
 Medicaidاألسئلة الشائعة ألعضاء برنامج 

 ؟Medicaidما هي حالة طوارئ الصحة العامة الفيدرالية وكيف تؤثر عىل أعضاء برنامج 

، واصلت   ن وس كورونا. منذ ذلك الحير أعلنت الحكومة الفيدرالية حالة طوارئ صحية عامة عندما بدأت جائحة فير
 . ن  وكاالت الوالية تغطية الرعاية الصحية لجميع برامج المساعدة الطبية، حتى لألشخاص الذين لم يعودوا مؤهلير

 

 العادية مرة أخرى؟ Medicaidمتى ستبدأ عمليات 

 

ن للتغطية. ال نعرف بعد متى  Medicaidشهًرا للتأكد من أن أعضاء برنامج  21سيكون أمام الواليات  ال يزالون مؤهلير
 ستبدأ هذه العملية. لن نقوم بإلغاء أو تقليل التغطية ألعضائنا دون مطالبتهم بمعلومات محدثة. 

 

 ماذا لو فقد األعضاء تغطيتهم؟

 للحصول عىل تغطية صحية 
ً
ن والبقاء فيها. إذا لم يعد العضو مؤهال جينيا المؤهلير نريد أن يتم تغطية جميع سكان فير

 ، فسيحصل عىل: Virginia Medicaidمن 

 

  إشعار بموعد انتهاء تغطية برنامجMedicaid، 

  ،ومعلومات حول كيفية تقديم استئناف إذا كان العضو يعتقد أن قرارنا غير صحيح 

  .اء تغطية رعاية صحية أخرى  إحالة إىل السوق الفيدرالية ومعلومات حول شر

 

 ماذا يمكن أن يفعل األعضاء اآلن؟

 يمكن لألعضاء: 

 Cover Virginiaتحديث معلومات االتصال الخاصة بهم عن طريق االتصال بـ 
نت عىل2-855-141-8181عىل الرقم    أو عير اإلنيى

   commonhelp virginia gov يجب أن تكون معلومات االتصال الحالية
يدي ورقم )أرقام( الهاتف، حتى يتلقى األعضاء  مسجلة لدينا، مثل العنوان الير

 إشعارات مهمة حتى نتمكن من التواصل إذا كنا بحاجة إىل مزيد من المعلومات. 

قب والرد برسعة عىل اإلشعارات المتعلقة بالتغطية.   اليى

 

ك ي والرسائل النصية،  االشيى
ونن يد اإللكيى للحصول عىل تحديثات الير

 ومتابعتنا عىل وسائل التواصل االجتماعي وتفضل بزيارتنا عىل
 coverva orgوfacebook com/coverva/ 

DMAS-PHE-FAQMembers-Ar-1711 

https://commonhelp.virginia.gov/
https://commonhelp.virginia.gov/
https://public.govdelivery.com/accounts/VADMAS/subscriber/new?preferences=true
https://www.coverva.org/en
https://www.coverva.org/en
https://www.facebook.com/coverva/


 

 
 ما هي خيارات تغطية الرعاية الصحية األخرى؟

نامج  ن لير جينيا غير المؤهلير ن الصحي من خالل  Virginia Medicaidيمكن لسكان فير اء التأمير Enroll Virginia   شر
ي الحصول عىل  Enroll Virginiaلدى 

ن
جينيا ف ي جميع أنحاء الوالية لمساعدة سكان فير

ن
ي المجتمعات ف

ن
مكاتب ف

ي 
ن

ن ف  Federal Marketplaceتغطية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة. يمكنك التسجيل للحصول عىل التأمير
 HealthCare gov  عىل 

 
  ي غضون

ن
 يوًما بعد فقدان التغطية الصحية أو 06ف

  ة التسجيل السنوية المفتوحة من ي أي وقت خالل فيى
ن

 ديسمير  25نوفمير حتى  2ف

 
ن للحصول عىل تغطية صحية من   جينيا غير المؤهلير من الحصول عىل مساعدة مالية  Medicaidقد يتمكن سكان فير

ن الصحي الخاص من خالل  ي HealthCare gov   لخفض تكلفة التأمير
ن

ن ف يعتمد مبلغ المساعدة المالية عىل تكلفة التأمير
ي منازلهم، ودخلهم السنوي المقدر. 

ن
 المكان الذي يعيش فيه المتقدمون، وعدد األشخاص ف

 

 888-391-5231أو من خالل االتصال بالرقم  enrollva orgتعرف عىل المزيد عىل 

احصل على مساعدة من مساعدين مدربين، ُيطلق عليهم المالحون، للتسجيل في التغطية الصحية عبر 
 اإلنترنت أو شخصيًا.

 قارن الخطط والتكاليف باستخدام أداة سهلة ومجهولة عبر اإلنترنت.

 اكتشف مقدار المساعدة المالية التي قد تكون مؤهالً لتلقيها.

 سارع بالتسجيل!

 

 كيف يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات؟

edicaidVirginia M  ي األعضاء عىل اطالع دائم من خالل
سيبقى

coverva org ،commonhelp virginia gov يد ، ورسائل الير
 . ي والرسائل النصية ووسائل التواصل االجتماعي

ونن  اإللكيى

 
؟ ي
 
ي إرسال األسئلة أو مشاركة آرائ

 أين يمكنت 

يمكن لألعضاء الوصول إلينا عىل 
  covervirginia@dmas virginia gov   

للحصول عىل المزيد من   Cover Virginiaتفضل بزيارة 
 المعلومات. 

 

 

 

Improving the health and well-being of Virginians through  

access to high-quality health care coverage. 

http://www.enrollva.org/
https://www.healthcare.gov/
https://www.healthcare.gov/
http://enrollva.org/
https://www.coverva.org/en
https://commonhelp.virginia.gov/
mailto:covervirginia@dmas.virginia.gov
https://coverva.org/en

