
ווער איז בארעכטיגט?
נידריגע אינקאם איינוואוינער וואס 

זענען:
שוואנגערדיגע פרויען און בעיביס;  •

קינדער אין עלטער פון 1-18;  •

עלטערן און קעירטעיקער קרובים פון   •
דעפענדענט קינדער; אדער

ערוואקסענע אין עלטער פון 19-64, וועלכע   •
זענען נישט שוואנגערדיג און נישט 

. Medicare בארעכטיגט פאר

NY State of Health  ערפילט גילטיגע פעדעראלע ציווילע 
רעכטן געזעצן און דיסקרימינירט נישט אויפן באזיס פון ראסע, 

קאליר, נאציאנאלע אפשטאם, געשלעכט, עלטער אדער 
דיסאביליטי אין אירע העלט פראגראמען און אקטיוויטעטן.

שפיטאל אינפעישאנט און אוטפעישאנט סערוויסעס  •

קליניק סערוויסעס  •

פריע סקרינינג, דיאגנאזעס, און באהאנדלונג פאר   •
קינדער אונטער 21 יאר אלט אונטערן קינד\צענערלינג 

העלט פראגראם

מעדיצין, סופלייס, מעדיצינישע געצייג, און עקוויפמענט   •
אזוי ווי ווילטשערס, אדג.

לאבאראטאריע און X -רעי סערוויסעס  •

פארמיידונגס העלט און דענטל קעיר און באהאנדלונג   •
דורך דאקטוירים און דענטיסטס

באהאנדלונג אין א נורסינג היים .  •

קעיר דורך האום העלט אגענטורן און פערזענליכע קעיר  •

באהאנדלונג אין פסיכיאטרישע שפיטעלער )פאר   •
מענטשן אונטער 21 יאר אדער 65 און עלטער(, מענטל 

העלט פאסיליטיס, און פאסיליטיס פאר די גייסטיש 
צוריקגעשטאנענע אדער די דעוועלאפמענטעלי 

דיסעיבלד

פאמיליע פלאנירונג סערוויסעס  •

טראנספארטאציע צו מעדיצינישע אפוינטמענטס,   •
אריינגערעכנט פובליק טראנספארטאציע און קאר 

מיילעדזש

עמערדזשענסי אמבולאנס טראנספארטאציע צו א   •
שפיטאל

אויפהערן-רייכערן פראדוקטן אזוי ווי גאם און פעטשעס  •

Medicaid  אין א בליק

פארבינדט זיך מיט אונז:
TTY 1-800-662-1220   1-855-355-5777   אדער  |  nystateofhealth.ny.gov

וואס איז געדעקט?

טייל סערוויסעס זענען מעגליך נישט געדעקט צוליב עלטער, פינאנציעלע אומשטענדן, פאמיליע צושטאנד, אדער וואוינונג 
צושטאנד. טייל סערוויסעס קענען האבן קליינע קא-פעימענטס. איר וועט נישט האבן קיין קא-פעי אויב איר זענט אין א 

מענעדזשד קעיר פלאן, אויסער א קליינע קא-פעי פאר אפטייק סערוויסעס.



 ? Medicaid  ווי אזוי ווייס איך אויב מיין אינקאם און ריסאורסעס קוואליפיצירן מיר פאר
 .* Medicaid דער טאוול אונטן ווייזט וויפיל אינקאם איר קענט באקומען יערליך און נאך אלס קוואליפיצירן פאר

די אינקאם שטאפלען זענען באזירט אויף וויפיל פאמיליע מיטגלידער עס וואוינען מיט אייך.    
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*באזירט אויף 2018 פעדעראלע ארימקייט שטאפלען )FPL(. אינקאם שטאפלען קענען ווערן צוגעפאסט יעדעס יאר באזירט אויף FPL ענדערונגען.

? Medicaid  וויפיל קאסט
. Medicaid מאנאטליכע פרימיומס: עס איז נישטא קיין שום מאנאטליכע פרימיום פאר

קאסט שערינג: טייל סערוויסעס וואס זענען אונטער Medicaid  פאדערן א קליינע קא-פעי, אבער טיילמאל איז קיין שום קא-פעי נויטיג. 
 דאס מערסטע וואס איר וואלט אמאל אויסגעגעבן אין קא-פעיס אונטער Medicaid  אין איין יאר וואלט געווען $200.

  http://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/ :גייט צו , Medicaid פאר א ליסטע פון אפט געפרעגטע פראגן און ענטפערס איבער

2018 יערליכע אינקאם שטאפלען

עלטערן\קעירטעיקערס אדער איינצלנע הויזגעזינד מאס
קינדערלאזע פארפעלקער אדער 

ערוואקסענע אין עלטער פון 19 און 20 
וואס וואוינען נישט מיט עלטערן

FPL 138% פון

קינדער אין עלטער פון 
1-18

FPL 154% פון

ערוואקסענע אין עלטער פון 19 
און 20 וואס וואוינען מיט 

עלטערן

FPL 155% פון

שוואנגערדיגע פרויען, בעיביס אונטער 1 יאר אלט 
 אדער מענטשן וואס זענען בארעכטיגט פאר פאמיליע 

פלאנירונג בענעפיטן

FPL 223% פון

1$16,754$18,696$18,817$27,073

2$22,715$25,349$25,513$36,706

3$28,677$32,002$32,209$46,340

4$34,638$38,654$38,905$55,973

5$40,600$45,307$45,601$65,607

6$46,562$51,960$52,297$75,241

7$52,523$58,613$58,993$84,874

8$58,485$65,266$65,689$94,508

9$64,446$71,918$72,385$104,141

10$70,408$78,571$79,081$113,775

נאך א
$5,962$6,653$6,696$9,634מענטש


