)CHP)Child Health Plus

ביליגע -אדער אומזיסטע -העלט
אינשורענס פאר קינדער

Child Health Plus (CHP)איז א העלט אינשורענס פראגראם וואס
דעקט העלט קעיר און דענטל געברויכן פאר קינדער .דעקונג קען זיין
אומזיסט אדער צוגעשטעלט פאר ביליג געוואנדן אין די מאס פון אייער
הויזגעזינד און אינקאם.
אין פיל פעלער ,קענען קינדער באקומען דעקונג אפגעזען פון זייער
אימיגראציע סטאטוס.
טרעפט א ניו יארק סיטי העלט דעפארטמענט סערטיפייד אפליקאציע קאונסעלאר

מען קען אריינשפאצירן ,אבער אפוינטמענטס זענען רעקאמענדירט .איר קענט באקומען איבערזעצונג סערוויסעס.
אפן מאנטאג ביז פרייטאג 8:30 a.m. ,ביז .4:30 p.m.
 Cאפען בלויז דינסטאג און דאנערשטאג 10:00 a.m. ,ביז5:00 p.m.
* helsea

Brooklyn
Crown Heights
1218 Prospect Pl.,
ערשטע שטאק
Brooklyn, NY 11213
718-953-8234
718-953-8233

Bushwick

335 Central Ave.,
ערשטע שטאק
Brooklyn, NY 11221
718-571-7719
718-571-7717
718-571-7718

Fort Greene

295 Flatbush Ave Ext.,
פינפטע שטאק
Brooklyn, NY 11201
718-249-1435
718-249-1436
718-249-1437

Homecrest

1601 Avenue S,
ערשטע שטאק
Brooklyn, NY 11229
718-336-2553
עקס ،129 .עקס،150 .
עקס ،144 .עקס153 .

Bronx

Staten Island

1309 Fulton Ave.,
דריטע שטאק
Bronx, NY 10456
347-854-1984

135 Canal St.,
צווייטע שטאק
Staten Island,
NY 10301
917-217-3324
(נאר מיט אן אפוינטמענט)

Morrisania

Manhattan
Washington Heights
600 W. 168th St.,
צווייטע שטאק
New York, NY 10032
212-368-5475
212-694-2399
212-491-5288

Riverside

1
 60 W. 100th St.,
ערשטע שטאק
New York, NY 10025
646-364-0711

Queens
*Chelsea

303 Ninth Ave.,
ערשטע שטאק
New York, NY 10001
212-771-0153

Corona

34-33 Junction Blvd.,
ערשטע שטאק
Jackson Heights, NY 11372
718-396-5122
718-396-5123
718-396-5125

Jamaica

90-37 Parsons Blvd.,
פערטע שטאק
Jamaica, NY 11432
718-553-3846
718-553-3845

פאר מער אינפארמאציע אדער צו טרעפן די נאנסטע פערזענליכע קאונסעלאר ,באזוכט
 nyc.gov/healthאון זוכט ( insuranceאינשורענס) אדער טעקסט  CoveredNYCצו .877877
Yiddish 6.18

אפטע פראגעס
)CHP( C
וועגן  hild Health Plus
ווער קען איינשרייבן אין  ?CHP 

כדי צו קוואליפיצירן פאר  ,CHPדארפן די קינדער זיין:
• אונטער  19יאר אלט
• אן איינוואוינער פון ניו יארק סטעיט
דאס קינד קען נישט
• זיין בארעכטיגט פאר קינדער'ס  edicaid
M
	• שוין האבן העלט אינשורענס דעקונג

וואספארא בענעפיטן פארמאגט CHP?

	• רעגלמעסיגע דאקטער באזוכן
	• דענטל קעיר
	• אימיוניזאציעס
• עמערדזשענסי קעיר
	• שפיטאל קעיר
	• מעדיצינען

	• עקס-רעי און לאבאראטאריע טעסטס
• זע-קראפט קעיר
	• שפראך און הערן סערוויסעס
• מעדיצינישע געצייג
	• ספעציאליטעט קעיר

וואס דארף מען האבן כדי איינצושרייבן אין ?CHP

כדי זיך איינצוגעבן ,מוז איר אריינרעכענען:
• רעגירונג אידענטיפיקאציע ()ID
	• שפיטאל אדער קליניק רעקארד
• שולע אינפארמאציע
	• פאספארטן

וויאזוי קען איך זיך זיך איינשרייבן אין ?CHP

ניו יארק סיטי העלט דעפארטמענט סערטיפייד אפליקאציע קאונסעלארס ()CACs קענען אייך העלפן
זיך איינשרייבן פאר Child Health Plus .פאר מער אינפארמאציע אדער צו טרעפן די נאנטסטע
פערזענליכע קאונסעלאר ,באזוכט  nyc.gov/healthאון זוכט insurance(אינשורענס) אדער טעקסט 
Cצו 877877 .
 overedNYC
איר קענט אויך איינשרייבן אין Child Health Plus דורך די ניו יארק סטעיט אוו העלט מארקפלאץ דורך
 8אדער באזוכן .nystateofhealth.ny.gov
רופן  55-355-5777

