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مالیاتی معاونت

کیا مجھے دستاویزات فراہم کرنے کی رضورت ہوگی؟
آپ کو دستاویزات فراہم کرنے کا کہاجائے گا اور اس کا 

انحصار اس پر ہے کہ آپ کس کے لیے اہل ہیں۔ مندرجہ 
ذیل زمروں میں سے ہر ایک کے لیے دستاویز فراہم کرنے 

کے لیے تیار رہیں۔ اگر آپ خود آکر درخواست دے 
رہے ہیں ، تو براِہ مہربانی یہ دستاویزات اپنے ہمراہ لے 
آئیں۔ اگر آپ فون پر درخواست دے رہے ہیں، تو آپ 
سے ان دستاویزات کو MyChart پر اپ لوڈ کرنے یا 
پھر آپ کی اپائنٹمنٹ کے دوران ان کو پیش کرنے کا 

کہاجائے گا۔ اگر آپ کے پاس بعض دستاویزات نہیں ہیں 
تو پریشان مت ہوں! ہم آپ کی مدد کریں گے۔

دستاویزات 

کا زمرہ

قابِل قبول دستاویزات کی مثالیں

شناخت کا 

ثبوت

ڈرائیور کا الئسنس یا پھر غیر ڈرائیور کا 

شناختی کارڈ، نیویارک کا شناختی کارڈ، 

پاسپورٹ، دورسے ملک کا شناختی کارڈ، 

گرین کارڈ یا ورک پرمٹ، نچرالئیزیشن 

رسٹیفکٹ، ویزا، اسکول کا شناختی 

کارڈ، شادی کا رسٹیفیکٹ، پیدائش کا 

رسٹیفیکٹ، EBT یا CBIC کا کارڈ

آمدنی کا 

ثبوت
تنخواہ کی رسیدیں)گزشتہ  4  ہفتوں کی( 

، مالزمت کا لیٹر، پنشن/SSI/ان امپالمئنٹ 

اسسٹنس اوارڈ لیٹر/چیک

پتہ کا 

ثبوت

پوسٹ مارک کردہ لفافہ، یوٹلٹی 

بلز )گزشتہ 90 یوم کے(، کرائے کا 

معاہدہ،رہن کا بیان

بیمہ کی 

اہلیت کی 

تعیناتی کا 

دستاویز

 New York State of Health Marketplace
کے ذریعے کسی دورسے ادارے کے 

اسسٹر  کی جانب سے یا خود آپ نے 

اپنے بیمے کی اہلیت کی اسکرین کرلی 

ہے تو اتعیناتی کے دستاویز کی ایک نقل 

پیش کریں

اگر بیمہ صحت کی کوریج کی اطالع کا انتظار کرتے 
ہوئے مجھے بل موصول ہو تو میں کیا ہوگا؟

اگر آپ نے بیمہ صحت کے لیے درخواست دی ہو، تو 
آپ کی درخواست پر نظرِثانی کیے جانے کے دوران 

آپ کو بل کی ادائیگی کا نہیں کہا جائے گا۔ اگر آپ 
کو بل موصول ہو، تو آپ کو ہم سے رابطہ کرنا چاہیے 
اور مالیاتی مشیر سے بات کروانے کی درخواست کرنی 
چاہیے جو اس سلسلے میں آپ کی معاونت کرے گا۔

میں کس طرح درخواست دے سکتا/سکتی ہوں؟
صحت کے بیمہ میں شامل ہونے یا مالی معاونت کے 
لیے درخواست دینے کے سلسلے میں ہامرے مالیاتی 

کاؤنسلر آپ کی مدد کرسکتے ہیں۔ مالیاتی کاؤنسلر سے 
بات کرنے کے لیے اس منرب 4692-692-844-1 پر 

کال کریں اور اس کے بعد 3 کا انتخاب کریں۔

NYC Health + Hospitals ہر ایک کے لیے صحِت عامہ کی دیکھ بھال فراہم کرتے ہیں۔ ہم متام مریضوں بشمول غیر اندراج کردہ 
افراد کے حقوق اور رازداری کا احرتام کرتے ہیں۔ ہم انگریزی نہ بولنے والے افراد کی بھی معالجین اور عملے کے دیگر ارکان سے بات چیت 

میں مدد کرتے ہیں۔ ہامرا عملہ بہت سی زبانوں کا حامل ہے بشمول البانوی، عربی، بنگالی، چینی، فرانسیسی، ہیٹین کریول، ہندی، کوریائی، 

پولش، روسی، ہسپانوی، اور اردو۔ ترجمے کی خدمات بھی دستیاب ہیں۔ آپ اپنی زبان میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

