
CM 642-N   12/22   

OIM Operations
P.O. Box 2675
Harrisburg, PA 17105-2675

[Recipient Name First] [Recipient Name Last]
[Address Line 1]
[Address Line 2]

महत्त्वपूर््णमहत्त्वपूर््ण:
आफ््ननो स्वास्थ्यसेववाकनो कभरेज पु्नः सुचवारु ग्न्ण अहहले कदम चवाल््नुहनोस््

आदरर्ीयआदरर्ीय [Recipient Name First] [Recipient Name Last]:
हवाम्नो अभभलेखले तपवाईंकनो Medical Assistance (MA) ववा तपवाईंकनो बच्वाकनो स्वास्थ्य बीमवा कवाय्णक्रम (CHIP) अन्त्य भएकनो छ भ्नेर देखवाउँछ हक्नभ्ने हवामीले ्नवहककरर्कवा 
लवागग आवश्यक प्नने जवा्नकवारी ववा कवागजवातहरू प्वाप्त गरे्नौ ं। तपवाईं आफ््ननो MA र/ववा CHIP पु्नः सुचवारू ग्न्ण चवाह्नुहुन्छ भ्ने, तपवाईंले हवामीलवाई 90 हद्न भभत्रमवा (हवामीले तपवाईंलवाई पठवाएकनो 
सूच्नवामवा उले्ख गररएकनो MA र/ववा CHIP अन्त्य हु्ने गमततकनो ्नबे् हद्न भभत्रमवा) छुटेकनो जवा्नकवारी तथवा कवागजवातहरू पठवाउ्नु पद्णछ तवाकी कवाउन्ी सहवायतवा कवायवा्णलयले तपवाईंकनो ्नवीकरर् 
प्हक्रयवा अगवाहि बढवाउ्न सकनोस ्। CAO ले तपवाईं अझ ैपत्न यनोग्य हु्नुहुन्छ भ्नेर पत्वा लगवाएकनो खण्डमवा, कभरेजमवा कु्नै अन्तरवाल ्नरवाखी तपवाईंकनो MA र/ववा CHIP पु्नः सुचवारु गरर्नेछ । 
तपवाईंकवा बच्वा MA प्वाप्त ग्न्ण यनोग्य ्नभएकनो खण्डमवा, उ्नी CHIP कनो कभरेज प्वाप्त ग्न्ण यनोग्य छ्न ्हक भ्नेर समीक्वा ग्न्ण सहकन्छ, तर ्नवीकरर् र अन्य आवश्यक कवागजवातहरू पेस गररएमवा 
मवात्र ।

मैले के जवान् ुआवश्यक छमैले के जवान् ुआवश्यक छ ?
अ्नलवाइ्नबवाट, फनो्न मवाफ्ण त, पत्र मवाफ्ण त ववा CAO मवा व्यक्तिगत रूपमवा उपस्थित भएर सकेसम्म चवािँनो आफ््ननो ्नवीकरर् पूरवा ग्नु्णहनोस।्
अ्नलवाइ्नबवाट ्नवीकरर् ग्नु्णहनोस:् तपवाईं आफ््ननो ्नवीकरर् प्वाकेट तब्नवा पत्न अ्नलवाइ्नबवाट आफ््ननो ्नवीकरर् पूरवा ग्न्ण सकु्हुन्छ। COMPASS मवा लगइ्न इ्न गरेर आफ््ननो सवामवाजजक सुरक्वा 
्नम्बर तथवा यनो जवा्नकवारी प्यनोग गरेर कसरी ्नवीकरर् पूरवा ग्नने भन् ेसम्बन्धमवा यनो पृष्ठकनो पछवाहिकनो भवागमवा त्नदनेश्नहरू प्दवा्न गररएकनो छ।

कवाउन्ीकवाउन्ी:
केस रेकि्ण ्नम्बरःकेस रेकि्ण ्नम्बरः
्नवीकरर् गमतत:्नवीकरर् गमतत:

मेल मवाफ्ण त ववा कवायवा्णलयमवा आएर ्नवीकरर् ग्नु्णहनोस:् ्नवीकरर् पूरवा ग्नने लगभग 30 हद्नकनो समय बवाकँी रहँदवा तपवाईंले मेल मवाफ्ण त ्नवीकरर् प्वाकेट प्वाप्त गरेकनो हु्नु प्नने हनो। तपवाईंसँग अझ ै
पत्न त्नो प्वाकेट छ भ्ने, उति प्वाकेटमवा भएकनो तववरर् भ्नु्णहनोस ्र त्नम्नमध् ेकु्नै एक तररकवा प्यनोग गरेर आफ््ननो थिवा्नीय CAO लवाई अन्य जरुरी कवागजवातहरूकनो सवाथमवा उति प्वाकेट हफतवा्ण 
ग्नु्णहनोस:्

