
ብቑዕ መን እዩ?
ትሑት እቶት ዘለዎም ነበርቲ ዝኾኑ፡

• ጥንስቲ ኣዶን ህጻንን;

• ህጻን ካብ 1-18 ዓመት ዝኾነ;

• ናይቲ ተሓጋዛይ ህጻን ወለዲን ሓብሓብቲ ኣዝማድን; 
ወይ

• ዕድሚኦም ካብ 19-64 ዝኾኑ ጥኑሳትን ንናይ 
ሕክምና ሓዝ ሕጋዊ ዘይኮኑ ኣባጽሕ፡፡ 

NY ስቴት ጥዕና ኣብ ስራሕ ዘለው ናይ ፌደራል መሰላት ሕግታትን 
ዘኽብር ኮይኑ ኣብ ዓሌት፣ ሕብሪ፣ ሃገራዊ መበቆል፣ ጾታ፣ ዕድመ ወይ 
ኣካል ጉድኣት ተመስሪቱ ኣብ ናይ ጥዕና ፕሮግራማት ንጥፈታቱ ኣፈላላይ 
ኣይገብርን፡፡

• ናይ ሆስፒታል ውሽጥን ደገን ሕሙማት ኣገልግሎት 

• ናይ ክሊኒክ ኣገልግሎት 

• ኣብ ትሕቲ ናይ ህጻን/ ኣባጽሕ ፕሮግራም ዘሎው ዕድሚኦም 
ትሕቲ 21 ዓመት ዝኾኑ ህጻናት ናይ ፈለማ ምርመራ 
ውጽኢታትን ክንክን

• ሕክምና፣ ቀረባት፣ ናይ ሕክምና መሳርሒን ከም ዌልቸር ዝበሉ 
መሳርሕታትን ወዘተ፡፡ 

• ናይ ላባራቶሪን ኤክስረይን ኣገልግሎታት

• ናይ ጥዕና ምክልኻልን ናይ ስኒ ሕክምናን ክንክን ብዶክተራትን 
ናይ ስኒ ሓኻይምን 

• ክንክን ናይ ናይ ነርስታት ገዛ 

• ብናይ ገዛ ጥዕና ኤጄንሲታትን ውልቃዊ ክንክንን 

• ናይ ሳይካትሪክ ሆስፒታላት( ዕድሚኦም ትሕቲ 21 ዓመት ዝኾኑ 
ወይ 65 ልዕልኡን ዝኾኑ)፣ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ቀረባት፣ ከምኡ 
እውን ናይ ጥሮታ ዝወጹ ሰባት ቀረባት ወይ ናይ ዕብየት ጉድኣት 

• ናይ ስድራ ትልሚ ኣገልግሎታት 

• ናይ ሕክምና ቆጸራታት ማይ ህዝቢ መጓዓዝያን ናይ መኪና ናይ 
መኪና ጉዕዞ ኣበል 

• ናይ ህጹጽ ኣምቡላንስ መጓዓዝያ ናብ ሆስፒታል

• ከም ማስቲካን ፓትችስን ዝበሉ ምትካኽ ግደፍ 

Medicaid ኣብ ግላንስ

ርኸበና፡ 
nystateofhealth.ny.gov  |  1-855-355-5777 ወይ TTY 1-800-662-1220

ዝተሸፈነ እንታይ እዩ?

ገለ ኣገልግሎታት ብምኽንያት ዕድመ፣ ናይ ፋይናንስ ኩነታት፣ ናይ ስድራ ኩነታት ወይ ናይ ናብራ ኩነታት ምኽንያት ዘይክሽኑ ይኽእሉ እዮም፡፡  
ገለ ኣገልግሎታት ንእሽቶ መኻፈልቲ ክህልዎም ይኽእል፡፡ ኣብ ናይ ምሑዱር ናይ ክንክን ትልሚ ተኻፋሊ ምስእትኸውን ካብ ናይ ፋርማሲ 
ኣገልግሎታት ተኻፋሊ ወጻኢ ተኻፋሊ ኣይህልወካን፡፡ 



ኣታውየይን ሃብትታይን ነቲ ናይ ሕክምና ሓገዝ ብቕዕ ከምዝኾኑ ብኸመይ እፈልጥ?  
እቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ቻርት ብዓመት እትቕበሎ ክንደይ ከምዝኾነን ሕጂ እውን ንናይ ሕክምና ሓገዝ ብቑዕ ከምዝኾነን የርኢ፡፡* 

እቶም ናይ ኣታዊ ደረጃታት ምሳኻ ኣብ ዝነብሩ በዝሒ ኣባላት ስድራ ዝተመስረተ እዩ፡፡ 
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2017 ዓመታዊ ናይ ኣታዊ ደረጃታት

ናይ ስድራ መጠን ወላዲ/ሓብሓብቲ  
or Single Childless Couples  

[ውልቀ ህጻን ዘይብሎ ጽምድታት1]  
or ናይ ኣባጽሕ ዕድመ 19 & 20 ምስ ወለዲ ዘይነብሩ

138% ናይ FPL

ህጻናት  
ዕድመ 1 - 18

154% ናይ FPL

ምስ ወለዲ ዝነብሩ ዕድሚኡም 19ን 
20 ዝኾኑ ኣባጽሕ 

155% ናይ FPL

ጥኑሳት ኣንስቲ፣ ዕድሚኦም ትሕቲ 1 ዓመት ዝኾኑ ህጻናት1] 
or ንናይ ስድራ ትልሚ ጥቕምታት ሕጋዊ ዝኾነ ውልቀሰባት

223% ናይ FPL

1 $16,643 $18,573 $18,693 $26,894

2 $22,412 $25,010 $25,172 $36,216

3 $28,180 $31,447 $31,651 $45,537

4 $33,948 $37,884 $38,130 $54,858

5 $39,717 $44,322 $44,609 $64,180

6 $45,485 $50,759 $51,088 $73,501

7 $51,254 $57,196 $57,567 $82,823

8 $57,022 $63,633 $64,046 $92,144

9 $62,790 $70,070 $70,525 $101,465

10 $68,559 $76,508 $77,004 $110,787

ተወሳኺ ሰብ $5,769 $6,438 $6,479 $9,322

*ካብ ጃንዋሪ 1፣ 2017 ብመሰረት ናይ ፌደራል ድኽነት ደረጃታት (FPL)ናይ እቶት ደረጃ በብዓመቱ ክተዓራረ ይኽእል እዩ፡፡

ናይ ሕክምና ክፍሊታት ክንደይ ዝኣክል እዩ?
ወርሓዊ ክፍሊታት፡ ንናይ ሕክምና ሓገዝ ዝኽፈል ወርሓዊ ክፍሊት የለን፡፡
ሓበራዊ ክፍሊትን፡ ኣብቲ ናይ ሕክምና ሓገዝ ዘለው ገለ ክፍሊታት ንእሽቶ ኮፐይ እዮም ዝደልዩ፣ ነገር ግን ኮፐይ ዘይድልዮም ገለ እዋናት ኣለው፡፡ 
    ኣብ ትሕቲ ናይ ሕክምና ሓገዝ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ውሽጢ ክተውጽኦ እትኽእል $200 እዩ 

ብዛዕባ ናይ ሕክምና ሓገዝ ኩሉ ጊዜ ዝሕተቱ ሕቶታትን መልስታትን ዝርዝር ኣብ http://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/ ርአ


