
ሕጋዊ መን እዩ?
ታሕቲ ኣታዊ ዘለዎም ነባሮ:

• ጥንስቲ ኣዶን ህጻንን;

• ህጻን ካብ 1-18 ዓመት ዝኾነ;

• ናይቲ ተሓጋዛይ ህጻን ወለዲን ሓብሓብቲ ኣዝማድን; 
ወይ

• ዕድሚኦም ካብ 19-64 ዝኾኑ ጥኑሳትን ንMedicare 
ሕጋዊ ዘይኮኑ ኣባጽሕ፡፡ 

• ናይ ሆስፒታል ውሽጥን ደገን ሕሙማት ኣገልግሎት 

• ናይ ክሊኒክ ኣገልግሎት 

• ኣብ ትሕቲ ናይ ህጻን/ ኣባጽሕ ፕሮግራም ዘሎው ዕድሚኦም 
ትሕቲ 21 ዓመት ዝኾኑ ህጻናት ናይ ፈለማ ምርመራ ውጽኢታትን 
ክንክን

• ሕክምና፣ ቀረባት፣ ናይ ሕክምና መሳርሒን ከም ዌልቸር ዝበሉ 
መሳርሕታትን ወዘተ፡፡ 

• ናይ ላባራቶሪን ኤክስረይን ኣገልግሎታት

• ናይ ጥዕና ምክልኻልን ናይ ስኒ ሕክምናን ክንክን ብዶክተራትን 
ናይ ስኒ ሓኻይምን 

• ክንክን ናይ ናይ ነርስታት ገዛ 

• ብናይ ገዛ ጥዕና ኤጄንሲታትን ውልቃዊ ክንክንን 

• ናይ ሳይካትሪክ ሆስፒታላት( ዕድሚኦም ትሕቲ 21 ዓመት ዝኾኑ 
ወይ 65 ልዕልኡን ዝኾኑ)፣ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ቀረባት፣ ከምኡ 
እውን ናይ ጥሮታ ዝወጹ ሰባት ቀረባት ወይ ናይ ዕብየት ጉድኣት 

• ናይ ስድራ ትልሚ ኣገልግሎታት 

• ናይ ሕክምና ቆጸራታት ማይ ህዝቢ መጓዓዝያን ናይ መኪና ናይ 
መኪና ጉዕዞ ኣበል 

• ናይ ህጹጽ ኣምቡላንስ መጓዓዝያ ናብ ሆስፒታል

• ከም ማስቲካን ፓትችስን ዝበሉ ምትካኽ ግደፍ 

Medicaid ኣብ ግላንስ

ኣዛርበና፡

nystateofhealth.ny.gov | 1-855-355-5777 or TTY 1-800-662-1220

እንታይ እዩ ተሸፊኑ?

ገለ ኣገልግሎታት ብምኽንያት ዕድመ፣ ናይ ፋይናንስ ኩነታት፣ ናይ ስድራ ኩነታት ወይ ናይ ናብራ ኩነታት ምኽንያት ዘይክሽኑ ይኽእሉ እዮም፡፡ 
ገለ ኣገልግሎታት ንእሽቶ መኻፈልቲ ክህልዎም ይኽእል፡፡ ኣብ ናይ ምሑዱር ናይ ክንክን ትልሚ ተኻፋሊ ምስእትኸውን ካብ ናይ ፋርማሲ 
ኣገልግሎታት ተኻፋሊ ወጻኢ ተኻፋሊ ኣይህልወካን፡፡ 

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 , ምርጫ ዘረመል , 
ወተሃደር ኹነታት , ብናይ ጉድአት መጠን ናይ ውሽጢ ገዛ ጎንፂ 
ወይ/ከምኡውን መልሰ-መጥቃዕቲ፡፡. ፣ ሕብሪ ቆርበት፣ ፣ ጾታ፣ 
ዕድመ ወይድማ ስንክልና ብገበን ፍርዲ አየግልልን፡፡ 



 ኣታውየይን ሃብትታይን ነቲ Medicaid ብቕዕ ከምዝኾኑ ብኸመይ እፈልጥ ?
እቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ቻርት ብዓመት እትቕበሎ ክንደይ ከምዝኾነን ሕጂ እውን ንMedicaid ብቑዕ ከምዝኾነን የርኢ፡፡* 

እቶም ናይ ኣታዊ ደረጃታት ምሳኻ ኣብ ዝነብሩ በዝሒ ኣባላት ስድራ ዝተመስረተ እዩ፡፡  
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2019 ዓመታዊ ናይ ኣታዊ ደረጃታት

ናይ ስድራ መጠን ወላዲ/ሓብሓብቲ  
or Single Childless Couples ውልቀ 

ህጻን ዘይብሎ ጽምድታት 
or ናይ ኣባጽሕ ዕድመ 19 & 20 ምስ ወለዲ 

ዘይነብሩ

138% ናይ FPL

ቆልዑት
ዕድምኦም 1 – 18

154% ናይ FPL

ዝአበዩ እድምኦም 19 & 20 ዝኾነ 
ምስ ስድርኦም ዝነብሩ

155% ናይ FPL

ጥኑሳት ኣንስቲ፣ ዕድሚኦም ትሕቲ 1 ዓመት ዝኾኑ ህጻናትor ንናይ 
ስድራ ትልሚ ጥቕምታት ሕጋዊ ዝኾነ ውልቀሰባት

223% ናይ FPL

1 $17,237 $19,235 $19,360 $27,853

2 $23,336 $26,042 $26,211 $37,710

3 $29,436 $32,849 $33,062 $47,566

4 $35,535 $39,655 $39,913 $57,423

5 $41,635 $46,462 $46,764 $67,280

6 $47,735 $53,269 $53,615 $77,136

7 $53,834 $60,076 $60,466 $86,993

8 $59,934 $66,883 $67,317 $96,849

9 $66,033 $73,689 $74,168 $106,706

10 $72,133 $80,496 $81,019 $116,563

ተወሳኺ ሰብ $6,100 $6,807 $6,851 $9,857

* ብመሰረተ 2019 ፌዴራል መጠን ድሕነት (FPL). ናይ እቶት መጠን 

Medicaid ክፍሊታት ክንደይ ዝኣክል እዩ?
ወርሓዊ ክፍሊታት፡ ንMedicaid ዝኽፈል ወርሓዊ ክፍሊት የለን፡፡
ሓበራዊ ክፍሊትን፡ ኣብቲ Medicaid ዘለው ገለ ክፍሊታት ንእሽቶ ኮፐይ እዮም ዝደልዩ፣ ነገር ግን ኮፐይ ዘይድልዮም ገለ እዋናት ኣለው፡፡ 
 ኣብ ትሕቲ Medicaid ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ውሽጢ ክተውጽኦ እትኽእል $200 እዩ 

ብዛዕባ Medicaid ኩሉ ጊዜ ዝሕተቱ ሕቶታትን መልስታትን ዝርዝር ኣብ http://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/ርአ


