
መን እዩ ተቐባልነት ዝረክብ?
እዞም ዝስዕቡ ውልቀሰባት:
• ነበርቲ ኣውራጃ ኒዮርክ 
• ኣብ ኣመሪካ ብሕጋዊ መንገዲ ዝነብሩ

•  ንፕሮግራም Medicaid, ኣገዳሲ ውጥን ወይ 
Child Health Plus ብቑዓት ዝዀኑ 

ኣድራሻና:
• nystateofhealth.ny.gov
• 1-855-355-5777  
  ወይ ድማ TTY 1-800-662-1220

እንታይ ይሽፍን?
• ናጻ ሕክምና ምክልኻል ሕማም

• ሕክምና ደቂሶም ንዝሕከሙ 

• ሕክምና ንተመላለስቲ ተሓከምቲ 

• ናይ ሓራስን ናጽላን ሕክምና 

• ኣገልግሎታት ህጹጽ ረድኤት ሕክምና

• ላቦራቶሪን ስእሊ ውሽጣዊ ኣካላትን

• ብትእዛዝ ሓኪም ዝውሰዱ ኣፋውስ 

•  ናይ ተሃድሶ (ሪሃቢሊቴቲቭ)ን 
ምልምማዳውያን (ሃቢሊታቲቭ)ን 
ኣገልግሎታት

•  ኣገልግሎታት ጥዕናን ኣእምሮን ጸገማት 
ምጥቃም ዕጸፋርስን

•  ኣገልግሎታት ምርግጋጽ ጽቡቕ ኵነትን 
ኣተኣላልያ ሕዱራት ሕማማትን

• ሕክምና ስንን ዓይንን ናይ ህጻናት

ብተወሳኺ ናይ ዓበይቲ ሕክምና ስንን ካልኦት 
ረብሓታትን እውን ብገለ መደባት ክሽፈኑ 
ይኽእሉ እዮም።

ብቕዓቱ ዝተረጋገጸ ውጥን ጥዕና 
ብዓይኒ ቆላሕታ

NY State of Health (ፕሮግራም ጥዕና ግዝኣት ኒዮርክ) ምስቶም 
ግቡኣት ናይ ፌደራል ሕጊታት መሰላት ተሳንዩ ስለዝሰርሕ ኣብ ናይ 
ጥዕና ፕሮግራማቱን ንጥፈታቱን ብምኽንያት ዘርኢ፣ ሕብሪ ቆርበት፣ 
ሃገራዊ መበቆል፣ ጾታ፣ ዕድመ ወይድማ ስንክልና ኣድልዎ ኣይፍጽምን።



መደብ ብቕዓቱ ዝተረጋገጸ ውጥን ጥዕና (QHP) ክንደይ ዝኣክል ወጻኢታት ይጠልብ? 
ወርሓዊ ክፍሊታት መድሕን: እቲ ኣብ ነፍሲወከፍ ወርሒ እትኸፍሎ ክፍሊት፡ ኣብቲ እትመርጾ ዓይነት መደብ ዝምርኮስ እዩ። ብዙሓት ሰባት ካብቲ እትገብሮ ወርሓዊ ወጻኢታት ዝውሕድ ናይ ቀረጽ ልቓሕ ንኽረክኽቡ ብቑዓት እዮም።  

ኣብ ዓመት ክሳዕ $48,240 ዝረኽቡ ውልቀሰባት ከምኡድማ ኣብ ዓመት ክሳዕ $98,400 እቶት ዘለዋ - 4 ዝኣባላታ ስድራቤት ናይ ቀረጽ ልቓሕ ንምርካብ ብቑዓት ክኾኑ ይኽእሉ።  

ምምቓል/ምቕርሐ ክፍሊት: ምቅሊትወጻኢታት ክበሃል እንከሎ ናይ ጥዕና ክንክን ክትረክብ እንከለኻ እትኸፍሎ መጠን ክፍሊት እዩ። እተወሰኑ ሰባት እውን ከከም መጠን እቶቶም እዞም ወጻኢታት እዚኣቶም ኣብ ምሽፋን ደገፍ ክረኽቡ ይኽእሉ 
እዮም። ነቶም ኣብ ኣርባዕተ ደረጃታት ዝቐርቡ ናይ ዕያሮም ዝተረጋገጸ መደባት ምቕርሐ ክፍሊት ናይ QHP ብዝምልከት ዝተዋህቡ ኣብነታት እዞም ዝስዕቡ እዮም። ካልኦት መደባት ድማ ነናቶም ዝተፈልየ ናይ ክፍሊት ምቅሊትን ተወሳኺ 

ኣገልግሎታት ሸፈነ ገንዘብን ሒዞም ተዳልዮሙልኩም ኣለዉ።

ፕላቲንየም ወርቂ ብሩር ነሓስ

ዓመታዊ ተነካዪ $0 $600 $2,000 $4,000

ምክልኻላዊ ሕክምና ናጻ ናጻ ናጻ ናጻ

ኣብ ቀዳማይ ሕክምናዊ ረድኤት ናብ ዝነጥፍ ሓኪም ምኻድ $15 $25 $30 50% ክፍሊት ምምቓል

ፍሉይ ክእለት ኣብ ዘለዎ ሓኪም (ስፔሻሊስት) ምቕራብ $35 $40 $50 50% ክፍሊት ምምቓል

ሓደ ዝሕከም ሕሙም ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ሆስፒታል ደቂሱ ዘሕልፎ ግዜ $500 $1,000 $1,500 50% ክፍሊት ምምቓል

ንጥዕና ባህሪ ብዝምልከት ሓደ ተመላላሲ ተሓካሚ ዝገብሮ ምብጻሕ $15 $25 $30 50% ክፍሊት ምምቓል

ምስ ጥዕና ባህሪ ብዝተኣሳሰር ሓደ  ተሓካሚ ኣብ’ተን ኣብ ሕክምና ደቂሱ ዝጸንሓለን መዓልትታት ዝገብሮ ብዝሒ ምብጻሕ $500 $1,000 $1,500 50% ክፍሊት ምምቓል

ክፍሊ ህጹጽ ረድኤት ሕክምና $100 $150 $250 50% ክፍሊት ምምቓል

ህጹጽ ሕክምና $55 $60 $70 50% ክፍሊት ምምቓል

ኣካላዊ ፍወሳ፣ ናይ ክእለት ዘረባ ፍወሳ፣ ምስ ሞያ ዝተኣሳሰር ፍወሳ $25 $30 $30 50% ክፍሊት ምምቓል

ንኣገልግሎታት ክንክን ጥዕና ዝምልከት ምምቓል ወጻኢታት/ክፍሊት

ፕላቲንየም ወርቂ ብሩር ነሓስ

ፍሉይ መለለዪ ዘይብሉ (Generic) $10 $10 $10 $10

ተመራጺ መለለዪ/ብራንድ $30 $35 $35 $35

ዘይተመራጺ መለለዪ $60 $70 $70 $70

ብትእዛዝ ሓኪም ንዝውሰዱ ኣፋውስ ብዝምልከት ዝግበር ምምቓል ወጻኢታት
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