صحت بیمہ
کے لیے سائن اپ کرنے
کے لیے تیار ہو جائیں!
آپ کے تیار ہو جانے پر سائن اپ کرنا تیز اور آسان تر ہے۔ سائن اپ کرنے کے لیے
اپنے گھرانے کے ہر ممبر کے لیے جتنی زیادہ معلومات موجود رکھ سکتے ہوں
رکھیں۔
اگر آپ کے پاس یہ تمام معلومات نہیں ہیں تو بھی آپ سائن اپ کی کارروائی شروع کر سکتے ہیں۔
گھرانے کی معلومات
• سوشل سیکیورٹی نمبرز

• پیدائش کی تاریخیں

•	موجودہ مالزمت اور آمدنی کی معلومات ،جیسے ٹیکس کے
گوشوارے،W-2 فارمز یا ادائیگی کی پرچیاں

• بیمہ کارڈز ،اگر آپ کے گھرانے کے ممبران کا صحت بیمہ ہے

ترک وطنی کی دستاویزات (اگر آپ دستاویز بند تارک وطن ہیں تو مطلوب ہیں)
امریکہ میں آپ کی قانونی ترک وطنی کی حیثیت دکھانے والے آئٹمز میں شامل ہو سکتے ہیں:
• مستقل رہائش کا کارڈ (گرین کارڈ/I-551)

• مالزمت کی اجازت دہندگی کا کارڈ()I-766

• وطن گیری کی سند

• آمد/روانگی کا ریکارڈ (-94 IیاI-94A)

• ORR کی تصدیق برائے ریلیز فارم()ORR UAC/R-1

• پاسپورٹ

مفید تجاویز
• ایسا منصوبہ منتخب کریں جو آپ اور آپ کے اہل خانہ کے لیے ٹھیک ہو:
 °اپنے اہل خانہ کی صحت کی سرگزشت ،بشمول جو دوائیں آپ لیتے ہیں اور جن ڈاکٹروں کو آپ دکھاتے ہیں ان کے بارے میں جانیں۔
		 	 °اگر آپ کا کوئی مستقل نگہداشت صحت فراہم کنندہ ہے تو وہ جو بیمہ منصوبہ (منصوبے) قبول کرتے ہیں انہیں تحریر کریں۔ اگر آپ غیر بیمہ
شدہ ہیں تو اپنے فراہم کنندہ کے دفتر کو کال کریں۔
• 	صحت بیمہ کی شرائط کے بارے میں جانیں۔ "کٹوتیاں"" ،ضمنی ادائیگیاں" اور "کوریج کی مدت" ایسی شرائط ہیں جو آپ کے اختیارات کو متاثر
کرتی ہیں۔ اگر آپ کو اس بارے میں مزید معلومات درکار ہیں کہ صحت بیمہ کس طرح کام کرتا ہے توnyc.gov/hilink
مالحظہ کریں۔

اپنی زبان میں مفت ،شخصی اعانت حاصل کریں

	شخصی معاونین آپ کے صحت بیمہ اور طبی نگہداشت کے اختیارات کی وضاحت ،درخواست دینے میں آپ کی مدد ،اور یہ معلوم کرنے میں آپ
کے ساتھ کام کر سکتے ہیں کہ آیا آپ مالی امداد کے اہل قرار پاتے ہیں۔ آپ کی معلومات خفیہ رکھی جائے گی۔
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Get Ready to
Sign Up for
Health Insurance!
Sign-up is faster and easier when you’re prepared. Have as much
of this information as you can for everyone in your household
signing up.
Even if you don’t have all of this information, you can still start the sign-up process.
Household Information
• Social Security numbers
• Current employment and income information, such
		 as tax statements, W-2 forms or pay stubs

• Birth dates
• Insurance cards, if members of your household have
		 health insurance

Immigration Documents (required if you are a documented immigrant)
Items that show your legal immigration status in the U.S. can include:
• Permanent Resident Card (Green Card/ I-551)

• Employment Authorization Card (I-766)

• Naturalization Certificate

• Arrival/Departure Record (I-94 or I-94A)

• ORR Verification of Release Form (ORR UAC/R-1)

• Passport

Helpful Tips
• Pick a plan that is right for you and your family:
° Know your family’s health history, including any medications that you take and doctors you see.
		 ° If you have a regular health care provider, write down the insurance plan(s) they accept. Call your provider’s
			 office if you are unsure.
• Learn about health insurance terms. “Deductible,” “copayments” and “coverage period” are terms that affect
		 your options. If you need more information about how health insurance works, visit nyc.gov/hilink.

Get free, in-person assistance in your language

In-person assistors can explain your health insurance and medical care options, help you apply and work with
you to find out if you qualify for financial help. Your information will be kept private.

Call 311
Text CoveredNYC to 877877 (or SeguroNYC for help in Spanish)
Visit nystateofhealth.ny.gov
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