
 

 

 نیو یارک کے جن باشندوں کا اپنے مقامی محکمہ برائے سماجی خدمات
 (Local Departments of Social Services, LDSS ) یا نیو یارک سٹی کی انسانی وسائل 

کے ذریعے اندراج کرایا گیا ہے ان کے ( Human Resources Administration, HRA)کی انتظامیہ 

 بیمہ کے بارے میں اکثر پوچھے گئے سواالت Medicaidلیے 

 2023اپریل  19

 
 

میں ہر سال اپنے بیمہ کی تجدید کیے بغیر  Medicaidوفاقی قانون کے تقاضوں اور دیگر لچکوں کی وجہ سے، آپ 

تاہم، وفاقی قانون تبدیل ہو گیا ہے اور باقاعدہ تجدیدی کارروائیاں ایک سال کے عرصے کے دوران،  ۔اندراج کرا چکے ہیں

یا نیو یارک سٹی ( LDSS)کے موسِم بہار میں دوبارہ شروع ہوں گی۔ آپ کا مقامی محکمہ برائے سماجی خدمات  2023

 ہر سال تجدید کا وقت آئے گا۔ یک آپ کو اس وقت مطلع کرے گا جب آپ( HRA)کی انسانی وسائل کی انتظامیہ 

 

 

 سکتی ہوں؟/میں اس تبدیلی کی تیاری کرنے کے لئے کیا کر سکتا .1

 

کی دیگر معلومات آپ کے مقامی محکمہ برائے سماجی خدمات  ےرابطیقینی بنائیں کہ آپ کا پتہ، فون نمبر، اور 

(LDSS ) یا نیو یارک سٹی کی انسانی وسائل کی انتظامیہ(HRA ) کے پاس اپ ٹو ڈیٹ ہوں۔ اگر اس میں سے کوئی

سے  HRAیا  LDSSاپنے بھی معلومات بدل گئی ہے یا آپ کو یقین نہیں ہے کہ آیا یہ اپ ٹو ڈیٹ ہے یا نہیں تو 

کی ڈاک  Medicaidنہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو  ۔ اگر ان کے پاس آپ کا درست ڈاک پتہرابطہ کریں

 بیمہ سے محروم ہو سکتے ہیں۔ Medicaidموصول نہ ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے 

 

 

 کی تجدید کروانے کا وقت ہو گیا ہے؟ Medicaidگا کہ میرے  مجھے کیسے معلوم ہو .2

 

کی تجدید کا پیکیٹ ڈاک سے  Medicaidآپ کو  HRAیا  LDSSگا، تو آپ کا  جب آپ کے لیے تجدید کا وقت ہو

آپ کو اپنے اندراج کی آخری تاریخ سے پہلے تجدید کا پیکٹ موصول ہو جائے گا۔ آپ کے اندراج کی بھیجے گا۔ 

پیکٹ میں دی گئی  یاگر آپ اپنے تجدید کہ ختم ہو جائے گااس صورت آخری تاریخ وہ تاریخ ہے جب آپ کا بیمہ 

کر کے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے اندراج  سے رابطہ HRAیا  LDSSاپنے کرتے ہیں۔ آپ ہدایات پر عمل نہیں 

 کی آخری تاریخ کیا ہے۔

 

 

 بیمہ برقرار رکھنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟  Medicaidمجھے اپنا  .3

 

کی کوریج کے بارے میں ایک نوٹس  Medicaidجب آپ کے لیے تجدید کا وقت آئے گا، تو آپ کو اپنی جاری 

پبلک  COVID-19بیمہ کی تجدید کرنی پڑے گی جیسا کہ آپ نے  Medicaidموصول ہو سکتا ہے یا آپ کو اپنے 

ی تجدید کا پیکٹ ڈاک سے ک Medicaidآپ کو  HRAیا  LDSSہیلتھ ایمرجنسی شروع ہونے سے پہلے کیا تھا۔ 

