
ሕጋዊ መን እዩ?
እዞም ዝስዕቡ ውልቀሰባት: 
• ነበርቲ ኣውራጃ ኒውዮርክ

•  ቅድመ-ኵነታት ኣታዊ ናይ’ዚ Essential Plan 
እዚ ከማልኡ ዝኽእሉ 

• ኣብ ኣመሪካ ብሕጋዊ መንገዲ ዝነብሩ

• ዕድሜኦም 19-64 ዓመት ዝዀነ

•  ን ፕሮግራም Medicaid ወይ Child Health 
Plus ብቑዓት ዘይኮኑ

• ቈጻሪ ከምኡውን ካልኦት ሽፋን ህጋዊ ዘይኮነ 

እንታይ እዩ ተሸፊኑ?
• ናጻ ሕክምና ምክልኻል ሕማም

• ሕክምና ደቂሶም ንዝሕከሙ 
• ሕክምና ንተመላለስቲ ተሓከምቲ 
• ናይ ሓራስን ናጽላን ሕክምና 
• ኣገልግሎታት ህጹጽ ረድኤት ሕክምና

• ላቦራቶሪን ስእሊ ውሽጣዊ ኣካላትን

• ናይ መድሓኒታት ፕሪስክሪፕሽን

•  ናይ ተሃድሶ (ሪሃቢሊቴቲቭ)ን ምልምማዳውያን 
(ሃቢሊታቲቭ)ን ኣገልግሎታት

•  ኣገልግሎታት ጥዕናን ኣእምሮን ጸገማት ምጥቃም 
ፍወሳዊ

•  ኣገልግሎታት ምርግጋጽ ጽቡቕ ኵነትን ኣተኣላልያ 
ሕዱራት ሕማማትን

Essential Plan ብዓይኒ ቆላሕታ

መራከቢ አድራሻና፡

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፡፡ 



እቲ ESSENTIAL PLAN እዚ ክንደይ ወጻኢታት እዩ ዝጠልብ?  
ናይ መድሕን ክፍሊታት: ወርሓዊ ናይ መድሕን ክፍሊት ኣብ መጠን እቶት ዝተደረኸ ኮይኑ፣ $20 ንሓደ ሰብ ወይ ከኣ $0 እዩ።  

ምምቓል/ምቕርሐ ክፍሊት፦: ዝኾነ ተነካዪ የልቦን። እዞም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ገለ ኣብነታት ናይ ደረጃታት ምምቓል ወጻኢታት ኣብ’ዚ Essential Plan እዚ እዮም። 
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ዓመታዊ እቶት ውልቀሰብ፡ ትህቲ 
$12,490-$18,735

ዓመታዊ እቶት ውልቀሰብ  
$18,736-$24,980

ወርሓዊ ክፍሊት መድሕን $0 $20

ዓመታዊ ተነካዪ የለን የለን

ሕክምና ምክልኻል ሕማም ናጻ ናጻ

ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ክንክን ኣብ ዝነጥፍ ሓኪም ምቕራብ $0 $15

ፍሉይ ክእለት ኣብ ዘለዎ ሓኪም (ስፔሻሊስት) ምቕራብ $0 $25

ሓደ ዝሕከም ሕሙም ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ሆስፒታል ደቂሱ ዘሕልፎ ግዜ $0 $150

ንጥዕና ባህሪ ብዝምልከት ሓደ ተመላላሲ ተሓካሚ ዝገብሮ ምብጻሕ $0 $15

ምስ ጥዕና ባህሪ ብዝተኣሳሰር ሓደ ተሓካሚ ኣብ’ተን ኣብ ሕክምና ደቂሱ ዝጸንሓለን መዓልትታት ዝገብሮ ብዝሒ ምብጻሕ $0 $150

ክፍሊ ህጹጽ ረድኤት ሕክምና $0 $75

ህጹጽ ሕክምናዊ ክትትል $0 $25

ኣካላዊ ፍወሳ፣ ናይ ክእለት ዘረባ ፍወሳ፣ ምስ ሞያ ዝተኣሳሰር ፍወሳ $0 $15

ንግልጋሎት ጥባቀ ጥዕና ምምቓል ወጻኢታት

ዓመታዊ እቶት ውልቀሰብ፦
ትሕቲ $18,736-$24,980

ዓመታዊ እቶት ውልቀሰብ፦
$18,736-$24,980

ፍሉይ መለለዪ ዘይብሉ (Generic) $1 $6

ተመራጺ መለለዪ/ብራንድ $3 $15

ዘይተመራጺ ብራንድ $3 $30

*$0 ንውልቀሰባት ምስ 
 እቶት ትሕቲ $12,490

ብትእዛዝ ሓኪም ንዝውሰዱ ኣፋውስ ብዝምልከት ዝግበር ምምቓል ወጻኢታት

ዓመታዊ እቶት ውልቀሰብ፦
ትህቲ $12,490-$18,735

ዓመታዊ እቶት ውልቀሰብ፦
$18,736-$24,980

ናይ ስኒን ዓይኒን

$0 (ትሑት እቶት ዘለዎም ተመዝገብቲ) 

ተወሳኺ ክፍሊት መድሕን ብምኽፋል ክዕደግ 
ይኽእል (ልዑል እቶት ዘለዎም ተመዝገብቲ)

ተወሳኺ ክፍሊት መድሕን ብምኽፋል 
ክዕደጉ ይኽእሉ

ንሓገዛት ሕክምና ስኒን ዓይኒን ብዝምልከት ዝካየድ ምቕርሐ ወጻኢታት


