
हामी तपाईंलाई स््वास्थथ्य थ्योजनाहरू तुलना गन्न र तपाईं र तपाईंको 
परर्वारका लागग सही कभरेज पत्ा लगाउनमा मद्दत गर्छछौं। 
NY State of Health ले कम वा कुनै प्रिममयम प्िना योजनाहरू, 
प्न:शुल्क रोकथाम सेवाहरू, रिाथममक हेरचाहका लाप्ि कुनै सह-भुक्ानी 
िन्न नपनने सुप्वधा र कम लाितका प्रिस्क्रिप्शनहरू उपलब्ध िराउँछ। थप 
न्ययूयोक्न वासीहरूका लाप्ि क्वास्थय िीमा लाितहरू कम िन्न प्वक्ताररत संघीय 
प्वत्ीय सहायता उपलब्ध छ।

Medicaid1

काथ्य्नक्रमहरू गनम्न कुराहरू समा्वेश र्छन्:

• nystateofhealth.ny.gov मा जानुहोस्
•  1-855-355-5777 (TTY: 1-800-662-1220) मा फोन िनु्नहोस् 
•  एक नामांकन सहायकिाट प्न:शुल्क सहायता पाउनुहोस्। https://info.

nystateofhealth.ny.gov/findassistor मा यक्तो सहायकको पत्ो 
लिाउनुहोस

जन्मममप्त

सामाजजक सुरक्ा नम्िर वा उपलब्ध छ भने वैध 
आरिवासीहरूका लाप्ि कािजात नम्िरहरू
रोजिार, आम््दानी र रोजिार्दातािाट रियोजजत क्वास्थय 
िीमाको जानकारी

नामांकन गन्न ्वा थप जान्नका लागग हामीससत सम्पक्न  गनु्नहोस्:

NY State of Health  
-ले न्थ्ययू थ्योक्न का 
बाससन््दाहरूलाई कम 
खर््नमा जी्वन बीमाको 
सुग्वधा उपलब्ध गराउरँ्छ

Child Health Plus2

Essential Plan3

Qualified Health Plans4

तपाईंले नामाङ्कन गनु्नहुँ्दा तपाईंको परर्वारको प्रत्थ्येक 
स्दस्थ्यको गनम्न जानकारी तथ्यार पारेर राख्नुहोस्:

https://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor/
https://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor/


नामाकंन गनने व्यसतिहरूको 
लागग जानकारी
तपाईं NY State of Health मार््न त स््वास्थथ्य बीमामा 
नामाङ्गकत हुनुभएको र्छ भने थ्योससत जोगिरहनुहोस् 
तागक तपाईं आफ्नो कभरेज न्वीकरण गनने समथ्य सगहत 
महत्त्वपयूण्न अपिेटहरू बारे अ्वगत हुनुहोस्।

NY State of Health ले रिचललत संघीय नािररक अमधकारका कानयून र राज्य कानयूनहरूको अनुपालना िछ्न  र नसल, वर््न, 
राम्रिय मयूल, धम्न, ललङ्ग, उमेर, वैवाप्हक/पाररवाररक स्थिप्त, प्िरफ्तारीका रेकर््न, अपराधी ्दोषी ठहर(हरू), लैप्ङ्गक पप्हचान, 
यौन झुकाव, प्रिप्र्स्ोजजङ वंशार्ुित िुर्हरू, सैन्य स्थिप्त, घरेलु हहंसाको पीप्र्तका स्थिप्तहरू र/वा रिप्तशोधका आधारमा 
भे्दभाव ि्ददैन।

11158 (Nepali) 10/2022

टेक्क्ट अलट्नहरूका लाप्ि साइन अप िनु्नहोस्।
स्दक्यता ललनका लाप्ि START लाई 1-866-988-0327 
मा टेक्क्ट िनु्नहोस्

1

जि तपाईंले NY State of Health -िाट सयूचना 
रिाप्त िनु्नहुन्छ ति यो िुझनुहोस् प्क आफ्नो क्वाथि 
िीमालाई ललएर काम िनने समय आएको छ।
महत्तवपयूर््न जानकारी र सयूचनाहरूका लाप्ि आफ्नो इनिक्स र 
मेलिक्स हेनु्नहोस्। प्न्दनेशनहरूको पालना िनु्नहोस् र द्दइएको 
समयसीमाभभत्र आफ्नो कभरेज को नवीकरर् िनु्नहोस्।

3

हामी मद्दत गन्नका लागग थ्यहाँ र्छौं! 
तपाईंसँग प्रश्नहरू र्छन् भने कृपथ्या हामीससत 
सम्पक्न  गनु्नहोस्।

आफ्नो एकाउन्टम्िन्ी जानकारी अपरे्ट िनु्नहोस्।
NY State of Health सँि तपाईंको हालको पत्राचार ठेिाना, 
फोन नम्िर र इमेल ठेिाना छ भनी सुप्नभचित िनु्नहोस् ताप्क हामी 
तपाईंलाई तपाईंको क्वास्थय िीमाको िारेमा सम्पक्न  िन्न सकैं । 

•  1-855-355-5777 (TTY: 1-800-662-1220) मा 
फोन िनु्नहोस्

• nystateofhealth.ny.gov मा आफ्नो खातामा लि इन 
िनु्नहोस्

•  एक नामांकन सहायकिाट प्न:शुल्क सहायता पाउनुहोस्। 
https://info.nystateofhealth.ny.gov/
findassistor/ मा यक्तो सहायकको पत्ो लिाउनुहोस्
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