نیو یارک کے جو باشندے اپنے مقامی محکمہ برائے سماجی خدمات ( Local Departments of Social
 )Services, LDSSیا نیو یارک سٹی کی انسانی وسائل کی انتظامیہ ( Human Resources
 )Administration, HRAکے ذریعے اندراج کر رہے ہیں ان کے لیے  COVID-19صحت عامہ کی
ہنگامی صورت حال کے اختتام پر  Medicaidبیمہ کے بارے میں اکثر پوچھے گئے سواالت
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امریکی محکمہ صحت و انسانی خدمات ( )Health and Human Services, HHSنے  COVID-19وباء کی وجہ سے
مارچ  2020سے امریکہ میں صحت عامہ کی ہنگامی صورت حال کا اعالن کیا تھا۔ چونکہ یہ صحت عامہ کی ہنگامی صورت
حال ہے ،اس لیے نیو یارک اسٹیٹ کو اجازت ہے کہ ہر سال آپ کی جانب سے اپنے بیمہ کی تجدید کرائے بغیر وہ لوگوں کو
 Medicaidمیں اندراج شدہ رکھے ۔ تاہم ،صحت عامہ کی ہنگامی صورت حال کے ختم ہونے کے بعد ،آپ کو اپنا Medicaid
بیمہ برقرار رکھنے کے لیے تجدید کرانا ہوگا۔ یہاں کچھ معلومات ہیں جو  COVID-19صحت عامہ کی ہنگامی صورت حال کے
خاتمے کے بعد  Medicaidبیمہ کی تجدید کرانے یا اس کے لیے درخواست دینے کے بارے میں آپ کے سواالت کے جوابات
دینے میں مفید ثابت ہوں گی۔
 .1صحت عامہ کی ہنگامی صورت حال کب ختم ہوگی؟
امریکی محکمہ صحت و انسانی خدمات ( )HHSنے  COVID-19وباء کی وجہ سے  2020کے آغاز سے امریکہ میں
صحت عامہ کی ہنگامی صورت حال ( )Public Health Emergency, PHEکا اعالن کیا تھا۔ اس وقت ،ہم نہیں جانتے
کہ  COVID-19 PHEکب ختم ہوگی ،لیکن جب آپ کو واپس آنے اور کارروائی کرنے کی ضرورت ہوگی تو ہم آپ سے
رابطہ کریں گے۔
 .2میں اس تبدیلی کی تیاری کرنے کے لئے کیا کر سکتا/سکتی ہوں؟
یہ یقینی بنائیں کہ آپ کا پتہ ،فون نمبر ،اور رابطہ کی دیگر معلومات آپ کے مقامی محکمہ برائے سماجی خدمات ( )LDSSیا
نیو یارک سٹی کی انسانی وسائل کی انتظامیہ ( )HRAکے پاس اپ ٹو ڈیٹ ہوں۔ اگر اس میں سے کوئی بھی معلومات بدل گئی
ہے یا آپ کو یقین نہیں ہے کہ آیا یہ اپ ٹو ڈیٹ ہے یا نہیں تو اپنے  LDSSیا  HRAسے رابطہ کریں۔ اگر ان کے پاس آپ کا
درست ڈاک پتہ نہیں ہے ،تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو  Medicaidکی ڈاک موصول نہ ہو ،جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے
 Medicaidبیمہ سے محروم ہو سکتے ہیں۔
 .3مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میرے  Medicaidکی تجدید کروانے کا وقت ہو گیا ہے؟
جب  COVID-19صحت عامہ کی ہنگامی صورت حال کے ختم ہونے کے بعد آپ کے لیے تجدید کرانے کا وقت آ جائے گا،
تو آپ کا  LDSSیا  HRAآپ کو  Medicaidکی تجدید کا پیکج بھیجے گا۔
 COVID-19 .4صحت عامہ کی ہنگامی صورت حال کے اختتام پر ،مجھے اپنا  Medicaidبیمہ برقرار رکھنے کے لیے کیا
کرنے کی ضرورت ہے؟
وفاقی  COVID-19صحت عامہ کی ہنگامی صورت حال کے ختم ہونے پر Medicaid ،کے تجدید کے اصول بدل جائیں
گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے  Medicaidبیمہ کی تجدید کرانی ہوگی جیسا کہ آپ نے صحت عامہ کی ہنگامی
صورت حال کے شروع ہونے سے پہلے کیا تھا۔ جب آپ کے لیے تجدید کا وقت ہوگا ،تو  LDSSیا  HRAآپ کو

 Medicaidکی تجدید کا پیکج ڈاک سے بھیجے گا۔ اپنے  Medicaidبیمہ کی تجدید کرانے کے لیے ،آپ کو اپنے فارم پر
درج تاریخ تک اپنے تجدید فارم کو مکمل کرنے اور جمع کرانے کے طریقے سے متعلق ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر آپ
فارم پر دی گئی تاریخ تک اپنا تجدید فارم اپنے  LDSSیا  HRAکو واپس نہیں کرتے ہیں تو ،آپ اپنے  Medicaidبیمہ سے
