FAMIS: የቨርጂኒያ ጤና
ለልጆች የመድህን ፕሮግራም
www.famis.org

1-(866)-87FAMIS 1-(866)-87-2647  TTY: 1-888-221-1590 

ኪስዎን በማይጎዳ መልኩ ልጆችዎ ሊያገኙት የሚገባ የመድህን ሽፋን
1.

FAMIS እና FAMIS Plus ምንድን
ናቸው?

FAMIS ለልጆች ተዘጋጀ የቨርጂኒያ የጤና መድህን ፕሮግራም
ነው። ፕሮግራሙ የጤና መድህን ሽፋን ለሌላቸው ልጆች
ጥራቱን የጠበቀ የጤና አገልግሎቶችን ይሰጣል።
FAMIS Plus ለልጆች ሜዲካያድ (Medicaid) የቨርጂኒያ
ስያሜ ነው። FAMIS Plus ትላልቅ ጥቅማ ጥቅሞችን
የሚሰጥ ሲሆን ዝቅተኛ ወይም ምን የገቢ ምንጭ በሌላቸው
ቤተሰቦች ውስጥ ለሚኖሩ ልጆች ሽፋን ይሰጣል። ልጆቹ የጤና
መድህን ሽፋን ያገኙ ቢሆንም እንኳን።
ሽፋን ለማግኘት ሲያመለክቱ ልጆችዎ የFAMIS እና
የFAMIS Plus አገልግሎቶችን ለማግኘት ግምት ውስጥ
እንዲገቡ ይደረጋል።

2. ምን ምን ሽፋን ይሰጠዋል?
FAMIS እና FAMIS Plus ልጆችዎ በሚከተሉት ዙሪያ
ሽፋን እንዲያገኙ ያስችላሉ:
 ዶክተር ጋር የሚደረጉ ጉብኝቶች
 የሆስፒታል እና የድንገተኛ ህክም
 ጥሩ የልጅ እና ጥሩ የህጻን ምርመራዎች
 ክትባቶች
 የመድሀኒት ትህዛዞች
 ምርመራዎች እና ኤክስ ሬዎች (x-rays)
 የአይንና የጥርስ ህክምናዎች
 የአይምሮ ጤና ህክምና
 እና ተጨማሪ ሌሎች….
በFAMIS እና በFAMIS Plus ቤተሰብዎ ወርሀዊ ወይም
አመታዊ ወጪዎች አይኖሩበትም። FAMIS ለተመዘገቡ ልጆች
ብቻ ለተወሰኑ የህክምና አገልግሎቶች ($2 ወይም $5) ቋሚ
ክፍያዎች ይኖራሉ።

3. ማን ያሟላል?
የሚከተሉትን የሚያሟሉ ልጆች የFAMIS ወይም FAMIS
Plus አገልግሎቶችን ማግኘት ይችላሉ:





በቨርጂኒያ የሚኖሩ
ከ19 አመት እድሜ ብታች የሆኑ
የU.S. ዜጎች (የተወሰኑ ዜግነት የሌላቸውም ሊያሟሉ
ይችላሉ)።የወላጅ ዜግነት ከግምት ውስጥ አይገባም።
የተወሰኑ የገቢ መስፈርቶችን የሚያሟሉ (ከስር
ይመልከቱ)

የFAMIS የገቢ ወሰን (ጠቅላላ ገቢ)*
የቤተሰብ መጠን
ወርሀዊ
አመታዊ

$26,404
1
$2,201
2
$35,711
$2,976
3
$45,018
$3,752
4
$4,528
$54,325
$5,303
5
$63,632
*ከ January 13, 2021 ጀምሮ ስራ ላይ የዋለ።የገቢ ወሰኖች በየአመቱ
ማስተካከያ ይደረግባቸዋል። ተጨማሪ መመሪያዎችን ለማግኘት ይደውሉ።

የተመዘገቡ ልጆች ያሏቸው ስደተኛ ቤተሰቦች የህግ ክስ
አይመሰረትባቸውም። FAMIS ወይም FAMIS Plus
አገልግሎቶችን ማግኘት ቤተሰቦች የU.S. ዜግነት ለማግኘት
የሚያደርጉትን ጥረት አያስተጓጉለውም።

4.

እንዴት አመለክታለሁ?

ለFAMIS እና FAMIS Plus ለማመልከት ቀላል ነው።ከክፍያ
ነጻ በሆነው 1-855-242-8282 መደወል ብቻ።አስተርጓሚዎች
አሉ።የመረጡትን ቋንቋ የሚናገር ሰው በመያዝ ተወካዮቻችን
ከእርስዎ ጋር ግንኙነት ያደርጋሉ።
ወይም በኢንተርኔት ላይ ለማመልከት በዚህ አድራሻ ይግቡ
commonhelp.virginia.gov
አካባቢዎ ባለ የማህበራዊ አገልግሎቶች ዲፓርትመነት
(Department of Social Services) በኩልም ማመልከት
ይችላሉ።
በሚያመለክቱበት ወቅት ለሚያስፈልግዎት የሰነዶች ዝርዝር ለማወቅ
www.coverva.org በመጎብኘት ”Apply page” የሚለውን ይጫኑ።
የU.S ዜግነት ከሌልዎ የልጆችዎን የስደተኝነት ሁኔታ በተመለከተ
ማስረጃ ይጠየቃሉ። ልጅዎ U.S. ዜግነት ካለው በማመልከቻው ላይ
የልጅዎን የማህበራዊ ዋስትና ቁጠር (Social Security number)
እንዲያስቀምጡ ይጠየቃሉ።

DMAS 0121
Amharic

1-855-242-8282  TTY: 1-888-221-1590  www.coverva.org

