
तपाईँ सुलभ स्ास्थ्य 
्योजनाको लागि ्योग्य 
हुनुहुन्छ
NY State of Health ले तपाईँका लागतहरू कम गर्नको लागग 
सलुभ स्ास्थ्य ्योजराहरू र व्त्त्य सहा्यता प्रदार गद्नछ। 
्योजराहरूको तलुरा गर्न र तपाईँको लागग सबभैनदा उ्तम कभरेज 
छानर रेभभगेटरहरूबाट नरःशलुक व्यत्तकृत मद्दत प्रापत गरु्नहोस।्

धेरै ्हरी्य गुणसतर स्ास्थ्य ्योजराहरू

जनम भमनत
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NY STATE OF HEALTH मा तपाईँले ननमन 
फेला पानुनुहुने्छ

नाम दतानु िननु सजजलो ्छ! तपाईँ र तपाईँका प्रत्ेयक 
परर्ार सदस्यहरूको लागि जानकारी ललनहुोस ्

नरःशुलक सुरक्ा्मक हेरचाह र न्ययूर वप्रभम्यम भएका ्योजराहरू

सामातजक सुरक्ा रमबरहरू ्ा, कागजातका रमबरहरू 
उपलबध छर ्भरे कारयूरी आप्र्ासीहरूका लागग

तपाईँको ्योजरा छरौट गर्न नरःशुलक एक-एक मद्दत

रोजगारी, आमदारी रेकर्नहरू र स्ास्थ्य बीमा जारकारी

तपाईँको कभरेजको लागग भु्तारीमा मद्दत गर्न व््ती्य 
सहा्यता

्योजनाहरू दाँजनहुोस ्र आज न ैसहभािी हुनहुोस!्
nystateofhealth.ny.gov
नर:शुलक व्यत्तको मद्दत

5 न्ययूर-आ्य भएका व्यत्तहरूको लागग Essential Plan

1-855-355-5777 ्ा 
TTY: 1-800-662-1220 



THE 
ESSENTIAL
PLAN
Essential Plan न्ययून आ्य भएका धेरैको लागि  
उगित ्छ।

कसकैो लागि, ्यसको लाित ददनमा एक डलरभनदा 
पनन कम प्छनु। अन्यको लागि कुन ैलाित न ै्ैछन।

्यसको कुन ैपनन डडडज्टिबल ्ैछन त्यसलेै ्यस ्योजनाले 
स्ास्थ्य ्योजना भु् तानी िननु लसध ैसरुु ि्छनु।

व्शषेज्ञहरू सहहत गचकक्सक भेटहरू

तपाईंको गचकक्सकद्ारा नरददेभशत परीक्णहरू

तपाईँको औषगधहरू

असपतालमा अनतरङग तथा बहहरङग स्याहार

ESSENTIAL PLAN ले अन्य स्ास्थ्य 
्योजनाहरूका जसतै समान िुणसतरका लाभहरू 
प्रसता् ि्छनु

Essential Plan अनतिनुत, तपाईँले प्रत्ेयक स्ास्थ्य 
से्ाको लागि नतनने भाि — तपाईँको कोपेमेनटि — धरैै 
न्ययून हुन्छ, कदहलेकादहँ $0 हुन्छ।

र नन्यलमत डा्टिर जाँि र परीक्षण लिाएतका 
रोकथाममयूलक से्ाहरू ननशुलक ्छन।्

आज Essential Plan को लागग हसताक्र गरु्नहोस।् 
समपयूणनु ्रनुभरी न ैनामाङकन खुलला हुनछ।

NY State of Health (न्ययू्योक्न  राज्य स्ास्थ्य व्भाग) ले उप्यु् त सघंी्य रागरीक अगधकारहरूका कारयूर तथा राज्य 
कारयूरहरूको अरपुालर गछ्न र ्यसले जानत, रङ, रातट्रि्य मयूल, आसथा/धम्न, भलङग, उमेर, ् ै् ाहहक/परर्ार तसथनत, गगरफतारी 
रेकर्न, अपराधी धारणा(हरू), लङैगगक पहहचार, ्यौर झुका्, पय्ू ्न व्य्तसथत ्शंाणगुत व्शषेताहरू, भमभलटरी तसथनत, घरेलु 
हहसंा पीडरत तसथनत र/्ा प्रनतकारको आधारमा भेदभा् गददैर।
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