
እዚ ብዛዕባ ምምልካት ወይ ምሕዳስ ናይ Medicaid ሸፈነ ብመገዲ NY State of Health 

እንተደኣ ውንዙፍ ትግባረ ንህጻውንቲ ኣተውቲ(Deferred Action for Childhood Arrivals, 

DACA) ተነጺጉ ክትፈልጦ ዝግበኣካ ሓበሬታ እዩ 

1. ምንጻግ ናይ DACA ነቲ ናትካ ናይ PROCUL ኩነታት ናይ Medicaid ኣይቅይሮን።

ኣብ ትሕቲ ሕጊ ናይ New York State ፣ ናይ DACA ኩነታት ዘለዎም ሰባትን እቶም ናይ DACA 

ኩነታቶም ዝተነጽገ ሰባትን፣ ብስቴይት ዝምወል Medicaid ንኽረኽቡ ብቑዓት ክኾኑ ብመንጽር ናይ 

ስደተኛ ምድብ ናይ PROCUL ፣ ንሓዋሩ ነበርቲ ኣብ ትሕቲ ሕብሪ ሕጊ፣ ተኽእሎ ኣሎ። 

2. እንታይ የድልየካ Medicaid ንምሕዳስ ወይ ን Medicaid ከተመልክት እንተደኣ ናትካ ናይ

DACA ኩነታት ተነጺጉ

ናብ ኣገልግሎት ዓማዊል በዚ ቁጽሪ ደውል 1-855-355-5777, TTY: 1-800-662-1220 ወይ 

ብኣካል ምስ ተሓባባሪ ኣብ ከባቢኻ ተራኸብ። እቲ ወኪል ወይ ተሓባባሪ ናይ DACA ደረጃ ከም ዝነበረካ 

ወይ ከም ዘለካ ይፈልጥ እዩ። ናይ ስራሕ ፍቓድ ካርድ፣ ዋላ እውን ጊዜኡ እንተወደቐ፣ ከም መረጋገጺ 

ኩነታትካ ቅቡል እዩ። 

3. ሓገዝ ብቡዙሓት ቋንቋታት ይርከብ እዩ።

 እቶም ብተሌፎን ዝዛረቡኻ ወከልቲ ብዙሕ ዓይነት ቋንቋ ይዛረቡ እዮም። ናትካ ቋንቋ ዘይዛረቡ

እንተኾይኖም፣ ተርጓሚ ከምጽኡልካ እዮም።

 ቋንቋኻ ዝዛረቡ ስልጡናት ተሓባበርቲ ኣብ ከባቢኻ ኣለዉና። እንተደሊኻ፣ ኣብቲ ትነብሮ ገዛ ወይ

ኣብ ስራሕካ ክመጹ ይኽእሉ እዮም።

4. ንዓና ትህበና ሓበሬታ ንካልእ ኣይነካፍሎን ኢና

 ን NY State of Health ከምኡ`ውን ንተሓባበርቱ ትነግሮ ነገር ብምስጢር እዩ ዝተሓዝ።

 ኣብ ናይ ጥዕና መደብ ንኽትምዝገብ ትህበና ሓበሬታ ንዝኾነ ሰብ ኣይነካፍልን ኢና ከምኡ`ውን

ንኻልእ መዓላ ኣይክውዕልን እዩ።

ብዛዕባ  NY State of Health 

New York ናይ ጥዕና መደቡ ዝኾነ Marketplace, NY State of Health, ኣብ ጥቅምቲ 2013 ከፊትዎ። ናይዚ 

Marketplace ናይ ሓደ ዑደት ናይ ጥዕና መድሕን ምሽማት ተመኩሮ ኣዝዩ ብሉጽን ኩሉ ዘጠቓልልን መደባት ጥዕና ይህብ። 

NY State of Health እቲ እንኮ ቦታ ንዓማዊል ብቕዓት ናይ ሓገዝ ብመገዲ ሸፈነ ናይ ልዑል ምጉዳል ዋጋን ናይ ግብሪ 



ውጺኢትን  ብምጥቃም ዝህብ እዩ። ብቕዓት ዝረኸቡ ነበርቲ ኒው ዮርክ ናብ Medicaid, Child Health Plus ከምኡ`ውን ናብ 

Essential Plan ብመገዲ Marketplace ዓመት ምሉእ ክምዝገቡ ይኽእሉ።  ንተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ NY State of 

Health Marketplace፣ ብኽብረትኩም ኣብዚ ክፈቱ፥ https://nystateofhealth.ny.gov ወይ ክፍሊ ኣገልግሎት ዓሚል በዚ 

ቁጽሪ ስልኪ ደውሉ 1-855-355-5777, TTY: 1-800-662-1220 ወይ ናይ ምዝገባ ተሓባባሪ ኣናድዩ። 
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