
तपाईंले NY State of Health को बारेमा थाहा 
पाउनुपनने 4 वटा महततवपूर्ण कुराहरू ननमन हुन ्

1  तपाईंसँग रोजाइहरू छन ्
युवा वयस्क्को रूपमा, तपाईंले आफ्ो अभििाव्क्को सवास्थय योज्ामा बस्े ि्ी न्र्णय 
ग्ु्णपर्ण। NY State of Health मा तपाईंले न्म् ्ुकरा पाउ्ुहु्ेर: तयहाँ ववभिन् ्किरेज 
सतर र िकता्ी सत्णहरूमा थुप्रै योज्ाहरू र्।् यस्को मतलब तपाईंले आफ्ो आवशय्कता 
पूरा ग न्े र आफ्ो बजेट भित्रै रह्े एउटा पतता लगाउ् समिाव्ा हु्ेर।

2  तपाईंले राम्ो डिल प्ापत गनु्णहुनेछ
नत्ीहरूलाई जनत शल्क लागेपन् मतलब िए्, NY State of Health मा प्सताव गररए्को 
सबरै सवास्थय योज्ाहरूले 10 ्ुकञजी सवास्थय सयाहार सेवाहरू समाववषट गरे्को हु्ुपर्ण। 
यसमा न्र्नेभशत औषधी, चिक्कतस्क िेट, असपताल सयाहार र आपत्काली् सेवाहरू – 
रो्कथाम पन् र ्कलयार सेवाहरू समावेश हुनर्।् तयस्कारर तपाईंले ्ुक् बीमा योज्ा 
र्ोट ग्ु्णियो मतलब िए्, तपाईंले राम्ो डिल प्ापत ग्ु्णहु्ेर।

3  जुटाउनयोगय ववकलपहरू उपलब्ध छन ्
योगय हु्ेहरू्का लाचग, Medicaid र Essential Plan ्कम मात्ामा वा ्ुक्रै पन् माभस्क 
शुल्क बाहे्क अनय सवास्थय योज्ाहरू्को रूपमा समा् गुरसतर ्किरेज उपलबध गराउँर। 
Medicaid सँग ्ुक्रै पन् वप्भमयम वा ्कटौती र नयू् सह-िुकता्ीहरू ररै्; दर््मा िलर 
िनर्ा नयू् शुल्कहरू लाग्े Essential Plan, ्ुक्रै ्कटौती र नयू् सह-िुकता्ीहरू हँुर्रै्। 
सबरै अनय योज्ाहरू्का लाचग, तपाईं्को शुल्क ्कम ग््ण मद्दत ग््ण ववततीय्को लाचग आफू 
योगय हु्ुहुनर ि्ी हे््ण जाँि ग्ु्णहोस।्

4   New York State ककनमेल गन्ण र सवास्थय 
बीमाको लागग भुकतानी गन्ण सहज बनाएको छ
धेररै मान्सहरूलाई, बीमा्को मतलब ्कागजी्काय्ण र र्वुवधा हो। हामीले तयो प्ापत गययौं। 
तयस्कारर हामीले तपाईं्को लाचग सही हु्े योज्ा्को लाचग र्ोट र हसताक्षरदवारा, 
िररबद्ध, तपाईंलाई मद्दत ग न्े खणिमा थुप्रै प्भशक्क्षत ववशषेज्ञहरू राखे्का रौं। तपाईंले फो्मा 
वा तपाईं बस्े र ्काम ग न्े ठाउँमा पन्, यो मद्दत अ्लाइ् प्ापत ग््ण सक्ुहुनर। यो धेररै 
िाषाहरूमा पन् उपलबध र।

NY State of Health, 
सरकारी सवास्थय योजना 
बजार।

तपाईं 19 वा सोभन्ा बढि 
हुनुहुनछ र New York 
State बसनुहुनछ भने, हामीले 
तपाईंले जुटाउन सकने 
शुलकमा तपाईंको लागग 
सवास्थय बीमा पतता लगाउन 
मद्दत गन्ण सकछौं।

मलेै कसरी नाम लेखाउने?

आप्वासीहरूको  
लागग सवस्थय बबमा
को समबन्धमा शीघ्र त्थयहरू

त्थय पत्
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nystateofhealth.ny.gov

वा
1-855-355-5777 वा TTY:
1-800-662-1220

वा
तपाईंको घर वा काय्णको 
नजजकको प्माणरत सहयोगीबाट 
नन:शुलक प्तयक्ष मद्दत मार्ण त। 

NY State of Health ले प्िभलत संघीय 
्ागरर्क अचध्कार्का ्का्ू्हरू्को अ्ुपाल्ा 
गर्ण  र आफ्ा सवास्थय ्काय्णक्रम तथा 
कक्रया्कलापरूमा जानत, रङ, राष्षरिय मूल, भलङग, 
उमेर, असक्षमता्को आधारमा िेर्िाव गर्दै्।


