तथ्य शीट

आप्रवासीहरूको

लागि स्वस्थ्य बिमा
को सम्बन्धमा शीघ्र तथ्यहरू
NY State of Health
स्वास्थ्य योजनाहरूको लागि
एउटा अनलाइन मार्के टप्लेस
हो। यसले के प्रदान गर्न
सक्छ भनेर हे र्न सबैजना यस
मार्के टप्लेसमा आउनुपर्छ।
तपाईंको जन्म जन
ु सक
ु ै
ठाउँ मा भएको होस ्।
NY State of Health ले
तपाईंले मद्दत गर्न सक्छ।

तपाईंले NY State of Health को बारे मा थाहा
पाउनुपर्ने 4 वटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू निम्न हुन ्
1 	तपाईंले हामीलाई प्रदान गर्नुभएका तथ्यहरू

सार्वजनिक गरिने छै नन ्

		
तपाईंले NY State of Health र यसका परामर्शदाताहरूलाई जे भन्नु हुन्छ त्यो गोप्य
रहनेछ। स्वास्थ्य योजनामा नाम दर्ता गराउनको निमित्त तपाईंले हामीलाई दिनुभएका
तथ्यहरू अरूकसैसँग पनि गरिने छै नन ्। र तिनीहरूलाई कुनप
ै नि अन्य प्रयोजनको लागि
प्रयोग गरिने छै न।

2 	तपाईं वा तपाईंको परिवारका सदस्यहरू यो दे शमा

जसरी प्रवेश गरे का भए पनि तपाईंले सहयोग
पाउनह
ु ु नेछ

		
तपाईंसँग अध्यागमन कागजपत्रहरू नभए तापनि, वा तपाईंको परिवारका सदस्यहरूयो दे शमा
विभिन्न तरिकाले प्रवेश गरे को भए तापनि, तपाईंले सबैजनाको लागि केवल एउटा मात्र
आवेदन भर्दा पुग्छ। र, तपाईंको स्थिति जे-जस्तो भए पनि, तपाईंले आपतकालीन मेडिकेड
र आफ्ना बच्चाहरूकोलागि स्वास्थ्य बीमा (चाइल्ड हे ल्थ प्लस) पाउनसक्ह
नु ु न्छ।

अनलाइन
nystateofhealth.ny.gov
फोन मार्फ त
1-855-355-5777
TTY
1-800-662-1220

3 तपाईंले धेरै भाषाहरूमा मद्दत पाउनुहुनेछ

		 • 	हाम्रा फोनहरू उठाउने व्यक्तिहरूले धेरै भाषाहरू बोल्छन ्। यदि उनीहरूलेतपाईंको भाषा
बोल्दैनन ् भने, उनीहरूले तपाईंको लागि अनुवादकको व्यवस्था मिलाउनेछन ्।
		 • 	हामीले तपाईंको समुदायमा रहे का तपाईंको भाषा बोल्ने मानिसहरूलाई प्रशिक्षण प्रदान
गरे का छौँ। यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, उनीहरू पनि तपाईं बस्ने वा काम गर्ने ठाउँ मा
आउन सक्छन ्।

4 तपाईंले थुप्रै किसिमले मद्दत पाउनुहुनेछ

	
तपाईंले अनलाइन, फोनमा वा तपाईंको समुदायमा व्यक्तिगत रूपमा मद्दत पाउन सक्नुहुन्छ।
हाम्रा तालिमप्राप्त परामर्शदाताहरूले स्वास्थ्य योजना रोज्दा र त्यसमा नाम लेखाउँ दा पार
गर्नुपर्ने हरे क चरणमा तपाईंलाई सहयोग गर्नेछन ्।

		
• nystateofhealth.ny.gov मा अनलाइन

		
• 1-855-355-5777 मा फोन मार्फ त, TTY: 1-800-662-1220
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