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American Rescue Plan
ت
بیش� نیو یارک ےک باشندگان ےک یل�
صحت یک کوریـ ــج یک الگت کو کم
کرتا ہ�

NY State of Health
ن
ن
ئ
سمجھ� ،اپ� ٹیکس یک
ن� مایل مدد کو
ن
کر� ،اور صحت
کریڈٹ رقم کو اپ ڈیٹ
ن
منصو� کا انتخاب کر� اور خریداری
ےک
ب
ن
م� آپ یک مدد کر سکتا ہ�۔
کر� ی
 NY State of Healthےس رابطہ کریں:
اس پر آن الئن رابطہ کریں:
nystateofhealth.ny.gov
ٹ
سین� کو کال کریں:
نم� پر کسٹمر رسوس
اس ب
1-855-355-5777
()TTY:1-800-662-1220

ئن� مایل مدد کو سمجھنا
•  American Rescue Planےک قانون پر  11مارچ 2021
م�  NY State of Healthےک
کو دستخط کیا گیا ہ�۔ اس ی
ن
م� اندراج کر� واےل نیو یارک ےک باشندگان
ذریعہ صحت بیمہ ی
ےک یل� ئن� اور بڑی مایل مدد شامل ہ�۔
•یہ مایل مدد حالیہ اور ئن� اندراج کر ن
ا� والوں ےک یل� دستیاب
ن
م� پہیل بار زیادہ آمد� واےل افراد بیھ شامل یہ�۔
ہ� ،جن ی
ن
•بڑے ٹیکس کریڈٹس اب کم یا متوسط آمد� واےل نیو یارک
ےک باشندگان ےک یل� دستیاب یہ�۔ کیس فرد ےک یل� ،یہ ساالنہ
ن
آمد� ہ�۔ کیس فیمیل ےک یل� ،یہ ساالنہ
 51,040$تک یک
ن
 104,800$تک یک آمد� ہ�۔
•جون ےس ،ئن� ٹیکس کریڈٹس نیو یارک ےک ان باشندگان ےک یل�
گ
دستیاب ہوں � جن یک آمدنیاں ان رقومات ےس زیادہ یہ�۔
ہو� ہ� اور آپ کوکیا ن
•یہ تبدیلیاں کب رونما ت
کر� یک ض�ورت ہ�
ی
اس بارے م� آپ کو آگاہ ن
کر� واےل  NY State of Healthےک
ی
ز
کھ�۔
نوٹس اور ای میلز پر نگاہ ر ی

اندراج ےک معاون ےس مفت مدد حاصل کریں۔
اس پر تالش کریں:
info.nystateofhealth.ny.gov/
findassistor

 American Rescue Planےس متعلق مزید
ن
جان� ےک ئل� براہ کرم مالحظہ کریں:
https://info.nystateofhealth.ny.gov/
AmericanRescuePlan
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 Nقابل اطالق ق
ن
قوان� اور ر ت
ی ن
ی ن
قوان� یک
یاس�
دیوا� حقوق ےک
وفا�
 Y State of Health
ج
ازدوا�/کنبہ
تعمیل کرتا ہ� اور نسل ،رنگ ،قویم اصلیت ،مسلک/مذہب ،جنس ،عمر،
ت
یا� ز
جا� حیثیت ،معذوری ،حمل ےس متعلق حالت ،گرفتاری ےک ریکارڈ ،مجرمانہ ز
(سا
سا ب
گ
ت
ف
یابیوں) ،صن� شناخت ،جنیس رجحان ،ثانوی جینیا� خصوصیات ،ج
فو� حیثیت ،خان�
نہ� کرتا ہ�۔
تشدد ےک متاثر یک حیثیت اور/یا انتقام یک بنیاد پر امتیازی سلوک ی
04/2021

™

American Rescue Plan

ت
بیش� باشندگان ےک یل� صحت یک کوریـ ــج یک الگت کو کم کرتا ہ�
نیو یارک ےک

آپ کو کیا ن
کر� یک ض�ورت ہ�:

