
 

 ہم آپ کو ٹيکس کی ايک اہم دستاويز ارسال کر رہے ہيں
ميں کچه يا پورے عرصے  2022آپ يا خاندان کے کسی فرد نے صحت کے بيمے ميں اندراج کروايا تها ليکن 

کے ليے اس کی ادائيگی کرنے ميں مدد نہيں ملی اور آپ کو اپنے وفاقی ٹيکس گوشوارے کے ليے اس فارم کی 
 ضرورت پڑ سکتی ہے۔

 

ميں کچه يا  2022سٹيٹ آف ہيلته کے ذريعے صحت کا بيمہ حاصل کيا ليکن  NYميں  2022آپ نے يا خاندان کے کسی فرد نے 
تمام مرتبہ کی ادائيگی ميں مدد نہيں ملی تهی۔ آپ کی آمدنی کی بنياد پر، آپ اب بهی ٹيکس کے وقت مالی مدد حاصل کرنے کے اہل 

جس سے آپ ) بهی کہالتا ہے PTCجو پريميم ٹيکس کريڈٹ يا (شکل ميں مدد دی جائے گی  ہو سکتے ہيں۔ ايک ٹيکس کريڈٹ کی
 کے وفاقی انکم ٹيکسوں کے ليے آپ پر واجب االدا ٹيکسوں کی رقم ميں کمی ہو سکتی ہے۔ 2022کے ريفنڈ ميں اضافہ يا 

 

استعمال کريں کہ کيا آپ  8962فارم  IRSليے جب آپ اپنا وفاقی انکم ٹيکس گوشواره مکمل کريں، تو اس بات کا تعين کرنے کے 
 ہيں۔ سکتے کر حاصل سے www.irs.gov کو 8962 فارم آپيہ مدد حاصل کر سکتے ہيں۔ 

 

يہاں پيش کيا گيا ہے کہ مدد 
  کس طرح حاصل کی جائے

اور منسلکہ پريميم چارٹ  A-1095جب آپ اپنا وفاقی ٹيکس گوشواره مکمل کرتے ہيں، تو منسلکہ فارم 
آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کتنی مدد  8962فارم  IRSپُر کريں۔  8962فارم  IRSعمال کرتے ہوئے است

  حاصل کرنے کے اہل ہيں۔

   ...يہ جاننا آپ کے ليے اہم ہے
آپ کو دوسرے فارمز کيوں 

  مل سکتے ہيں
کے دوران آپ يا آپ کے خاندان کا کوئی رکن صحت کے جس بهی برانز، سلور، گولڈ   2022

ٹينم منصوبے ميں اندراج کروائيں گے، ان ميں سے ہر ايک منصوبے کے ليے آپ کو ايک يا پال
1095-A  کے دوران اپنی  2022فارم ملے گا۔ اگر آپNY  سٹيٹ آف ہيلته کوريج ميں کوئی

فارم مليں گے۔ حادثاتی منصوبوں،  A-1095تبديلی کرواتے ہيں تو آپ کو ايک سے زياده 
Medicaid1095س، يا اسينشيل پالن کے ليے ، چائلڈ ہيلته پل-A  فارم نہيں بهيجا جاتا ہے

 کيونکہ يہ منصوبے ٹيکس کريڈٹس کے ليے اہل نہيں ہيں۔

1095-A فارم کے عالوه، يہ ممکن ہے کہ آپ کو ٹيکس کے ديگر اہم فارمز حاصل ہوں گے۔ يہ
 ہيں۔ C-1095اور  B-1095فارمز 

، چائلڈ ہيلته Medicaidميں کسی وقت  2022 اگر آپ نے يا آپ کے خاندان کے کسی فرد نے
پر نيويارک رياستی  2831-541-800-1پلس، يا اسينشيل پالن ميں اندراج کروايا تها، تو آپ 

کی درخواست کر سکتے ہيں۔ اگر آپ کوريج کی دوسری  B-1095محکمۂ صحت سے فارم 
 Cيا  Aکے  Medicareجيسے کہ حادثاتی منصوبہ،  -اقسام ميں اندراج کروا چکے تهے 

