPORMASYONG ITO PARA SA BAWAT 
MIYEMBRO NG IYONG PAMILYA

Personalisadong tulong upang piliin ang plano mo

Mga social security number o, para sa mga legal na 
imigrante, mga numero ng dokumento kung mayroon

Tulong sa pagbabayad ng planong pipiliin mo

Mga rekord sa trabaho, kita, at 
impormasyon sa health insurance

The Essential Plan (Ang Esensyal na Plano) para sa 
mga indibidwal na may mas mababang kita

MAGPATALA NA NGAYON!
1-855-355-5777 o 
TTY: 1-800-662-1220 

nystateofhealth.ny.gov
Libreng personal na 
tulong



THE ESSENTIAL PLAN  
(ANG ESENSYAL
NA PLANO)
The Essential Plan (Ang Esensyal na Plano) ay tama lang 
para sa maraming New Yorker na may mababang kita.

Para sa ilan, magkakahalaga ito ng mas maliit sa isang 
dolyar araw-araw. Para sa iba, magiging libre ito.

AT WALA ITONG DEDUCTIBLE O IBABAWAS, kaya 
magsisimula agad ang planong magbayad para sa iyong 
pangangalagang pangkalusugan. 

Mga pagbisita sa doktor, kabilang ang mga ispesyalista

Mga pagsusuring iniuutos ng iyong doktor

Mga inireresetang gamot

Inpatient at outpatient na pangangalaga 
sa isang ospital

THE ESSENTIAL PLAN (ANG ESENSYAL NA 
PLANO) AY NAG-AALOK NG PAREHONG 
DEKALIDAD NA BENEPISYO TULAD NG SA 
IBANG PLANONG PANGKALUSUGAN

Sa ilalim ng Essential Plan (Esensyal na Plano), ang bahaging 

babayaran mo para sa bawat serbisyong pangkalusugan— ang 

iyong co-payment — ay napakababa rin. At minsan, $0 pa nga ito.

At wala kang babayaran para sa mga serbisyong pangontra, tuald 

ng mga nakagawiang pagsusuri ng doktor at mga screening.

Mag-sign Up para sa Esensyal na Plano ngayon. 

Bukas ang pagpapatala BUONG TAON.

Sumusunod ang NY State of Health (Estado ng Kalusugan ng NY) sa mga naaangkop na Pederal na batas sa 
karapatang sibil at mga batas ng estado, at hindi ito nagdidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, 
kredo/relihiyon, kasarian, edad, katayuang sibil, kapansanan, rekord sa pagkakaaresto, (mga) kriminal na 
pagkakahatol, pagkakakilanlan sa kasarian, sekswal na oryentasyon, mga nagtatakdang genetikong katangian, 
katayuang militar, katayuan bilang biktima ng karahasan sa tahanan, at/o paghihiganti.
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