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FAMIS  د ماشومانو لپارهاو Medicaid  څھ دي؟ 

FAMIS   ماشومانو لپاره د ویرجینیا د روغتیا بیمې برنامھ ده. دا    د
لرونکي   کیفیت  نلري  بیمھ  روغتیایی  چې  لپاره  ماشومانو  ھغو  د 

کوي. چمتو  السرسی  تھ  خدماتو  لپاره  روغتیایی  ماشومانو   د 
Medicaid     کې کورنیو  پھ ھغو  او  کوي  ګټې وړاندې  لویې  ھم 

لري یا بې عاید لري،  ماشومان تر پوښښ الندې راولي چې کم عاید  
حتی کھ ماشومان د روغتیا بیمې تر پوښښ الندې وي. لھ چې تاسو  

د   بھ  لپاره غوښتنھ کوئ، ستاسو ماشومان  پوښښ  د  او    FAMISد 
 دواړو لپاره پھ پام کې ونیول شي.  Medicaid ماشومانو لپاره 

 
 څھ پوښل شوي؟ 

 د ډاکټر لیدنھ  •
 روغتون او بیړني پاملرنې •
 ښھ ماشوم معاینھد ښھ ماشوم او  •
 شاټونھ  •
 نسخې •
 ازموینې او ایکس رې  •
 لید او د غاښونو پاملرنھ  •
 د رواني روغتیا پاملرنھ •
 او نور….   •

 
د   تھ  کورنۍ  لپارهیا    FAMISستاسو  ماشومانو   Medicaid د 

سره ھیڅ میاشتني یا کلني لګښت نشتھ. یوازې د ھغو ماشومانو لپاره  
پھ   د ځانګړي طب   FAMISچې  نومول شوي،  لپاره  کې  پاملرنې  ي 

 $) شتون لري. 5یا   $ 2کوچني شریک تادیات (
 

 څوک وړ دي؟  

لپاره   Medicaid د ماشومانو لپارهیا   FAMISماشومان ممکن د 
 وړ وي کھ دوی: 

 کلونو څخھ کم عمر لري  19د  اوپھ ویرجینیا کې ژوند کوي  •
د  ایا د متحده ایاالتو اتباع دي (ځینې غیر اتباع ھم وړ دي)  •

 مور او پالر تابعیت پھ پام کې نھ نیول کیږي 
 د عاید ځینې معیارونھ پوره کړئ (الندې چارټ وګورئ)  •

 
 
 
 
 
 

 
 عاید محدودیتونھ (ناخالص*)  FAMISد  

 
ھغھ کډوالې کورنۍ چې نوم لیکنھ شوي ماشومان لري د عامھ فیس  

کیږي.   لیبل  نھ  توګھ  لپاره یا    FAMIS  د پھ  ماشومانو      د 
Medicaid     کول بھ د متحده ایاالتو تابعیت ترالسھ کولو  ترالسھ

 لپاره د کورنۍ وړتیا اغیزه ونکړي. 
 

 زه څنګھ درخواست ورکوم؟ 

لپاره غوښتنھ کول   Medicaid لپاره د ماشومانو  او   FAMISد 
 اسانھ دي. 

وکړئ    تلیفون  وړیا  شتون    5CALLVA-833یوازې  ژباړونکي 
چې   ونیسي  اړیکھ  سره  چا  ھغھ  د  تاسو  بھ  استازي  زموږ  لري. 

 ستاسو د خوښې ژبھ خبرې کوي. 
 
شئ    ان  الګ  آنالین  commonhelp.virginia.govیا  د 

 غوښتنلیک لپاره. 
 

محلي   خپل  د  شئ  کولی  څانګٻ تاسو  خدماتو  غوښتنھ    ېټولنیزو  ھم 
 وکړئ. 

 
تاسو   چې  کلھ  لرئ  اړتیا  ورتھ  تاسو  چې  لپاره  لیست  د  اسنادو  د 

او د درخواست     www.coverva.orgغوښتنھ کوئ، لیدنھ وکړئ
لھ   وکړئ.  کلیک  باندې  د  پاڼې  چې  شي  وغوښتل  بھ  څخھ  تاسو 

د متحده   ثبوت وړاندې کړئ کھ دوی  د کډوالۍ وضعیت  ماشومانو 
ایاالتو اتباع نھ وي. کھ ستاسو ماشوم د متحده ایاالتو تبعھ وي، نو  
ماشوم   خپل  د  کې  غوښتنلیک  پھ  چې  شي  وغوښتل  بھ  څخھ  تاسو 

 ټولنیز امنیت شمیره چمتو کړئ. 

 کلنۍ میاشتنی  د کورنۍ اندازه 
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  $ 

نافذ د عاید محدودیتونھ پھ کال کې   2023جنوري   20د *
 تنظیمیږي. د اضافي الرښوونو لپاره زنګ ووھئ. 

 ستاسو د ماشومانو ساتنھ پھ ھغھ قیمت چې تاسو یې کولی شئ مستحق یاست!

 د ماشومانو لپاره د ویرجینیا د روغتیا بیمې پروګرام 
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