
ስለምንታይ ኢኻ ኣብቲ ብ NY State of Health ኣቢሉ ኣብ 
ዝቐርብ መደብ ጥዕና እትሳተፍ፧ 
ኣብ ናይ ጥዕና መድሕን ንምስታፍ ብዙሓት ምኽንያታት ክህልዉ እንከለዉ NY State of Health 
ኣብ ሙሉእን ሕሱርን ሽፋን ብቐሊሉ ንኽትሳተፍን ክትዕድግን የኽእለካ። ካብ ብዙሓት ናይ ጥዕና 
መደባት እትደልዮም ትመርጽ። ዝሰልጠኑ ደገፍ ወሃብቲ ደገፍ ክገብሩልካ ይኽእሉ እዮም። ናጻ ሽፋን 
ንምርካብ ወይድማ ነቲ እትረኽቦ ሽፋን ዝኸፍለልካ ኣካል ንምርካብ ብቑዕ ትኾነሉ ዕድል እውን ኣሎካ.

NY State of Health (ማእከል ዕዳጋ ጥዕና ስቴት ኒዮርክ) 
እንታይ ዓይነት መደባት የቕርብ፧
NY State of Health ኣብ Medicaid፣ Child Health Plus፣ እቲ ኣገዳሲ መደብ፣ ከምኡውን 

ብቑዕ ናይ ጥዕና መደብ ዕዳጋ እትገብረሉን እትሳተፈሉን ቦታ እዩ። 

መዓስ ክምዝገብ እኽእል፧ 
እትሳተፈሉ ግዜ ዝውሰን ዕድመ፣ መጠን እቶትን ኻልኦት ረቋሒታትን ምርኵስ ብምግባር ብቑዕ 
ንትኾነሉ መደብ ዝተደረኸ እዩ። ኣብዞም ዘስዕቡ ንምስታፍ ብቑዕ እንተኾይንካ ምዝገባ ዓመት ሙሉእ 
ክፉት እዩ:

  • Medicaid 

  • Child Health Plus 

  • እቲ ኣገዳሲ መደብ

ኣብቲ ዓመታዊ ክፉት ናይ ተሳትፎ ግዜ ድማ ኣብ ብቑዕ ናይ ጥዕና መደብ ክትሳተፍ ትኽእል፣  

ወይድማ ብቑዕ እንተኾንካ ኣብ ፍሉይ ናይ ተሳትፎ ግዜ ክትምዝገብ ትኽእል።

ህንዳውያን ኣሜሪካውያን ከምኡውን ተወለድቲ ኣላስካ ኣብ ናይ NY State of Health መደብ 

ጥዕና ኣብ ዝደለይዎ ወቕቲ ናይ ሓደ ዓመት ክምዝገቡ ይኽእሉ እዮም።

ክፉት ናይ ምዝገባ ግዜ እንታይ እዩ፧
ክፉት ናይ ምዝባ ክፍለግዜ ማለት ኣብ ሓደ ዓመት ካብ ሕዳር ክሳብ ጥሪ ዘሎ ኣብ ዝተማልአ መደብ ጥዕና 

እትምዝገበሉ ውሱን ግዜ እዩ። ኣብዘን ኣዋርሕ እንተዘይተመዝጊብካ ክሳዕ እቲ ቀጻሊ ክፉት ናይ ምዝገባ ግዜ ትጽበ 
ማለት እዩ። እተወሰኑ ብፍሉይ መንገዲ ዝረኣዩ ነገራት ግን ኣለዉ። ኣብ ፍሉይ ናይ ምዝገባ ግዜ ንምምዝጋብ ብቑዕ 
እንተኾንካ ካብቲ ክፉት ናይ ምዝገባ ግዜ ወጻኢ ኣብቲ ብቑዕ ዝኾንካሉ መደብ ጥዕና ክትምዝገብ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ መደብ ጥዕና 
ክትምዝገብ እትኽእለሉ 
ወቕቲ ናይ ሓደ ዓመት ኣብቲ 
ብቑዕ ዝኾንካሉ ዓይነት 
መደብ ጥዕና ዝተደረኸ እዩ።

ቕልጡፍ ሓበሬታታት 
ናይ ተሳትፎ ግዜታት

ናይ ጭብጢ ወረቀት

ተወሳኺ >

  

ኣብ መስመር በዚ
nystateofhealth.ny.gov

  

ብቍጽሪ ተሌፎን
1-855-355-5777 

ምስማዕ ንዝተጸገሙ ወይ ንጸማማት
1-800-662-1220 

 

ብኣካል ምስ ደገፍ ወሃቢ ተራኸብ

NY State of Health (ፕሮግራም ጥዕና ግዝኣት 
ኒዮርክ) ምስቶም ግቡኣት ናይ ፌደራል ሕጊታት መሰላት 

ተሳንዩ ስለዝሰርሕ ኣብ ናይ ጥዕና ፕሮግራማቱን 
ንጥፈታቱን ብምኽንያት ዘርኢ፣ ሕብሪ ቆርበት፣ ሃገራዊ 
መበቆል፣ ጾታ፣ ዕድመ ወይድማ ስንክልና ኣድልዎ 
ኣይፍጽምን።