 مزید جاننے 

اور اندراج کروانے کے لیے کال کریں 

1-646-NYC-CARE  
1-646-692-2273

nyccare.nyc رابطے میں رہیں۔ ہمیں فالو کریں۔



 کوئی بیمہ صحت نہیں ہے؟ 

فکرمند نہ ہوں، ہم آپ کی مدد کرسکتے ہیں۔ 

معیاری اور سستی صحِت عامہ کی دیکھ بھال کی سہولیات کا حصول آپ کا حق ہے۔ اس اعلی 
معیار دیکھ بھال کو اپنی پہنچ میں بنانے کا بہرتین طریقہ بیمہ صحت میں اپنا اندراج کروانا ہے۔ 
ہم آپ کو دستیاب انتخابات کی وضاحت اور آپ اور آپ کی فیملی کے لیے موزوں ترین پالن میں 
اندراج کے لیے مدد دے سکتے ہیں۔ اگر آپ ان مفت یا کم قیمت بیمہ صحت کے دستیاب پالنز 
میں سے کسی ایک کے بھی اہل نہ ہوں یا ان کی ادائیگی نہ کرسکتے ہوں، و آپ ہامرے مالیاتی 

 معاونت کے پروگراموں میں سے کسی ایک — NYC Care یا Options — کے اہل قرار
 پاسکتے ہیں جوکہ ہامری صحِت عامہ کی دیکھ بھال کی خدمات کو آپ اور آپ کی فیملی کی 

پہنچ میں بناتا ہے۔ 

میں دستیاب انتخابات کے بارے میں کیسے معلوم 

کرسکتا/سکتی ہوں؟

سب سے پہلے، NYC Health + Hospitals کے 
مالیاتی مشیر سے بات کریں جو مفت یا کم قیمت بیمہ 

صحت میں آپ اور آپ کی فیملی کے اندراج میں آپ 
کو مدد دے سکتا ہے برشطیکہ آپ اس کے اہل ہوں۔ 

ہامرے مالیاتی مشیر یہاں موجود ہیں جو ایسے مختلف 
نوعیت کے بیمہ صحت کے منصوبوں میں سے انتخاب 
کے لیے آپ کی مدد کرسکتے ہیں جن کا آپ استحقاق 

رکھتے ہوں۔ اگر آپ بیمہ صحت کے کسی پالن کے لیے 
اہل نہ ہوں، بیمہ کی کوریج پہنچ میں نہ ہو، یا طبی 

نگہداشت کی ادائیگی کے لیے رقم نہ ہو، تو آپ ہامرے 
 کسی ایک مالیاتی معاونت پروگرام کے اہل قرار 

پاسکتے ہیں۔

 NYC Care کی سہولت ان لوگوں کے لیے دستیاب 
 ہے جو بیمہ صحت کے اہل نہ ہو یا اس کے لیے رقم 
 نہ ہو اور چھ یا زائد ماہ کے لیے نیویارک شہر میں 

قیام کرچکے ہوں۔

Options ایسے افراد کے لیے دستیاب ہے جو بیمہ صحت کے 
اہل نہ ہو یا اس کے لیے رقم نہ ہو اور نیویارک شہر میں رہتے ہوں 

یا یہاں کا دورہ کرتے ہوں۔ Options ایسے افراد کی مدد کرتے 

ہیں جو Nassau کاؤنٹی میں رہتے ہوں یا یہاں کا دورہ کرتے ہوں 

اور Queens میں ہامرے اسپتال اور صحت کے مراکز استعامل 

کرتے ہوں۔ Options ایسے افراد کی بھی مدد کرتے ہیں جو 

Westchester کاؤنٹی میں رہتے ہوں یا یہاں کا دورہ کرتے 
ہوں اور Bronx میں ہامرے اسپتال اور صحت کے مراکز استعامل 

کرتے ہوں۔ 

بیمہ صحت اہم کیوں ہے؟
کوئی بھی زخمی یا بیامر ہونا نہیں چاہتا؛ لیکن غیرمتوقع 
طبی حادثے رومنا ہو ہی جاتے ہیں۔ بیمہ صحت کا پالن 
موجود ہونے سے ایسے غیرمتوقع اخراجات کی ادائیگی 

میں مدد مل جاتی ہے، جیسے کہ جاری بڑے طبی بل 
اور تشخیصی ادویاء، ساتھ ہی یہ آپ کو ذہنی سکون 
فراہم کرتا ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بیمہ صحت 

کے حامل افراد کو ایسی حفاظتی نگہداشت کے حصول 
کا بھی امکان زیادہ ہوتا ہے جس کی انہیں اور ان کی 
فیملی کو صحت مند رہنے کے لیے رضورت ہوتی ہے۔

مجھے کتنی ادائیگی کرنا ہوگی؟
ہامرے پاس بیمہ صحت کے بہت سے مفت یا کم قیمت 

پالنز دستیاب ہیں۔ ہم انتخاب کے لیے دستیاب ان پالنز 
کے بارے میں آپ سے بات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بیمہ 

