
ווער איז בארעכטיגט?
נידריג-אינקאם איינוואוינער וואס זענען:

שוואנגערדיגע פרויען און בעיביס;  •

קינדער אין עלטער פון 1-18;  •

עלטערן און קעירטעיקער קרובים פון דעפענדענט קינדער;   •
אדער

ערוואקסענע אין עלטער פון 19-64, וועלכע זענען נישט   •
. Medicare שוואנגערדיג און נישט בארעכטיגט פאר

Medicaid  אין א בליק

פארבינדט זיך מיט אונז:
TTY 1-800-662-1220   1-855-355-5777   אדער    |    nystateofhealth.ny.gov

NY State of Health קומט נאך אלע גילטיגע פעדעראלע ציווילע 
רעכטן געזעצן און סטעיט געזעצן, און דיסקרימינירט נישט באזירט 

אויף ראסע, קאליר, נאציאנאלע אפשטאם, קריד\רעליגיע, מין, 
עלטער, הייראט\פאמיליע סטאטוס    ,  דיסאביליטי, ארעסט רעקארד, 

קרימינאלע קאנוויקשאן)ס(, דזשענדער אידענטיטעט, געשלעכטליכע 
אריענטאציע, פרידיספאזינג גענעטישע כאראקטעריסטיקס, 

מיליטערישע סטאטוס, דאמעסטישע געוואלדטאטן קרבן סטאטוס און\
אדער נקמה. 

שפיטאל אינפעישאנט און אוטפעישאנט   •
סערוויסעס

קליניק סערוויסעס  •

פריע סקרינינג, דיאגנאז און באהאנדלונג   •
פאר קינדער אונטער 21 יאר אלט אונטערן 

קינד\צענערלינג העלט פראגראם

מעדיצין, צוגעהער, מעדיצינישע געצייג, און   •
עקוויפמענט אזוי ווי רעדערשטולן, אדג.

לאבאראטאריע און X -רעי סערוויסעס  •

פארמיידנדע העלט און דענטל קעיר און   •
באהאנדלונג דורך דאקטוירים און דענטיסטס

באהאנדלונג אין א נורסינג היים .  •

קעיר דורך האום העלט אגענטורן און פערזענליכע קעיר  •

באהאנדלונג אין פסיכיאטרישע שפיטעלער )פאר   •
מענטשן אונטער 21 יאר אדער 65 און עלטער(, מענטל 

העלט פאסיליטיס, און פאסיליטיס פאר די גייסטיש 
צוריקגעשטאנענע אדער די דעוועלאפמענטעלי 

דיסעיבלד

פאמיליע פלאנירונג סערוויסעס  •

טראנספארטאציע צו מעדיצינישע אפוינטמענטס,   •
אריינגערעכנט פובליק טראנספארטאציע און קאר 

מיילעדזש

עמערדזשענסי אמבולאנס טראנספארטאציע צו א   •
שפיטאל

אויפהערן-רייכערן פראדוקטן אזוי ווי גאם און פעטשעס  •

וואס איז געדעקט?

טייל סערוויסעס זענען מעגליך נישט געדעקט צוליב עלטער, פינאנציעלע אומשטענדן, פאמיליע צושטאנד, 
אדער וואוינונג צושטאנד. טייל סערוויסעס קענען האבן קליינע קא-פעימענטס. איר וועט נישט האבן קיין 
קא-פעי אויב איר זענט אין א מענעדזשד קעיר פלאן, אויסער א קליינע קא-פעי פאר אפטייק סערוויסעס.



     ? Medicaid  ווי אזוי ווייס איך אויב מיין אינקאם און ריסאורסעס קוואליפיצירן מיר פאר 
 .* Medicaid דער טאוול אונטן ווייזט וויפיל אינקאם איר קענט באקומען יערליך און נאך אלס קוואליפיצירן פאר

די אינקאם שטאפלען זענען באזירט אויף וויפיל פאמיליע מיטגלידער עס וואוינען מיט אייך.    
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2019 יערליכע אינקאם שטאפלען
עלטערן\אויפפאסערס   אדער איינצלנע הויזגעזינד מאס

קינדערלאזע פארפעלקער אדער  
ערוואקסענע אין עלטער פון 19 און 20 

וואס וואוינען נישט מיט עלטערן

FPL 138% פון

קינדער
עלטערן 1 – 18

FPL 154% פון

ערוואקסענע אין עלטער פון 19 
און 20 וואס וואוינען מיט די 

עלטערן

FPL 155% פון

שוואנגערדיגע פרויען, בעיביס אונטער 1 יאר אלט 
 אדער    מענטשן וואס זענען בארעכטיגט פאר פאמיליע 

פלאנירונג בענעפיטן

FPL 223% פון

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

$6,100$6,807$6,851$9,857נאך א מענטש

*באזירט אויף 2019 פעדעראלע ארימקייט שטאפלען )FPL(. אינקאם שטאפלען קענען ווערן צוגעפאסט יעדעס יאר באזירט אויף FPL ענדערונגען.

? Medicaid  וויפיל קאסט
 . Medicaid מאנאטליכע פרימיומס: עס איז נישטא קיין שום מאנאטליכע פרימיום פאר

קאסט שערינג:   טייל סערוויסעס וואס זענען אונטער Medicaid  פאדערן א קליינע קא-פעי, אבער טיילמאל איז קיין שום קא-פעי נויטיג. 
    דאס מערסטע וואס איר וואלט אמאל געקענט באצאלן אין קא-פעיס אונטער Medicaid  אין איין יאר וואלט געווען $200. 

http://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/  :גייט צו , Medicaid פאר א ליסטע פון אפט געפרעגטע פראגן און ענטפערס איבער   