، محکمہ برائے سابقہ فوجيوں کے امور کی جانب سے مراعات، يا کسی TRICAREحصے، 
يا فارم  B-1095تو آپ کو ديگر ذرائع سے فارم  -مخصوص آجر کا تعاون کرده صحت کا بيمہ 

1095-C  موصول ہو سکتا ہے۔NY  1095سٹيٹ آف ہيلته صرف فارم-A  فراہم کرتی ہے اور
  فراہم نہيں کرتی۔ C-1095ا فارم ي B-1095فارم 



اپنے سواالت کے جوابات 
  کيسے حاصل کريں

 NYفارم پر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو،  A-1095اگر آپ سمجهتے ہيں کہ آپ کے 
پر کال کريں تاکہ ہم ريکارڈ  7860-766-855-1ممکنہ طور پر جلد از جلد سٹيٹ آف ہيلته کو 

 کو درست کر سکيں۔
 

فارم يا ٹيکس کريڈٹ يا منسلکہ پريميم چارٹ کے بارے ميں سواالت  A-1095اس اگر آپ کے پ
 http://info.nystateofhealth.ny.gov/TaxCredits، NYمالحظہ کريں ہوں، تو 

ونٹی کی صحت کے ايڈووکيٹس کی کمييا  پر کال کريں، 7860-766-855-1سٹيٹ اف ہيلته کو 
 پر کال کريں۔ 5400-614-888-1ہيلپ الئن کو 

 
ٹيکس فارمز موصول ہوئے ہوں ان کے بارے ميں کوئی  C-1095-يا  B-1095آپ کو جو 

 سواالت ہوں، تو ان فارمز پر موجود نمبر پر کال کريں۔
 

مالحظہ کريں  يا ٹيکس سے متعلقہ ديگر سواالت ہوں، تو 8962اگر آپ کے پاس فارم 
www.irs.gov۔  

 

کے ليے اپنا ماہانہ دوسرا کم ترين الگت واال سلور منصوبہ  8962فارم 
)SLCSP (معلوم کرنے کے ليے منسلکہ چارٹ کو کيسے استعمال کريں 

 
 ۔ 1مرحلہ 

 يں رہے تهے۔کے ہر مہينے کے دوران آپ کس کاؤنٹی م 2022معلوم کريں کہ 
 

 ۔ 2مرحلہ 
کالم کا وه عنوان تالش کريں جو آپ کی کوريج فيملی کو بہترين انداز ميں بيان کرتا ہو۔ ذيل کی فہرست آپ ) سب ميں سے(

کو درست عنوان تالش کرنے ميں مدد دے گی۔ آپ کی کوريج فيملی ميں آپ کے ٹيکس والے گهرانے سے ہر وه فرد شامل 
يلته کی جانب سے سنديافتہ صحت کے منصوبے ميں اندراج ہو چکا ہو اور ہر وه شخص خارج سٹيٹ آف ہ NYہے جس کا 

يا  Aحصے  Medicare، چائلڈ ہيلته پلس، اسينشيل پالن، Medicaid: ہے جو ديگر کوريج کے ليے اہل تها جيسے کہ
C، TRICAREجر کی تعاون يافتہ کوريج۔، محکمہ برائے سابقہ فوجيوں کے امور کی جانب سے فوائد، اور زياده تر آ 
 

 ۔ 3مرحلہ 
پريميم کی وه رقم ہے جو اس ماه کے  SLCSPاپنی کاؤنٹی کے مقابل کالم ميں سے ڈالر کی رقم کا انتخاب کريں۔ يہ ماہانہ 

