
ሕጋዊ መን እዩ?

ህጻናት ኮይኖም: 
• ዕድሚኦም ትሕቲ 19 ዓመት ዝኾኑ 
• ናይ ኒውዮርክ ስቴት ነበርቲ 
• Medicaid ንክረኽቡ ብቑዓት 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 እዋን ዝጸንሕ ናይ ሕክምና መሳርሒ 

• ናይ ኣብ ገምገም ሞት ዝበጽሑ መጽንሒ 

Child Health Plus 
ብዓይኒ ቆላሕታ

ኣዛርበና፡

nystateofhealth.ny.gov | 1-855-355-5777 or TTY 1-800-662-1220

ፕሮግራም ጥዕና ግዝኣት ኒዮርክ ምስቶም ግቡኣት ናይ ፌደራል ሕጊታት መሰላት 
ተሳንዩ ስለዝሰርሕ ኣብ ናይ ጥዕና ፕሮግራማቱን ንጥፈታቱን ብምኽንያት ዘርኢ፣ 
ሕብሪ ቆርበት፣ ሃገራዊ መበቆል፣ ሃይማኖት፣ ፆታ፣ ዕድመ, ሃዳር/ኩነታት ስድራ፣ ፣ 
ገበን ፍርዲ/ፍርዲታት፣ መለለይ ፆታ፣ ምልከታ ፆታ ፣ ብፍሉይ መፈጠራዊ/ጂን 
ባሕሪያዊ ድልየት ፣ ወተሃደር ኹነታት ፣ ብናይ ጉድአት መጠን ናይ ውሽጢ ገዛ ጎንፂ 
ወይ/ከምኡውን መልሰ-መጥቃዕቲ ፣ ምፍልላይ አይገብርን፡፡ 



ክንደይ እዩ ናይ እሸላት CHILD HEALTH PLUS ዘኸፍል?  

ወርሓዊ ናይ መድሕንክፍሊት: ወርሃዊ ዋጋ እብ መጠን ስፋት እብ ዝነኣሰ ገቢ ንዘለው ስድራቤታት ወርሃዊ ክፍሊት መድህን የለን፡፡ ምስ ዝለዓለ ወርሃዊ እቶት ዘለዉ ስድራቤታት፡ ወርሃዊ ክፍሊት መድሕን አብ ታህቲ 
ብዘሎ ቻርት መሰረት ክኸፍሉ እዩ፡፡ 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: Child Health Plus ዓመታዊ ዝንከ ዘይምህላውን መካፈልቲ የሉን . 
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ናይ ስድራ ወርሓዊ ኣበርክቶ ብሕድ ሕድ ህጻን( ንዝለዓለ ቁጽሪ ህጻናት እትኸፍሎ 3 እዩ)

1 2 3 4

ካብ $20,416 ዝነኣሰ ካብ $27,584 ዝነኣሰ ካብ $34,752 ዝነኣሰ ካብ $41,920 ዝነኣሰ $0

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

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

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

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

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

ልዕሊ $51,040 ልዕሊ $68,960 ልዕሊ $86,880 ልዕሊ $104,800 ሙሉእ ክፍሊት፣ ብናይ ጥዕና ትልሚ ዝፈላለ 

ዝለዓለ ዓመታዊ ኣታዊ ብናይ ስድራ መጠን

* ብመሰረት 2020 ፌዴራል ድኽነት ብርኪ (FPL). ለውጢ እቶት ብርኪ ምናልባሽ ክእረ በቢዓመት ብመሰረት 2020 ፌዴራል ድኽነት ብርኪ (FPL) ክእረ ይክዕል እዩ፡፡ 


