
NY State of Health  نیو 
یارک کا باضابطہ ہیلتھ پالن 

مارکیٹ پلیس ہے۔

اگر آپ کی عمر 19  سال یا اس 
 New York  سے کم ہے اور آپ

State  میں رہتے ہیں تو آپ اتنی 
قیمت پر صحت بیمہ تالش کر 

سکتے ہیں جس کے آپ متحمل ہو 
سکتے ہیں۔

میں کس طرح اندرراج کراؤں؟

یہ 4 اہم چیزیں ہیں آپ کو جان لینا چاہیے

آپ کے پاس انتخابات ہیں  1
ایک نوعمر بالغ فرد کے بطور، آپ کو یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ آیا آپ کو اپنے والدین 

 NY State of  کے صحت بیمہ پر رہنا ہے۔ اگر آپ خود اپنا بیمہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو
Health  پر ڈھیر سارے مل جائیں گے۔ مختلف کوریج کی سطحوں اور ادائیگی کی شرائط پر 
بہت سارے منصوبے موجود ہیں۔ اس کا مطلب  یہ ہے کہ آپ کو امکانی طور پر کوئی ایسا مل 

جائے گا جس سے آپ کی ضرورتیں پوری ہوں گی اور جو آپ کے بجٹ کے اندر رہیں گی۔

آپ کو ایک اچھا سودا مل جائے گا  2
چاہے ان کی الگت جو بھی ہو،  NY State of Health  میں پیش کردہ صحت کے تمام 

منصوبوں سے صحت کی دیکھ بھال کی 10 کلیدی خدمات پورا ہونا ضروری ہے۔  ان میں نسخے 
والی دوائیں، ڈاکٹر کی مالقاتیں، ہسپتال میں دیکھ بھال اور ہنگامی خدمات  –  حتی کہ روک تھام 
اور بہبود کی خدمات بھی شامل ہیں۔ لہذا آپ کو ایک اچھا سودا مل جائے گا، چاہے آپ جو بھی بیمہ 

منصوبہ منتخب کریں۔

سستے اختیارات دستیاب ہیں  3
اہل قرار پانے والوں کے لیے  Medicaid  اور Essential Plan کم قیمت پر یا بغیر ماہانہ 

الگت کے ایک ہی معیار کا کوریج فراہم کرتے ہیں۔ Medicaid  میں کوئی پریمیم یا کٹوتی 
اورمعمولی ضمنی ادائیگی نہیں ہے؛ Essential Plan پر ایک ڈالر یومیہ سے کم الگت آتی 
ہے، اس میں کوئی کٹوتی اور معمولی ضمنی ادائیگی نہیں ہے۔ دیگر تمام منصوبوں کے لیے، 
چیک کرکے دیکھیں کہ آیا آپ اپنی الگت کم کرنے کے لیے مالی مدد کے اہل قرار پاتے ہیں۔

New York State  نے صحت بیمہ خریدنے اور اس   4
کے لیے ادائیگی کرنے کو آسان بنا دیا ہے

بہت سارے لوگوں کے لیے، بیمہ سے مراد کاغذی کام اور الجھن ہے۔ وہ ہم کرتے ہیں۔ لہذا، ہم نے 
آپ کے لیے درست منصوبہ منتخب کرنے اور اس کے لیے سائن اپ کرنے کے معاملے میں قدم بہ 
قدم آپ کی مدد کے لیے کیس سے متعلق ڈھیر سارے تربیت یافتہ ماہرین کو بحال کر رکھا ہے۔ آپ 
 یہ مدد آن الئن، فون پر یا اپنے قیام اور کام کرنے کی جگہ پر حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ساری 

زبانوں میں بھی دستیاب ہے۔

 نوعمر بالغان 

کے لیے صحت بیمہ پر مختصر حقائق

نامہ حقائق 

22021  - Urdu

nystateofhealth.ny.gov

یا
:TTY 5777-355-855-1 یا

1-800-662-1220

یا
آپ کے   گھر یا دفتر کے قریب 

مصدقہ معاون سے مفت شخصی 
مدد کے ذریعے۔ 

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/فیملی کی حیثیت، گرفتاری کے 

ریکارڈ، مجرمانہ سزا یابی )یابیوں(، صنفی شناخت، 
جنسی رجحان، سابق جینیاتی صفات، فوجی حیثیت، 
گھریلو تشدد کے متاثرین کی حیثیت اور/یا انتقامی 

کارروائی کی بنیاد پر امتیاز نہیں کرتا ہے۔
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