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አዲስ የጤና የመድን ዋስትና ሽፋን ለአዋቂዎች 
ከጅንዋሪ 1 2019 ጀምሮ፣ በቨርጂንያ የሚኖሩ ተጨማሪ አዋቂዎች ጥራት ያለው፣ 

ባነስተኛ ዋጋ የቀረባና ምንም ዋጋ የማያስከፍል የጤና የመድን ዋስትና ሽፋን 
ማግኘት ይችላሉ! 

ይህ አዲስ የጤና የመድን ዋስትና ሽፋን 
ለአዋቂዎች ምንድነው? 

የሜዲኬይድ መመሪያዎች ላይ ለውጦች ተደርገዋል። 
ይህም ማለት፣ ከዚህ በፊት ሜዲኬይድ ለማግኘት ማመልከቻ 
ካስገቡ በኋላ፣ ተከልክለው ከነበረ፣ አሁን ግን ብቁ ሊሆኑ 
ይችላሉ። ከኖቨምበር 1, 2018 ጀምሮ፣ ተጨማሪ ብዙ ሰዎች 
ለጤና የመድን ዋስትና ሽፋን በሜዲኬይድ በኩል ብቁ ሊሆኑ 
ይችላሉ። ጥቅሞች ጃንዋሪ 1, 2019 ላይ ይጀምራሉ።  

በችርቻሮ፣ ኮንስትራክሽን፣ የልጅ እንክብካቤ፣ ላንድስኬፒንግ፣ 
የምግብ አገልግሎትና የጤና የመድን ዋስትና ሽፋን በማይሰጡ 
በተጨማሪ ሌሎች ስራዎች ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች፣ አሁን ብቁ 
ሊሆኑ ይችላሉ።  

ይህ አዲስ የጤና የመድን ዋስትና ሽፋን ለአዋቂዎች፣ የጤና 
እንክብካቤ ማግኘት አይችሉ ለነበሩ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው 
ቤተሰቦች ከፍተኛ ጥቅሞችን ይሰጣል።   

የሚሸፍናቸው ነገሮች ምንድናቸው?1 

ይህ አዲስ የጤና የመድን ዋስትና የሚከተሉትን ሽፋኖችን ለአዋቂዎች 

ይሰጣል፤ 

• ሐኪም፣ ሀኪም ቤትና የኢመርጀንሲ አገልግሎቶች

• በሐኪም የታዘዙ መድሃኒቶ

• የላቦራቶሪና የራጂ አገልግሎቶች

• የወሊድና አዲስ ለተወለደ ሕጻን እንክብካቤ

• የረጅም-ግዜ እንክብካቤና የድጋፍ አገልግሎቶች

• የቤት ውስጥ የጤና አገልግሎቶች

• ሱስንና ከሱስ የማላቀቅያ የህክምና አገልግልቶችን ካተተ

የአእሙሮ ጤና አገልግሎቶች

• የፊዚካል፣ ኦኩፔሽናልና የንግግር ቴራፒዎችን ያካተተ

የመልሶ ማቋቋምያ አገልግሎቶች

• በሜዲኬይድ ሽፋን ወደ ተደረገላቸው አገልግሎቶች፣ ሌላ

አማራጮች የማይገኙ ከሆኑ

• የቤተሰብ እቅድ አገልግሎቶች

• የህክምና መሳርያዎችና ስንቆች

• የአስቀድሞ መከላከያና የደህንነት አገልግሎቶችና የጠና

በሽታን የማስተዳደር አገልግሎቶች

• እንዲሁም ሌሎች ተጨማሪዎች!

ሽፋን የሚያገኘው ማነው? 

አዋቂዎች የሚከተሉትን ካሟሉ፣ ለዚህ አዲስ የጤና 
ሽፋን ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ፤ 

• በቨርጂንያ ውስጥ የሚኖር

• ዕድሜ 19 – 64

• ሜዲኬር የማያገኙ ወይም ለሜዲኬር ብቁ ያልሆኑ

• የገቢ መስፈርቶችን ያሟላ፣ ይህም እንደ የቤተሰብ ብዛት ቁጥር

ይለያያል

አዋቂ ሽፋን ለማግኘት የገቢ ጣራ መጠን (ጠቅላላ)* 

የቤተሰብ ዛት ወርሐዊ ዓመታዊ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

*ጃንዋሪ 13, 2021 ጀምሮ፣ የገቢ ጥራ መጠን በየዓመቱ 
የሚስተካከሉ ይሆናሉ።

እንዴት ማመልከት እችላለሁኝ?

ከሚከተሉት ውስጥ በማንኛውም መንገድ ማመልከት 
ይችላሉ፤ 

• ወደ ካቨር ቨርጂንያ ኮል ሴንተር (Cover Virginia Call Center)
በስልክ ቁጥር 1-855-242-8282 በመደወል። አስተርጓሚዎች
ተዘጋጅተዋል። የኛ ወኪል፣ እርስዎ የመረጡትን ቋንቋ ከሚናገር
ሰው ጋራ ያገናኙዎታል።

• በሚከተለው የድረገጽ አድራሻ ላይ የሚገኘውን የ Common
Help ማመልከቻ ይሙሉ፤ www.commonhelp.virginia.gov

• በሚከተለው የድረገጽ አድራሻ ላይ የሚገኘውን የ Health
Insurance Marketplace ማመልከቻ
መሙላት፤ www.healthcare.gov

• የወረቀት ማመልከቻዎን በፖስታ ወይም በአካባቢዎ ወደሚገኘው
የ Department of Social Services በአካል ተገኝቶ ማድረስ

ማመልከቻ በሚሞሉበት ወቅት የትኞቹ ሰነዶች እንደሚያስፈልጉ 
ለማወቅ የ  www.coverva.org ድረገጽን ይጎብኙና ፣ Apply 
በሚለው ገጽ ላይ ክሊክ ያድርጉ። 

1. 

2. 

3. 

4.

$1,482 
$2,004 
$2,526 
$3,048 
$3,570
$4,092 

$17,775 
$24,040 
$30,305 
$36,570 
$42,836 
$49,101 

http://www.coverva.org/
http://www.commonhelp.virginia.gov/
http://www.healthcare.gov/
http://www.coverva.org/



