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लिय लिल िं ग हाइट्स परिवािहरु, 

 

तपाईिं ि तपाईिं ो लवद्यार्थी ो िालग िेलि ेि िाभहरू सिावेश भए ो एउटा िहत्त्वपूर्ण  ुिा ो सन्दभणिा ि तपाईिंिाई 

सम्प ण  गरै्दछु। यलर्द तपाइँसँग हाि ब आइ हेल्थ प्लान, के्यि सोसण, िोलिना हेल्थ के्यि, एने्थि बू्ल क्रस ि बू्ल लसल्ड, ह्युिाना 

हेल्थ होिाइजन्स ि अिेिी हेल्थ के्यरिताज वा सिंगीय  हेल्थ के्यि  मु्यलनटी इन्स्युिेन्स िार्ण त िेलि ेि िाभहरू छन् भने, 

तपाइँ ा िाभहरू िार्ण ३१, २०२३ सम्म सिाप्त हुनेछन्। सिंघीय रूपिा अलनवायण परिवतणनहरू योग्यता सुरु हुनेछ ि 

परिवािहरूिे यो लिलत सम्म योग्यता ो िालग जान ािी पुन: पेश गनुणपनेछ। स्वास्थ्य हेिर्ाह तपाईिं ो बच्चा ि समू्पर्ण 

परिवाि ो िालग धेिै िहत्त्वपूर्ण छ। 

तपाईिं ो िेलि ेि िाभहरू नवी िर् गनण ो िालग, तपाईिंसँग तीन र्ि  लव ल्पहरू उपिब्ध छन् ( ृपया तपाईिं ो  ेस 

नम्बि वा सािालज  सुिक्षा  ािण सबै लव ल्पहरू ो िालग तयाि िाख्नुहोिा ): 

विकल्प 1: 

●  QR  ोि स्क्क्यान गनुणहोस्: 
 

● "िेिो नगर्द, खाना, लर्ल त्सा, वा बाि हेिर्ाह सहायता पहँुर् गने " र्यन गनुणहोस्। 
 

 
● िर पिाउनबाट "रिपोटण टु िेिो  ेस" र्यन गनुणहोस् ि िम्प्टहरू पािना गनुणहोस्
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विकल्प २: 

●  (८००) ३२४-८६८० िा र्ोन गने 

 
विकल्प ३:  लिल िं ग वा फ्रिं क्लिन  न्टी जब्  ि फ्यालििी सलभणस अलर्सिा जानु होस् 

● लिल िं ग  न्टी: ७४ S र्दोस्रो St, नेवा ण , OH ४३०५५ 

● फ्रिं क्लिन  न्टी: १०५५ Mt भनणन एभ,  ोिम्बस, OH ४३२०३ 

 
रे्रि, हािी यो सबै परिवािहरूिाई लशष्टार्ाि रििाइन्डि ो रूपिा पठाउँरै्दछ िं।  ृपया आफ्ना सेवाहरू नवी िर् गनण 

िालर्थ ो एउटा लव ल्प छानु्नहोस् ि तपाईिं ो बच्चा ि परिवाििाई Medicaid िार्ण त यी िहत्त्वपूर्ण सिर्थणनहरूिा जिान 

िाख्नुहोस्। 

 
भवर्दीय, 

 

 
िा.  ेलभन लििि 

सुपरिटेने्डन्ट 
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