
 American Rescue Plan  سے متعلق مزید معلومات کے لئے یہاں جائیں: 
 https://info.nystateofhealth.ny.gov/AmericanRescuePlan

 nystateofhealth.ny.gov  :آن الئن

 صارف خدمت مرکز کو فون کریں:  
1-855-355-5777 (TTY:1-800-662-1220)

اندراج کا معاون:
 Info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor

نئی وفاقی مالی اعانت اور بھی زیادہ کفایتی ہوجاتی ہے۔ اگر آپ 
پہلے سے ہی مالی مدد کے ساتھ اندراج کرچکے ہیں تو ، آپ کو 

مزید رقم مل سکتی ہے۔ اگر آپ نہیں ہیں تو، آپ پہلی بار مالی مدد 
کے لئے اہل ہو سکتے ہیں… یہاں تک کہ اگر آپ پہلے اہل نہیں 

تھے۔

 صحت کی دیکھ بھال اب اور    
مزید   کفایتی ہوگئی ہے

نئی مالی مدد دستیاب ہے!

NY State of Health  سے رابطہ کریں:
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Essential Plan  بہت سے کم آمدنی والے افراد کیلئے 
موزوں ہے۔

اہل قرار پانے والوں کے لیے ماہانہ پریمیم 0$ ہے۔

نیز کچھ بھی منہا پذیر نہیں ہے لہذا پالن شروع ہوتے ہی آپ کی 
صحت کی دیکھ بھال کیلئے ادائیگی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 

ESSENTIAL PLAN دوسرے صحت 
منصوبوں کی طرح وہی فوائد پیش کرتا ہے:

ماہرین سمیت ڈاکٹر تشریف التے ہیں

Essential Plan  کے تحت، اپنی صحت کی ہر خدمت کیلئے آپ جو 
حصہ ادا کرتے ہیں- آپ کی مشترکہ ادائیگی- وہ بھی بہت کم  کبھی 

کبھار 0$ ہوتي ہے،

اور احتیاطی خدمات مفت ہیں، بشمول ڈاکٹر کی معمول کی جانچیں اور 
سکریننگز شمول ہیں-

 Essential Plan کے لیے آج ہی سائن اپ کریں۔ 
اندراج پورے سال کھال ہے۔

NY State of Health  قابل اطالق وفاقی دیوانی حقوق کے قوانین اور ریاستی قوانین کی تعمیل کرتا ہے اور نسل، رنگ، قومی بنیاد، مسلک/
مذہب، جنس، عمر، ازدواجی/کنبہ جاتی حیثیت،      گرفتاری کے ریکارڈ، مجرمانہ سزا یابی)سزا یابیوں(، صنفی شناخت، جنسی رجحان، ثانوی جینیاتی 

خصوصیات، فوجی حیثیت، خانگی تشدد کے متاثر کی حیثیت اور/یا انتقام کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہیں کرتا ہے۔
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آپ کے ڈاکٹر کے ذریعہ آرڈر کردہ ٹیسٹس

ہسپتال میں اندر اور باہر مریضوں کی دیکھ بھال

تجویز ادویا

دانتوں اور بینائی کے فوائد

2021 میں نیا:

ور تمام 
 پریمیم ا

$0

 منصوبوں میں بینائی 

 اور دانتوں کا عالج 

شامل ہے۔

THE 
ESSENTIAL

PLAN


