
 افراد اور خاندان: 
اپنے طبی اخراجات کم کریں

NY State of Health میں 
دستیاب الگت میں اشتراک میں چھوٹ

ریاست کے ذریعہ چلنے والے NY State of Health، آفیشیل 
ہیلتھ پالن مارکیٹ پلیس میں بیمہ خریدنے والے کچھ افراد اور 
خاندان الگت میں اشتراک میں چھوٹ کے اہل ہوں گے جس سے 
میں  کرنے  ادا  کم  وقت  کرتے  موصول  نگہداشت صحت  انہیں 

سہولت ملے گی۔

آپ nystateofhealth.ny.gov مالحظہ کرکے یہ پتہ کر 
 NY State سکتے ہیں کہ آیا آپ ریاست کے ذریعہ چلنے والے

of Health کی معرفت مفت یا کم قیمت کے صحت بیمہ کے لیے 
اہل قرار پا سکتے ہیں۔

الگت میں اشتراک میں تخفیف کیا ہیں اور یہ کس طرح کام کرتے ہیں؟ 

الگت میں اشتراک میں تخفیف نگہداشت صحت کی خدمات حاصل کرنے کے لیے آپ کی طرف سے دی جانے والی رقم کو کم کرتی 
ہے۔ یہ آپ کے قابل کٹوتی رقم، ضمنی ادائیگی، ضمنی بیمہ، اور استطاعت سے باہر پورے خرچ کو کم کرسکتے ہیں لیکن صرف اسی 
صورت میں جب آپ کا اندراج NY State of Health کے "سلور" لیول کے پالن میں ہو۔ آپ اپنے ماہانہ پریمیم پر بھی بچت کے اہل 
ہو سکتے ہیں جسے پریمیم ٹیکس کریڈٹس کہا جاتا ہے۔ الگت میں اشتراک حاصل کرنے کے واسطے آپ کو پریمیم ٹیکس کریڈٹ کے 
لیے اہل قرار پانا ضروری ہے۔  ہمارے حقائق نامہ آپ کے پریمیم ٹیکس کریڈٹ کو سمجھنا: افراد اور خاندانوں کے لیے اختیارات سے 

مزید جانیں۔ 

آپ کو الگت میں اشتراک میں جتنی چھوٹ مل سکتی ہے اس کا انحصار آپ کی آمدنی پر ہوتا ہے۔ آپ کی آمدنی جتنی ہی کم ہوگی اتنی 
ہی زیادہ مدد آپ کو مل سکتی ہے۔

•  وفاقی سطح افالح (Federal Poverty Level, FPL) کے 138% اور 250% کے بیچ کی آمدنی والے افراد اور خاندان اپنی 
قابل کٹوتی رقوم، ضمنی ادائیگیوں اور ضمنی بیمہ میں مدد حاصل کر سکتے ہیں، تاکہ وہ جب بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں یا انہیں 

نگہداشت صحت کی دیگر خدمات درکار ہوں ہر بار انہیں کم ادائیگی کرنی پڑے۔ 

مثال کے طور پر، FPL کا  138% - 250%   ایک فرد کے لیے 16,243$-29,425$  کے بیچ آمدنی کے برابر ہے اور چار  -
افراد والے خاندان کے لیے 33,465$-60,625$  کے بیچ آمدنی کے براہر ہے۔ 

کم آمدنی والے افراد مفت عوامی صحت بیمہ کے لیے اہل قرار پا سکتے ہیں۔ -

 نگہداشت صحت میں اصالح کے بارے میں مزید جاننے اور یہ پتہ کرنے 
 کے لیے کہ آیا آپ الگت میں اشتراک میں چھوٹ کے لیے اہل قرار پا سکتے ہیں، 

 nys tateofhealth.ny.gov پر NY State of Health مالحظہ کریں یا 
5777-355-855-1 پر کال کریں۔
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آپ NY State of Health پر صحت بیمہ کی خریداری کر سکتے ہیں

