
  NY State of Health 
 نیو یارک کا باضابطہ 

ہیلتھ پالن مارکیٹ پلیس ہے۔
میں کس طرح اندرراج کراؤں؟

™

 NY State of Health  کے تمام پالنز ساالنہ چیک 
 اپ اور اسکریننگز کے مدنظر مفت روک تھام کے فوائد 

فراہم کرتے ہیں…  
لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ کچھ پالنز آپ کے بیمار ہونے پر 
ڈاکٹر سے ہونے والی مالقاتوں کا احاطہ کرتے ہیں چاہے آپ 

نے اپنی کٹوتی پوری نہیں کی ہو؟

NY State of Health  قابل اطالق وفاقی دیوانی حقوق کے 
قوانین اور ریاستی قوانین کی تعمیل کرتا ہے اور نسل، رنگ، قومی 

بنیاد، مسلک/مذہب، جنس، ازدواجی/کنبہ جاتی حیثیت، معذوری،   
  گرفتاری کے ریکارڈ، مجرمانہ سزا یابی )سزا یابیوں(، صنفی 

شناخت، صنفی رجحان، ثانوی جینیاتی خصوصیات، فوجی حیثیت، 
خانگی تشدد کے متاثر کی حیثیت اور/یا انتقام کی بنیاد پر امتیازی 

سلوک نہیں کرتا ہے۔

 پر آن الئن
  nystateofhealth.ny.gov 

پر بذریعہ فون
  1-855-355-5777

TTY 
1-800-662-1220

 بذات خود معائنہ کار   
 سے اس پر ملیں  

info.nystateofhealth.ny.gov/
findassistor

کٹوتی وہ رقم ہوتی ہے جو آپ کے پالن کے ذریعے کسی ایسی صحت خدمات 	 
کا احاطہ کیے جانے سے قبل آپ کو اد کرنا ضروری ہوتا ہے جو دیکھ بھال 

کی خدمات ہیں۔ 
کچھ پالنز آپ کی کٹوتی آپ کے پوری کرنے سے قبل بیماری کے سبب 	 

مالقتوں کے لیے ادائیگی کریں گے۔  
اس کا مطلب  یہ ہے کہ آپ کم قیمت کا پالن خرید سکتے ہیں اور آپ اور آپ کی 	 

فیملی کے ہر محیط ممبر کو آپ کی کٹوتی پوری ہونے سے قبل ڈاکٹر کے پاس 
تین مفت یا کم قیمت والی بیماری کے سبب مالقاتیں ہوں گی۔ 

اگر ضمنی ادائیگی الگو ہوتی ہو تو آپ اب بھی اس کی ادائیگی کرنے کے ذمہ 	 
دار ہوں گے۔ 

کٹوتیسےقبلبیماریکےسببمالقاتوںکااحاطہ
کرنےوالےمنصوبےکسطرحکامکرتےہیں؟
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بیماری کے سبب مالقات کیا ہے؟ 1
بیماری کے سبب مالقات آپ کے بیمار ہونے پر، جیسے فلو یا جوف انف کی 	 

سوزش ہونے پر آپ کے ڈاکٹر سے ہونے والی مالقات ہوتی ہے۔1 

جاننےکی
ضرورت ہے



info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor  مالحظہ کریں	 

پالنز کے نام میں  “ST3PCP”  والے پالنز تالش کریں۔ 	 

 تین مفت یا کم قیمت پر بیماری کے سبب مالقاتیں پیش کرنے والے ہیلتھ پالنز ہر کاؤنٹی میں دستیاب ہیں۔ 

مزید جاننے کے لیے:

NY State of Health  کے پالنز کی خریداری اور موازنے کا ٹول  nystateofhealth.ny.gov  پر مالحظہ کریں	 

 NY State of Health  کے مفت مصدقہ اندارج میں معاون سے ملیں۔  اپنی کمیونٹی میں کسی کو تالش کرنے کے لیے:	 

 ہمیں 1-855-355-5777 ،  TTY: 1.800.662.1220  پر کال کریں۔	 

میں  NY State of Health  کا ایسا پالن کیسے تالش کروں جو کٹوتی سے قبل بیماری کے 
سبب تین مالقاتوں کا احاطہ کرتا ہے؟ 

4

™

NY State of Health  کے کون سے پالن کٹوتی الزمی طور پر آپ کے پورا کرنے سے قبل 
بیماری کے سبب مالقاتوں کا احاطہ کرتے ہیں؟
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2020  میں، سبھی معیاری برونز پالنز میں )ہیلتھسیونگزاکاؤنٹ)Health Savings Account, HAS(کوچھوڑکر( 	 
تین مفت بیماری کے سبب مالقاتیں شامل ہوں گی۔ 

کچھ    سلور اور گولڈ پالنز میں بھی کٹوتی سے قبل بیماری کے سبب تین مالقاتیں شامل ہوں گی۔2	 

معیاری پالٹینم پالنز    میں کٹوتیاں نہیں ہیں۔	 
 

1. بیماری کے سبب مالقاتوں میں کنبہ جاتی ادویہ، داخلی ادویہ، ادویہ اطفال، زچگی، امراض نسواں یا آؤٹ پیشنٹ ذہنی صحت یا رویہ جاتی صحت یا نشے 
کے استعمال سے متعلق خدمات میں تخصیص رکھنے والے ابتدائی نگہداشت فراہم کنندگان شامل ہیں۔  

2. کچھ خدمات، جیسے لیباریٹری کی جانچیں بیماری کے سبب مالقات کے دوران انجام دی جا سکتی ہیں اور ان میں الگت میں حصہ داری ہو سکتی ہیں یا 
وہ آپ کی کٹوتی کے تحت آ سکتی ہیں۔ 
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جاننےکی
ضرورت ہے


