
Passport साथ अझ अधिक पाउनहोसु  ् 

ख्ाल राखनने हृद् 
तपाईंलाई सबैभनदा 
बढी चाहहँदा



हामी तपाईंको लाधि यहा ँछौं!
्हद तपाईंसँग क डाक्टर, एक औषधि लाई ललएर कुन ैजिज्ाशा छ वा तपाईं बबलहरू, खाना वा आवासको लागी 
भकुतान गन ्न सह्ोगका लाधग स्ोतहरू खोजन चाहनहुुनछ भनने, हामी तपाईंको लाधि यहाँ छौं। 

ु

हाम्ो सदस् सनेवा करचारीहरू्न  तपाईंलाई सरािानहरू उततरहरू फने ला पान ्न सह्ोग गन ्न त्ार छ। हारी 20 वष्न 
भनदा बढी सर्दनेखख तपाईं िसतो सदस्लाई सह्ोग गददै आएका व्जकतहरू हौं। हारी ्हाँ कने न्टकीरा छौं र 
हारीलाई कसरी चीिहरू ्हाँ वररपरर छन ्भनी थाहा छ। हारी तपाईंलाई प्रत न्ेक तररकालने सह्ोग गननेछौं!

निमि स्थिनतहरूमा भिे हामीलाई कल 
ििहोस: ् नु ्

• 

	

	
	
	

तपाईंका सवुविाहरू वा कसरी Passport 
कार गद्नछ भननने बारने प्रशनहरू छन ्

• आफनो प्राथलरक स्ाहार प्रदा्क (PCP) 
लाई बदलन चाहनहुुनछ।

• एक न्ाँ Passport आईडी काड ्न चाहहनछ
• तपाईंको ्ोग्ता िाचँ गन ु्न पद्नछ
• रनेलरा एक धचककतसा बबल पाउन चाहनहुुनछ

पहहले ि ैएक सद्य?  
हारीलाई 800-578-0603 रा फोन गनहोसु्न   ्
(TTY प्र्ोगकता्नहरू 711) सदस्ता सनेवाहरूको 
लाधग। 
सद्य ह्िहँ््दैि? 

थप िानकारीको लाधग हारीलाई  
844-778-2700 रा फोन गनहोसु्न ्
(TTY प्र्ोगकता्नहरू 711)।
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Passport कसल 
ललि सकछ?

े

•	

	

	

	

 

	

ती व्जकत, पररवार र बचचाहरूलने 
िसलने राज्को आ् आवश्कताहरू 
परूा गछ्नन *्

• गभवती्न  रहहला

• वद्ध,ृ  अनिा, वा अशकत व्जकतहरू

• ती बचचाहरू िो KCHIP (कने न्टकीको 
बचचा सवास्थ् बीरा का्क्र्न र) रा 
भना्न भएका छन ्

• Medicaid र Medicare-को लाधग 
्ोग् राननसहरू (दोहोरो ्ोग्)

• अशकत बचचाहरू

*राज्का आ् आवश्कताहरू रा पररवतनआउन्न  
सकछ सबभनै दा अप-्ट-डने्ट िानकारीको लाधग, 
हारीलाई फोन गनहोसु्न ।्

ु
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के कभर िररएको छ?
तपाईंलने	आफनो	सदस्ता	सहहत	पाउन	
सकनहुनने	कने ही	लाभहरू	हनेनहोसु्न !्ु

तपाईंको कभर िररएका लाभहरू
•	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

डाक्टरसँगको भने्टहरू

•

	

	

	

	

	

्टनेललहनेलथ भने्टहरू

• रोकथाररलूक हनेरचाह (खोप, िाँच,  
पनेप परीक्षण, रकतचाप परीक्षण आहद।)

• वप्रजसक्रपशन औषिीहरू

• दनत र दृज््ट  

• सारदुान्क रानलसक सवास्थ् कने नद्र सनेवाहरू

• खनेलकुद र सकूलका व्ा्ारहरु शारीररक

• हाड वदै्सँगको भने्टघा्ट

• तातकाललक हनेरचाह 

• बबरारी लाई असपताल भना्न

• ह्टकाउ धचककतसा उपकरण

• आपतकालीन कोठारा िानहुोस ्

• गरै आपातकालीन ्ाता्ात

• पररवार ्ोिना

• शारीररक, व्ावसान्क, सपीच थनेरापी

• बाहहरी रोगी रानलसक सवास्थ् र लागू  
पदाथ ्न प्र्ोग सनेवाहरू

हारीलने तपाईंलाई 
कभर गर्ौं!
क्ि ैको प ेछैि!

