
JINI TË LIDHUR. NA NDIQNI.

BËRJA E KUJDESIT 
SHËNDETËSOR 
CILËSOR TË 
PËRBALLUESHËM
NYC Health + Hospitals Opsionet

NYC Health + Hospitals Opsionet
PERSONELI PËR T’U KONTAKTUAR PËR NDIHMË

BRONKS

NYC Health + Hospitals/Lincoln  718-579-6414
NYC Health + Hospitals/Morrisania  718-960-2636
NYC Health + Hospitals/Belvis  718-579-1763
NYC Health + Hospitals/Jacobi  718-918-3375
NYC Health + Hospitals/North Central Bronx  718-918-3375

BRUKLIN

NYC Health + Hospitals/Woodhull  718-630-3172
NYC Health + Hospitals/Cumberland  718-260-7742
NYC Health + Hospitals/Kings County  718-245-4325
NYC Health + Hospitals/East New York  718-240-0510
NYC Health + Hospitals/Coney Island  718-616-5024

MANHATAN

NYC Health + Hospitals/Harlem  212-939-8125
NYC Health + Hospitals/Renaissance  212-932-6504
NYC Health + Hospitals/Metropolitan  212-423-6451 
NYC Health + Hospitals/Bellevue  212-562-6264
NYC Health + Hospitals/Gouverneur  212-238-7139

KUINS

NYC Health + Hospitals/Elmhurst  718-334-2565
NYC Health + Hospitals/Queens  718-883-2545

STEJTËN AJLËND

NYC Health + Hospitals/Mariner’s Harbor  718-CONNECT
NYC Health + Hospitals/Stapleton  718-CONNECT
NYC Health + Hospitals/Health Connection  718-CONNECT

NYC Health + Hospitals Options Brochure (Albanian)

Jeto jetën tënde më të shëndetshme. Jeto jetën tënde më të shëndetshme.



NYC Health + Hospitals siguron kujdes shëndetësor për 
të gjithë. Programi ynë për t’i bërë shërbimet e kujdesit 
shëndetësore të përballueshme për të gjithë banorët e Nju 
Jorkut quhet NYC Health + Hospitals Opsionet.
NYC Health + Hospitals respekton të drejtat dhe 
konfidencialitetin e të gjithë pacientëve, përfshirë njerëzit që 
janë pa dokumenta dhe njerëzit që nuk kanë para për të paguar 
për kujdes shëndetësor. Personeli ynë mund t’ju ndihmojë të 
bëni kërkesë për programe publike të sigurimit shëndetësor.

SI KUALIFIKOHEM?
NYC Health + Hospitals Opsionet 
është për pacientë që nuk kanë 
sigurim ose kanë mbulim të kufizuar 
të sigurimit. Ne ndihmojmë njerëzit 
që jetojnë në ose vizitojnë Qytetin e 
Nju Jorkut. Ne ndihmojmë njerëzit 
që jetojnë në ose vizitojnë Nason 
dhe përdorin spitalet tona të Kuinsit. 
Ne gjithashtu ndihmojmë njerëzit që 
jetojnë në ose vizitojnë Uestçestër 
dhe përodrin spitalet tonë të Bronksit. 
Mund të merrni tarifa mjekësore të 
pakësuara dhe të përballueshme sipas 
programit të NYC Health + Hospitals 
Opsionet nëse jetoni në këto zona.

Ç’FARË MË DUHET PËR TË  
BËRË KËRKESË?
Për të marë këto shërbime, do të 
pyeteni nga një punonjës në NYC 
Health + Hospitals për të dhënë 
informacion sesa fitoni dhe për 
madhësinë e familjes tuaj.

Ju ndihmojmë të bëni kërkesë për 
sigurim shëndetësore publik dhe 
Plane të Kualifikuar të Shëndetit – 
Medicaid, Child Health Plus, EPIC (për 
të moshuarit) dhe ADAP (për njerëzit 
me HIV/SIDA).

SA DO TË PAGUAJ?
Nëse merrni sigurim publik, nuk ka 
asnjë tarifë. Nëse nuk merrni sigurim 
publik, paguani vetëm aq sa mund 
të përballoni. Skema në faqen tjetër 
tregon se sa mund t’u kërkohet të 
paguani. Tarifa juaj mund të jetë aq e 
ulët sa $0. 

Po nëse merrni një faturë ndërsa prisni 
të merrni përgjigje mbi mbulimin tuaj 
të sigurimit shëndetësor?

