
‘Chuông trường học sắp sửa reo rồi! Hãy sẵn sàng và đảm bảo con quý vị
có bảo hiểm sức khỏe cho năm học này. Vui lòng truy cập commonhelp.gov
để đăng ký.’

‘Đã đến lúc các bạn trẻ đi học! Hãy truy cập commonhelp.gov để đăng ký Medicaid hoặc
FAMIS.’

‘Hãy đảm bảo là quý vị đã đánh dấu tích tất cả những mục cần thiết cho trường học, bao gồm cả
bảo hiểm sức khỏe! Năm nay, Medicaid và FAMIS đã bảo hiểm cho quý vị các quyền lợi như vắc
xin, thăm khám bác sĩ, kiểm tra sức khỏe, kính mắt và còn hơn thế nữa!’

‘Quý vị đang xem danh sách kiểm cho ngày khai giảng? Hãy truy cập coverva.org để đánh dấu
tích bảo hiểm sức khỏe trong danh sách của quý vị! Soạn tin SCHOOL gửi 268782 để đăng ký
nhận thông tin cập nhật.’

‘Gia đình quý vị đã đánh dấu tích bảo hiểm sức khỏe cho năm học hay chưa? Soạn tin SCHOOL
gửi 268782 để đăng ký nhận thông tin cập nhật về mọi thứ liên quan tới ngày khai giảng!’

‘Quý vị đã có bảo hiểm sức khỏe cho năm học sắp tới hay không? Đăng ký thật dễ dàng! Hãy truy
cập coverva.org để biết thêm thông tin và nhận hỗ trợ! Soạn tin SCHOOL gửi 268782 để đăng ký
nhận thông tin cập nhật.’
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Chờ chút nào, xin đừng cúp máy vội! Hãy đảm bảo rằng quý vị đã đánh dấu tích mọi thứ trong
danh sách của mình, bao gồm cả bảo hiểm sức khỏe! Chúng tôi muốn cung cấp cho các bậc phụ
huynh và người giám hộ thông tin về bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho trẻ em và người lớn.
Medicaid và FAMIS chi trả bảo hiểm cho kiểm tra sức khỏe hàng năm, chủng ngừa, chăm sóc
răng miệng, hiện dành cho cả người lớn, chăm sóc sức khỏe tâm thần, chăm sóc thị lực và kính
mắt, và còn nhiều hơn nữa.
Thật dễ dàng để tiếp cận Medicaid! Soạn tin SCHOOL gửi 2668782 để đăng ký nhận thông tin
cập nhật, truy cập coverva.org hoặc gọi miễn phí theo số l-855-212-8282 để biết thêm thông tin!
Cover Virginia có phiên dịch viên túc trực hỗ trợ cho quý vị theo số 1-888-221-1590.
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