محروم ہو سکتے ہیں۔
 .5میرے  Medicaidکی اپنی درخواست یا تجدید کا پیکج جمع کروانے کے بعد ،مجھے اپنے  LDSSیا  HRAسے ایک
خط ،ٹیلی فون کال ،یا ای میل موصول ہوئی جس میں کہا گیا تھا کہ میری درخواست یا تجدید میں کچھ معلومات چھوٹی ہوئی
ہیں۔ میں کیا کروں؟
چھوٹی ہوئی معلومات جلد از جلد فراہم کریں۔ آپ کا  LDSSیا  HRAچھوٹی ہوئی معلومات کے لیے ایک تحریری
درخواست بھیجے گا ،جس کی مقررہ آخری تاریخ کم از کم  10دن ہوگی۔ تحریری درخواست آپ کو بتائے گی کہ آپ
چھوٹی ہوئی معلومات کیسے فراہم کر سکتے ہیں۔ آپ کا  LDSSیا  HRAبھی آپ سے ،آپ کے مجاز نمائندے یا اس
شخص سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا جس نے آپ کے لیے خط ،ٹیلی فون کال یا ای میل کے ذریعے درخواست جمع
کروائی ہے۔ اگر آپ چھوٹی ہوئی معلومات فراہم نہیں کرتے ہیں ،تو آپ اپنے  Medicaidبیمہ سے محروم ہو سکتے ہیں
یا آپ کی درخواست مسترد ہو سکتی ہے۔
 .6کیا  COVID-19صحت عامہ کی ہنگامی صورت حال کے ختم ہونے کے بعد مجھے اپنی درخواست یا اپنے  LDSSیا
 HRAکو تجدید کے ساتھ آمدنی اور وسائل کا ثبوت فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی؟
آپ کا  LDSSیا  HRAآپ کو آپ کی درخواست یا تجدید فارم پر آپ کی آمدنی اور وسائل کو دستاویزی شکل دینے کے لیے
درکار ثبوت کے بارے میں مطلع کرے گا۔ اگر  LDSSیا  HRAکو اضافی ثبوت کی ضرورت پڑتی ہے ،تو آپ کو ایک
نوٹس بھیجا جائے گا جس میں بتایا جائے گا کہ آپ کو کون سی اضافی دستاویزات فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو
فورا ً جواب دینا چاہیے۔ اگر آپ کو ضروری دستاویزات حاصل کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے تو آپ کو فورا ً  LDSSیا
 HRAکو مطلع کرنا چاہیے۔ آپ اپنے  LDSSیا  HRAکا فون نمبر اور پتہ
 https://health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htmپر حاصل کر سکتے ہیں۔
 .7میں پچھلے دو سالوں میں منتقل ہوا ہوں اور میرا نیا پتہ ہے ،یا میں جلد ہی منتقل ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں اپنا نیا پتہ
اپنے  LDSSیا  HRAکے ساتھ کیسے شیئر کروں؟
یہ بہت اہم ہے کہ آپ اپنے  LDSSیا  HRAکو اپنے نئے پتہ ،فون نمبر اور دیگر رابطہ کی معلومات کے بارے میں فورا ً
مطلع کریں۔ اگر ان کے پاس آپ کا درست ڈاک پتہ نہیں ہے ،تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو  Medicaidکی ڈاک موصول نہ ہو،
جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے  Medicaidبیمہ سے محروم ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے  LDSSیا  HRAکا فون نمبر اور
پتہ  https://health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htmپر حاصل کر سکتے ہیں۔
 .8میں نے اپنا نیا پتہ اپنے  Medicaidپالن کو دے دیا ہے۔ کیا مجھے اب بھی اپنے  LDSSیا  HRAکو یہ دینے کی
ضرورت ہے؟
ہاں۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ آپ کا  Medicaidکیس بند نہ ہو ،یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے  LDSSیا HRA
کو اپنے نئے پتے سے بھی مطلع کریں۔ آپ اپنے  LDSSیا  HRAکا فون نمبر اور پتہ
 https://health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htmپر حاصل کر سکتے ہیں۔

 .9میں  Medicaidکی اضافی آمدنی (خرچ) یا پے ان پروگرام میں حصہ لیتا ہوں۔  COVID-19صحت عامہ کی ہنگامی
صورت حال کے ختم ہونے کے بعد ،کیا مجھے بل یا ادائیگی جمع کرانے کی ضرورت ہوگی؟
 Medicaidکی اضافی آمدنی (اسپینڈ ڈاؤن) یا پے ان پروگرام کے لیے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے واسطے آپ کو
