FLETË INFORMUESE

INFORMACIONE TË SHKURTRA PËR

sigurimin shëndetësor për
të rinjtë
“NY State of Health”
është tregu zyrtar i
planeve shëndetësore
të Nju-Jorkut.
Nëse jeni 19 vjeç e lart
dhe jetoni në New York
State, ne mund t'ju
ndihmojmë të gjeni
sigurim shëndetësor
me kosto që mund t’i
përballoni.
Si të regjistrohem?
nystateofhealth.ny.gov
OSE
1-855-355-5777 ose TTY:
1-800-662-1220
OSE
Nëpërmjet ndihmës
falas personalisht nga
një asistent i certifikuar
pranë shtëpisë ose punës
suaj.
“NY State of Health” pajtohet me ligjet
e zbatueshme federale dhe shtetërore
për të drejtat civile dhe nuk
diskriminon në bazë të racës, ngjyrës,
kombësisë, besimit/fesë, gjinisë,
moshës, gjendjes civile/familjare,
gjendjes gjyqësore, dënimeve për
vepra penale, identitetit gjinor,
orientimit seksual, karakteristikave
të predispozitave gjenetike, statusit
ushtarak, statusit si viktimë e dhunës
në familje dhe/ose hakmarrjes.

22006 - Albanian

Këtu jepen 4 gjëra të rëndësishme që duhet
të dini
1 Keni mundësi zgjedhjeje
Duke qenë një i ri në moshë madhore, ju duhet të vendosni nëse do të
qëndroni në planin shëndetësor të prindërve tuaj. Nëse vendosni të
merrni sigurimin tuaj individual, do të gjeni një larmi zgjedhjesh në “NY
State of Health”. Janë një sërë planesh me nivele mbulimi dhe afate
pagese të ndryshme. Kjo do të thotë që ka gjasë të gjeni një plan që i
përmbush nevojat tuaja dhe që është brenda buxhetit tuaj.

2 Do të përfitoni një marrëveshje të mirë
Pavarësisht se sa kushtojnë, të gjitha planet shëndetësore të ofruara nga
“NY State of Health” duhet të mbulojnë 10 shërbime kryesore kujdesi
shëndetësor. Këto përfshijnë barna me recetë, vizita mjeku, kujdes
spitalor dhe shërbime urgjence - madje edhe shërbime parandalimi dhe
trajtimi. Pra, do të përfitoni një marrëveshje të mirë, pavarësisht planit të
sigurimit që zgjidhni.

3 Disponohen opsione të përballueshme
Për ata që kualifikohen, “Medicaid" dhe Essential Plan ofrojnë të njëjtin
mbulim cilësor si planet e tjera shëndetësore me kosto mujore të ulët ose
me kosto mujore zero. “Medicaid” nuk ka prim apo tarifa të zbritshme dhe
bashkëpagesa të ulëta; Essential Plan kushton më pak se një dollar në
ditë, nuk ka tarifa të zbritshme apo bashkëpagesa të ulëta. Për të gjitha
planet e tjera, verifikoni nëse kualifikoheni për ndihmë financiare për të
ulur koston tuaj.

4 	New York State e ka thjeshtuar blerjen

dhe pagesën për sigurimin shëndetësor

Për shumë persona, sigurimet janë thjesht dokumente dhe konfuzion.
E kemi të qartë këtë. Ndaj kemi caktuar shumë ekspertë të trajnuar për t'ju
ndihmuar me këtë çështje, hap pas hapi, nëpërmjet zgjedhjes dhe
regjistrimit në planin e duhur për ju. Këtë ndihmë mund ta merrni në
internet, nëpërmjet telefonit ose madje edhe në vendin ku jetoni dhe
punoni. Ajo disponohet në shumë gjuhë.
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