
एक झलकमा Qualified 
Health Plan

को योगय छ?
वयक्तिहरू जो: 
• न्यू्ोर्क  राज्मा बस न्े न्वासीहरू 
• ्.ुएसमा रा्यू्ी रूपमा बस न्े
•  Medicaid, Essential Plan वा Child 

Health Plus लागि ्ोग् ्भएरा 
हामीलाई निमिमा सम्पक्क  गि््कहोस:्
• nystateofhealth.ny.gov
• 1-855-355-5777 वा TTY 
1-800-662-1220

के-के क्राहरू समाविष्ट छि?्
• न्:शुलर रोरथाममयूलर स्ाहार
• अन्तरंि स्ाहार 
• बहहरंि सनेवाहरू 

• मा्ततृव र ्वजा्त शशश ुस्ाहार 
• आप्तराली् सनेवाहरू
• ल्ाब र इमनेजजङ
• न्रा्करर्त औषगरहरू 

• पु्वा्कस र बास सनेवाहरू

•  मा्शसर सवास्थ् ्तथा लाियूपदाथ्क दरु््कस्ी 
ववरार सनेवाहरू

• सवसथ्ता र दीर्क रोि र्वसथाप् सनेवाहरू
• बालबाशलराहरूरो लागि दन्त ्तथा दृज्टि
केही योजिाहरूमा ियसक दनति तिथा अनय 
लाभहरू ्पनि समाविष्ट ह्िस्छि।्

NY State of Health लने लाियू्ोग् संरी् ्ािररर अगरराररा 
रा य्ू् र राज् रा्यू्हरूरो अ्ुपाल्ा िर्क  र जान्त, रङ, राज्रि् 
मयूल, रम्क, शलङि, उमनेर, ववैाहहर/पाररवाररर जसथन्त, गिरफ्तार 
रनेरर्क, अपरारी दोषी ठहर(हरू), शलङि पहहचा्, ्ौ् अ्ुरयू ल्, 
वरिडरसपोजजङ वंशाणुि्त िुणहरू, सनै् जसथन्त, ररनेल ुहहसंारो 
पीडर्तरा जसथन्तहरू र/वा बदलारो आरारमा भनेदभाव िददै्। 



एउ्टा ग्णसतिरीय सिास्थय योजिा (QUALIFIED HEALTH PLAN, QHP) लाई लागति कनति लागछ? 
माससक वरिसमयमहरू: ्तपाईंलने रोज न्े ्ोज्ामा ्तपाईंलने रिन्त महह्ा रन्त न्त न्े भन न्े रुरा न्भ्कर िर्क। थुरिै मान्सहरू रर क्ने डरटिहरूरो लागि ्ोग् हुनर् ्जसलने ्तपाईंरो माशसर लाि्त रम िर्क। 

वष्करो $51,040 आज््क  ि न्े र्ज््तहरू र $104,800 आज््क  ि न्े 4 ज्ारो पररवार रर क्ने डरटिहरूरो लागि ्ोग् हु्स्र्।्  

लागति साझदेारी:  लाि्त साझनेदारी भ न्ेरो ्तपाईंलने सवास्थ् स्ाहार रिाप्त िदा्क भु््ता्ी ि्ु्कहु न्े ररम हो। रने ही मान्सहरू उ्ीहरूरो आमदा्ीरो आरारमा ्ी लाि्तहरू भु््ता्रो लागि मद्द्त रिाप्त ि््क 
पन् ्ोग् हुनर्।् चारवटिा स्तरमा अफर िरर न्े स्ट्ाणरर्क ्ोज्ाहरूरो लागि QHP लाि्त साझनेदारीरो उदाहरणहरू ्तल र्।् अन् ्ोज्ाहरू ववशभन् लाि्त साझनेदारी र अन्तरर््त समावव्टि 

सनेवाहरूमा उपलबर र्।्

पलेट्टिम गोल्ड ससलभर ब्ोनज

िाव््कक क्टौतिी $0 $600 $1,300 $4,700

रोकथाममूलक सयाहार नि:श्लक नि:श्लक नि:श्लक नि:श्लक

रिाथसमक हेरचाह चचककतसक भे्ट* $15 $25 $30 $50

विशे् ज्ञसँगको भे्ट* $35 $40 $50 $75

रिनति भिा्कको अनतिरंग अस्पतिाल $500 $1,000 $1,500 50% लागति साझदेारी

वयिहारम्खी सिास्थय बटहरंग सभकज्ट $15 $25 $30 $50

रिनति भिा्क वयिहारम्खी सिास्थय अनतिरंग भे्ट $500 $1,000 $1,500 50% लागति साझदेारी

आककसमक कक्ष $100 $150 $300 50% लागति साझदेारी

सशघ्र सयाहार $55 $60 $70 50% लागति साझदेारी

किकजकल थेरा्पी, िाचि थेरा्पी, वयािसानयक थेरा्पी $25 $30 $30 $50

*सब ै2021 मा्र ब्ोनज ्ोज्ाहरूलने रटिौ्ती ि््क सकर न्े (उपभो््तालाई रो-पनेमनेनटि भु् ्ता्ी ि््क आवश्र हुनर) पयूरा ि्ु्कअनर रिाथशमर स्ाहार रिदा्र वा ववशनेषज्ञहरूलाई रयू ल ्ती् भनेटिहरूरो लागि अ्मुन्त हदनर।

सिास्थय सयाहार सेिाहरूका लाचग लागति साझदेारी

पलेट्टिम गोल्ड ससलभर ब्ोनज

जेिेररक $10 $10 $10 $10

मानय ब्ाण्ड $30 $35 $35 $35

मानय िभएका ब्ाण्ड $60 $70 $70 $70

निददेसशति औ्चिहरूका लाचग लागति
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