न्यून शुल्कमा स्वास्थ्य हे रचाह खोज्ने वा स्वास्थ्य बीमा प्राप्त गन�
श्रोतहरू
न्यन
ू -शल्
ु कमा स्वास्थ्य हे रचाह खोज्नह
ु ोस ्
▪

लाभ पुल: MN न्यून-शुल्क स्वास्थ्य हे रचाह डाइरे क्टर�
(http://www.bridgetobenefits.org/MN_Low_Cost_Health_Care_Directory)
तपा� निजकका न्यून-शुल्क �लने िक्ल�नकहरूको सच
ू ी खोज्न आफ्नो काउन्ट� प्र�वष्ट गनह
ुर् ोस ् ।

▪

�म�नसोटा एसो�सएसन अफ कम्यु�नट� हे ल्थ सेन्टसर् (Minnesota Association of Community Health Centers, MNACHC)
(https://mnachc.org/community-health-centers/find-a-health-center/)
आफ्नो निजक सामुदा�यक स्वास्थ्य केन्द्र (संघीय रूपमा योग्य स्वास्थ्य केन्द्र) खोज्न नक्सा प्रयोग गनह
ुर् ोस ् वा आफ्नो स्थान

प्र�वष्ट गनह
ुर् ोस ् । सामुदा�यक स्वास्थ्य हे रचाह केन्द्रहरूले हे रचाहमा �स�मत पहुँच हुने मा�नसहरूलाई �च�कत्सक�य, दाँतसम्बन्धी
तथा व्यवहारजन्य स्वास्थ्य सेवाहरू उपलब्ध गराउँ छन ् ।

स्वास्थ्य बीमा खोज्नह
ु ोस ्
▪

बीमाका ला�ग MNsure आवेदन �दनुहोस ् र नामांकन गनुर्होस ्
(www.mnsure.org/new-customers/apply/index.jsp)
तपा�ले बीमाका ला�ग अनलाइनमा आवेदन �दन सक्नुहुन्छ जस्तै मे�डकल सहायता र MinnesotaCare, अनलाइन वा तपा�लाई

मद्दत गनर्का ला�ग नाम दतार् �वशेष�लाई खोज्नुहोस ् । MNsure माफर्त नाम दतार् गराउने अ�धकांश �म�नसोटा �नवासीहरू
आ�थर्क सहायताका ला�ग योग्य हुने गछर् न ् ।

▪

MNsure ने�भगेटरहरु
https://www.mnsure.org/help/find-assister/find-navigator.jsp
ने�भगेटरहरूले तपा�लाई मे�डकल सहायता वा MinnesotaCare (य�द तपा� योग्य भएमा) मा नाम दतार् गराउनमा मद्दत गनर्

सक्छन ् । उनीहरूले तपा�लाई �निज बीमा योजनामा दतार् गराउनमा प�न मद्दत गनर् सक्छन ् र आधारभूत स्वास्थ्यसम्बन्धी
जानकार� प�न उपलब्ध गराउन सक्छन ् । थप्र
ु ै ने�भगेटरहरू सामद
ु ा�यक संस्थाहरूमा रहे का हुन्छन ् र �च�नयाँ, सोमाल�, स्पे�नस,
म�ग तथा �भयतनामी लगायतका भाषाहरूमा सहायता प्रदान गछर् न ् ।

▪

अस्पताल पूवार्नुमान योग्यता कायर्क्रम
(https://mn.gov/dhs/partners-and-providers/policies-procedures/minnesota-health-care-programs/provider/hpe/)
तपा� अस्पतालमा हुँदा तपा�ले मे�डकल सहायता वा MinnesotaCare का ला�ग नाम लेखाउन सक्नुहुनेछ । य�द तपा�ले

आवश्यकताहरूलाई पुरा गनह
ुर् ु न्छ भने तपा�ले पूणर् आवेदन पुरा गनअ
ुर् �घ नै तपा�लाई सेवाहरूका ला�ग समावेश ग�रन स�कन्छ ।

अ�त�रक्त स्वास्थ्य सेवाहरू खोज्नह
ु ोस ्
▪

स्थानीय स्वास्थ्य �वभाग तथा सामुदा�यक स्वास्थ्य बोडर्हरू
(https://www.health.state.mn.us/communities/practice/connect/findlph.html)
मागर्�नद� शन खोज्न र तपा� योग्य हुनसक्ने सेवाहरूका बारे मा बुझ्नका ला�ग आफ्नो काउन्ट�को स्थानीय स्वास्थ्य �वभाग र/वा
सामद
ु ा�यक स्वास्थ्य बोडर्लाई सम्पकर् गनह
ुर् ोस ् ।
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�भन्न फम�टमा यो जानकार� प्राप्त गनर्का ला�ग 651-201-5414 मा फोन गनह
ुर् ोस ् ।
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