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فهرست کن ت�ل پ�امرس نای بازگشت به مدرسه

 �  ست رسانههای اجتما�  

 1�ست 
ن ش��د   آ�ا برای بازگشت به مدرسه آمادە هست�د؟ مطمنئ

ا�د، از جمله  که همه موارد را در فهرست خود عالمت زدە 
ب�مه سالمت! برای ارائه درخواست، به و�سا�ت  

commonhelp.gov و برای معلومات ب�ش�ت به و�سا�ت
coverva.org # .مراجعه کن�دBacktoSchool 

#CoverVA #FAMIS 

 2�ست 
» را د�دە2022آ�ا بروشور جد�د «بازگشت به مدرسه 

؟ 

ا�د
 Coverبروشور «بازگشت به مدرسه» که در و�سا�ت  

Virginia   موجود است، معلومایت را در�ارە پوشش موجود
کند.  ها و بزرگساالن ارائه � مراقبت سالمت برای بچه 

بازد�د کن�د و صفحات  Coverva.org/BTSامروز از  
نیت جد�د  را ببین�د!  «بازگشت به مدرسه» این�ت

#BacktoSchool #CoverVA #FAMIS 

 3�ست 
های  پ�ش از بازگشت به مدرسه، زمان آن است که تار�ــــخ

ش� معاینه ن ن کن�د! های دندان�پ هامعاینه Medicaidتان را تعینی
نکاری  ش� را پوشش � و تم�ی ن دهد تا شما  های عادی دندان�پ

،  بتوان�د در تمام طول سال سال م بمان�د. برای معلومات ب�ش�ت
 dentalhealthمراجعه کن�د! # coverva.orgامروز به

#CoverVA #FAMIS 

 4�ست 
دهد: معاینه  این موارد را پوشش �  Medicaidدا�ست�د؟  آ�ا �

تندرسیت ساالنه برای نوزادان، کودکان و نوجوانان، داروهای  
ش�،  ای، وا�سن �سخه  ن ها، مراجعه به پزشکان، مراقبت دندان�پ

، مراقبت چشم و عینک، �ست ها و  مراقبت سالمت رواین
ی  های ب�مارستان ...و �س�اری موارد د�گر! اشعه ا�کس، �س�ت



 5�ست 
هاروز رساین بفرست�د تا برای به 2668782را به  SCHOOLکلمه 

، به و�سا�ت نام ن��� کن�د �ا برای معلومات ب�ش�ت

coverva.org/back-to-school د! مراجعه کن� 

 6�ست 
آ�ا برای سال تحص�� بعدی آمادە هست�د؟ ما  

ا�م! پوشش بازگشت شما به مدرسه را آمادە کردە 
Medicaid   موارد ز�ر را به صورت ساالنه پوشش

 دهد �
، وا�سن  ش�،  معاینات تندرسیت ن ها، مراقبت دندان�پ

، و موارد د�گر. از  سالمت رواین
coverva.org/apply  ن���  بازد�د کن�د تا امروز نام

ش� امسال خود را انجام   ن کن�د! آ�ا معاینه دندان�پ
ا�د؟ معاینات بازگشت به مدرسه، فرصیت عا�  دادە 

ن کردن دندان  ا�نون  Medicaidها است! و  برای تم�ی
ش� برای بزرگساالن را شامل �  ن شود! پوشش دندان�پ

 DentaQuestهست�د؟ با   Medicaidاز قبل عضو 
 به شمارە 

�د تا نام 888-912-3456 ن��� کن�د �اتماس بگ�ی
�د. # معلومات ب�ش�ت   BacktoSchoolبگ�ی

#dentalhealth #CoverVA #FAMIS 

7�ست    
! 1-2-3آسان است، مثل  

درخواست بده�د �ا با شمارە  commonhelp.govدر 
) TTY  :1-888-221-1590(  8282-242-855-1  را�گان

�د.  جمان شفا� دارد که   Cover Virginiaتماس بگ�ی م�ت
 منتظر کمک به شما هستند! 
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