
ÇELËSI JUAJ 
I KUJDESIT 
SHËNDETËSOR 
TË QYTETIT
ZHBLLOKONI të drejtën tuaj 
për kujdes shëndetësor me 
dinjitet dhe respekt, pavarësisht 
nga statusi i imigracionit ose 
aftësia për të paguar

Tashmë 
në Bruklin, 

Stejtën Ailënd dhe 
Bronks. Në dispozicion 
në të gjithë qytetin deri 

në fund të vitit 2020! 
Bëhuni anëtar i NYC Care sot! 

1-646-NYC-CARE 
1-646-692-2273 

nyccare.nyc
Garantohet privatësia dhe 

konfidencialiteti



Në qytetin e Nju Jorkut, ne besojmë që kujdesi 
shëndetësor është një e drejtë e njeriut. 
Pavarësisht se ku keni lindur apo sa para keni, ju 
keni të drejtë për kujdes shëndetësor cilësor, të 
përballueshëm në qytetin tonë. NYC Care është 
një program i qasjes në kujdes shëndetësor i cili 
garanton shërbime me pak ose pa kosto i ofruar 
nga NYC Health + Hospitals për njujorkezët që 
nuk kualifikohen ose nuk mund të përballojnë 
sigurimin shëndetësor. Tashmë në Bruklin, 
Stejtën Ailënd dhe Bronks. Në dispozicion në të 
gjithë qytetin deri në fund të vitit 2020!

Me NYC Care, ju mund të: 
 + Merrni një kartë anëtarësie për kujdesin 

shëndetësor në vendet e kujdesit të pacientëve 
të NYC Health + Hospitals në komunitetin tuaj.

 + Caktoni takimin e parë brenda dy javësh me 
ofruesin tuaj të kujdesit parësor i cili do t’ju 
ndihmojë të shmangni sëmundjen dhe t’ju 
lidhë me shërbime të tjera që ju nevojiten 
për të qëndruar të shëndetshëm.

 + Merrni ndihmë sa herë që ju nevojitet duke 
telefonuar Qendrën tonë të Thirrjeve, në 
dispozicion 24/7.

 + Merrni qasje 24/7 për barna me recetë me 
kosto të ulët.

 + Qëndroni të shëndetshëm me mbështetjen 
nga një ekipi i tërë i kujdesit parësor që 
përfshin infermierë, profesionistë të shëndetit 
mendor, asistentë mjekësorë, punonjës 
socialë, farmacistë dhe nutricionistë.

 + Kujdes shëndetësor cilësor i përballueshëm. 
Nuk ka kosto për pjesëmarrje ose tarifa 
mujore. Kostoja juaj për të marrë kujdes 
shëndetësor është e përballueshme, bazuar 
në të ardhurat tuaja.

QËNDRONI TË INFORMUAR. NA NDIQNI.

Për 
më shumë 

informacion 
dhe për regjistrim 

telefononi 
1-646-NYC-CARE 
1-646-692-2273 

Garantohet privatësia 
dhe konfidencialiteti
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