उपयोगी फोन न बरह

तपा को

शरणाथ ःवाः य मू या कनबारे बढ जानकार का लािग
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मू या कन िन त

कैय शरणाथ ह बसोबास गन केह काउ ट ह मा

छन:्

मागदशक पु ःतका

अनोका

76

3-422-7030

काभर

95

2-361-1329

ले

21

8-299-5220

डकोटा

95

2-891-7500

हे ने पन

612-348-7006

नोब स-रक

507-295-5272

ओ

507-328-7500

ःटे ड

ओ टर टे ल

218-998-8320

से ट पौल-रामसे

651-266-1251

ःट अनस ्

320-203-6942

वािश गटन

िम नेसोटामा ःवागत छ

651-430-6655

(VOLAG) केस कायकतालाई फोन गनुहोस ् वा 651201-5414 न बरमा शरणाथ ःवाः य कायबम,

िम नेसोटा ःवाः य वभागलाई फोन गनुहोस।्
यासा यूसे स जनःवाः य वभागबाट ूा

साममीको आधारमा िम नेसोटा ःवाः य वभागको

शरणाथ ःवाः य कायबम ारा ूःतुत।
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िम नेसोटा ःवाः य वभाग

जानकार को लािग आ नो ःवयंसेवी एजे सी

शरणाथ ःवाः य कायबम
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य द तपा को काउ ट यस सूचीमा छै न भने वा बढ
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“शरणाथ ःवाः य मू या कन” भनेको के हो?
संयु

रा यमा (यु.एस.-मा) ःवाः य सेवाको दशामा

शरणाथ ःवाः य मू या कन तपा को प हलो पाइलो
हो। यसमा स पूण शार रक जाँच हु छ र तपा लाई

कुनै ःवाः य स ब धी समःया छ भने

यो प ो

लगाउने समय हो, जसले तपा लाई रोजगार पाउनमा
वा ःकूलमा भना हनमा
रो न स छ। शरणाथ
ु

ःवाः य मू या कन यु.एस.-मा तपा को पुनःथापन
र नयाँ जीवनको एक मह वपूण भाग हो।

िम नेसोटामा आउने सबै शरणाथ ह , शरण-

आवेदकह , पेरोलमा िनःकेकाह

र

यूबाका/हाइट का

ूवेशाथ ह ले ःवाः य मू या कन गराउनु पदछ।

तपा को ःवाः य मू या कन ू बया ःवाः य सेवा
ूदायक वा

लिनकमा दइपटक
जाँदा पूरा हु छ र
ु

यसमा सामेल हु छन ्:
¾

¾
¾

बा हर मुलुकमा तपा को िच क सा जाँचको

¾

तपा को ःवाः य ईितहासको समी ा
शार रक जाँच
संबमणह

बा हर मुलुकमा तपा को जाँच ग रँ दा तपा लाई
अमे रका आउनबाट रो नस ने अवःथाह
यरोग, हँ सािसत स ब

समःयाह

िम नेसोटा हो भने ःवाः य मू या कनको लािग

तपा ले पैसा ितनु पदन। यसको खच दइ
ु त रकाह

म ये एक ारा पूरा ग र छ: 1) य द तपा िसत मे डकएड
काड छ भने िम नेसोटा मे डकल एिसःटे स (एम.ए.)-ले
खच बेहोनछ। 2) य द तपा िसत एम.ए. छै न र तपा

अमे रकामा 90 दन भ दा क त बःनुभएको शरणाथ

वभागबाट ूा

तपा को शार रक जाँच ग रँ दा तपा को भाषा बो ने
हु छ।

लिनकले तपा को ःवाः य

गन स छ।

गन स नु

छन ् भने िलएर आउनु

तपा का सबै िच क सा रे कड र छाितका

ए सरे ह का साथै आ नो “आइ.ओ.एम.

(इ टरनेशनल अगनाइजेशन फर माइमेशन)
याग”

¾
¾
¾

रोग ूितरोधक खोपह को रे कड
अ य िच क सक य रे कडह

तपा ले ूयोग गनुहने
ु कुनैपिन औषिध वा
जड बुट ह

ूदायकबाट गराउन स नुहु छ।

ःथानीय जनःवाः य एजे सी भनेको के हो?

एजे सीले तपा को ःवाः य मू या कनको लािग
समय िमलाइ दनमा म त गन स छ। ती
एजे सीह ले कैय सेवाह

ूदान गदछन ् जसबाट

तपा लाई म त हने
ु छ। उदाहरणको लािग, केह ले
रोगिनरोधक खोपह

एवं उपचार गदछन।्

ूदान गदछन ् र रोगह को जाँच

ूाथिमक सेवा ूदायक भनेको के हो?
तपा को ूाथिमक सेवा ूदायक
िच क सा ूदायक य

यो

लिनक वा

हो जसले तपा लाई िनयिमत
बमार पदा,

तपा लाई सुई लगाउनु पन हँु दा वा कुनै ःवाः य

तपा को ःवाः य मू या कन ग रँ दा तपा ले

¾

ःथानीय जनःवाः य एजे सी वा ूाथिमक सेवा

पमा सेवा ूदान गछ, खासगर तपा

मैले के िलएर आउनु पछ?

पछ:

तपा ले आ नो शरणाथ ःवाः य मू या कन आ नो

जनःवाः य एजे सी हु छ। तपा को िनकटको

य द अमे रकामा तपा को प हलो ग त य ःथान

हनु
ु हु छ भने तपा को

मैले कहाँ जानु पछ?

िम नेसोटाको हरे क काउ ट मा एउटा ःथानीय

यसमा कित खच ला छ?

तपा ले यो ःवाः य मू या कन गराएको हनु
ु पछ।
को उप ःथितको माग तपा

र लागु पदाथको कुलतको माऽै जाँच

ग रएको हु छ।

िम नेसोटा आइपु नुभएको 90 दन िभऽमा

कुनै य

जःतै

शार रक र/वा मानिसक

आफुिसत िन न जिनसह

स ब धी जाँच

तपा लाई चा हनस ने रोगिनरोधक खोपह

तपा

कसर िभ न छ?

मू या कनको लािग भु ानी िम नेसोटा ःवाः य

समी ा
¾

बा हर मुलक
ु मा मेरो िच क सा जाँचको तुलनामा यो

समःयाले गदा तपा लाई उपचारको खाँचो पदा।
ूाथिमक ःवाः यको अथ हो एउटा िनयिमत

लिनक वा ःवाः य सेवा ूदायक जसले तपा को

दै िनक ःवाः य सेवा आवँयकताह को

यान रा दछ

र आवँयक परे को ख डमा जसले तपा लाई वशेष
कहाँ पठाउँ छ।

ूाथंिमक सेवामा थुूै ःवाः य सेवाह

सामेल

हु छन।् ितनीह ले तपा का लगभग सबै ःवाः य

सेवा आवँयकताह को पूित गरे को हनु
ु पदछ।

