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FAMIS এবং Medicaid for Children িক? 

FAMIS ভািজর্ িনয়ার িশশেদর জনয্ একিট �া�য্ বীমা 
কমর্সূিচ। েয সম� িশশেদর েকানও �া�য্ বীমা েনই, এিট 
তােদর জনয্ গণমানস�� �া�য্ পিরেষবা �দান কের। 
এছাড়াও Medicaid for Children আরও অেনক সুিবধা 
�দান কের এবং িন� আয় করা বা েকানও আয় না 
করা করা পিরবারগিলর িশশেদর, এমনিক যিদ িশশরা 
�া�য্ বীমার আওতায় থােক, তবুও তােদর অ�ভুর্ � কের। 
আপিন যখন অ�ভুর্ ি�র জনয্ আেবদন কেরন, তখন 
আপনার স�ানেদর ে�ে� FAMIS এবং Medicaid for 
Children উভেয়র জনয্ িবেবচনা করা হেব। 
 
িক অ�ভুর্ � আেছ? 

• ডা�ােরর সােথ সা�াৎ 
• হাসপাতাল এবং জররীকালীন পিরচযর্া 
• সু�য্-স�ান এবং সু�য্-িশশর েচকআপ 
• শটস (ইনেজকশন/টীকা) 
• ে�সি�পশন 
• পরী�া এবং এ�-ের 
• েচাখ এবং দাঁেতর পিরচযর্া 
• মানিসক �া�য্ পিরেষবা  
• এবং আরও অেনক িকছু... 

 
FAMIS বা Medicaid for Children-এর ে�ে� 
আপনার পিরবােরর েকানও মািসক বা বািষর্ক খরচ 
েনই। শধুমা� FAMIS-এ নিথভু� িশশেদর জনয্, িনিদর্� 
িচিকৎসা পিরেষবার ে�ে� অ� পিরমােণ অিতির� 
েপেম� ($2 বা $5) করেত হয়।  
 
কারা েযাগয্তা অজর্ ন কেরন? 

িশশরা FAMIS বা Medicaid for Children-এর 
জনয্ েযাগয্ হেত পাের, যিদ তারা: 

• ভািজর্ িনয়ায় বসবাস কের এবং তােদর বয়স 
19 বছেরর কম হয়  

• মািকর্ ন নাগিরক (নাগিরক নয়, এমনও েকানও 
েকানও ে�ে� েযাগয্ হেত পাের) মা-বাবার 
নাগিরক� িবেবচনা করা হয় না 

• িনিদর্� আেয়র মানদ� পূরণ কের (িন�িলিখত 
চাটর্ িট েদখুন)  
 

FAMIS-এ আেয়র সীমা (েমাট*) 

 
নিথভু� িশশ সহ অিভবাসী পিরবারগিলেক েকানও 
পাবিলক চােজর্ র েলেবল িদেয় িচি�ত করা হেব না। 
েকানও পিরবােরর মািকর্ ন নাগিরক� পাওয়ার স�মতার 
ে�ে� FAMIS বা Medicaid for Children �াি� 
েকােনারকম �ভাব িব�ার করেব না। 
 
আিম িকভােব অয্া�াই করব? 

FAMIS এবং Medicaid for Children-এর জনয্ 
অয্া�াই করা খুব সহজ।  

শধুমা� েটাল-ি� ন�র 833-5CALLVA এ কল করন। 
েদাভাষী পাওয়া যায়। আমােদর �িতিনিধরা আপনােক 
এমন একজেনর সােথ সংযু� কের েদেবন িযিন আপনার 
পছে�র ভাষায় কথা বেলন। 
  
অথবা অনলাইেন অয্া�াই করেত 
commonhelp.virginia.gov-এ লগ ইন করন। 
 
আপিন আপনার �ানীয় সমাজেসবা িবভাগ -এও অয্া�াই 
করেত পােরন। 
 
অয্া�াই করার সময় আপনার েয সম� নিথর �েয়াজন 
হেব, তার একিট তািলকার জনয্, www.coverva.org -এ 
যান এবং অয্া�াই েপেজ ি�ক করন। আপনার স�ানরা 
যিদ মািকর্ ন যু�রাে�র নাগিরক না হেয় থােক, তাহেল 

পিরবােরর 
সদসয্ সংখয্া 

মািসক বািষর্ক 

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 

* 20 জানুয়ারী, 2023 েথেক কাযর্কর হেয়েছ। আেয়র 
সীমা �িত বছর সমি�ত করা হয়। অিতির� 

িনেদর্ িশকার জনয্ কল করন। 

আপনার সামথর্য্ অনুযায়ী মূেলয্ আপনার স�ানেদর �াপয্ সুর�া! 

িশশেদর জনয্ ভািজর্ িনয়ার �া�য্ বীমা 
কমর্সিচ 

http://www.coverva.org/
https://commonhelp.virginia.gov/access/
https://www.dss.virginia.gov/localagency/index.cgi
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তােদর অিভবাসন স�িকর্ ত ি�িতর �মাণ িদেত বলা 
হেব। আপনার স�ান যিদ মািকর্ ন যু�রাে�র নাগিরক 
হয়, তাহেল অয্া�াই করার সময় আপনােক আপনার 
স�ােনর সামািজক িনরাপত্তা (Social Security) ন�র 
�দান করেত বলা হেব। 

http://www.coverva.org/

