
ہم صحت کے منصوبوں کا موازنہ کرنے اور آپ اور آپ کے خاندان کے 
لیے صحیح کوریج تالش کرنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ 

NY State of Health کم یا بغیر پریمیئم کے منصوبے، مفت احتیاطی 
خدمات، بنیادی نگہداشت کے لیے بغیر کسی مشترکہ ادائیگی والے، اور کم خرچ 
والے نسخوں کی پیشکش کرتا ہے۔  نیو یارک کے مزید باشندوں کے لیے صحت 

بیمہ کے اخراجات کو کم کرنے کے لیے توسیعی وفاقی مالی امداد دستیاب ہے۔

Medicaid 1 

پروگرام میں شامل ہے:

nystateofhealth.ny.gov مالحظہ کریں	 
(TTY: 1-800-662-1220) 5777-355-855-1 پر کال کریں 	 
 	https://info. اندراج کے معاون سے مفت مدد حاصل کریں۔

nystateofhealth.ny.gov/findassistor پر معاون تالش کریں

ان کی تاریخ پیدائش

سوشل سیکیورٹی نمبرز یا قانونی تارکین وطن کے لیے دستاویزات 
کے نمبرز، اگر دستیاب ہوں

مالزمت، آمدنی، اور آجر کے زیر کفالت صحت بیمہ کی معلومات

اندراج کرانے یا مزید جاننے کے لیے ہم سے رابطہ کریں:

 NY State of Health
نیویارک کے باشندوں کو قابل 

استطاعت صحت بیمہ سے 
جوڑتا ہے

Child Health Plus 2

Essential Plan 3

Qualified Health Plans 4 

جب آپ اندراج کرائیں، تو اپنے خاندان کے تمام اراکین کے لیے یہ 
معلومات تیار رکھیں:

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


اندراج کرانے والے 
کی معلومات

اگر آپ NY State of Health کے ذریعے صحت بیمہ میں 
اندراج شدہ ہیں، تو جڑے رہیں تاکہ آپ اہم اپ تجدیدات، بشمول 

اپنی کوریج کی تجدید کے وقت کی معلومات سے محروم نہ رہیں۔

NY State of Health  قابل اطالق وفاقی دیوانی حقوق کے قوانین اور ریاستی قوانین کی تعمیل کرتا ہے اور نسل، رنگ، قومی 
بنیاد، مسلک/مذہب، جنس، 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۔

11167 (Urdu)10/2022

ٹیکسٹ انتباہات کے لیے سائن اپ کریں۔
 سبسکرائب کرنے کے لیے START لکھ کر 

0327-988-866- 1 پر ٹیکسٹ کریں۔
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جب آپ کو NY State of Health سے کوئی جواب 
موصول ہو، تو وہ آپ کے صحت بیمہ پر کارروائی کرنے 

کا صحیح وقت ہے۔
اہم معلومات اور اطالع نامہ کے لیے اپنا ان باکس اور میل باکس چیک 
کریں۔  ہدایات پر عمل کریں اور دی گئی آخری تاریخ تک اپنی کوریج 

کی تجدید کرائیں۔

3

ہم مدد کے لیے ہمہ وقت حاضر ہیں!  
اگر آپ کے سواالت ہیں تو ہم سے رابطہ کریں۔

اپنے اکاؤنٹ کی معلومات اپ ڈیٹ کریں۔
یقینی بنائیں کہ NY State of Health کے پاس آپ کا موجودہ 

ڈاک پتہ، فون نمبر اور ای میل پتہ ہو تاکہ ہم آپ کے صحت بیمہ کے 
بارے میں آپ سے رابطہ کر سکیں۔ 

 	 1-855-355-5777 (TTY: 1-800-662-1220)
پر کال کریں

nystateofhealth.ny.gov پر اپنے اکاؤنٹ میں الگ ان 	 
کریں

 	https://info. اندراج معاون سے رابطہ کریں۔
nystateofhealth.ny.gov/findassistor/ پر 

معاون تالش کریں
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