 کیاالگت میں اشتراک کی مراعات کسی صحت 
 منصوبے کے لیے ہیں؟  

صرف  بچتیں  یہ  پر  الگتوں  فاضل  آپ  بات:  اہم 
آپ  جب  ہیں  سکتے  کر  حاصل  میں  صورت   اس 
NY State of Health کے ذریعہ "سلور لیول" کے 

پالن میں اندراج کرائیں گے۔

یا  250%   پر  جب آپ وفاقی سطح افالح )FPL( کے 
اس سے کم پر کسی پریمیم ٹیکس کریڈٹ کے اہل قرار 
پائیں گے اور NY State of Health کے ذریعہ کسی 
سلور پالن میں اندراج کروائیں گے تو الگت میں شراکت 

میں چھوٹ خود بخود آپ کے کوریج پر الگو ہوگی۔

مالی اعانت کی جاننے الئق اصطالحات

"الگت میں اشتراک" یہ ہے کہ بیمہ شدہ رہتے ہوئے آپ کو جو 
نگہداشت صحت موصول ہوتی ہے اس کے ضمن میں آپ کتنی 
ادائیگی کرتے ہیں۔ اس میں قابل کٹوتی رقوم، ضمنی ادائیگیاں، 
وہ  کی  خدمات  یا  پریمیم  میں  اس  ہیں۔  شامل  بیمہ  ضمنی  اور 
الگتیں شامل نہیں ہیں جو آپ کے صحت بیمہ کے تحت محیط 

نہیں ہیں۔  

بیشتر قسموں  نگہداشت کی  ہیں جو  ہوتی  قابل کٹوتی رقوم وہ 
شروع  ادائیگی  ذریعہ  کے  منصوبہ  کے صحت  آپ  لیے  کے 
کیے جانے سے پہلے آپ کو ادا کرنا ضروری ہوتی ہیں۔ مثالً، 
اگر آپ کی قابل کٹوتی رقم 1,000$ ہے تو آپ کا منصوبہ آپ 
کو موصول ہونے والی بیشتر نگہداشت کے لیے تب تک کوئی 
بھی ادائیگی نہیں کرے گا جب آپ 1,000$ قابل کٹوتی رقم کو 

پورا نہ کرتے ہوں۔ 
خریدے  - نئے  تحت،  کے  قانون  صحت  نگہداشت  وفاقی 

تدارکی نگہداشت صحت کی  ہوئے منصوبوں کو بعض 
خدمات کاپورا پورا احاطہ کرنا ضروری ہے– آپ کو یہ 
خدمات حاصل کرنے کے وقت قابل کٹوتی رقم یا الگت 

میں اشتراک کی دوسری رقم ادانہیں کرنی ہوگی۔   

ضمنی ادائیگیاں ڈالر کی مقررہ رقوم )مثالً، 20$( ہوتی ہیں   •
جو آپ نگہداشت صحت کی محیط خدمات کے لیے ادا کرتے 
ہیں۔  ضمنی ادائیگی نگہداشت صحت کی محیط خدمات کی 

قسم کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے۔

کی  خدمت  محیط  کسی  کی  صحت  نگہداشت  بیمہ  ضمنی   •
الگتوں کا آپ کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ رقم کا وہ فیصد ہوتا ہے 
جو بیمہ دہندہ سروس کے لیے چارج کیے جانے کا فیصلہ 

کر سکتا ہے۔ 
مثالً، اگر آپ کا ضمنی بیمہ 20% ہے اور آپ کا طبی  -

کٹوتی رقم  قابل  اپنی  آپ  اور  1,000$ ہے  کار  طریقہ 
کی تکمیل کرتے ہیں تو، آپ کے ضمنی بیمہ کی ادائیگی 
1,000$ کا 20% یا 200$ ہوگی۔ آپ کے صحت بیمہ 
کا منصوبہ بل کی باقی رقم ادا کرے گا؛ 80% یا 800$۔
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بیشتر افراد کو بیمہ کروانا ضروری ہے ورنہ ہرجانہ ادا کرنا ہوگا۔
آج ہی بیمہ کروائیں۔


