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در سال 2020، دولت فدرال قانون های خاصی وضع کرد که ختم ارائه خدمات Medicaid بخاطر از پاندمی COVID-19 را توقف داد. این قوانین اخیراً 
تبدیل شده اند. اکنون Vermont پروسه تمدید Medicaid را به طرز معمول از اپریل آغاز خواهد کرد. اگر تاهنوز ضروریات عایدی، سن و باشندگی را 

پوره می کنید، تحت پوشش Medicaid باقی می مانید. اگر منبعد با چنان شرایط مطابقت ندارید، پوشش شما خاتمه خواهد یافت. اگر این قسم شود، چانس ثبت 
نام کردن برای سائر انواع بیمه را خواهید داشت. دفتر وکالی مراقبت صحی )Office of the Health Care Advocate( با جواب دادن به سؤاالت 

یا تشویشات شما در پیوند با پروسه تمدید Medicaid شما را مساعدت می کند.

:Medicaid تمدید
پروسه تمدید Medicaid مجدداً از اپریل 2023 آغاز خواهد شد.  Vermont Health Connect (VHC) یک نامه تمدید غرض تقاضای معلومات 

برایتان روان خواهد کرد. آنها ممکن است تقاضا کنند معلومات تصدیق کننده باالی آنکه ضروریات عایدات، باشندگی و سن پوشش Medicaid را تطبیق می 
کنید، برایشان روان کنید. ممکن است ضرور باشد تصدیق عایدی حاضرتان را ارائه نمایید.

آنها همه تمدیدهای Medicaid را یکجا انجام نمی دهند. در بدل، نامه های تمدید را بحیث دسته به دسته در 14 ماه پیش رو روان می کند. جواب دادن به این 
نامه ها و ارائه معلوماتی که VHC تقاضا می کند، بسیار مهم است.

معلومات تماس تان را بهنگام سازید:
ضرور است که یقین نمائید VHC معلومات تماس مانند آدرس پستی، نمبر تلیفون و آدرس ایمیل روان شما را در اختیار دارد تا برایتان نامه تمدید و سائر 

بهنگام سازی های مهم را ارسال کرده بتواند.

برای تصدیق آنکه چنان معلومات بهنگام استند، ذریعه نمبر 9600-899-855 با آنها به تماس شوید یا به پورتال خویش در 
vermonthealthconnect.gov وارد شوید.

اخطار خاتمه خدمات:
 Medicaid باقی می مانید. اما اگر منبعد واجد شرایط پوشش Medicaid اگر تاهنوز ضروریات عایدی، سن و باشندگی را پوره می کنید، تحت پوشش

نباشید، VHC یک نامه خاتمه خدمات قبل از آنکه مزایای شما قطع شوند، برایتان روان می کند. آنها باید قبلتر از تاریخ خاتمه خدمات برایتان اعالن بدهند. 
پوشش Medicaid قبلتر از روز اخیر هر ماه معین خاتمه داده نمی شود.

دورانیه خاص ثبت نام:
اگر منبعد واجد شرایط Medicaid نیستید و تحت پوشش Medicare نیستید، وقتی پوشش بیمه خاتمه یابد،  یک دورانیه خاص ثبت نام برای پالن بیمه صحی 

ذریعه VHC در اختیار خواهید داشت. پس از خاتمه خدمات Medicaid،  شما 60 روز برای ثبت نام بیمه نزد VHC  فرصت دارید.

اگر کارفرما برایتان آفر بیمه می دهد، پس از خاتمه Medicaid نزد وی ثبت نام شده می توانید. اما مهم است که فورتاً اقدام کنید. دورانیه ویژه ثبت نام برای 
بیمه کارفرما ممکن است به 30 روز محدود شود.

:Medicare
اگر Medicare دارید و سؤاالتی در پیوند با Medicaid و گزینه های بیمه دارید، با دفتر وکالی مراقبت صحی به تماس شوید.

برای پرسان کردن سؤاالت با ما به تماس شوید:
دفتر وکالی مراقبت صحی یک منبع رایگان و محرمانه برای باشندگان Vermont است که در پیوند با بیمه صحی یا دسترسی خدمات مراقبتی سؤال دارند. 

اگر در پیوند با شیوه پروسس تمدید Medicaid یا کدام موضوع دیگر مرتبط به مراقبت صحی سؤال دارید، با ما به تماس شوید. ذریعه تلیفون مشوره 
HelpLine به نمبر 7787-917-800-1 با ما به تماس شوید. همچنان می توانید معلومات مزید در ویب سایت ما دریافت نمایید یا یک تقاضای کمک آنالین 

در ویب سایت vtlawhelp.org/health تسلیم نمایید.
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