فارم  یبیمہ کی تجدید کرانے کے لیے، آپ کو اپنے فارم پر درج تاریخ تک اپنے تجدید Medicaidبھیجے گا۔ اپنے 

گا۔ اگر آپ فارم پر دی گئی تاریخ  کو مکمل کرنے اور جمع کرانے کے طریقے سے متعلق ہدایات پر عمل کرنا ہو

بیمہ سے محروم ہو  Medicaidکو واپس نہیں کرتے ہیں، تو آپ اپنے  HRAیا  LDSSفارم اپنے  یتک اپنا تجدید

 سکتے ہیں۔

https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm
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فارم کے  دیاور تجد ںیموصول ہونے کے بعد، تمام سواالت مکمل کر کٹیکا پ دیتجد یک Medicaidمجھے اپنا  .4

 جمع کرا سکتا ہوں؟ سےیک ںیم LDSSاسے اپنے  ںیم ں،یصفحہ پر دستخط کر یآخر

 

Medicaid کے فارمز آپ کے  دیتجد یکLDSS سے جمع  قےیطر یبھ یسے کس ںیم قوںیطر لیدرج ذ ںیم

۔  اگر آپ ںیکر کسیف ای کسیف یا ای ں،یجیاسے ڈاک سے بھ ں،یطور پر واپس کر ی: اسے ذاتںیکرائے جا سکتے ہ

پر  فونحاصل ہے اور آپ کے موافق  یتک رسائ شنیکیپلیموبائل ا NYDocSubmitکو  LDSSکے 

NYDocSubmit ےیفارم جمع کرانے کے ل دیموجود ہے تو، آپ اپنا تجد پیا NYDocSubmit استعمال کر  یبھ

 ہے۔  ابیدست ےیڈاؤن لوڈ کے ل NYDocSubmit ںیم Google Play Storeاور  Apple App Store۔ ںیسکتے ہ

پر اپ  NYDocSubmit ںیکشن میس) گرید”Other“ (کے  شنیکیپلیفارم ا دیآپ اپنا مکمل شدہ اور دستخط شدہ تجد

درکار  ےیکرنے کے ل نیکا تع تیاہل یک Medicaid یاپن عےیکے ذر NYDocSubmit۔ آپ ںیلوڈ کر سکتے ہ

 ۔ںیہ سکتے جیبھ یاپ لوڈ کر کے بھ ںیکے مناسب حصوں م شنیکیپلیکو موبائل ا زاتیمطلوبہ دستاو

 

 

کو تجدید کے ساتھ آمدنی اور وسائل کا ثبوت فراہم کرنے کی  HRAیا  LDSSکیا مجھے اپنی درخواست یا اپنے  .5

  ضرورت ہوگی؟

 

آپ کو آپ کی درخواست یا تجدید فارم پر آپ کی آمدنی اور وسائل کو دستاویزی شکل دینے  HRAیا  LDSSآپ کا 

کو اضافی ثبوت کی ضرورت پڑتی ہے،  HRAیا  LDSSکے لیے درکار ثبوت کے بارے میں مطلع کرے گا۔ اگر 

فراہم کرنے کی  تو آپ کو ایک نوٹس بھیجا جائے گا جس میں بتایا جائے گا کہ آپ کو کون سی اضافی دستاویزات

ضرورت ہے۔ آپ کو فوراً جواب دینا چاہیے۔ اگر آپ کو ضروری دستاویزات حاصل کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے 

کا فون نمبر اور پتہ  HRAیا  LDSSکو مطلع کرنا چاہیے۔ آپ اپنے  HRAیا  LDSSتو آپ کو فوراً 

https://health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm پر حاصل کر سکتے ہیں۔ 

 

 

میں نے پچھلے تین سالوں میں نقل مکانی کی ہے اور میرے پاس نیا پتہ ہے، یا میں جلد ہی منتقل ہونے کا ارادہ  .6

