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 چیھ؟ بۆ مندا�ن Medicaidو  FAMISئایا 

FAMIS   .ڤیرجینیا مندا�نی  بۆ  تھندروستیھ  بیمھی  پرۆگرامی 
دەکات بۆ   دابین  دەستگھیشتن بھ خزمھتگوزاری تھندروستی جۆری 

  بۆ مندا�ن   Medicaid  ئھو مندا�نھی کھ بیمھی تھندروستیان نیھ.
و   دەکات  دابین  گھورە  سوودێکی  ئھو ڕووماڵی  ھھروەھا  مندا�نی 

یا کھمھ  داھاتیان  کھ  دەکات  ئھگھر خێزانانھ  تھنانھت  نیھ،  ھیچیان  ن 
داواکاری  منداڵھکانیش بھ بیمھی تھندروستی ڕووماڵکرا بن. کاتێک 

بۆ   منداڵھکانت  دەکھیت،  پێشکھش  ڕووماڵکردنھکھ  و    FAMISبۆ 
Medicaid ڕەچاو دەکرێن. بۆ مندا�ن 

 
 چی ڕووماڵ دەکرێت؟

 سھردانی پزیشک  •
 چاودێری نھخۆشخانھ و فریاکھوتن  •
 منداڵ و کۆرپھی باش پشکنینی  •
 کوتان •
 نووسینی دەرمان •
 پشکنین و تیشکی ئێکس  •
 چاودێری بینین و ددان  •
 چاودێری تھندروستی دەروونی •
 و زیاتریش...   •

 
لھگھڵ  خێزانھکھت  بۆ  نیھ  سا�نھ  یان  مانگانھ  تێچوویھکی  ھیچ 

FAMIS    وMedicaid  .مندا�ن لھ   بۆ  تھنھا  مندا�نھی  ئھو  بۆ 
FAMIS  ) دۆالر) ھھیھ بۆ    5بۆ    2بھشدارن، ھاوپارەدانێکی بچووکی

 ھھندێک چاودێری پزیشكی دیاریکراو.  
 

 کێ شایستھیھ؟  

  بۆ مندا�ن Medicaidو   FAMISمندا�ن دەکرێت شایستھ بن بۆ 
 ئھگھر: 

 سا�ن بن  19لھ ژێر تھمھنی  ولھ ڤیرجینیا بژیت  •
ھاو�تی ئھمریکا بن (ھھروەھا ھھندێک کھسی نا ئھمریکایش    •

 ھاو�تی بوونی دایک/باوک ڕەچاو ناکرێت شایستھ دەبن) 
ھھندێک پێوەری داھاتی تێدا بێت (سھیری ھێڵکاریی خوارەوە   •

 بکھ)
 

 
 
 
 

 
 (کۆی)* FAMISسنوورداری داھاتی   

 
لھ سھر  تێچووی حکومییان  بھشدار  منداڵی  کھ  کۆچبھرەکان  خێزانھ 

وەرگرتنی   مندا�ن  Medicaidو    FAMISنابێت.  ناکاتھ  بۆ  کار 
 سھر توانای خێزانێک بۆ وەرگرتنی ڕەگھزنامھی ئھمریکا.

 
 داواکاری پێشکھش بکھم؟چۆن 

  بۆ مندا�ن Medicaidو   FAMISپێشکھشکردنی داواکاری بۆ 
 ئاسانھ.

بھخۆڕایی  ژمارەی  بھ  پھیوەندی  بکھ.   5582-522-833-1  تھنھا 
وەرگێڕ بھردەستھ. نوێنھرەکانی ئێمھ تۆ بھ کھسێکھوە دەبھستنھوە کھوا 

 زمانی ویستراوی تۆ قسھ دەکات. 
 
بۆ    بڕۆ  پێشکھشکردنی   commonhelp.virginia.govیان  بۆ 

 داواکاری بھ ئۆنالین. 
 

خزمھتگوزاریھ   ناوخۆیی  فھرمانگھی  لھ  دەتوانیت  ھھروەھا 
 کۆمھ�یھتیھکان داواکاری پێشکھش بکھیت. 

 
بۆ لیستێکی بھڵگھنامھ پێویستھکان لھ کاتی پێشکھشکردنی داواکاری،  

الپھڕەی   va.org www.coverسھردانی سھر  لھ  کرتھ  و  بکھ 
دۆخی   بھڵگھی  لێدەکرێت  بکھ.داوات  داواکاری  پێشکھشکردنی 
ئھمریکا   ھاو�تی  ئھگھر  بکھیت  پێشکھش  منداڵھکان  کۆچکردنی 
لێدەکرێت   داوات  ئھمریکیھ،  ھاو�تیھکی  منداڵھکھت  نھبن.ئھگھر 

 منداڵھکھت لھ سھر داواکاریھکھ بنووسیت.   ژمارەی بیمھی کۆمھ�یھتی

 سا�نھ مانگانھ  قھبارەی خێزان 
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 $ 

جێبھجێ دەکرێت. سنوورداری   2023ی کانونی دووەمی 20* لھ 
 داھات سا�نھ ڕێک دەخرێت. داواکاری بۆ ڕێنمایی زیاتر. 

 پاراستنی منداڵھکانت شایھنی نرخێکھ کھ دەتوانیت لھ ئھستۆی بگریت! 

 پرۆگرامی بیمھی تھندروستی بۆ مندا�نی ڤیرجینیا 
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