ڕادەی لەخۆگرتنی بیمەی چارسەری نوێ بۆ
گەورەکان
لە 1ی جەنیوەر(كانوونى دووەم)ی  2019بەدواوە ،کەسانی گەورەی زیاتر کە لە
ڤێرجینیا دەژین دەکرێ دەستیان بگات بە بیمەی چارەسەری خاوەن کوالیتی
خۆڕایی یان کەمتێچوو
1
.
یاسای تایبەت بە  Medicaidگۆڕدراوە .ئەمە یانی ئەگەر پێشووتر
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لەخۆگرتنی بیمەی چارەسەری نوی بۆ
گەورەکان چییە؟

.

کەسانێک کە خەریکی ئیشکردنن لەبواری تاکفرۆشی ،بنیاتنان ،چاودێری
منداڵ ،تەالرسازی ،خزمەتگوزاری خواردەمەنی و زۆر یەک لە پیشەکانی
دیکە کە بیمەی چارەسەری پێشکەش ناکەن  ،ڕەنگە شیاو بن و مەرجەکانیان
هەبێت.

ئاستی داهات بۆ لەخۆگرتنی گەورەکان (تێکڕا)*
ژمارە خێزان
1
2
3
4
5
6

بیمەی چارەسەری بۆ گەورەکان بەرژەوەندی نایابی هەیە بۆ ئەو خێزانانەی
کە داهاتیان کەمە و ڕەنگە نەتوانن بە شێوەیەکی دیکە دەستیان بگات بە
چاودێری تەندروستی.

2

بیمەی چارەسەری نوێ ئەمانەی خوارەوە بۆ گەورەکان لەخۆ دەگرێت:
• خزمەتگوزاری پزیشکی ،نەخۆشخانە و خزمەتگوزاری
فریاگوزاری
• دەرمان بە ڕەچەتە
• خزمەتگوزاری تاقیگەیی و وێنە و ئەشیعەی ئیکس ()X-ray
• چاودێری دایک و منداڵ
• خزمەتگوزاری چاودێری و پاڵپشتی درێژخایەن
• خزمەتگوزاری تەندروستی لە ماڵەوە
• خزمەتگوزاری تەندروستی ڕەفتاری بریتی لە خزمەتگوزاری
چارەسەری بۆ هۆگری و ڕیکۆڤێری(چاکبوونەوە)
• خزمەتگوزاری بۆ بەهێزکردنەوە بریتی لە فیسیۆسراپی،
چارەسەری پیشەیی و چارەسەری قسەکردن
• گواستنەوە بۆ گواستنەوەی خزمەتگوزاری ژێر کاریگەری
 Medicaidکاتێک کە هیچ بەدیلێک لەبەردەست نەبێت
• خزمەتگوزاری بۆ پالندانانی خێزان
• ئامراز و کەلوپولی پزیشکی
• خزمەتگوزاری پێشگیری و تەندروستی و خزمەتگوزاری
بەڕیوەبەرایەتی نەخۆشییەکانی درێژخایەن
• وە بابەتی زیاتر!

گەورەکان رەنگە مەرجی لەخۆگرتنیان هەبێت لەالیەن بیمەی

چارە ەری نێ بمە
ەرﺟێک:
• لە ڤێرجینیا بژین
• تەمەنیان لەنێوان  19ب  64سااڵن بێت
•  Medicareوەرنەگرتبێت یان مەرجیان نەبێت بۆ بەکارهێنانی
• پێداویستییەکانی داهات دابین بکەن کە بەپێی ژمارەی ئەندامانی خێزان
دەگۆردرێت

داواکاریت پێشکەش کردووە بۆ  Medicaidو داواکارییەکەتان پەسەند
نەکراوە ،ڕەنگە ئێستا شیاو بن و مەرجەکانتان هەبێت .پاش 1ی نۆڤەمبەری
 2018کەسانێکی زیاتردەتوانن داواکاری پێشکەش بکەن بۆ شیاوبوون بۆ
بیمەی چارەسەری لە ڕێگەی Medicaidێەوە .یارمەتییەکان لە 1ی
جەنیوەری(كانوونى دووەم)  2019دەسپێدەکات.

چ شتایەک لەخۆ دەگرێت؟1

چ کەسێک دەگرێتەوە؟

مانگانە
1,482
2,004
2,526
3,048
3,570
4,092

دۆﻻ
دۆﻻ
دۆﻻ
دۆﻻ
دۆﻻ
دۆﻻ

سااڵنە
17,775
24,040
30,305
36,570
42,836
49,101

دۆﻻ
دۆﻻ
دۆﻻ
دۆﻻ
دۆﻻ
دۆﻻ

یێە اتەی
ﻧﮫری  2021ئاﺳتی داه
نی ج
ەکتی کارﭘکێر 13یە
*ڕێ
ساڵیاە کاریگەری دەﺑێت.
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چ ەن اواکار پێێشەک بەک؟
ئیوە دەتوانن لە ڕیگەی هەر کام لە شێوازەکانی خوارەوە
داواکاری پێشکەش بکەن ب بیمەی چارەسەری:

پەیوەندی بکەن بە ناوەندی پەیوەندی لەخۆگرتنی ڤیرجێنیا لەڕێگەی
ژمارەی  .8282-242-855-1وەرگێڕ لەبەر دەستە .نوێنەرانی ئێمە،
ئێوە بە کەسانێک دەناسێنن کە بە زمانێک قسە بکەن کە ئێوە پێتان
باشترە.
داواکارییەکی ئۆنالین پڕ بکەوە لە ڕێنمایی
گشتیداwww.commonhelp.virginia.gov :
داواکارییەکی ئۆنالین پڕ بکەوە لە بازاڕی بیمەی
چارەسەریداwww.healthcare.gov :
پەڕەی داواکاری ڕادەستی بەڕێوەبەرایەتی خزمەتگوزاری کۆمەاڵیەتی
بکە لەڕێگەی پۆستەوە یان بەشیوەی ئامادەبوون لە بەڕێوەبەرایەتێکە.

بۆ بینینی لیستەی بەڵگەی پێویست لە کاتی پێشکەشکردنی داواکارییەکە،
سەردانی  www.coverva.orgبکە و لەسەر الپەڕەی داواکاری کلیک بکە.

1-855-242-8282 • TTY: 1-888-221-1590 • www.coverva.org

Kurdish 0121

