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COVID-19  پبلک ہیلتھ ایمرجنسی کی بندش سے متعلق سوشل
 میڈیا پوسڻس

 ہمارے آؤٹ ریچ پارڻنرز

 

سے پوسڻس بنانے کے لیے کاپی پیسٹ کر ) اکاؤنڻس(اس دستاویز میں وه ڻیکسٹ شامل ہے جسے آپ اپنی تنظیم کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ 
 سکتے ہیں۔  ہر پوسٹ کے ساتھ ایک تصویر شامل ہے جسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔  

 

 پوسٹ کے لیے ڻیکسٹ
 پوسٹ کے لیے تصویر

پورے سائز کے جس ورژن کو آپ محفوظ کر سکتے (
 )ہیں اسے کھولنے کے لیے تصویر پر کلک کریں

اپ�ن صحت ب�مہ � تجد�د کروا�ن کا وقت ہو�ن پر اطالع حاصل کر�ن سم�ت 
@NYStateofHealth  جانب � اہم اپ ڈیٹس � محروم نہ ہوں � !

-866-1ل�ھ کر  STARTڻ�کسٹ اطالعات � ل�ی آپٹ ان کر�ن � خاطر 
 on.ny.gov/34gwwcr #EnrollNYپر ڻ�کسٹ ک��ں۔ 988-0327

#GetCovered 

 

ر�نا اس قدر  باخ�ب اپین صحت کا تحفظ کرنا اور اپ�ن صحت ب�مہ � متعلق 
۔  � جانب � ڻ�کسٹ انتباہات   NYStateofHealth@اہم کب� نہنی ر�ا ��

پر ڻ�کسٹ   0327-988-866-1ل�ھ کر  START� ل�ی آپٹ ان کر�ن � خاطر 
 on.ny.gov/34gwwcr #EnrollNY #TextAlerts: ک��ں۔ م��د جاننی 

 

@NYStateofHealth   � اپ ڈیٹس اپ�ن فون پر � موصول ک��ںاہم !
ڻ�کسٹس � ل�ی سائن اپ کرنا یہ �قیین بنا�ن کا ا�ک آسان ذر�عہ �� کہ آپ اہم 
معلومات، �شمول آپ � صحت ب�مہ � تجد�د کروا�ن کا وقت ہو�ن پر اطالع 

۔   on.ny.gov/34gwwcr #EnrollNYحاصل کر�ن � محروم نہ ہو جائنی
#GetCovered 

 

 

 

https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20post%201.png
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20post%202.png
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20post%203%20-%20translations.png
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ا�اؤنٹ اپ ڻو ڈ�ٹ رکھنی اور اپ�ن رابطہ �  NYStateofHealth@ اپنا 
-1مالحظہ ک��ں،  nystateofhealth.ny.gov! معلومات اپ ڈ�ٹ ک��ں

 انرولمنٹ اسس�ٹ  ڈ �فائ��ڻپر کال ک��ں �ا ک�  855-355-5777
)Enrollment Assistor ( بات ک��ں۔ �#EnrollNY 

 

؟ �قیین بنائنی کہ آپ کا ڈا� کا  ن سالوں منی منتق� � �� ک�ا آپ �ن پچھ� تنی
ا�اؤنٹ منی  NYStateofHealth@پتہ، ای م�ل اور آپ کا فون نم�ب آپ � 

تا�ہ آپ کو صحت کور�ــــج، �شمول آپ � صحت ب�مہ �  و اپ ڻو ڈ�ٹ ہ
آج � ! تجد�د کر�ن � وقت � متعلق اہم اپ ڈیٹس موصول ہوں

nystateofhealth.ny.gov  ، پر اپ�ن ا�اؤنٹ منی ال� ان ک��ں۔ مدد � ل�ی
اندراج �  انرولمنٹ اسسڻر ڈیفائیسرڻپر کال ک��ں �ا ک�  1-855-355-5777

 GetCovered#معاون � بات ک��ں۔ 
 

صحت بیمہ سے متعلق اپ ڈیڻس، بشمول آپ کو تجدید کرنے کی ضرورت 
اگر ! کی مدد کریں NYStateofHealth@ پڑنے پر رابطہ قائم کرنے میں

