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वयस्कहरूका लागि नयााँ स्वास्थ्य कभरेज भनेको के हो? 

मेडिकेिका लाडि डियमहरू परिवर्ति भएका छि्। यसको 

अर्त र्पाईंले डविर्मा मेडिकेिका लाडि आवेदि 

डदिुभएको डर्यो ि अस्वीकाि िरिएको डर्यो भिे, र्पाईं 

अब योग्य हुि सकु्नहुन्छ। िोभेम्बि 1, 2018 को 

सुरुवार्मा, धेिै माडिसहरूले स्वास्थ्य बीमाका लाडि योग्य 

हुि मेडिकेिमार्त र् आवेदि डदि सक्छि्। लाभहरू 

जिविी 1, 2019 मा सुरु हुिे छि्।  

खुद्रा व्यापाि, डिमातण-कायत, बालस्याहाि, ल्यान्डसे्कडपङ, 

खाद्य सेवा ि स्वास्थ्य बीमा प्रदाि िििे रु्पै्र अन्य 

कायतहरूमा काम ििे माडिसहरू अब योग्य हुि सक्छि्। 

वयस्कहरूका लाडि ियााँ कभिेजले अन्यर्ा स्वास्थ्य 

स्याहािमा पहुाँच िित िसके्न नू्यि-आम्दािी भएका 

परिवािहरूलाई उतृ्कष्ट लाभहरू प्रदाि िदतछ। 

 

यसले के-के समेट्छ? 

ियााँ स्वास्थ्य बीमाले वयस्कहरूलाई डिम्न कुिाका लाडि 

समेट्छ: 

• डचडकत्सक, अस्पर्ालल ि आकस्मिक सेवाहरू 

• डिधातरिर् औषडधहरू 

• प्रयोिशाला ि एक्स-िे सेवाहरू 

• मारृ्त्व ि िवजार् डशशुको स्याहाि 

• दीर्तकालीि स्याहाि ि सहायर्ा सेवाहरू 

• िृह स्वास्थ्य सेवाहरू 

• लर् र्र्ा रिकभिी उपचाि सेवाहरू लिायर् 

व्यवहािात्मक स्वास्थ्य सेवाहरू 

• शािीरिक, पेशािर् ि वाचि रे्िापीहरू लिायर् 

पुिसुतधाि सेवाहरू 

• डवकल्पहरू उपलब्ध िहुाँदा मेडिकेिद्वािा समेडटएका 

सेवाहरूमा यार्ायार् सेवा 

• परिवाि डियोजि सेवाहरू 

• डचडकत्सा उपकिण र्र्ा आपूडर्तहरू 

• िोकर्ाममूलक ि कल्याण सेवाहरू ि दीर्तकालीि 

िोि व्यवस्र्ापि सेवाहरू 

• ि र्प! 

 

 

 

 

 

को-को समेगटएका हुन्छन्? 

वयस्कहरू डिम्नािुसाि छि् भिे, उिीहरू ियााँ स्वास्थ्य 

कभिेजका लाडि योग्य हुि सक्छि््ः  

• Virginia मा बस्छि् भिे 

• 19 वषतदेस्मख 64 वषत उमेिसम्मका छि् भिे 

• सेवा प्राप्त िरििहेका छैिि् वा मेडिकेयिका लाडि 

योग्य छि् भिे 

• परिवािको साइजअिुसाि डभन्न-डभन्न हुिे आम्दािीका 

आवश्यकर्ाहरू पूिा िछत ि् भिे 

 

वयस्क कभरेजको आम्दानी सीमा (कुल*) 

 

मैले कसरी आवेदन गदने? 

• कभि भडजतडिया कल सेन्टिलाई 833-5CALLVA मा 

कल ििुतहोस्। दोभाषेहरू उपलब्ध छि्।  

हाम्रा प्रडर्डिडधहरूले र्पाईंको प्रार्डमकर्ाको भाषा 

बोल्िे केही व्यस्मिसाँि र्पाईंलाई जोि्िु हुिे छ। 

• Common Help मा िएि अिलाइि आवेदि पूिा 

ििुतहोस्: www.commonhelp.virginia.gov 

• The Health Insurance Marketplace मा िएि 

अिलाइि आवेदि पूिा 

ििुतहोस्:www.healthcare.gov 

• र्पाईंको स्र्ािीय सामाडजक सेवा डवभािमा मेल 

ििुतहोस् वा कािजी आवेदि छोि्िुहोस् 

र्पाईंले आवेदि डदाँदा र्पाईंलाई चाडहिे कािजार्हरूका 

सूचीका लाडि, www.coverva.org  मा िएि आवेदि 

डदिुहोस् पृष्ठमा स्मिक ििुतहोस्। 

पररवारको 

साइज 

मागसक वागषिक 

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 

*प्रभावकारी मिमि जनवरी 20, 2023। 

वाडषतक रूपमा समायोडजर् आम्दािीका सीमाहरू 

जिविी 1, 2019 को सुरुवार्देस्मख, Virginia मा बसे्न धेिै वयस्कहरूले िुणस्तिीय, नू्यि-लािर् ि 

डि्ः शुल्क स्वास्थ्य बीमामा पहुाँच िित सक्छि्। 
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