
NY State of Health  
न्यू्ोर्क रो आधिरारिर  
स्ास्थ् ्ोजना बजािस्ान हो।
म रसिी भना्क हुन्ु?

™

NY State of Health रा सबै ्ोजनाहरूले ्ार््कर 
जाँच ि पिीक्षणहरूरा लाधि नन:शुलर िोर्ाममयूलर 
लाभहरू उपलबि ििाउँ्न।्  
ति रेही ्ोजनाहरूले तपाईँले आफना रटौतीहरू पयूिा 
निनु्कभएता पनन तपाईँ बबिामी हँुदा धचकरतसररो 
भेटलाई समेट्न ्भनने तपाईंलाई ्ाहा ्?

NY State of Health ले प्रचललत संघीय नागरिक 
अधिकािका कानून ि िाजय कानूनहरूको अनुपालना गर्छ  ि 
जातत, िङ, िाष्ट्रिय मूल, िम्छ, ललङग, उमेि, ववैाहहक/
पारिवारिक ष््थितत, धगिफतािका िेकर्छ, अपिािी दोषी 
ठहि(हरू), लङैधगक पहहचान, यौन झुकाव, प्प्रडर्पोष्जङ 
वंशाणुगत गुणहरू, सनैय ष््थितत, घिेलु हहसंाको पीडरतका 
ष््थिततहरू ि/वा प्रततशोिका आिािमा भेदभाव गददैन।

अनलाइन  
nystateofhealth.ny.gov मा

फोनबाट  
1-855-355-5777 मा
TTY 
1-800-662-1220

सहा्तारता्कलाई व्क्तित रूपमा  
info.nystateofhealth.ny.gov/
findassistor मा भेट िनु्कहोस ्

• कटौती भनेको िोकथिाममूलक लाभहरू नभएका कुन ैपतन ्वा््थय 
सेवालाई तपाईँको योजनाले समेटनुअतघ तपाईँले भुकतानी गनु्छपनने 
िकम हो। 

• रेही ्ोजनाहरूले तपाईंले आफनो रटौती पयूिा िनु्कअनि बबिामी 
भेटहरूरा लाधि भु्तानी िनने्न।्  

• यसको अथि्छ तपाईँले अझ सानो लागत योजना खरिद गन्छ सकनुहुनर 
ि तपाईँ ि तपाईँको परिवािका समेहटएका हिेक सद्यले तपाईँले 
कटौती पूिा गनु्छअतघ तीनवटा तन:शुलक वा नयून-लागतका 
धचककतसकसँगका बििामी भेटहरू प्रापत गनु्छहुनेर भनने हुनर। 

• यहद कुन ैलागू हुनर भने तपाईँ अझै पतन सहभुकतानी गन्छ ष्जममेवाि 
हुन सकनुहुनर। 

रटौती रा््क अनि न ै्ोजनाले रसिी बबिामी 
भेटिाट रभि ि ््क?
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बबिामी भेट भनेरो रे हो?1
• बििामी भेट भनेको तपाईं बििामी हँुदा ज्त ैफलू वा साइनस संक्रमण 

हँुदा तपाईंको धचककतसकसँगको भेट हो।1

्ाहा पाउन  
आ्श्र ्



• info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor जानुहोस ्

• योजनाको नाममा “ST3PCP” भएका योजनाहरू खोजनुहोस।् 

तीनवटा तन:शुलक वा नयून-लागतका बििामी भेटप्र्ताव गनने ्वा््थय योजनाहरू हिेक िाट्रिमा उपलबि रन।्  
 
थिप जाननका लाधग:

• nystateofhealth.ny.gov मा NY State of Health योजना ककनमेल ि तुलना उपकिणमा जानुहोस ्

• NY State of Health का तन:शुलक प्रमाणणत नामाङकन सहायताकता्छमा जानुहोस।् तपाईँको समुदायमा एउटा फेला 
पान्छका लाधग तनमनमा जानुहोस:्

• हामीलाई 1-855-355-5777, TTY: 1.800.662.1220 मा फोन गनु्छहोस।्

मलेै रटौती अनिरा तीन्टा बबिामी भेटहरू समेटने NY State of Health 
्ोजनाहरू रसिी फेला पान्क स््ु? 
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™

रुन-रुन NY State of Health ्ोजनाहरूले तपाईँले रटौती पयूिा िनु्कअनि बबिामी 
भेटहरू समेट्न?्

3

• सन ्2020 मा, सिै मानर ब्ोनज ्ोजनाहरूमा (हेलथि सेलभङस एकाउणट िाहेकका [HSA] प्वकलपहरू) कुन ैपतन सह-
भुकतानी वा कटौती बिना तीनवटा तन:शुलक बििामी भेट समावेश हुनेरन।् 

• केही िोल्ड ि ससलभि ्ोजनाहरूमा पतन कटौती अतघका तीनवटा बििामी भेट समावेश हुनेरन।्2

• मानर पलाटटनम ्ोजनाहरूमा कटौतीहरू हँुदैनन।्
 

1. बििामी भेटहरूमा पारिवारिक औषधि, आनतरिक औषधि, पेडरयाहरिक औषधि, प्रसूतत, ्त्ीिोग वा िहहिङग मानलसक ्वा््थय वा 
वयावहारिक ्वा््थय वा लागूपदाथि्छ दवुय्छसनी सेवाहरूमा प्वशषेज्ञता प्रापत गिेका प्राथिलमक ्याहाि प्रदायकहरूसँगका भेटहरू समावेश 
हुनरन।् 

2. प्रयोगशाला जाँचहरू ज्ता केही सेवाहरू बििामी भेटको अवधिमा समपनन गन्छ सककनर ि यसमा लागत साझदेािी हुन सकर वा 
तपाईँको कटौती अनतग्छत पन्छ सकरन।् 
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