
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 সাক্াৎ

• িােীনেক পেীক্া

• টীকাকেণ

• ভনি্ক  োকা চোগীে হাসপািারেে/
অরত্াপোরেে পনেে�্কা

• ে্যাব এবং ইরমনজং পনেরেবা

• দন্ত ও দনৃটিিনক্তে পনেরেবা

• জরুনে অবস্াে পনেরেবাসমহূ

• স্ল্পরমোদী িােীনেক এবং চপিাগি চেোনপ

• চ্সনরিপিি কো এবং চ্সনরিপিি িা কো ওেুধ, 
�নদ একজি োইরসন্স্াপ্ত নেনকৎসক আরদি নদরে 
োরকি

• চেোনপউটিক বনহনব্কভারগে চোগীরদে পনেরেবা 
(চকরমারেোনপ, চহরমাডাোনেনসস)

• হাসপািারে ভনি্ক  োকা ও বনহনব্কভারগে চোগীরদে 
মািনসক স্াস্্য, অ্যােরকাহে এবং মাদকদ্রব্য ব্যবহাে 
জনিি অসুস্িাে পনেরেবা

• বাকিনক্ত এবং শ্রবণ পনেরেবা

এক ঝলচ্ক চাইল্ড যহলথ  
(Child Health Plus) প্াস

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 চেরডোে িাগনেক অনধকাে এবং চটেরেে আইি 
চমরি েরে এবং জানি, বণ্ক, োষ্টীে মেূ, ধম্কনবশ্াস/ধম্ক, নেঙ্গ, বেস, বববানহক/
পানেবানেক নস্নি, চগ্রপ্তানেে চেকড্ক , অপোরধে জি্য চদােী সাব্যস্ত হওো, নেঙ্গ 
পনেেে, চ�ৌি ্বনৃতি, পূব্কনিধ্কানেি নজিগি ববনিটি্য, নমনেোনে নস্নি, গাহ্ক স্্য 
সনহংসিাে নিকাে হওোে নস্নি এবং/অেবা ্নিরিারধে নভনতিরি ববেম্যিা 
করে িা। 

এটিই কভাে কো সুনবধাে সবনকছু অন্তভু্ক ক্ত োকা িানেকা িে আপিাে স্াস্্য পনেকল্পিা এবং পনেরেবা ্দািকােীরদে মাধ্যরম কভাে 
কো পনেরেবা এবং সুনবধাগুনে সম্পরক্ক  চ�রকারিা ্রনেে জি্য আপিাে স্াস্্য পনেকল্পিাে সারে সোসনে চ�াগার�াগ কো উনেি।



চাইল্ড যহলথ প্াস (CHILD HEALTH PLUS) প্্যাচ্নর খরচ কত? 
মাশসক শরিশমযাম: মানসক মেূ্য পনেবারেে আে এবং পনেবারেে আকাে নভনতিক।* স্ল্প উপাজ্ক িকােী পনেবােরদে মানসক চকারিা ন্নমোম নদরি হে িা। উচ্চ উপাজ্ক িকােী পনেবােরদে চক 

নিরেে িানেকা অিসুারে মানসক ন্নমোম নদরি হে। বড় পনেবােবরগ্কে জি্য, মানসক নে নিিটি নিশু প�্কন্ত সীনমি। ভিু্ক নক্াপ্ত কভারেরজে স্তরেে চেরক চবিী উপাজ্ক িকােী পনেবােবগ্করদেরক 
সমূ্পণ্ক ন্নমোম নদরি হরি পারে, �া অংিগ্রহিকােী চহেে প্্যাি অি�ুােী নভন্ন হরি পারে। 

খরচ ভাগাভাশগর সশুিধা (কস্ট যিযাশরং): োইল্ড চহেে প্্যারসে (Child Health Plus) চকারিা বানে্কক কি্ক ন্ন ও চকা-চপরমন্ট চিই। 
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রিশতটি শিশুর জন্য পশরিারচ্ক মাশসক য� অথ্থ শেচ্ত হয (আপশন সচ্ি্থাচ্চ 3 জন শিশুর জন্য অথ্থ রিোন 
করচ্ত পারচ্িন)

1 2 3 4

$30,170 $40,649 $51,127 $61,605 $0

$33,975 $45,775 $57,575 $69,375 $15 (সচ্ি্থাচ্চ $45)

$40,770 $54,930 $69,090 $83,250 $30 (সচ্ি্থাচ্চ $90)

$47,565 $64,085 $80,605 $97,125  $45 (সচ্ি্থাচ্চ $90)

$54,360 $73,240 $92,120 $111,000  $60 (সচ্ি্থাচ্চ $180)

$54,360 এর যিশি $73,240 এর যিশি $92,120 এর যিশি $111,000 এর যিশি পরূ্থ শরিশমযাম স্াস্্য পশরকল্পনা অনসুাচ্র পশরিশত্থ ত হয (পশরিাচ্রর জন্য যকাচ্না সচ্ি্থাচ্চ যনই)

পশরিাচ্রর আকার অনসুাচ্র সচ্ি্থাচ্চ মাশসক আয

*2022 সারেে চেডারেে দানেদ্র্য স্তে (Federal Poverty Levels, FPL) এে উপে নভনতি করে। আরেে স্তে ্নি বছরেে FPL পনেবি্ক ি অিসুারে সামঞ্জস্য কো হে।


