
Qualified Health Plan 
ብዓይኒ ቆላሕታ

መንመን  እዩእዩ  ተቐባልነትተቐባልነት  ዝረክብዝረክብ?
እዞምእዞም  ዝስዕቡዝስዕቡ  ውልቀሰባትውልቀሰባት: 
• ነበርቲ ኣውራጃ ኒዮርክ 
• ኣብ ኣመሪካ ብሕጋዊ መንገዲ ዝነብሩ
•  ን ፕሮግራም Medicaid, Essential Plan 

ወይ Child Health Plus ብቑዓት ዘይኮኑ 

ኣድራሻና፦ኣድራሻና፦

• nystateofhealth.ny.gov
•  1-855-355-5777 ወይ ድማ ኣብ ምስማዕ 

ንዝተጸገሙ 1-800-662-1220

እንታይ እዩ ተሸፊኑ?
• ናጻ ሕክምና ምክልኻል ሕማም

• ሕክምና ደቂሶም ንዝሕከሙ 

• ሕክምና ንተመላለስቲ ተሓከምቲ 

• ናይ ሓራስን ናጽላን ሕክምና 

• ኣገልግሎታት ህጹጽ ረድኤት ሕክምና

• ላቦራቶሪን ስእሊ ውሽጣዊ ኣካላትን

• ብትእዛዝ ሓኪም ዝውሰዱ ኣፋውስ 

•  ናይ ተሃድሶ (ሪሃቢሊቴቲቭ)ን 
ምልምማዳውያን (ሃቢሊታቲቭ)ን 
ኣገልግሎታት

•  ኣገልግሎታት ጥዕናን ኣእምሮን ጸገማት ምጥቃም 
ዕጸፋርስን

•  ኣገልግሎታት ምርግጋጽ ጽቡቕ ኵነትን ኣተኣላልያ 
ሕዱራት ሕማማትን

• ሕክምና ስንን ዓይንን ናይ ህጻናት

ብተወሳኺ ናይ ዓበይቲ ሕክምና ስንን ካልኦት ብተወሳኺ ናይ ዓበይቲ ሕክምና ስንን ካልኦት 
ረብሓታትን እውን ብገለ መደባት ክሽፈኑ ይኽእሉ ረብሓታትን እውን ብገለ መደባት ክሽፈኑ ይኽእሉ 
እዮም።እዮም።

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 ፣ ብፍሉይ መፈጠራዊ/ጂን ባሕሪያዊ ድልየት ፣ ወተሃደር 
ኹነታት ፣ ብናይ ጉድአት መጠን ናይ ውሽጢ ገዛ ጎንፂ ወይ/ከምኡውን 
መልሰ-መጥቃዕቲ ፣ ምፍልላይ አይገብርን፡፡ 



QUALIFIED HEALTH PLAN (QHP) ክንደይ ዝኣክል ወጻኢታት ይጠልብክንደይ ዝኣክል ወጻኢታት ይጠልብ? 
ወርሓዊወርሓዊ  ክፍሊታትክፍሊታት  መድሕንመድሕን: እቲ ኣብ ነፍሲወከፍ ወርሒ እትኸፍሎ ክፍሊት፡ ኣብቲ እትመርጾ ዓይነት መደብ ዝምርኮስ እዩ። ቡዙሓት ሰባት ናይ ወርሓዊ ወፃኢ ንምቕናስ ዘኽእል ናይግብሪ ክሬዲት ንክረኽቡ ብቑዓት እዮም።  

ዓመታዊ $51,040 ኣታዊ ዘለዎምን ከምኡውን 4 ኣባላት ዘለዎ ስድራ ቤት ክሳብ  $104,800 ዝኸውን ኣታዊ ዘለዎም ግብሪ ክሬዲት ንምርካብ ብቑዓት እዮም። 

ክፍሊት ናይ ሓባር ምግባርክፍሊት ናይ ሓባር ምግባር: ክፍሊት ምቅሊት ናይ ግልጋሎት ሓለዋ ጥዕና ክትረክብ እንተሎ ትከፍሎ መጠን እዩ፡፡ እተወሰኑ ሰባት እውን ከከም መጠን እቶቶም እዞም ወጻኢታት እዚኣቶም ኣብ ምሽፋን ደገፍ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። ነቶም ኣብ 
ኣርባዕተ ደረጃታት ዝቐርቡ ናይ ዕያሮም ዝተረጋገጸ መደባት ምቕርሐ ክፍሊት ናይ QHP ብዝምልከት ዝተዋህቡ ኣብነታት እዞም ዝስዕቡ እዮም። ካልኦት መደባት ድማ ነናቶም ዝተፈልየ ናይ ክፍሊት ምቅሊትን ተወሳኺ ኣገልግሎታት ሸፈነ 

