
को योगय छ?
निमि विशषेता भएका बच्ाहरू: 
• उमेर 19 वर्ष भन्दा मुनिकदा
• न्यू्ोक्ष  रदाज्मदा बसिे निवदासीहरू 
• Medicaid लदागि अ्ोग्
• सवदास्थ् बीमदाले समदाववष्ट ििरेकदा
•  रदाज् सवदास्थ् लदाभ कदा््षक्रम (NYSHIP) मदार्ष त 
सवदास्थ् कभरेजकदा लदागि अ्ोग् रहेकदा वदा ्समदा 
िदामदांककत िरहेकदा

•  आप्रवदासि ससथिनतको बदावजु् पनि बदालबदाललकदाहरू 
्ोग् हुिसक्छि ् 

के-के कुराहरू समाविष्ट छि?्
• सवसथि- बच्दा भे्टहरू
• शदारीररक जदाँ्हरू 

• प्रनतरक्षण खोपहरू
• ल्दाब तथिदा इमेसजङ सेवदाहरू 

• आपतकदालीि सेवदाहरू
• निरदा्षररत औरगरहरू
•  ग्ककतसकदवदारदा आ्ेश द्इएको ्छ भिे 
िैर नि द्ेलशत औरगरहरू

• अनतरंि असपतदाल स्दाहदार

•  अलपकदालीि उप्दारदातमक बदहरंि सेवदाहरू 
(केमोथेिरदापी, हेमोडदा्लललसस)

•  अनतरंि तथिदा बदहरंि मदािलसक सवदास्थ् र 
लदाियूप्दाथि्ष ्रु््षसिी असनतुलि सेवदाहरू

• ्नत तथिदा दृसष्ट सेवदाहरू
• बोली तथिदा श्रवण सेवदाहरू
• द्टकदाउ ग्ककतसदा उपकरण
• रम्षशदालदा

एक झलकमा Child Health Plus

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

NY State of Health ले लदाियू्ोग् संघी् िदािररक अगरकदारकदा कदाियूि र 
रदाज् कदाियूिहरूको अिुपदालिदा ि्छ्ष  र जदानत, रङ, रदासषरि् मयूल, रम्ष, 
ललङि, उमेर, ववैदादहक/पदाररवदाररक ससथिनत, गिरफतदार रेकड्ष, अपरदारी ्ोरी 
ठहर(हरू), ललङि पदह्दाि, ्ौि अिुकयू लि, वप्रडडसपोसजङ वंशदाणुित 
िुणहरू, सनै् ससथिनत, घरेल ुदहसंदाको पीडडतकदा ससथिनतहरू र/वदा ब्लदाको 
आरदारमदा भे्भदाव ि द्ैि। 



CHILD HEALTH PLUS योजिाका लागग शुलक कनत लागछ?  
माससक वरिसमयमहरू: मदालसक मयूल् घरदा्सी आम्दािी तथिदा पररवदारको आकदारमदा निभ्षर रहन्छ।*  न्यूि आम्दािीहरू भएकदा पररवदारहरूकदा लदागि कुि ैपनि मदालसक वप्रलम्म हँु्ैि। उच् 
आम्दािी भएकदा पररवदारहरूले तलको ग्त्रप्ट अिुसदारको मदालसक वप्रलम्म भुकतदाि ि्छ्षि।् ठयूलदा पररवदारहरूकदा लदागि मदालसक शुलक तीि बदालबदाललकदाहरूकदा अिुसदार ्ुछट्दाइन्छ। 

आगथि्षक सहदा्तदा प्रदापत कभरेज सतर भन्दा रेरै आम्दािी हुिे पररवदारहरूले सहभदािी सवदास्थ् ्ोजिदा अिुसदार लभनि-लभनि हुिे पयूरदा वप्रलम्म भुकतदाि िि्ष सक्छि।्   
लागत साझदेारी: Child Health Plus कुि ैवदावर्षक क्टौती रकम तथिदा सह भुकतदािीहरू हँु्ैिि।्   
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रिनत बच्ा माससक ्पाररिाररक सहयोग (त्पाईंले भुकताि गिने बालबासलकाहरूको अगिकतम संखया 3 हो)

1 2 3 4

$20,416 भनदा कम $27,584 भनदा कम $34,752 भनदा कम $41,920 भनदा कम $0

$28,328 $38,273 $48,219 $58,164 $9 (अगिकतम $27)

$31,900 $43,100 $54,300 $65,500 $ 15 (अगिकतम $ 45)

$38,280 $51,720 $65,160 $78,600 $ 30 (अगिकतम $ 90)

$44,660 $60,340 $76,020 $91,700   $ 45 (अगिकतम $ 135)

$51,040 $68,960 $86,880 $104,800  $ 45 (अगिकतम $ 180)

$51,040 भनदा बढी $68,960 भनदा बढी $86.880 भनदा बढी $104,800 भनदा 
बढी ्पूरा वरिसमयम, सिास्थय योजिा अिुसार सभनि-सभनि हुनछ 

्पररिारको आकार अिुसारको अगिकतम िावष्कक आमदािी

*2020 को संघी् िररबी सतरहरूमदा (Federal Poverty Levels, FPL) आरदाररत। आम्दािी सतरहरू FPL कदा आरदारमदा प्रत्ेक वर्ष समदा्ोजि िि्ष सककन्छ।


