
6.  Якщо ви нещодавно отримали статус особи, що перебуває в США на 
законних підставах, ви можете відповідати вимогам спеціального 
періоду реєстрації та отримати страхове покриття через 
платформу Marketplace і допомогу з оплатою витрат на медичне 
обслуговування.

7.  Якщо ви не є громадянином (громадянкою) США або 
особою, що перебуває в США на законних підставах, ви 
можете скористатися програмою Medicaid у разі виникнення 
невідкладних медичних ситуацій, зокрема в разі пологів і 
народження дитини.

8.  Можливо, вам доведеться надати документи, що підтверджують 
ваше громадянство або імміграційний статус.  Надана вами 
інформація не використовуватиметься з метою міграційного 
контролю.

Потрібна додаткова інформація або маєте 
запитання?
Відвідайте сайт HealthCare.gov/immigrants або зателефонуйте до 
контактного центру платформи Marketplace за номером  
1-800-318-2596.  Користувачі пристроїв TTY можуть звернутися за 
номером 1-855-889-4325.

8 фактів,  
які сім’ї мігрантів повинні 
знати про отримання 
страхового покриття через 
платформу Marketplace

1. Ви повинні бути громадянином (громадянкою) США або 
перебувати в США на законних підставах, щоб мати право на 
отримання страхового покриття через платформу Marketplace.

2.  Ви можете мати право на страхове покриття за програмою 
Medicaid або Програмою страхування здоров’я для дітей 
(Children’s Health Insurance Program, CHIP), якщо ви є 
громадянином (громадянкою) США або маєте відповідний 
імміграційний статус.

3.  У деяких штатах діти та вагітні жінки, що перебувають на 
території США на законних підставах, можуть мати право на 
участь у програмах страхування Medicaid або CHIP, навіть якщо 
вони не мають відповідного імміграційного статусу.

4.  Можливо, вам доведеться зачекати 5 років після отримання 
відповідного імміграційного статусу, щоб узяти участь у 
програмах страхування Medicaid або CHIP.

5.  Можливо, ви зможете отримувати допомогу з покриттям витрат 
на медичне обслуговування через платформу Marketplace 
навіть протягом 5-річного періоду очікування.

Номер продукту Центрів послуг за програмами Medicare та Medicaid  
(Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS): 11870
Серпень 2021 р. 

Цей продукт виготовлено коштом платників податків США. Health Insurance Marketplace®  

є зареєстрованим знаком обслуговування Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб  
США (U. S. Department of Health and Human Services). 

Ви маєте право отримати інформацію про платформу Marketplace у доступному форматі, наприклад великим шрифтом, шрифтом Брайля або 
 у форматі аудіозапису.  Крім того, ви маєте право подати скаргу, якщо вважаєте, що стали об’єктом дискримінації.

Відвідайте сайт CMS.gov/about-cms/agency-information/aboutwebsite/cmsnondiscriminationnotice.html або зателефонуйте до контактного 
 центру платформи Marketplace за номером 1-800-318-2596, щоб отримати додаткову інформацію.  Користувачі пристроїв 

TTY можуть звернутися за номером 1-855-889-4325. 
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