
तपाईंले किन NY State of Health विभाग मार्फ त नै सिास्थ्य 
्योजनामा भना्फ हुने? 
स्वास्थ्य बीमवा गरवाउनुकवा धेरै कवारणहरू छन् र NY State of Health व्भवागले व्स्ीण्ण ्थवा 
कम लवाग्को बीमवा सुरक्वा छवान्े र त्यसमवा द्वा्ण हुने प्रक्रि्यवालवाई सविलो बनवाउँछ। छवान्कवा लवावग 
धेरै स्वास्थ्य ्योिनवाहरू छन्। ्पवाईंले ्वावलम-प्रवाप्त सह्योगीको मद्द् वलन सकु्हुनछ। सवाथै, ्पवाईंले 
वनःशुलक बीमवा सुरक्वा ्वा आफनो कभरेिकवा लवावग भुक्वानी गन्णमवा सह्योग प्रवाप्त गन्ण सकु्हुनछ। 

NY State of Health विभागले िे-िसता ्योजनाहरू उपलब्ध 
गराउँछ?
NY State of Health व्भवागमवा ्पवाईंले Medicaid, Child Health Plus, इसेन्स्यल पलान, 
र ्योग्य सिास्थ्य ्योजनाहरू छान्न र वतनीहरूमा दता्फ हुन सक्नु हु्छ। 

म िकहले भना्फ हुन सकछनु ? 
्पवाईं कवहले भनवा्ण हुन सकु्हुनछ भन्े कुरवा ्पवाईं कुन कवा्य्णरिमकवा लवावग ्योग्य हुनुहुनछ भन्ेमवा वनभ्णर 
हुनछ, िुन ्पवाईंको उमेर, आमदवानी र अन्य कवारकहरूमवा आधवारर् हुनछ। ्पवाईं वनम्न कुरवाहरूकवा लवावग 
्योग्य हुनुहुनछ भने ्पवाईं ्र्णको कुनैपवन सम्यमवा भनवा्ण हुन सकु्हुनछ:

• Medicaid 

• Child Health Plus 

• इसेन्स्यल पलान

्पवाईं ्वारर्णक खुलवा भनवा्ण अ्वध, ्वा ्यक्द ्पवाईं को पवात्र्वा छ भने, व्शेर भनवा्ण अ्वधमवा ्योग्य 
स्वास्थ्य ्योिनवामवा द्वा्ण हुन सकु्हुनछ।

अमेररकन इवनडि्यन (अमेररकवाको आक्द्वासी) र अलवासकवाकवा आक्द्वासीहरू NY State of Health 
व्भवागको कुनैपवन कवा्य्णरिममवा ्र्णको कुनैपवन सम्यमवा भनवा्ण हुन सकछन्। 

खनुला भना्फ अिध्ध िे हो? 

खुलवा भनवा्ण अ्वध भन्वाले ्र्णको त्यस सीवम् अ्वधलवाई िनवाउँछ – सवामवान्य््यवा नोभेमबर दवेख 
िन्रीसमम – िुन बेलवा ्पवाईं ्योग्य स्वास्थ्य ्योिनवामवा भनवा्ण हुन सकु्हुनछ। ्पवाईंले ्यो सम्यमवा 
आफनो नवाम लेखवाउनुभएन भने, अकको खुलवा भनवा्ण अ्वधसमम पख्णनुपनने हुनछ। ्यसमवा केही अप्वादहरू 
छन्। ्यक्द ्पवाईं व्शेर भनवा्ण अ्वधकवा लवावग ्योग्य हुनुहुनछ भने, ्पवाईंले खुलवा भनवा्ण अ्वध 
सक्कएपवछ पवन ्योग्य स्वास्थ्य ्योिनवामवा आफनो नवाम द्वा्ण गन्ण सकु्हुनछ। 

तपाईं िर्फिो िनु न सम्यमा 
सिास्थ्य ्योजनामा भना्फ हुन 
सक्नु हु्छ भन्ने िनु रा तपाईं िो 
पात्रता ्योग्य रहेिो सिास्थ्य 
्योजनािो प्रिारमावनभ्फर हु्छ। 

रटारट जानिारीहरू  
भना्फ अिध्ध 
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NY State of Health ले प्रचवल् सघंी्य नवागररक 
अवधकवारकवा कवाननूहरूको अनपुवालनवा गछ्ण र आफनवा 
स्वास्थ्य कवा्य्णरिम ्थवा क्रि्यवाकलवापरूमवा िवाव्, रङ, 
रवाव्रि्य मूल, वलङग, उमेर, असक्म्वाको आधवारमवा 
भदेभवा् गददैन।



