
Thực thể này không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới 
tính, tuổi tác hoặc khuyết tật trong các chương trình và dịch vụ của mình. Se habla español. 

우우우 우우우우 우우 우우우

FAMIS-2111 0722 Vietnamese một chương trình của Commonwealth of Virginia. 

Chúng tôi đã hỗ trợ quý vị trở lại bảo 
hiểm y tế học đường! 

Một gia đinh bốn người có thể kiếm được tới $56,888 một năm và vẫn đủ điều kiện nhận FAMIS! 

FAMIS là bảo hiểm y tế chất lượng giá rẻ hoặc 
không mất phí dành cho trẻ em bao gồm: 

Nộp đơn xin tại commonhelp.virginia.gov hoặc gọi số 
miễn phí 1-855-242-8282 (TTY: 1-888-221-1590) 

 Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho
trẻ sơ sinh, trẻ em và thanh thiếu niên

 Thuốc kê đơn
 Tiêm phòng
 Thăm khám bác sĩ
 Chăm sóc nha khoa
 Chăm sóc sức khỏe tinh thần
 Chăm sóc phòng cấp cứu
 Chăm sóc thị lực và kính mắt
 Xét nghiệm và chụp X-quang
 Lưu trú tại bệnh viện

...và hơn thế nữa!

Để biết thêm thông tin về bảo hiểm y tế của Virginia thông 
qua Medicaid và FAMIS, hãy truy cập coverva.org hoặc liên 

hệ với Sở Dịch vụ Xã hội địa phương của quý vị. 

FAMIS và Medicaid được gia hạn 12 tháng một lần. 

Soạn tin SCHOOL gửi đến số 268782 để đăng ký nhận các 
bản cập nhật 

Tin nhắn hoặc dữ liệu có thể được áp dụng. Tần suất tin 
nhắn khác nhau. 

Trả lời HELP để được trợ giúp hoặc STOP để hủy. Truy 
cập http://bit.ly/vawireless để có thêm thông tin. 

MEDICAID HIỆN NAY BAO GỒM CẢ BẢO HIỂM 
NHA KHOA CHO NGƯỜI LỚN! 

Quý vị đã là thành viên Medicaid? Gọi cho DentaQuest theo 
số 888-912-3456 để đăng ký hoặc để biết thêm thông tin 

http://bit.ly/vawireless



