
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 
  

 

  
 
  

  

 

  

 

 للمزید من المعلومات:
 

يرجى زيارة    www.PlanFirst.org  
 Cover ا��تصال بالخط المجاني أو

Virginia على الرقم   
1-855-242-8282 

: السمع وضعاف الصم ھاتف  
 1-888-221-1590 

 
 أو القومي األصل  أو  اللون أو العرق أساس  على الكیان ھذا یمیز ال

 وخدماتھ  برامجھ  في اإلعاقة أو  العمر  أو الجنس
Se habla español (Spanish)  

 
Plan First فرجینیا لكومنولث  تابع برنامج ھو DMAS 66E 1022 

 

خدمات تنظ�م األ�ة  
 المجان�ة للنساء والرجال

خدمات تنظیم األسرة التعلیم والدعم لمساعدتك في تحدید   توفر
ما إذا كنت ترید/تریدین إنجاب طفل أو متى ترید ذلك. ذا ھو  
السبب في أھمیة التخطیط المسبق واختیار وسیلة تحدید النسل  

شھًرا   18وألسلوب حیاتك. یجب أن تنتظري لك المناسبة 
على األقل بعد والدة طفلك قبل الحمل مرة أخرى من أجل  

للحصول على  مجانًا صحتك وصحة طفلك. التسجیل 
اختبارات تنظیم األسرة ووسائل منع الحمل والتثقیف حول  

 تنظیم األسرة سنویًا! 

 لیست ھناك مدفوعات مشتركة مطلوبة 

COVER VIRGINIA 
 فیرجینیا  أھل  ربط

 التكلفة  میسور الصحي بالتأمین
 

 Plan First برنامج
 )أوالً  التخطیط ( 

 فرجینیا والیة  في  المحدودة  المنافع ذي األسرة تنظیم برنامج

 للنساء النسل تحدید خدمات  یغطي برنامج
 فرجینیا  والیة في والرجال

 
1-855-242-8282 

www.PlanFirst.org 

http://www.planfirst.org/
http://www.planfirst.org/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المحدودة المنافع  ذي  Plan First برنامج 
 والرجال للنساء األسرة  تنظیم  تأمین

 األسرة لتنظیم السنویة البدنیة الفحوصات Plan First برنامج یغطي 
 .صحتك  حمایة في  للمساعدة الفحص وخدمات) النسل تحدید(

 كنت إذا ما تحدید في  األسرة تنظیم خدمات تساعدك  أن یمكن
 .ذلك ووقت طفل إنجاب تریدین/ترید

 
 تغطیتھ؟  تم الذي ما

 
) النسل تحدید( األسرة تنظیم ألغراض السنویة الجسدیة الفحوصات •

 :ذلك في  بما
 الرحم؛ عنق اختبارات >
 المنقولة العدوى واختبار األسرة لتنظیم المختبر خدمات >

 جنسیًا؛ 
 األسرة؛  تنظیم مجال في  واإلرشاد التثقیف >

 غرسات ذلك  في  بما الطبیب یقدمھا التي  النسل تحدید وسائل جمیع •
 وحبوب الرحمي، واللولب والالصقة، المھبلیة، والحلقة الحمل، منع
 والواقي  بروفیرا، دیبو وحقن واألغطیة، والحواجز الحمل، منع

 بوصفة علیھا الحصول یتم النسل تحدید طرق وبعض ؛*الذكري
 الحمل منع وحبوب والالصقة للحمل المانعة الحلقة مثل طبیة

 والحواجز؛  واألغطیة
 و ؛21 سن فوق لألفراد التعقیم إجراءات •
 المغطاة  األسرة تنظیم خدمات إلى  الطارئ غیر النقل •

 دیبو وحقن والغرسات الرحمي  اللولب أجھزة توفیر یتم أن یجب* 
 .الطبیب  بواسطة بروفیرا

 
. فقط األسرة تنظیم  خدمات Plan First برنامج یغطي: ملحوظة

 زیارة أو Plan First دلیل مراجعة یرجى
www.planfirst.org مغطى ھو ما لرؤیة. 

