
کون اہل ہے؟
کم آمدنی والے وہ باشندے جو:

•  حاملہ خواتین اور شیر خوار بچے ہیں؛

•  18-1   سال کی عمر کے بچے ہیں؛

•  زیر کفالت بچوں کے والدین اور نگراں رشتے دار 
ہیں؛ یا

•  64-19 سال کی عمر کے بالغ افراد، جو حاملہ نہ 
ہوں اور  Medicare  کے لیے اہل نہ ہوں۔

ہسپتال کی ان پیشنٹ اور آؤٹ پیشنٹ خدمات  •

کلینک کی خدمات  •

Child/Teen Health Program  کے تحت 21 سال سے کم   •
کمر کے بچوں کے لیے ابتدائی اسکریننگ، تشخیص اور عالج

دوائیں، رسد، طبی آالت اور ساز و سامان جیسے وہیل چیئرز،   •
وغیرہ

لیباریٹری اور ایکسرے خدمات  •

ڈاکٹروں اور معالجین دندان کے ذریعے تدارکی صحت اور   •
دانت کی نگہداشت اور عالج

نرسنگ ہوم میں نگہداشت  •

گھریلو صحت ایجنسیوں کے ذریعہ نگہداشت اور ذاتی نگہداشت  •

نفسیتی ہسپتالوں میں عالج )21 سال سے کم عمر اور 65 سال   •
اور اس سے زائد عمر کے افراد کے لیے(، ذہنی صت کی 
سہولیات اور ذہنی لحاظ سے ماؤوف اور نشوونما کے لحاظ 

سے معذور افراد کے لیے سہولیات

خاندانی منصوبہ بندی کی خدمات  •

طبی اپائنٹمنٹس کے لیے نقل و حمل، بشمول عوامی نقل و حمل   •
اور کار مائلیج

ہسپتال میں ہنگامی ایمبولنس کے ذریعہ نقل و حمل  •

سگریٹ نوشی ترک کرنے والے پروڈکٹس جیسے چیونگ گم   •
اور پوٹلیاں

Medicaid   ایک نظر میں

ہم سے رابطہ کریں:
TTY 1-800-662-1220  یا  nystateofhealth.ny.gov  |  1-855-355-5777

کیا چیز محیط ہے؟

بعض خدمات عمر، مالی حاالت، کنبہ جاتی صورتحال، یا رہائشی انتظامات کی وجہ سے محیط نہیں ہو سکتی ہیں۔ بعض خدمات کے لیے 
معمولی ضمنی ادائیگیاں ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ منضبط نگہداشت کے منصوبے میں ہیں تو فارمیسی کی خدمات کے لیے معمولی ضمنی 

ادائیگی کو چھوڑ کر، آپ کو ضمنی ادائیگی نہیں کرنی پڑے گی۔

NY State of Health  قابل اطالق وفاقی دیوانی حقوق کے 
قوانین اور ریاستی قوانین کی تعمیل کرتا ہے اور نسل، رنگ، 
قومی بنیاد، مسلک/مذہب، جنس، ازدواجی/کنبہ جاتی حیثیت، 

معذوری،    گرفتاری کے ریکارڈ، مجرمانہ سزا یابی )سزا 
یابیوں(، صنفی شناخت، صنفی رجحان، ثانوی جینیاتی 

خصوصیات، فوجی حیثیت، خانگی تشدد کے متاثر کی حیثیت 
اور/یا انتقام کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہیں کرتا ہے۔ 



مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری آمدنی اور وسائل مجھے  Medicaid  کے لیے اہل قرار دیتے ہیں؟    
ذیل کا چارٹ دکھاتا ہے کہ آپ کو ہر سال کتنی رقم موصول ہو سکتی ہے اور پھر بھی آپ  Medicaid  کے لیے اہل قرار پا سکتے ہیں۔* 

آمدنی کی سطحیں اس بنیاد پر ہیں کہ آپ کے ساتھ خاندان کے کتنے افراد رہتے ہیں؟    
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 2020 کی ساالنہ آمدنی کی سطحیں
گھرانے کا سائز والدین/نگراں  یا بغیر بچے والے تنہا جوڑے  یا 

19 اور 20 سال کی عمر کے وہ بالغان جو 
والدین کے ساتھ نہیں رہتے ہیں۔

FPL  کا 138% 

بچے
عمر 18 - 1 

FPL  کا 154% 

والدین کے ساتھ رہنے والے 19 
اور 20 سال کی عمر کے بالغان

FPL  کا 155% 

حاملہ خواتین، 1 سال سے کم عمر کے شیر خوار بچے، یا 
خاندانی منصوبہ بندی کے فوائد کے لیے اہل افراد

FPL  کا 223% 

1 $17,609 $19,651 $19,778 $28,455

2 $23,792 $26,550 $26,722 $38,446

3 $29,974 $33,449 $33,666 $48,436

4 $36,156 $40,348 $40,610 $58,426

5 $42,339 $47,248 $47,554 $68,417

6 $48,521 $54,147 $54,498 $78,407

7 $54,704 $61,046 $61,442 $88,398

8 $60,886 $67,945 $68,386 $98,388

9 $67,068 $74,844 $75,330 $108,378

10 $73,251 $81,744 $82,274 $118,369

اضافی شخص $6,183 $6,900 $6,944 $9,991

2020 کے وفاقی سطح افالس ) Federal Poverty Levels, FPL ( کی بنیاد پر۔ آمدنی کی سطحیں ہر سال  FPL  کے لحاظ سے ایڈجسٹ کی جا سکتی ہیں۔

Medicaid  پر کتنی الگت آتی ہے؟
ماہانہ پریمیئمز:   Medicaid  کے لیے کوئی ماہانہ پریمیم نہیں ہے۔  

الگت میں حصہ داری:   Medicaid  کے تحت بعض خدمات کے لیے ایک معمولی ضمنی ادائیگی مطلوب ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں جب کوئی ضمنی 
ادائیگی درکار نہیں ہوتی ہے۔ 

    Medicaid  کے تحت ضمنی ادائیگیوں میں کبھی جو زیادہ سے زیادہ ادائیگی آپ کریں گے وہ 200$   ہوگی۔  

http://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/  :کے بارے میں اکثر پوچھے سواالت اور جوابات کی فہرست کے لیے اس پتے پر جائیں  Medicaid