 کے ساتھ کیسے شیئر کروں؟ HRAیا  LDSSرکھتا ہوں۔ میں اپنا نیا پتہ اپنے 

 

کی معلومات کے بارے  ےرابط، فون نمبر اور دیگر ےپتکو اپنے نئے  HRAیا  LDSSیہ بہت اہم ہے کہ آپ اپنے 

کی ڈاک  Medicaidمیں فوراً مطلع کریں۔ اگر ان کے پاس آپ کا درست ڈاک پتہ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو 

یا  LDSSسے محروم ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے بیمہ  Medicaidموصول نہ ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے 

HRA  کا فون نمبر اور پتہhttps://health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm  پر حاصل کر سکتے ہیں۔ 

 

 

کو یہ دینے  HRAیا  LDSSپالن کو دے دیا ہے۔ کیا مجھے اب بھی اپنے  Medicaidمیں نے اپنا نیا پتہ اپنے  .7

 کی ضرورت ہے؟

 

 LDSSکیس بند نہ ہو، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے  Medicaidہاں۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ آپ کا 

ہ کا فون نمبر اور پت HRAیا  LDSSکو اپنے نئے پتے سے بھی مطلع کریں۔ آپ اپنے  HRAیا 

https://health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm پر حاصل کر سکتے ہیں۔ 

 

 

یا پے ان پروگرام میں حصہ لیتا ہوں۔ تجدید شروع ہونے کے بعد، کیا ( خرچ)کی اضافی آمدنی  Medicaidمیں  .8

 گی؟ ادائیگی جمع کرانے کی ضرورت ہومجھے بل یا 

 

Medicaid  یا پے ان پروگرام کے لیے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے واسطے ( اسپینڈ ڈاؤن)کی اضافی آمدنی

میں اپنے بلز جمع کروانا یا ادائیگی کرنا ( یا آپ کے مینیجڈ النگ ٹرم کیئر پالن) HRAیا  LDSSآپ کو اپنے 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.apple.com%2Fapp-store%2F&data=05%7C01%7CMelanie.Warren%40health.ny.gov%7Ce0a79feefd634f2d12e808db40d414d2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638175051844531705%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fHjjvRIkUftz2n01yt%2BA1%2FAvzVTCbpM5iQPMKJAPoJo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2F&data=05%7C01%7CMelanie.Warren%40health.ny.gov%7Ce0a79feefd634f2d12e808db40d414d2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638175051844531705%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7Tmg%2FVrrImvCkCKQLkgOhE01Hetok26zHPxiVhMOGac%3D&reserved=0
https://health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm
https://health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm
https://health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm
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پبلک ہیلتھ ایمرجنسی سے متعلق کسی وجہ کی وجہ سے اپنے  COVID-19پ براہ راست گا۔ اگر آ جاری رکھنا ہو

LDSS  یاHRA اور ( مثالً، آپ کو قرنطینہ میں رکھا گیا تھا)نے یا ادائیگی کرنے سے قاصر تھے واکو بل جمع کر

کی اضافی  Medicaidسے الگو، آپ کو  2023جوالئی  1 تو آپ ابھی تک اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں،

 یا پے ان پروگرام کے لیے اپنی ماہانہ ذمہ داری کو پورا کرنا دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت ہو( خرچ)آمدنی 

 کر سکتے ہیں۔بھی  سے رابطہ HRAیا  LDSSاپنے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ  ۔گی

 

 

9. COVID-19  صحت عامہ کی ہنگامی صورت حال کے دوران، میں نے اپنیMedicaid  کی اہلیت یا حیثیت کے

یہ میرے  دی گئی تھی۔ جاری رکھنے کے لیے امدادبارے میں منصفانہ سماعت کی درخواست کی تھی اور مجھے 

Medicaid بیمہ کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ 

 