 

 الحاجة عند النقل وسیلة لترتیب أدناه بالرقم االتصال یجب ذلك، بعد
 الروتینیة الحجوزات إجراء یتم . موعدك إلى  الوصول في  مساعدة إلى 
 8:00 إلى  صباًحا 6:00 من الساعات بین الجمعة إلى  االثنین من

 .األقل  على  عمل أیام 5 قبل االتصال یرجى . مساءً 
 :المواصالت حجوزات

 1-)866(-386-8331 بالرقم  االتصال یرجى
 

 صحیة  رعایة  احتیاجات لدي كان لو ماذا
 أخرى؟

 
 .األسرة تنظیم  خدمات مقابل فقط Plan First برنامج یدفع

 طبیة حاالت أو الوقائیة للخدمات عالج  إلى  احتجت أو مرضت إذا
 إلى  الذھاب یمكنك . الخدمات ھذه مقابل دفع علیك  فسیتعین أخرى،
 متدرج  سلم أساس على  األولیة الرعایة یقدم الذي المجتمع صحة مركز

 موقع تحدید حول معلومات على  للحصول. دخلك على  بناءً  للرسوم
 www.hrsa.gov زیارة یرجى منك، بالقرب المجتمع صحة مركز

 .2-1-1 بالرقم اإلتصالأو
 

 المؤھل؟  ھو من

 :إذا مؤھلین والنساء الرجال یكون قد
 برنامج خالل من الكاملة المزایا على  للحصول مؤھلین غیر كانوا• 

Medicaid 
 FAMIS أو
 قانوني بشكل مقیمون مھاجرون أو أمریكیون مواطنون كانوا• 
 فرجینیا  في  یعیشون كانوا• 

 زیارة یرجى . الشھري الدخل حدود یستوفون كانوا• 
 www.planfirst.org الحالیة الدخل حدود على  للتعرف. 

 للحصول مؤھلة تكوني  فقد حامًال، كنت أو عاًما 19 من أقل عمرك  كان إذا
 الحصول یمكنك . FAMIS أو Medicaid خالل من الكاملة المزایا على 
 Plan برنامج على  للحصول مؤھلة وستظلین آخر خاص تأمین على 

First . زیارة یرجى  www.planfirst.org ماتالمعلو من للمزید. 

 بطلب؟  أتقدم كیف

 :Plan First على للحصول بطلب للتقدم  طرق ثالث ھناك

 ;www.coverva.org على  اإلنترنت عبر التقدم یمكن• 

 الرقم  على  Cover Virginia المجاني  بالخط االتصال یمكن• 
 8282-242 )855(-1 

 أو  الھاتف؛ على  للتقدم
 المقاطعة أو المدینة في  المحلیة االجتماعیة الخدمات إدارة زیارة یرجى • 

 العیش  محل
 في . الكاملة FAMIS أو Medicaid مزایا على  للحصول تقییمك  سیتم
 لبرنامج تقییمك  فسیتم الكاملة، المزایا على  للحصول التأھل عدم حالة

Plan First .في  الرغبة عدم أو النسل، تحدید  إلى  الحاجة عدم عند 
 األھلیة بموظف االتصال فیجب ،Plan First برنامج في  المشاركة

 .المحلیة االجتماعیة  الخدمات دارةإ في  بك  الخاص

 ؟ Plan First طبیب على  العثور یمكنني أین

 والعیادات المجتمع صحة ومراكز الصحیة اإلدارات من العدید تقبل
 زیارة یرجى . Plan First برامج األطباء ومكاتب

www.planfirst.org  منك بالقرب مشارك  طبیب على  للعثور 

 األسرة تنظیم لزیارة موعد تحدید یجب ،Plan First في  تسجیلك  بمجرد
 .اختیارك  من مشارك  طبیب مع

 

http://www.planfirst.org/
http://www.hrsa.gov/
http://www.planfirst.org/
http://www.planfirst.org/
http://www.coverva.org/
http://www.planfirst.org/

	ليست هناك مدفوعات مشتركة مطلوبة

