זייט גרייט זיך
איינצושרייבן פאר
העלט אינשורענס!
שרייבן זיך איין גײט אלץ שנעלער און גרינגער ווען איר זענט גרייט.
האט גרייט וויפיל אינפארמאציע איר קענט פאר יעדער אין אייער
הויזגעזינד וואס שרייבט זיך איין.
אפילו אויב איר האט נישט אלע די אינפארמאציע ,קענט איר נאך אנהויבן דעם איינשרייבן פראצעס.
הויזגעזינד אינפארמאציע
•	סאשעל סעקיוריטי נומערן

•	געבורט דאטומען

•	יעצטיגע ארבעט און פארדינסט אינפארמאציע ,אזויווי
שטייער סטעיטמענטסW-2 , פארמס אדער פעי-סטאבס

•	אינשורענס קארטלעך ,אויב מיטגלידער פון אייער הויזגעזינד
האבן העלט אינשורענס

אימיגראציע דאקומענטן (פארלאנגט אויב איר זענט א דאקומענטירטע אימיגראנט)
זאכן וואס ווייזן אויף אייער לעגאלע אימיגראציע סטאטוס אין די

 קענען זיין:

•	פערמענענט רעזידענט קארטל (גרין קארדI-551 ,)

•	ארבעט אױטאריזירונג קארטל ()I-766

•	נאטשורעלאייזעישאן סערטיפיקאט

•	אנקום/פארלאזן רעקארד(-94 IאדערI-94A)

•	ORR באשטעטיגונג אדער רעליעס פארם
(ORR UAC/R-1)

•	פאספארט

עצות וואס קענען אייך העלפן
• וועלט אויס א פלאן וואס איז ריכטיג פאר אייך און אייער פאמיליע:
	°ווייסט אייער פאמיליע'ס געזונטהייט היסטאריע ,אריינגערעכנט סיי וועלכע מעדיצינען וואס איר נעמט און דאקטוירים וואס איר
זעהט.
	°אויב איר האט א שטענדיגע העלט קעיר פראוויידער ,שרייבט אראפ די אינשורענס פלאן/פלענער וואס ער נעמט .רופט אייער
פראוויידער'ס אפיס אויב איר זענט נישט זיכער.
•	לערנט וועגן העלט אינשורענס טערמינאלאגיע" .דעדאקטיבל" ",קאפעימענטס" און "דעקונג טערמין" זענען טערמינען וואס
באאיינפלוסן אייער אפציעס .אויב איר דארפט מער אינפארמאציע אויף וויאזוי העלט אינשורענס ארבעט ,באזוכט
nyc.gov/hilink.

באקומט אומזיסטע ,פערזעליכע הילף אין אייער שפראך.

פערזענליכע העלפערס קענען ערקלערן אייער העלט אינשורענס און מעדיקעל קעיר אפציעס ,אייך העלפן זיך איינגעבן און ארבעטן פאר
אייך צו אויסגעפינען אויב איר קוואליפיצירט פאר פינאנציעלע הילף .אייער אינפארמאציע וועט ווערן געהאלטן פריוואט.

רופט 311
 Sפאר הילף אין ספאניש)
 Cצו 877877 (אדער eguroNYC
טעקסט  overedNYC
באזוכט nystateofhealth.ny.gov
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Get Ready to
Sign Up for
Health Insurance!
Sign-up is faster and easier when you’re prepared. Have as much
of this information as you can for everyone in your household
signing up.
Even if you don’t have all of this information, you can still start the sign-up process.
Household Information
• Social Security numbers
• Current employment and income information, such
		 as tax statements, W-2 forms or pay stubs

• Birth dates
• Insurance cards, if members of your household have
		 health insurance

Immigration Documents (required if you are a documented immigrant)
Items that show your legal immigration status in the U.S. can include:
• Permanent Resident Card (Green Card/ I-551)

• Employment Authorization Card (I-766)

• Naturalization Certificate

• Arrival/Departure Record (I-94 or I-94A)

• ORR Verification of Release Form (ORR UAC/R-1)

• Passport

Helpful Tips
• Pick a plan that is right for you and your family:
° Know your family’s health history, including any medications that you take and doctors you see.
		 ° If you have a regular health care provider, write down the insurance plan(s) they accept. Call your provider’s
			 office if you are unsure.
• Learn about health insurance terms. “Deductible,” “copayments” and “coverage period” are terms that affect
		 your options. If you need more information about how health insurance works, visit nyc.gov/hilink.

Get free, in-person assistance in your language

In-person assistors can explain your health insurance and medical care options, help you apply and work with
you to find out if you qualify for financial help. Your information will be kept private.

Call 311
Text CoveredNYC to 877877 (or SeguroNYC for help in Spanish)
Visit nystateofhealth.ny.gov
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