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MEDICAID नवीकरणहरू
2020 मा सङ्घीय सरकारले COVID-19 महामारघीका कारण Medicaid बन्द गर्ने विशेष वर्यमहरू बर्ायो। यघी वर्यमहरू हालै पररिर््तर् गररयो। 
भम्तन्टले अब अवरिल मवहर्ाबाट Medicaid को वर्यवमर् र्िघीकरण रिवरिया खोल्रे् छ। र्पाईं Medicaid लाई चावहरे् आम्ार्घी, उमेर र वर्िासका 
आिश्यकर्ाहरू अझै पवर् पूरा गर््न्तहुन्छ भरे् यसमा रहर््न हुरे् छ। र्पाईं यसमा योग्य हुर््नभएर् भरे् र्पाईंको कभरेज बन्द हुर् सक्छ। यसो भयो भरे् 
र्पाईंले अन्य रिकारका बघीमाका लावग साइर् अप गर्ने मौका पाउर््न हुरे् छ। तपाईसँंग Medicaid नवीकरण प्रक्रियाका बारेमा केही प्रश्न वा 
क्िन्ाहरू छन् भने स्ास्थ्य हेरिाह एडभोकेट कायायालय यहाँ तपाईकंो मद्दतका लाक्ग छ।

Medicaid नवीकरण:

Medicaid र्िघीकरण रिवरिया 2023 को अवरिलमा फेरर स्नरु हुरे् छ। भम्तन्ट हेल्थ करे्क्ट (VHC) ले र्पाईंलाई जार्कारघी अर््नरोध गर्ने र्िघीकरण पत्र 
पठाउरे् छ। वर्र्घीहरूले र्पाईंलाई Medicaid मा रहर् चावहरे् आम्ार्घी, उमेर र वर्िासका आिश्यकर्ाहरू पूरा गरे र्गरेको वर्वचिर् गर््त जार्कारघी 
पठाउर् अर््नरोध गर््त सक्छर््। र्पाईंले आफ्र्ो हालको आम्ार्घीको रिमाण रिदार् गर््न्त पर्ने हुन्छ।

वर्र्घीहरूले Medicaid र्िघीकरणहरूको सबै काम एकै पटकमा गर्ने छैर्र््। यसको साटो उर्घीहरूले आगामघी 14 मवहर्ाभन्दा बढघीमा ब्ाचहरूमा 
र्िघीकरण वचठघीहरू पठाउरे् छर््। यघी वचठघीहरूको रिवर्वरिया जर्ाउँदै VHC ले अर््नरोध गरेको जार्कारघी रिदार् गर््न्त महत्त्वपूण्त छ।

तपाईकंो सम्पकया सम्बन्ी जानकारी अपडेट गन्नयाहोस्:

VHC सँग भएको फाइलमा र्पाईंको पत्राचार गर्ने हालको ठेगार्ा, फोर् र्म्बर र इमेल ठेगार्ा भए र्भएको र्पाईंले स्नवर्वचिर् गर््न्तपछ्त  जसकारण 
वर्र्घीहरूले र्पाईंलाई र्िघीकरणका वचठघीहरू र अन्य महत्त्वपूण्त अपडेटहरू पठाउर् सक्छर््।

यो जार्कारघी र्िघीर्र्म भए र्भएको वर्वचिर् गर््त वर्र्घीहरूलाई 855-899-9600 मा सम्पक्त  गर््न्तहोस् िा vermonthealthconnect.gov मा गएर 
र्पाईंको पोट्तलबाट लगइर् गर््न्तहोस्।

बन्द गनने सूिना:

र्पाईं Medicaid लाई चावहरे् आम्ार्घी, उमेर र वर्िासका आिश्यकर्ाहरू अझै पवर् पूरा गर््न्तहुन्छ भरे् यसमा रहर््न हुरे् छ। र्र र्पाईं Medicaid 
कभरेजका लावग योग्य हुर््नहुन्न भरे् VHC ले र्पाईंलाई र्पाईंको लाभ समाप्त हुर््नअवि रै् बन्द हुर् लागेको सूचर्ा पठाउर््न पछ्त । बन्द हुरे् वमवर्भन्दा 
अगावड वर्र्घीहरूले र्पाईंलाई सूचर्ा रिदार् गर््न्तपछ्त । Medicaid कभरेज र्ोवकएको मवहर्ाको अन्तिम वमवर्सम्म बन्द हुरे् छैर्।

क्वशेष नामाङ्कनको अवक्ि:

र्पाईंसँग Medicaid का लावग योग्यर्ा छैर् भरे् र र्पाईं Medicare मा हुर््नहुन्न भरे् र्पाईं आफ्र्ो कभरेज समाप्त हँुदा VHC बाट स्ास्थ्य बघीमा 
योजर्ाका लावग साइर् अप गर््त विशेष र्ामाङ्कर्को अिवध रिाप्त गर््त सक््नहुन्छ। र्पाईंको Medicaid बन्द भइसकेपवछ र्पाईंले VHC बाट बघीमाका 
लावग साइर् अप गर््त 60 क्िन पाउर््न हुरे् छ।

र्पाईंको रोजगारदार्ाले बघीमा रिस्ाि गरेको खण्डमा र्पाईंको Medicaid बन्द हँुदा र्पाईं उक्त कभरेजका लावग साइर् अप गर््त सक््नहुन्छ। र्र द््नर् 
रूपमा काय्त गर््त महत्त्वपूण्त हुन्छ। रोजगारदार्ाको बघीमाको विशेष र्ामाङ्कर्को अिवध 30 वदर्सम्म सघीवमर् हुर् सक्छ।

Medicare:

र्पाईंसँग Medicare र Medicaid र र्पाईंको बघीमाका विकल्पहरूका बारेमा रिश्नहरू छर्् भरे् व्यन्क्तवगकरण गररएको स्नझािका लावग स्ास्थ्य 
हेरचाह एडभोकेट काया्तलयमा फोर् गर््न्तहोस्।

प्रश्नहरू भएमा हामीलाई सम्पकया  गन्नयाहोस्:

स्ास्थ्य हेरचाह एडभोकेट काया्तलय भरे्को स्ास्थ्य बघीमा िा हेरचाहमा पहँुच प्नर् याउरे् बारेमा रिश्नहरू भएका भम्तन्ट वर्िासघीका लावग वर्ः श्नल्क र 
गोपर्घीय स्ोर् हो। र्पाईंसँग Medicaid ले कसरघी र्िघीकरणका रिवरिया गछ्त  भने्न बारेमा केहघी रिश्नहरू छर्् िा क्न रै् स्ास्थ्य हेरचाहसँग सम्बन्धिर् 
अन्य समस्ा छर्् भरे् हामघीलाई फोर् गर््न्तहोस्। र्पाईं हाम्ो हेल्पलाइर् 1-800-917-7787 मा सम्पक्त  गर््त सक््नहुन्छ। र्पाईं हाम्ो िेबसाइटमा थप 
जार्कारघी पवर् रिाप्त गर््त िा vtlawhelp.org/health मा अर्लाइर् मद्दर् अर््नरोध पेश गर््न्तहोस्।

हेल्पलाइन: 1-800-917-7787    वेबसाइट: vtlawhelp.org/health
Medicaid Renewals – NEPALI by TranslationsDepartment.com (3/23)




