
NYC CARE
ຕອນ ນ້�  ໃນ Brooklyn, ເກາະ Staten   
ແລະ Bronx. ມ້ີ ໃຫ້�  ທ່ົ່�ວ ເມືີອງ ປາຍ ປ້ 2020!
NYC Care ແມ່່ນ ໂຄງ ການ ເຂ້ົ້� າ ເຖິິງ ການ ດູູ ແລ ສຸຸ ຂົ້ະ ພາບ ທ່່ີ່ ຮັັບ ປະ ກັນ ການ ບໍ ລິ ການ ທ່່ີ່ 
ມ່່ ຄ່າ ໃຊ້�  ຈ່່າຍ ໜ້�ອຍ ຫືຼື�  ບ່ໍ ມ່່ ຄ່າ ໃຊ້�  ຈ່່າຍ ໃຫຼື�  ແກ່ຊ້າວ ນິວຢອກ ຜູູ້�  ທ່່ີ່ ບ່ໍ ມ່່ ຄຸນ ສຸ້ມ່ ບັດູ ຫືຼື�  ບ່ໍ ສຸາ 
ມ່າດູ ຈ່່າຍ ຄ່າ ປະ ກັນ ສຸຸ ຂົ້ະ ພາບ ໄດູ� . ປ້ດູ ລັອກ ສິຸດູ ທິີ່ ຂົ້ອງ ທ່ີ່ານ ທ່່ີ່ ມ່່ ຕ່ໍໍ່ ການ ດູູ ແລ ສຸຸ ຂົ້ະ ພາບ 
ທ່່ີ່ ສຸາ ມ່າດູ ຈ່່າຍ ໄດູ�  ດູ�ວຍ ກຽດູ ສັຸກ ສຸ່ ແລະ ຄວາມ່ ເຄ້າ ລ້ບ , ໂດູຍ ບ່ໍ ຄໍາ ນຶງ ເຖິິງ ສຸະ ຖິາ ນະ 
ການ ເຂ້ົ້� າ ເມ່� ອງ  ຫືຼື�  ຄວາມ່ ສຸາ ມ່າດູ ໃນ ການ ຊໍ້າ ລະ ເງິນ ຂົ້ອງ ທ່ີ່ານ.

 ໂທົ່ 646-NYC-CARE ເພືື່� ອ ເປັນ ສະ ມີາ ຊິິກ  NYC Care ມືີ�  ນ້� !  

 ຜ່ົນ ປະ ໂຫ້ຍດ ສະ ມີາ ຊິິກ NYC Care 
 + ເຂ້ົ້� າ ມ່າ ຄັ� ງ ທໍີ່າ ອິດູ ພາຍ ໃນ ສຸອງ ອາ ທິີ່ດູ ພ້ບ ກັບ ຜູູ້�  ໃຫຼື�  ບໍ ລິ ການ ດູູ ແລ ສຸຸ ຂົ້ະ ພາບ ຫັືຼືກ ສຸະ ເພາະ
 +  ການ ສັຸກ ວັກ ຊ່້ນ, ແມ່ນ ໂມ່ ແກ ຣມ່ ແລະ ການ  ກວດູ ສຸຸ ຂົ້ະ ພາບ ປະ ຈໍ່າ ອ�່ ນ ໆ  ເພ�່ ອ ຮັັກ ສຸາ ສຸຸ ຂົ້ະ ພາບ ໃຫຼື�   
ແຂົ້ງ ແຮັງ 

 + ການ ບໍ ລິ ການ ດູູ ແລ ສຸຸ ຂົ້ະ ພາບ ຈິ່ດູ ແລະ ຄວາມ່ ຜິູ້ດູ ປ້ກ ກະ ຕິໍ່ ຈ່າກ ການ ໃຊ້�  ສຸານ 
 +  ການ ບໍ ລິ ການ ພິ ເສຸດູ, ເຊ່ັ້ນ ການ ດູູ ແລ ຮັັກ ສຸາ ໂຣກ ຫ້ຼືວ ໃຈ່, ພະ ຍາດູ ຕ່ໍ່ນ, ການ ຜູ່້າ ຕັໍ່ດູ, ນະ ຣິ ເວດູ ສຸະ ວິ ທີ່ະ 
ຍາ ແລະ ການ ດູູ ແລ ສຸາຍ ຕໍ່າ 

 + ຢາ ຕໍ່າມ່ ໃບ ແພດູ ສ່ັຸງ ລາ ຄາ ປະ ຢັດູ ທັີ່ງ ກາງ ເວັນ ຫືຼື�  ກາງ ຄ� ນ 
 +  ຕ້ໍ່ວ ແທີ່ນ ຝ່າຍ ບໍ ລິ ການ ລູກ ຄ� າ ທ່່ີ່ ເວ້� າ ພາ ສຸາ ຂົ້ອງ ທ່ີ່ານ ໄດູ�

 ເພືື່� ອ ຮຽ ນ ຮ້�  ເພ້ື່� ມີ ເຕ້ມີ ແລະ ເພືື່� ອ ລ່ງ ທົ່ະ ບຽນ, ໂທົ່

1-646-NYC-CARE
1-646-692-2273
nyccare.nyc

 ຮັັບ ປະ ກັນ ຄວາມ່ ເປັນ ສຸ່ວນ ຕ້ໍ່ວ ແລະ  
ຮັັກ ສຸາ ເປັນຄວາມ່ ລັບ. ການ ລ້ງ ທີ່ະ ບຽນ NYC Care  
ຈ່ະ ບ່ໍ ກ່ໍ ໃຫຼື�  ເກ່ດູ ຄວາມ່ ສຸ່ຽງ ພາຍ ໃຕໍ່�  ກ້ດູ ລະ ບຽບ  
‘ ຄ່າ ໃຊ້�  ຈ່່າຍ ພາກ ລັດູ’.

 ເຊືິ� ອມີ ຕ່�  ໄວ�ຕະຫຼ້ອ ດ ເວ ລາ. ຕິດ ຕາມີ ພື່ວກ ເຮ່າ.
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NYC CARE
Now in Brooklyn, Staten Island  
and the Bronx!
NYC Care is a health care access program that guarantees services at little or  
no cost to New Yorkers who do not qualify for or cannot afford health 
insurance. Unlock your right to affordable health care with dignity and respect, 
regardless of your immigration status or ability to pay. The program will be 
available citywide by late 2020.

Call 646-NYC-CARE to become a member of NYC Care today!  

NYC Care Member Benefits 
 + First visit within two weeks with a dedicated primary care provider
 + Vaccinations, mammograms and other routine screenings to stay healthy 
 + Mental health care and substance-use disorder services 
 + Specialty services, such as cardiology, podiatry, obstetrics, gynecology and vision care 
 + Low-cost prescription medications day or night 
 + Customer service representatives who speak your language

STAY CONNECTED. FOLLOW US.

To learn more and to enroll, call

1-646-NYC-CARE
1-646-692-2273
nyccare.nyc

Privacy and confidentiality are 
guaranteed. NYC Care enrollment 
does not pose a risk under the 
‘public charge’ rule.


