
को योगय छ?
निमि विशषेता भएका बच्ाहरू: 

• उमेर 19 वर्ष भन्दा मुनिकदा

• न्यू्ोक्ष  रदाज्मदा बसिे निवदासीहरू 

• Medicaid-कदा लदागि अ्ोग्

• अन् सवदास्थ् बीमदाले समदाववष्ट ििरेकदा

•  रदाज् सवदास्थ् लदाभ कदा््षक्रम (NYSHIP) मदार्ष त 
सवदास्थ् कभरेजकदा लदागि अ्ोग् रहेकदा वदा ्समदा 
िदामदांककत िरहेकदा

•  आप्रवदासि ससथिनतको बदावजु् बदालबदाललकदाहरू ्ोग् 
हुिसक्छि ्

के-के कुराहरू समाविष्ट छि?्

•  अल्पकदालीि उ्पचदारदातमक बहहरंि सेवदाहरू (केमोथेिरदा्पी, 
हेमोडदा्लललसस)

•  अनतरंि तथिदा बहहरंि मदािलसक सवदास्थ् र लदाियू्प्दाथि्ष 
्रु््षसिी ववकदारसमबन्ी सेवदाहरू

• ्नत तथिदा दृसष्ट सेवदाहरू

• बोली तथिदा श्रवण सेवदाहरू

• ह्टकदाउ गचककतसदा उ्पकरण

• ्म्षशदालदा

एक झलकमा
Child Health Plus

हामीलाई सम्पक्क  गिु्कहोस:्
nystateofhealth.ny.gov  |  1-855-355-5777 वदा TTY 1-800-662-1220

NY State of Health ले प्रचललत संघी् िदािररक अग्कदारकदा कदाियूिहरूको 
अिु्पदालिदा ि्छ्ष  र आफिदा सवदास्थ् कदा््षक्रम तथिदा कक्र्दाकलदा्परूमदा जदानत, रङ, 
रदासषरि् मयूल, ललङि, उमेर, असक्षमतदाको आ्दारमदा भे्भदाव ि द्ैि।

• सवसथि- बचचदा भे्टहरू

• शदारीररक जदाँचहरू 

• प्रनतरक्षण खो्पहरू

• ल्दाब तथिदा इमेसजङ सेवदाहरू 

• आ्पतकदालीि सेवदाहरू

• नि्दा्षररत औरग्हरू

•  गचककतसकदवदारदा आ्ेश ह्इएको ्छ भिे 
िैर नि द्ेलशत औरग्हरू

• अनतरंि अस्पतदाल स्दाहदार



CHILD HEALTH PLUS योजिाका लागग शुलक कनत लागछ? 
माससक वरिसमयमहरू: मदालसक मयूल् घरदा्सी आम्दािी तथिदा ्पररवदारको आकदारमदा निभ्षर रहन्छ।* न्यूि आ् भएकदा ्पररवदारहरूकदा लदागि कुिै ्पनि मदालसक वप्रलम्म हँु्ैि।

 उचच आ् भएकदा ्पररवदारहरूले तलको गचत्र्प्ट अिुसदारको मदालसक वप्रलम्म भुकतदाि ि्छ्षि।् ठयूलदा ्पररवदारहरूकदा लदागि मदालसक शुलक तीि बदालबदाललकदाहरूकदा अिुसदार ्ुछट्दाइन्छ।  
आगथि्षक सहदा्तदा प्रदापत कभरेज सतर भन्दा ्ेरै आम्दािी हुिे ्पररवदारहरूले सहभदािी सवदास्थ् ्ोजिदा अिुसदार लभनि-लभनि हुिे ्पयूरदा वप्रलम्म भुकतदाि िि्ष सक्छि।् 

लागत साझदेारी: Child Health Plus कुिै वदावर्षक क्टौती तथिदा सह भुकतदािीहरू हँु्ैिि।् 

11089 (Nepali)               04/18

्पररिारको आकार अिुसारको अगिकतम िावष्कक आमदािी रिनत बच्ा माससक ्पाररिाररक सहयोग  (त्पाईंले भुकताि गिने बालबासलकाहरूको अगिकतम संखया 3 हो)

1 2 3 4

$19,424 भनदा कम $26,336 भनदा कम $33,248 भनदा कम $40,160 भनदा कम $ 0

$26,951 $36,542 $46,132 $55,722 $9 (अगिकतम $27)

$30,350 $41,150 $51,950 $62,750 $ 15 (अगिकतम $ 45)

$36,420 $49,380 $62,340 $75,300 $ 30 (अगिकतम $ 90)

$42,490 $57,610 $72,730 $87,850 $ 45 (अगिकतम $ 135)

$48,560 $65,840 $83,120 $100,400 $ 60 (अगिकतम $ 180)

$48,560 भनदा बढी $65,840 भनदा 
बढी $83,120 भनदा बढी $100,400 भनदा 

बढी ्पूरा वरिसमयम, सिास्थय योजिा अिुसार सभनि-सभनि हुनछ 

*2018 संघी् िररबी सतर (FPL) को आ्दारमदा। FPL ्पररवत्षिहरूमदा आ्दाररत आ्कदा सतरहरू प्रत्ेक वर्ष समदा्ोजि िि्ष सककन्छ।


