
BẢO HIỂM SỨC KHỎE MIỄN PHÍ 
CHO TRẺ EM
FAMIS là chương trình bảo hiểm sức khỏe của Virginia dành cho trẻ em 
không có bảo hiểm.  Cả FAMIS và Children’s Medicaid đều chi trả cho tất cả 
các dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết cho trẻ em đang lớn để giúp tránh bị ốm, 
cùng với dịch vụ chăm sóc y tế sẽ giúp trẻ nếu trẻ bị ốm hoặc thương tích.

• Kiểm tra sức khỏe trẻ sơ sinh
• Thăm khám bác sĩ
• Chăm sóc nha khoa
• Chăm sóc cấp cứu
• Thăm khám ở bệnh viện
• Chăm sóc thị lực

Quy mô gia 
đình

Hàng năm Hàng tháng

1 $27,860 $2,322
2 $37,536 $3,128
3 $47,212 $3,935
4 $56,888 $4,741
5 $66,564 $5,547
6 $76,240 $6,354
7 $85,916 $7,160
8 $95,592 $7,966

Cộng thêm 
người $9,676 $807

CHI PHÍ CHO GIA ĐÌNH
FAMIS và Medicaid cho trẻ em không có chi phí ghi danh, phí bảo hiểm 
hàng tháng hay đồng thanh toán

KHẢ NĂNG HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN
Điều kiện nhận FAMIS hoặc Medicaid cho trẻ em:
• Đang sống tại Virgina
• Độ tuổi dưới 19
• Là công dân Hoa Kỳ hoặc người nhập cư cư trú hợp pháp
• Sống trong gia đình đáp ứng các hướng dẫn về thu nhập
(Chỉ dành riêng cho FAMIS, trẻ em cũng phải đang không được bảo hiểm)

DỊCH VỤ ĐƯỢC BẢO HIỂM

CÁCH ĐĂNG KÝ
1. Xin gọi Cover Virginia theo số 1-833-5CALLVA (833-552-5582)

TDD: 1-888-221-1590 để đăng ký qua điện thoại
2. Đăng ký trực tuyến tại www.commonhelp.virginia.gov
3. Ghé thăm Sở Dịch vụ Xã hội địa phương

Truy cập www.coverva.org để biết thêm thông tin
FAMIS là một chương trình của Commonwealth of Virginia    FAMIS-6 0223

bao gồm 5% khấu trừ tiêu chuẩn.
Dựa trên tổng thu nhập là thu nhập của bạn trước thuế và các 
khoản khấu trừ.

• Chủng ngừa
• Chăm sóc sức khỏe tinh thần
• Thuốc theo toa
• Kiểm tra sức khỏe trẻ em
• Xét nghiệm và chụp X-quang
• Và hơn thế nữa...

Kết nối những người Virginia với 
Bảo hiểm Y tế Giá Phải Chăng

http://www.coverva.org/



