
DANH SÁCH KIỂM NGÀY 
KHAI GIẢNG QUA TIN NHẮN

Bài đăng Trên Mạng Xã hội
Bài đăng l

Bạn đã sẵn sàng cho Ngày Khai Giảng chưa? Hãy đảm bảo là quý 

vị đã đánh dấu tích tất cả các mục, bao gồm cả bảo hiểm sức 

khỏe! Truy cập commonhelp.gov để đăng ký hoặc coverva.org 

để biết thêm thông tin. #BacktoSchool #CoverVA #FAMIS

Bài đăng 2

Bạn đã thấy tờ rơi Ngày Khai Giảng 2022 chưa?

Tờ rơi Ngày Khai Giảng đã có trên trang web Cover Virginia, 

cung cấp cho các bậc phụ Huynh và người giám hộ thông tin về 

bảo hiểm chăm sóc sức khỏe có sẵn dành cho trẻ em và người 

lớn. Hãy truy cập Coverva.org/BT S ngay hôm nay và xem trang 

web Ngày Khai Giảng mới! #BacktoSchool #CoverVA #FAMIS

Bài đăng 3

Đã đến lúc bạn hẹn khám nha khoa trước khi đến trường! 

Medicaid chi trả cho thăm khám nha khoa và lấy vôi răng định 

kỳ, vậy bạn mới có thể khỏe mạnh suốt cả năm. Hãy truy cập 

coverva.org ngay hôm nay để tìm hiểu thêm! #dentalhealth 

#CoverVA #FAMIS

Bài đăng 4

Bạn có biết? Medicaid chi trả: Khám sức khỏe hằng năm dành 

cho trẻ nhũ nhi, trẻ em và trẻ vị thành niên, thuốc kê đơn,

chủng ngừa, thăm khám bác sĩ, chăm sóc nha khoa, chăm sóc 

sức khỏe tâm thầm, chăm sóc cấp cứu, chăm sóc nhãn khoa và 

kính mắt, xét nghiệm và chụp X-quang, nằm viện …và còn hơn 

thế nữa!
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KHAI GIẢNG QUA TIN NHẮN

Bài đăng 5

Soạn tin SCHOOL gửi 2668782 để đăng ký nhận thông tin cập 

nhật hoặc truy cập coverva.org/back-to-school để biết thêm 

thông tin!

Bài đăng 6

Bạn đã sẵn sàng cho năm học tới chưa? Chúng tôi có bảo hiểm 

sức khỏe cho lần trở lại trường của bạn! Medicaid chi trả cho 

khám sức khỏe hằng năm, chủng ngừa, chăm sóc nha khoa, chăm 

sóc sức khỏe tâm thầm v.v. Hãy truy cập coverva.org/apply để 

ghi danh ngay hôm nay! Bạn đã khám răng năm nay chưa? Khám 

sức khỏe cho Ngày Khai Giảng là dipk tuyệt với để tham gia và 

làm sạch răng miệng! Giờ đây, Medicaid còn có cả bảo hiểm nha 

khoa cho người lớn! Bạn là một thành viên của Medicaid rồi 

chứ? Hãy gọi DentaQuest theo số:

888-912-3456 để đăng ký hoặc biết thêm thông tin. #Back-

toSchool #dentalhealth #CoverVA #FAMIS

Bài đăng 7

Dễ dàng như đếm 1-2-3!

Hãy đăng ký theo liên kết: commonhelp.gov hoặc gọi số miễn 

phí:

1-855-242-8282 (TTY: 1-888-221-1590).

Cover Virginia có phiên dịch viên túc trực hỗ trợ bạn


