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Hệ thống bảo hiểm sức khỏe định hướng lợi nhuận của chúng tôi
lãng phí hàng tỷ đô la trong chi phí hành chính, thanh toán gian
lận và thu nhập của công ty — tất cả trong khi để lại hơn một triệu
Người New York không có bảo hiểm và nhiều người được bảo
hiểm thấp hơn.
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Chúng ta cần phải chiến đấu chống lại các cuộc tấn công của quốc hội về giá cả
phải chăng chăm sóc sức khỏe trên toàn quốc và tổ chức tại New York cho một
hệ thống chăm sóc sức khỏe đảm bảo bảo hiểm cho tất cả chúng ta.
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Bằng cách lấy các công ty bảo hiểm phi lợi nhuận ra khỏi phương trình, Đạo luật Y
tế New York sẽ mở rộng phạm vi bảo hiểm cho tất cả cư dân New York và hợp lý
hóa quá trình phân phối, tất cả trong khi tiết kiệm cho chúng tôi hàng tỷ mỗi năm.
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Cung cấp dịch vụ chăm sóc chất
lượng cho mọi người dân
New York bất kể nhập cư
trạng thái, thu nhập, sự giàu có
hoặc tình trạng việc làm.

Loại bỏ rào cản tài chính
để chăm sóc sức khỏe — nghĩa là,
không có túi tiền chi phí, phí bảo
hiểm, khoản đồng thanh toán,
khấu trừ, đồng bảo hiểm và phí
ngoài mạng lưới.

Bao trả tất cả dịch vụ chăm sóc
cần thiết về mặt y tế, bao gồm
nha khoa, thị lực, sức khỏe tâm
thần và chăm sóc sinh sản.

HÀNH ĐỘNG BÂY GIỜ! HÀNH ĐỘNG BÂY GIỜ!
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Chăm sóc sức khỏe là một quyền con người. Xin
tài trợ Đạo luật Y tế New York để đảm bảo chăm
sóc sức khỏe cho tất cả người dân New York!
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Đạo luật Y tế New York sẽ tài trợ bảo hiểm y tế cho tất cả
người New York, bao gồm cả những người hiện đang ở
Medicaid và Medicare, do đó các khoản thanh toán liên
bang hiện tại cho các chương trình này sẽ là một phần của
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Phần lớn phần còn lại sẽ đến từ các khoản khấu trừ biên chế dựa trên
thu nhập. Những các khoản khấu trừ sẽ thay thế hoàn toàn phí bảo
hiểm, khoản khấu trừ tốn kém, các khoản đồng thanh toán và đồng
bảo hiểm hiện đang được bảo hiểm tư nhân tính.
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Sẽ có tương tự dần dần tốt nghiệp các khoản khấu trừ
dựa trên thu nhập chịu thuế khác, chẳng hạn như lãi vốn,
lãi và cổ tức. Điều này sẽ ảnh hưởng những người có thu
nhập cao từ những nguồn đó.
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