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 व्यक्तिगति सह्योगीको साथमा

तिपाईं  
आश्च्य्य्चककति  
हुनहुुनेछ…
राम्ो, कम लागतिको सवास्थ्य ्योजना पाउन कतति 
सकजलो छ भनने देखेर।

NY State of Health मा तिपाईंले तनमम कुरा पाउनुहुनेछ:
• ब्ाण्ड्ुय्ति कमपनीहरूबाट धेरै उतककृ षट सवास्थ्य ्योजनाहरू
• तिपाईंले रोजनुभएको ्योजनाको लागग भु् तिानी गन्यमा मद्दति
•  न्ययून आ्य भएका व्यक्ति लागग आवश्यक ्योजना

नाम दतिा्य गराउन सकजलो छ। तिपाईंको पररवारको प्रत्ेयक  
सदस्यको तनमन जानकारी ति्यार पारेर राखनुहोस:्
• जनम ममतति
•   सामाकजक सरुक्ा नमबर वा, वधै आप्रवासीहरूको लागग, ्यदद 

तिपाईंसँग छ भने, कागजाति नमबर
• रोजगार, आमदानी, र सवास्थ्य बबमाको जानकारी

थप >

2019 को लागग भना्य हुनहुोस ्



इसेकनस्यल पलान 

न्ययून आ्य भएका न्ययू्योक्य बासीहरूका लागग आवश्यक 
्योजना ववलकुल ठीक छ। केहीको लागग, ्यसको लागति 
ददनमा एक ्डलरभनदा कम पछ्य। अन्यहरूको लागग ्यो 
तन:शुलक हो।

र ्यसमा कुन ैकटौतिी छैन, तिसथ्य यो योजनाले तुरुनत तपाईंको 
स्ास्थय से्ाको लागि भकुतान िन्न सरुू िर्न। यो इसेननसयल पलानले 
अनय स्ास्थय योजनाहरूले प्रदान िनने उही लाभहरू प्रदान िद्नर:

• गिककतसकसँि भेटाहरू, व्शषेज्ञहरू सहहत
• तपाईंको गिककतसकले िन्न भनेका परीक्षणहरू
• पे्रनसरिपसन औषगिहरू
• असपतालमा अनतरंि तथा बहहरंि से्ा

इसेननसयल पलान अनति्नत, तपाईंले प्रतयेक स्ास्थय से्ाको लागि 
भुकतान िनने रकम — तपाईंको को-पेमेनट (सह-भुकतानी) — पनन 
िेरै कम र। र कहहलेकाहीँ यो $0 समेत हुनर।

र तपाईंलाई स्सथ केहीपनन रहन मद्दत िन्न प्रदान िररने से्ाहरू, 
जसत ैननयममत गिककतसक जाँि तथा नसरिननङहरूको लागि तपाईंले 
केहीपनन 

आवश्यक ्योजनाको लागग आज साइन अप गनु्यहोस।् 
वर्य भरीको लागग भना्य खलुला छ। 
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 तन:शलुक व्यक्तिगति सह्योग मार्य ति

तिपाईंले आफनो भारामा मद्दति पाउन स्नहुुनछ।
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NY State of Health ले लािूयोगय संघीय नािररक अगिकारहरूका कानून र राजय 
कानूनहरूको अनुपालन िर्न र जानत, रङ, रानट्रिय मूल, आसथा/िम्न, मलङि, उमेर, 
्ै्ाहहक/पारर्ाररक नसथनत, असक्षमता, गिरफतारी रेकर्न, अपरािी िारणा(हरू), लैङगिक 
पहहिान, लैङगिक झुका्, पू््न वय्नसथत ्ंशाणुित व्शषेताहरू, सनैय नसथनत, घरेलु 
हहसंा पीडरत नसथनत र/्ा प्रनतकारको आिारमा भेदभा् िददैन।


