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ወደ ትምህርት ቤት እንመለስ (BACK TO SCHOOL) 
የመልእክት ማመሳከርያ ዝርዝር 

የ2022 የBTS ዘመቻ: አጭር የጽሁፍ መልእክቶች 

የትምህርት ቤቱ ደውል ሊደወል ነው! ይዘጋጁ እና ልጀችዎ በዚህ የትምህርት ዘመን ተፈጻሚ የሚሆን 
የጤና ዋስትና ሽፋን ያላቸው መሆኑን ያረጋግጡ። ለማመልከት commonhelp.gov ን ይገብኙ።  
‘ልጀች የትምህርት ቤት መጽሀፋቸውን የሚያነሱበት ጊዜው አሁን ነው! ለ Medicaid ወይም FAMIS ለማመልከት 
commonhelp.govን ይገብኙ።’ 
የጤና መድን ዋስትናን ጨምሮ ‘ሁሉም የትምህርት ቤት አስፈላጊ ነገሮች በሙሉ መካተታቸውን እርግጠኛ ይሁኑ! Medicaid እና 
FAMIS እንደ ክትባቶች፣ የሀኪም ጉብኝተች፣ የጤና ምርመራወች፣ መነጽር እና ሌሎች ከመሳሰሉ ጥቅማ ጥቅሞች ጋር በዚህ ዓመት 
ሽፋን እንዲያገኙ 
አድርጎዎታል!’ 
‘የወደ ትምህርት ቤት እንመለስ (back to school)ን የማመሳከርያ ዝርዝር እየተመለከቱ ነው? የእርስዎ የጤና መድን ዋስትና 
ዝርዝር ላይ ምልክት ለማድረግ ወደ coverva.org ገጽ ይሂዱ! ወቅታዊ መረጃ ማግኘት እንዲችሉ sign up ለማድረግ 
ለትምህርት ቤቱ ወደዚህ ስልክ ቁጥር 268782 መልእክት ይላኩ።’ 
‘ቤተሰብዎ ለዚህ የትምህርት ዘመን የጤና መድን ዋስትና ሞልቷል? ወደ ትምህርት ቤት እንመለስ (back to school)ን 
በተመለከተ ስለማንኛውም ነገር ወቅታዊ መረጃ እንዲደርስዎት sign up ለማድረግ ለትምህርት ቤቱ ወደዚህ ስልክ ቁጥር 
268782 መልእክት ይላኩ!’ 
‘ለመጪው የትምህርት ዘመን የሚሆን የጤና ሽፋን አለዎት? ሽፋኑን ማግኘት (Signing up) ቀላል ነው! ተጨማሪ መረጃ እና 
ድጋፍ ለማግኘት ይህን ድረገጽ coverva.org ይጎብኙ! ወቅታዊ መረጃ እንዲደርስዎት sign up ለማድረግ ለትምህርት ቤቱ ወደዚህ 
ስልክ ቁጥር 268782 መልእክት ይላኩ።’ 

የ2022 የBTS Robo አስቀድመ የተዘጋጀ የስልክ ጥሪ ጽሁፍ 

ሄሎ! ይ ሄ  ከ {የ ትም ህር ት  ቤቱ  ስም  } ለ  እ ር  ስ  ዎ  የ  ተ  ላ ለ  ፈ  መ  ል እ  ክ  ት  ነው

ቆይ፣ አይዝጉት! የጤና መድን ዋስትናን ጨምሮ ዝርዝርወ ውስጥ ሁሉም ነገር ምልከት የተደረገበት (የተሟላ) መሆኑን ያረጋግጡ! ለህጻናት እና 
አዋቂዎች ስለሚሰጡ የጤና ክብካቤ ሽፋን ለወላጆች እና ለአሳዳጊዎች መረጃ ልንሰጣቸው እንፈልጋለን። Medicaid እና FAMIS ለአመታዊ 
የጤና ምርመራዎች፣ ለክትባቶች፣ በአሁኑ ወቅት አዋቂዎችን ለሚያካትተው ለጥርስ ህክምና፣ ለአእምሮ ጤና ህክምና፣ ለዓይን ህክምና እና መነጽር እና 
ለሌሎችም ሽፋን ይሰጣሉ። 

Medicaidን ማግኘት ቀላል ነው! ወቅታዊ መረጃ ለማግኘት እንዲችሉ sign up ለማድረግ ለትምህርት ቤቱ ወደ ስልክ ቁጥር 2668782 
መልእክት ይላኩ፤ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት coverva.org, ን ይጎብኙ ወይም በነጻ የስልክ መስመር l-855-212-8282 ይደውሉ! 
Cover Virginia በስልክ ቁጥር 1-888-221-1590 ላይ እርስዎን ለመርዳት በመጠባበቅ ላይ የሚገኙ አስተርጓሚ የሆኑ ባልደረቦች 
አሉት።  