 ليے آپ کی کاؤنٹی اور کوريج فيملی پر الگو ہوتی ہے۔
 

قل ہوئے ہيں، تو آپ کو ہر کاؤنٹی ميں گزارے کے دوران ايک کاؤنٹی سے کسی دوسری کاؤنٹی ميں منت 2022اگر آپ 
کے دوران آپ کی کوريج فيملی تبديل ہوئی ہو،  2022ہوئے ہر مہينے کے ليے ماہانہ پريميم کا انتخاب کرنا چاہيئے۔ اگر 

کو  تو آپ کو ہر ماه کے ليے کسی مناسب پريميم کا انتخاب کرنا چاہيئے۔ اس بارے ميں مزيد معلومات کے ليے کہ اس فارم
 کی ہدايات پڑهيں۔ 8962فارم  IRSاور  974اشاعت  IRSکيسے پُر کيا جائے، 

    



 آپ کی کوريج
  …فيملی ميں شامل ہے 

  …کالم استعمال کريں 

  فرد  آپ اپنی کوريج فيملی ميں واحد شخص ہيں۔آپ۔

  بيویمياں   آپ اور آپ کے شريِک حيات ايک ہی کوريج فيملی ميں ہيں۔آپ اور آپ کے شريِک حيات۔ 

ليکن آپ اور آپ کے شريِک حيات ايک ہی منصوبے ميں اندراج شده ہيں آپ اور آپ کے شريِک حيات۔ 
آپ ميں سے کسی ايک کو دوسری کم از کم اسينشيل کوريج تک رسائی حاصل رہی، جيسے کہ اپنے آجر

  کے ذريعے بيمہ۔

  فرد

منصوبے ميں اندراج ايک ہی يات آپ اور آپ کے خانگی شريک ح۔ *آپ اور آپ کے خانگی شريِک حيات
  شده ہيں ليکن مختلف کوريج فيمليز ميں ہيں۔

  فرد

  بچے+ فرد  ايک ہی منصوبے ميں اندراج شده ہيں۔) بچے(آپ اور آپ کا بچہ ۔ )بچے(آپ اور بچہ

ليکن آپ کے بچے کو آپ اور آپ کا بچہ ايک ہی منصوبے ميں اندراج شده ہيں ۔ )بچے(آپ اور ايک بچہ
  م از کم اسينشيل کوريج تک رسائی حاصل رہی۔دوسری ک

  فرد

ايک ہی منصوبے ) بچے(آپ، آپ کے شريِک حيات اور آپ کا بچہ ۔ )بچے(اور بچہ** آپ، شريِک حيات
  ميں اندراج شده ہيں۔

  بچے+ مياں بيوی 

کا نہيں ہوا ہے اور وه خود اپنے منصوبے ميں  21آپ کا بچہ ابهی صرف ايک بچہ۔
 اندراج شده ہے۔

 
" مياں بيوی"کی بجائے " فرد"اگر آپ کے خانگی شريِک حيات آپ کے ٹيکس والے گهرانے کا حصہ ہيں، تو آپ *

 کا کالم استعمال کر سکتے ہيں۔ 
+ مياں "اگر آپ کے خانگی شريِک حيات آپ کے ٹيکس والے گهرانے کا حصہ ہيں، تو آپ اس صورت ميں **

  ے ہيں۔کا کالم بهی استعمال کر سکت" بيوی بچوں

  صرف بچہ

  
   



 ماہانہ پريميمز۔  2022کے ليے ) SLCSP(کوريج کے خاندان کی قسم کے لحاظ سے، دوسری کم ترين الگت والے سلور منصوبوں 
 

 :کوريج کی قسم

 مياں بيوی فرد

سال سے کم عمر زيِر  26
 کفالت بچے

سال کی عمروں کے زيِر  26-29
 کفالت بچے

 21* صرف 
سال سے 

 چهوٹے بچے
 نٹیکاؤ

فرد
 + 

 )بچے(بچہ 

 مياں بيوی
+ 

 )بچے(بچہ 

 فرد
  + 
 )بچے(بچہ

 مياں بيوی
+ 

 )بچے(بچہ 

  $264.85  $1,690.50  $1,008.36  $1,609.84      $960.26  $1,129.71  $564.85البانی

  $229.87  $1,414.01      $843.44  $1,346.53       803.19      $944.93  $472.46ايليگينی

