
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/3/2021 אויף באלדיגע פובליקירונג:

 

 

 6גאווערנער קאומאו מעלדט אז רעגיסטראציע דורך ניו יארק סטעיט אוו העלט שטייגט אריבער 
  מיליאן

  
  ברעכן שטאפלען-סטעיט מארקפלאץ דערגרייכט רעקארד 

  
  אמריקאנער ראטעווע פלאן טוט אנבאטן היפש מער פינאנציעלע הילף פאר קאנסומענטן

  
די סטעיטס אפיציעלע   -גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן אז ניו יארק סטעיט אוו העלט  

ו  מיליאן ני 6ברעכונג רעגיסטראציע פון סך הכל -האט דערגרייכט א רעקארד -העלט פלאן מארקפלאץ 
יארקער וואס האבן זיך איינגעשריבן פאר העלט אינשורענס דוכן מארקפלאץ קעגן מעדיקעיד,  

די גאר וויכטיגע מיילשטיין גייט צוזאמען   עסענטשעל פלאן, טשיילד פלאס און קוואליפייד העלט פלענס.
דער  מיט די נייע און פארגרעסערטע פינאנצישע הילף יעצט צום באקומען פאר ניו יארקער דורך 

  פאר קאנסומענטן וואס שרייבן זיך איין אין געשעפטלעכע דעקונג. אמעריקאנער ראטיר פלאן
  

עפידעמיע סטעיט, פארזיכערן אז ניו  -"אזוי ווי מיר ארבעטן אויף צוריקבויען און ווידער אויסמאלן א נאכן
האט גאווערנער  יארקער האבן צוטריט צו נישט קיין טייערע העלט קעיר איז וויכטיגער פון אייביג," 

ט אינשורענס דורך ניו יארק  מיליאן ניו יארקער זענען איינגעשריבן אין העל 6"מער ווי   קאומאו געזאגט.
איך דערמוטיג אלעמען וואס דארפן העלט אינשורענס זיך צו  א מוראדיגע דערגרייך.  -סטעיט אוו העלט 

  פארשרייבן." 
  

האבן   120,000און כמעט  -קרעדיטן -ניו יארקער ריכטן זיך צו באקומען מער שטייער 150,000מער ווי  
סטעיט אוו   NY, וועט דער 2021דערצו, אין יוני  ט קעיר קאסטן.ווייטער פאמינערן זייער העל -שוין 

קרעדיטן צו צענדליגע טויזענטע פרישע ניו יארקער מיט העכערע  -העלט, פארברייטערן די שטייער
   הכנסות וואס, פאר דער אמעריקאנער ראטיר פלאן, האבן נישט קוואליפיצירט פאר פינאנציעלע הילף.

  

  :2021, 31י איינגעשריבענע זינט מא
  

  4,539,000  מעדיקעיד

  893,000  נייטיגע פלאן

  387,000  טשיילד העלט ּפלָאס

קוואליפייד העלט  
  220,000  פלענס

  6,039,000  סך הכל

  
  

-דער אמעריקאנער ראטיר פלאן האט רעדוצירט העלט קעיר קאסט דורך פארלייגן העכערע שטייער
סטעיט אוו העלט איינגעשריבענ מיט נידעריגע אדער מילדע הכנסות  NYקרעדיט צו יעצטיגע און נייע 

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/1319/text


 

 

ה  פאר אן איינצעלע, דאס איז א הכנס פראצענט פון דער פעדעראלע ארעמקייט ליניע(.  400)אונטער 
פאר א פאמיליע פון פיר, איז דאס א הכנסה פאר אן איינצעלע, דאס איז א  א יאר.  $51,040פון ביז  

-סטעיט אוו העלט האט געמאכט די פארגרעסערטע שטייער NY א יאר.  $104,800הכנסה פון ביז 
, און אין מיטן מאי, האט דער מארקפלאץ  31רעדיטן פאר ניו יארקער אנהייבנדיג אין מארץ ק
קרעדיטן צו די איינגעשריבענע וואס האבן עס נאך נישט  -יטאמאטיש צוגעלייגט די העכערע שטייעראו

אין יוני, וועט דער פאסיגקייט פאר   געפאדערט ָאן דארפן בעטן צו טון אן אקציע ביי דעם קאנסומענט.
יענע מיט א   הכנסות, אדער-קרעדיט ווערן פארברייטערט צו כולל זיין איינצעלע מיט העכערע-שטייער

אויכעט אנהייבנדיג אין יוני, וועט ניו יארק סטעיט אוו העלט   .FPLפראצענט  400הכנסה העכער פון 
קרעדיט פאר ניו יארקער וואס באקומען  -איינפירן די סיסטעם ענדערונגען צו געבן די מאקסימום שטייער

  ארבעסלאז געלט בענעפיטן.
  

NY היינט זענען מער  אר דאנע פרעסקאטאר האט געזאגט, סטעיט אוו העלט עקזעקוטיוו דירעקט"
 מיליאן ניו יארקער איינגעשריבן אין א קוואליטעט, צוטריטלעכע העלט פלאן דורך דער מארקפלאץ. 6ווי  

א  סטעיט אוו העלט געדינט אלץ א קריטישער באשיצנעץ, צוגעשטעלט NYבשעת דער עפידעמיע, האט 
די ריזיקע איינשרייב מיילשטיין איז א באווייז צו אונדזער גלאטיגע צוטריט צו דעקונג, און 

  " איבערגעגעבנקייט צו העלפן ניו יארקער באקומען ביליגע דעקונג ווען זיי דארפן עס צום מערסטנס.
  

קרעדיטן, און צוליבן כסדרדיגע פובליק העלט  -קאנסומענטן מעגליך צו די שטייער צו ערלויבן וואס מער
,  31אפענע איינשרייב פעריאד ביז דעצעמבער  2021עמעדזשענסי, האט מען פארלענגערט דעם 

אדער דורכן טעלעפאן אין   www.nystateofhealth.ny.gov קאנסומענטן קענען אפליקירן דורך .2021
  .העלפער איינשרייב אומזיסטער אדער זיך פארבינדן מיט אן 5777-355-855-1

  
סטעיט אוו העלט איינגעשריבענע בענעפיטן פון דעם אמעריקאנער   NYמער אינפארמאציע וועגן ווי אזוי 

  .דאראטיר פלאן קען מען זען 
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