اگر آپ کا  NY State of Healthےک ذریےع کیس پالن م� اندراج � اور آپ مایل مدد حاصل ت
کر� یہ�:
ی
ہ
• اب آپ مزید مایل مدد ےک اہل یہ�۔
ش
م� خطوط بھیج رہا �۔ اپ�ن
• NY State of Healthآپ یک ئن� ،زیادہ بڑی ٹیکس کریڈٹ یک رقم ےک ساتھ اپریل ےک �وع ی
ہ
ن
م� دی ئ
گ� ہدایات پر عمل کریں۔
ٹیکس کریڈٹ یک رقم کو اپ ڈیٹ کر� ےک یل� خط ی
اپ� ٹیکس کریڈٹ یک رقم کو اپ ڈیٹ نہ� ت
•اگر آپ جون تک ن
کر� یہ� تو NY State of Health ،آپ ےک یل� خود بخود
ی
م� اضافہ کردے گا۔ آپ کو ن
م� الگ ان کر ےک ،اندراج ےک معاون ےس رابطہ کر
اپ�  NY State of Healthےک اکاؤنٹ ی
اس ی
ن
ےک یا  1-855-355-5777پر کال کر ےک تبدیلیاں کر� کا موقع مےل گا۔

ن
نہ� کرایا:
م� اندراج ی
اگر آپ �  NY State of Healthیک درخواست ش�وع کر دی لیکن صحت ےک کیس منصوبہ ی
•اگر آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ مایل مدد ےک اہل ہ� تو ،اب آپ ممکنہ طور پر مزید ےک اہل ہو جا ت
� یہ�۔ ابیھ ن
اپ�
ی
نہ�،
یا
ہ�
اہل
ےک
کریڈٹس
ٹیکس
بڑے
یادہ
ز
آپ
آیا
کہ
دیکھ�
اور
کریں
ان
م� دوبارہ الگ
ی
ی
ی
 NY State of Healthاکاؤنٹ ی
پھر ئ
کو� منصوبہ منتخب کریں اور خریداری کریں۔
م� ن
نہ� یہ� تو ،اب آپ اس ےک اہل ہو ت
اپ�
سک� یہ�۔ جون ی
•اگر آپ کو پہےل یہ بتایا گیا تھا کہ آپ مایل مدد ےک اہل ی
نہ�،
م� دوبارہ الگ ان کریں اور
دیکھ� کہ آیا آپ زیادہ بڑے ٹیکس کریڈٹس ےک اہل یہ� یا ی
ی
 NY State of Healthاکاؤنٹ ی
پھر ئ
کو� منصوبہ منتخب کریں اور خریداری کریں۔
نہ� مل ریہ ہ� تو:
م� اندراج کرا چےک یہ� اور آپ کو مایل مدد ی
اگر آپ پہےل یہ  NY State of Healthپالن ی
•اب آپ پریمیم ٹیکس کریڈٹ ےک اہل ہو ت
سک� یہ�۔
گ
ش
م� آپ یک ئن�
•یہ ئن� ٹیکس کریڈٹس جون
بھی� گا جس ی
ےس �وع ہوں �۔  NY State of Healthآپ کو ایک خط ج
گ
ق
اپ� ٹیکس کریڈٹ ےک ل� درخواست ن
ٹیکس کریڈٹ یک رقم درج ہو�۔ ن
م� ہدایات
دی� ےک طری� ےک بارے ی
ی
گ
 https://info.nystateofhealth.ny.gov/AmericanRescuePlanپر دستیاب ہوں �
ن
نہ� دی ہ�:
نہ� ہ� اور آپ � کبیھ بیھ درخواست ی
م� اندراج ی
اگر آپ کا  NY State of Healthےک ذریےع کیس پالن ی
•یہ معلوم ن
کر� ےک ل� کہ آپ کس ےک اہل ہ� ،ابیھ  nystateofhealth.ny.govپر درخواست دیں۔ نیو یارک ےک بیش�ت
ی
ی
ن
آمد� کم یا متوسط ہ� (ایک فرد ےک یل� ،ساالنہ  ،51,040$یا
باشندگان کم الگت یا مفت کوری ــج ےک یل� اہل یہ�۔ اگر آپ یک
چار افراد ےک کن� ےک ل� ساالنہ  104,800$تک) تو ت
بہ� مایل مدد اب دستیاب ہ�۔
ی
ب
ن
کن� ےک یل� ساالنہ  104,800$تک) تو یہ
آمد� زیادہ ہ� (ایک فرد ےک یل� ،ساالنہ  ،51,040$یا
•اگر آپ یک
چار افراد ےک ب
گ
مراعات جون ےس  NY State of Healthےک ذریعہ دستیاب ہوں �۔
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