
ሕጋዊ መን እዩ?
ህጻናት ኮይኖም: 
• ዕድሚኦም ትሕቲ 19 ዓመት ዝኾኑ 
• ናይ ኒውዮርክ ስቴት ነበርቲ 
• ናይ ሕክምና ካርዲ ንክረኽቡ ሕጋዊ ዘይኮኑ

• ብካልእ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ዘይተሸፈነ ምስዝኸውን

•  ኣብ ናይ ጥዕና ብስቴት ጥዕና ጥቕምታት 
ፕሮግራም(NYSHIP) ሕጋዊ ዘይምዃን

•  ህጻናት ናይ ስደት ኩነታቶም ብዘየገድስ ሕጋዊ ክኾኑ 
ይኽእሉ እዮም 

እንታይ እዩ ተሸፊኑ?
• ናይ ህጻናት ድሕነት ምብጻሓት

• ኣካላዊ ፈተናታት 

• ክትባት

• ናይ ላባራቶሪን ሓሳብን ኣገልግታት 

• ናይ ህጹጽ ኣገልግሎት 

• ናይ መድሓኒታት ፕሪስክሪፕሽን

•  ፕሪስክሪፕሽን ዘይብሎም መድሓኒታት፣ 
ብሓኪም ዝተኣዘዙ ምስዝኾኑ

• ናይ ሕሙም ክንክን

•  ናይ ሓጺር እዋን ሕክምናዊ ኣገልግሎታት(ኬሞቴራፒ፣ 
ሄሞዲያሊሲስ)

•  ኣብ ዓራት ኮይኑን ኣብ ደገን ኮይኑ ናይ ኣእምሮ 
ሕክምናንሰብስታንስ መጥቃዕቲ ጉድኣት ኣገልግሎታት

• ናይ ስንን ዓይንን ኣገልግሎታት 

• ናይ ምዝራብን ምስማዕን ኣገልግሎታት 

• ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ናይ ሕክምና መሳርሒ 

• ናይ ኣብ ገምገም ሞት ዝበጽሑ መጽንሒ 

Child Health Plus 
ኣብ ግላስ3

ኣዛርበና፡

nystateofhealth.ny.gov  |  1-855-355-5777 ወይ TTY 1-800-662-1220
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፡፡ 
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እቲ ናይ ቻይልድ ሀልዝ ፕላስ (CHILD HEALTH PLUS) መደብ ክንደይ ይውድእ?  

ወርሓዊ ክፍሊት: ወርሓዊ ዋጋ ኣብ ናይ ስድራ ኣታዊን ናይ ስድራ መጠንን ይድረኽ፡፡* ትሑት ኣታዊ ንዘለዎም ስድራ ወርሓዊ ክፍሊት የለን 
 ልዑል ኣታዊ ዘለዎም ስድራታት ብመሰረት ኣብ ታሕቲ ዘሎ ቻርት ወርሓዊ ክፍሊት ይኸፍሉ፡፡ ንብዙሓት ስድራ እቲ ወርሓዊ ክፍሊት ኣብ ሰለስተ ህጻናት ይድረኽ፡፡  

ካብቲ ደገፍ ንላዕሊ ኣታዊ ዘለዎም ስድራ ኣብቲ ናይ ጥዕና ትልሚ ብዘለዎም ተሳትፎ ዝተፈላለየ ሙሉእ ክፍሊት ይኸፍሉ 

ክፍሊት ናይ ሓባር ምግባር: ቻይልድ ሄልዝ ፕላስ ዓመታዊ ዝንከይ ዘይምህላውን መካፈልቲ የብሉን 

11096 (Tigrinya)               8/17

ዝለዓለ ዓመታዊ ኣታዊ ብናይ ስድራ መጠን ናይ ስድራ ወርሓዊ ኣበርክቶ ብሕድ ሕድ ህጻን (ንዝለዓለ ቁጽሪ ህጻናት እትኸፍሎ 3 እዩ)

1 2 3 4

$19,296 $25,984 $32,672 $39,360 $0

$26,774 $36,053 $45,333 $54,612 $9 (ዝለዓለ $27)

$30,150 $40,600 $51,050 $61,500 $15 (ዝለዓለ $45)

$36,180 $48,720 $61,260 $73,800 $30 (ዝለዓለ $90)

$42,210 $56,840 $71,470 $86,100 $45 (ዝለዓለ $135)

$48,240 $64,960 $81,680 $98,400 $60 (ዝለዓለ $180)

>$48,240 >$64,960 >$81,680 >$98,400 ሙሉእ ክፍሊት፣ ብናይ ጥዕና ትልሚ ዝፈላለ 

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