
ወደ ትምህርት ቤት እንመለስ  የመልእክት የማመሳከሪያ ዝርዝር 
   የማህበራዊ ትስስር መገናኛ ብዙሀን ልጥፍ  

ልጥፍ 1 
ወደ ትምህርት ቤት ለመመለስ ዝግጁ ነዎት? የጤና መድን 
ዋስትናዎን ጨምሮ ዝርዝርዎን አይተው ሁሉንም 
ነገር ማዘጋጀትዎን እና ማሟላትዎን ያረጋግጡ! ለማመልከት 
commonhelp.gov ን ይጎብኙ ወይም ተጨማሪ መረጃ 
ለማግኘት coverva.org ይጎብኙ። 
#BacktoSchool #CoverVA #FAMIS 

ልጥፍ 2 
አዲሱን የ2022 ወደ ትምህርት ቤት እንመለስ (Back to 
School) በራሪ ወረቀት አይተውታል? 
በCover Virginia ድረ ገጾች ላይ ይገኛል፣ ወደ ትምህርት ቤት 
እንመለስ (Back to School) በራሪ ወረቀት ለህጻናት እና 
ለአዋቂዎች ሊሠጥ ስለሚችል የጤና ክብካቤ ሽፋን ለወላጆች እና 
ለአሳዳጊዎች መረጃ ይሠጣል። Coverva.org/BT S ን 
ዛሬውኑ ይጎብኙ እና አዲሶቹን የBack to School ድረ ገጾች 
ይመልከቱ! 
#BacktoSchool #CoverVA #FAMIS 

ልጥፍ 3 
ወደ ትምህርት ቤት ከመመለስዎ በፊት የጥርስ ህክምና 
ምርመራዎችን ለማድረግ ቀጠሮ የሚያስይዙበት ጊዜ አሁን 
ነው! Medicaid ለመደበኛ የጥርስ ህክምና ጉብኝቶች እና 
እጥበቶች ሽፋን ይሠጣል፣ ስለዚህ ዓመቱን ሁሉ ጤናማ ሆነው 
መቆየት ይችላሉ። ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት coverva.org ን 
ዛሬውኑ ይጎብኙ! #dentalhealth #CoverVA #FAMIS 

ልጥፍ 4 
ይህን ያውቁ ኖሯል? Medicaid ለህጻናት፣ ለልጆች እና በአስራዎቹ 
የእድሜ ክልል ውስጥ ለሚገኙ ታዳጊዎች አመታዊ የጤና 
ምርመራዎች፣ በሐኪም ለታዘዙ መድሀኒቶች፣ ክትባቶች፣ ለሐኪም 
ጉብኝቶች፣ ለጥርስ ህክምና፣ ለአእምሮ 
ጤና ክብካቤ፣ ለER ክብካቤ፣ ለአይን ህክምና እና ለመነጽር፣ 
ለምርመራዎች እና ራጅ፣ ለሆስፒታል ቆይታዎች፣ እና 
 ለሌሎችም በርካታ ክብካቤዎች ሽፋን ይሠጣል! 



ልጥፍ 5 
ወቅታዊ መረጃዎችን ለማግኘት እንዲችሉ ለመመዝገብ/sign up 
ለማድረግ ለትምህርት ቤቱ ወደስልክ ቁጥር 2668782 የጽሁፍ 
መልእክት ይላኩ ወይም ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት 
coverva.org/back-to-school ን ይገብኙ! 

ልጥፍ 6  
ለቀጣዩ የትምህርት ዘመን ዝግጁ ነወት? የእርስዎን ወደ ትምህርት ቤት 
እንመለስ (back to school) የጤና ሽፋን አግኝተናል! Medicaid 
ለዓመታዊ የጤና ምርመራዎች፣ 
ለክትባቶች፣ ለጥርሰ ህክምና፣ እና ለሌሎችም ሽፋን 
ይሰጣል፡፡ ዛሬውኑ ለመመዝገብ coverva.org/applyን ይገብኙ! 
በዚህ ዓመት የጥርስ ምርመራዎን አድርገዋል? 
የወደ ትምህርት ቤት እንመለስ (Back to school) 
ምርመራዎች ወደ ማዕከሉ ገብተው ጥርሶችዎን የሚያሳጥቡበት 
ትክክለኛ ጊዜ ነው! በተጨማሪም Medicaid አሁን ለአዋቂዎች 
የጥርስ ህክምና ሽፋንን አካቷል! የMedicaid አባል ሆነዋል? sign 
up ለማድረግ ወይም ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ለ DentaQuest 
በስልክ ቁጥር  
888-912-3456 ይደውሉ፡፡
#BacktoSchool #dentalhealth #CoverVA
#FAMIS

ልጥፍ 7 
1-2-3 የማለትን ያህል ቀላል ነው!
በcommonhelp.gov ገጽ ያመልክቱ ወይም ከክፍያ ነጻ የስልክ
መስመር
1-855-242-8282 (TTY: 1-888-221-1590)
ይደውሉ፡፡ 
Cover Virginia አስተርጓሚዎች ያሉት ሲሆን 
ሰራተኞቹም እርስዎን ለመርዳት እየጠበቁዎት 
ይገኛሉ! 

ወደ ትምህርት ቤት እንመለስ  የመልእክት የማመሳከሪያ ዝርዝር 