  $265.06  $1,836.68  $1,095.57  $1,759.58  $1,049.57  $1,234.79  $617.39برونکس

  $300.37  $1,674.24      $998.66  $1,594.36      $951.02  $1,118.85  $559.42بروم

  $228.97  $1,413.99      $843.44  $1,346.53      $803.19      $944.93  $472.46کيٹاراگس

  $300.37  $1,674.24      $998.66  $1,594.36      $951.02  $1,118.85  $559.42ايوگاک

  $228.97  $1,413.99      $843.44  $1,346.53      $803.19      $944.93  $472.46چوٹوقوا

  $300.37  $1,674.24      $998.66  $1,594.36      $951.02  $1,118.85  $559.42چيمنگ

  $304.71  $1,554.84      $927.45  $1,480.65      $883.19  $1,039.05  $519.52چينانگو

  $304.71  $1,770.18  $1,066.28  $1,767.36  $1,064.60  $1,224.33  $612.16کلنٹن

  $264.85  $1,690.50  $1,008.36  $1,609.84      $960.26  $1,129.71  $564.85کولمبيا

  $300.37  $1,674.24      $998.66  $1,594.36      $951.02  $1,118.85  $559.42کورٹلينڈ

  $304.71  $1,847.27  $1,101.88  $1,759.11  $1,049.29  $1,234.46  $617.23ڈيالويئر

  $342.48  $1,847.27  $1,101.88  $1,759.13  $1,049.30  $1,234.47  $617.24ڈچس

  $228.97  $1,406.07      $843.43  $1,346.52      $803.19      $944.93  $472.46ايری

  $264.72  $1,554.84      $927.45  $1,480.65      $883.19  $1,039.05  $519.52ايسکس

  $304.71  $1,554.84      $927.45  $1,480.65      $883.19  $1,039.05  $519.52فرينکلن

  $269.61  $1,690.50  $1,008.36  $1,609.84      $960.26  $1,129.71  $564.85فلٹن

  $228.19  $1,413.99      $843.44  $1,346.53      $803.19      $944.93  $472.46جينيسی

  $269.61  $1,690.50  $1,008.36  $1,609.84      $960.26  $1,129.71  $564.85گرين

  $304.71  $1,554.84      $927.45  $1,480.65      $883.19  $1,039.05  $519.52ہيملٹن

  $306.83  $2,007.78  $1,203.80  $1,988.57  $1,192.34  $1,378.74  $689.14ہرکائمر

  $304.71  $1,554.84      $927.45  $1,480.65      $883.19  $1,039.05  $519.52جيفرسن

  $265.06  $1,836.68  $1,095.57  $1,759.58  $1,049.57  $1,234.79  $617.39کنگز

  $304.71  $1,554.84      $927.45  $1,480.65      $883.19  $1,039.05  $519.52لوئيس

  $242.16  $1,550.75      $925.00  $1,476.74      $880.86  $1,036.30  $518.15ليونگسٹن

  $304.71  $1,554.84      $927.45  $1,480.65      $883.19  $1,039.05  $519.52ميڈيسن

  $242.16  $1,550.75      $925.00  $1,476.74      $880.86  $1,036.30  $518.15مونرو



  :کوريج کی قسم

  مياں بيوی  فرد

سال سے کم عمر زيِر  26
  کفالت بچے

سال کی عمروں کے زيِر  26-29
  کفالت بچے

 21* صرف 
سال سے 

  چهوٹے بچے

  کاؤنٹی
 فرد

 + 
  )بچے(بچہ 

 مياں بيوی
+ 

  )بچے(بچہ 

 فرد
  + 
  )بچے(بچہ

 مياں بيوی
+ 

  )بچے(بچہ 

  $278.72  $1,770.18  $1,066.28  $1,767.36  $1,064.60  $1,224.33  $612.16مونٹگومری

  $264.07  $1,789.06  $1,067.15  $1,703.70  $1,016.25  $1,195.58  $597.79نساؤ

  $265.06  $1,836.68  $1,095.57  $1,759.58  $1,049.57  $1,234.79  $617.39نيويارک

  $228.97  $1,413.53      $843.44  $1,346.53      $803.19      $944.93  $472.46نياگرا

