
 

 

  
 

 

Send an email with the following subject line and body text to help inform 

New Yorkers about renewing their coverage. 
 

 

   

 

Subject line : صحت بیمہ میں اہم تبدیلیاں ہونے وایل :  ہیں  تیار رہیں
 

Preview text : ۔ و یقینے بنائیں کہ آپ کا پتہ اپ ٹو ڈیٹ ہ و اپنا تجدید نامہ موصول ہو جائے  تاکہ آپ ک
 
 
Email body text: 
 

ا  New York State Medicaid، Child Health Plusکیا آپ یا آپ ےک فیمیل ممبر ےک پاس فے الحال  یک معرفت صحت    Essential Planی

؟   ےک جائزے اور تجدیدات کا انعقاد دوبارہ  2023کوری    ج ہے لیں اہلیت  و یارک ان پروگرامز ےک اندراج یافتگان ےک  ےک موسِم بہار ےس، ریاست نی

۔
ی

وع کر دے یک و اپنے صحت بیمہ یک یا اپنے فیم  شر انیل اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ک ےک صحت بیمہ یک تجدید کرنے یک کارروائے کرئے پڑ  ممبر

۔     سکنی ہے

و  ا تجدیدی پیکٹ   NY State of Healthجب آپ ےک صحت بیمہ یک تجدید کرنے کا وقت ہو گا، تو اس وقت آپ ک یک جانب ےس ایک خط ی

ےک  New York City Human Resource’s Administrationموصول ہو گا اگر آپ اپنے کاؤننی ےک سماجر شوشے ےک مقایم محکےم یا 

ورت ہے  لیں کیا کرنے یک ضے  کہ آپ کو اپنے کوری    ج یک تجدید ےک 
ی

۔  اس خط/ پیکٹ ےس آپ کو یہ جانیے میں مدد مےل یک اور ذریےع اندراج شدہ ہیں

۔  فوری طور پر ہدایات پر عمل کریں۔ لیں آپ ےک پاس کتنا وقت موجود ہے  جواب دینے ےک 

ا پتہ اور رابطہ یک معلومات اپ  اپنا پتہ وں۔  اپن اور رابطہ یک معلومات اپ ڈیٹ کرنے کو یقینے بنائیں تاکہ آپ اس اہم خط ےس محروم نہ ہ

 ، لیں ا TTY: 1( 5777-355-855-1-800-662-1220کو   NY State of Healthڈیٹ کرنے ےک   nystateofhealth.ny.gov( پر کال کریں ی

و یارک سنی یک ہیومن  Medicaidآپ یک کاؤننی ےک میں  Medicaidپر اپنے اکاؤنٹ میں الگ ان کریں۔  اگر آپ کا اندراج  ا نی ےک دفبی ےک ذریےع ی

یشن ےک ذریےع ہوا ہے  لیں اس دفبی ےس رابطہ کریں۔ ریسورشے ایڈمنسبی  تو اپنا پتہ اور رابطہ یک معلومات اپ ڈیٹ کرنے ےک 

 

 مزید معلومات حاصل کریں 

  اگر آپ کا اندراجMedicaid، Child Health Plus  یاEssential Plan  میںNY State of Health  ےک ذریےع ہوا ہے تو آپ کو

 ( پر کال کریں۔TTY: 1-800-662-1220) 5777-355-855-1درپیش کیس بیھ سوال ےک ساتھ 

  اگر آپ کا اندراجMedicaid  آپ یک کاؤننی ےک میںMedicaid یشن و یارک سنی یک ہیومن ریسورشے ایڈمنسبی ا نی  ےک دفبی ےک ذریےع ی

اس دفبی ےس رابطہ کریں۔ ،ےک ذریےع ہوا ہے   تو آپ کو درپیش کیس بیھ سوال ےک ساتھ 

  لیں مالحظہ کریں۔  نیو یارک مزید معلومات  Changes-19-h.ny.gov/COVIDhttps://info.nystateofhealtمزید جانیے ےک 

 دستیاب ہونے پر یہ ویب صفحہ مستقل بنیادوں پر اپ ڈیٹ کرے گا۔
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