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አዲሱ የአዋቂዎች የጤና ሽፋን ምንድን ነው? 

የ Medicaid ሽፋን ሕግ ተቀይሯል፡፡  ይህም ማለት ከዚህ ቀደም 
ለ Medicaid አመልክተው ከነበረና ተቀባይነት ካላገኙ፣ አሁን ብቁ 
ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ ከኖቨምበር 1 2018 ጀምሮ በ Medicaid 
አማካኝነት ለጤና መድህን ብቁ ለመሆን ማመልከት ይችላሉ፡፡ 
ጥቅሞቹም ከጃንዋሪ 1 2019 ይጀምራል፡፡  

በሽያጭ፣ ኮንስትራክሽን፣ ህፃናት እንክብካቤ፣ ላንድስኬፕ፣ የምግብ 
አገልግሎትና የጤና መድህን አገልሎት የሌላቸው ሌሎች ስራዎች 
አሁን ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ 

አዲሱ የአዋቂዎች የጤና ሽፋን በሌላ መንገድ የጤና እንክብካቤ 
አገልግሎት ማግኘት የማይችሉ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ቤተሰቦችን 
ትልቅ ጥቅም ይሰጣል፡፡ 
 
 

ምን ይሸፍናል? 

አዲሱ የጤና መድህን ለአዋቂዎች የሚያካትተው: 

 ሀኪም፣ ሆስፐታልና የድንገተኛ አደጋ አገልግሎት  
 መድሃኒት ማዘዝ 
 የላብራቶሪና ኤክስሬይ አገልግሎት  
 የእናቶችና የተወለዱ ህፃናት እንክብካቤ 
 የረጅም ግዜ እንክብካቤና ድጋፍ አገልግሎት  
 የቤት ውስጥ የጤና አገልግሎት 
 የሱስና የማገገም ህክምና አገልግሎት ጨምሮ የባህሪ ጤና 

አገልግሎት 
 አካላዊ፣ ሞያዊና የንግግር ተራፒ ጨምሮ የማገገም አገልግሎት  
 ሌሎች አማራጮች በሌሉበት ግዜ Medicaid-ሽፋን 

ወዳላቸው አገልግሎቶች መጓጓዣ ማቅረብ 
 የቤተሰብ ምጣኔ አገልግሎት 
 የህክምና መሳርያና አቅርቦቶች 
 የመከላከልና ደህንነት አገልግሎትና በዘር የሚመጣ በሽታ 

ማነጅመንት አገልግሎቶች  
 እንዲሁም ሌሎችንም! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ሽፋን የሚያገኘው ማን ነው? 

አዋቂዎች ለአዲስ የጤና ሽፋን ብቁ  

 በቨርጂንያ የሚኖሩ  
 ዕድሚያቸው ከ 19 – 64 
 Medicare የማያገኙ ወይ ብቁ ያልሆኑ 
 በቤተሰብ መጠን የሚለያየውን የገቢ መለክያ ማሟላት 

 
የአቂዎች ሽፋን ለማግኘት የገቢ ወሰን (ጠቅላላ ገቢ*) 

 

እንዴት ማመልከት እችላለሁ? 

 ወደ ከቨር ቨርጂንያ የጥሪ ማእከል በ 833-5CALLVA 
ይደውሉ። አስተርጓሚዎች ይቀርባሉ።   
 
ተወካዮቻችን እርስዎ የሚመርጡትን ቋንቋ ከሚናገር ሰው ጋር 
ያገናኞታል፡፡   

 ኦንላይን ማመልከቻዎን በ Common Help ይሙሉ: 
www.commonhelp.virginia.gov 

 ኦንላይን ማመልከቻዎን በጤና መድህን ማርኬትፕሌስ: 
www.healthcare.gov 

 ማመልከቻ  ወረቀቶን በአካባቢዎ ለሚገኘው ማሕበራዊ 
አገልግሎት ክፍል ይላኩ ወይ ያስገቡ፡፡  

ሲያመለክቱ ለሚያስፈልጎት መረጃ www.coverva.org 
በመጎብኘት ማመልከቻ ገፅ የሚለውን ይጫኑ፡፡ 

Family Size ወርሀዊ ዓመታዊ 

1 $1,677 $20,121 
2 $2,268 $27,214 
3 $2,859 $34,307 
4 $3,450 $41,400 
5 $4,042 $48,494 
6 $4.633 $55,587 
*ከጃንዋሪ 20 2023 ጀምሮ ተፈፃሚ የሚሆ፡፡   

የገቢ ወሰኖች በየአመቱ ማስተካከያ ይደረግባቸዋል። 

ከጃንዋሪ 1 2019 ጀምሮ በቨርጂንያ የሚኖሩ አዋቂዎች ጥራቱን የጠበቀ፣ በዝቅተኛ ክፍያና 
ያለክፍያ የጤና መድህን ማግኘት ይችላሉ! 

 

 

አዲስ የጤና ሽፋን ለአዋቂዎች 
 


