بالغوں کے لیے نیا ہیلتھ کور یج
 1جنوری 2019 ،سے ،ورجینیا میں رہنے والے مز ید بالغ افراد معیاری ،سستی اور بال قیمت صحت
بیمہ تک رسائی حاصل کر سکیں گے۔
1

.

بالغوں کے لیے نیا ہیلتھ کور یج کیا ہے؟

 Medicaidکے ضوابط تبدیل ہوچکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے
ماضی میں  Medicaidکے لیے درخواست دی ہے اور وہ مسترد ہوگئی تو ،اب آپ
اہل ہو سکتے ہیں۔  1نومبر 2018 ،سے ،کافی ز یادہ لوگ  Medicaidکے ذر یعہ
صحت بیمہ کا اہل ہونے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ فوائد کا آغاز1
جنوری 2019 ،سے ہوگا۔

کون تحفظ یافتہ ہے؟

3

.

بالغ افراد صحت کے نئے کور یج کے اہل ہوسکتے ہیں اگر وہ:
• ورجینیا میں رہتے ہوں
• وہ  64 – 19سال کی عمر کے ہوں
• انہیں  Medicareحاصل نہ ہوتا ہو یا اس کے اہل نہ ہوں
• آمدنی کے تقاضوں کی تکمیل کرتے ہوں ،جو خاندان کی جسامت کے لحاظ

خردہ ،تعمیرات ،بچوں کی دیکھ بھال ،لینڈ اسکیپنگ ،غذائی خدمات میں کام
کرنے والے اور دیگر متعدد ایسی مالزمتیں کرنے والے لوگ ،جو صحت کا بیمہ فراہم
نہیں کرتے ،اب اس کے اہل ہو سکتے ہیں۔

سے مختلف ہے
بالغوں کے کور یج کے لیے آمدنی کی حد (مجموعی)*
خاندان کا سائز
1
2
3
4
5
6

بالغوں کے لیے صحت کا نیا کور یج کم آمدنی والے خاندانوں کو بہت ز یادہ فوائد
فراہم کرتا ہے جو بصورت دیگر نگہداشت صحت تک رسائی کرنے کے اہل نہیں
ہوسکتے ہیں۔

2

.

یہ کس چیز کا احاطہ کرتا ہے؟1

صحت کا نیا بیمہ درج ذیل کے لیے بالغوں کا احاطہ کرتا ہے:

ماہانہ

ساالنہ

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

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

٭13ورجن س الان2021کط ہور پم روافق بنایا جاتا ہے۔سد کو ودح یےی مؤثر۔ آدمنی ،

•

ڈاکٹر ،ہسپتال اور ایمرجنسی سروسز

•

نسخے کی دوائیں

•

لیبار یٹری اور ایکسرے کی خدمات

•

زچگی اور نومولود کی نگہداشت

آپ درج ذیل میں سے ایک طر یقے سے صحت کے کور یج کے لیے درخواست دے
سکتے ہیں:

•

طو یل مدتی نگہداشت اور امدادی خدمات

•

•

گھر پر خدمات صحت

•

رو یہ جاتی صحت کی خدمات بشمول منشیات کی لت اور بحالی

 Cover Virginiaکال سنٹر کو  8282-242-855-1پر کال کر یں۔
مترجمین دستیاب ہیں۔ ہمارے نمائندے آپ کا رابطہ ایسے شخص سے
کروائیں گے جو آپ کی ترجیحی زبان بولتے ہوں۔

•

 Common Helpپر ایک آن الئن درخواست مکمل کر یں:
www.commonhelp.virginia.gov

•

 The Health Insurance Marketplaceپر ایک آن الئن درخواست
مکمل کر یںwww.healthcare.gov :

•

ایک کاغذیدرخواست اپنے مقامی ڈپارٹمنٹ آف سوشل سروسز کو بذر یعہ
ڈاک بھیجیں یا خود جمع کروائیں

صحت کے عالج کی خدمات
•

بحالی صحت کی خدمات بشمول جسمانی ،شغلی ،اور گو یائی سے
متعلق معالجات

•

کوئی متبادل دستیاب نہ ہونے کی صورت میں  Medicaidکے ز یر
احاطہ خدمات تک نقل و حمل

•

خاندانی منصوبہ بندی کی خدمات

•

طبی آالت اور رسدات

•

تدارکی اور تندرستی سے متعلق خدمات اور دیر ینہ امراض کے نظم و
نسق کی خدمات

•

4

.

میں درخواست کیسے دوں؟

درخواست دیتے وقت آپ کو جن دستاو یزات کی ضرورت ہوسکتی ہے ان کی
فہرست کے لیے  www.coverva.orgپر جائیں اور اپالئی ( )Applyوالے
صفحہ پر کلک کر یں۔

اور بہت کچھ!

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