صحت کے اہل نہ ہوں اور مالیاتی معاونت کے مستحق 
قرار پائیں، تو آپ کو رصف اتنی ادائیگی کرنا ہوگی 

جو آپ آسانی سے کر سکیں۔ اگلے صفحے پر موجود 
چارٹ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو ہامرے کسی ایک 

مالیاتی معاونت کے پروگرام کے تحت کتنی ادائیگی کے 
لیے کہا جاسکتا ہے۔ معالج سے معائنے کے لیے آپ 

کی فیس 0$ کی حد تک کم ہو سکتی ہے۔ 

 درخواست دینے کے لیے مجھے کس چیز کی 
رضورت ہوگی؟

آپ سے اپنی اور اپنی فیملی کے بارے میں اور آمدنی 
سے متعلق معلومات حاصل کی جائیں گی۔ ہم آپ کو 

ایسے مختلف نوعیت کے بیمہ صحت کے منصوبوں 
اور مالیاتی معاونت کے پروگرامز میں سے انتخاب کے 

لیے مدد فراہم کرسکتے ہیں جن کا آپ استحقاق رکھتے 
ہوں۔ یہ ایک محفوظ درخواست ہوتی ہے اور کسی بھی 

معلومات کا اشرتاک امیگریشن کے اہلکاروں سے نہیں 
کیا جاتا۔

مرحلہ 1:
اپنے گھرانے کا حجم معلوم کریں )براِہ کرم اپنے ساتھ رہنے 

والے متام بالغ افراد اور بچوں کو شامل کریں(۔

مرحلہ 2:
اس کے بعد، اُس رقم کا حساب لگائیں جو آپ نے سال بھر 

میں کسی ایک سطح میں ادا کی۔

مرحلہ 3:
اس کامل کو نیچے دیئے گئے چارٹ تک مالحظہ کریں جس 
سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ کے گھرانے کے افراد کی 

تعداد اور آمدنی کے مطابق آپ کو کلینک میں آمد، ہنگامی 
امدادی کمرے میں آمد، اور اسپتال میں قیام کے لیے کتنی 

ادائیگی کرنے کا کہا جائے گا۔

FPL101 - 125% FPL126 - 150% FPL151 - 200% FPL201 - 250% FPL251 - 300% FPL301 - 350% FPL351 - 500% FPL %100غربت کی وفاقی سطحیں

سے کمسے زیادہسے کمسے زیادہسے کمسے زیادہسے کمسے زیادہسے کمسے زیادہسے کمسے زیادہسے کمسے زیادہسے کمگھرانے کے افراد کی تعداد

112 88012 88116 10016 10119 32019 32125 76025 76132 20032 20138 64038 64145 08045 08164 400

217 42017 42121 77521 77626 13026 13134 84034 84143 55043 55152 26052 26160 97060 97187 100

321 96021 96127 45027 45132 94032 94143 92043 92154 90054 90165 88065 88176 86076 861109 800

426 50026 50133 12533 12639 75039 75153 00053 00166 25066 25179 50079 50192 75092 751132 500

531 04031 04138 80038 80146 56046 56162 08062 08177 60077 60193 12093 121108 640108 641155 200

635 58035 58144 47544 47653 37053 37171 16071 16188 95088 951106 740106 741124 530124 531177 900

740 12040 12150 15050 15160 18060 18180 24080 241100 300100 301120 360120 361140 420140 421200 600

50$50$40$30$20$3$2$0$بالغ افراد کے لیے کلینک آمد

 بچوں یا حاملہ خواتین کے 
لیے کلینک آمد

$0$0$0$20$30$40$50$50

 رویہ جاتی صحت کے 
کلینک میں آمد

$0$0$0$15$30$40$50$50

 بالغ افراد کے لیے ہنگامی 
امداد کے کمرے میں آمد

$0$3$3$75$80$100$120$120

بچوں یا حاملہ خواتین کے لیے 
ہنگامی امداد کے کمرے میں آمد

$0$0$0$75$80$100$120$120

 تشخیصی ادویاء 
)فی تشخیص فیس(

$2$2$2$6$10$14$18$18

650$550$450$300$150$25$15$0$ایمبولیٹری رسجری یا MRI ٹیسٹنگ

 اندراج کردہ مریضوں 
کا اسپتال میں قیام*

$0$25$25$150$400$900$1500$1500

22$18$12$10$0$0$0$0$کو-پیز اور قابِل کٹوتی رقوم

ایسے مریض جن کی گھریلو آمدنی مذکورہ باال سے زیادہ ہو، ان سے NYC Health + Hospitals کی ذاتی ادائیگی کی رشح کے مطابق فیس وصول کی جائے گی۔

Urdu 05/21*اگر بچتیں 8,000$ سے زیادہ ہوں تو اضافی فیس عائد کی جائے گی۔
جاری ہے