Nëse bëni kërkesë për sigurim 
shëndetësor, do t’u kërkohet të 
paguani faturën ndërsa kërkesa juaj 
po shqyrtohet. Nëse merrni një faturë, 
duhet të kontaktoni spitalin dhe 
të kërkoni të flisni me një këshilltar 
financiar që do t’ju ndihmojë.

SI BËJ KËRKESË?
Për të bërë kërkesë për sigurim 
shëndetësor ose për të mësuar më 
shumë mbi NYC Health + Hospitals 
Opsionet - ju lutemi telefononi 
qendrat tona të kujdesit shëndetësor 
në faqen e pasme të kësaj broshure.

NYC Health + Hospitals mund të ndihmojë ata që nuk flasin anglisht për të 
biseduar me doktorët dhe anëtarët e tjerë të personelit. Personeli ynë flet shumë 
gjuhë, përfshirë shqip, arabisht, bengali, kinezçe, frëngjisht, kreolë të Haitit, 
gjuhën indiane, koreane, polake, rusisht, spanjisht dhe urdu. Mund të merrni 
informacion në gjuhën tuaj.

HAPI 1:
FILLIMISHT gjeni madhësinë e familjes tuaj (numrin e të rriturve 
dhe fëmijëve që jetojnë me ju). Pastaj, gjeni sasinë që u paguat 
gjatë një viti në një nga nivelet. Ai nivel mbështetur në madhësinë 
e familjes tuaj është tarifa juaj e pakësuar për Opsionet H+H 

HAPI 2:
Pastaj, duke përdorur nivelin tuaj mund të gjeni sesa do të paguani 
për vizitën tuaj tjetër tek doktori, vizitën në urgjencë ose spital. 

NIVELET FEDERALE  
TË VARFËRISË 

0-150% 151-200% 201-250% 251-300% 301-350% 351-400% 400% +

MADHËSIA E FAMILJES më e v 
ogël sesa

më e  
madhe sesa

më e  
vogël sesa

më e  
madhe sesa

më e  
vogël sesa

më e  
madhe sesa

më e  
vogël sesa

më e  
madhe sesa

më e  
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më e  
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më e  
vogël sesa

më e  
madhe sesa

1 $18.210 $18.211 $24.280 $24.281 $30.350 $30.351 $36.420 $36.421 $42.490 $42.491 $48.560 $48.561

2 $24.690 $24.691 $32.920 $32.921 $41.150 $41.151 $49.380 $49.381 $57.610 $57.611 $65.840 $65.841

3 $31.170 $31.171 $41.560 $41.561 $51.950 $51.951 $62.340 $62.341 $72.730 $72.731 $83.120 $83.121

4 $37.650 $37.651 $50.200 $50.201 $62.750 $62.751 $75.300 $75.301 $87.850 $87.851 $100.400 $100.401

5 $44.130 $44.131 $58.840 $58.841 $73.550 $73.551 $88.260 $88.261 $102.970 $102.971 $117.680 $117.681

6 $50.610 $50.611 $67.480 $67.481 $84.350 $84.351 $101.220 $101.221 $118.090 $118.091 $134.960 $134.961

7 $57.090 $57.091 $76.120 $76.121 $95.150 $95.151 $114.180 $114.181 $133.210 $133.211 $152.240 $152.241

Vizita në klinikë ose urgjencë 
për të rritur

$15 $20 $30 $40 $50 $60 Tarifa deri në

Vizita në klinikë ose urgjencë 
për fëmijë ose gra shtatzëna

$0 $0 $0 $15 $20 $30 Tarifa deri në

Pacienti bashkë-paguan  
dhe zbritje

$0 $0 $10 $12 $15 $18 Bashkë-
pagesa e 
plotë dhe 
zbritje

Ilaçe me recetë ose  
bashkë-pagesa e farmacisë 
(tarifë për ilaç*

$2 $6 $10 $14 $18 $22 Kosto 
aktuale  
plus $6

Operacion ditor dhe analizë 
MRI për të rritur dhe fëmijë

$150 $250 $350 $450 $550 $650 Tarifa deri në

Qëndrim në spital nëse 
kursimet tuaja janë më pak 
sesa $8,000**

$150 $300 $800 $1.800 $3.000 $5.000 Medicaid 
DRG

*Do të pakësohet më tej nëse tarifa kapërcen koston e ilaçeve ose shërbimeve  
**Tarifa shtesë do të kërkohen nëse kursimet janë më shumë sesa $8,000.00
Pacientët që kanë nevojë për shërbime të shpeshta, si terapi ose pacientët që kanë nevojë për shumë ilaçe mund të kërkojnë nga një këshilltar financiar për heqjen dorë ose zbritje të tarifave.
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