آپ کے رابطہ کی معلومات تبدیل ہو گئی ہیں تو 
nystateofhealth.ny.gov  اکاؤنٹ کی معلومات 'پر سائن ان کریں اور

کو منتخب کر کے اپنی ) Edit Account Information' (میں ترمیم کریں
پر  5777-355-855-1ای میل یا فون نمبر اپ ڈیٹ کریں۔ مدد کے لیے، 

   EnrollNY#سے بات کریں۔  انرولمنٹ اسسڻر ڈیفائیسرڻکال کریں یا کسی 

 
FACEBOOK/LINKEDIN 

NYStateofHealth@  ۔ اس بات کو �قیین بنائنی کہ � ساتھ راب� منی ر�نی
مارک�ٹ پل�س � پاس آپ � سب � تازە ت��ن راب� � معلومات موجود ہو 

وع   ۔ �ش تا�ہ آپ کو معلوم ہو س� کہ آپ � ب�مہ � تجد�د کا وقت کب ��
 ، ،  nystateofhealth.ny.govکر�ن � ل�ی انرولمنٹ  ڈیفائیسرڻپر جائنی

پر کال ک��ں۔  5777-355-855-1 بات ک��ں �ا � اسسڻر
on.ny.gov/3x1QVw4 #NY #StayConnected 

 
TWITTER 

NYStateofHealth@  ۔ اس بات کو �قیین بنائنی کہ � ساتھ راب� منی ر�نی
مارک�ٹ پل�س � پاس آپ � سب � تازە ت��ن راب� � معلومات موجود ہو 

۔ م��د  تا�ہ آپ کو معلوم ہو س� کہ آپ � ب�مہ � تجد�د کا وقت کب ��
 on.ny.gov/3x1QVw4 #NY #StayConnected: جاننی 

 
INSTAGRAM 

NYStateofHealth@  ۔ اس بات کو �قیین بنائنی کہ � ساتھ راب� منی ر�نی
مارک�ٹ پل�س � پاس آپ � سب � تازە ت��ن راب� � معلومات موجود ہو 

وع   ۔ �ش تا�ہ آپ کو معلوم ہو س� کہ آپ � ب�مہ � تجد�د کا وقت کب ��
 ، ،  nystateofhealth.ny.govکر�ن � ل�ی انرولمنٹ  ڈیفائیسرڻپر جائنی

 
 
 
 

 

https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20post%204%20-%20translations.png
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https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20post%206%20-%20translations.png
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 NY#پر کال ک��ں۔  5777-355-855-1� بات ک��ں �ا  اسسڻر
StayConnected #HealthCare# 

 
FACEBOOK/LINKEDIN 

، فون نم�ب �ا ای م�ل منی ک� ب� تبد�� � بار�  -اجنیب نہ بننی  اپ�ن پ�ت
 ب�مہکو مطلع کرنا �قیین بنائنی تا�ہ آپ کو اپ�ن   NYStateofHealth@منی 

اہم اپ ڈیٹس موصول ہوں۔ چل�ت پھر�ت ڻ�کسٹ بھیج کر � بار� منی 
وع ک��ں 0327-988-866-1: م��وط ر�نی   on.ny.gov/3x1QVw4! پر �ش

#StayConnected #Insurance #NY 
 

TWITTER 
، فون نم�ب �ا ای م�ل منی ک� ب� تبد�� � بار�  -اجنیب نہ بننی  اپ�ن پ�ت

 بنائنی تا�ہ آپ کو اپ�ن کو مطلع کرنا �قیین   NYStateofHealth@منی 
ا�شور�س � بار� منی اہم اپ ڈیٹس موصول ہوں۔ چل�ت پھر�ت ڻ�کسٹ 

وع ک��ں 0327-988-866-1: بھیج کر م��وط ر�نی  ! پر �ش
on.ny.gov/3x1QVw4 #StayConnected 

