
آپ سستی نگہداشت صحت 

کے حقدار ہیں۔ 

NY State of Health نیو 
یارک کا باضابطہ ہیلتھ پالن 

مارکیٹ پلیس ہے۔

آج ہی اندراج کروائیں۔

™

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،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۔

 آج ہی اس پر آن الئن اندراج کروائیں

 nystateofhealth.ny.gov 

 1-855-355-5777 
پر بذریعہ فون

TTY: 1-800-662-1220

info.nystateofhealth.
 ny.gov/findassistor 

پر اندراج کے معاون کے ساتھ 

منسلک ہوں

NY State of Health آپ کیلئے حاضر 
ہے۔ہم آپ کو درکار کوریج حاصل کرنے میں 

مدد کیلئے پرعزم ہیں تاکہ آپ کو درکار 

نگہداشت مل سکے۔  

اگر آپ انشورڈ نہیں ہیں تو:

 ہیلتھ انشورنس نہ رکھنے والے کسی بھی شخص کو  	

NY State of Health کے ذریعے  ابھی اپالئی کرنا چاہیئے۔ 

 نیو یارک نے انشورنس نہ رکھنے والے کسی بھی شخص کیلئے  	

Qualified Health Plan کوریج کیلئے اپالئی کرنے کے واسطے ایک 

'غیر معمولی حاالت' کا خاص اندراج کا عرصہ کھوال ہے۔ 

 اندراج تمام NY State of Health پروگرامز کیلئے کھال ہے:   	

 Medicaid، Essential Plan، Child Health Plus اور 

Qualified Health Plans۔

 اگر آپ کی مالزمت اور ہیلتھ کوریج چھوٹ 

گئی ہے تو:

 اگر آپ کی آجر مبنی ہیلتھ انشورنس ختم ہو گئی ہے تو   	

NY State of Health کے ذریعے ابھی اپالئی کریں۔ 

آپ Medicaid، the Essential Plan، Child Health Plus کے ذریعے  	

مفت یا کم الگت والی کوریج کے اہل ہو سکتے ہیں یا آپ ٹیکس کریڈٹس 

کے ساتھ Qualified Health Plan کیلئے کوالیفائی کر سکتے ہیں۔ 

مزید جاننے کیلئے ہمیں کال کریں، ہماری ویب سائٹ مالحظہ کریں یا  	

ایک اندراج کے معاون سے بات کریں۔

آجر پر مبنی ہیلتھ کوریج کھونے کے 60 دن کے اندر مارکیٹ پلیس کے  	

ذریعے اپالئی کریں۔

تیز حقائق نامے بابت

کورونا وائرس ایمرجنسی کے 

 NY State of Health دوران

Insurance آپشنز

حقائق نامہ



05/2020

 کورونا وائرس ایمرجنسی کے دوران NY  تیز حقائق نامے بابت

State of Health Insurance  کی تبدیلیاں

 ناول کورونا وائرس سے متعلق اضافی اپ ڈیٹس یہاں دستیاب ہیں۔ 

اپ ٹو ڈیٹ رہنے کیلئے واپس چیک کریں۔ 

3: کسٹمر سروس کے ساتھ بذریعہ فون اندراج کریں: 1-855-355-5777

nystateofhealth.ny.gov :1: ہماری ویب سائٹ کے ذریعے اندراج کروائیں
ہمیں آن الئن مالحظہ کریں اور آپ کیلئے موزوں ہیلتھ کیئر پالن ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کرنے دیں۔ 	

2: اندراج کے معاون کے ساتھ بذریعہ فون اندراج کریں
ریاست بھر میں ہزاروں اندراج کے معاونین مدد کیلئے تیار ہیں۔  انہیں ڈھونڈنے کیلے ذیل میں دیئے گئے لنکس میں سے  	

کسی پر کلک کریں:
یہاں ایک نیویگیٹر ڈھونڈیں 	

یہاں دیگر اندراج کے معاونین ڈھونڈیں 	

اپالئی کرنے کے 3 طریقے ہیں:

™

اگر آپ کے پاس NY State of Health کے ذریعے انشورنس ہے مگر آپ کے حاالت بدل 

گئے ہیں تو: 

کوئی بھی شخص جس کی آمدنی، مالزمت تبدیل ہوئی ہو یا زندگی میں کسی بھی قسم کا بڑا واقع ہوا ہو، مزید مالی امداد کیلئے  	

کوالیفائی کر سکتا ہے جس سے اس کی الگت کم ہو سکتی ہے۔  اپنی اکاؤنٹ کی معلومات آج ہی اپ ڈیٹ کریں – آن الئن یا اندراج 

کے معاون کو کال کر کے۔

تمام Medicaid، Child Health Plus یا Essential Plan کے رجسٹر شدہ افراد جن کی کوریج کی تجدید اپریل یا مئی 2020  	

میں واجب ہے، ان کی تجدید کی تاریخوں میں 4 ماہ کی توسیع کر دی جائے گی۔

نیو یارک میں اعانتی اور غیر اعانتی کوریج میں رجسٹر شدہ افراد کے پاس صحت عامہ کی ایمرجنسی کے دوران کوئی بھی واجب  	

 االدا پریمیئمز بھرنے کا زیادہ وقت ہو سکتا ہے۔ ان رعایتی مدتوں کے متعلق مزید معلومات 

NYS Department Of Financial Services کے ذریعے NY State of Health اور دستیاب ہے۔