اسٹیٹس میں تھا، تو آپ  کے کو یا اس کے بعد جاری رکھنے کے لیے امداد 2020مارچ  Medicaid 18اگر آپ کا 

صحت عامہ کی  COVID-19اہلیت کو اسی بیمہ کے ساتھ برقرار رکھا گیا ہے، جس کے بعد سے  Medicaidکی 

عد، آپ سے آپ کی منصفانہ ہنگامی صورت کے دوران بیمہ کو کم یا بند نہیں کیا گیا تھا۔ تجدید شروع ہونے کے ب

کے بیمہ جاری رکھنے کے لیے امداد  Medicaidسماعت کی درخواست کے بارے میں رابطہ کیا جائے گا۔ آپ کا 

اسٹیٹس میں جاری رہے گا اور جب آپ کی منصفانہ سماعت کی درخواست پر توجہ دی جا رہی ہو تو اس عرصے 

 LDSSاپنے منصفانہ سماعت کے بارے میں آپ کے سواالت ہیں، تو  میں اسے کم یا بند نہیں کیا جائے گا۔ اگر اپنی

کے فون نمبر پر کال ( Office of Administrative Hearings)یا آفس آف ایڈمنسٹریٹو ہیئرنگ  سے رابطہ کریں

 کے نوٹس میں درج ہے۔کریں جو آپ کی منصفانہ سماعت 

 

 

صحت  COVID-19بائی ان پروگرام میں ہوں اور  Medicaidمیں کام کرنے والے معذور افراد کے لیے مختص  .10

عامہ کی ہنگامی صورت حال کے دوران میں اپنی مالزمت سے محروم ہو گیا تھا۔ تجدید شروع ہونے کے بعد، کیا 

 بیمہ سے محروم ہو جاؤں گا؟ Medicaidمیں اپنے 

 

بیمہ کے لیے  Medicaidبائی ان پروگرام کے تحت  Medicaidآپ کام کرنے والے معذور افراد کے لیے مختص 

کی اہلیت کا دوبارہ  Medicaidتجدید کے وقت آپ کی  HRAیا  LDSSاس وقت تک اہل رہیں گے جب تک کہ 

  تعین نہ کر دے۔

 

 

  گا؟ کے لیے مزید اہل قرار نہیں پاتا ہوں تو کیا ہو Medicaidاگر میں اپنے تجدید کے عمل کے بعد  .11

 

ہم چاہتے ہیں کہ نیو یارک کے تمام اہل باشندوں کو کوریج حاصل ہو اور ان کی کوریج برقرار رہے۔ اگر آپ 

Medicaid کے لیے مزید اہل قرار نہیں پاتے ہیں، یا اگر آپ کی درخواست مسترد کردی جاتی ہے، تو: 

 گا آپ کا  آپ کو اس بات کا نوٹس موصول ہوMedicaid گا، بیمہ کب ختم ہو 

  اگر آپ کو لگتا ہے کہ منسوخی کا فیصلہ غلط تھا تو اپیل دائر کرنے کے طریقے کے بارے میں آپ

 گی، اور کو معلومات موصول ہوں

  صحت بیمہ کے دیگر پروگراموں کے بارے میں آپ کو معلومات اور ان پروگراموں کے لیے

State of Health NY  کے ذریعے درخواست کیسے دی جائے اس کی معلومات موصول ہوں گی۔

میں اندراج کھال  NY State of Health ۔تیاب ہےاہل قرار پانے والے افراد کے لیے مالی اعانت دس

بیمہ سے محروم ہو جاتا  کے رہے گا لہذا جو کوئی بھی دوبارہ تعین کے عمل کے دوران اپنے صحت

 ہے، اگر وہ اہل ہے تو وہ دوسرے صحت بیمہ میں اندراج کرا سکے گا۔

 

 

مینیجڈ کیئر پالن ہے۔ کیا میں تجدید شروع ہونے کے بعد دونوں  Medicaidاور  Medicareمیرے پاس فی الحال . 12

