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NYC मा सबैजनाल ेस्ास्थ्य हेरचाह से्ाहरू 
पाउन सक्छन् :
आप्रवासी न्यू्ोर्क वासीहरूरो लागि 
बारमबार सोगिने प्रश्नहरू
प्रत्ेर न्यू्ोर्क वासीलाई उनीहरूरो अध्ािमन ग्थिगि वा भुक्ानी िनने क्षमिा जेसुरै भए 
िापगन, िुण्िरी् ्वा््थ् सेवा पाउने अगिरार छ । आफनो र आफनो पररवाररो ख्ाल 
राख्ुहोस्, र िपाईंलाई चागहने ्वा््थ् सेवाहरू प्राप्त िनु्कहोस् । अध्ािमनरो ग्थिगि 
जेसुरै भए िापगन ्वा््थ् सेवा र सामागजर सेवाहरू सगहि शहररा िेरै सेवाहरू सबै 
न्यू्ोर्क वासीहरूरो लागि उपलबि छन् ।

स्ास्थ्य बीमा
मैल ेकुन स्ास्थ्य बीमा ्योजनाहरूको लागि साइन अप िन्न सक्ुछ ?
आप्रवासी न्यू्ोर्क वासीहरूसँि बीमारा िेरै गवरलपहरू छन् । न्यू्ोर्क  राज्रा बच्ाहरूल ेरािजाि नभए पगन, ्वा््थ् बीमा 
प्राप्त िन्क सकछन् । NYC ्वा््थ् र मानगसर ्वचछिा गवभाि (NYC Department of Health and Mental Hygiene) 
(NYC ्वा््थ् गवभाि) सँि प्रमागणि आवेदन सललाहरारहरू छन् जसल ेिपाईंलाई ्वा््थ् बीमारो लागि ्ोग् हुनुहुनछ कर 
हुनुहुन्न भनेर पत्ा लिाउन वा साइन अप रसरी िनने भनेर सह्ोि िन्क सकछन् । थिप जानरारीरो लागि, 311 मा फोन िनु्कहोस्,  
877-877 मा “CoveredNYC” लेखेर टेक्ट पठाउनुहोस् वा nyc.gov/health/healthcoverage मा जानुहोस् । 

्कद िपाईं NYC Health + Hospitals मा जाँद ैहुनुहुनछ भने, िपाईंलाई ्वा््थ् बीमा खोजन सह्ोि िन्करो लागि गवत्ी् 
सललाहराररो अनुरोि िनु्कहोस् । ्ाद राख्ुहोस्, िपाईंसँि गलगखि अनुवादहरू र व्यगक्िि रूपमा वा टेगलफोनमा दोभाषे सगहि 
िपाईंले चाहरेो भाषामा सेवाहरू प्राप्त िनने अगिरार छ ।

NYC CARE
म स्ास्थ्य बीमाको लागि ्योग्य ्ैछन । मैल ेस्ास्थ्य हेरचाह से्ाहरू कसरी प्ाप्त िन्न सक्ुछ ? 
NYC Care एउटा ्वा््थ् सेवामा पहुचँ रा््कक्रम हो जसल े्वा््थ् बीमा प्राप्त िन्क वा गिन्क नसके् न्यू्ोर्क वासीहरूलाई 
रम र गबना खच्करो सेवाहरू प्रदान िछ्क । NYC Care ्वा््थ् बीमा ्ोजना होइन । िर, ्कद िपाईंसँि NYC Care छ 
भने, िपाईंले ्वा््थ् सेवाहरूमा पहुचँ िन्क, आफन ै्वा््थ् सेवा प्रदा्र छनौट िन्क र रम लाििमा औषगिहरू प्राप्त िन्क 
सद््िा रार्क प्राप्त िन्क सकु्हुनछ । NYC Health + Hospitals ल ेNYC Care सेवाहरू प्रदान िछ्क ।

NYC Care को लागि कगि खच्न लाग्छ ? मैल ेNYC Care को लागि कसरी साइन अप िन्न सक्ुछ ?
NYC Care ्वा््थ् सेवाहरू िपाईंरो घररो आरार र आमदानीमा गनभ्कर रहदँ ै्ा ि रम खच्करो वा गबना खच्करो हुनछन् । 
NYC Care रो लागि साइन अप िन्करो लागि, 646-NYC-CARE (646-692-2273) मा फोन िनु्कहोस् वा रुन ैपगन 
NYC Health + Hospitals रो ्थिानमा गवत्ी् सललाहरारसँि भेटन अनुरोि िनु्कहोस् । थिप जानरारीरो लागि, 
nyccare.nyc मा जानुहोस् ।
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स्ास्थ्य बीमा नभएका न्ययू्योक्न ्ासीहरूको लागि आकससमक हेरचाह
मसँि स्ास्थ्य बीमा ्ैछन िर आकससमक हेरचाह चाहहन्छ । मैल े्यो कसरी गिनने ?
Emergency Medicaid ल ेरम आ् भएरा रािजािगवहीन र अ्थिा्ी आप्रवासी न्यू्ोर्क वासीहरूलाई आरग्मर बेलामा 
्वा््थ् सेवाहरूरो लागि भुक्ानी िन्क सह्ोि िछ्क । Emergency Medicaid रो लागि ्ोग् आप्रवासी न्यू्ोर्क वासीहरू 
पगन आफनो मेगररल प्रदा्रसँि भेटने र औषगिरो खच्क रभर िन्क NYC Care रो लागि ्ोग् हुन सकछन् ।