• तपवाईंकनो ्नवीकरर् प्वाकेटकनो सवाथमवा पठवाइएकनो खवाम प्यनोग ग्नु्णहनोस ्र उति प्वाकेट खवाम भभत्र हवालेर हुलवाक मवाफ्ण त CAO लवाई हफतवा्ण पठवाउ्नुहनोस।्
• आफ््ननो थिवा्नीय CAO मवा व्यक्तिगत रूपमवा उपस्थित भएर त्सलवाई त्हवा ँववा पत्र मञ्षूवामवा छनोि््नुहनोस ्।

तपवाईंसँग आफ््ननो ्नवीकरर् प्वाकेट छै्न भ्ने, आफ््ननो CAO मवा गएर ववा ग्वाहक सेववा केन्द्रलवाई 1-877-395-8930 ववा Philadelphia भभत्र 215-560-7226 मवा फनो्न गरेर 
तपवाईं ्नयवा ँ्नवीकरर् प्वाकेट प्वाप्त ग्न्ण सकु्हुन्छ।

फनो्न मवाफ्ण त ्नवीकरर् ग्नु्णहनोस:् तपवाईं सनोमववारदेखख शुक्रववार, तबहवा्न 8:00 देखख हदउँसनो 4:30 सम्म, 1-866-550-4355 मवा कल गरेर फनो्न मवाफ्ण त आफ््ननो ्नवीकरर् पूरवा ग्न्ण सकु्हुन्छ।

आवश्यक कवागजवातहरू कसरी पेश ग्ननेआवश्यक कवागजवातहरू कसरी पेश ग्नने ?

तपवाईं त्नम्न तररकवाहरूबवाट आफ््ननो ्नवीकरर्कनो लवागग आवश्यक प्नने कवागजवातहरू पेश ग्न्ण सकु्हुन्छ।

• आवश्यक कवागजवातहरूकनो स्क्वा्न ग्नु्णहनोस ्ववा फनोटनो खखचु्हनोस ्र dhs.pa.gov/COMPASS मवा गएर COMPASS मवाफ्ण त अ्नलवाइ्नमवा ती कवागजवातहरू पेश ग्नु्णहनोस।्
• ती कवागजवातहरूकनो फनोटनो खखचु्हनोस ्र myCOMPASS PA प्यनोग गरेर आफ््ननो मनोबवाइल उपकरर्बवाट ती कवागजवातहरू पेश ग्नु्णहनोस।्
• ती कवागजवातहरू हुलवाक मवाफ्ण त पत्रवाचवार ग्नु्णहनोस।्
• आफ््ननो थिवा्नीय CAO मवा व्यक्तिगत रूपमवा उपस्थित भएर ती कवागजवातहरू त्हवा ँववा पत्र मञ्षूवामवा छनोि््नुहनोस।्

धन्यववाद,
PA मवा्नव सेववा तवभवाग

http://dhs.pa.gov/COMPASS
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आफ््ननो ्नवीकरण पूरा ग्न्नआफ््ननो ्नवीकरण पूरा ग्न्न COMPASS कसरी प्रयनोग ग्ननेकसरी प्रयनोग ग्नने

1. dhs.pa.gov/COMPASS मा जा्नहुनोस्

2. COMPASS कनो गृहपृष्ठमा Renew Your Benefits (आफ््ना सुववधाहरू ्नवीकरण ग्नु्नहनोस)् लेखिएकनो ठाउँमा क्लिक ग्नु्नहनोस्

3. MA /CHIP ्नवीकरण ग्न्न पहहलनो ववकल्प, Department of Human Services Benefit (मा्नव सेवा ववभागकनो सुववधा) छ्नौट ग्नु्नहनोस।्

4. तपाईंले आफ््ननो ्नवीकरण सुरु ग्न्नका व्नम्ति व्नम्न जा्नकारी भरेर पृष्ठकनो तल भएकनो “Sign In” (साइ्न इ्न) बट्नमा क्लिक ग्ुन्न प्नने हुन्छ।

• Social Security Number (सामाजजक सुरक्ा ्नम्बर)   • County (काउन्ी) *
• Case Record Number (केस रेकर््न ्नम्बर) *   • Renewal Date (्नवीकरण ममवत)*

 *तपाईंले यनो पत्रकनो अगाडर्कनो भागमा वा आफ््ननो ्नवीकरण प्ाकेटमा आफ््ननो काउन्ी, केस रेकर््न ्नम्बर र ्नवीकरण ममवत फेला पा्न्न सकु्हुन्छ।

