
 

 

 

 ورجینیا میں یہ ایک نیا دن ہے!

 تارکین وطن کے لیے صحت کی کوریج سے متعلق کن اصولوں میں تبدیلی ہو رہی ہے؟
بھی کہا جاتا  ماضی میں، ریاستہائے متحده میں پانچ یا زیاده سالوں تک رہنے والے گرین کارڈ ہولڈرز (جنہیں قانونی مستقل مکین  

سالوں) میں کیے گئے    10کوارڻرز (  40ہے) کو ورجینیا میڈیکیڈ کی جانب سے صحت کی کوریج کے لیے اہل ہونے کی خاطر  
 کردیا جائے گا۔ ختممیں  2021مارچ،  31کام کی سرگزشت کا ثبوت دکھانے کی ضرورت ہوتی تھی۔ کام کے اس تقاضہ کو 

 اس کا کیا مطلب ہے؟

کی شروعات سے، ریاستہائے متحده میں پانچ یا زیاده سالوں تک رہنے والے گرین کارڈ ہولڈرز  2021اپریل،   1 
(قانونی مستقل مکین) اب ورجینیا میڈیکیڈ کی جانب سے مفت یا کم الگت والی صحت کی کوریج کے اہل ہو سکتے ہیں۔  

 کی تاریخ سے ہوتا ہے۔آپ کے ریاستہائے متحده میں داخل ہونے پانچ سالوں کا آغاز 

 ورجینیا میڈیکیڈ کیا ہے؟  
ورجینیا میڈیکیڈ ایک مکمل صحت کا بیمہ ہے۔ یہ ڈاکڻر کی مالقاتوں، نسخوں، ہسپتال کی نگہداشت، دانتوں کی دیکھ بھال، اور  

 بہت ساری چیزوں کا احاطہ کرتی ہے۔ 

 درخواست دینے یا مزید جاننے کے طریقے: 

 www.commonhelp.virginia.govکامن ہ�لپ پر آن الئن درخواست دیں: 
 www.coverva.org ا� www.cubrevirginia.org  مالحظہ ک��ں 

    /www.coverva.org/findhelpاپ�ن مقا� نی��گی�ٹ �ا درخواست � معاون � 
 ک��ں   پر کال 5132- 392-888-1  پر رابطہ ک��ں �ا /https://www.cubrevirginia.org/findhelp �ا 
 

  -) پر فون � ذر�عہ درخواست دی�ن � ل�ی پ�ی TDD: 1-888-221-1590(  8282- 242-855- 1کور ورجین�ا کال سین�ٹ کو 
 ب�ب کال ک��ں  12:00ب�ب � دو�ہر  9:00ب�ب �ا ہفتہ � روز:صبح   7:00ب�ب � شام  8:00جمعہ: صبح 

 
اپ�ن مقا� محکمہ برا�ئ سما�ب خدمات � پاس ڈا� � ذر�عہ بھ�جنی �ا کاغذی درخواست دیں (انگ��زی �ا ہسپانوی)۔   

 dss.virginia.gov/localagency/ ذ�ل پر جا�ر اپنا نزد�� مقا� محکمہ برا�ئ سما�ب خدمات تالش ک��ں: 

پر   8282- 242-855-1ترجمہ اور ترجماین � خدمات کور ورجین�ا � ذر�عہ تمام ز�انوں منی  
 دست�اب ہنی 

، ن ، حاملہ  صحت � کور�ــــج حاصل کر�ن � دو�� ط���ت ہنی جس منی پناە گ��ن، ر�فیوج�ی قانوین طور پر ر��ن وا� ب��
ن وطن اور د�گر اہل غ�ی  ، تارکنی ن ورت ہو۔ -خواتنی یہ د�کھ�ن � ل�ئ   شہری شامل ہنی جنہنی ہنگا� نگہداشت � �ن

 ! وری �� کہ آ�ا آپ اہل ہنی  درخواست دینا �ن

 

 

 گرین کارڈ ہولڈرز کے لیے صحت کی کوریج سے متعلق نئے اصول!
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