 بیمہ رکھنا جاری رکھوں گا؟ 
 

https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm
https://nystateofhealth.ny.gov/
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مینیجڈ کیئر پالنز میں نہیں رہیں گے۔  Medicaidافراد اب ( Medicaidاور  Medicaid)اہل  ےدوہرزیادہ تر 

-فور-کوریج کی نوٹیفکیشن کے بعد مہینے کے پہلے دن، فیس Medicareاہل افراد کو ممکنہ طور پر،  ےدوہر

میں اندراج شدہ ہیں جنہوں نے  Medicareمیں اندراج کر دیا جائے گا۔ وہ افراد جو فی الحال  Medicaidسروس 

مینیجڈ کیئر پالن میں اندراج کرایا ہے، تجدید کے وقت  Medicaidپبلک ہیلتھ ایمرجنسی گائیڈ الئنز کے تحت 

Medicaid  مینیجڈ کیئر پالن سے ان کا اندراج ختم کر دیا جائے گا۔ 
  

پروگرام صارفین کے لیے ایک انتخاب ہے جو مسلسل کوریج کی ( IB-Dual) انٹیگریٹڈ بینیفٹ برائے دوہری اہلیت

 IB-Dualکی مدت کے دوران شروع ہوا تھا۔ ( Continuous Coverage Requirement, CCR)ضرورت 

 ( Medicaid Managed Care, MMC)مینیجڈ کیئر  Medicaidکو مین اسٹریم  پروگرام صارفین

 رہنے  شدہ میں اندراج( Health and Recovery Plans, HARP)یا ہیلتھ اینڈ ریکوری پالنز /پالنز اور

 D-SNPایڈوانٹیج Medicareکے زیر انتظام کیئر پالن کے االئنڈ  MMC/HARPکی اجازت دیتا ہے جبکہ اسی 

(Duals Special Needs Plan)  میں بھی اندراج کرتا ہےCCR  کی مدت ختم ہونے کے بعد بھیIB-Dual 

 Medicaidاندراج شدہ افراد کے عالوہ،  ےدوہرپروگرام صارفین کے لیے انتخاب کے طور پر جاری رہے گا۔ ان 

 گا۔ کی وصولی کی بنیاد پر مناسب ہو Medicareپالن سے نا منظور کرنا  HARPمینیجڈ کیئر یا 

 

 

یا دیگر  Medicareحاصل کر رہا ہوں۔ مجھے  Medicaidسال سے زیادہ ہے اور فی الحال  65میری عمر  .13

مراعات کے لیے درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے جن کے لیے میں پبلک ہیلتھ ایمرجنسی کے دوران اہل ہو 

میں  ن کاجگی  اور دیگر مراعات کے لیے درخواست دینے کی ضرورت ہو Medicareسکتا ہوں۔ کیا مجھے 

 تجدید شروع ہونے کے بعد اہل ہو سکتا ہوں؟ 

 

کے لیے درخواست دینے کے اہل ہو گئے ہیں، تو  Medicareہاں۔ اگر آپ صحت عامہ کی ایمرجنسی کے دوران 

اہلیت کو جاری رکھنے  Medicaidنی گی، یا اپ کے لیے درخواست دینے کی ضرورت ہو Medicareاب آپ کو 

گی۔ آپ کو ایک علیحدہ خط  کی شرط کے طور پر، آپ کو کسی دوسری مراعات کے لیے درخواست دینی ہو

کے لیے درخواست دینے کی ضرورت کے بارے میں مطلع کیا جائے گا  Medicareگا جس میں آپ کو  موصول ہو

ئے گا کہ کیا آپ کے لیے درخواست دینے کے لیے دیگر تجدید کے وقت آپ کو بتا HRAیا  LDSSاور آپ کا 

 مراعات موجود ہیں۔


