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آیا تاسو ښوونځي ستنیدو تھ چمتو یاست؟ځ ان ډاډه کړئ چې د خپلې روغتیایي بیمې 
سربیره مو پھ خپل لست کې  موجود ټول شیان برابر کړې وي! د غوښتنلیک ورکولو 

 coverva.org تھ مراجعھ وکړئ یا د  نورو معلوماتو لپاره commonhelp.gov لپاره
BacktoSchool #CoverVA #FAMIS#  .تھ مراجعھ وکړئ

پوسٹ نمبر  2
کیا آپ نے    2022کا سکول کو واپسی کا نیا کتابچه دیکھا ہے؟  

  Cover Virginiکی ویب سائیڻس پر دستیاب سکول کو واپسی کے متعلق اس 
کتابچے میں بچوں اور بڑوں کے لیے دستیاب ہیلتھ کیئر کوریج کے بارے میں والدین 

Coverva.org/    اور سرپرستوں کے لیے معلومات فراہم  کی گئی ہیں۔ آج ہی
پر جائیں  اور سکول واپسی کے متعلق نئے ویپ بیجز   BTS

 BacktoSchool #CoverVA #FAMIS#  !دیکھیں
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سکول واپسی سے پہلے اپنے دانتوں کے معائنے کے لیے وقت مقرر کرنے کا وقت آ 

گیا ہے! 
  Medicaidکی طرف سے دانتوں کے معمول کے معائنوں اور صفائی کے لیے 

کور فراہم کیا جا رہے لہذا آپ پورا سال  اپنی تندرستی کو برقرار رکھ سکتے/سکتی 
ہیں۔ مزید جاننے کے لیے آج ہی 

dentalhealth #CoverVA #FAMIS#  !پر جائیںcoverva.org  
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کیا آپ کو معلوم ہے؟    Medicaidکی  طرف سے  ان چیزوں کے لیے کور فراہم کیا 
جا رہا ہے: چھوڻے اور بڑے بچوں اور نو عمروں کے معمول کے ساالنه معائنے، 

نسخے پر ملنے والی دوائیاں، حفاظتی  ڻیکے، ڈاکڻری معائنے، ذہنی صحت کی دیکھ 
بھال، ایمرجنسی کی ضروریات، بصارت کی دیکھ بھال اور عینکیں، ڻیسڻس اور 

ایکسرے، ہسپتال میں داخله ۔۔۔ اور مزید بہت کچھ! 



وونځي تھ د واپسۍ )بېک ټو سکول( د پیغام چیک لسټ  
تازه ترین معلومات کے لیے SCHOOL لکھ کر  2668782 پر  ڻیکسٹ 
کریں یا مزید معلومات کے لیے -coverva.org/back-to school پر 

جائیں!
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کیا آپ اگلے تعلیمی سال کے لیے تیار ہیں؟ ہمارے پاس آپ کی 

  Medicaid  !سکول واپسی کے لیے ہیلتھ کوریج موجود ہے
کی طرف سے  معمول کے ساالنه معائنوں، حفاظتی ڻیکوں، 

دانتوں کی دیکھ بھال، ذہنی صحت اور دیگر چیزوں کے لیے 
coverva.org/  کور فراہم کیا جاتا ہے۔ آج ہی اندراج کے لیے

apply  پر  جائیں! کیا آپ  نے  اس سال کا دانتوں کا معائنه 
کروا لیا  ہے؟ سکول واپسی سے پہلے کا معائنه ان دانتوں کی 
صفائی کے لیے بہترین  موقع  ہے! اور اب  Medicaid  کی 
طرف سے بڑوں کے لیے دانتوں کی دیکھ  بھال کو بھی شامل 

کر لیا گیا  ہے! کیا آپ پہلے ہی سے  Medicaid  کے/کی  
ممبر ہیں؟ سائن اپ کرنے یا مزید معلومات کے لیے  

DentaQuest  کو  888-912-3456  پر کال  کریں۔  
 BacktoSchool #dentalhealth#

 CoverVA #FAMIS#
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یه انتہائی آسان ہے!  

commonhelp.gov  پر درخواست دیں یا ڻال 

1-855-242-8282 (TTY: 1-888-  فری نمبر

  1590-221)پر  کال کریں۔  Cover Virginia والوں 
کے پاس آپ کی مدد کے لیے ترجمان موجود ہیں جو آپ 

کے منتظر ہیں!  




