
آپ کو NY State of Health کے ذریعے کیوں صحت کے پالن 
میں درج ہونا چاہیے؟ 

صحت کی انشوینس اور NY State of Health میں درج ہونے کی بہت سیے وجوہات ہیں جو 
خریدنے میں اور مسابقتی، کم خرچے والی کوریج میں درج ہونے کو آسان بناتی ہیں۔ منتخب کرنے 
کے لیے بہت سے صحت کے پالنز ہیں۔ آپ تربیت یافتہ معاونت کار سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ 

اور، آپ مُفت کوریج یا کوریج کی ادائیگی میں مدد کے اہل ہو سکتے ہیں۔ 

NY State of Health کس قسم کے منصوبے پیش کرتی ہے؟
NY State of Health ایسی جگ ہے جو ک Medicaid ، Child Health Plus، ضروری پالن، 

اور کوالیفائیڈ صحت کے منصوبے خریدنے اور ان میں درج ہونے کے لیے ہے۔ 

میں کب درج ہو سکتا/سکتی ہوں؟ 
آپ کب درج ہو سکتے ہیں یہ اس چیز پر منحصر ہے ک آپ کس پروگرام کے اہل ہیں، جو ک عمر، 

آمدن اور دیگر عوامل پر منحصر ہے۔ اگر آپ مندرجہ ذیل کے لیے اہل ہیں تو اندراج سارا سال کھال ہے:
 	 Medicaid

 	 Child Health Plus

ضروری پالن	 

اگر آپ اہل ہیں تو آپ اندراج کروا سکتے ہیں،  کوالیفائیڈ صحت کے منصوبے، دوران ساالنہ اوپن 
مدت اندراج میں یا خصوصی اندراج کے زمانے میں.

امریکی بھارتی اور االسکا کے سال بھر کسی بھی وقت NY State of Health کے کسی بھی 
پروگرام میں درج ہو سکتے ہیں۔ 

اوپن اندراج کی مدت کیا ہے؟ 
اوپن اندراج کی مدت سال کا محدود دورانیہ ہے – عمومًا نومبر سے جنوری – جب آپ ت 

کوالیفائیڈ صحت کی منصوبہ بندی میں درج ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ان مہینوں کے دوران درج نہیں 
ہوتے، تو آپ کو اگلے اوپن اندراج کی مدت کے آنے کا انتظار کرنا ہو گا۔ یہاں کچھ استثنات بھی 

ہیں۔ اگر آپ خصوصی اندراج کی مدت کے لیے اہل ہیں تو اوپن اندراج کی مدت کے عالوہ بھی آپ 
 کوالیفائیڈ صحت کی منصوبہ بندی میں درج ہونے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ 

سال کا وہ وقت جب آپ 
صحت کے پالن میں درج ہو 

سکتے ہیں وہ اس چیز پر 
منحصر ہوتا ہے کہ آپ کونسے 

صحت کے پالن کے اہل ہیں۔ 

 فوری حقائق  

اندارج کے دورانیے 

حقائق کی شیٹ

> دیزم

  

آن الئن
nystateofhealth.ny.gov

  
بذریعہ فون

 1-855-355-5777

TTY
 1-800-662-1220

 
معاونت کار سے ذاتی طور پر ملیں

 )NY State of Health( نیو یارک اسٹیٹ آف ہیلتھ
قابل اطالق رفاقی دیوانی حقوق کے قوانین 

کی تعمیل کرتا ہے اور اپنے صحت پروگراموں اور 
سرگرمیوں میں نسل، رنگ، قومی بنیاد، جنس، 
عمر یا معذوری کی بنیاد پر امتیاز نہیں کرتا ہے۔



خصوصی اندراج کی مدت کیا ہے؟  
 خصوصی اندراج کی مدت وہ وقت ہے جب کسی کی زندگی کا کوئی خاص موقع ہو 

) “کوالیفائنگ زندگی ایونٹ” کہالتا ہے( جو ان کے لیے درج ہونا ممکن بناتا ہے  یا  اوپن اندراج 
دورانئے سے باہر کوالیفائیڈ صحت کی منصوبہ بندی کے ذریعے ان کی کوریج کو تبدیل کرتا ہے۔ 

کون سے کوالیفائنگ زندگی کے واقعات کسی کو خصوصی 
اندراج کی مدت کے اہل بنا سکتے ہیں؟ 

کوالیفائنگ زندگی کے واقعات میں مندرج جہ ذیل شامل ہیں: 
صحت کی انشورینس کا ضائع ہونا )آپ نے اپنا پریمیم ادا نہیں کیا ہے کے عالوہ وجوہات کےلیے(	 
نیو یارک کی ریاست میں مستقل منتقلی یا ریاست کے اندر ہی منتقلی جو آپ کے لیے نئے  	 

صحت کے پالن کو دستیاب بناتی ہے  
 شادی یا گھریلو شراکت داری )گزشتہ 60 دنوں میں آپ کے پاس کوئی دوسرا کوریج رہا 	 

ہوگا(
طالق یا قانونی علیحدگی	 
نگہداشت صحت کے پیشہ ور کی جانب سے تصّدیق یافتہ زچگی	 
بچہ پیدا ہونا یا گود لینا، یا بچے کو پرورش کی نگہداشت میں ڈالنا	 
آپ کی کوالیفائیڈ صحت کی منصوبہ بندی کوریج کے لیے ادائیگی کرنے میں مدد کے لیے اہل  	 

یا نا اہل بننا  
شہری، ملک کا باشندہ یا قانونی طور پر پیش ہونے واال فرد بننا	 

عمومًا، آپ کو 60 دنوں کے اندر اندر کوالیفائنگ ندگی ایونٹ کے متعلق NY State of Health کو 
 المًا رپوٹ کرنی چاہیے۔ آپ کو شاید اپنے نئے صحت کے منصوبے کو یا نیو یارک اسٹیٹ آف ہیلتھ 

)NY State of Health( کو کوالیفائنگ زندگی ایونٹ کا ثبوت فراہم کرنا پڑے۔ 

مجھے کیسے پتا چلے گا ک میں کس پروگرام کے لیے اہل ہوں؟ 
آپ صحت کی کوریج کے لیے اہل ہیں یا نہیں اس کے متعلق جاننے کے لیے تین آسان طریقے ہیں: 

nystateofhealth.ny.gov پر آن الئن اپالئی کریں	 

5777-355-855-1 پر کسٹمر سروس سینٹر کو کال کریں	 

معاونت کار  سے ذاتی طور پر ملیں	 
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آن الئن
nystateofhealth.ny.gov

  
بذریعہ فون

 1-855-355-5777

TTY
 1-800-662-1220

 
پ کب درج ہو معاونت کار سے ذاتی طور پر ملیں
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پ جو بھی زبان بولےت ہیں �س میں معاونت دستیاب ےہ۔ 
آ
�  


