په کم لګښت د روغتیا ساتن رسچین یا روغتیای بیمه ترالسه کول
د کم لګښت روغتیا ساتن پاملرنه وموم
▪

برج ټو بنافټس ( :)Bridge to Benefitsمېناسوټا ک د کم لګښت روغتیا ساتن د ځایونو فهرست MN Low-Cost Health Care
Directory
)) www.bridgetobenefits.org/MN_Low_Cost_Health_Care_Directory
د خپل کاونټ نوم داخل کړئ چ نږدې د ارزانو کلینیکونو لسټ ولټوئ.

▪

مېناسوټا ک د ټولنیو روغتیا مرکزونو اتحادیه )Minnesota Association of Community Health Centers (MNACHC
()/https://mnachc.org/community-health-centers/find-a-health-center
خواوشا ک ټولنی روغتیاي مرکز (په فدرال توګن اهلیت لرونیک روغتیاي مرکز) موندلو لپاره نقشه وکاروئ یا د خپل ځای نوم ورکړئ.
ټولنی روغتیاي مرکزونه هغه چا ته طټ ،دنداي ،او چلندي روغتیاي خدمتونه ورکوي چ روغتیا ساتټ ته محدود الرسیس لري.

د روغتیا بیمه موندل
▪

بیم لپاره ایم اینشور  MNsureته خواست او داخله معلومات ورکړئ
()www.mnsure.org/new-customers/apply/index.jsp
کوالی یس بیم ،لکه  Medical Assistanceاو  ،MinnesotaCareته په انینټ خواست ورکړئ یا څوک ماهر وګورئ چ بیمه داخله
خواست ک مرسته درکړي .ر
اکیه مېناسوټاوال چ  MNsureرسه بیمه اخل اهلیت لري چ اقتصادي مرسته واخل.

▪

د  MNsureسالکاران Navigators
()https://www.mnsure.org/help/find-assister/find-navigator.jsp
د بیم سالکاران کول یس  Medical Assistanceیا  MinnesotaCareرسه بیمه داخله ک مرسته درکړي (خو په دا رسط چ اهلیت
لرئ) .هغوی تاسو رسه د شخص یعټ پرایوېټ بیمه برنامه لپاره نوم لیکنه ک مرسته کول یس او د روغتیاي بیمو په اړه بنیادي زدکړه
رسیکوي .د بیمو ر
اکیه سالکاران ټولنیو سازمانونو ک کېټ او دایس ژبو لکه چیټ ،صومال ،اسپانوي ،مانګ ،او وېتنام ژبو ک خدمت
کوي.

▪

د احتمال وړتیا پر اساس د روغتیا د ورکړې پروګرامHospital Presumptive Eligibility Program
(https://mn.gov/dhs/partners-and-providers/policies-procedures/minnesota-health-care)/programs/provider/hpe
ئ
امکان لري چ په روغتون ک وکوالی یس  Medical Assistanceیا  MinnesotaCareلپاره نوم لیکنه وکړئ .که تاسو د بیمه په لوازماتو
چ ،نو د نوم لیکټ پرویس په وخت ک هم خدمتونه ترالسه کول ئ
پوره را ئ ئ
یس.

خی ش
د نور روغتیای خدمتونو څخه ر
▪

ځاي دولټ روغتیاي ریاستونه او د ټولنیې روغتیا څانیک Local Health Departments and Community Health Boards
()https://www.health.state.mn.us/communities/practice/connect/findlph.html
الرښووي او د ترالیس وړ خدمتونو په هکله پوښتنو لپاره ځاي دولټ روغتیاي ریاستونو او/یا د ټولنیې روغتیا د څانګو رسه تماس ونیس.ئ
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