
NY State of Health लेले  तपाईंलाईतपाईंलाई  
नयाँनयाँ  आर्थिकआर्थिक  सहायतासहायता  बझुनबझुन, , तपाईंकोतपाईंको  
करकर  के्डिटके्डिट  रकमरकम  अपिेटअपिेट  गनथिगनथि, , त्ात्ा  एकएक  
स्ास्थय योजना छनौट गनथि त्ा स्ास्थय योजना छनौट गनथि त्ा 
डकनमेलडकनमेल  गनथि सहायता गनथि सकछ।गनथि सहायता गनथि सकछ।

™

NY State of Health ले लागूयोगय संघीय नागररक अरिकारहरूका कानून 
र राजय काननूहरूको अनपुालन गछथि र जारत, रङ, राष्ट्रियता, आस्ा/िमथि, 
रलङग, उमेर, ्ै् ाडहक/पारर्ाररक सस्रत, अपाङगता, गरथिसँग समबस्ित 
अ्स्ाहरू, रगरफतारी रेकिथि, अपरािी िारणा(हरू), लसैङगक पडहचान, 
लसैङगक झुका्, पू्थि वय्सस्त ्ंशाणगुत ष्ट्शेषताहरू, सै् य सस्रत, 
घरेलु डहंसा पीडित सस्रत र/्ा प्ररतकारको आिारमा रेदरा् गददैन।

अनलाइनमा nystateofhealth.ny.gov 
मा आ्ेदन डदनहुोस ्

नयाँ आर्थिक सहायता बझुनका लारग

•   American Rescue Plan 11 माचथि, 2021 मा 
काननूमा हसताक्षर गररयो। यसमा NY State of 
Health माधयमबाट स्ास्थय बीमामा नामांकन 
हुने ्य ूयोकथि रका लारग नयाँ त्ा ठूला आर्थिक 
सहयोग समा्ेश छ। 

•   यो आर्थिक सहायता पडहलो पटकको वयष्टतिका पडहलो पटकको वयष्टतिका 
उचच आमदानीउचच आमदानी सडहत हाल ैत्ा नयाँ नामांकनहाल ैत्ा नयाँ नामांकन मा 
उपलबि छ। 

•   ठूला कर के्डिटहरू अबअब ्यनू त्ा मधयम आमदानी 
रएका ्य ूयोकथि रका लारग उपलबि छ। यो 
आमदानी एकल वयष्टतिको लारग प्ररत ्षथि $51,040 
समम हु्छ। चार जनाको एक परर्ारको लारग, यो 
आमदानी प्ररत ्षथि $104,800 समम छ।

•   जनुजनु, सरुु गरेर, नयाँ कर के्डिटहरू यी रकमहरू 
र्दा बढी आमदानी हुने ्य ूयोकथि रहरूमा 
उपलबि हुनेछन।्

•   यी परर्तथिन हँुदा तपाईंले के गनुथि पछथि र्ने कुरा 
बझुन NY State of Health बाट तपाईंलाई सतकथि  
गराउँदै आएका सचूना त्ा ईमेल एक पटक 
हेनुथिहोस ्त्ा तपाईंले के गनुथिपछथि। 

American Rescue Plan ले ले 
िेरै ्य ूयोकथि रका लारग िेरै ्य ूयोकथि रका लारग 
स्ास्थय कररेज खचथि स्ास्थय कररेज खचथि 
्यनूीकरण गदथिछ्यनूीकरण गदथिछ

American Rescue Plan को समब्िमा 
्प जा्नको लारग, कृपया रनमन 
्ेबसाइटमा जानहुोस:्
https://info.nystateofhealth.ny.gov/
AmericanRescuePlan

ग्ाहक से्ा के्द्रलाई मा फोन 
गनुथिहोस ्1-855-355-5777

(TTY:1-800-662-1220)

एक नामांकन सहायकबाट रन:शलुक 
सहायता पाउनुहोस।् ्ेबसाइटमा 
एकजना फेला पानुथिहोस:् 
info.nystateofhealth.ny.gov/
findassistor

NY State of Health मामा  समपकथिसमपकथि   
गनुथिहोस ्गनुथिहोस:्

अष्टप्रल 2021

अष्टप्रल 2021
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अष्टप्रल 2021

तपाईंलाई के ्ाहा हुन आ्शयक छ:

American Rescue Plan

ले िेरै ्य ूयोकथि रका लारग स्ास्थय कररेज खचथि ्यनूीकरण गदथिछले िेरै ्य ूयोकथि रका लारग स्ास्थय कररेज खचथि ्यनूीकरण गदथिछ

•   अब तपाईं ्प आर्थिक सहायताको लारग योगय हुनहुु्छ।
•   NY State of Health ले अष्टप्रलको सरुुमा तपाईंको नयाँ, ठूला कर के्डिट रकमको सा् पत्र पठाउँदै छ। 

