
FAMIS የወላጅ ሽፋን 

FAMIS የወላጅ ሽፋን ለሌሎች ሽፋኖች የፍልሰተኝነት ሁኔታ መስፈርቶችን ለማያሟሉ ነፍሰ ጡር 
ግለሰቦች የሚሆን ሙሉ ሽፋን ነው። አሁን ለFAMIS የወላጅ ሽፋን ብቁ ለመሆን የፍልሰተኝነት ሁኔታ 
ደንቦችን ማሟላት፣ የፍልሰተኝነት ሰነዶችን ማቅረብ፣ ወይም የማኅበራዊ ዋስትና ቁጥር መያዝ 
አያስፈልግዎትም።  የገቢ ደንቦችን ማሟላትያስፈልግዎታል። 

ሽፋን የሚያገኘው ምንድነው? 
የሚከተሉትን አካትቶ ነገር ግን በእነዚያ ሳይወሰን የተሟላ የሕክምና ሽፋን ለ፦ 

• ሐኪም ጉብኝት (የወላጅ ምርመራዎች እና ለሌሎችየጤና ስጋቶች አጠቃላይ እና ልዩ
ሕክምና)

• በሐኪም ለሚታዘዙ መድሃኒቶች

• ለወላጅ ቅድመ ምርመራዎች እና ምርመራዎች

• በሆስፒታል ለወሊድ ለሚቆዩበት ጊዜ

• የጥርስ ሕክምና ድጋፎች

• የባህርይ ጤና ድጋፎች፣ ለምሳሌ የስነልቡና ምክር እና ሕክምና
ለድብርት እና ጭንቀት፣ ሲጋራ ማጨስ ወይም አልኮል ወይም ሌሎች እጾችን
መጠቀምን ለማቆም

ሽፋንዎ ከሚያመለክቱበት ወር ሊጀምርና ከወለዱ በሃላ እስከ ሁለት ወራት ድረስ ሊቆይ 
ይችላል። የጋራ ክፍያዎች፣ ፕሪምየሞች ወይም ሌሎች ወጪዎች የሉም። 

መስፈርቱን የሚያሟላው ማነው? 

ለFAMIS የወላጅ ሽፋን መስፈርቱን ለማሟላት የሚከተሉትን ማድረግ 

ይኖርብዎታል፦ 
• የመውለጃ ቀንዎ በግምት መቼ እንደሆና ምን ያህል ልጆች
ለመውለድ እንደሚጠብቁ ማሳወቅ

• ቨርጂኒያ ውስጥ በቀጥታ 

• የገቢ ደንቦችን ማሟላት

• መድን የሌለዎ መሆን

መስፈርቱን ለማሟላት የሚያስቸለው ከፍተኛ ገቢ 

የቤተሰብ 

ብዛት* 

የገቢ ገደብ 

በወር 

የገቢ ገደብ 

በዓመት 

2 $3,128 $37,536 

3 $3,935 $47,212 

4 $4,741 $56,888 

5 $5,547 $66,564 

6 $6,354 $76,240 

7 $7,160 $85,916 

8 $7,966 $95,592 

እያንዳንዱ ተጨማሪ 
ሰው 

$776 $9,676 

*የቤትሰብ ብዛት ነፍሰጡሯን ግለሰብ እና ያልተወለዱት
ሕጻን(ናት) ያካትታል።

02/04/22 FAMIS የቨርጂኒያ ኮሞንዌልዝ ፕሮግራም ነው 

ጨቅላዎን ማስመዝገብ 

ሕጻንዎ በFAMIS ለሕጻናት አማካኝነት ለጤና ክብካቤ መስፈርቱን ሊያሟላ 
ይችላል! ሕጻንዎ ከተወለደ በኋላ፣ ለCover Verginia በስልክ ቁጥር (1-855-
242-8282) ይደውሉ፣ የማኅበራዊ አገልግሎቶች ሰራተኛ 
(www.dss.virginia.gov/localagency/)፣ ወይም ወደ CommonHelp 
በመስመር ላይ (www.commonhelp.virginia.gov) ላይ በመሄድ ስለ 
ልጅዎ ይንገሩን፣ እኛም ልጅዎ መስፈርቱን ያሟላ እንደሆነ እንመለከታለን። 
በተጨማሪም በሆስፒታሉ ውስጥ ያለን ሰራተኛ ያንን መረጃ 
እንዲያስገባልዎ መጠየቅ ይችላሉ! 

እንዴት ማመልከት ይቻላል 

በመስመር ላይ www.commonhelp.virginia.gov ላይ ያመልክቱ። 

ለ Cover Virginia የጥሪ ማዕከል በስልክ ቁጥር 1-855-242-8282 (TDD: 1-
888-221-1590) ይደውሉ። የጽሁፍ እና የትርጉም አገልግሎቶች በሁሉም
ቋንቋዎች ይቀርባሉ።

በፖስታ፣ በእጅ በመስጠት፣ ወይም በወረቀት ማመልከቻ (እንግሊዝኛ 
ወይም ስፓኒሽ) ለአካባቢያዎ የማኅበራዊ አገልግሎቶች መምሪያ ያስረክቡ። 
በአቅራቢያዎ ያለውን የማኅበራዊ አገልግሎቶች መምሪያ ያግኙ 
www.dss.virginia.gov/localagency/ 
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