
तपाईंवहनीय 
स्वास्थ्यस्याहारकोलागि 
योग्य हुनुहुन्छ
तपाईंलाई आफ्ना लागतहरू कम गर्ने सही योजना र 
वित्तीय सहायता फेला पार्नको लागि व्यक्तिगत मद्दत 
उपलब्ध गराउने NY State of Health विभाग यहाँ छ।

धेरै वहनीय गुणस्तर स्वास्थ्य योजनाहरू

जन्म मिति
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NY STATE OF HEALTH मा तपाईंले निम्न 
फेला पार्नुहुनेछ

हस्ताक्षर गर्नु सामान्य हो! तपाईंको परिवारका 
प्रत्येक सदस्यको लागि यो जानकारी राख्नुहोस्

व्यक्तिगतकरणले आफ्नो योजना रोज्न मद्दत गर्छ

सामाजिक सुरक्षा नम्बरहरू वा, कागजातका नम्बरहरू उपलब्ध छन् भने 
कानूनी आप्रवासीहरूका लागि

तपाईंले छनोट गर्नुभएको योजनाको लागि गरिएको मद्दत

रोजगारी, आम्दानी रेकर्डहरू र 
स्वास्थ्य बीमा जानकारी

न्यून आम्दानी भएका व्यक्तिहरूका लागि The Essential Plan 
(महत्त्वपूर्ण योजना)

आज नामांकन गर्नुहोस्!
1-855-355-5777 वा 
TTY: 1-800-662-1220 

nystateofhealth.ny.gov
नि:शुल्क व्यक्तिको मद्दत



THE ESSENTIAL PLAN 
(एउटा महत्त्वपूर्ण  
योजना)
The Essential Plan (महत्त्वपूर्ण योजना) न्यून आम्दानी 
भएका धेरै न्यू योर्करहरूका लागि एकदमै सही छ।

केहीका लागि, दिनको एक डलर भन्दा कम लागत लाग्छ। अन्यका 
लागि, केही लागत लाग्दैन।

र यसमा कुनै कटौती छैन, त्यसकारण योजनाले तपाईंको स्वास्थ्य 
स्याहारको लागि सही तरिकामा भुक्तान गर्न सुरु गर्छ। 

विशेषज्ञहरू सहित चिकित्सक भेटहरू

तपाईंको चिकित्सकद्वारा निर्देशित परीक्षणहरू

निर्धारित औषधिहरू

अस्पतालमा अन्तरङ्ग तथा 
बहिरङ्ग स्याहार

THE ESSENTIAL PLAN (महत्त्वपूर्ण 
योजना)ले अन्य स्वास्थ्य योजनाहरूका जस्तै 
समान गुणस्तरका लाभहरू प्रस्ताव गर्छ

Essential Plan (महत्त्वपूर्ण योजना) अन्तर्गत, तपाईंले 
प्रत्येक स्वास्थ्य सेवाको लागि भुक्तान गर्ने सेयर — तपाईंको 
सह-भुक्तानी — पनि एकदमै कम छ। र कहिलेकाहीँ, यो $0 पनि छ।

र तपाईंले नियमित चिकित्सक परीक्षण तथा जाँचहरू जस्ता 
सुरक्षात्मक सेवाहरूका लागि केही पनि भुक्तान गर्नुहुन्न।

आज Essential Plan (महत्त्वपूर्ण योजना)को लागि हस्ताक्षर 
गर्नुहोस्। सम्पूर्ण वर्षभरी नै नामांकन खुल्ला हुन्छ।

NY State of Health (न्यूयोर्क राज्य स्वास्थ्य विभाग) ले उपयुक्त संघीय नागरीक अधिकारहरूका कानून तथा राज्य कानूनहरूको 
अनुपालन गर्छ र यसले जाति, रङ, राष्ट्रिय मूल, आस्था/धर्म, लिङ्ग, उमेर, वैवाहिक/परिवार स्थिति, गिरफ्तारी रेकर्ड, अपराधी 
धारणा(हरू), लैङ्गिक पहिचान, यौन झुकाव, पूर्व व्यवस्थित वंशाणुगत विशेषताहरू, मिलिटरी स्थिति, घरेलु हिंसा पीडित स्थिति र/वा 
प्रतिकारको आधारमा भेदभाव गर्दैन।
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