लाभहरूको पणू ्न सचूीको लाधग, कृप्ा Passport को 
सद्य पस््तका passporthealthplan.com रा 
हनेनहुोस्न  ्वा हारीलाई फोन गनहोसु्न ।्
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Passport लसत अझ अधिक पाउिहोस् ्
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अझ अधिक पाउन चाहनहुुनछ? हारीलने ्ो पा्ौं! तपाईंसँग भएका सब ै 
उतकृ््ट लाभहरूबाहनेक, Passport साथ, Passport सदस्हरूको	 
ननमनहरूप्रनत पनन पहँुच छ:

• निःशलक सलफोि – हरनेक	रहहनारा	असीलरत	कुराकानी	र	पाठ्  
सनदनेशका	साथ ै4.5GB ड्टने ाको	सवुविा	भएको	ननःशुलक	सनेलफोन

• वय्कहरूले चशमा र कन्टयाकका लाधि $100 पाउँँछि ्प्रत न्ेक  
24 रहहनाको अवधिरा

• नि:शलक चशमा बचचा र 21 वष ्न रनुनका ककशोरहरूको लाधग

• राहत हरचाह – Passport तपाईंको हनेरचाहकता्नलाई आफैं -हनेरचाहको  
लाधग कने ही राहत र सर् हदनको लाधग गररनने प्रकक्र्ालाई पनन कभर  
प्रदान गद्नछ

• वजि हेिनेहरू – 13 हपताको लाधग नन:शलुक विन हनेननेहरू पाउनहुोस ्

• CVS छट कार – सवास्थ् समबनिी हिारौं वसतहुरूरा 20% बचत  
गनहोसु्न ्

• नि: शलक ओभर-द-काउनटर औषधि – (तपाईंको डाक्टरको वप्रजसक्रपसन रात्र चाहहनछ)। 

• नि:शलक GED तयारी र परीक्षण ($120 रलु्को) – साथ ैतपाईं पास हुनहँुुदा $50 उपहार काड ्न पाउनहुोस!्

• मोबाइल एप, अिलाइि सद्य पोटनुल, टेक्ट र ईमेल दवारा सतकनु  िराउिे प्रक्रिया िसलने तपाईंलाई 
सवुविािनक, सह्ोगी समझाउनी र तपाईंको सवास्थ् सनेवा, सवुविा, र ्ोग्ताको बारनेरा सझुावहरू प्रदान 
गद्नछ।

• 24-घणट सहायता लाइिहरू – हारी तपाईंको लाधग ्हा ँ24/7 छौं। तपाईंलने ्ी ननमनरध न्े हाम्ो कुन ैपनन 
नमबररा फोन गन ्न सकनहुुनछ:
• नस ्न सझुाव लाइन 1-800-606-9880 रा धचककतसा सझुावको लाधग। 
• रानलसक सवास्थ् संक्ट लाइन 1-844-800-5154 रा ्हद तपाईंलाई रानलसक सवास्थ् सकं्ट छ भनने। 

• नि:शकक उपहार कारहरू $10 दनेखख $50 समर – डाक्टर भनेटन र सवसथ	चवुाउ	गरनेको	खणडरा, एक प्रीपनेड 
उपहार काडर्न ा पसाै  को परुसकार पाउनहुोस ्पणू ्न परुसकारको लाधग www.passporthealthplan.com रा 
िानहुोस ्वा हारीलाई कल गनहोसु्न ।्
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आफिो प्राथिलमक ्याहार प्रदायक (PCP) 
लाई भ्टिहोस।े ् ्
तपाईंलने आफनो सवास्थ्को लाधग कुन	ैपनन	सर्नने 
सब ैभनदा राम्ो कुराहरू रध न्े एक प्राथलरक हनेरचाह 
प्रदा्क वा पीसीपी फने ला पान ु्न हो। Passport सदस्को 
रुपरा, तपाईंलने आफनो पीसीपी तपाईंको रखु् डाक्टर 
छनौ्ट गन ्न सकनहुुनछ। तपाईंको पीसीपीलने तपाईंको 
सवास्थ् इनतहासको बारनेरा िानन सकछ, तपाईंको 
अधिकांश सवास्थ् आवश्कताका ख्ाल राखछ, र 
तपाईंलाई आवश्क पदा्न रनेफरलहरू बनाउँछ।

