
یارک  نیو
 ہیلتھ ایکٹ

 

بھال دیکھ کی صحت ضمانت لئے کے سب  
 

 آمدنی کارپوریٹ اور بلنگ جعلی اخراجات، انتظامی نے انشورنس ہیلتھ بخش منافع ہمارے
 کے انشورنس نیویارک ملین ایک پر انشورنس ہیلتھ حالیہ ہیں ۔ کیے ضائع ڈالر اربوں میں

۔ ہیں ساتھ کے انشورنس ہیلتھ محدود مزید لوگ میں، صورتوں سی بہت۔  بغیر ہیں  
 

 لڑنے خالف کے حملوں کے کانگریس پر بھال دیکھ کی صحت سستی پر طور قومی ہمیں
 کرنے منظم لئے کے نظام کے بھال دیکھ کی صحت میں نیویارک ہے ۔ ہمیں ضرورت کی

ہے ۔ دیتا ضمانت کی کوریج کی سب ہم جو ہے ضرورت کی  
 

کر، لے کو کمپنیوں انشورنس نجی متعلق سے مساوات 	
۔ ہے دی دے توسیع کی کوریج کو باشندوں کے نیویارک تمام نے ایکٹ ہیلتھ نیویارک  

 اربوں سال ہر ہمیں اور کو باسیوں تمام کے یارک نیو کوریج توسیع گا ایکٹ ہیلتھ یارک نیو 
۔ کرے گا محفوظ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ،یندمآ ،رمع رکرای وین رہ زیوجت ہی
 ،تیثیح یک راگزور ،تلود و لام
 ےس تیثیح یک نشیرگیما روا تیرہش
 یک تحص رایعم ےئل ےک رظن عطق

۔ اگ ےرک مہارف لاھب ھکید 	

 لاھب ھکید یک تحص زیوجت ہی
 ہمتاخ اک ںوٹواکر یلام ےئل ےک

 یفاضا یئوک روا یگ ےرک
۔ اگ وہ ںیہن جراچ 	

 تیمس ںوتناد زیوجت ہی
 تحص ینہذ ،یرصب
 ھکید یک یدیلوت روا
۔ یگیرک ہطاحا اک لاھب 	

:ںیئاتب ںیہنا روا ںیرک لاک وک رٹنیس ٹیٹسا ےنپا  
 

 رسناپسا وک ٹکیا ھتلیہ کرایوین ۔ ےہ قح یناسنا کیا لاھب ھکید یک تحص
 ہی ہکنویک ںیھچوپ ےس ںورٹنیس ےک تسایر کرایوین ےنپا ےئلیک ےنرک

ےہ اترک مہارف لاھب ھکید یک تحص وک ںویشئاہر مامت ےک کرایوین  
ربمن نوف یلیٹ ٹینیس 	

518-455-2800	
	



 

گا؟ کرے ادا کیا کون  
 
 
 

 بشمول لئے کے رہائشیوں تمام کے نیویارک ایکٹ ہیلتھ نیویارک
 ہے ۔ کرتا احاطہ کا بھال دیکھ کی صحت پر میڈئکیر اور  میڈیکیڈ
 وفاقی موجوده فنڈز لئے کے پروگراموں کے ایکٹ ہیلتھ نیویارک
 پے پر بنیاد کی آمدنی رقم ۔ باقی گی آئیں سے ادائیگیوں کی حکومت

۔ گے آئیں سے کٹوتی رول  
 

 اور ادائیگیوں شریک کٹوتیوں، پریمیمز، مہنگی الحال فی کٹوتی یہ 
 کی کرنے چارج ذریعہ کے انشورنس نجی پر طور انفرادی کو انشورنس

.گی لے لے جگہ  
 

 
 

کٹوتی ماہانہ  
مالزم خود مالک مالزم آمدنی  

<$25,000 $0 $0 $0 

$50,000 $38 $150 $188 

$100,000 $133 $533 $666 

$400,000 $900 $3,600 $4,500 


