
NYC CARE
Hiện có ở Brooklyn, Đảo Staten  
và the Bronx. Áp dụng trên toàn 
thành phố vào cuối năm 2020!
NYC Care là chương trình tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe đảm bảo 
các dịch vụ với chi phí thấp hoặc miễn phí cho người dân New York không 
đủ điều kiện hoặc không có khả năng mua bảo hiểm y tế. Hãy tận hưởng 
quyền nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chi phí phải chăng với phẩm giá 
và sự tôn trọng bất kể tình trạng nhập cư hay khả năng chi trả của quý vị.

Hãy gọi 646-NYC-CARE để trở thành thành viên của NYC Care 
ngay hôm nay!  
Phúc Lợi khi là Thành Viên NYC Care 

 + Lần thăm khám đầu tiên trong vòng hai tuần với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
chính có chuyên môn

 + Chủng ngừa, chụp X quang vú và các sàng lọc định kỳ khác để luôn khỏe mạnh 
 + Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và dịch vụ điều trị rối loạn do sử dụng dược chất 
 + Dịch vụ chuyên khoa, như chăm sóc sức khỏe tim mạch, các bệnh về chân, sản khoa, 
phụ khoa và thị lực 

 + Thuốc theo toa chi phí thấp bất cứ lúc nào 
 + Đại diện dịch vụ khách hàng trao đổi bằng ngôn ngữ của quý vị

Để tìm hiểu thêm và đăng ký,  
hãy gọi

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

Quyền riêng tư và bảo mật luôn được đảm bảo.  
Việc đăng ký NYC Care không gây ra rủi ro  
theo quy tắc ‘gánh nặng xã hội’.

LUÔN KẾT NỐI. THEO DÕI CHÚNG TÔI.
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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.