ገንዘብን ሒዞም ተዳልዮሙልኩም ኣለዉ።

ፕላቲንየምፕላቲንየም ወርቂወርቂ ብሩርብሩር ነሓስነሓስ

ዓመታዊዓመታዊ  ተነካዪተነካዪ $0 $600 $1,300 $4,700

ሕክምናሕክምና  ምክልኻልምክልኻል  ሕማምሕማም ናጻናጻ ናጻናጻ ናጻናጻ ናጻናጻ

ናይ ቀዳማይ ደረጃ ሕክምና ዑደት*ናይ ቀዳማይ ደረጃ ሕክምና ዑደት* $15 $25 $30 $50

ናብ ስፔሻሊስት ሓኪም ዝግበር ዑደት*ናብ ስፔሻሊስት ሓኪም ዝግበር ዑደት* $35 $40 $50 $75$75

ሓደሓደ  ዝሕከምዝሕከም  ሕሙምሕሙም  ኣብኣብ  ሓደሓደ  እዋንእዋን  ኣብኣብ  ሆስፒታልሆስፒታል  ደቂሱደቂሱ  ዘሕልፎዘሕልፎ  ግዜግዜ $500 $1,000 $1,500 50% ክፍሊትክፍሊት  ምምቓልምምቓል

ንጥዕናንጥዕና  ባህሪባህሪ  ብዝምልከትብዝምልከት  ሓደሓደ  ተመላላሲተመላላሲ  ተሓካሚተሓካሚ  ዝገብሮዝገብሮ  ምብጻሕምብጻሕ $15 $25 $30 $50

ምስምስ  ጥዕናጥዕና  ባህሪባህሪ  ብዝተኣሳሰርብዝተኣሳሰር  ሓደሓደ  ተሓካሚተሓካሚ  ኣብ’ተንኣብ’ተን  ኣብኣብ  ሕክምናሕክምና  ደቂሱደቂሱ  ዝጸንሓለንዝጸንሓለን  መዓልትታትመዓልትታት  ዝገብሮዝገብሮ  ብዝሒብዝሒ  ምብጻሕምብጻሕ $500 $1,000 $1,500 50% ክፍሊትክፍሊት  ምምቓልምምቓል

ክፍሊክፍሊ  ህጹጽህጹጽ  ረድኤትረድኤት  ሕክምናሕክምና $100 $150 $300 50% ክፍሊትክፍሊት  ምምቓልምምቓል

ህጹጽህጹጽ  ሕክምናሕክምና $55 $60 $70 50% ክፍሊትክፍሊት  ምምቓልምምቓል

ኣካላዊኣካላዊ  ፍወሳ፣ፍወሳ፣  ናይናይ  ክእለትክእለት  ዘረባዘረባ  ፍወሳ፣ፍወሳ፣  ምስምስ  ሞያሞያ  ዝተኣሳሰርዝተኣሳሰር  ፍወሳፍወሳ $25 $30 $30 $50

*ኩሎም ናይ *ኩሎም ናይ 20212021 ስታንዳርድ ብሮንዝ  ትልምታት ቅድሚ እቲ ተቐናሲ ምርካቦም ናብ ቀዳማይ ደረጃ ሕክምና ወይድማ ናብ ስፔሻሊስት ሕክምና ዝግበሩ ብጠቕላላ 3 ዑደታትይፈቅድ (ተጠቃማይ ናይ ሓባር ክፍሊት ክኸፍል ይድለ።) ስታንዳርድ ብሮንዝ  ትልምታት ቅድሚ እቲ ተቐናሲ ምርካቦም ናብ ቀዳማይ ደረጃ ሕክምና ወይድማ ናብ ስፔሻሊስት ሕክምና ዝግበሩ ብጠቕላላ 3 ዑደታትይፈቅድ (ተጠቃማይ ናይ ሓባር ክፍሊት ክኸፍል ይድለ።)

  ክፍሊትክፍሊት  ምምቓልምምቓል  ጥበቃጥበቃ  ጥዕናጥዕና  ግልጋሎታትግልጋሎታት

ፕላቲንየምፕላቲንየም ወርቂወርቂ ብሩርብሩር ነሓስነሓስ

ፍሉይፍሉይ  መለለዪመለለዪ  ዘይብሉዘይብሉ (Generic) $10 $10 $10 $10

ተመራጺተመራጺ  መለለዪመለለዪ//ብራንድብራንድ $30 $35 $35 $35

ዘይተመራጺዘይተመራጺ  መለለዪመለለዪ $60 $70 $70 $70

ብትእዛዝብትእዛዝ  ሓኪምሓኪም  ንዝውሰዱንዝውሰዱ  ኣፋውስኣፋውስ  ብዝምልከትብዝምልከት  ዝግበርዝግበር  ምምቓልምምቓል  ወጻኢታትወጻኢታት
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