
কারা য�াগ্য?
য� সমস্ত শিশুরা: 
• 19 বছরেে চেরে কম বেসী
• নিউইেক্ক  চটেরেে বানসন্া 
• Medicaid এে জি্য চ�াগ্য িে
• অি্য চকারিা স্াস্্য নবমা চেরক কভাে পাে িা
•  চটেরেে স্াস্্য সুনবধা চ্াগ্ররমে (NYSHIP) জি্য 
চ�াগ্য িে বা িনেভুক্ত িে

• নিশুো অনভবাসি নস্নি নিনব্করিরে চ�াগ্য হরি পারে  

কী কী কভার হচ্ছে?
• নিশুে সুস্িাে জি্য সাক্াি

• িােীনেক পেীক্া 

• টিকাকেণ

• ল্যাব এবং ইরমনজং পনেরেবা 

• জরুনে অবস্াে পনেরেবাসমহূ

• চ্সনরিপিরিে ওেুধ

•  চ্সনরিপিিকৃি িে এমি ওেুধ, �নি 
নেনকৎসক আরিি নিরে োরকি

• হাসপািারলে আন্তঃনবভারগে পনেে�্কা

•  স্ল্পরমোিী চেোনপউটিক বনহনব্কভাগ পনেরেবা 
(চকরমারেোনপ, চহরমাডাোনলনসস)

•  আন্তঃনবভাগ ও বনহনব্কভারগে মািনসক স্াস্্য এবং 
মািক ব্যবহে জনিি অসুস্িাে পনেরেবা

• িন্ ও িনৃটিিনক্তে পনেরেবা

• কেি ও শ্রবণ পনেরেবা

• চেকসই নেনকৎসা সেঞ্াম

• চসবাসিি

এক ঝলচ্ক Child Health Plus

আমাচ্ের সচ্গে য�াগাচ্�াগ করুন:
nystateofhealth.ny.gov  |  1-855-355-5777 বা TTY 1-800-662-1220

NY State of Health ্র�াজ্য চেরডোল িাগনেক অনধকাে এবং চটেরেে 
আইি চমরি েরল এবং জানি, বণ্ক, জািীে মলূ, ধম্কনবশ্াস/ধম্ক, নলঙ্গ, বেস, 
বববানহক/পানেবানেক অবস্া,চগ্রপ্ানেে চেকড্ক ,অপোরধে জি্য চিােী সাব্যস্ত, 
নলঙ্গ পনেেে, চ�ৌি ্বনৃতি, ন্নডসরপানজং চজরিটিক, নমনলোনে অবস্া, গাহ্ক স্্য 
সনহংসিাে নিকাে এবং/অেবা ্নিরিারধে নভনতিরি ববেম্যিা করে িা। 



CHILD HEALTH PLUS প্্যাচ্নর খরচ কত?  
মাশসক শরিশমযাম: মানসক মলূ্য পনেবারেে আে এবং পনেবারেে আকাে নভনতিক।* স্ল্প উপাজ্ক িকােী পনেবােরিে মানসক চকারিা ন্নমোম নিরি হে িা। উচ্চ উপাজ্ক িকােী পনেবােরিেরক নিরেে 
িানলকা অিসুারে মানসক ন্নমোম নিরি হে। বড় পনেবােবরগ্কে জি্য, মানসক নে নিিটি নিশু প�্কন্ সীনমি। ভিু্ক নক্াপ্ কভারেরজে স্তরেে চেরক চবিী উপাজ্ক িকােী পনেবােবগ্করিেরক সমূ্ণ্ক 

ন্নমোম নিরি হরি পারে, নকন্তু িা চহলে প্্যারিে ওপে নিভ্ক ে করে।

খরচ ভাগাভাশগর সশুিধা (কস্ট যিযাশরং): Child Health Plus-এে চকারিা বানে্কক কি্ক ি ও চকা-চপরমন্ট চিই।   
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রিশতটি শিশুর জন্য পশরিারচ্ক মাশসক য� অর্থ শেচ্ত হয (আপশন সচ্ি্থাচ্চ 3টি শিশুর জন্য যপ করচ্ত 
পারচ্িন)

1 2 3 4

$20,608 এর যচচ্য 
কম

$27,872 এর যচচ্য 
কম

$35,136 এর যচচ্য 
কম

$42,400 এর যচচ্য 
কম $0

$28,594 $38,673 $48,752 $58,830 $9 (সচ্ি্থাচ্চ $27)

$32,200 $43,550 $54,900 $66,250 $15 (সচ্ি্থাচ্চ $45)

$38,640 $52,260 $65,880 $79,500 $30 (সচ্ি্থাচ্চ $90)

$45,080 $60,970 $76,860 $92,750 $45 (সচ্ি্থাচ্চ $90)

$51,520 $69,680 $87,840 $106,000  $60 (সচ্ি্থাচ্চ $180)

$51,520 এর যিশি $69,680 এর যিশি $87,840 এর যিশি $106,000 এর যিশি পরূ্থ শরিশমযাম স্াস্্য পশরকল্পনা অনসুাচ্র পশরিশত্থ ত হয (পশরিাচ্রর জন্য যকাচ্না সচ্ি্থাচ্চ যনই)

পশরিাচ্রর আকার অনসুাচ্র সচ্ি্থাচ্চ মাশসক আয

*2021 চেরডোল িানেদ্্য সীমা (Federal Poverty Levels, FPL) নভনতিক। আরেে স্তে ্নি বছরেে FPL পনেবি্ক ি অিসুারে সামঞ্স্য কো হে।


