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ه شی دی؟ د ښ    لويانو لپاره نوی روغتيا پو

دا پدې مانا ده چې که تاسو په تيرو وختونو کې د   لپاره مقررات بدل شوي. Medicaidد 
Medicaid .تنه کړې وه او رد شوی و، تاسو اوس مستحق ياست کال د   2018د  لپاره غو

ه پيل کيږي. ډيری نور خلک کولی شي د  1نومبر په  الرې د روغتيا بيمې له  Medicaidني
تنه وکړي.    پيل شي. 2019، 1ې به د جنوري په  لپاره د وړتيا لپاره غو

هغه خلک چې په پرچون، ساختماني، د ماشومانو پالنه، د منظرې جوړونې، د خوړو خدمت  
  او ډيری نور دندې کې کار کوي چې روغتيا بيمه نه وړاندې کوي، ممکن اوس وړ وي. 

ې وړاندې کوي   د لويانو لپاره نوی  يټ عايد لرونکو کورنيو لپاره لويې  ښ د  روغتيا پو
  چې ممکن په بل ډول روغتيايی پاملرنې ته السرسی ونلري. 

  
  

ي؟  ه پو   دا 

ي:    نوی روغتيا بيمه د دې لپاره لويان پو

 ر، روغتون او بيړني خدمتونه   ډاک

  نسخې درمل  

  البراتوار او د ايکس رے خدمتونه  

  نوي زيږون پاملرنهد زيږون او  

  اوږدمهاله پاملرنې او مالتړ خدمتونه  

 د کور روغتيايی خدمتونه  

 روږدي روغتيايی خدمتونه په شمول د روږدي کيدو او بيا رغونې درملنې خدمتونه  

  د بيارغونې خدمتونه په شمول فزيکي، حرفوي، او د وينا درملنه  

 ښ خدماتو ته ترانسپورت کله چې هي بديل   شتون نلري   د ميډيکاډ پو

  د کورن پالن کولو خدمتونه  

  طبي تجهيزات او تجهيزات  

 د مخنيوي او هوساينې خدمتونه او د اوږدې ناروغ مديريت خدمات  

  !او نور  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل شوي؟    وک پو

ښ لپاره وړ وي که دوی:    لويان ممکن د نوي روغتيا پو

  په ويرجينيا کې ژوند کوي  

  کلونو عمر لري  64-19د  

 درملنې لپاره ترالسه شوي يا وړ ندي  د  

  د عايد اړتياوې پوره کړئ، کوم چې د کورن اندازې سره توپير لري  
 

ښ عايد محدوديت (ناخالص*)    د بالغ پو

 

ه درخواست ورکوم؟  ن   زه 

 ښ مرکز ته په ژباړونکي شتون   .زن ووهئ 5CALLVA-833 د ورجينيا د پو
ې ژبه   لري. زموږ استازي به تاسو د هغه چا سره اړيکه ونيسي چې ستاسو د خو

  خبرې کوي. 

  پهCommon Help   :تنليک بشپړ کړئ کې آنالين غو
www.commonhelp.virginia.gov  

  :تنليک بشپړ کړئ   www.healthcare.govد روغتيا بيمې بازار کې آنالين غو

  ولنيزو ې ته د کاغذ   د خپل محلي  ان تنليک خدماتو    واستوئ يا يې په خپله يوسئ غو

تنه کوئ، ليدنه وکړئ   د اسنادو د ليست لپاره چې تاسو ورته اړتيا لرئ کله چې تاسو غو
www.coverva.org .ې باندې کليک وکړئ   او د درخواست پا

  کلن  مياشتنی   د کورن اندازه 

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  

     نافذ 2023جنوري  20د 
  د عايد محدوديتونه په کال کې تنظيم شوي 

يټ    2019، 1د جنوري په  پيل کيږي، ډير لويان چې په ويرجينيا کې ژوند کوي کولی شي کيفيت، 
ته روغتيا بيمې ته السرسی ومومي!  ت، او بې ل   ل

 

 

ښ   د لويانو لپاره نوی روغتيا پو
 


