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Essential Plan እንታይ እዩ፧

ወይ

ብቑዕ ንዝኾኑ ተቀማጦ ኒው ዮርክ ዝከውን ሓድሽ ናይ ጥዕና መደብ ብዘይ ክፍሊት መድሕን። ሓደ
ዓይነት መሰረታዊ ጥቅምታት ድማ ይህብ።

1-855-355-5777 ወይ
TTY: 1-800-662-1220

መን ክዕድጎ ይኽእል፧

ወይ

ኣታዊታቶም ትሑት ዝኾነን Medicaid ወይ Child Health Plus ዘይምልከቶምን ሰባት።

ኣ ብ ጥቓ ገዛኻ ወይ ስራሕኻ ዝርከብ
ካብ ዝተመስከረሉ ሓጋዚ ብኣካል
ዝዋሃብ ናጻ ሓገዝ።

ብቓንቓይዶ ክትሕግዘኒ ትኽእል፧
ብተሌፎን ወይ ውን ብኣካል ብቓንቓኻ
ሓገዝ ኣለና።

መጠን ናይ ስድራቤት

ላዕለዋይ መጠን እቶትካ

1

$25,760

2

$34,840

3

$43,920

4

$53,000

ዋጋኡ ክንደይ እዩ፧
ወርሓዊ ክፍሊት መድሕን $0 እንትኸውን ነቶም ብቑዕ ዝኾኑ።

መዓስ ክምዝገብ እኽእል?
እኽእል
ናይ Essential Plan ምዝገባ ሙሉ
ዓመት ክፍቲ እዩ።
NY State of Health (ፕሮግራም
ፕሮግራም ጥዕና
ግዝኣት ኒዮርክ)
ኒዮርክ ምስቶም ግቡኣት ናይ ፌደራል
ሕጊታት መሰላት ተሳንዩ ስለዝሰርሕ ኣብ ናይ ጥዕና
ፕሮግራማቱን ንጥፈታቱን ብምኽንያት ዘርኢ፣ ሕብሪ
ቆርበት፣ ሃገራዊ መበቆል፣ እምነት/ሃይማኖት፣
እምነት ሃይማኖት፣ ጾታ፣
ዕድመ፣ ናይ ሓዳር/ስድራ
ሓዳር ስድራ ኩነታት፣ ናይ ማእሰርቲ
ታሪኽ፣ ገበናዊ ቅፅዓት፣ ስነ-ጾታዊ
ስነ ጾታዊ ምንነት፣ ጾታዊ
ባህርይ፣ ንገለ ሕማም ዘቃልዕ ዘርአዊ ባህርይ፣
ወታደራዊ ኩነታት ፣ ብዘቤታዊ መጥቃዕቲ ግዳይ ናይ
ምኻን ወይድማ/ከምኡ
ወይድማ ከምኡ እውን ሕነ ምፍዳይ ኣድልዎ
ኣይፍጽምን።

11019 - Tigrinya

ገንዘብ ክቁጥብ ዝሕግዘኒ ካልእ መዳያትከ ኣለዎዶ፧
መጓድልቲ (DEDUCTIBLE) ዝብሃል የብሉን፡ ስለዚ እቲ መደብ ንናይ ጥዕናኻ ወጻኢታት
ብቐጥታ ክኸፍል ይጅምር።
ንሓገዛት ሕክምና ስኒን ዓይኒን ብዝምልከት ዝካየድ ምቕርሐ ወጻኢታት።
ናይ መከላኸሊ ኣገልግሎት ብነጻ (FREE PREVENTIVE CARE) ትረክብ፡ ንኣብነት
ተደጋጋሚ ናይ ዶክተር መርመራታት ከምኡ ውን ጥዕናኻ ንምዕቓብ ዝግበሩ መርመራታት።

Essential Plan እንታይ የጠቓልል ወይ ይሽፍን፧
ምስ ካልኦት መደባት ሓደ ዓይነት ሸፈነ ዘለዎ እዩ።
• ናይ ዶክተር ምብጻሓት፡ ፍሉይ ክእለት ንዘለዎም ሓኻይም (specialists) ውን የጠቅሃልል
• ብሓኪምካ ዝተኣዘዙ ምርመራታት
• ዝተኣዘዙ መድሓኒታት
• ኣብ ውሽጢ ሆስፒታል ወይ ውን ናብ ሆስፒታል ብምምልላስ ዝግበር ሕክምና ሓደ ዝያዳ
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