तपाईंको पीसीपीको नार तपाईंको Passport 
आईडी काडर्न ा सचूीबद्ध हुननेछ। ्हद तपाईं फरक 
पीसीपी ब चाहनुहुनछ भनने, तपाईंलने आफन ैछनौ्ट 
गन ्न सकनहुुनछ! तपाईंलने 1-800-578-0603 रा 
सदस् सनेवाहरूरा कल गरी आफनो पीसीपी लाई 
पररवतन्न  गन ्न सकनहुुननेछ। 

मलेै कि पीसीपी रोजि सकछ?् ्
तपाईंलने passporthealthplan.com रा गएर 
हाम्ो डाक्टरहरूको ववसततृ सचूीरा कुन ैपनन पीसीपी 
रोजन सकनहुुनछ। तपाईंलने सदस् सनेवाहरू लाई पनन 
फोन गन ्न सकनहुुननेछ र हारी तपाईंलाई तपाईंको 
आवश्कता अनसुार लरलनने खालको फने ला पान	र्न ा 
सह्ोग गन ्न सकछौं।

तपाईं आफनो पूरै पररवार को लाधग एक पीसीपी 
छनौ्ट गन सकनहनछ वा तपाईं हरनेक पररवार 
सदस्को लाधग ववलभनन पीसीपी छनौ्ट गन 
सकनहनछ। तपाईं ्ी रध् एक छनौ्ट गन 
सकनहनछ: 

्न ु ु
्न

ु ु ने ्न
ु ु

• सारान् प्रदा्क वा डाक्टर

•	

	

	

	

	

 

	

पररवार प्रदा्क वा डाक्टर

• नस ्न धचककतसक 

• धचककतसक सहा्क  

• इन्टननस्ट्न   

• बाल रोग ववशषने ज्  

• OB/GYN
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तपाईंको पीसीपी तपाईंको धचक्कतसा िह होृ
कसलाईै  पनन तपाईंको सवास्थ्लाई तपाईंको पीसीपीलने गनने तररका थाहा हँुदैन। तपाईंको पीसीपीलाई तपाईंको 
मेडरकल िह ससमझिह्ोस ्— तपाईंबारने अधिक थाहा भएको ठाउँको रूपरा सोचनुहोस!् ृ

तपाईं बबरारी हुनहुुनन भनने पनन अगाडड बढनहुोस ्र तपाईंको पीसीपी सहहत तरुूनत ैलभजि्ट सने्ट अप गनहोसु्न ,।्  ्ो राम्ो 
भ्ररण एक न्ाँ बबरारीको रूपरा सने्ट अप गन ्न र तपाईंको पीसीपी सग एक समबनि बनाउनने एक सब ैभनदा राम्ो तररका 
हो। तपाईंको पीसीपीलने तपाईंलाई धचनन र कसरी तपाईंको लाधग राम्ो हनेरचाह गनने एक ्ोिना बनाउनने छ।

ँ

तपाईंलने ववशवास गन ्न सकनने डाक्टर हन भनदा बढी रहततवपणू ्न अरू कने ही छैन। सर्, बबनदै	िाँदा तपाईं आफनो 
पीसीपीसँग आफनो सवास्थ् धचनताको कुन ैपनन कुरा बारने खलुनेर कुराकानी गन ्न चाहनहुुनछ।

ु ु

याद ह्िे कराहरू्
• 

 

 

 

	

तपाईंको पीसीपीको का्ा्नल्रा तपाईंको सवास्थ् वा सवास्थ् सनेवाको बारनेरा प्रशन छ भनने कुन ैपनन सर् 
फोन गनहोसु्न ।् तपाईं नस ्न सललाह लाइनरा हदनरा 24 घण्टा, हपतारा 7 हदन समपक्न  गन ्न सकनहुुननेछ। ्हद 
तपाईं का्कालको्न  सर् पनछ फोन गनभु्न ्ो भनने, फोनगररएको डाक्टरलने तपाईंलाई फने रर फोन गननेछन।् ्हद 
तपाईंलाई धचककतसा सझावु  चाहहनछ भनने, तपाईंलने हाम्ो नस ्न सझावु  लाइन 1-800-606-9880 रा पनन 
फोन गन ्न सकनहुुनछ।