विशेर भना्फ अिध्ध िे हो? 
व्शेर भनवा्ण अ्वध त्यो हो, िसले कसैको िी्नमवा व्शेर घटनवा घटेको छ भने (िसलवाई “पवात्र्वा 
क्दलवाउने िी्न घटनवा” भवननछ) सो व्यवक्कवा लवावग खुलवा भनवा्ण अ्वधभनदवा बवावहरको ्योग्य स्वास्थ्य 
्योिनवामवा भनवा्ण गन्ण ्वा सो मवार्ण ् आफनो बीमवा परर्््णन गन्ण समभ् बनवाउँछ।

िनु न-िनु न विशेर जीिन घटनाहरूले व्यधतिलाई विशेर भना्फ अिध्धिा 
लावग ्योग्य बनाउन सकछन्? 
व्शेर िी्न घटनवाहरूमवा वनम्न कुरवाहरू पद्णछन्: 

• िी्न बीमवा गुम्नु (्पवाईंले आफनो वप्रवम्यम नव्रेको बवाहकेकवा कवारणहरूले गदवा्ण)
• न्यू्योक्ण  रवाज्यमवा सथवा्यी रूपमवा बसवाइँ सनु्ण ्वा ्पवाईंकवा लवावग न्यवाँ स्वास्थ्य ्योिनवाहरू   
 उपलबध रहकेो रवाज्यमवा बसवाइँ सनु्ण
• व््वाह ्वा घरेलू सवाझेदवारी (्पवाईंसँग वब्ेको 60 क्दनमवा अन्य कभरेि हुनुप्थ्यको)
• पवारपवाचुके हुनु ्वा कवानूनी रूपमवा छुरटिनु
• स्वास्थ्य स्यवाहवार वचक्कतसकद्वारवा गभ्ण््ी भएको प्रमवावण् गररनु
• बच्वालवाई िनम क्दनु ्वा धम्ण सन्वानको रूपमवा ग्रहण गनु्ण, ्वा बच्वाको लवावग रोसटर के्यरमवा   
 व्य्सथवा वमलवाउनु
• ्पवाईंको व्शेर स्वास्थ्य ्योिनवा बीमवाकवा लवावग भुक्वानी गन्ण गररने सह्योगवनवम् ्योग्य ्वा  
 अ्योग्य हुनु
• नवागररक, मुलुकी ्वा कवानून्ः बसोबवास गनने व्यवक् बन्ु

सवाधवारण््यवा, ्पवाईंले 60 क्दन वभत्र NY State of Health व्भवागलवाई व्शेर िी्न 
घटनवाहरूको बवारेमवा िवानकवारी गरवाउनु पद्णछ। ्पवाईंले आफनो न्यवाँ स्वास्थ्य ्योिनवा ्वा NY रवाज्यको 
स्वास्थ्यकवा लवावग व्शेर िी्न घटनवाहरूको प्रमवाण पेश गनु्णपनने आ्श्यक्वा पन्ण सकछ।

म िनु न िा्य्फक्रमिा लावग ्योग्य छनु  भनेर िसरी थाहा पाउनेछनु ? 
्पवाईं स्वास्थ्य बीमवाकवा लवावग आरू ्योग्य छु ्वा छैन भनेर थवाहवा पवाउने ्ीन्टवा सरल ्ररकवाहरू छन्: 

• अनलवाइनमवा nystateofhealth.ny.gov मवा आ्ेदन क्दनुहोस्
• ग्रवाहक से्वा केनद्रलवाई 1-855-355-5777 मवा रोन गनु्णहोस्
• प्रत्यक् सह्योगी लाई भेटननुहोस् 
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हवामी ्पवाईंलवाई भनवा्णको प्रक्रि्यवा, ्पवाईं कुन कवा्य्णरिमकवा लवावग ्योग्य हुनुहुनछ, र  
्पवाईं कवहले भनवा्ण हुन सकु्हुनछ भन्े बवारेमवा रवाम्ोसँग बुझवाउनेछौं। सहवा्य्वा ्पवाईंिुल 
भवारवामवा बोलनुहुनछ त्यस भवारवामवा उपलबध हुनेछ। 


