
 

 

 

 إنھ یوم جدید في فیرجینیا!

 ما قواعد التغطیة الصحیة التي تتغیر بالنسبة للمھاجرین؟ 
في الماضي، كان على حاملي البطاقة الخضراء (یُطلق علیھم أیًضا المقیمون الدائمون الشرعیون) الذین مضى على إقامتھم في الوالیات   

  10ربعًا) (بما یعادل  40شھًرا (أي عملوا ودفعوا الضرائب لمدة   120سنوات أو أكثر إظھار ما یثبت تاریخ عملھم لمدة   المتحدة خمس
تطبیق ھذا  سینتھي (میدیكید) في والیة فیرجینیا. Medicaidسنوات) حتى یمكنھم التأھل للحصول على التغطیة الصحیة من برنامج 

 . 2021مارس   31الشرط الخاص بالعمل في  

 ماذا یعني ھذا؟ 

، قد یصبح حاملو البطاقة الخضراء (المقیمون الدائمون الشرعیون) الذین أقاموا في الوالیات  2021أبریل  1اعتباًرا من   
المتحدة لمدة خمس سنوات أو أكثر مؤھلین حینھا للحصول على تغطیة صحیة مجانیة أو منخفضة التكلفة من برنامج  

Medicaid  تاریخ دخولك إلى الوالیات المتحدة.في والیة فیرجینیا. تبدأ الخمس سنوات من 

 في فیرجینیا؟  Medicaidما برنامج  

في فیرجینیا ھو تأمین صحي كامل. فھو یشمل زیارات الطبیب والوصفات الطبیة وتلقي الرعایة في المستشفیات   Medicaidبرنامج 
 والعنایة باألسنان وغیر ذلك الكثیر.

 كیفیة التقدیم أو معرفة المزید: 

نت من خالل موقع خدمات   www.commonhelp.virginia.govع�:  Common Helpقم بتقد�م طلب ع�ب اإلن�ت
 www.cubrevirginia.org أو www.coverva.org وتفضل ب��ارة  

�مكنك التواصل مع المساعد الخاص بتقد�م الطلبات أو منسق رعا�ة المر�ض المح�ي الذي تتبع له  
    /www.coverva.org/findhelpع�

 1-888-392-5132 أو االتصال ع� الرقم/https://www.cubrevirginia.org/findhelp أو 
 

): TDDأو (   1-855- 242-8282ع� الرقم Cover Virginiaأو بمركز اتصاالت  )  1-888-221- 1590(جهاز الهاتف الن�ي
ض إ�  ا إ�   8:00الجمعة: من الساعة للتقدم بالطلب ع�ب الهاتف من االثنني   9:00مساًء أو يوم السبت: من  7:00صباح�

ا إ�   �ة أو اإلسبان�ة) إ� إدارة الخدمات  12:00صباح� ض �د أو �سل�مه (باللغة اإلنجل�ي ي ع�ب ال�ب
مساًء قم ب�رسال الطلب الور�ت

ي تتبع لها. �مكنك العثور ع� أقرب إدارة خدمات اجت   ماع�ة محل�ة تتبع لها من خالل ز�ارة: االجتماع�ة المحل�ة الىت
dss.virginia.gov/localagency/ 

جمة التح����ة والفور�ة بجميع اللغات من خالل االتصال بـ   Coverتتوفر خدمات ال�ت
Virginia  1- 855-242-8282  ع� الرقم 

، كما توجد ُسبل   ض ي اللجوء، والالجئني ي �شمل طالىب ض �شكل    أخرى للحصول ع� التغط�ة الصح�ة الىت واألطفال المق�مني
ض الذين �حتاجون إ� ض المؤهلني هم من غ�ي المواطنني ، والنساء الحوامل، والمهاج��ن وغ�ي ي

 قانوىض
 

ي حاالت الطوارئ. 
!  الرعا�ة �ض

ً
 من المهم أن تتقدم بالطلب لمعرفة ما إذا كنت مؤه�

 

 قواعد جدیدة خاصة بالتغطیة الصحیة لحاملي البطاقة الخضراء!
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