
قائمة مراجعة رسائل العودة إلى المدرسة 

 منشورات وسائل التواصل االجتماعي 

المنشور األول  
ھل أنت جاھز للعودة إلى المدرسة؟ تأكد من فحص كل  

شيء في قائمتك، بما في ذلك التأمین الصحي! تفضل بزیارة  
  coverva.org للتقدیم أو Commonhelp.gov  موقع
 BacktoSchool # .للحصول على مزید من المعلومات

 #CoverVA #FAMIS

المنشور الثاني  
ھل شاھدت النشرة الجدیدة لعام 2022 بشأن العودة إلى  

المدرسة؟  
توفر نشرة العودة إلى المدرسة، المتوفرة على مواقع  

Cover Virginia اإللكترونیة، لآلباء واألوصیاء معلومات  
حول تغطیة الرعایة الصحیة المتاحة لألطفال والبالغین.  

تفضل بزیارة Coverva.org/BT S الیوم وراجع صفحات  
الویب الجدیدة الخاصة بالعودة إلى المدرسة!  
 BacktoSchool #CoverVA #FAMIS#

المنشور الثالث  
حان الوقت لتحدید موعد فحوصات األسنان قبل العودة إلى  

المدرسة! یغطي برنامج  Medicaid  زیارات وتنظیفات 
األسنان  المنتظمة حتى تتمكن من البقاء بصحة جیدة طوال 

العام. تفضل  بزیارة  coverva.org الیوم لمعرفة المزید! # 
#dentalhealth CoverVA #FAMIS

المنشور الرابع 
ھل تعلم؟ یغطي برنامج Medicaid: فحوصات الصحة السنویة  
لألطفال والرضع والمراھقین، واألدویة الموصوفة، واللقاحات،  
وزیارات الطبیب، والعنایة باألسنان، والرعایة الصحیة العقلیة،  
ورعایة الطوارئ، والرعایة البصریة والنظارات، واالختبارات  

واألشعة السینیة، واإلقامة في المستشفى ... وأكثر من ذلك  
بكثیر 



قائمة مراجعة رسائل العودة إلى المدرسة 

المنشور الخامس  
أرسل  SCHOOL إلى 2668782 للتسجیل للحصول على التحدیثات أو  
تفضل بزیارة coverva.org/back-to-school لمزید من المعلومات

المنشور السادس  
ھل أنت مستعد للعام الدراسي القادم؟ لقد حصلنا على التغطیة  

الصحیة الخاصة بعودتك إلى المدرسة! یغطي برنامج  
 Medicaid

الفحوصات الطبیة السنویة، واللقاحات، والعنایة باألسنان، 
  coverva.org/apply والصحة العقلیة، والمزید. تفضل

للتسجیل الیوم! ھل أجریت فحص أسنانك ھذا العام؟  فحوصات
العودة إلى المدرسة ھي الوقت المثالي للتسجیل وتنظیف تلك  

األسنان! یشمل برنامج  Medicaid اآلن تغطیة األسنان 
للبالغین! ھل أنت عضو بالفعل في برنامج  Medicaid؟ 

اتصل بـ  DentaQuest  على  
888- 912- 3456 لالشتراك والحصول على  

BacktoSchool #dentalhealth # .المزید من المعلومات
 #CoverVA #FAMIS

المنشور السابع 
األمر سھل للغایة 

تقدم بطلب على موقع Commonhelp.gov أو اتصل على  
الرقم المجاني

1-855-242-8282 )ھاتف الصم وضعاف السمع:  
  . )1-888-221-1590

یوجد في  Cover Virginia مترجمون فوریون من 
بین  الموظفین الذین ینتظرون مساعدتك!   




