
Bảo hiểm tiền sản FAMIS 

Bảo hiểm tiền sản FAMIS là bảo hiểm đầy đủ cho những cá nhân mang thai 

không đáp ứng các quy định về tình trạng nhập cư đối với bảo hiểm khác. Giờ 

đây, quý vị không cần  phải đáp ứng các quy tắc về tình trạng nhập cư, cung cấp 

tài liệu nhập cư hoặc có số an sinh xã hội để đủ điều kiện nhận bảo hiểm tiền sản 

của FAMIS. Quý vị cần phải đáp ứng các quy tắc thu nhập. 

ĐƯỢC BẢO HIỂM NHỮNG GÌ? 

Bảo hiểm y tế toàn diện bao gồm, nhưng không giới hạn: 

• Thăm khám với bác sĩ (khám tiền sản cộng với chăm sóc tổng quát và
chuyên khoa đối với các vấn đề sức khỏe khác)

• Thuốc kê toa

• Sàng lọc và xét nghiệm tiền sản

• Thời gian nằm viện của quý vị cho việc sinh nở

• Các quyền lợi nha khoa

• Các quyền lợi sức khỏe hành vi, chẳng hạn như liệu pháp và điều trị
trầm cảm hoặc lo lắng, hoặc giúp bỏ hút thuốc hoặc sử dụng

rượu hoặc các chất gây nghiện khác

Bảo hiểm của quý vị có thể bắt đầu ngay từ tháng quý vị nộp đơn và 
kéo dài đến hai tháng sau khi quý vị sinh con. Không có khoản đồng 
thanh toán, phí bảo hiểm hoặc các chi phí khác. 

AI ĐỦ ĐIỀU KIỆN? 
Để đủ điều kiện nhận Bảo hiểm tiền sản FAMIS, quý vị phải: 

• Cung cấp ngày dự kiến sinh con của quý vị và
số con quý vị đang mong đợi

• Sống ở Virginia

• Đáp ứng các quy tắc thu nhập

• Chưa được bảo hiểm

Thu nhập tối đa để đủ điều kiện 

Quy mô hộ gia 

đình* 

Giới hạn thu 

nhập hàng 

tháng 

Giới hạn thu 

nhập hàng 

năm 

2 $3128 $37536 

3 $3935 $47212 

4 $4741 $56888 

5 $5547 $66564 

6 $6354 $76240 

7 $7160 $85916 

8 $7966 $95592 

Mỗi người 

bổ sung 

+ $776 + $9.676

* quy mô hộ gia đình bao gồm người mang thai và
(các) trẻ sơ sinh

02/04/22 FAMIS là một chương trình của Commonwealth of Virginia 

ĐĂNG KÝ CHO TRẺ SƠ SINH CỦA QUÝ VỊ 

Em bé của quý vị có thể đủ điều kiện để được chăm sóc sức 

khỏe thông qua các chương trình Medicaid hoặc FAMIS 

dành cho trẻ em! Sau khi em bé của quý vị được sinh ra, 

hãy gọi Cover Virginia (1-855-242-8282), nhân viên của 

Department of Social Servicescủa quý vị 
(www.dss.virginia.gov/localagency/), hoặc truy cập trực 

tuyến CommonHelp tại (www.commonhelp.virginia.gov) để 

cho chúng tôi biết về trẻ sơ sinh của quý vị để chúng tôi có 

thể xem liệu em bé của quý vị có đủ tiêu chuẩn hay không. 

Quý vị cũng có thể yêu cầu nhân viên tại bệnh viện của quý 
vị gửi thông tin đó cho quý vị! 

CÁCH NỘP ĐƠN 

Nộp đơn trực tuyến tại www.commonhelp.virginia.gov 

Hãy gọi Tổng Đài Cover Virginia theo số 1-855-242-8282 
(TDD: 1-888-221-1590). Dịch vụ biên dịch và thông dịch 
có sẵn cho tất cả các ngôn ngữ. 

Gửi qua đường bưu điện, chuyển đơn hoặc fax đơn xin 
giấy (tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha) đến Department 
of Social Services địa phương của quý vị. Tìm Department 
of Social Services địa phương gần nhất của quý vị bằng 
cách truy cập www.dss.virginia.gov/localagency/ 
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