
FAMIS الوالدة قبل ما تغطية

ن قواعد حالة  FAMISتغطية ما قبل الوالدة من  ي ال يستوفي 
هي تغطية كاملة للنساء الحوامل الالئ 

إىل تلبية قواعد حالة الهجرة، أو تقديم مستندات   ال تحتاجي   الهجرة للتغطية األخرى. أنت اآلن 
ي مؤهلة للحصول عىل تغطية ما قبل الوالدة  

الهجرة، أو أن يكون لديك رقم ضمان اجتماعي لتكوئن
 . أنت بحاجة لتلبية قواعد الدخل. FAMISمن 

 ما الذي يتم تغطيته؟ 

التغطية الطبية الشاملة تشمل عىل سبيل المثال ال الحرص: 

طبيب )فحوصات ما قبل الوالدة باإلضافة إىل الرعاية العامة والمتخصصة زيارات ال •
 للمخاوف الصحية األخرى( 

 الوصفة الطبية •

 الفحص واالختبار قبل الوالدة •

ي المستشفن للوالدة  •
ن
 إقامتك ف

 مزايا طب األسنان •

 المزايا الصحية السلوكية مثل العالج ومعالجة  •

ن أو تعاطي االكتئاب أو القلق، أو المساعدة عىل  اإلقالع عن التدخي 
 الكحول أو المخدرات األخرى

ن فيه الطلب وتستمر   ي وقت مبكر من الشهر الذي تقدمي 
يمكن أن تبدأ تغطيتك فن

كة أو أقساط أو تكاليف أخرى.  لمدة شهرين بعد الوالدة. ال توجد مدفوعات مشتر

تسجيل مولودك الجديد 

برامج   الصحية من خالل  الرعاية   للحصول عىل 
ً
قد يكون طفلك مؤهال

Medicaid    أوFAMIS    بــ اتصىلي  طفلك،  والدة  بعد   Coverلألطفال! 
Virginia (1-855-242-8282) الخدمات إدارة  ي 

فن المحىلي  العامل   ،
( تفضىلي rginia.gov/localagency/www.dss.viاالجتماعية  أو   ،)

موقع   عىل  نت  اإلنتر عىل   CommonHelpبزيارة 
(www.commonhelp.virginia.gov الجديد مولودك  عن  إلخبارنا   )

ي من   ا أن تطلت 
ً
. يمكنك أيض

ً
حتر نتمكن من معرفة ما إذا كان طفلك مؤهال

ي المستشفن الخاص بك تقديم هذه المعلومات لك! 
ن فن  الموظفي 

كيفية التقديم 

نت عىل  www.commonhelp.virginia.govتقدمي عت  اإلنتر

اتصال   بـمركز  الرقم    Cover Virginiaاتصىلي  8282-242-855-1عىل 
وضعاف   الصم  خدمات  1590-221-888-1السمع: )هاتف  تتوفر   .)

جمة التحريرية والشفوية بجميع اللغات.  التر

ية أو اإلسبانية( إىل   ن يد أو شخصًيا أو بالفاكس )باإلنجلت  أرسىلي طلًبا ورقًيا بالت 
ي عن أقرب إدارة محلية للخدمات 

إدارة الخدمات االجتماعية المحلية. ابحت 
م /www.dss.virginia.gov/localagencyاالجتماعية من خالل زيارة  

ن المؤهل؟

، FAMISلكي تكون مؤهلة للحصول عىل تغطية ما قبل الوالدة من 
 يجب عليك: 

ن  • تقديم التاريــــخ المقدر للوالدة وعدد األطفال المتوقعي 

جينيا • ي فت 
 اإلقامة فن

 الدخلتلبية قواعد  •

 عدم الخضوع للتغطية التأمينية   •

أقىص دخل للتأهل

احجم األرسة* 
ً
احد الدخل شهري

ً
حد الدخل سنوي

دوالًرا 37,536دوالًرا  23,128

دوالًرا 47,212دوالًرا  33,935

دوالًرا 56,888دوالًرا  44,741

دوالًرا 66,564دوالًرا  55,547

دوالًرا 76,240دوالًرا  66,354

دوالًرا 85,916دوالًرا  77,160

دوالًرا 95,592دوالًرا  87,966

كل شخص 
ي 
إضافن

دوالًرا 9,676+ دوالًرا 776+ 

ن )األجنة(.  *يشمل حجم األرسة المرأة الحامل والجني 

02 /04 /22 FAMIS  جينيا هو أحد برامج كومنولث فت 
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