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BTS 2022 کمپین: SMS میسجز 

'سکول کی گھنڻی بجنے والی ہے! تیار ہو جائیں اور اس  بات کا اطمینان کر لیں   کہ اس تعلیمی سال کے لیے آپ کے 
بچوں کے لیے ہیلتھ کوریج دستیاب ہے۔ درخواست دینے کے لیے  commonhelp.gov  پر جائیں۔' 

'بچوں کے لیے کتابوں کی طرف لوڻنے کا وقت آ گیا ہے!  Medicaid  یا  FAMIS  کے لیے درخواست دینے کے  
' لیے  commonhelp.gov  پر جائیں۔ 

'اس بات کا اطمینان کر لیں کہ آپ نے ہیلتھ انشورنس سمیت سکول سے متعلق ضروریات  کے  بارے میں  اپنی تسلی کر 
کے  معائنوں  معمول  ڈاکڻری  مالقاتوں،  ویکسینز،  لیے  کے  آپ  نے اس سال  کہ  Medicaid  اور  FAMIS  والوں  ہے !  یہ  لی 

عینک وں، اور اس کے عالوه بہت  سی دیگر چیزوں کے لیے آپ کو فوائد فراہم کر رکھے ہیں!' 
بارے میں   ہیلتھ انشورنس  کے  اپنی  اس  فہرست میں سے  ہیں؟  رہے/رہی  دیکھ  واپسی کی چیک لسڻس  'آپ سکول 
 SCHOOL  پر جائیں! تازه ترین معلومات کے لیے  سائن اپ کرنے کے لیے  268782  پر  coverva.org  تسلی کرنے کے لیے

لکھ کر ڻیکسٹ کریں۔' 
کیا آپ کے گھر والوں کے لیے اس تعلیمی سال کے لیے ہیلتھ انشورنس کا انتظام ہو گیا ہے؟ سکول واپسی کے متعلق  

ہر قسم کی تازه ترین معلومات کے لیے سائن اپ کرنے کے لیے  268782  پر SCHOOL  لکھ کر ڻیکسٹ کریں۔' 
کیا آپ کے پاس آنے والے تعلیمی سال کے لیے ہیلتھ کوریج موجود ہے؟ سائن اپ کرنا کوئی مسئلہ نہیں! مزید معلومات  
اور  مدد   کے لیے  coverva.org  پر جائیں! تازه ترین معلومات کے لیے سائن اپ کرنے کے لیے  268782  پر  SCHOOL  لکھ کر 

ڻیکسٹ کریں۔' 

BTS 2022  روبو کال )Robo call( کے لیے سکرپٹ  
ہیلو! یہ میسج {School Name} کی طرف سے ہے 

رکیے، فون بند نہ کریں! اطمینان کر لیں کہ آپ نے ہیلتھ انشورنس سمیت اپنی فہرست میں موجود ہر چیز کے متعلق  
تسلی کر لی ہے! ہم والدین اور سرپرستوں کو بچوں اور بڑوں کے لیے دستیاب ہیلتھ کیئر کے کوریج کے بارے میں معلومات  
فراہم  کرنا چاہتے ہیں۔  Medicaid  اور  FAMIS  کی طرف سے ساالنہ معائنوں، حفاظتی ڻیکوں، دانتوں کی دیکھ بھال، جس 
میں اب بڑے بھی شامل ہیں، ذہنی صحت،  بصارت  کی دیکھ بھال، اور عینکوں اور بہت سی دوسری چیزوں کے بارے میں 

کورفراہم کیا جا رہا ہے ۔ 

 SCHOOL  تک رسائی کوئی مسئلہ نہیں!  تازه ترین معلومات کے لیے سائن اپ کرنے کے لیے  2668782  پر  Medicaid
کریں!  کال  نمبر  8282-212-855-1  پر  فری  ڻال  یا  جائیں  لیے  coverva.org  پر  کے  معلومات  مزید  کریں،  ڻیکسٹ  کر  لکھ 

Cover Virginia  والوں کے پاس  1590-221-888-1  پر آپ کی مدد کے لیے   ترجمان موجود ہیں جو آپ کے منتظر ہیں۔ 

سکول کو واپسی (بیک ڻو سکول) کی میسجنگ کی چیک 
لسٹ 




