
یہ 4 اہم چیزیں ہیں جنہیں NY State of Health کے لیے 
آپ کا جاننا ضروری ہے

1  آپ ہمیں جو حقائق فراہم کرتے ہیں ان کا اشتراک نہیں کیا 
جائے گا

   آپ NY State of Health اور اس کے صالحکاروں کو جو کچھ بتاتے ہیں وہ نجی ہوتا ہے۔ آپ ہیلتھ 
پالن میں اندراج کے لیے ہمیں جو حقائق فراہم کرتے ہیں ان کا اشتراک کسی دیگر فرد کے ساتھ نہیں کیا 

جائے گا۔ اور انہیں کسی دیگر مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔

2  آپ کو مدد ملے گی خواہ آپ یا آپ کےخاندان کے افراد 
کسی بھی طرح اس ملک میں آئے ہوں

   یہاں تک کہ اگر آپ کے پاس امیگریشن کے کاغذات نہیں ہیں، یا اگر آپ کے خاندان کے افراد اس ملک میں 
مختلف طریقوں سے آئے ہیں تو، آپ کو ہر ایک کے لیے صرف ایک درخواست پر کرنی ہے۔ اور خواہ آپ 

کی حیثیت کچھ بھی ہو، آپ بہر صورت ایمرجنسی میڈیکیڈ اور اپنے بچوں کے لیے معمول کی صحت کی 
کوریج )چائلڈ ہیلتھ پلس( حاصل کرسکتے ہیں۔

آپ کو متعدد زبانوں میں مدد حاصل ہوگی  3
•   آپ کے فون کا جواب دینے والے لوگ متعدد زبانیں بولتے ہیں۔ ا گر وہ آپ کی زبان نہیں بولتے ہوں تو،    

وہ آپ کا رابطہ مترجم سے کروائیں گے۔
•   ہم نے آپ کی برادری کے لوگوں کو تربیت دی ہے جو آپ کی زبان بولتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو وہ آپ    

کے گھر یا دفتر میں بھی آسکتے ہیں۔

آپ کو متعدد شکلوں میں مدد حاصل ہوگی  4
   آپ آن الئن، فون پر یا اپنے معاشرے میں ذاتی طور پر مدد حاصل کرسکتے ہیں۔ ہمارے تربیت یافتہ صالح 

کاران آپ کو انتخاب کے ہر قدم پر اور کسی ہیلتھ پالن میں اندراج کروانے میں مدد کریں گے۔
nystateofhealth.ny.gov آن الئن اس پتے پر  •   

بذریعہ فون 1-855-355-5777،   •   

 NY State of Health
ہیلتھ پالنز کے لیے ایک آن الئن 
مارکیٹ پلیس ہے۔ ہر شخص کو 

یہ دیکھنے کے لیے مارکیٹ 
پلیس میں آنا چاہیے کہ یہ کیا 

پیش کرسکتا ہے۔ 

اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 
آپ کی پیدائش کہاں ہوئی تھی۔ 

NY State of Health آپ 
کی مدد کرسکتا ہے۔ 

 
 آن الئن اس پتے پر 

nystateofhealth.ny.gov

 
 بذریعہ فون 

 1-855-355-5777

 ہیلتھ انشورنس پر 

 مختصر حقائق برائے 
تارکین وطن

حقائق نامہ
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