स्वास्थ्य हे रचाह अब अझ बढी
किफायती भएको छ
नयाँ वित्तीय सहायता उपलब्ध छ!

नयाँ संघीय कोषले योजनामा सामेल हुने आर्थिक भर हुने

प्रक्रियालाई अझ किफायती बनाउँ छ। तपाईं पहिले नै वित्तीय
सहायतामा नामांकित हुनह
ु ु न्छ भने, तपाईंलाई अधिक रकम
मिल्न सक्छ। तपाईं हुनह
ु ु ँदैन भने, तपाईं पहिले योग्य ठहर
नहुनभ
ु एको भए तापनि... अब तपाईं पहिलो पटक वित्तीय
सहायताका लागि योग्य हुन सक्नुहुन्छ।
NY State of Health मा सम्पर्क गरह
्नु ोस ्:
Nystateofhealth.ny.gov मा अनलाइन
सेवाग्राही सेवा केन्द्र:
1-855-355-5777 (TTY:1-800-662-1220)
दर्ता गराउनको लागि सहायक:
Info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor
अमेरिकी उद्धार योजनाको बारे मा अधिक जानकारीका लागि यहाँ जानह
ु ोस:्
https://info.nystateofhealth.ny.gov/AmericanRescuePlan
11158 (Nepali)
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Essential Plan न्न
यू आय भएका धेरैको लागि उचित छ।
योग्य हुने व्यक्तिका लागि मासिक प्रिमियम $0 छ।
अनि त्यहाँ कुनै पनि डिडक्टिबल छै न त्यसैले यस योजनाले
तपाईंको स्वास्थय सेवा निम्ति सोझै भुक्तानी गर्न शरु
ु गर्छ।

यो इसेन्सियल प्लानले अन्य स्वास्थ्य योजनाहरूले
प्रदान गर्ने उही गण
ु स्तरका लाभहरू प्रदान गर्दछ:
डाक्टर (पिकित्सक) भिजिटहरू, विशेषज्ञहरू सहित
तपाईंको चिकित्सकले गर्न भनेका परीक्षणहरू
नुस्खाका औषधिहरू
अस्पतालमा अन्तरं ग तथा बहिरं ग सेवा
दन्त तथा दृष्टि सेवाहरू

Essential Plan अन्तर्गत, तपाईँले प्रत्येक स्वास्थ्य सेवाको
लागि तिर्ने भाग — तपाईँको कोपेमेन्ट — पनि धैरै न्यून हुन्छ,
कहिलेकाहिँ $0 हुन्छ।

र नियमित डाक्टर जाँच र परीक्षण लगायतका रोकथाममूलक
सेवाहरू नि:शुल्क छन ्।

आवश्यक योजनाको लागि आजै साइन अप गर्नुहोस ्।
रिको लागि दर्ता प्रक्रिया खुल्ला छ।
NY State of Health ले लागूयोग्य संघीय नागरिक अधिकारहरूका कानून र राज्य कानूनहरूको अनुपालन गर्छ र जाति,

वर्ण, राष्ट्रिय मूल, आस्था/धर्म, लिङ्ग, उमेर, वैवाहिक/पारिवारिक स्थिति, असक्षमता, गिरफ्तारी रे कर्ड, अपराध सिद्ध भएको

काण्ड(हरू), लैङ्गिक पहिचान, लैङ्गिक झुकाव, पूर्व व्यवस्थित वंशाणुगत विशेषताहरू, सैन्य स्थिति, घरे लु हिंसा, पीडित स्थिति
र/वा प्रतिकारको आधारमा भेदभाव गर्दै न।
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