
کیا آپ یا آپ کے خاندان کےکسی رکن کے پاس فی الحال New York State Medicaid، 
Child Health Plus یا Essential Plan کی معرفت صحت کوریج ہے؟ 

نیویارک اسٹیٹ جلد ہی اہلیت کی جانچ دوبارہ شروع کرے گی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ 
اندراج کرانے والے اب بھی ان پروگراموں کے لیے اہل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو 
اپنے صحت بیمہ کی یا اپنے فیملی ممبرز کے صحت بیمہ کی تجدید کرنے کی کارروائی 
کرنی پڑ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کی آمدنی میں COVID-19 کی وبا شروع 
ہونے سے پہلے ہی بہت زیادہ تبدیلی ہو چکی ہے، تو یہ ممکن ہے کہ آپ کو صحت بیمہ میں 
اندراج شدہ رہنے کے لیے اس معلومات کی اطالع NY State of Health کو دینی پڑے۔ 

یہ وہ چند چیزیں ہیں جو آپ تیار ہونے کے لیے ابھی کر سکتے ہیں:

1  ٹیکسٹ انتباہات کے لیے سائن اپ کریں۔
NY State of Health کی جانب سے SMS/MMS ٹیکسٹ انتباہات موصول کرنے کے لیے 
سائن اپ کریں تاکہ آپ صحت بیمہ کی اہم اپ ڈیٹس، بشمول اپنی کوریج کی تجدید کرنے کا وقت 
آنے پر اطالع حاصل کرنے سے محروم نہ رہیں۔ سبسکرائب کرنے کے لیے، START لکھ کر 

866-988-0327-1 پر ٹیکسٹ کر دیں۔

2  یقینی بنائیں کہ آپ کا پتہ اپ ٹو ڈیٹ ہو۔ 
یقینی بنائیں کہ NY State of Health یا آپ کے مقامی Medicaid کے دفتر کے پاس آپ کا 
موجودہ ڈاک کا پتہ، فون نمبر اور ای میل پتہ موجود ہو تاکہ وہ آپ کے صحت بیمہ کے بارے میں 

آپ سے رابطہ کر سکیں۔
اگر آپ کو NY State of Health کے ذریعے بیمہ حاصل ہے تو آپ:

TTY: 1-800-662-1220( 1-855-355-5777( پر کال کر سکتے ہیں	 

nystateofhealth.ny.gov پر اپنے اکاؤنٹ میں الگ ان کر سکتے ہیں 	 

 https://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor پر معاون 	 
تالش کر سکتے ہیں

اگر آپ کو اپنی کاؤنٹی کے Medicaid کے دفتر کے ذریعے یا نیو یارک سٹی کی انسانی وسائل 
 Medicaid کے ذریعے )Human Resources Administration, HRA( کی انتظامیہ

حاصل ہے تو، اپنے پتے اور رابطہ کی معلومات کے ساتھ اپنے مقامی دفتر سے رابطہ کریں۔

3  باخبر رہیں۔ 
https://info.nystateofhealth.ny.gov/ مزید جاننے کے لیے

COVID-19-Changes مالحظہ کریں۔  NY State of Health اس صفحہ کو نئی 
معلومات کے ساتھ باقاعدگی سے اپ ڈیٹ کرے گی۔ 

NY State of Health  نیو 
یارک کا باضابطہ ہیلتھ پالن 

مارکیٹ پلیس ہے۔

اگر آپ کی عمر 19  سال یا اس 
سے زیادہ ہے اور آپ  نیو یارک 
اسٹیٹ  میں رہتے ہیں تو آپ کے 
لیے وہ صحت بیمہ ہم تالش کر 

سکتے ہیں جس کے آپ متحمل ہو 
سکتے ہیں۔

میں کس طرح اندرراج کراؤں؟

تیز حقائق نامے بابت
Medicaid، Child Health Plus اور 

 Essential Plan میں اندراج کرانے والوں کے 
لیے تبدیلیاں آر ہی ہیں

nystateofhealth.ny.gov

یا
5777-355-855-1 یا 

TTY  1-800-662-1220:

یا
آپ کے   گھر یا دفتر کے قریب سند یافتہ 

معاون سے مفت شخصی مدد کے 
ذریعے۔ 

NY State of Health  قابل اطالق وفاقی دیوانی حقوق 
کے قوانین اور ریاستی قوانین کی تعمیل کرتا ہے اور نسل، 
رنگ، جنس، عمر، قومی اصلیت، مسلک/مذہب، ازدواجی/
کنبہ جاتی حیثیت،      گرفتاری کے ریکارڈ، مجرمانہ سزا یابی 
)سزا یابیوں(، صنفی شناخت، صنفی رجحان، ثانوی جینیاتی 

خصوصیات، فوجی حیثیت، خانگی تشدد کے متاثر کی حیثیت 
اور/یا انتقام کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہیں کرتا ہے۔
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