• तपाईं आफनो पीसीपी लाई	भनेटन, एक भने्टको लाधग का्ा्नल्रा फोन गनहोसु्न ।् तपाईंको अपोइन्टरनेन्ट 
सर् रलू्वान छ, त्सलैने कृप्ा सर्र ैआउनहुोस।् 

• ्हद तपाईं अपोइन्टरनेन्ट राखन सकनहँुुदैन भनने, का्ा्नल्लाई तरुूनत फोन गनहोसु्न  ्र नतनीहरूलाई िानकारी 
हदनहुोस।् का्ा्नल्लाई 24 घण्टाअधि सचूना हदन प्र्ास गनहोसु्न ।् 

• तपाईंको Passport आईडी काड ्न हरनेक सर् बोकनहुोस।् 

• ्हद अगं्नेिी तपाईंको प्राथलरक भाषा होइन भनने, तपाईंलने दोभासने सनेवाका लाधग आफनो पीसीपी भ्ररण गनहु्न ु ँदा 
वा कल गनहु्न ु ँदा अनरुोि गन ्न सकनहुुनछ।
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नि:शलक सहयोि 24/7 ्
तपाईँलने आफनो रानलसक र व्वहारातरक सवास्थ् 
आवश्कताहरूको लाधग लाधग हदनरा 24 घण्टा, 
हपतारा 7 हदन रद्दत प्रापत गन ्न सकनहुुनछ। तपाईंलने 
्ी ननमनरध न्े कुन ैपनन नमबरहरूरा फोन गन्न 
सकनहुुनछ:

• 

 

24 घणटा िस नु सझ्ाव लाइि
1-800-606-9880  
TTY: 711

• 24 घणटाको वयवहारातमक ्वा््थय  
सङकट हटलाइि
1-844-800-5154 
TTY: 711
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े ने

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
ु ु

आपतकाललि हरचाहे
्हद तपाईंलाई आफनो धचककतसा अवसथा आफनो िीवनको लाधग खतरा छ भननने लागछ वा ्हद तपाईंलने अहहलने न ै
ध्ान हदनभएनु  भनने सवास्थ्लाई गमभीर रूपरा हानन गन ्न सकननेछ भननने सोचनहुुनछ भनने आपतकालीन कोठारा 
िानहोसु  (ER)् । ER करचारील्न ने तपाईं लाई कनत नछ्टो हनेररननेछ भनी ननण््न  ललननेछ। ्ो तपाईंको धचककतसा 
आवश्कतारा आिाररत हुननेछ।

ER कहहल प्रयोि िि तयसका केही  
उदाहरणहरू
• नराम्री	काह्टएको वा पोलनेको 

• गभपात्न  (बचचा गरुाउन)ु वा ्ोनन रकतस्ावको  
साथ गभा्नवसथा 

• ्टाउको वा आखाँ रा चो्टप्टक 

• िीवन वा अगं गरुाउनने खतरा (पाखरुा वा खटु्ा) 

• अनिकार छाउनु 

• एक रो्टर सवारी दघु्ट्न नारा चो्टप्टक 

• छातीको दखाइु  

• ननसाजससनु 

• शारीररक आक्ररण वा बलातकार 

• शवास फने न्न गाह्ो 

• अत्धिक रकतस्ाव 

• बोली वा आवाि गरुाउनु 

• िनेरै औषधि वा ड्रगस ललन ु(अत्धिक रात्रा) 

• पक्षाघात (हहँडडुल गन ्न असरथ) ्न

• ववषाकत हन 

• समभाववत भाँधचएका हडडीहरू

तपाईंलाई आपतकाललि स्थिनत छ वा छैि भनि 
तपाईं निसशचत ह्िहँ््दैि? 

