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FAMIS và Medicaid cho trẻ em là gì? 

FAMIS là chương trình bảo hiểm sức khỏe của 
Virginia dành cho trẻ em. Chương trình này cung 
cấp khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng 
cho trẻ em không có bảo hiểm y tế. Medicaid cho 
trẻ em cũng cung cấp những phúc lợi tuyệt vời và 
đài thọ cho trẻ em trong các gia đình có thu nhập 
thấp hoặc không có thu nhập, kể cả trường hợp 
trẻ đã có bảo hiểm y tế. Khi quý vị đăng ký bảo 
hiểm, con quý vị sẽ được xét cho cả FAMIS lẫn 
Medicaid cho trẻ em. 
 
Các Dịch Vụ Nào Được Bao Trả? 

• Các lần thăm khám bác sĩ 
• Đi bệnh viện và chăm sóc cấp cứu 
• Khám sức khỏe định kỳ trẻ em và trẻ sơ 

sinh 
• Chích ngừa 
• Thuốc kê toa 
• Xét nghiệm và chụp X-quang 
• Chăm sóc nhãn khoa và răng miệng 
• Chăm sóc sức khỏe tâm thần  
• Và nhiều hoạt động khác…. 

 
Gia đình quý vị không phải trả chi phí hằng tháng 
hoặc hằng năm với FAMIS hoặc Medicaid cho trẻ 
em. Đối với trẻ em chỉ đăng ký FAMIS, có một 
khoản đồng thanh toán nhỏ ($2 hoặc $5) cho một 
số dịch vụ chăm sóc y tế nhất định.  
 
Ai đủ điều kiện? 

Trẻ em có thể hội đủ điều kiện tham gia FAMIS 
hoặc Medicaid cho trẻ em nếu trẻ: 

• Sống tại Virginia và dưới 19 tuổi  
• Là công dân Hoa Kỳ (một số trẻ không phải 

là công dân cũng đủ điều kiện) Quyền công 
dân của cha mẹ không được xem xét 

• Đáp ứng các tiêu chí nhất định về thu nhập 
(xem biểu đồ sau)  

 
Giới Hạn Thu Nhập FAMIS (Tổng*) 

 
Các gia đình nhập cư có con em đã ghi danh sẽ 
không bị gán nhãn gánh nặng xã hội. Việc nhận 
FAMIS hoặc Medicaid cho trẻ em sẽ không ảnh 
hưởng đến khả năng có quốc tịch Hoa Kỳ của gia 
đình. 
 
Tôi đăng ký dịch vụ bằng cách nào? 

Đăng ký FAMIS và Medicaid cho trẻ em rất dễ 
dàng.  

Chỉ cần gọi số miễn cước 833-5CALLVA. Luôn có 
sẵn thông dịch viên. Đại diện của chúng tôi sẽ kết 
nối quý vị với một người nói ngôn ngữ ưa thích 
của quý vị. 
  
Hoặc đăng nhập vào commonhelp.virginia.gov để 
đăng ký trực tuyến. 
 
Quý vị cũng có thể nộp đơn tại Bộ Dịch Vụ Xã Hội 
tại địa phương của quý vị. 
 
Để biết danh sách các tài liệu quý vị sẽ cần khi nộp 
đơn, hãy truy cập www.coverva.org và nhấp vào 
trang Apply (Nộp đơn). Quý vị sẽ được yêu cầu 
cung cấp bằng chứng về tình trạng nhập cư của 
trẻ nếu trẻ không phải là công dân Hoa Kỳ. Nếu 
con quý vị là công dân Hoa Kỳ, quý vị sẽ được yêu 
cầu cung cấp số An Sinh Xã Hội của con mình 
trong đơn đăng ký. 

Quy mô gia 
đình 

Hàng tháng Hàng năm 

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 

*Có hiệu lực từ ngày 20 Tháng Một, 2023. Giới hạn 
thu nhập được điều chỉnh hàng năm. Gọi để được 

hướng dẫn bổ sung. 

Bảo vệ con em của quý vị xứng đáng với mức giá quý vị có thể chi trả! 

Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế cho Trẻ Em 
Virginia 
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