 
INSTAGRAM 

، فون نم�ب �ا ای م�ل منی ک� ب� تبد�� � بار�  -اجنیب نہ بننی  اپ�ن پ�ت
کو مطلع کرنا �قیین بنائنی تا�ہ آپ کو اپ�ن   NYStateofHealth@منی 

ا�شور�س � بار� منی اہم اپ ڈیٹس موصول ہوں۔ چل�ت پھر�ت ڻ�کسٹ 
وع ک��ں 0327-988-866-1: بھیج کر م��وط ر�نی  ! پر �ش

info.nystateofhealth.ny.gov/COVID-19-Changes  ۔ پر م��د جاننی
#Insurance #NY #StayConnected #HealthInsurance 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
FACEBOOK/LINKEDIN 

�قیین بنائنی کہ آپ � ای م�ل، فون ! اپ�ن صحت ب�مہ � بار� منی باخ�ب ر�نی 
، اور پتہ آپ �  ا�اؤنٹ منی موجودە ہو تا�ہ  NYStateofHealth@نم�ب

جب آپ � ب�مہ � تجد�د کا وقت ہو تو آپ � رابطہ ک�ا جا س�۔ 
nystateofhealth.ny.gov   ڻ�فائ�ڈ انرولمنٹ اسسڻ�ٹ � ساتھ  ک�پر�

پر کال ک��ں۔  5777-355-855-1اپین رابطہ � معلومات اپ ڈ�ٹ ک��ں �ا 
on.ny.gov/3PDALBt #StayConnected 

 
TWITTER 

�قیین بنائنی کہ آپ � ای م�ل، فون ! اپ�ن صحت ب�مہ � بار� منی باخ�ب ر�نی 
، اور پتہ آپ �  ا�اؤنٹ منی موجودە ہو تا�ہ  NYStateofHealth@نم�ب

جب آپ � ب�مہ � تجد�د کا وقت ہو تو آپ � رابطہ ک�ا جا س�۔ اپین 
 on.ny.gov/3PDALBt: رابطہ � معلومات کو اپ ڈ�ٹ کر�ن کا ط��قہ جاننی 

#StayConnected #NYS 
 
 

INSTAGRAM 
�قیین بنائنی کہ آپ � ای م�ل، فون ! اپ�ن صحت ب�مہ � بار� منی باخ�ب ر�نی 

، اور پتہ آپ �  ا�اؤنٹ منی موجودە ہو تا�ہ  NYStateofHealth@نم�ب

 
 
 
 
 

 

https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20Post%208-%20FB.png
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جب آپ � ب�مہ � تجد�د کا وقت ہو تو آپ � رابطہ ک�ا جا س�۔ 
nystateofhealth.ny.gov � ساتھ پر ک� �ڻ�فائ�ڈ انرولمنٹ اسسڻ�ٹ 

پر کال ک��ں۔  5777-355-855-1اپین رابطہ � معلومات اپ ڈ�ٹ ک��ں �ا 
StayConnected #NYS# 

 
 

FACEBOOK/LINKEDIN 
 Medicaid ،Child Health� م��وط رە کر  NYStateofHealth@ا� 

Plus  اورEssential Plan  اپ�ن ب�مہ � ! منی آ�ن وا� تبد�لیوں � ل�ی ت�ار ر�نی
تجد�د � ل�ی ت�ار ہو�ن � ل�ی اس گائ�ڈ پر عمل ک��ں۔ 

on.ny.gov/3PDALBt #StayConnected #TextAlerts 
 

TWITTER 
 Medicaid ،Child Health� م��وط رە کر  NYStateofHealth@ا� 

Plus  اورEssential Plan  اپ�ن ب�مہ � ! منی آ�ن وا� تبد�لیوں � ل�ی ت�ار ر�نی
تجد�د � ل�ی ت�ار ہو�ن � ل�ی اس گائ�ڈ پر عمل ک��ں۔ 

on.ny.gov/3PDALBt #StayConnected #TextAlerts 
 

INSTAGRAM 
 Medicaid ،Child Health� م��وط رە کر  NYStateofHealth@ا� 

Plus  اورEssential Plan  اپ�ن ب�مہ �! منی آ�ن وا� تبد�لیوں � ل�ی ت�ار ر�نی 
تجد�د کرا�ن � ل�ی ت�ار ہو�ن � ل�ی اس گائ�ڈ پر عمل ک��ں۔ م��د جان�ن � ل�ی 

info.nystateofhealth.ny.gov/COVID-19-Changes  مالحظہ ک��ں۔
#StayConnected #TextAlerts 

