
NYC CARE
אוועילעבל דורכאויס די סיטי ביי 

NYC Health + Hospitals לאקאציעס!
NYC Care איז א העלט קעיר צוטריט פראגראם וואס גאראנטירט סערוויסעס פאר ביליג 
אדער אומזיסט פאר ניו יארקער וואס זענען נישט בארעכטיגט פאר אדער קענען זיך נישט 
ערלויבן העלט אינשורענס. שליסט אויף אייער רעכט צו צוגענגליכע העלט קעיר מיט כבוד 

און רעספעקט, אפגעזען פון אייער אימיגראציע סטאטוס אדער מעגליכקייט צו צאלן. 

רופט NYC-CARE-646 צו ווערן א מעמבער פון NYC Care היינט!  

NYC Care מעמבער בענעפיטן 
ערשטע באזוך ביז צוויי וואכן מיט אן איבערגעגעבענע פריימערי קעיר פראוויידער 	
וואקסינאציעס, מאמאגראמס און אנדערע רוטינע סקרינינגס צו בלייבן געזונט  	
גייסטישע העלט קעיר און סובסטאנץ באנוץ דיסארדער סערוויסעס  	
 ספעציאליטעט סערוויסעס, ווי קארדיאלאדזשי, פאדייעטרי, אבסטעטריקס, גינעקאלאדזשי און  	

זע-קראפט קעיר 
ביליגע פרעסקריפשן מעדיצינען בייטאג אדער ביינאכט 	
קאסטומער סערוויס פארטרעטער וועלכע רעדן אייער שפראך 	

STAY CONNECTED. FOLLOW US.

צו אויסצוגעפינען מער און 
זיך איינצושרייבן, רופט

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

nyccare.nyc

 פריוואטקייט און געהיימקייט איז 
גאראנטירט. NYC Care איינשרייבונג 

טוט נישט פארשטעלן א ריזיקע אונטער 
די ‘פובליק טשארדזש’ געזעץ.



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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