
को योगय छ?
वयक्तिहरू जो: 
• न्यु्ोर्क  राज्मा बस न्े न्वासीहरू 
• ्यु.एसमा रा्यु्ी रूपमा बस न्े
•  Medicaid, महततवपूर्क ्ोज्ा वा Child 

Health Plus रा लागि ्ोग् ्भएरा 
हामीलाई निमिमा सम्पक्क  गि््कहोस:्
• nystateofhealth.ny.gov
• 1-855-355-5777  
 वा TTY 1-800-662-1220

के-के क्राहरू समाविष्ट छि?्
• न्:शयुलर रोरथाममूलर हनेरचाह
• अन्तरङि हनेरचाह 

• बहहरङि सनेवाहरू 

• मा्ततृव र ्वजा्त शशशयु हनेरचाह 

• आप्तराली् सनेवाहरू
• ल्ाब र इमनेजजङ
• न्रा्करर्त औषगरहरू 

• पयु्वा्कस र बास सनेवाहरू

•  मा्शसर सवास्थ् ्तथा लािूपदाथ्क दयुर््कस्ी 
सनेवाहरू

• सवसथ्ता र दीर्क रोि र्वसथाप् सनेवाहरू

• बालबाशलराहरूरो लागि दन्त ्तथा दृज्टि

केही योजिाहरूले ियसक दनति तिथा अनय 
लाभहरू ्पनि समाविष्ट गि्क स्छि।्

एक झलकमा
ग्णसतिरीय सिास्थय योजिा

NY State of Health लने प्रचशल्त सरंी् ्ािररर अगरराररा 
रा्ू् हरूरो अ्युपाल्ा िर्क  र आफ्ा सवास्थ् रा््कक्रम 
्तथा क्क्र्ारलापरूमा जान्त, रङ, राज्रि् मलू, शलङि, उमनेर, 
असक्षम्तारो आरारमा भनेदभाव िददै्।



एउ्टा ग्णसतिरीय सिास्थय योजिा (QHP) लाई लागति कनति लागछ? 
माससक वरिसमयमहरू: ्तपाईँलने रोज न्े ्ोज्ामा ्तपाईँलने प्रन्त महह्ा रन्त न्त न्े भन न्े रयु रा न्भ्कर िर्क। थयुप्ररै मान्सहरू रर क्रने डिटिहरूरो लागि ्ोग् हयुनर् ्जसलने ्तपाईँरो माशसर लाि्त रम िर्क।  

वष्करो $48,240 आज््क  ि न्े र्ज््त र $98,400 आज््क  ि न्े 4 ज्ारो पररवार रर क्रने डिटिहरूरो लागि ्ोग् हयु् स्र।  

लागति साझदेारी: जब ्तपाईँलने सवास्थ् स्ाहार सनेवा प्राप्त ि य्ु्कहयुनर ्तपाईँलने भयु््ता्ी ि न्े ररम भ न्ेरो लाि्त साझनेदारी हो। रने ही मान्सहरू उ्ीहरूरो आमदा्ीरो आरारमा ्ी लाि्तहरू भयु््ता्रो 
लागि मद्द्त प्राप्त ि््क पन् ्ोग् हयुनर्।् चार वटिा स्तरमा अफर िरर न्े स्ट्ाणिि्क ्ोज्ाहरूरो लागि QHP लाि्त साझनेदारीरो उदाहररहरू ्तल र्।् अन् ्ोज्ाहरू ववशभन् लाि्त साझनेदारी र 

अन्तरर््त समावव्टि सनेवाहरूमा उपलबर र।

पलेट्टिम गोल्ड ससलभर ब्ोनज

िाव््कक क्टौतिी $0 $600 $2,000 $4,000

रोकथाममूलक हेरचाह नि:श्लक नि:श्लक नि:श्लक नि:श्लक

रिाथसमक सयाहार चचककतसक भे्ट $15 $25 $30 50% लागति साझदेारी

विशे् ज्ञसँगको भे्ट $35 $40 $50 50% लागति साझदेारी

रिनति भिा्कको अनतिरङग अस्पतिाल $500 $1,000 $1,500 50% लागति साझदेारी

वयिहारम्खी सिास्थय बटहरङग भे्ट $15 $25 $30 50% लागति साझदेारी

रिनति भिा्क वयिहारम्खी सिास्थय अनतिरङग भे्टघा्ट $500 $1,000 $1,500 50% लागति साझदेारी

आककसमक कक्ष $100 $150 $250 50% लागति साझदेारी

सशघ्र हेरचाह $55 $60 $70 50% लागति साझदेारी

किकजकल थेरा्पी, िाचि थेरा्पी, वयािसानयक थेरा्पी $25 $30 $30 50% लागति साझदेारी

सिास्थय हेरचाह सेिाहरूको लाचग लागति साझदेारी

पलेट्टिम गोल्ड ससलभर ब्ोनज

जेिेररक $10 $10 $10 $10

मानय ब्ाण्ड $30 $35 $35 $35

मानय िभएका ब्ाण्ड $60 $70 $70 $70

निददेसशति औ्चिहरूका लाचग लागति
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