
NYC CARE
Në dispozicion në të gjitha vendet  
e NYC Health + Hospitals! 
NYC Care është një program i qasjes në kujdesin shëndetësor që garanton 
shërbime me pak ose fare pa kosto për njujorkezët që nuk kualifikohen ose 
nuk mund të përballojnë sigurime shëndetësore. Zhbllokoni të drejtën 
tuaj për kujdes shëndetësor të përballueshëm me dinjitet dhe respekt, 
pavarësisht nga statusi juaj i imigracionit ose aftësia për të paguar. 

Telefononi 646-NYC-CARE për t’u bërë anëtar i NYC Care sot!  

Përfitimet për anëtarët e NYC Care 
 + Vizita e parë brenda dy javësh me një ofrues të përkushtuar të kujdesit parësor
 + Vaksinimet, mamografitë dhe ekzaminimet e tjera rutinore për të qëndruar të shëndetshëm 
 + Shërbime të kujdesit për shëndetin mendor dhe çrregullime të përdorimit të substancave 
 + Shërbime specialiteti, të tilla si kardiologji, podiatri, obstetrikë, gjinekologji dhe kujdesi 
për shikimin 

 + Barna me recetë me kosto të ulët ditën ose natën 
 + Përfaqësues të shërbimit të klientëve që flasin gjuhën tuaj

QËNDRONI TË INFORMUAR. NA NDIQNI.

Për më shumë informacion dhe 
për regjistrim telefononi

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

Privatësia dhe konfidencialiteti 
janë të garantuara. Regjistrimi në 
NYC Care nuk përbën rrezik sipas 
rregullit “akuzë publike”.
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NYC CARE
Available citywide at  
NYC Health + Hospitals locations! 
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. 

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.
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