דער העלט אינשורענס אינפארמאציע ,קאונסעלינג און
געהילף פראגראם (Health Insurance Information,
Counseling and Assistance Program, [HIICAP]
איז פעדעראל באצאלט דורך די אדמיניסטראציע פאר
קאמיוניטי לעבן (Administration for Community
 Living, [ACL]און באקומט אויך געלטער פון די ניו
יארק סטעיט אפיס פאר די עלטערע.
צו באקומען  HIICAPסערוויסעס ,פארבינדט זיך מיט
אייער לאקאלע אפיס (אדער דעפארטמענט) פאר די
עלטערע אויף

1-800-701-0501
(מען וועט אייך בעטן צו זאגן די קאונטי וועלכע איר ווילט רעדן מיט)

אדער באזוכט

www.aging.ny.gov
אומזיסטע שפראך דאלמעטשונג סערוויסעס זענען אוועילעבל.
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האט איר פראגעס וועגן
 Medicareאדער אייער
העלט אינשורענס?

HIICAP
האט די

ענטפערס.

 HIICAPקען אייך העלפן:

⊲פארשטיין די  Medicareפרעסקריפשען דראג בענעפיט
( Medicareחלק ד') און וויאזוי צו אויסוועלן די בעסטע פלאן

⊲פארשטיין נידריג-אינקאם סאבסידי פראגראמען ,אריינגערעכנט
נאך הילף און  Medicareשפארונג פראגראמען (Extra Help and
])Medicare Savings Programs, [MSPs
⊲טרעפן וועגן צו באצאלן פאר אייער מעדיצינען אדער
מעדיצינישע געצייג
⊲פארשטיין און זיך איינגעבן פאר די עלטערע פארמאסודיקעל
אינשורענס דעקונג (Elderly Pharmaceutical Insurance
 )Coverage, EPICפראגראם

דער העלט אינשורענס אינפארמאציע ,קאונסעלינג
און געהילף פראגראם (Health Insurance
Information, Counseling and Assistance
 Program, [HIICAP]שטעלט צו פאר אייך און אייער
נאנטע אינפארמאציע און קאונסעלינג וועגן Medicare
און אנדערע העלט אינשורענס .טרענירטע שטאב
מיטגלידער און וואלונטירן וועלן ענטפערן אייער
פראגעס.
די סערוויסעס צוגעשטעלט דורך  HIICAPזענען
אומזיסט און אן קיין נגיעות.
די ענטפערס צו אייער פראגעס זענען נאר אזוי ווייט
ווי א ן אומזיסטע טעלעפאן רוף .זעט די אונטערשטע
בלאט פון דער בראשור פאר קאנטאקט אינפארמאציע.

⊲אויסוועלן צווישן אריגינעלע  Medicareאון Medicare Advantage
פלענער אריינגערעכנט געזונטהייט מעינטענענס ארגאניזאציעס
( ,)HMOsפרעפערד פראוויידער ארגאניזאציעס ( ,)PPOsפריוואטע
צאל-פאר-סערוויס ( ,)PFFSאון ספעציעלע געברויכן פלענער
⊲פארשטיין  Medicareכללים און אייער מעדיצינישע בילס
⊲באריכטן מעגליכע  Medicareשווינדל אדער אביוז
⊲צושטעלן אינפארמאציע וועגן וויאזוי צו אפעלירן א באשלוס דורך
 ,Medicareאייער מענעדזש'ד קעיר פראוויידער אדער אנדערע
העלט אינשורענס פירמע
⊲אנטדעקן וועגן צו ערפולן דאס וואס מאנגלט ביי Medicare
⊲זיך אויסלערנען וויאזוי צו אריינצוגעבן א  Medicareאדער
 Medigapקלאגע
⊲געוואר ווערן וועגן  Medicareגעדעקטע פארמיידונג און סקרינינגס
וועלכע קענען טרעפן געזונטהייט פראבלעמען
⊲אנטדעקן לאנג-טערמיניגע קעיר סערוויסעס אזויווי צאלן פאר
נורסינג היים קעיר אדער פארשטיין לאנג-טערמיניגע קעיר
אינשורענס