اپنے  LDSSیا ( HRAیا آپ کے مینیجڈ النگ ٹرم کیئر پالن) میں اپنے بلز جمع کروانا یا ادائیگی کرنا جاری رکھنا ہوگا۔
کچھ افراد کو عارضی طور پر اپنے اخراجات کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں تھی اگر وہ براہ راست  COVID-19صحت
عامہ کی ہنگامی صورت حال سے متعلق کسی وجہ کی وجہ سے اپنے  LDSSیا  HRAکے پاس بل جمع کرانے یا پے ان
کرنے سے قاصر تھے (مثال کے طور پر ،اگر آپ کو قرنطینہ میں رکھا گیا تھا)۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے اور آپ ابھی
تک اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہے ہیں تو COVID-19 ،صحت عامہ کی ہنگامی صورت حال کے ختم ہو جانے کے
بعد ،آپ کو  Medicaidکی اضافی آمدنی (خرچ) یا پے ان پروگرام کے لیے اپنی ماہانہ ذمہ داری کو پورا کرنے کے
واسطے اپنے  LDSSیا  HRAکو بل یا ادائیگیاں دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ اپنے کیس کے بارے میں
کسی بھی سوال کے لیے ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔
 COVID-19 .10صحت عامہ کی ہنگامی صورت حال کے دوران ،میں نے اپنی  Medicaidکی اہلیت یا حیثیت کے بارے میں
منصفانہ سماعت کی درخواست کی تھی اور مجھے جاری رکھنے کے لیے امداد دی گئی تھی۔ یہ میرے  Medicaidبیمہ
کو کیسے متاثر کرتا ہے؟
اگر آپ کا  18 Medicaidمارچ  2020کو یا اس کے بعد جاری رکھنے کے لیے امداد اسٹیٹس میں تھا ،تو آپ کی
 Medicaidاہلیت کو اسی بیمہ کے ساتھ برقرار رکھا گیا ہے ،جس کے بعد سے  COVID-19صحت عامہ کی ہنگامی
صورت کے دوران بیمہ کو کم یا بند نہیں کیا گیا تھا۔  COVID-19صحت عامہ کی ہنگامی صورت حال کے ختم ہونے کے
بعد ،آپ سے آپ کی منصفانہ سماعت کی درخواست کے بارے میں رابطہ کیا جائے گا۔ آپ کا  Medicaidبیمہ جاری
رکھنے کے لیے امداد اسٹیٹس میں جاری رہے گا اور جب آپ کی منصفانہ سماعت کی درخواست پر توجہ دی جا رہی ہو تو
اس عرصے میں اسے کم یا بند نہیں کیا جائے گا۔ اگر اپنی منصفانہ سماعت کے بارے میں آپ کے سواالت ہیں ،تو اپنے
 LDSSسے یا آفس آف ایڈمنسٹریٹو ہیئرنگ کے فون نمبر پر رابطہ کریں جو آپ کی منصفانہ سماعت کے نوٹس میں درج
ہے۔
 .11میں کام کرنے والے معذور افراد کے لیے مختص  Medicaidبائی ان پروگرام میں ہوں اور  COVID-19صحت عامہ کی
ہنگامی صورت حال کے دوران میں اپنی مالزمت سے محروم ہو گیا تھا۔  COVID-19صحت عامہ کی ہنگامی صورت کے
ختم ہونے کے بعد ،کیا میں اپنے  Medicaidبیمہ سے محروم ہو جاؤں گا؟
آپ کام کرنے والے معذور افراد کے لیے مختص  Medicaidبائی ان پروگرام کے تحت  Medicaidبیمہ کے لیے اس وقت
تک اہل رہیں گے جب تک کہ  LDSSیا  HRAتجدید کے وقت آپ کی  Medicaidکی اہلیت کا دوبارہ تعین نہ کر دے۔
 .12اگر میں اپنے تجدید کے عمل کے بعد  Medicaidکے لیے مزید اہل قرار نہیں پاتا ہوں تو کیا ہوگا؟
ہم چاہتے ہیں کہ نی و یارک کے تمام اہل باشندوں کو کوریج حاصل ہو اور ان کی کوریج برقرار رہے۔ اگر آپ  Medicaidکے
لیے مزید اہل قرار نہیں پاتے ہیں ،یا اگر آپ کی درخواست مسترد کردی جاتی ہے ،تو:
 آپ کو اس بات کا نوٹس موصول ہوگا آپ کا  Medicaidبیمہ کب ختم ہوگا،
 اگر آپ کو لگتا ہے کہ م نسوخی کا فیصلہ غلط تھا تو اپیل دائر کرنے کے طریقے کے بارے میں آپ کو
معلومات موصول ہوں گی ،اور
 صحت بیمہ کے دیگر پروگراموں کے بارے میں آپ کو معلومات اور ان پروگراموں کے لیے NY State of
 Healthکے ذریعے درخواست کیسے دی جائے اس کی معلومات موصول ہوں گی۔ اہل قرار پانے والے افراد
کے لیے مالی اعانت دستیاب ہے۔