  $304.71  $1,554.84      $927.45  $1,480.65      $883.19  $1,039.05  $519.52اونيڈا

  $300.37  $1,674.24      $998.66  $1,594.36      $951.02  $1,118.85  $559.42اونونڈاگا

  $242.16  $1,550.75      $925.00  $1,476.74      $880.86  $1,036.30  $518.15اونٹاريو

  $342.48  $1,847.27  $1,101.88  $1,759.13  $1,049.30  $1,234.47  $617.24اورنج

  $229.87  $1,414.01      $843.44  $1,346.53      $803.19      $944.93  $472.46اورلينز

  $304.71  $1,554.84      $927.45  $1,480.65      $883.19  $1,039.05  $519.52اوسويگو

  $306.83  $2,007.78  $1,203.80  $1,988.57  $1,192.34  $1,390.27  $695.14اوٹسيگو

  $342.48  $1,847.27  $1,101.88  $1,759.13  $1,049.30  $1,234.47  $617.24پٹنيم

  $265.06  $1,836.68  $1,095.57  $1,759.58  $1,049.57  $1,234.79  $617.39کوئينز

  $263.04  $1,690.50  $1,008.36  $1,609.84      $960.26  $1,129.71  $564.85رينسيلر

  $265.06  $1,836.68  $1,095.57  $1,759.58  $1,049.57  $1,234.79  $617.39رچمنڈ

  $285.64  $1,847.75  $1,102.17  $1,759.58  $1,049.57  $1,234.79  $617.39راکلينڈ

  $264.85  $1,690.50  $1,008.36  $1,609.84      $960.26  $1,129.71  $564.85سراٹوگا

  $264.85  $1,690.50  $1,008.36  $1,609.84      $960.26  $1,129.71  $564.85سکينيکٹيڈی

  $295.95  $1,838.61  $1,106.11  $1,820.96  $1,095.58  $1,265.03  $632.51شوہاری

  $300.37  $1,674.24      $998.66  $1,594.36      $951.02  $1,118.85  $559.42شيولر

  $242.16  $1,550.75      $925.00  $1,476.74      $880.86  $1,036.30  $518.15سينيکا

  $304.71  $1,554.84      $927.45  $1,480.65      $883.19  $1,039.05  $519.52سينٹ الرنس

  $300.37  $1,674.24      $998.66  $1,594.36      $951.02 $1,118.85  $559.42سٹيوبن

  $264.07  $1,789.06  $1,067.15  $1,703.70  $1,016.25  $1,195.58  $597.79سافک

  $342.48  $1,847.27  $1,101.88  $1,759.13  $1,049.30  $1,234.47  $617.24سوليوان

  $300.37  $1,674.24      $998.66  $1,594.36      $951.02  $1,118.85  $559.42ٹيوگا

  $315.79  $2,049.71  $1,222.64  $2,010.50  $1,199.24  $1,410.87  $705.43ٹومپکنز

  $342.48  $1,847.27  $1,101.88  $1,759.13  $1,049.30  $1,234.47  $617.24السٹر

  $264.85  $1,690.50  $1,008.36  $1,609.84      $960.26  $1,129.71  $564.85وارن

 $ 269.61  $ 1,690.50  $ 1,008.36  $ 1,609.84       $960.26   $1,129.71   $564.85واشنگٹن



 $ 242.16  $ 1,550.75       $925.00  $ 1,476.74       $880.86  $ 1,036.30  $ 518.15 وائين

 $ 271.31  $ 1,847.75  $ 1,102.17  $ 1,759.58  $ 1,049.57  $ 1,234.79  $ 617.39 ويسٹچيسٹر