 

 
 
 
 

 
 

 
FACEBOOK/LINKEDIN 

�ا  Medicaid ،Child Health Plusا�ر آپ �ا خاندان کا کوئئ فرد اس وقت 
Essential Plan  وری ، تو تجد�د � ساتھ باخ�ب ر�نا �ن منی اندراج شدە ��

۔  ��@NYStateofHealth  آپ کو مطلع کر�ن � ل�ی نو�س بھی�ب گا کہ آپ
۔ م��د جاننی  : � صحت ب�مہ � تجد�د کا وقت کب ��

on.ny.gov/41iXuJ4 #HealthInsurance #NY 
 

TWITTER 
منی  Essential Plan�ا  Medicaid ،Child Health Plusا�ر آپ �ن الحال 

۔  وری �� ، تو تجد�د � ساتھ باخ�ب ر�نا �ن اندراج شدە ہنی
@NYStateofHealth   آپ کو یہ بتا�ن � ل�ی نو�س بھی�ب گا کہ آپ � ب�مہ

۔ م��د جاننی   on.ny.gov/41iXuJ4 #NY: � تجد�د کا وقت کب ��
 

INSTAGRAM 
�ا  Medicaid ،Child Health Plusفرد اس وقت ا�ر آپ �ا خاندان کا کوئئ 

Essential Plan  وری ، تو تجد�د � ساتھ باخ�ب ر�نا �ن منی اندراج شدە ��
۔  ��@NYStateofHealth  آپ کو مطلع کر�ن � ل�ی نو�س بھی�ب گا کہ آپ

۔ م��د جاننی  : � صحت ب�مہ � تجد�د کا وقت کب ��
info.nystateofhealth.ny.gov/frequently-asked-questions-

about-renewals #HealthInsurance #NY 
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FACEBOOK/LINKEDIN 

؟   Medicaid، Childک�ا آپ اپ�ن صحت ب�مہ � تجد�د � ل�ی ت�ار ہنی
Health Plus  اورEssential Plan   

گ
وع ہو جا�ئ � ! � تجد�د جلد �ش

NYStateofHealth @ آپ کو ا�ک نو�س بھی�ب گا جس منی بتا�ا جا�ئ گا کہ
آپ � ب�مہ � تجد�د کا وقت کب �� اور آپ کو کون � اقدامات کر�ن � 

۔  ورت �� پر م��د  on.ny.gov/41iXuJ4. #NYSMedicaid #Renewal�ن
 جاننی 

 
TWITTER 

؟ ا�   Medicaid ،Childک�ا آپ اپ�ن صحت ب�مہ � تجد�د � ل�ی ت�ار ہنی
Health Plus  اورEssential Plan   

گ
وع ہو جا�ئ � ! � تجد�د جلد �ش

NYStateofHealth @ آپ کو ا�ک نو�س بھی�ب گا جس منی تفص�ل � بتا�ا
۔ ورت ��  جا�ئ گا کہ تجد�د کا وقت کب �� اور آپ کو ک�ا اقدامات کر�ن � �ن

 
INSTAGAM 

؟   Medicaid، Childک�ا آپ اپ�ن صحت ب�مہ � تجد�د � ل�ی ت�ار ہنی
Health Plus اور ،Essential Plan   

گ
وع ہو جا�ئ � ! � تجد�د جلد �ش

NYStateofHealth @ آپ کو ا�ک نو�س بھی�ب گا جس منی بتا�ا جا�ئ گا کہ
آپ � ب�مہ � تجد�د کا وقت کب �� اور آپ کو کون � اقدامات کر�ن � 

۔  ورت �� -info.nystateofhealth.ny.gov/frequently-asked�ن
questions-about-renewals. #NYSMedicaid #Renewal  پر م��د

 جاننی 
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