
کیا میں ایمرجنسی Medicaid کا اہل ہوں؟
آپ ایمرجنسی Medicaid کے اہل ہو سکتے ہیں اگر آپ مکمل Medicaid کی اہلیت کی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں 

 لیکن اپنی امیگریشن (ترک وطنی) کی حیثیت کی وجہ سے اہل نہیں ہو پاتے ہیں۔

اہل ہونے کے لیے، آپ کو مندرجہ ذیل کو پورا کرنا ضروری ہے:

      آمدنی کی تقاضوں کو پورا کرنا (کم آمدنی والے ہیں)۔
          NYS کا باشنده ہونا (عارضی قانونی باشندوں کو ریاستی رہائشی تقاضے کو نہیں پورا کرنا ہے)۔ 

آپ کے ادا کرنے کی صالحیت سے قطع نظر، سبھی اسپتالوں کو آپ کا عالج کرنا ضروری ہے اگر آپ کو کوئی طبی      
   ایمرجنسی ہوتی ہے۔ 

 

آپ کسی بھی وقت منظوری کے لیے سائن اپ کر سکتے ہیں اگر 
آپ کو کوئی مستقبل میں ایمرجنسی ہوتی ہے۔ اگر آپ پیشگی 

اندراج کراتے ہیں، تو آپ کو 12 مہینوں کے لیے مستقبل کی 
ایمرجنسیوں کے اخراجات کے لیے منظوری دی جائے گی۔

 
 
 

اگر آپ کی عمر 65 سال سے کم ہے، تو آپ آن الئن اندراج کر 
 NY State of Health پر nystateofhealth.gov سکتے ہیں۔

کو مالحظہ کریں، یا 5777-355-855-1 پر فون کریں۔
 
 

زیاده تر لوگوں کو جو 65 سال یا اس سے زیاده عمر کے ہیں، 
یا جو معذور ہیں انھیں ایک الگ درخواست کو مکمل کرنے 

کی ضرورت ہوگی۔ اندراج میں مدد کے لیے، 347-396-4705 
پر فون کریں۔

 
  

صحت بیمہ کے لیے درخواست دینے سے آپ کی امیگریشن کی حیثیت متاثر نہیں ہوگی۔

آپ کسی ایمرجنسی کے دوران یا اس کے بعد اسپتال پر 
بھی سائن اپ کر سکتے ہیں۔ اخراجات کا احاطہ کئے 

جانے کے لیے آپ کو ایمرجنسی عالج کے تین مہینوں 
کے اندر اندر سائن اپ کرنا ہوگا۔

 
 
 

یقین نہیں ہے کہ کیا آپ اہل ہیں؟ 
کوئی مسئلہ نہیں ہے - آپ پتہ لگانے کے لیے کسی بھی 

وقت درخواست دے سکتے ہیں۔ اپنے کوریج کے 
اختیارات کے بارے میں پتہ لگانا پہلے سے بہت زیاده 
آسان ہے! مزید معلومات کے لیے 311 پر فون کریں۔

 
 

کیسے درخواست دیں

کسی ایمرجنسی طبی عارضہ کی عالج کے لیے Medicaid، جسے ایمرجنسی Medicaid بھی کہا جاتا ہے، اہل، بغیر 
دستاویزی ثبوت اور عارضی نیویارک میں رہنے والے تارکین وطن کی طبی اخراجات کو ادا کرنے میں مدد کرتا ہے 

جب انھیں کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے۔*  
 
  

ایمرجنسی Medicaid یا مکمل Medicaid کے لیے درخواست دینا یا اسے حاصل کرنا کسی شخص کے قانونی حیثیت 
کے لیے درخواست دینے کو متاثر نہیں کرے گا اور اس کی امریکی امیگریشن اور کسڻمز نفاذ (ICE) یا امریکی شہریت اور 

امیگریشن سروسز (USCIS) کو اطالع نہیں دی جاتی ہے۔  
 

 

قانونی طور پر موجود مہاجرین اور عارضی مہاجر باشندے مکمل Medicaid یا رضوری پالن کے لیے اہل ہو سکتے *
 ہیں۔ دونوں غیر ایمرجنسی نگہداشت کا بھی احاطہ کرتے ہیں۔ 

 Medicaid ایمرجنسی کے عالج کے لئے
  ("Medicaid ایمرجنسی") طبی حالت

 



کیا ایمرجنسی Medicaid میری صحت کے تمام اخراجات کا احاطہ کرے گا؟

نہیں۔ ایمرجنسی Medicaid نگہداشت اور خدمات کے لیے صرف اسی وقت طبی ادائیگی فراہم کرے گا 
جب آپ کو کسی سنگین صحت کے مسئلے کے لیے فوری طبی توجہ کی ضرورت ہوگی۔ سنگین صحت کے 
مسائل میں دل کا دوره یا شدید درد جیسے حاالت شامل ہیں جو طبی مدد کے بغیر کسی خطرناک صحت کے 

نتیجے تک لے جا سکتے ہیں۔ ایمرجنسی Medicaid گردے کی ڈائلسس اور ایمرجنسی زچگی یا وضع 
حمل سے متعلق اخراجات کا بھی احاطہ کرتا ہے۔ وه ادویات جو ایمرجنسی کی صورت میں ضروری ہوتی 

ہیں اور کینسر کے عالج کے لیے کچھ نسخے کی دواؤں کا بھی احاطہ کیا جاتا ہے۔

 
 
 
 
 

 NYC اگر آپ کے پاس صحت کا انشورنس نہیں ہے اور آپ کو نگہداشت کی ضرورت ہے، تب بھی آپ اسے
میں حاصل کر سکتے ہیں۔ شہر کے عوامی اسپتال کے نظام (NYC Health + Hospitals) اور کمیونڻی صحت کے

 مراکز آپ کی آمدنی کے اعتبار سے تخفیف شده فیس کی بنیاد پر طبی نگہداشت فراہم کرتے ہیں۔ ریاستی قانون 
کے ذریعہ نجی اسپتالوں کو بھی امیگریشن کی حیثیت سے قطع نظر، کم آمدنی والے مریضوں کو خیراتی 

نگہداشت اور مالی مدد فراہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ 

 
 
 

اگر میں بیمہ شده نہیں ہوں اور مجھے ڈاکڻر کے پاس جانے کی ضرورت ہے تو کیا کروں؟

جملہ حقوق محفوظ 2016، یہ حقائق نامہ NYC Human Resources Administration Office of Citywide Health Insurance Access کی 
 New York City Human طرف سے صرف معلومات کے مقاصد سے فراہم کیا جاتا ہے۔ اس مواد کے کل یا بعض کو دوباره پیش کرنے کی اجازت کے لیے

Resources Administration سے رابطہ کریں۔
  

 

NY State of Health پر nystateofhealth.ny.gov :مزید معلومات کے لیے
 کو مالحظہ کریں، یا 5777-355-855-1 یا 311 پر فون کریں۔ 
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