 $ 229.87  $ 1,414.01       $843.44  $ 1,346.53       $803.19       $944.93  $ 472.46 وائيومنگ

 $ 242.16  $ 1,550.75       $925.00  $ 1,476.74       $880.86  $ 1,036.30  $ 518.15 ييٹس

 
 
اگر چائلڈ   وئے ہيں۔سال کے نہيں ہ 21چائلڈ اونلی کے ماہانہ پريميم کی رقم ان بچوں کے ليے فی بچہ الگت ہے جو ابهی تک * 

اونلی کے منصوبے ميں متعدد بچوں کا اندراج ہوا ہو، تو چائلڈ اونلی کے ماہانہ پريميم کی رقم کو اندراج شده بچوں کی تعداد سے 
 ضرب دے ديں۔

 
 

 غير امتيازی پاليسی کا نوٹس 
 

NY کی تعميل کرتا ہے اور نسل، رنگت، قومی اصل،  سٹيٹ آف ہيلته، قابل اطالق وفاقی ديوانی حقوق کے قوانين اور رياستی قوانين
سزا (خاندانی حيثيت، معذوری، حمل سے متعلق حالت، گرفتاری کے ريکارڈ، مجرمانہ سزا يابی /مذہب، جنس، عمر، ازدواجی/مسلک
يا انتقام کی /، صنفی شناخت، جنسی رجحان، ثانوی جينياتی خصوصيات، فوجی حيثيت، گهريلو تشدد کے متاثر کی حيثيت اور)يابيوں

 بنياد پر امتيازی سلوک نہيں کرتا ہے۔
 

: سٹيٹ آف ہيلته نے آپ کے ساته امتيازی سلوک کيا ہے، تو آپ NYاگر آپ سمجهتے ہيں کہ 
www.health.ny.gov/regulations/discrimination_complaints/  پر جا کر يا دفتر برائے تنوع کے انتظام کو

DMO@health.ny.gov کرتے ہوئے شکايت درج کروا سکتے ہيں۔ پر ای ميل 
 

آپ امريکی محکمہ برائے صحت و انسانی خدمات، دفتر برائے شہری حقوق ميں برقی طور پر 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf  پر يا بذريعہ ڈاک يا فونU.S. Department of Health 

and Human Services, 200 Independence Avenue, SW, Room 509F, HHH Building, Washington, 
D.C. 20201 1019-368-800-1؛ )TTY: 1-800-537-7697 ( پر بهی شہری حقوق کی شکايت درج کروا سکتے ہيں۔

 پر دستياب ہيں۔ www.hhs.gov/ocr/office/file/index.htmlشکايت کے فارمز 
 

 سہوليات
NY وں کو مفت امداد اور خدمات فراہم کرتی ہے، تاکہ وه مؤثر انداز ميں ہمارے ساته سٹيٹ آف ہيلته معذوريوں کے شکار لوگ

 :مواصلت کر سکيں، جيسے کہ
• TTY بذريعہ نيويارک ريلے سروس 
، يا CDبڑی طباعت، آڈيو يا ڈيٹا (اگر آپ نابينا ہيں يا بصارت کی شديد معذوری سے دوچار ہيں اور آپ کو متبادل فارميٹ  •

 پر رابطہ کريں۔) TTY: 1-800-662-1220( 5777-355-855-1ا ديگر تحريری مواد کی ضرورت ہے، تو ميں نوٹس ي) بريل
 

NY  ،سٹيٹ آف ہيلته ايسے لوگوں کو بهی زبان کی معاونت کی مفت خدمات فراہم کرتی ہے جن کی بنيادی زبان انگريزی نہ ہو
 :جيسے کہ

 ماہر ترجمان •
 دوسری زبانوں ميں تحريری معلومات  •

 
 5777-355-855-1آپ کو ان خدمات کی ضرورت ہے يا مناسب انتظامات کے بارے ميں مزيد معلومات کے ليے، براه کرم  اگر

)TTY: 1-800-662-1220 (پر کال کريں۔ 