ፍሉይ ናይ ምዝገባ ግዜ እንታይ እዩ?
ፍሉይ ናይ ምዝገባ ግዜ ማለት (“ብቑዕ ፍጻመ ሂወት” ዝበሃል) ካብቲ ክፉት ናይ ምዝገባ ግዜ 

ወጻኢ ብቑዕ ኣብ ዝኾንካሉ ናይ ጥዕና መደብ ክትምዝገብ ወይድማ ካብ ዝነበርካዩ መደብ ክትቅይር 

እትኽእለሉ ፍሉይ ምኽንያት ክህልወካ እንከሎ እትምዝገበሉ እዩ።

እንታይ ዓይነት ብቑዕ ናይ ህይወት ክስተት እዩ ንፍሉይ ናይ ምዝገባ ግዜ ብቑዕ 

ክገብረካ ዝኽእል፧ 
በዚ ዝጠቓለል ብቑዓት ምኽንያታት: 

• ምስኣን መድሕን ጥዕና (ክፍሊት ዕርቡን ክትከፍል ብዘይምኽኣልካ ዘይኮነስ ብኻልእ ምኽንያት)

•  ናብ ኒዮርክ ስቴት ብቐዋምነት ብምምጻእካ ወይ ድማ ኣብ ውሽጢ እቲ ስቴት ቦታ ብምቕያርካ 

ሓደሽቲ ናይ ጥዕና መደባት ክትረክብ ዘኽእለካ እንተኾይኑ እዚ ግን ኣብተን ዝሓለፋ 60 

መዓልታት ካልእ ሽፈነ እንተድኣ ኔሩካ ጥራይ እዩ

•  መርዓ ወይ ድማ ዘቤታዊ ሽርክና እዚ ግን ኣብተን ዝሓለፋ 60 መዓልታት ካልእ ሽፈነ እንተድኣ 
ኔሩካ ጥራይ እዩ

• ፍትሕ ወይ ሕጋዊ ምፍራስ ሓዳር

• ብበዓል ሞያ ጥዕና ዝተረጋገጸ ጥንሲ

• ቆልዓ ምውላድ ወይድማ ዘይወለድካዪ ቆልዓ ምዕባይ፣ ወይድማ ቆልዓ ናብ መዕበዪ ህጻናት   
  ምእታው

•  ነቲ ብቑዕ ዝኾንካሉ ሽፋን መደብ ጥዕና እትኸፍሎ ክፍሊት ክሽፈነልካ ብቑዕ ምዃን ወይ ዘይምዃን

•  ዜግነት እንተድኣ ወሲድካ፣ ወዲሃገር ወይ ድማ ሃለዋትካ ብሕጊ ኣፍልጦ ዝረኸበ ውልቀሰብ 
እንተድኣ ኮንካ

ብሓፈሻ ብቑዕ ምኽንያት ከምዘለካ ኣብ ውሽጢ 60 መዓልቲ ናብ ማእከል ዕዳጋ ጥዕና ስቴት ኒዮርክ 
NY State of Health ከተመልክት ኣለካ። ነቲ ሓድሽ ናይ ጥዕና መደብ ብቑዕ ናይ ህይወት ፍጻመ 
ከምዘለካ መረጋገጺ ከድልየካ ይኽእል እዩ።

ኣበየናይ ፕሮግራም ብቑዕ ከምዝኾንኩ ብኸመይ እፈልጥ፧ 
ናይ ጥዕና ሽፋን ንምርካብ ብቑዕ ዲኻ ኣይኮንካን እትፈልጠሎም ሰለስ ቀለልቲ ሜላታት ኣለዉ: 

• በዚ መርበብ ሓበሬታ nystateofhealth.ny.gov ኣብ መስመር ኣመልክት

• ብቍጽሪ ተሌፎን 1-855-355-5777 ናብ ማእከል ኣገልግሎት ዓማዊል ደውል

• ምስ ወሃቢ ደገፍ ብኣካል ተራኸብ
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ኣብ መስመር በዚ
nystateofhealth.ny.gov

  

ብቍጽሪ ተሌፎን
1-855-355-5777 

ምስማዕ ንዝተጸገሙ ወይ ንጸማማት
1-800-662-1220 

 

ብኣካል ምስ ደገፍ ወሃቢ ተራኸብ
ኣብ መስርሕ ምዝባ ደገፍ ክንገብረልካ ኢና፣ ኣበየናይ ፕሮግራም ብቑዕ ከምዝኾንካ ከነፍልጠካ 

ከምኡውንመዓስ ክትምዝብ ከምእትኽእል ክነፍልጠካ ኢና። ብዝኾነ ይኹን በቲ እትዛረቦ ቋንቋ  
ደገፍ ከነቕርበልካ ኢና። 


