
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 
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ንጥፈታቱ ኣፈላላይ ኣይገብርን፡፡ 



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

1 2 3 4

ትሕቲ $19,424 ትሕቲ $26,336 ትሕቲ $33,248 ትሕቲ $40,160 $0

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

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

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

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

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

ልዕሊ $48,560 ልዕሊ $65,840 ልዕሊ $83,120 ልዕሊ $100,400 ሙሉእ ክፍሊት፣ ብናይ ጥዕና ትልሚ ዝፈላለ 

ብመሰረት 2018 (Federal Poverty Levels, FPL)፡፡ ብመሰረት ኣብ ፌደራል ብርኪታት ድኽነት ዝህልዉ ለውጢታት ብርኪታት እቶት በብዓመቱ ክስተኻኸሉ ይኽእሉ፡፡