5. तपाईंले COMPASS िाता ब्नाइ सकु्भएकनो छ भ्ेन, साइ्न इ्न ग्न्न र आफ््ननो िाताका लामग ्नवीकरण सुरक्क्त ग्न्न आफ््ननो प्रयनोगकता्न्नाम तथा पासवर््न 
प्रववष्ट ग्नु्नहनोस।्

• तपाईंले COMPASS िाता ब्नाउ्ुनभएकनो छै्न भ्ेन, No (छै्न) मा क्लिक ग्नु्नहनोस ्।
• तपाईंलाई िाता ब्नाउ्न व्नम्न जा्नकारी आवश्यक प्नने छः

o ्नाम
o जन्मममवत
o इमेल ठेगा्ना

• तपाईंलाई प्रयनोगकता्न्नाम तथा पासवर््न ससज्न्ना ग्न्न र साथै सुरक्ा प्रश्नहरू तथा जवाफहरू राख्न सङे्त गरर्ेन छ।

6. COMPASS प्रणालीले तपाईंले आवेद्नकनो समयमा (वा आफ््ननो अन्तिम ्नवीकरणमा) ज्ुन जा्नकारी प्रदा्न ग्ुन्न भएकनो थथयनो, तपाईंलाई ती सबै जा्नकारी 
देिाउ्ेन छ। तपाईंले पररवत्न्न भएकनो हु्न सके् कु्ैन पव्न जा्नकारी पररवत्न्न ग्नु्न प्नने हुन्छ, जसै्:

• घरपररवारका सदस्यहरू, तथा उ्नीहरूकनो व्यक्तिगत जा्नकारी  
• आय • िर््न  
• बीमा • श्नोतहरू

7. जा्नकारी समीक्ा ग्ुन्नहनोस ्र आफ््ननो ्नवीकरण पेश ग्नु्नहनोस।्

• हस्ाक्रका ववकल्पहरू – “Yes I would like to e-Sign” (हनो, म ववद्तुीय हस्ाक्र ग्न्न र्ाहन्छु) वा त “No, I do not want to 
e-Sign (हनोइ्न, म मेरनो आवेद्नमा ववद्तुीय हस्ाक्र ग्न्न र्ाहन्न) भने्न ववकल्प छ्नौट ग्ुन्नहनोस।् e-Sign (ववद्तुीय हस्ाक्र) कनो ववकल्पले तपाईंलाई 
ववद्तुीय रूपमा हस्ाक्र ग्न्न अ्नमुवत ददन्छ। तपाईंले आफ््ननो ्नवीकरणमा e-Sign (ववद्तुीय हस्ाक्र) ग्नु्न भए्न भ्ेन, तपाईंले कागजी हस्ाक्र पृष्ठलाई 
प्प्रन् गरेर वा कागजी हस्ाक्र पृष्ठमा हस्ाक्र गरेर त्यसलाई पत्रार्ार/फ्ाक्स/स्क्ा्न ग्नु्न प्नने छ।

8. आफ््ननो ्नवीकरणकनो साथमा पेश ग्नु्न प्नने प्रमाणीकरण कागजातहरू हे्न्न View Required Items (आवश्यक सामाग्ीहरू हे्नु्नहनोस)् ्नामक ववकल्पमा 
क्लिक ग्नु्नहनोस।् ववद्तुीय रूपमा प्रमाणीकरण कागजातहरू पेश ग्न्न फाइल थप्हुनोस ्वा कागजातहरू स्क्ा्न ग्नु्नहनोस।् आफ््ननो स्ा्नीय काउन्ी सहायता काया्नलयमा 
पत्रार्ार गरेर वा व्यक्तिगत रूपमा उपस्स्त भएर पव्न तपाईं कागजातहरू छनोर्््न सकु्हुन्छ।

तपाईंलाईतपाईंलाई COMPASS कनो प्रयनोगका सम्बन्धमा सहयनोग र्ाहहएकनो िण्डमाकनो प्रयनोगका सम्बन्धमा सहयनोग र्ाहहएकनो िण्डमा, सनोमवारदेखि शुक्रवार, वबहा्नसनोमवारदेखि शुक्रवार, वबहा्न 8:30 देखि बेलुकादेखि बेलुका 4:45 
सम्मसम्म, हेल्पलाइ्नलाईहेल्पलाइ्नलाई 1-800-692-7462 मा फनो्न ग्नु्नहनोस।्मा फनो्न ग्नु्नहनोस।्


