
Improving the health and well-being of Virginians through  

access to high-quality health care coverage. 

۔ ہم اپ ڈیٹ  Medicaidورجینیا اور دیگر ریاستیں جلد یہ 
ی

وع کر دیں گ ن ےک ہیلتھ کوری    ج کا جائزہ لینا شر ےک اراکیں
، لیکن اس کو ایک ہموار عمل 

ی
لیں کوری    ج کو منسوخ یا کم نہیں کریں ےک ان ےک  شدہ معلومات طلب کیں بغیں اپنن ممیر

لیں ابیھ اقدامات کر سکیے ہیں کہ آپ   ۔ آپ اس بات کو یقینن بنانن ےک  ورت ہے لیں ہمیں آپ گ مدد گ ضن بنانن ےک 
۔

ی
لیں درکار ہوں گ  کو وہ معلومات موصول ہوئی ہیں جو آپ کو اپنن کوری    ج گ تجدید ےک 

 

 Medicaid  : ان کیا کر سکتے ہیں  ممبر

   : پ تازہ کاری کر سکیے ہیں
ٓ

پنن رابطہ معلومات گ تازہ کاری کریں۔ ا
ٓ

 ا

 commonhelp.virginia.gov, پر آن الئن  -

 یاDepartment of Social Services ,اپنن مقایم کو کال کرےک    -

    8282-242-855-1کور ورجینیا کو کال کرےک        -  

   

  جب آپ کو ورجینیاMedicaid دیگر ریاسنے ایجنسیوں، کمیوننی گروپس، اور صحت گ دیکھ بھال فراہم کرنن ،
 والوں گ طرف ےس شکاری نوٹس موصول ہوں تو کارروائی کریں: 

-   )  رابےط گ معلومات کو اپ ڈیٹ کریں )میل ےک پنے اور فون نمیر

/ تجدیدات کا جواب دیں۔-     لیں کہ آپ اہل ہیں نوٹسن  اس بات گ تصدیق کرنن ےک 

لیں اپنن کوری    ج کا استعمال کریں۔   - ی دیکھ بھال ےک بارے میں جانین ےک   احتیایط یا تاخیں

 ۔  ورجینیا ےک منصوبوں ےک بارے میں مزید جانیں

.   Cover Virginiaوزٹ کریں  لیں  ویب سایٹ کا تازہ کاری ےک 

 

 Members Frequently Asked QuestionsMedicaid      اور تازہ
Medicaid Information Eligibility, -COVID 19کردہ 

Enrollment, and Appeals  .  حقاٗیق شیٹ کو پڑھیں

Sign up  لیں اور سوشل میڈیا پر ای میل اور ٹیکسٹ اپ ڈیٹس ےک 
 ہمیں فالو کریں. 

 
لیں   ویب سایٹ کا وزٹ کریں.  Cover Virginia مذید معلومات ےک 

 

 
 
 

وع ہو جائے گا۔ Medicaidعام   اندراج کا عمل جلد شر
 کریں۔

ے
لتں ابیھ کارروائ  اپنے ہیلتھ کوری    ج کو برقرار رکھنے ےک 
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https://www.commonhelp.virginia.gov/
https://www.dss.virginia.gov/localagency/index.cgi
https://coverva.org/en/phe-planning
https://coverva.org/en/covid-19
https://coverva.org/en/covid-19
https://coverva.org/en/covid-19
https://public.govdelivery.com/accounts/VADMAS/subscriber/new?preferences=true
https://coverva.org/en

