
  د ډسټرکټ آف کوملبیا دولت  
  د روغتیا ساتنې اقتصادي اداره  

    

  

  

 

ځانګړي کډوالو لپاره میډیکېډ کورېج   ) د عراقي او افغانDCد کوملبیا ډسټرکټ (  
)Medicaid Coverage (  

 D.C. Medicaid  .کوي وړاندې  مرسته  پراخه  روغتیا  د  وړیا  ته  کورنیو  او  کسانو  د    انفرادي 
Medicaid    په ګټو کې د ډاکټر معاینې، بسرتي کیدل، د لیبارتوار خدمتونه، د درملو نسخې، ټرانسپورټ او

  نور ډېر څه شامل دي. 

) ورته ورکړل شوې  SIVکډوال ځانګړي وېزې (  هغه کسان او د کورنۍ غړي چې د عراقي او افغان
ته عریضه    Medicaidوي، هغوی د کډوالۍ د وضعیت هغه رشایط پوره کوي چې له مخې یې  
عراقي او افغان ځانګړي   ورکړي او د دې وګرځول يش، که چیرې نور ټول رشایط پوره کړل شوې وي.

) په وړاندې  I-94کډوال کوالی يش چې د خپل مهاجرت د اسنادو (لکه قانوb د اوسیدونکي دایمي کارت یا  
د وضعیت ډول ورکړل    SIیا د    SQکولو د خپل وضعیت ثبوت وړاندې کړي، چې په دې کې د هغوی د  

  . شوی وي

  

د عریضې لپاره د انتظار وخت پوره کولو ته اړتیا نه لري او سمدالسه   Medicaidعراقي او افغان ځانګړي کډوال د  
  د دې مرستې لپاره عریضه کولی يش. 

د عریضې او وړتیا لپاره  Medicaidد وړتیا لپاره، تاسو باید د ډسټرکټ اوسیدونکي یاست. د   D.C. Medicaidد  
  د عمر څه رشط نشته. 

  لپاره د عوایو رشایط شته چې هغه د وړتیا د کټګورۍ پر اساس وي:  Medicaid Programد   

  د عوایدو حد  د وړتیا کټګوري   Medicaidد  
هغه بالغان چې متکي ماشومان نه لري  

  ) 64-21(عمر 
تر   -) FPL٪ فدرايل بیوزلۍ کچه ( 215د  

/په میاشت کې (انفرادي کس) یا $2,307.67
  (جوړه)  $3,121.08

) او  18-ماشومان (نوي زیږیديل 
  امیندوارې ښځې 

324% FPL - $ 3/په میاشت کې (د 5,929.20تر  
  کسانو کورنۍ) 

ان او انفرادي والدېن/پالونکي خپلو 
  ) 20-19کسان (عمر 

 221% FPL  - $ په میاشت کې (د  4,044.30تر/
  کسانو کورنۍ)  3

کلن او د زیات عمر)، ړانده یا  65عمر (
  معلول

100% FPL – $ (انفرادي کس) یا  1,073تر
(انفرادي   4,000(جوړه)، د رسمایې حد $ $1,452

  (جوړه)  6,000کس) یا $
  د فدرايل بیوزلۍ د حد پر اساس دي.  2021د کورنۍ د کچې رسه د عوایدو حد زیاتیږي. دا شمیرې د یادونه: 

  د غوښتنلیک پروسه: 

د دغه غوښتنلیک ټولو پوښتنو ته ځواب  .1
ورکړئ. د کډوالۍ د وضعیت د پوښتنو لپاره،  
  خپل د مهاجرت ځانګړی وضعیت درج کړئ. 

کړي چې په برقي د وړتیا سستم به هڅه و  .2
توګه ستاسو د مهاجرت وضعیت تایید کړي.   

که په برقي توګه معلومات نه يش تایید 
  کیدی، نو ښایي اسنادو ته اړتیا وي. 

د برشي خدمتونو اداره به ستاسو غوښتنلیک   .3
مخ پر وړاندې بوځي. د دې په تعین کولو  

  ورځې لګیدلی يش.  45کې 
تعین  د برشي خدمتونو اداره به د وړتیا د   .4

خربتیا د مېل له الرې په غوښتنلیک په ورکړل  
  شوي ادرس درواستوي. 

  د دې کورېج یا مرستې لپاره به څنګه عریضه کوئ: 

یا  په  www.DCHealthLink.com ,وګورئ  آنالین:
Apple  یاGoogle Play  سټورز کې د“District 
First”  .اېپ ډاونلوډ کړئ  

د ډي يس هیلت لینک کسټمر رسوس  د تلیفوb الرې: 
  زنګ ووهئ.  5465-532-855-1ته په 

-202د فاکس له الرې په  د پوستې یا فاکس له الرې: 
د پوستې   www.DCHealthlink.comیا   4400-716

  له الرې په دې ادرس بشپړ شوی غوښتنلیک وسپارئ:
  د برشي خدماتو اداره          
  د اقتصادي امنیت څانګه     
  د قضیې د ثبت د مدیریت یونټ                
    P.O. Box 91560                       

    Washington, DC 20090  
  

د ټولو اسنادو رسه د خدمت مرکز    په حضوري توګه:
څخه تر   7:30ته الړ شئ. د خدمت مرکزونه سهار له 

بجو پورې خالص وي. د نورو معلوماتو   4:45مازیګر 
center-service-dhs.dc.gov/service/find-لپاره، وګورئ 

.you-near  


