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 فھرست کنترل پیامرسانی بازگشت بھ مدرسھ 

 SMS کمپین بازگشت بھ مدرسھ 2022: پیامھای

 «زنگ مدرسھ بھ زودی بھ صدا در می آید! آماده شوید و مطمئن شوید کھ بچھھایتان پوشش سالمت  
برای سال تحصیلی را دارند. برای ارائھ درخواست، بھ commonhelp.gov مراجعھ کنید.»  

«زمان آن است کھ بچھ ھا درس بخوانند! بھ commonhelp.gov بروید تا برای Medicaid یا FAMIS درخواست بدھید.»  

«مطمئن شوید کھ ھمھ ضروریات مدرسھ تان را عالمت زدهاید، از جملھ بیمھ سالمت! Medicaid و  FAMIS امسال با مزایایی مانند 
واکسن ھا، معاینات پزشکی، معاینات تندرستی، عینکھا و بسیاری موارد دیگر، شما را پوشش می دھند!»  

«میخواھید فھرست کنترل بازگشت بھ مدرسھ را بررسی کنید؟ بھ coverva.org بروید تا بیمھ سالمت را در فھرست خود عالمت  
بزنید! کلمھ SCHOOL را بھ 268782 بفرستید تا برای بھ روز رسانیھا نامنویسی کنید.» 

«آیا خانواده شما بیمھ سالمت را برای سال تحصیلی بعدی عالمت زده است؟ کلمھ SCHOOL را بھ 268782 بفرستید  
تا برای ھمھ بھ روز رسانیھای مربوط بھ بازگشت بھ مدرسھ نامنویسی کنید!»  

«آیا شما پوشش سالمت برای سال تحصیلی بعدی دارید؟ نامنویسی آسان است! بھ وبسایت coverva.org بروید  
تا معلومات و کمک بیشتر بگیرید! کلمھ SCHOOL را بھ 268782 بفرستید تا برای بھ روز رسانیھا نامنویسی کنید.»  

 BTS Robo 2022 متن تماس
سالم! این پیامی از {نام مدرسھ} است 

صبر کنید، قطع نکنید! مطمئن شوید کھ ھمھ موارد را در فھرست خود عالمت زدهاید، از جملھ بیمھ سالمت! ما میخواھیم معلومات  
،FAMIS  و  Medicaid  .مربوط بھ پوشش مراقبت سالمت برای بچھھا و بزرگساالن را در اختیار والدین و سرپرستان قرار دھیم

معاینات ساالنھ، واکسنھا، مراقبت دندانپزشکی کھ اکنون شامل بزرگساالن میشود، مراقبت سالمت روانی، مراقبت چشم و عینک، و  
بسیاری موارد دیگر را پوشش میدھد

دسترسی بھ Medicaid آسان است! کلمھ SCHOOL را بھ 2668782 بفرستید تا برای بھروز رسانیھا نامنویسی کنید، بھ وبسایت 
coverva.org  بروید، یا برای معلومات بیشتر با شماره  8282-212-855-1  تماس بگیرید!  Cover Virginia  مترجمان شفاھی 

دارد کھ منتظر کمک بھ شما در شماره 1590-221-888-1 ھستند 