तपाईंलने हाम्ो नस ्न सझुाव लाइन  

1-800-606-9880  

रा 24/7 फोन गन ्न सकनहुुनछ।
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तपाईंको प्प्रस्रिपसि कभर िररएका छि ्
 

ने े े ् ् ्

् ्

	

ने ्
	

	

	

Passport तपाईंलाई िनेरै ससतो खचर्न ा िनेरै औषधिहरू कभर गद्नछ। तपाईं आफनो वप्रजसक्रपसन ललनहँुुदा, तपाईं 
Passport साइन अप भएको फारनेसीरा िान चाहनुहुनछ र आफनो सदस् पररच्पत्र दनेखाउनहुुनछ। 

10

के फामसी लसत Passport सहहत साइि अप िरको छ भनि करो जानि चाहिहनछ? 

हारीलाई फोन गनहोसु्न  ्वा passporthealthplan.com मा जािह्ोस।्

क्िै औषधि वा दवाई कभर िररएको छ भिे थिाहा पाउि चाहिहनछ? 

हारीलाई फोन गनहोसु्न  ्वा passporthealthplan.com मा जािह्ोस।्

• न्ा ँऔषधिहरू	सदैव ननजसकरहनछन ्र सचूी पररवतनको्न  हुनसकछ।

जानिपि कराहरू
• तपाईंलने एकप्टकरा 30 हदनको लाधग औषधि पाउन ुहुननेछ। 

• कने ही िनेननेररक रनेन्टनेननेनस औषिीहरू, तपाईं	लो 90-हदनको लाधग पाउन सकनहुुनछ। 

• हारी लने तपाईंको डाक्टरबा्ट एक वप्रजसक्रपशन सहहत कने ही ओभर-द-काउन्टर औषधि कभर गद्नछौं। 

https://passporthealthplan.com
https://passporthealthplan.com


Passport छिौट ििहोस!्नु ्
Passport छनौ्ट गन िनेरै राम्ा कारणहरू छन। Passport तपाईंलाई एक सवास्थ् ्ोिना भनदा िनेरै आधिक	
प्रदान गदछ। हाम्ो रा्ाल रन र बिोड द्ालताका साथ, तपाईं प्रत्क पाइला सहिताका साथ राखन हारी 
राधथ भरोसा गन सकनहनछ!

ने ्
्न ु ने ु ने

्न ु ु

Passport छनौ्ट गनहोस र तपाईं र तपाईंको पररवारलाई चाहहन सवास्थ् कभरि सरक्क्षत गनहोस। भना्न 
प्रकक्र्ालाई	आि सरु गन हारीलाई 1-844-778-2700 रा फोन गनहोस! TTY प्र्ोगकता्नहरूल फोन 
गन सकछन 711। 

ु ्न ् ने ने ु ु ्न ्
ै ु ्न ु ्न ् ने

्न ्
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ु ्

हालका Passport सद्यहरू 
1-800-578-0603 फोि ििहोस  ् नु ्

(TTY प्र्ोगकता्नहरू 711)

Passport मा आवद्ध हि चाहिहनछ?् ् ्
1-844-778-2700 मा फोि ििहोस  ् नु ्

(TTY प्र्ोगकता्नहरू 711)

्स बकुलने्टरा सरावनेश गनने कुन ैपनन िानकारी लने धचककतसा स्ाहार वा तपाईंको धचककतसकको सललाहलाई प्रनतसथावपत गददैन। अन् कमपनी वा इन्टरनने्ट साइ्टहरूको लाधग कुन ैपनन 

सनदभ ्न प्रदान गरनेका सनेवाहरू, िानकारी वा प्रदान गररएको उतपादनका सहा्ता वा ग्ारनेन्टी छैन। Passport ्स बकुलने्टरा िानकारीको प्र्ोग, दरूपु ्ोग, व्ाख्ा वा उप्ोगबा्ट उतपनन 

हुन ने कुनपनै न कुराको लाधग जिमरनेवारी ललँदैन। पासपो्ट्नलने उपलबिता वा स्ाहारको गणुसतरको कुन ैग्ारनेन्टी हदँदैन। हारी कुनपनै न प्रदा्कको कार वा भलूका लाधग जिमरनेवार छैनौं। 
Passport सहहतका समझौता गररएका सब ैप्रदा्कहरू सवतनत्र ठनेकने दार हन र Passport करचारी्न  वा एिनेन्ट होइनन।्

Molina 319 (MARK04633)_APP 2/5/2021
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