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FAMIS र बालबािलकाका लािग Medicaid भनेका के 6न्? 

FAMIS भनेको भ:ज<िनयमा रहकेो बालबािलकाका लािग 
@वा@थ बीमा काय<Dम हो। यसले @वा@Gय बीमा नभएका 
बालबािलकालाई गुण@तरीय @वा@Gय सेवाहMमा प6चँ Qदान 
गद<छ। बालबािलकाका लािग Medicaid ले पिन उUकृW 
लाभहM Qदान गद<छ र बालबािलकालाई @वा@Gय बीमाXारा 
समेYटएको भए तापिन, कम वा आ]दानी नभएका 
पYरवारहMका बालबािलकालाई समे^छ। तपा_ले कभरेजका 
लािग आवेदन `ददँा, तपा_का बालबािलकालाई दवैु FAMIS र 
बालबािलकाका लािग Medicaid का लािग िवचार गYरने छ। 
 
के-के समेYटcछ? 

• िचdकUसकसँगका भेटहM 
• अ@पताल र आकि@मक @याहार 
• बालबािलका र बfाको @व@थता जाँचहM 
• शटहM 
• िनधा<Yरत औषिधहM 
• परीkण र एlस-रेहM 
• दिृW तथा दcत @याहार 
• मानिसक @वा@Gय सेवा  
• र थप.... 

 
FAMIS वा बालबािलकाका लािग Medicaid को साथमा 
तपा_को पYरवारलाई मिसक वा वा:ष<क शुnकहM लाoदनैन्। 
FAMIS मा माp नामािqकत बालबािलका लािग, केही 
िचdकUसा @याहारका लािग साना सह-भुrानीहM ($2 र $5) 
छन्।  
 
 
को योoय 6cछ? 

बालबािलका िन( भएमा, उनीह0 FAMIS वा बालबािलकाका 
लािग Medicaid का लािग यो?य @न सBछन्: 

• भFजHिनयामा बIछन् र 19 वषHभNदा कम उमेरका छन् भने  
• संयुS राTय अमेरकाका नागVरकह0 @न् भने (केही गैर-

नािगरह0 पिन यो?य @Nछन्) आमाबुवाको नागVरकतालाई 
मा_नँदनै 

• िनिxत आ]दानीका मापदyड पूरा गछ<न् भने (िन| 
चाट< हनुे<होस्)  

 
FAMIS आ]दानी सीमाहM (कुल*) 

 
नामािqकत बालबािलका भएका आQवासी पYरवारहMलाई 
साव<जिनक शुnकको लेबल लगाइने छैन। FAMIS वा 
बालबािलकाका लािग Medicaid Qा� गना<ले संयुr रा�य 
अमेYरकाको नागYरकता Qा� गन� पYरवारहMका kमतामा 
Qभाव पन� छ। 
 
मैले कसरी आवेदन dदने? 

FAMIS र बालबािलकाका लािग Medicaid का लािग 
आवेदन dदने काय< सिजलो छ।  

माp टोल-�� 833-5CALLVA मा कल गनु<होस्। दोभाषेहM 
उपल�ध छन्। हा�ा QितिनिधहMले तपा_को Qाथिमकताको 
भाषा बोnने केही �िrसँग तपा_लाई जो�नु 6ने छ। 
  
वा अनलाइन आवेदन dदन commonhelp.virginia.gov  
मा लगइन गनु<होस्। 
 
तपा_ले आ�नो @थानीय सामािजक सेवा िवभाग मा पिन 
आवेदन aदन सbु@Nछ। 
 
तपाdले आवेदन eददँा तपाdलाई चािहने कागजातह0का सूचीका 
लािग, www.coverva.org  मा गएर आवेदन aदनुहोस् पृoमा 
िBलक गनुHहोस्। बालबािलका संयुS राTय अमेVरकाका नागVरकह0 
होइनन् भने, तपाdलाई बालबािलकाको आqवासी िIथितको qमाण 
qदान गनH आtह गVरने छ। तपाdको बuा संयुS राTय अमेVरकाको 
नागVरक हो भने, तपाdलाई आवेदनमा तपाdको बuाको सामािजक 
सुरvा नwबर qदान गनH आtह गVरने छ। 

पYरवारको 
साइज 

मािसक वा:ष<क 

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 

*qभावकारी िमित: जनवरी 20, 2023। आwदानीका सीमाह0 
वाFषHक 0पमा समायोजन गVरNछ। अितVरS मागHिनद|शनह0का 

लािग कल गनुHहोस्। 

तपा$ले बेहोन, स.े मू1यामा तपा$का बालबािलका यो5य भएको संर:ण! 

भ=ज,िनयामा रहकेो बालबािलकाका लािग @वा@Bय 
बीमा काय,Dम 


