य�द बाल◌्यकाल आगमनको कारण कारबाह� स्थ�गत (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA) खारे ज
भएमा तपा�ले NY State of Health माफर्त Medicaid स�ु वधाका ला�ग आवेदन गदार् वा नवीकरण गदार् जान्नप
ु न�

आवश्यक कुराहरू

1. DACA खारे ज भएको कारणले Medicaid का ला�ग तपा�को PRUCOL िस्थ�तमा प�रवतर्न आउने छै न
न्यू यकर् राज्यको कानन
ू अन्तगर्त, DACA िस्थ�त भएको र DACA खारे ज भएको व्यिक्तहरू, PRUCOL अथार्त ्

पमार्नेन्ट्ल� �रसाइ�डङ अन्डर कलर अफ ल नामक एउटा अध्यागमन वगर् अन्तगर्त राज्य-द्वारा रकम उपलब्ध

गराइएको Medicaid का ला�ग योग्य हुन सक्छन ्।

2. य�द तपा�को DACA िस्थ�त खारे ज भएको छ भने तपा�ले Medicaid का ला�ग आवेदन गदार् वा नवीकरण गदार् के

गनुर् पछर्

ग्राहक सेवालाई कल गनह
ुर् ोस ् 1-855-355-5777, TTY: 1-800-662-1220 वा तपा�को समद
ु ायको एकजना

व्यिक्तगत सहायकसँग भेट गनह
ुर् ोस ्। तपा�को DACA िस्थ�त �थयो वा छ भनेर प्र�त�न�ध वा तपा�को सहायकलाई थाहा
�दनह
ु ोस ्। तपा�को रोजगार अ�धकार पत्रलाई, म्याद समाप्त भएको छ भने प�न, तपा�को िस्थ�तको प्रमाण स्वरुप
स्वीकृत ग�रने छ।

3. धेरैवटा भाषाहरूमा सहायता उपलब्ध छ
•

हाम्रो फोन उठाउने प्र�त�न�धहरूले धेरैवटा भाषा बोल्छन ्। य�द उनीहरूले

तपा�को भषा बोल्दै नन ् भने, तपा�को ला�ग एकजना अनव
ु ादक खोज्नेछन ्।

•

हामीसँग तपा�को समद
ु ायमा ताल�मप्राप्त सहायकहरू छन ् जसले तपा�को भाषा बोल्छन ्।
य�द तपा�ले चाहे मा, तपा� बस्ने वा काम गन� ठाउँ मा प�न उनीहरू आउन सक्छन ्।

4. तपा�ले हामीलाई �दनु हुने जानकार� साझा ग�रने छै न
• तपा�ले NY State of Health र सहायकहरूलाई भनेको कुरा �नजी वा गोपनीय रहनेछ।
•

तपा�ले कुनै स्वास्थ्य योजनामा समावेश हुन हामीलाई �दएको जानकार� कसैलाई प�न साझा ग�रने छै न र यो
अन्य कुनैप�न प्रयोजनमा उपयोग ग�रने छै न।

NY State of Health का बारे मा

न्यू यकर्ले सन ् अक्टोबर 2013 मा आफ्नो स्वास्थ्य योजना बजार, NY State of Health शुरु गय�। यो बजारमा स्वास्थ्य �बमा ख�रद गदार् एकै ठाउँ

उच्चतम गुणस्तरको व्यापक स्वास्थ्य योजनाहरू उपलब्ध हुन्छ। NY State of Health भनेको एक मात्र यस्तो ठाउँ हो जहाँ उपभोक्ताहरूले सु�वधाको
भुक्तान गदार् �प्र�मयम छूट वा ट्याक्स क्रे�डटहरू माफर्त मद्दत पाउन योग्य हुन सक्छन ्। योग्य न्यू यकर् बासीहरू प�न सालै भ�र बजारबाट
Medicaid, Child Health Plus तथा Essential Plan मा सहभागी हुन सक्छन ्। NY State of Health बजारबारे थप जानकार�का ला�ग, कृपया यहाँ
जानह
ु ोस ्: https://nystateofhealth.ny.gov वा ग्राहक सेवामा कल गनह
ुर् ोस ् 1-855-355-5777, TTY: 1-800-662-1220 वा एकजना एनरोल्मेन्ट

सहायकलाई खोज्नुहोस ्।
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