
 

ናይ ጥን ኑሳት መናእሰይ ሽፋን ክንክን ጥዕና መመልከቲ (ዕድምኦም ትሕቲ 19 ዝኾኑ መናእሰይ) 
Application for Pregnant Teen Health Care Coverage (for Teens Under Age 19) 

መጸውዒ ስምካ 
      

ቀዳማይ ፊደል ስም ኣቦ 
   

ስም ኣባሓጐ 
      

እትነብርሉ ኣድራሻ (ቀዋሚ ኣድራሻ ተዘይሃልዩኪ፣ ብኽብረትኪ ኣብ ታሕቲ ናይ ቡስጣ ኣድራሻ ኣቐምጢ) 
ናይ መንገዲ ኣድራሻ 
       

ከተማ 
      

ክፍለ-ሃገር 
   

ዚፕ ኮድ 
      

ናይ ቡስጣ ኣድራሻ (ኩሎም ቡስጣታት ናብ ሕጋዊ ወኪል ክለኣኽ እንተድኣ ደሊኺ፣ ብኽብረትኪ ኣብ ታሕቲ ምልኢ) 
ናይ መንገዲ ኣድራሻ 
       

ከተማ 
      

ክፍለ-ሃገር 
   

ዚፕ ኮድ 
      

እትደልይዎ ቴሌፎን ቁጽርታት 

እዞም ቁፅርታት ሓኪም/ኣቕራቢኺ መልእኽቲ ክሓድገሎም ይኽእልዶ?  እወ   ኣይፋል, ምላሽኪ ኣይፋል እንተድኣ ኮይኒ እዚ ክፋል ስገርዮ፡፡ 
መራኸቢ ቁጽርታት፡   
      

ናይ ድምፂ መልእኽቲ ቁፅሪ፡   
      

ኣገልግሎት እርጋንን ስንክልናን 

ኢንግሊዝኛ ኣብ ምፅሓፍ፣ ምዝራብ ወይ ምንባብ ፀገም ኣለኪዶ?  እወ  የለን 

መተርጎሚ ትደልይዶ?  እወ  የለን 

ዝተተርጎሙ ማተርያላት ትደልይዶ?  እወ  የለን 
ንምዝራብ ኣየናይ ቋንቋ ትመርፂ?        
ንምንባብ ኣየናይ ቋንቋ ትመርፂ?        

ሕቶታት (ንዞም ሕቶታት እትህብዎ ምላሽ ኣብ ሽፋንኩም ፅልዋ ኣይክህልዎን) 

ናይ ኣሜሪካ ዜጋ ወይ ኣብ ኣሜሪካ ትነብር ሕጋዊት ስደተኛ ዲኺ?  እወ  የለን 

ኣሜሪካዊ ህንዳዊ ወይ ናይ ኣልኣስካ መበቆል?  እወ  የለን 

ጥንስኺ ብምሽጥር ክተሓዝ ትደልይዶ?  እወ  የለን 

ኣብ እዋን ጥንስኺ ዘይተኸፈለ ናይ ሕክምና ወፃእ ኣለኪዶ?  እወ  የለን 
ዕለት ልደት (ወርሒ/ዕለት/ዓመት) 
 
      

ጥንሲ ዝዛዘመሉ ዕለት (ወርሒ/ዕለት/ዓመት) 
(ተዘይፈሊጥኪዮ፣ ገምቲ) 

      

ቑፅሪ ማሕበራዊ ዋስትና 
(ተዘይሃልይኩም፣ ክፍቲ ሕደግዎ) 

      

መማረፂ ሕጋዊ ተወካሊ (AREP ናይ ጥዕና ሰበስልጣናት ብዛዕባ ሽፋን ንኸዛርብዎን ናይ መናእሰይ ጥንሲ ናይ ጥዕና ክንክን ሽፋን ዘዛርብዎ ሰብ እዩ፡፡) AREP ንምካብ፣ 
ብኽብረትኩም ኣብ ታሕቲ ዝርከብ መረዳእታ ምልኡ፡፡ 

AREP ስም 
      

ስም ትካል 
      

ቁጽሪ ተሌፎን 
      

ናይ መንገዲ ኣድራሻ 
      

ከተማ 
      

ክፍለ-ሃገር 
   

ዚፕ ኮድ 
      

ኣብ ሓዲኡ ወይ ኣብ ክልቲኡ ምልክት ግበሩ፡         ቡስጣይ ብናይ ቡስጣ መልኣኺ ኣድራሻይ ለኣኽዎ፡፡   ቡስጣይ ናብ AREP’ኣድራሻ ለኣኽዎ፡፡ 
ቅድሚ ምፍራምካ ብጥንቃቐ ኣንብብ 
ነዚ ዝስዕብ ተረዲኡኒ፡ 
• ዘለኹሉ ኩነታት ብናይ ጥዕና ክንክን ሰበስልጣን ወይ ካልኦት ስቴታት ወይ ናይ ፌደራል ኤጀንስታት ክረጋገፅ ይኽእል፡፡ 
• እቲ ጥንሲ ብምሽጥር ክተሓዝ እንተድኣ ሓቲተ፣ በዚ መደብ ኣቢሉ ንዚ ኣገልግሎት ኢንሹራንስ ኣይከፍልን፡፡ 
ምቅላሕን ክታምን 

ኣብዚ መመልከቲ ዘሎ መረዳእታ ኣንቢበ ተረዲአ እየ፡፡ ኣብ ትሕቲ ናይ ሓሶት ምስክርነት ምሃብ ብዘቐምጦ ቕጽዓት፣ ኣብዚ መመልከቲ ዝሃብክዎ መረዳእታ ሓቂ፣ ትኽክልን 
ክሳብ ዝፈልጦ ምሉእ ምዃኑ ኣረጋግጽ፡፡ 

ናይ ኣመልካቲ ክታም ዕለት 
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