
FAMIS کوریج  کی پہلے سے پیدائش کی

FAMIS    لیے لیے مکمل کوری    ج ہے جو دورسی کوری    ج ےک  ن ےک  یک پیدائش ےس پہےل یک کوری    ج ان حاملہ خواتیے
ن کو پورا   ۔ اب آپ کو امیگریشن اسٹیٹس ےک قوانیے ن پر پورا نہیے اترتی ہیے امیگریشن اسٹیٹس ےک قوانیے

، یا  ، امیگریشن دستاویزات فراہم کرنن لیے سوشل  قبل از پیدائش کوری    ج ےک اہل ہونن   FAMISکرنن  ےک 
ورت    . آپ   نہیے سیکیورتی نمبر رکھنن یک ضن .  کو ہے ورت ہے  آمدتن ےک قواعد کو پورا کرنن یک ضن

؟  ز کو کور کیا جاتا ہے کس چی 

 : ، لیکن ان تک محدود نہیے ہے  جامع طبر کوری    ج میے شامل ہیے

لیے • ڈاکبی ےک دورے )پیدائش ےس پہےل چیک اپ ےک عالوہ صحت ےک دیگر خدشات ےک 
 یم اور خصویص دیکھ بھال(عمو 

 نسخن یک دوائیاں  •

پیدائش ےس پہےل یک اسکریننگ اور ٹیسٹنگ  •

لیے قیام  •  آپ کا ہسپتال میے پیدائش ےک 

 دانتوں ےک فوائد  •

 طرز عمل ےس متعلق صحت ےک فوائد، جیےس تھراتی اور عالج•
، یا سگریٹ نوشی یا الکحل یا دیگر منشیات کا   لیے استعمال  ڈپریشن یا اضطراب ےک 

چھوڑنن میے مدد۔ 

وع ہو سکبی ہے اور آپ یک   آپ یک کوری    ج آپ ےک درخواست دینن واےل مہینن ےس رسی
، پریمیم، یا دیگر  

ی
۔ کوتی پہےل ےس اداٗیگ پیدائش ےک بعد دو ماہ تک جاری رہبی ہے

۔  اخراجات نہیے ہیے

اپنز نومولود کا اندراج کرنا 

بچہ  لیے    Medicaidآپ کا  ےک  بچوں  صحت   FAMISیا  ےک ذریےع  پروگراموں 
! اپنن بخے یک پیدائش ےک بعد، کور ورجینیا   یک دیکھ بھال ےک لیے اہل ہو سکتا ہے

(, آپ کا مقایم محکمہ سماجر خدمات کا  1-855- 242- 8282کو کال کریں )
( یا  ww.dss.virginia.gov/localagency/wکارکن   ,)CommonHelp 

( جائیے  الئن  آن  اپنن www.commonhelp.virginia.govپر  ہمیے   )
لیے تاکہ ہم دیکھ سکیے کہ آیا آپ کا بچہ اہل   نوزائیدہ ےک بارے میے بتانن ےک 

. آپ اپنن  نہیے یا  لیے جمع کرانن   ہے  ےک  آپ  معلومات  یہ  ےک عمےل ےس  ہسپتال 
 ! لیے بیھ کہہ سکیی ہیے  ےک 

اپالئی کیےس کریں 

www.commonhelp.virginia.govپر آن الئن درخواست دیں 

کریں   پر کال  سینبی  ورجینیا کال  -TDD:1-888)  1- 855- 242- 8282کور 
۔221-1590 ی    ح یک خدمات تمام زبانوں میے دستیاب ہیے  (. ترجمہ اور تشی

یا   )انگریزی  درخواست  کاغذی  کو  خدمات  سماجر  محکمہ  مقایم  اپنن 
سماجر  محکمہ  مقایم  قریبر  اپنن  فیکس کریں.  یا  آف  ڈراپ  میل،  ہسپانوی( 

/www.dss.virginia.gov/localagencyجا کر تالش کریں خدمات پر 

؟ کون اہل ہے

FAMIS  :لیے آپ کو  قبل از پیدائش کوری    ج ےک اہل ہونن ےک 
اپبن ترسیل یک تخمیبن تاری    خ فراہم کریں اور آپ کتین بچوں یک   •

۔   توقع کر رہے ہیے

 ورجینیا میے رہنا  •

ن کو پورا کریں۔ • آمدتن ےک قوانیے

 غبے بیمہ ہونا •

کوالیفائی کرنز ےک لی  زیادہ ےس زیادہ آمدئز 

آمدئز یک حد  گھریلو سائز* 

 ماہ
ز
ف

  
ز
آمدئز یک حد ف

سال

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

ہر ایک اضافن 
فرد 

 +$776 $ +9,676

  ) *گھریلو سائز میے حاملہ شخص اور غبے پیدائشی بچہ )بخے
شامل ہیے 

02/04/22 FAMIS ۔  کامن ویلتھ آف ورجینیا کا ایک پروگرام ہے
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