
ርትዓዊ ክፍሊት ዘለዎ  
ክንክን ጥዕና ክትረክብ 
ይግብኣካ እዩ
NY State of Health ርትዓዊ ክፍሊት ዘለዎም ውጥናት ጥዕናን 
ከምኡ ድማ ወጻኢታትካ ንምጒዳል ገንዘባዊ ደገፍን ይህብ። ካብቶም ዝቐረቡ 
ውጥናት ንምንጽጻርን ከምኡውን እቲ ንዓኻ ዝኸውን ጽቡቕ ክፍሊት 
ንምሕራይን ካብ ዳህሰስቲ ናጻ ናይ ውልቃዊ ሓገዝ ተቐበል።
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ኣብ NY STATE OF HEALTH እዞም ዝስዕቡ ትረክብ

ብዙሓት ርትዓዊ ዋጋ ዘለዎም ብሉጻት ውጥናት ጥዕና ክትረክብ ኢኻ

ናጻ ገታኢ ክንክንን ትሑት ክፍሊታትን ዘለውዎም ውጥናት

ውጥንካ ንምምራጽ ናጻ ናይ ሓደ ብሓደ ሓገዝ

ንሸፈነኻ ኣብ ምኽፋል ዝሕግዘካ ገንዘባዊ ሓገዝ

እቲ Essential Plan ንትሑት-ዝኣታዊኦም ውልቀሰባት

ዕለታት-ልደት

ምምዝጋብ ቀሊል እዩ! ንኣኻን ንነፍስ ወከፍ ኣባል 
ስድራቤትካን እዚ ሓበሬታ’ዚ ይሃልወኩም

ቊጽርታት Social security (ማሕበራዊ ድሕነት) ወይ፡ 
ንሕጋውያን ስደተኛታት፡ ኣለዉ እንተኾይኖም ቊጽርታት ሰነድ

መዛግብቲ ስራሕ፡ ኣታዊ፡ ከምኡ ድማ ሓበሬታ መድሕን ጥዕና

1-855-355-5777 ወይ
TTY (ንጽሙማንን ምዝራብ 
ዝጽገሙን)፥ 1-800-662-1220 

nystateofhealth.ny.gov
ናጻ ብኣካል ዝውሃብ ሓገዝ

ነቶም ውጥናት ኣወዳዲርካ ለሚመዓልቲ ተመዝገብ!



NY State of Health ነቶም ግብራውያን ዝኾኑ ፈደራላዊ ሕግታት ሲቪላዊ መሰላት ይእዘዞም እዩ ከምኡ ድማ ብመሰረት ዘርኢ፡ ሕብሪ ቖርበት፡ 
ሃገራዊ መበቆል፡ እምነት/ሃይማኖት፡ ጾታ፡ ዕድመ፡ ኲነተ መውስቦ/ስድራቤት፡ ስንክልና፡ መዝገብ ማእሰርቲ፡ ገበናዊ ፍርዲ(ታት)፡ መንነት ጾታ፡ ወሲባዊ 
ዝንባለ፡ ድፍኢት ዘሕድር ገነቲካዊ/ተወርሶኣዊ ጠባያት፡ ኲነተ ውትህድርና፡ ኲነተ ግዳይ ዘቤታዊ ጎነጽ ከምኡ ድማ/ወይ ሕነ ምፍዳይ ኣድልዎ ኣየርእን እዩ።
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እቲ  
ESSENTIAL 
PLAN
እቲ Essential Plan ንብዙሓት ዝተሓቱ ኣታዊታት 
ዘለውዎም ውልቀሰባት ጽቡቕ እዩ።

ንገሊኦም፡ ትሕቲ ሓደ ዶላር ንመዓልቲ የኽፍሎም። ንኻልኦት፡ 
ዝኾነ ክፍሊት የለን።

ዚንከ ከኣ የለን፡ ስለዚ እቲ ውጥን ብኡ ንብኡ ንክንክን ጥዕናኻ 
ምኽፋል ይጅምር። 

ምብጻሓት ብዶክተር፡ ንክኢላታት ዘጠቓለሉ

ብዶክተርካ ዝተኣዘዙ መርመራታት

ዝተኣዘዙ መድሃኒታት

ኣብ ውሽጢ ሆስፒታል ኮይንካን ናብ ሆስፒታል 
ብምምልላስን ዝግበር ሕክምና

እቲ ESSENTIAL PLAN ልክዕ ከም 
ካልእ ውጥናት ጥዕና ሓደ ዓይነት ብሉጽነት 
ዘለዎም ጥቕምታት ይህብ።

ኣብ ትሕቲ እቲ Essential Plan፡ እቲ ንነፍስ ወከፍ ኣገልግሎት 
ጥዕና ትኸፍሎ ብጽሒት — ናትካ መኻፍልቲ — እውን ኣዝዩ ትሑት 
እዩ፡ ሓድሓደ ግዜ $0።

ገታእቲ ኣገልግሎታት ከኣ ናጻ እዮም፡ ንልሙድ ናይ ዶክተር 
መርመራታትን ምምማያትን ዘጠቓለሉ።

ነቲ Essential Plan ሎሚ ተመዝገብ። ምዝገባ ምሉእ 
ዓመት ክፉት እዩ።


