FAMIS: Chương trình bảo hiểm
1-(866)-87FAMIS 1-(866)-87-2647 ♦ TTY: 1-888-221-1590 ♦ www.famis.org

sức khỏe cho trẻ em tại Virginia
Bảo vệ con cái bạn với cái giá bạn chịu được
1. FAMIS và FAMIS Plus là gì?
FAMIS là chương trình bảo hiểm sức khỏe cho trẻ
em tại Virginia. Nó giúp trẻ em không có bảo hiểm
sức khỏe nhận được các dịch vụ chăm sóc tốt.
FAMIS Plus là tên của chương trình Medicaid
dành cho trẻ em tại Virginia. FAMIS Plus có
những lợi ích tốt và bảo hiểm cho trẻ em thuộc gia
đình có thu nhập thấp hay không có thu nhập, kể cả
trường hợp trẻ em đã có bảo hiểm sức khỏe.
Khi bạn nạp đơn, con bạn sẽ được xét cho cả
FAMIS lẫn FAMIS Plus.

2. Những gì sẽ được bảo hiểm?
FAMIS và FAMIS Plus bảo hiểm con bạn khi:
. • Đi bác sĩ
• Đi bệnh viện và chữa trị khẩn cấp
• Kiểm tra sức khỏe định kỳ
• Chích ngừa
• Cần thuốc có kê toa
• Xét nghiệm và chụp x-quang
• Chữa răng và mắt
• Bệnh tâm thần
• Và nhiều thứ khác….
Gia đình bạn không phải trả phí hằng tháng hay
hằng năm khi tham gia FAMIS hoặc FAMIS Plus.
Nếu trẻ chỉ tham gia FAMIS, phải trả phí thấp ($2
hoặc $5) đối với một số loại dịch vụ chăm sóc.

3. Điều kiện tham gia?
Trẻ em hợp lệ để tham gia FAMIS hoặc FAMIS
Plus nếu:
• Sống tại Virginia
• Dưới 19 tuổi
• Có quốc tịch Mỹ (một số người không có
quốc tịch cũng được nhận). Quốc tịch của
bố mẹ không ảnh hưởng.
• Đủ tiêu chuẩn về thu nhập (bên dưới)

Giới hạn thu nhập (Gộp) FAMIS*
Số người
Hằng tháng
Hằng năm
trong hộ
1
2
3
4
5

$2,201
$2,976
$3,752
$4,528
$5,303

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

*Kể từ 13` tháng 1, 2021. Giới hạn này được điều chỉnh mỗi
năm. Hãy gọi để biết thêm.

Gia đình di dân có con tham gia không bị xem là
gánh nặng xã hội. Tham gia FAMIS hoặc FAMIS
Plus không ảnh hưởng đến chuyện vô quốc tịch
Mỹ.

4. Cách nạp đơn?
Tham gia FAMIS và FAMIS Plus rất dễ. Chỉ cần
gọi số miễn cước 1-855-242-8282. Có sẵn thông
dịch viên. Đại diện của chúng tôi sẽ tìm người nói
cùng thứ tiếng với bạn.
Hoặc vào trang mạng commonhelp.virginia.gov để
nạp đơn trực tuyến!
Bạn cũng có thể nạp đơn tại cơ quan xã hội gần
nhà.
Muốn biết các loại giấy tờ cần có khi nạp đơn, xin
ghé www.coverva.org và nhấp chuột vào mục
Apply. Người ta sẽ yêu cầu bạn chứng minh diện di
trú của trẻ nếu trẻ không có quốc tịch Mỹ. Nếu trẻ
có quốc tịch Mỹ, bạn cần cung cấp số An sinh Xã
hội trong đơn.
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