भगवष्रो आरग्मर अव्थिामा िपाईंले रुन ैपगन सम् Emergency Medicaid रो लागि साइन अप िन्क सकु्हुनछ । ्कद 
िपाईं NYC Health + Hospitals मा जाँद ैहुनुहुनछ भने, िपाईंलाई साइन अप िन्क सह्ोि िन्क सके् गवत्ी् सललाहरार माँग्ुहोस् 
। िपाईंरो अध्ािमन ग्थिगि वा भुक्ानी िनने क्षमिा जेसुरै भए िापगन िपाईंले NYC रो रुन ैपगन अ्पिालमा आरग्मर हरेचाह 
प्राप्त िन्क सकु्हुनछ । थिप जानरारीरो लागि, 311 मा फोन िनु्कहोस् वा 877-877 मा “CoveredNYC” लेखेर टेक्ट पठाउनुहोस् ।

सा््नजगनक शुलक
सा््नजगनक शुलकको के गन्यम ्छ ? के ्यो अझै प््योि िररंदै्छ ?
अि्ि 2019 मा, ट्रमप प्रशासनले न्ाँ साव्कजगनर शुलररो गन्म घोषणा ि्यो । गन्मले आप्रवासीहरूलाई ्कद उनीहरूले 
Medicaid, खाद्य सह्ोि, वा आवास सह्ोि ज्िा रेही साव्कजगनर सुगविाहरू प्र्ोि िरेमा - वा ्कद संघी् सररारले उनीहरू 
भगवष्मा साव्कजगनर सुगविाहरूमा गनभ्कर हुने समभावना छ भन्न ेसोंचेमा ग्ीन रार्क वा गभसा प्राप्त िन्कबाट रोक् खोजेरो गथि्ो । िर, 
ट्रमप प्रशासनरो साव्कजगनर गन्मरो अनत् भएरो छ । माच्क 9, 2021 समममा, िृह सुरक्षारो अमेरररी गवभाि (U.S. Department 
of Homeland Security) ल ेअि्ि 2019 अगघ लाियू भएरा नीगिहरू प्र्ोि िनने िफ्क  फरर्क न ेबिाएरो छ । थिप जानरारी र 
अपरटेहरूरो लागि, nyc.gov/publiccharge मा जानुहोस् ।

सा््नजगनक शुलकको गन्यम मलाई लाियू हुने कुरा मैल ेकसरी थाहा पाउने्ुछ ?
्कद िपाईंसँि साव्कजगनर शुलररो बारेमा प्रश्नहरू भएमा, र सम्मै र गवश्वसनी् जानरारी प्राप्त िन्क र शहरद्ारा प्रा्ोगजि, गनःशुलर 
र सुरगक्षि आप्रवास रानयूनी सहा्िा रनेकसनहरू प्राप्त िन्करो लागि ActionNYC रो हटलाइन 800-354-0365 मा सोमबार दगेख 
शुक्रबार, गबहान 9 बज ेदगेख साँझ 6 बजेसमम फोन िनु्कहोस्, र “public charge (साव्कजगनर शुलर)” भन्नुहोस् । हटलाइन गन : शुलर र 
बेनामी छ, र 200 वटा भनदा बढी भाषाहरूमा सह्ोि उपलबि छ ।

अध्यािमन प््ि्नन र स्ास्थ्य हेरचाहमा पहँुच
म कािजग्हीन आप््ासी हँु । के मेरो प्दा्यकल ेमलाई अध्यािमन र भनसार प््ि्नन (Immigration and Customs 
Enforcement, ICE) जसिा संघी्य अध्यािमन अधिकृिहरूलाई ररपोर्न िन्न सक्छ ? 
प्रदा्रहरूल ेआफना गबरामीहरूरो आप्रवासन ग्थिगि जेसुरै भए िापगन उनीहरूरो िोपनी्िारो रक्षा िनु्कपछ्क । अ्पिाल र 
गकलगनरहरूल ेरानयूनी आवश्रिा बाहरे, गबरामीरो ्वीरृगि गबना गबरामीरो जानरारी साझा िददैनन् । प्रदा्रहरूल ेआप्रवासीहरूरो 
िोपनी्िा रसरी सुरगक्षि िछ्कन् भन्न ेबारेमा थिप जानरारीरो लागि, nychealthandhospitals.org/immigrant मा जानुहोस् र 
H+H रो Open Letter to Immigrant New Yorkers (आप्रवासी न्यू्ोर्क  वासीहरूलाई खुला पत्र) पढनुहोस् ।

्यहद ICE अधिकृिहरू असपिालमा आएमा मैल ेके िनु्नप्छ्न ? 
िपाईंले ICE सँि रुरा िनु्क पददैन । ्कद रुन ैICE अगिरृिले िपाईंरो अ्पिालरो रोठा ज्िो गनजी क्षेत्रमा प्रवेश िनने प्र्ास िरेमा, 
िपाईंसँि ढोरा बनद राख्े र उनीहरूसँि न्ाग्र वारेनट छ कर छैन भनेर सोध्े अगिरार छ । न्ाग्र वारेनट न्ा्ािीशद्ारा ह्िाक्षर 
िररएरो अदालिरो रानयूनी रािजाि हो, जसल ेरसैलाई वा मागनसहरूरो समयूहलाई रेही िन्क अनुमगि कदनछ । थिप जानरारीरो लागि, 
nyc.gov/immigrants मा जानुहोस् र know your rights (आफनो अगिरार जान्नुहोस) खोजनुहोस् । ्कद रुन ैICE अगिरृिले 
िपाईंलाई वा िपाईंरो गप्र्जनलाई गहरासिमा राखेमा, िपाईंले गनःशुलर र सुरगक्षि रानुनी सह्ोि प्राप्त िन्करो लागि द्िु प्रगिकक्र्ा 
रानयूनी सहरा््क (Rapid Response Legal Collaborative) लाई 800-354-0365 मा फोन िन्क सकु्हुनछ ।
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