تغطية صحية جديدة للكبار
بد ًء من  1يناير  ،2019سوف يتمكن المزيد من الكبار الذين يعيشون في
والية فيرجينيا من الحصول على تغطية صحية جيدة بتكلفة منخفضة ومجانية!
.1

ما هي التغطية الصحية الجديدة للكبار؟

تقدمت
نت قد
كيد ،ممايعني أنه إن ك
يرت قواعدبرنامجميدي
لقدتغ
تحقًاا�ن.
كيد وتمرفضكفقدتكون مس
فيالسابق إلىبرنامجميدي
نوفمبر 2018
بارا من 1
بح بإمكان الك
وأص
ثير من ا��اص اعت ً
كيد ،حيثيبدأ
��لبرنامجميدي
للتأمينالصحي من
التقدمللتأهل
ناير .2019
تحقاق الرعايةالطبيةبداية من 1ي
تفادة من اس
�س
بناء
تجزئة اول
وقديكون ا��اص ،الذينيعملونفيمتاجرال
فال وتصميمالمواقعالطبيعية وخدمةالطعام وكثير
ورعاي ة ا�
تحقينللرعاية
تقدم تأمينصحي،مس
التي�
منالوظائف ا�رى
الصحيةا�ن.

.3

تحقواالتغطيةالصحيةالجديدة إن كانوا:
كبار الذينيس
ال
ي فيرجينيا
نف
• يعيشو
يتراوح من 64 – 19
• سنهم
برنامج
تحقين ل
يتلقون خدمات الرعاية أو غيرمس
• �
ميديكيد
لف حسب حجم ا��
التيتخت
تطلباتالدخل
توفون م
• يس
حد الدخل (اإلجمالي) للتغطية للكبار*

������
كبارمزايا رائعة ل
تقدمالتغطيةالصحيةالجديدةلل
لحصول على الرعايةالصحية.
الدخلالتي قد�تكون قادرةعلى ا

.2

���سرة
1
2
3
4
5
6

ما الذي تغطيه؟

كبار:
يغط التأمينالصحيالجديدلل
ي
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

شفى ،وخدماتالطوارئ
ا�طباء ،اولمست
صوفة
��يةالمو
ا
عملية و ا�عةالمقطعي ة
تحاليلالم
الخدمات الخاصةبال
��
يثيالو
���والرضع حد
رعاي
ويلة ا�ل وخدمات الدعم
الرعاية ط
الخدماتالصحيةالمنزلية
��مان وخدمات
السلوكيةبمافيذلك
الخدماتالصحية
ال�جالتأهيلي
البدنية
خدمات إعادةالتأهيلبمافيذلك ال��ت
والم هنية والتخاطب
كيدفي حالة
التييغطي هابرنامجميدي
النقل إلىالخدمات
فربدائل
عدمتو
تخطيطا��ي
خدماتال
للوازمالطبية
المعدات وا
لوقاية والصحة وخدمات إدارةا�مراض
خدمات ا
المزمنة
وغيرهاالكثير!

من األشخاص المشمولين بالتغطية؟

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

سنوي
 1,482دوﻻر
 2,004دوﻻر
 2,526دوﻻر
 3,048دوﻻر
 3,570دوﻻر
 4,092دوﻻر

* ﺗﺴﺮي ﻓﻲ 13ﯾﻨﺎﯾﺮ . 2021ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺣﺪود اﻟﺪﺧﻞ ﺳﻨﻮﯾًﺎ.
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كيف أتقدم؟

����ل واحدة من
لحصول علىالتغطيةالصحي
تقدم ل
يمكنكال
الطرقالتالية:
•

•

•

•

نيا على  .1-855-242-8282كما
اتصلبمركزاتصالفيرجي
توصيلك
مثلوناب
فرمترجمونفوريون ،وسوفيقوم م
يتوا
ضلة.
ف
يتحدث لغتكالم
بشخص
أكملنموذجالتقدم عبرا�نترنت عبرالمساعدةالمشترك ة
(:)Common Help
www.commonhelp.virginia.gov
تجالتأمينالصحي
أكملنموذجالتقدم عبرا�نترنت عبر مر
(:)The Health Insurance Marketplace
www.healthcare.gov
قي عبرالبريدأو سلمه إلى إدارة
تقديم ور
أرسلطلب
الخدمات ا�تماعيةالمحليةالتيتتبع ها.

تقديميرجى زيارة موقع
تحتاج هالل
تي سوف
رفةقائمةالوثائقال
لمع
تقديم.
فحةال
 www.coverva.orgوالنقر علىص
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