
NYC CARE
اب بروکلن )Brooklyn(، اسٹیٹن آئی لینڈ 

)Staten Island( اور برانکس )Bronx( میں۔ 
شہر بھر میں2020 کے اخیر تک دستیاب! 

NYC Care کم داموں یا بغیر کسی الگت کے نیو یارک )New York( کے ان شہریوں کو صحت کی 
دیکھ بھال تک رسائی فراہم کرنے کا پروگرام ہے جو صحت کے بیمے کی اہلیت نہیں رکھتے یا جن کے 

پاس اس کے لیے رقم نہیں ہے۔ آپ کی ہجرت کی کیفیت یا ادائیگی کی صالحیت سے قطع نظر، صحت 
کی دیکھ بھال کے اپنے حق کو وقار اور عزت سے کھولیئے۔

646-NYC-CARE کے رکن بننے کے لیے کال کریں NYC Care آج ہی

NYC Care بننے کے فوائد 
وقف شدہ بنیادی دیکھ بھال فراہم کرنے والے کے ساتھ دوہفتوں کے اندر پہال دورہ 	

صحت مند رہنے کے لیے ویکسینز، میموگرام اور دیگر معمول کی اسکریننگز 	

ذہنی صحت کی دیکھ بھال اور موادوں کے غلط استعمال کے عوارض کی خدمات 	

خصوصی خدمات، مثالً، کارڈیاالجی، پیروں کے امراض، زچگی، نسوانی امراض اور بصارت کی دیکھ بھال 	

تجویز کے کم قیمت والے معالجے دن یا رات  	

آپ کی زبان بولنے والے کسٹمر سروس کے نمائندے 	

مزید جاننے اور اندراج کرانے کے لیے، اس پر کال کریں

1-646-NYC-CARE
1-646-692-2273

nyccare.nyc

 خلوت اور رازداری کی ضمانت دی جاتی ہے۔ 
 NYC Care پبلک چارج’ قانون کے تحت‘ 

میں داخلے سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔

رابطے میں رہیں۔ ہمیں فالو کریں۔
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NYC CARE
Now in Brooklyn, Staten Island  
and the Bronx!
NYC Care is a health care access program that guarantees services at little or  
no cost to New Yorkers who do not qualify for or cannot afford health 
insurance. Unlock your right to affordable health care with dignity and respect, 
regardless of your immigration status or ability to pay. The program will be 
available citywide by late 2020.

Call 646-NYC-CARE to become a member of NYC Care today!  

NYC Care Member Benefits 
 + First visit within two weeks with a dedicated primary care provider
 + Vaccinations, mammograms and other routine screenings to stay healthy 
 + Mental health care and substance-use disorder services 
 + Specialty services, such as cardiology, podiatry, obstetrics, gynecology and vision care 
 + Low-cost prescription medications day or night 
 + Customer service representatives who speak your language

STAY CONNECTED. FOLLOW US.

To learn more and to enroll, call

1-646-NYC-CARE
1-646-692-2273
nyccare.nyc

Privacy and confidentiality are 
guaranteed. NYC Care enrollment 
does not pose a risk under the 
‘public charge’ rule.


