 :FAMISبرنامه بیمه
بهداشتی برای کودکان ویرجینیا

87FAMIS 1-(866)-87-2647  TTY: 1-888-221-1590  www.famis.org-)866(-1

حفاظتی که کودکانتان شایسته آن هستند با هزینهای که برایتان مناسب باشد
.3

چه کسی واجد شرایط است؟

.1

کودکان در شرایط زیر ممکن است برای  FAMISیا FAMIS
 Plusواجد شرایط باشند:
 در ویرجینیا زندگی کنند
 کمتر از  19سال سن داشته باشند
 تابعیت ایاالت متحده را داشته باشند (برخی از افراد
فاقد تابعیت نیز واجد شرایط هستند) .مسئله تابعیت
والدین در نظر گرفته نمیشود.
 برخی از معیارهای درآمدی را برآورده کنند (به ادامه
متن مراجعه کنید)
حد درآمد ( FAMISناخالص)*
ماهیانه
تعداد اعضای
خانوار

دﻻر
دﻻر
دﻻر
دﻻر
دﻻر

سالیانه

 $26,404دﻻر
 $35,711دﻻر
 $45,018دﻻر
 $54,325دﻻر
 $63,632دﻻر

1
$2,201
2
$2,976
3
$3,752
4
$4,528
5
$5,303
* ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻤﺎل 13ژاﻧﻮﯾﮫ 2021ﺣﺪ درآﻣﺪ در ھﺮ ﺳﺎل ﺗﻌﺪﯾﻞ

میشود .برای دریافت راهنماییهای بیشتر تماس بگیرید.

خانوادههای مهاجرانی که کودکان آنها ثبتنام شدهاند مشمول
هزینههای عمومی نمیشوند .دریافت  FAMISیا FAMIS
 Plusبر توانایی خانوادهها برای به دست آوردن تابعیت ایاالت
متحده تأثیری نمیگذارد.

.4

چطور میتوانم درخواست بدهم؟

درخواست دادن برای  FAMISو  FAMIS Plusآسان است.
کافی است با شماره رایگان  8282-242-855-1تماس بگیرید.
مترجم حضوری در دسترس است .نمایندگان ما ،شما را به افرادی
ارتباط میدهند که به زبان مورد ترجیح شما سخن بگویند.
یا وارد  vo..ohnigr.cnpmnhno.mocشوید تا بهطور آنالین
درخواست بدهید.
همچنین میتوانید در سازمان خدمات اجتماع منطقه خود هم
درخواست بدهید.

 FAMISو  FAMIS Plusچیست؟

 FAMISیک برنامه بیمه بهداشتی برای کودکان در
ویرجینا است .امکان دسترسی به خدمات بهداشتی باکیفیت
برای کودکانی که بیمه بهداشتی ندارند را فراهم میکند.
 FAMIS Plusنام  Medicaidبرای کودکان در ویرجینیا
است FAMIS Plus .همچنین مزایایی عالی ارائه کرده و
کودکان را در خانوادههای کمدرآمد یا فاقد درآمد پوشش
میدهد ،حتی اگر این کودکان تحت پوشش بیمه بهداشتی
باشند.
هنگامی که درخواست پوشش میدهید ،کودکان شما هم برای
 FAMISو هم  FAMIS Plusدر نظر گرفته میشوند.
.2

چه مواردی تحت پوشش است؟

 FAMISو  FAMIS Plusکودکان شما را در موارد زیر
تحت پوشش قرار میدهد:
 مالقات با پزشک
 مراقبت بیمارستانی و اضطراری
 معاینه سالمت کودک و سالمت نوزاد
 تزریق
 نسخه
 آزمایش و اشعه ایکس
 بینایی و مراقبت دندانی
 مراقبتهای بهداشت روانی
 و غیره
 FAMISیا  FAMIS Plusهیچ هزینه ماهیانه یا سالیانه
برای خانواده شما دربر ندارد .فقط در مورد کودکان ثبتنام
شده در  FAMISسهم بیمهشونده اندکی
( 2تا  5دالر) برای برخی مراقبتهای بهداشتی دریافت
میشود.

برای مشاهده لیست اسناد مورد نیاز در هنگام ارائه درخواست،
از  ooo.vocipco.opmبازدید کرده و روی صفحه درخواست
کلیک کنید .از شما خواسته میشود اگر کودکان شما تابعیت ایاالت
متحده را ندارند ،مدرک وضعیت مهاجرت آنها را ارائه دهید .اگر
کودک شما تابعیت ایاالت متحده را دارد ،از شما خواسته میشود
شماره سوشال سکیوریتی فرزند خود را در درخواست قید کنید.
1-855-242-8282 • TTY: 1-888-221-1590 • www.coverva.org
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