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كبارتغطية صحية جديدة لل
 الذين يعيشون في  كباريتمكن المزيد من ال، سوف 2019يناير  1بدًء من 

من الحصول على تغطية صحية جيدة بتكلفة منخفضة ومجانية!والية فيرجينيا 

؟كبارما هي التغطية الصحية الجديدة لل

يعني أنه إن كنت قد تقدمت ، مما برنامج ميديكيد لقد تغيرت قواعد
فقد تكون مستحقًا ا�ن.  وتم رفضك برنامج ميديكيدفي السابق إلى 

 2018نوفمبر  1من اعتباًرا لكثير من ا��اص وأصبح بإمكان ا
بدأ ي ، حيثبرنامج ميديكيدلتقدم للتأهل للتأمين الصحي من��ل ا

 .2019يناير  1من ستفادة من استحقاق الرعاية الطبية بداية ��

الذين يعملون في متاجر التجزئة والبناء  ،ا��اصوقد يكون 
ة الطعام وكثير  ورعاية ا��فال وتصميم المواقع الطبيعية وخدم

للرعاية  مستحقين ،من الوظائف ا��رى التي ��تقدم تأمين صحي
 .ا�ن الصحية

مزايا رائعة ل������ كبارالجديدة للالصحية تقدم التغطية 
الدخل التي قد ��تكون قادرة على الحصول على الرعاية الصحية.

ما الذي تغطيه؟

:كباريغطي التأمين الصحي الجديد لل 

 ا�طباء، والمستشفى، وخدمات الطوارئ •
 ا��ية الموصوفة •
 ا��عة المقطعيةالتحاليل المعملية والخاصة بالخدمات  •
 والرضع حديثي الو��رعاي���� •
 وخدمات الدعم طويلة ا��لالرعاية  •
 الخدمات الصحية المنزلية •
وخدمات  ��مان ذلك في بما السلوكية الصحية الخدمات •

 ال��ج التأهيلي
 البدنية ال���ت ذلك في بما التأهيل إعادة خدمات •

 والتخاطب والمهنية
ها يالنقل إلى الخدمات التي  • في حالة  ميديكيدبرنامج غطي

 عدم توفر بدائل
 خدمات التخطيط ا��ي •
 الطبية واللوازم المعدات •
صحة وخدمات إدارة ا�مراض خدمات الوقاية وال •

 المزمنة
    !غيرها الكثيرو •

؟من األشخاص المشمولين بالتغطية

الذين يستحقوا التغطية الصحية الجديدة إن كانوا: كبارال
 رجينياييعيشون في ف •
  64 – 19من يتراوح سنهم  •
برنامج و غير مستحقين لخدمات الرعاية أ ��يتلقون •

 ميديكيد
يستوفون متطلبات الدخل التي تختلف حسب حجم ا��� •

*كبارحد الدخل )اإلجمالي( للتغطية لل

سنويشهري����سرة

* تسري في13  ینایر2021 . تعدیل حدود الدخل سنویًا.

كيف أتقدم؟

التغطية الصحي����ل واحدة من يمكنك التقدم للحصول على 
الطرق التالية:

كما . 1-855-242-8282على  رجينيايفاتصال اتصل بمركز •
سوف يقوم ممثلونا بتوصيلك فوريون، و نمترجمويتوافر 

بشخص يتحدث لغتك المفضلة.
 ةالمساعدة المشتركأكمل نموذج التقدم عبر ا�نترنت عبر  •

(Common Help :)
www.commonhelp.virginia.gov

أكمل نموذج التقدم عبر ا�نترنت عبر متجر التأمين الصحي  •
(The Health Insurance Marketplace :)

www.healthcare.gov
ه  ورقي عبر البريد ميتقد طلبأرسل  • إلى إدارة أو سلم

ها. الخدمات ا��تماعية المحلية التي تتبع
ها للتقديم يرجى زيارة  ة الوثائق التي سوف تحتاج موقع لمعرفة قائم

www.coverva.org قر على صفحة التقديم.نلوا
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