
آپ صحت کی 
بھال  سستیدیکھ 

کے حقدار ہیں۔
NY State of Health آپ کو آپ کی ضرورت کے 
مطابق درست منصوبہ تالش کرنے اور اخراجات 

کم کرنے میں مالی مدد دینے کے لئے موجود ہے۔

بہت سے سستے اور معیاری صحت کے منصوبے

تاریخ ہائے پیدائش
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NY STATE OF HEALTH میں آپ کو ملیں گے:

سائن اپ کرنا بہت ہی آسان! اپنے خاندان کے ہر فرد کے 
بارے میں مندرجہ ذیل معلومات حاصل کریں:

اپنے لئے منصوبہ منتخب کرنے میں حسبِ ضرورت مدد

سوشل سیکیورٹی نمبرز، یا قانونی 
تارکین وطن کے لیے دستاویز نمبرز اگر مہیا ہوں

آپ کے منتخب کردہ منصوبے کی ادائیگی میں مدد

مالزمت، آمدن ریکارڈز، اور 
صحت کے بیمے کی معلومات

کم آمدن والے افراد کے لئے Essential Plan )الزمی منصوبہ(

آج ہی اندراج کرائیں!
5777-355-855-1 یا 

TTY )ٹی ٹی وائی(: 1-800-662-1220 
nystateofhealth.ny.gov

مفت بالمشافہ مدد



THE ESSENTIAL PLAN
)الزمی منصوبہ( 

Essential Plan )الزمی منصوبہ(نیو یارک کے کم آمدن 
والے بہت سے لوگوں کے لئے بالکل مناسب ہے۔

کچھ کو تو اس کی الگت روزانہ ایک ڈالر سے بھی کم پڑتی 
ہے۔ باقی لوگوں کے لیے، اس پر کوئی الگت نہیں آتی۔

اور اس میں کوئی کٹوتی نہیں ہوتی جس سے منصوبہ فورًا 
ہی آپ کی طبی نگہداشت کے لئے ادائیگی شروع کر دیتا ہے۔ 

ڈاکٹر، بشمول ماہرین سے مالقاتیں

آپ کے ڈاکٹر کے کہے گئے ٹیسٹ

نسخے کے مطابق دوائیں

ہسپتال میں داخلی و خارجی 
نگہداشت

ESSENTIAL PLAN ) الزمی منصوبہ(بھی وہی 
معیاری سہولیات پیش کرتا ہے 

جو دوسرے منصوبے دیتے ہیں۔

Essential Plan )الزمی منصوبہ( کے تحت صحت کی ہر خدمت 
پر آپ کی ادائیگی میں شراکت کرتا ہے — آپ کی شراکتی ادائیگی 
)کو پے( — بھی بہت کم ہے۔ اور بعض اوقات تو یہ 0 ڈالر بھی 

ہوتی ہے۔

حفاظتی خدمات، مثالً معمول کے معائنے اور سکریننگز، کے لئے آپ 
کو کوئی ادائیگی ہی نہیں کرنی ہوتی۔

آج ہی Essential Plan )الزمی منصوبے( کے لئے 
سائن اپ کریں۔ اندراج  سارا سال جاری رہتے ہیں۔

NY State of Health متعلقہ وفاقی شہری حقوق اور ریاستی حقوق کا پابند ہے، اور نسل، رنگ، قومیت، عقیدہ/مذہب، 
جنس، عمر، ازدواجی/گھریلو حیثیت، قید و بند کے ریکارڈ، مجرمانہ حیثیتوں، صنفی شناخت، جنسی پسندیدگی، جینیاتی خواص 

کے رجحانات، فوجی حیثیت، گھریلو تشدد میں مبتال ہونے کی حیثیت اور/یا انتقامی کارروائی کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کرتا۔
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