तपाईंलाई म्यासाचुसटे स
् मा स्वास्थय
्
बीमा गराउनुपर्ने छ ?
सहयोगका लागि हामी तत्पर छौँ ।
हाम्रो टोलीका कुनै सदस्यसँग (मासहेलथ
् आवेदन परामर्शदाता) कुरा गर्न 617-665-1100 मा
फोन गर्नह
ु ोस् ।
• हामी तपाईंलाई आवेदन दिनमा मद्दत गर्ने छौँ
• खुला हुने समयः सोमबार - शुकर् बार बिहान 8:30 बजेदख
े ि साँझ 5:00 बजेसम्म
• हामी धेरै भाषा बोल्छौँ !

म्यासाचुसटे स
् मा स्वास्थय
् बीमा सुविधा प्राप्त गर्न तपाईंलाई के-के चाहिन्छ ?
• तपाईं म्यासाचुसटे स
् मा पूरण
् समय बस्नह
ु न
ु छ
् भन्ने कुराको प्रमाण
• तपाईंले कति आय आर्जन गर्नह
ु न
ु छ
् भन्ने देखाउने कागजातहरू (घरधुरी आय)
• तस्बिर सहितको परिचयपत्र, तपाईंसग
ँ कुनै छ भने

स्वास्थय
् बीमाले मैले के पाउँछु ?
बीमाले निम्न खर्चहरूका सबै वा केही रकम भुकत
् ान गर्न सक्ने छ:
• चिकित्सकसँगको परामर्श
• आपत्कालीन कक्ष परामर्श
• प्रस
े क
् र् िप्सन (सिफारिस गरिएको) औषधि
• अस्पतालका सेवाहरू
• मानसिक स्वास्थय
् सेवा
• मदिरा तथा लागूऔषध सम्बन्धी उपचार

स्वास्थय
् बीमाको लागि आवेदन दिन आवश्यक कागजातहरू::
I. पहिचान/निवासको प्रमाण - निम्नमध्ये कम्तीमा कुनै एक:
• MA परिचयपत्र वा सवारी चालक अनुमति पत्र
• नगरपालिकाले जारी गरेको परिचयपत्र
• तपाईंको नाममा आएको बिजुली/पानी आदिको बिल (60 दिनभन्दा बढी ननाघेको)
• तपाईंको नाममा रहेको तपाईंको आवासको सम्झौतापत्र
• ठेगाना सहितको बिल र तपाईंको अवस्था पुषट् ि गर्ने एक शपथपत्र
II. आयको प्रमाण
क. अनार्जित आय - हरेक रोजगार वा आय स्रोतबाट प्राप्त हुने खुद आय देखाउने निम्नमध्ये कुनै एक:
• भर्खरैको 2 वटा बेरोजगारी अर्धकट्टी वा तपाईंको अनुदान दिने सम्बन्धी पत्र
• तलब वा लाभ भुकत
् ान गर्ने कम्पनीको बयान
• कुनै संलग्न सामग्री सहित सबैभन्दा पछिल्लो फारम 1040 (आयकर)
ख. आर्जित आय - तपाईंको कुल आय र प्रति दिनको अवधिमा गरिएको काम देखाइएको हुनप
ु र्ने छ:
• सबैभन्दा पछिल्ला 2 वटा तलब अर्धकट्टी
• सबैभन्दा पछिल्ला करहरू, यदि स्व-रोजगार हुनह
ु न
ु छ
् भने वा तपाईंको स्वामित्वको सम्पत्तिबाट भाडा आय
• तपाईंको रोजगारदाताबाट पत्र, यदि तपाईंलाई नगद भुकत
् ानी गरिएको छ भने
III. अध्यागमन स्थितिको प्रमाण
स्तम्भ A बाट एक कागजात

वा स्तम्भ B बाट एक कागजात र स्तम्भ C बाट एक कागजात

1. अमेरिकी राहदानी, वा

1. स्थायी निवासी कार्ड वा TPS
कार्ड, यदि तपाईंसग
ँ कुनै छ भने ।

1. हालको म्यासाचुसटे स
् सवारी चालक
अनुमतिपत्र वा प्रान्तीय परिचयपत्र

2. अमेरिकी जन्मदर्ता प्रमाणपत्र

2. तस्बिर सहितको स्कल
ु को परिचयपत्र

3. अमेरिकी नागरिकको विदेशमा
जन्मक
े ो रिपोर्ट (फारम DS-1350,
FS-240 वा FS-545)

3. अमेरिकी सेना कार्ड, ड्राफ्ट रेकर्ड, वा
मर्चन
े ट् मेरिनर कार्ड

2. प्राकृतिकीकरणको
प्रमाणपत्र (DHS फारमहरू
N-550 वा N-570), वा
3. अमेरिकी नागरिकताको
प्रमाणपत्र (DHS फारम
N-560 वा N-561)

4. अमेरिकी नागरिक परिचय पत्र
(INS फारम I-197 वा I-179).

4. संघीय, प्रान्तीय, स्थानीय वा
आदिवासी सरकारद्वारा जारी गरिएको
तस्बिर सहितको परिचय पत्र
5. सैनय
् आश्रितको परिचयपत्र
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