तपाईंको कर के्डिट रकम अपिेट गनथि पत्रमा डदइएका रनददेशनहरू पालना गनुथिहोस।् 
•   तपाईंले जनुबाट आफनो कर के्डिट रकम अपिेट नगनुथिरए ,NY State of Health ले यसलाई तपाईंको 

लारग स्चारलत रूपले बढाउने छ। तपाईंको NY State of Health खातामा लग इन गरर आफनो नामांकन 
सहायकलाई समपकथि  गरेर ्ा 1-855-355-5777 मा फोन गरर परर्तथिन गनदे अ्सर हुनेछ।

तपाईं पडहले नैतपाईं पडहले न ैNY State of Health ष्ट्राग माफथि त स्ास्थय योजनामा नामांकन हुनुरएष्ट्राग माफथि त स्ास्थय योजनामा नामांकन हुनुरए त्ा आर्थिकत्ा आर्थिक सहायता सहायता 
प्राप्त गनुथिरएमाप्राप्त गनुथिरएमा:

•   तपाईंलाई तपाईं आर्थिक सहायताको लारग योगय हुनहुु््थयो रनी ररनएमा, तपाईं अब िेरै कुरामा योगय 
हुनहुु्छ। तपाईंको NY State of Health खातामा अब पुन: लग इन गनुथिहोस ्त्ा तपाईं ठूलो कर के्डिटका 
लारग योगय हुनुरएमा हेनथि जाँच गनुथिहोस,् तयसपरछ डक्नुहोस ्त्ा एक योजना छनोट गनुथिहोस।्

•   यडद तपाईंलाई पडहले न ैतपाईं आर्थिक सहायताको लारग तपाईं योगय हुनहँुुदैन रनी ररनएमा अब तपाईं यसको 
लारग योगय हुन सकनुहु्छ। जनुमा तपाईंको NY State of Health खातामा पनु: लग इन गनुथिहोस ्त्ा तपाईं 
ठूला कर के्डिटका लारग योगय हुनहुु्छ डक रनी हेनथि जाँच गनुथिहोस,् तयसपरछ डक्नुहोस ्त्ा एक योजना 
छनोट गनुथिहोस।्

तपाईंलेतपाईंले NY State of Health ष्ट्राग माफथि त आ्ेदन डदनरुयो तर कुन ैस्ास्थय योजनामा नामांकन हुन ुरएको ष्ट्राग माफथि त आ्ेदन डदनरुयो तर कुन ैस्ास्थय योजनामा नामांकन हुन ुरएको 
छैन रनेःछैन रनेः

•   अब तपाईं प्रीरमयम कर के्डिटका लारग योगय हुन सकनुहु्छ।
•   यी नयाँ कर के्डिटहरू जनुको सुरुमा उपलबि हुनेछ। NY State of Health तपाईंलाई तपाईंको नयाँ कर के्डिट 

रकम उललेख गददै एक पत्र पठाउने छ। https://info.nystateofhealth.ny.gov/AmericanRescuePlan मा 
तपाईंको कर के्डिट कसरी गनदे रनी रनददेशनहरू उपलबि हुनेछन।्

तपाईं पडहले नैतपाईं पडहले न ैNY State of Health योजनामा नामांकन हुनहुु्छ त्ा आर्थिक सहायता प्राप्त नगनुथिरएयोजनामा नामांकन हुनहुु्छ त्ा आर्थिक सहायता प्राप्त नगनुथिरए:

•   तपाईं केको लारग योगय हुनहुु्छ पत्ा लगाउन nystateofhealth.ny.gov मा आ्देन डदनहुोस।् िेरै जसो 
्ययूोकथि हरू ्यनू खचथि ्ा रन: शलुक कररेजको लारग योगय हु्छन।् तपाईंसँग कम ्ा मधयम आय (एक 
वयष्टतिको लारग प्ररत ्षथि $51,040 समम, ्ा चार जनाको एक परर्ारको लारग प्ररत ्षथि $104,800 समम) 
रएमा ्षृ्टधि गरेका आर्थिक सहयोग अब उपलबि छ। 

•   यडद तपाईंसँग उचच आय (एक वयष्टतिको लारग प्ररत ्षथि $51,040 र्दा बढी, ्ा चार जनाको एक परर्ारको 
लारग प्ररत ्षथि $104,800 र्दा बढी) रएमा, यी लारहरू जनुमा सरुु हुने NY State of Health माधयमबाट 
उपलबि हुनेछन।् 

तपाईंले तपाईंले NY State of Health ष्ट्राग माफथि त योजनामा नामांकन नगनुथिरए त्ा आ्ेदन कडहलय ैसरुु नगनुथिरएष्ट्राग माफथि त योजनामा नामांकन नगनुथिरए त्ा आ्ेदन कडहलय ैसरुु नगनुथिरए:
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