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Medicaid  چیست؟ برای کودکان 

FAMIS    این است.  کودکان  برای  ویرجینیا  سالمت  بیمھ  طرح 
کھ   کودکانی  برای  را  سالمت  باکیفیت  خدمات  بھ  دسترسی  طرح، 

می  فراھم  ندارند  سالمت  نیز   کودکان   یبرا  Medicaid  کند.بیمھ 
درآمد را پوشش  ھای کم کند و کودکان خانواده مزایای عالی ارائھ می 

سمی بیمھ  دارای  کودکان  اگر  حتی  برای دھد،  اگر  باشند.  المت 
و ھم برای    FAMISتان ھم برای  پوشش درخواست دھید، فرزندان 

Medicaid در نظر گرفتھ خواھند شد.   کودکان  یبرا 
 

 شود؟ چھ چیز پوشش داده می 

 مراجعھ بھ مطب پزشک •
 مراقبت در شفاخانھ و بخش عاجل •
 معاینات سالمت کودک و سالمت نوزاد  •
 ھاتزریق •
 ھانسخھ •
 ھا و عکسبرداری با اشعھ ایکس تست •
 مراقبت چشم و دندان  •
 مراقبت سالمت روانی  •
 و موارد دیگر....   •

 
گونھ ھزینھ ماھانھ ، ھیچ کودکان  یبرا  Medicaidیا    FAMISبا  

یا ساالنھ برای خانواده شما وجود ندارد. برای کودکانی کھ فقط در 
FAMIS   کرده نام پرداخت نویسی  (اند،  مشترک  جزئی   5یا    2ھای 

 ھای پزشکی وجود دارد. دالر) برای بعضی مراقبت
 

 چھ کسی واجد شرایط است؟  

  کودکان   یبرا Medicaidیا  FAMISتوانند برای کودکان می 
 واجد شرایط باشند اگر:

 سال باشند 19زیر  وساکن ویرجینیا  •
شھروند ایاالت متحده باشند (بعضی غیرشھروندھا ھم واجد    •

 شود شھروندی پدر یا مادر در نظر گرفتھ نمیشرایط ھستند) 
 دارای معیارھای مشخص درآمد باشند (نمودار زیر را ببینید) •

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 (ناخالص*) FAMISھای درآمد محدوده 

 
فرزندانخانواده  کھ  مھاجر  نام ھای  میشان  مشمول نویسی  کنند، 

دریافت   شد.  نخواھند  دولت»  مالی  «بار  یا    FAMISبرچسب 
Medicaid  تاثیری بر توانایی خانواده برای دریافت    کودکان  یبرا

 شھروندی ایاالت متحده نخواھد داشت. 
 

 چگونھ درخواست دھم؟ 

آسان    کودکان ی برا Medicaidو  FAMISدرخواست برای 
 است. 

رایگان    تلفن  شماره  با  بگیرید.    5CALLVA-833فقط  تماس 
مترجمان شفاھی موجود ھستند. نمایندگان ما، شما را بھ کسی کھ بھ  

 کند وصل خواھند کرد. زبان شما صحبت می 
 
وبسایت    بھ  تا   commonhelp.virginia.govیا  کنید  مراجعھ 

 بھ صورت آنالین درخواست دھید. 
 

در  ھمچنین می اجتماعیتوانید  در   اداره خدمات  خواست  ناحیھ خود 
 دھید. 

 
وبسایت   بھ  درخواست،  برای  الزم  مدارک  فھرست  دیدن  برای 

www.coverva.org   صفحھ روی  و    Applyبروید 
فرزندان  اگر  کنید.  کلیک  متحده  (درخواست)  ایاالت  شھروند  تان 

تھ خواھد شد مدارک وضعیت مھاجرت آنھا را  نیستند، از شما خواس
ھنگام   در  است،  متحده  ایاالت  شھروند  فرزندتان  اگر  کنید.  ارائھ 
 درخواست، شماره بیمھ تامین اجتماعی فرزندتان خواستھ خواھد شد. 

تعداد اعضای  
 خانواده 

 ساالنھ ماھانھ 

1 $2,491 $29,889 
2 $3,369 $40,426 
3 $4,247 $50,963 
4 $5,125 $61,500 
5 $6,004 $72,037 

ھای درآمد، بھ صورت  . محدوده 2023ژانویھ  20*قابل اجرا از 
 ھای بیشتر، تماس بگیرید. شوند. برای راھنمایی ساالنھ تنظیم می 

 تان است، با قیمتی کھ برایتان مقدور است! محافظتی کھ شایستھ فرزندان 

 طرح بیمھ سالمت ویرجینیا برای کودکان
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