
KUSH KUALIFIKOHET?
FËMIJËT QË: 
• Janë nën 19 vjeç
• Janë banorë të shtetit të Nju-Jorkut 
•	 Nuk	kualifikohen	për	“Medicaid”
•  Nuk mbulohen nga sigurime të tjera 
shëndetësore

•	 	Nuk	kualifikohen	apo	nuk	janë	të	regjistruar	
në	mbulimin	shëndetësor	nëpërmjet	
një	programi	shtetëror	të	përfitimeve	
shëndetësore	(NYSHIP)

•	 	Fëmijët	mund	të	kualifikohen	pavarësisht	
statusit	të	emigracionit	

ÇFARË MBULOHET?
• Vizitat	normale	për	fëmijë

• Ekzaminimet	fizike

• Vaksinimet

• Kujdesi	shëndetësor	për	 
pacientë	të	shtruar/ 
ndërhyrje	kirurgjikale

• Shërbimet	laboratorike	dhe	
imazherike

• Shërbimet	dentare	dhe	 
okulistike

• Shërbimet	e	emergjencës

• Terapia	afatshkurtër	fizike	dhe	
okupacionale

• Barnat	me	recetë	dhe	pa	recetë,	nëse	
porositen	nga	një	specialist	i	licencuar

• Shërbimet	terapeutike	për	pacientët	e	
jashtëm	(kimioterapi,	hemodializë)

• Shërbimet	e	shëndetit	mendor	dhe	të	
përdorimit	të	alkoolit	dhe	substancave	
për	pacientë	të	shtruar	dhe	të	jashtëm

• Shërbimet	për	të	folurin	dhe	të	 
dëgjuarin

Child Health Plus  
Në një vështrim të shpejtë

NA KONTAKTONI:
nystateofhealth.ny.gov	| 1-855-355-5777	ose	TTY	1-800-662-1220

“NY State of Health” pajtohet me ligjet e zbatueshme federale dhe shtetërore 
për të drejtat civile dhe nuk diskriminon në bazë të racës, ngjyrës, origjinës 
kombëtare, besimit/fesë, gjinisë, moshës, gjendjes civile/familjare, gjendjes 
gjyqësore, dënimeve për vepra penale, identitetit gjinor, orientimit seksual, 
karakteristikave të predispozitave gjenetike, statusit ushtarak, statusit si 
viktimë e dhunës në familje dhe/ose e hakmarrjes. 

Kjo nuk është një listë gjithëpërfshirëse e përfitimeve të mbuluara. Ju duhet të kontaktoni drejtpërdrejt me planin tuaj 
shëndetësor për çdo pyetje rreth shërbimeve dhe përfitimeve të mbuluara nëpërmjet planit tuaj shëndetësor dhe ofruesve.



SA KUSHTON PLANI Child Health Plus ? 
PRIMET MUJORE: Çmimi	mujor	varet	nga	të	ardhurat	familjare	dhe	nga	madhësia	e	familjes.*	Nuk	ka	prime	mujore	për	familje	me	të	ardhura	më	të	ulëta.	
Familjet	me	të	ardhura	më	të	larta	paguajnë	një	prim	mujor	sipas	grafikut	të	mëposhtëm.	Për	familje	më	të	mëdha,	tarifa	mujore	kufizohet	në	deri	tre	fëmijë.	
Familjet	me	të	ardhura	mbi	nivelin	për	mbulim	të	subvencionuar	mund	të	paguajnë	primin	e	plotë	që	luhatet	sipas	pjesëmarrjes	në	planin	shëndetësor.	

NDARJA E KOSTOVE: “Child	Health	Plus”	nuk	ka	zbritje	vjetore	dhe	forma	bashkëpagimi.	
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Kontributi mujor familjar për fëmijë (numri maks. i fëmijëve për të cilët paguani është 3)

1 2 3 4

30 170 USD 40 649 USD 51 127 USD 61 605 USD 0 USD

33 975 USD 45 775 USD 57 575 USD 69 375 USD 15 USD (maks. 45 USD)

40 770 USD 54 930 USD 69 090 USD 83 250 USD 30 USD (maks. 90 USD)

47 565 USD 64 085 USD 80 605 USD 97 125 USD  45 USD (maks. 90 USD)

54 360 USD 73 240 USD 92 120 USD 111 000 USD  60 USD (maks 180 USD)

mbi 54 360 USD mbi 73 240 USD mbi 92 120 USD mbi 111 000 USD Prim i plotë, ndryshon sipas planit shëndetësor (nuk ka një vlerë maksimale për familjet)

Të ardhurat maksimale vjetore sipas madhësisë së familjes

*Bazuar	në	nivelet	federale	të	varfërisë	(Federal	Poverty	Levels,	FPL)	të	vitit	2022.	Nivelet	e	të	ardhurave	mund	të	ndryshojnë	çdo	vit	sipas	ndryshimeve	të	FPL-së.


