
פאקט בלאט

דא זענען 4 וויכטיגע זאכן וואס איר זאלט וויסן

איר האט ברירות  1
אלס א יונגער ערוואקסענער, מוזט איר באשליסן אויב איר זאלט בלייבן אויף אייער עלטערן'ס 
העלט פלאן. אויב איר באשליסט צו האבן אייער אייגענע אינשורענס, וועט איר טרעפן א סאך 
ברירות ביי NY State of Health. עס זענען פארהאן פילע פלענס ביי פארשידענע דעקונג 

שטאפלען און באצאלונג טערמינען. דאס מיינט אז איר וועט העכסט ווארשיינליך טרעפן איינע 
וואס וועט נאכקומען אייערע געברויכן און בלייבן אין אייער בודזשעט.

איר וועט מאכן א גוטן געשעפט  2
 NY נישט קיין חילוק וויפיל עס קאסט, מוזן אלע העלט פלענס וואס ווערן צוגעשטעלט ביי

State of Health דעקן 10 הויפט העלט קעיר סערוויסעס. דאס רעכנט אריין פרעסקריפשאן 
דראגס, דאקטער באזוכן, שפיטאל קעיר און עמערדזשענסי סערוויסעס – אפילו פארמיידנדע 

און וואוילזיין סערוויסעס. איר וועט מאכן א גוטן געשעפט, אפגעזען פון וועלכע אינשורענס פלאן איר 
וועלט אויס.   

אפארדעבל אפציעס זענען אוועילעבל  3
פאר ווער עס קוואליפיצירט, טוען   Medicaid און דיEssential Plan   צושטעלן די זעלבע 
הויכע קוואליטעט דעקונג ווי אנדערע העלט פלענס ביי נידריגע אדער קיין שום מאנאטליכע 

קאסט. Medicaid האט נישט קיין פרימיום אדער דידאקטיבל און נידריגע קא-פעיס; די 
Essential Plan קאסט ווייניגער ווי א דאלער א טאג, האט נישט קיין שום דידאקטיבל און 

נידריגע קא-פעיס. פאר אלע אנדערע פלענס, קוקט אויב איר קוואליפיצירט פאר פינאנציעלע 
הילף צו נידערן אייערע קאסטן.

4  ניו יארק סטעיט האט פארגרינגערט פאר אייך צו 
קויפן און באצאלן העלט אינשורענס

פאר א סאך מענטשן, מיינט אינשורענס פאפיר-ארבעט און צומישעניש.   מיר פארשטייען דאס. 
דערפאר האבן מיר געשטעלט פיל טרענירטע עקספערטן אויפן קעיס אייך צו העלפן, טריט ביי 

טריט, דורך אויסוועלן און זיך איינשרייבן פאר א פלאן וואס איז גוט פאר אייך. איר קענט באקומען 
די הילף אנליין, אויפן טעלעפאן אדער אפילו וואו איר וואוינט און ארבעט. עס איז אויך אוועילעבל 

אין פיל שפראכן. 

 שנעלע פאקטן אויף    

 העלט אינשורענס פאר אימיגראנטן און 
יונגע ערוואקסענע 
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NY State of Health איז 
ניו יארק'ס אפיציעלער העלט 

פלאן מארקפלאץ.

אויב איר זענט 19 יאר און 
עלטער און וואוינט אין ניו 

יארק סטעיט, קענען מיר אייך 
העלפן טרעפן העלט 

אינשורענס פאר א פרייז 
וואס איר קענט זיך ערלויבן.

ווי ַאזוי שרייב איך זיך איין?

22023 - Yiddish

nystateofhealth.ny.gov

ָאדער

 1-855-355-5777  אדער   
TTY:  1-800-662-1220

ָאדער
דורך אומזיסטע פערזענליכע 

הילף פון א סערטיפייד געהילף 
נעבן אייער היים אדער 

ארבעטספלאץ.   

NY State of Health קומט נאך אלע גילטיגע 
פעדעראלע ציווילע רעכטן און סטעיט געזעצן, און 
דיסקרימינירט נישט באזירט אויף ראסע, קאליר, 

נאציאנאלע אפשטאם, קריד\רעליגיע, מין, 
עלטער, הייראט\פאמיליע סטאטוס, דיסאביליטי, 

ארעסט רעקארד, קרימינאלע קאנוויקשאן)ס(, 
דזשענדער אידענטיטעט, געשלעכטליכע 

אריענטאציע, פרידיספאזינג גענעטישע 
כאראקטעריסטיקס, מיליטערישע סטאטוס, 

דאמעסטישע געוואלדטאטן קרבן סטאטוס און\
אדער נקמה.


