न्यन
ू शल्
ु कमा स्वास््य हे रचाह खोज्ने वा स्वास््य बीमा प्राप्त गने
श्रोतहरू
न्यून-शुल्कमा स्वास््य हे रचाह खोज्नुहोस ्
▪

लाभ पुल: MN न्यून-शुल्क स्वास््य हे रचाह डाइरे क्टरी
(http://www.bridgetobenefits.org/MN_Low_Cost_Health_Care_Directory)
तपाईं नजिकका न्यून-शल्
ु ोस ् ।
ु क लिने जलिननकहरूको सच
ू ी खोज्न आफ्नो काउन्टी प्रविष्ट गनह

▪

ममननसोटा एसोमसएसन अफ कम्युननटी हे ल्थ सेन्टसस (Minnesota Association of Community Health Centers, MNACHC)
(https://mnachc.org/community-health-centers/find-a-health-center/)
आफ्नो नजिक सामुदानयक स्िास््य केन्र (संघीय रूपमा योग्य स्िास््य केन्र) खोज्न नलसा प्रयोग गनह
ु ोस ् िा आफ्नो स्थान

प्रविष्ट गनह
ु ोस ् । सामुदानयक स्िास््य हे रचाह केन्रहरूिे हे रचाहमा लसलमत पहुुँच हुने माननसहरूिाई चचककत्सकीय, दाुँतसम्बन्धी
तथा व्यिहारिन्य स्िास््य सेिाहरू उपिब्ध गराउुँ छन ् ।

स्वास््य बीमा खोज्नह
ु ोस ्
▪

बीमाका लागग MNsure आवेदन ददनुहोस ् र नामाांकन गनुसहोस ्
(www.mnsure.org/new-customers/apply/index.jsp)
तपाईंिे बीमाका िाचग अनिाइनमा आिेदन ददन सलनुहुन्छ िस्तै मेडिकि सहायता र MinnesotaCare, अनिाइन िा तपाईंिाई
मद्दत गनुका िाचग नाम दताु विशेषज्ञिाई खोज्नुहोस ् । MNsure मार्ुत नाम दताु गराउने अचधकांश लमननसोटा ननिासीहरू
आचथुक सहायताका िाचग योग्य हुने गछु न ् ।

▪

MNsure नेमभगेटरहरु
https://www.mnsure.org/help/find-assister/find-navigator.jsp
नेलिगेटरहरूिे तपाईंिाई मेडिकि सहायता िा MinnesotaCare (यदद तपाईं योग्य िएमा) मा नाम दताु गराउनमा मद्दत गनु
सलछन ् । उनीहरूिे तपाईंिाई ननजि बीमा योिनामा दताु गराउनमा पनन मद्दत गनु सलछन ् र आधारिूत स्िास््यसम्बन्धी

िानकारी पनन उपिब्ध गराउन सलछन ् । थुप्रै नेलिगेटरहरू सामुदानयक संस्थाहरूमा रहे का हुन्छन ् र चचननयाुँ, सोमािी, स्पेननस,
मोंग तथा लियतनामी िगायतका िाषाहरूमा सहायता प्रदान गछु न ् ।

▪

अस्पताल पूवासनुमान योग्यता कायसक्रम
(https://mn.gov/dhs/partners-and-providers/policies-procedures/minnesota-health-care-programs/provider/hpe/)
तपाईं अस्पतािमा हुुँदा तपाईंिे मेडिकि सहायता िा MinnesotaCare का िाचग नाम िेखाउन सलनुहुनेछ । यदद तपाईंिे

आिश्यकताहरूिाई पुरा गनह
ु ु न्छ िने तपाईंिे पूर्ु आिेदन पुरा गनअ
ु नघ नै तपाईंिाई सेिाहरूका िाचग समािेश गररन सककन्छ ।

अनतररक्त स्वास््य सेवाहरू खोज्नह
ु ोस ्
▪

स्थानीय स्वास््य ववभाग तथा सामद
ु ानयक स्वास््य बोडसहरू
(https://www.health.state.mn.us/communities/practice/connect/findlph.html)
मागुननदे शन खोज्न र तपाईं योग्य हुनसलने सेिाहरूका बारे मा बुझ्नका िाचग आफ्नो काउन्टीको स्थानीय स्िास््य वििाग र/िा
सामुदानयक स्िास््य बोिुिाई सम्पकु गनह
ु ोस ् ।
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लिन्न र्मेटमा यो िानकारी प्राप्त गनुका िाचग 651-201-5414 मा र्ोन गनह
ु ोस ् ।
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