
ሕጋዊሕጋዊ  መንመን  እዩእዩ?
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 

• ኣብ ናይ ስነ-ኣዕምሮ ሕክምና ሆስፒታላት (ነቶም ትሕቲ 21 ወይ 
እቶም 65 ከምኡውን ካብኡ ንላዕልን ዝኾኖም ሰባት)፣ ናይ 
ኣዕምሮ ጥዕና ኣገልግሎት መውሃቢ፣ ከምኡውን እተን ነቶም ናይ 
ዕብዬት ስንክልና ዘለዎም ሰባት ዝሕግዛ ናይ ኣገልግሎት መውሃቢ 
ትካላት

• 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፡ኣዛርበና፡

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

እንታይእንታይ  እዩእዩ  ተሸፊኑተሸፊኑ?

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፡፡ 



  ኣታውየይንኣታውየይን  ሃብትታይንሃብትታይን  ነቲነቲ  MedicaidMedicaid  ብቕዕብቕዕ  ከምዝኾኑከምዝኾኑ  ብኸመይብኸመይ  እፈልጥእፈልጥ ?
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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2021 ዓመዓመታዊታዊ  ናይናይ  ኣታዊኣታዊ  ደረጃታትደረጃታት
ናይናይ  ስድራስድራ  መጠንመጠን  ወላዲወላዲ//ሓብሓብቲሓብሓብቲ  

or Single Childless Couples ውልቀውልቀ  
ህጻንህጻን  ዘይብሎዘይብሎ  ጽምድታት ጽምድታት 

or ናይናይ  ኣባጽሕኣባጽሕ  ዕድመዕድመ 19 & 20 ምስምስ  ወለዲወለዲ  
ዘይነብሩዘይነብሩ

138% ናይናይ FPL

ቆልዑትቆልዑት
ዕድምኦምዕድምኦም 1 – 18

154% ናይናይ FPL

ዝአበዩዝአበዩ  እድምኦምእድምኦም 19 & 20 ዝኾነዝኾነ  
ምስምስ  ስድርኦምስድርኦም  ዝነብሩዝነብሩ

155% ናይናይ FPL

ጥኑሳትጥኑሳት  ኣንስቲ፣ኣንስቲ፣  ዕድሚኦምዕድሚኦም  ትሕቲትሕቲ 1 ዓመትዓመት  ዝኾኑዝኾኑ  ህጻናትህጻናትoror  ንናይንናይ  
ስድራስድራ  ትልሚትልሚ  ጥቕምታትጥቕምታት  ሕጋዊሕጋዊ  ዝኾነዝኾነ  ውልቀሰባትውልቀሰባት

223% ናይናይ FPL

1 $17,775 $19,836 $19,964 $28,723

2 $24,040 $26,827 $27,001 $38,847

3 $30,305 $33,819 $34,038 $48,971

4 $36,570 $40,810 $41,075 $59,095

5 $42,836 $47,802 $48,112 $69,220

6 $49,101 $54,794 $55,149 $79,344

7 $55,366 $61,785 $62,186 $89,468

8 $61,631 $68,777 $69,223 $99,592

9 $67,896 $75,768 $76,260 $109,716

10 $74,162 $82,760 $83,297 $119,841

ተወሳኺተወሳኺ  ሰብሰብ $6,266 $6,992 $7,037 $10,125

* ብመሰረት 2021 ፌዴራል ድኽነት ብርኪ (FPL)። ኣብ ለውጢታት FPL መሰረት ብምግባር ናይ ኣታዊ ደረጃታት ሕድሕድ ዓመት ክዕረዩ ይኽእሉ እዮም።

Medicaid  ክፍሊታትክፍሊታት  ክንደይክንደይ  ዝኣክልዝኣክል  እዩእዩ?
ወርሓዊወርሓዊ  ክፍሊታት፡ክፍሊታት፡ ንMedicaid ዝኽፈል ወርሓዊ ክፍሊት የለን፡፡
ሓበራዊሓበራዊ  ክፍሊትን፡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




