
Medicaid  لیے اکبر پوچھے جانے واےل سواالت ان ےک   ممبر

؟ Medicaidفیڈرل پبلک ہیلتھ ایمرجنیس کیا ہے اور یہ   ہے
ی
ان کو کیےس متاثر کرت  ممبر

 حکومت نے صحت عامہ یک ایمرجنیس کا اعالن کیا۔ جب ےس،  COVID-19جب  
ی

وع ہوئی تو وفاق وبائی بیماری شر
، یہاں تک کہ  لیے صحت یک دیکھ بھال یک کوری    ج جاری رکیھ ہے ریاستی ایجنسیوں نے طتر امداد ےک تمام پروگراموں ےک 

۔ لیے بیھ جو اب اہل نہیے ہیے  ان لوگوں ےک 

  

Medicaid ؟
ے
وع ہوں ےک  ےک عام عمل کب دوبارہ شر

لیے   کہ  11ریاستوں ےک پاس یہ یقیتے بنانے ےک 
ے

۔ ہم ابیھ  Medicaidمہینے ہوں ےک ے اب بیھ کوری    ج ےک اہل ہیے ےک اراکیے
 بغبے ان یک کوری    ج کو 

ے
ان ےس اپ ڈیٹ شدہ معلومات مانگ وع ہوگا۔ ہم اپنے ممبر تک نہیے جانیی کہ یہ عمل کب شر

۔
ے

 منسوخ یا کم نہیے کریں ےک

 

ن اپنن کوری    ج کھو دیں تو کیا ہوگا؟  اگر اراکی 

۔ اگر کوئی رکن ورجینیا  ے حاصل کریں اور کور رہیے ، ےس صحت یک  Medicaidہم چاہنی ہیے کہ تمام اہل ورجینیے
 :

ے
، تو وہ حاصل کریں ےک لیے مزید اہل نہیے ہے  کوری    ج ےک 

  ان یکMedicaid  ،اس کا نوٹس 
ے

 کوری    ج کب ختم ہویک

 اگر ممبر کو لگتا ہے کہ ہمارا فیصلہ غلط تھا تو اپیل دائر کرنے ےک طریقہ ےک بارے میے معلومات، اور 

 فیڈرل مارکیٹ پلیس کا حوالہ اور دیگر صحت یک دیکھ بھال یک کوری    ج خریدنے ےک بارے میے معلومات۔ 

 

؟ ان کیا کر سکتی ہی   اب ممبر

 : ان کر سکیی ہیے  ممبر

  کور ورجینیا پر کال کرےک ان ےک رابےط یک معلومات کو اپ ڈیٹ کریں
commonhelp virginia gov    یا آن الئن پر2121-141-288-1

، جیےس  ہمارے پاس فائل پر رابےط یک موجودہ معلومات ہوئے چاہنے
ے کو اہم نوٹس موصول ہوں اور  ، تاکہ اراکیے میلنگ ایڈریس اور فون نمبر

۔ ورت ہو تو ہم رابطہ کر سکیی ہیے  اگر ہمیے مزید معلومات یک ضے

 ان یک کوری    ج ےک بارے میے نوٹس کو دیکھیے اور ان کا فوری جواب دیں۔ 

 Sign up  لیے ہمیے سوشل میڈیا پر ای میل اور ٹیکسٹ اپ ڈیٹس ےک 
and coverva org  فالو کریں اور ہمیے یہاں دیکھیے 

facebook com/coverva/ 

DMAS-PHE-FAQMembers-Ur-1711 

https://commonhelp.virginia.gov/
https://public.govdelivery.com/accounts/VADMAS/subscriber/new?preferences=true
https://www.coverva.org/en
https://www.facebook.com/coverva/
https://www.coverva.org/en
https://www.facebook.com/coverva/


؟  صحت یک دیکھ بھال یک کوری    ج ےک دوشے انتخاب کیا ہی 

۔ Medicaidجو ورجینیا  لیے اہل نہیے ہیے وہ اس ےک ذریےع ہیلتھ انشورنس خرید سکیی ہیے Enroll Virginia    ےک 
ے میے دفاتر ہیے تاکہ ورجینیا ےک باشندوں کو اعیٰل معیار یک، سستی صحت   انرول ورجینیا ےک ریاست بھر یک کمیونٹبے

لیے سائن اپ کر سکیی  یک کوری    ج حاصل کرنے میے مدد مےل۔ آپ فیڈرل مارکیٹ پلیس پر انشورنس ےک 
۔  HealthCare gov  ہیے

 
  دنوں ےک اندر یا 06صحت یک کوری    ج کھونے ےک بعد 

 1  دسمبر تک ساالنہ کھےل اندراج یک مدت ےک دوران کیس بیھ وقت 18نومبر ےس 

 
ن جو میڈیکیڈ ےس ہیلتھ کوری    ج ےک لت  اہل ہیںہی  وہ نجر ہیلتھ انشورنس یک الگت کو کم کرنن ےک    وہ ورجینی 

مایل مدد یک رقم انشورنس یک الگت پر مبنن ہے جہاں HealthCare gov. .لت  مایل مدد حاصل کر سکتی ہی  
۔
ن
، اور ان یک تخمینن ساالنہ آمدت ، ان ےک گھر می  کتتن لوگ ہی   درخواست دہندگان رہتی ہی 

 

   222-191-8111یا  enrollva orgمذید جانیے 

  ے ےس مدد لیے تربیت یافتہ معاونیے لیے سائن اپ کرنے ےک  آن الئن یا ذائی طور پر ہیلتھ کوری    ج ےک 
۔ ز کہنی ہیے  حاصل کریں، جنہیے نیویگیبر

 ایک آسان، گمنام آن الئن ٹول ےک ساتھ منصوبوں اور اخراجات کا موازنہ کریں۔ 

 ۔  معلوم کریں کہ آپ کتتے مایل مدد حاصل کرنے ےک اہل ہو سکیی ہیے

  !  اندراج کروائیے

 
 می  کیےس مذید معلومات حاصل کر سکتا ہوں؟

ان کو اپ ٹو ڈیٹ رکھے گا  Medicaidورجینیا  coverva org ,ممبر
commonhelp virginia gov ای میلز، ٹیکسٹ میسجز اور ,

 سوشل میڈیا. 

 
اک کر  می  سواالت کہاں بھیج سکتا ہوں یا اپتن خیاالت کا اشبی

 سکتا ہوں؟

۔  ان ہم ےسرابطہ کر سکیی ہیے ممبر
  covervirginia@dmas virginia gov   

 
لیے   ویب سایٹ کا وزٹ کریں.  Cover Virginia مذید معلومات ےک 

 
 

 

Improving the health and well-being of Virginians through  

access to high-quality health care coverage. 

http://www.enrollva.org/
https://www.healthcare.gov/
https://www.healthcare.gov/
http://enrollva.org/
https://www.coverva.org/en
https://commonhelp.virginia.gov/
mailto:covervirginia@dmas.virginia.gov
https://coverva.org/en

