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FAMIS  بچوں کے لیے اورMedicaid  کیا ہے؟ 

FAMIS   جن    ہے  بچوں کے لیے ورجینیا کا ہیلتھ انشورنس پروگرام
ہے نہیں  انشورنس  ہیلتھ  پاس  کے  لیے    .بچوں  کے  بچوں  اُن  یہ 

بچوں کے    معیاری صحت کی خدمات تک رسائی فراہم کرتا ہے. 
بہت اچھے فوائد بھی فراہم کرتا ہے اور کم آمدنی    Medicaidلیے  

والے خاندانوں کے بچوں کا احاطہ کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر بچوں  
انشورنس کے ذریعے کور کیا جاتا ہے. جب آپ کوریج   ہیلتھ  کو 

کا   بچوں  کے  اپ  تو  ہیں،  دیتے  درخواست  لیے    FAMISکے 
کیا جاتا  دونوں کے بارے میں غور    Medicaidبچوں کے لیے  اور
 ہے. 

 
 کس چیز کا احاطہ کیا جاتا ہے؟ 

 ڈاکڻر کا دوره  •
 ہسپتال اور ایمرجنسی کی دیکھ بھال  •
 بچوں اور شیر خوار بچوں کی اچھی طرح چیک اپ  •
 شاڻس  •
 نسخہ جات  •
 ڻیسٹ اور ایکسرے  •
 بینائی اور دانتوں کی دیکھ بھال  •
 دماغی صحت کی نگہداشت  •
 اور بہت کچھ…   •

 
  Medicaidبچوں کے لیے  یا    FAMISاپ کے گھرانے کے لیے  

میں    FAMISکے ساتھ کوئی ماہانه یا ساالنه الگت نہیں ہے. صرف  
اندراج شده بچوں کے لیے، بعض طبی عالج کے لیے چھوڻی موڻی  

 ) ہیں. 5یا $ 2معاون ادائیگیاں($
 
 

 
 کون اہل ہیں؟ 

کے لیے ایسی   Medicaidبچوں کے لیے  یا  FAMISبچے 
 صورت میں اہل ہو سکتے ہیں اگر وه: 

 سال سے کم عمر کے ہیں 19  اورورجینیا میں رہتے ہیں  •
کیا امریکی شہری ہیں (کچھ غیر شہری بھی اہل ہیں)    •

 والدین کی شہریت پر غور نہیں کیا جاتا ہے 
آمدنی کے مخصوص معیار پر پورا اُترتے ہوں (مندرجہ   •

 ذیل چارٹ دیکھیں)

 

 
 FAMIS  امدنی کی (مجموعی*) حد 

 
اندراج شده بچوں کے ساتھ مہاجر خاندانوں پر عوامی چارج کا لیبل  

حاصل    Medicaidبچوں کے لیے  یا    FAMIS  نہیں لگایا جائے گا. 
کرنے سے خاندان کی امریکی شہریت حاصل کرنے کی اہلیت متاثر  

 نہیں ہوگی.
 

 میں کیسے اپالئی کروں؟ 

FAMIS  بچوں کے لیے اورMedicaid   کے لیے درخواست
 دینا اسان ہے. 

ترجمان    5CALLVA-833بس صرف     . فری کال کریں  ڻول  پر 
موجود ہیں. ہمارے نمائندے آپ کو کسی ایسے شخص سے مالیں  

 گے جو اپ کی زبان بولتا ہو. 
 
آن الئن درخواست دینے   commonhelp.virginia.govیا پھر   

 کے لیے الگ ان ہو جایں. 
 

پر بھی درخواست دے  شعبہ براے سماجی خدمات.آپ اپنے مقامی  
 سکتے ہیں.

 
ان دستاویزات کی فہرست کے لیے جن کی آپ کو درخواست دیتے  

ہوگی، مالحظہ کریں   اور   www.coverva.orgوقت ضرورت 
اپالئی پیج پر کلک کریں. آپ سے بچوں کی امیگریشن کی حیثیت  

اگر وه امریکی شہری نہیں ہیں۔ اگر آپ کا  کا ثبوت مانگا جاے گا  
بچہ امریکی شہری ہے،آپ سے درخواست پر اپنے بچے کا سوشل  

 سیکیورڻی نمبر فراہم کرنے کو کہا جائے گا. 

 ساالنہ  ماہوار گھرانے کا سایز 
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 

سے موثر آمدنی کی حدیں ساالنہ ایڈجسٹ   2023، جنوری  20
 کی جاتی ہیں. اضافی ہدایات کے لیے کال کریں۔

 اُس قیمت پر اپ کے بچے کا تحفظ جس کے آپ متحمل ہوسکتے ہیں!

 بچوں کے لیے ورجینیا کا ہیلتھ انشورنس پروگرام
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