)CHP) Child Health Plus
بچوں کے لیے کم یا بال قیمت صحت بیمہ

 CHP) Child Health Plus)ایک صحت بیمہ پروگرام ہے جو بچوں کے لیے
نگہداشت صحت اور دانت سے متعلق ضروریات کا احاطہ کرتا ہے۔ گھرانے کے سائز
اور آمدنی کے لحاظ سے کوریج مفت ہو سکتا یا کم قیمت پر فراہم کرایا جا سکتا ہے۔
بہت ساری صورتوں میں ،بچے ترک وطن کی حیثیت سے قطع نظر کوریج حاصل کر
سکتے ہیں۔

نیو یارک سٹی محکمۂ صحت(New York City Health Department)
کے سند یافتہ درخواست سے متعلق صالح کار تالش کریں

تشریف آوری کا خیر مقدم ہے ،لیکن اپائنٹمنٹس کی تجویز کی جاتی ہے۔ ترجمانی کی خدمات دستیاب ہیں۔
پیر تا جمعہ صبح  8:30بجے سے شام  4:30بجے تک کھال رہتا ہے۔
* Chelseaصرف منگل اور جمعرات کو،10:00 بجے صبح سے  :00 5بجے شامتک کھال رہتا ہے۔

Brooklyn
Crown Heights

Bushwick

1218 Prospect Pl.,
پہلی منزل
Brooklyn, NY 11213
718-953-8234
718-953-8233

335 Central Ave.,
پہلی منزل
Brooklyn, NY 11221
718-571-7719
718-571-7717
718-571-7718

Fort Greene

Homecrest

Bronx

Staten Island

1309 Fulton Ave.,
تیسری منزل
Bronx, NY 10456
347-854-1984

135 Canal St.,
دوسری منزل
Staten Island,
NY 10301
917-217-3324
(صرف بذریعہ اپائنٹمنٹ)

Morrisania

1601 Avenue S,
پہلی منزل
Brooklyn, NY 11229
718-336-2553

295 Flatbush Ave Ext.,
پانچویں منزل
Brooklyn, NY 11201
718-249-1435
ایکسٹینشن  ،129ایکسٹینشن ،150
718-249-1436
ایکسٹینشن  ،144ایکسٹینشن 153
718-249-1437

Queens

Manhattan
Washington Heights

Riverside

600 W. 168th St.,
دوسری منزل
New York, NY 10032
212-368-5475
212-694-2399
212-491-5288

*Chelsea

Corona

Jamaica

160 W. 100th St.,
پہلیمنزل
New York, NY 10025
646-364-0711

303 Ninth Ave.,
پہلیمنزل
New York, NY 10001
212-771-0153

34-33 Junction Blvd.,
پہلیمنزل
Jackson Heights, NY 11372
718-396-5122
718-396-5123
718-396-5125

90-37 Parsons Blvd.,
چوتھیمنزل
Jamaica, NY 11432
718-553-3846
718-553-3845

مزید معلومات کے لیے یا قریب ترین ذاتی صالح کار تالش کرنے کے لیے،nyc.gov/health
 8پر بھیجیں۔
مالحظہ کریں اورinsurance (بیمہ)تالش کریں یاCoveredNYCلکھ کر 77877
Urdu 6.18

(Child Health Plus (CHP

کے بارے میں اکثر پوچھے گئے سواالت
CHP کے لیے کون درخواست دے سکتا ہے؟
CHP کا اہل ہونے کے لیے ،بچے پر الزم ہے کہ:
• اس کی عمر  19سال سے کم ہو
• نیو یارک اسٹیٹ کا باشندہ ہو

وہ بچہ

• چلڈرن ز Medicaid کے لیے اہل نہیں ہو سکتا ہے
• پہلے سے صحت بیمہ کوریج کا حامل نہیں ہو سکتا ہے

CHP میں کون سے فوائد شامل ہیں؟
• ایکسرے اور لیب ٹیسٹس
• بینائی کی نگہداشت
• گویائی اور سماعت کی خدمات
• طبی آالت
• ماہر خصوصی کی نگہداشت
• مستقل چیک اپس

• دانت کی نگہداشت
• مامونیتی ٹیکے
• ہنگامی نگہداشت
• ہسپتال کی نگہداشت
• دوائیں

درخواست دینے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟

درخواست دینے کے لیے آپ کو شامل کرنا ضروری ہے:
• سرکاری ID
• ہسپتال یا کلینک کے ریکارڈز
• اسکول کی معلومات
• پاسپورٹس

میں کیسے درخواست دے سکتا ہوں؟
نیو یارک سٹی کے محکمہ صحت سے مصدقہ درخواست سے متعلق صالحکاران ()CAC Child
 Health Plusکے لیے سائن اپ کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے یا قریب
ترین ذاتی صالح کار تالش کرنے کے لیے ، nyc.gov/healthمالحظہ کریں اور insurance (بیمہ )
تالش کریں یا CoveredNYCلکھ ک ر877877 پر بھیجیں۔
آپ نیو یارک اسٹیٹ آف ہیلتھ مارکیٹ پلیس ()New York State of Health Marketplace کے توسط
سے بھی 855-355-5777 پر کال کرکے یاnystateofhealth.ny.gov مالحظہ کرکے
 Child Health Plusکے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔

