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ښوونځي ته د ستنیدلو )بٻک ټو سکول( د پیغام چیک لسټ  

BTS 2022 کمپاین: SMS پیغامونه  

د ښوونځي زنګ وھونکی دی! ځان چمتو کړئ او دا ډاډه کړئ چې سږ کال په تعلیمي کال کې تاسو د '
ماشومانو لپاره 

روغتیایي بیمه ترالسه کړئ. د غوښتنلیک ورکولو لپاره  commonhelp.gov  ته مراجعه وکړئ. 

دا د ماشومانو لپاره د کتابونو لوستلو مناسب وخت دی. د Medicaid  یا   FAMIS  د عریضې لپاره  commonhelp.gov  ته '
 . مراجعه وکړئ

Medicaid  !په دې خبره ځان ډاډه کړئ چې تاسو د روغتیایي بیمې سربٻره د ښوونځي اړوند ټولې اړتیاوې پوره کړې دي
او   FAMIS  سږ کال واکسینونه، د ډاکټر معاینات، عادي معاینات، عینکې او د دې سربٻره د نورو ډیرو شیانو  لپاره تاسو ته 

مرسته وړاندې کوي !  

تاسو ښوونځي ته د ستنیدو چیک لیسټونه ګورئ؟ په خپل دې لیست کې د روغتیایي بیمې په اړه د قناعت حاصلولو لپاره 
coverva.org  ته مراجعه وکړئ! د تازه معلوماتو د ساین اپ کیدو    لپاره  268782   ته  SCHOOL   ټیکسټ کړئ.  

آیا ستاسو د کورنۍ لپاره په دې تعلیمي کال کې د روغتیایي بیمې انتظام شوی دی؟ ښوونځي ته د ستنیدو په اړه د ھر 
ډول تازه معلوماتو د ساین اپ کیدو   لپاره  268782   ته  SCHOOL   ټیکسټ کړئ. 

آیا د راتلونکي تعلیمي کال لپاره تاسو روغتیایي بیمه لرئ؟ ساین اپ کیدل آسان دي! د نورو معلوماتو او مرستې لپاره 
coverva.org  ته مراجعه وکړئ. د تازه معلوماتو د ساین اپ کیدو   لپاره  268782   ته  SCHOOL   ټیکسټ کړئ 

پټ  د BTS 2022 روبو کال )Robo call( لپاره سکر

ھیلو٬ دا پیغام د {School Name} له اړخه دی  

صبر وکړئ، فون مه بندوئ! دا ډاډ حاصل کړئ چې تاسو د روغتیایي بیمې سربیره په خپل لیست کې موجود ھر ډول 
شیان چیک کړې دي! موږ والدٻنو او سرپرستانو ته د ماشومانو او لویانو لپاره د موجود روغتیایي بیمې په اړه معلومات 

وړاندې کول  غواړو. د    Medicaidاو  FAMIS  له خوا د کلني معایناتو، حفاظتي تزریقونو، د غاښونو د پاملرنې، چې اوس په 
کې لویان ھم شامل دي، رواني روغتیا، د سترګو پاملرنه او عینکو او د نورو ډیرو شیانو په اړه  مرسته او  پوښښ وړاندې 

کیږي.  

S   ټ  یکسټ کړئ. د   CHOOLته السرسی موندل آسان دي! د تازه معلوماتو د ساین اپ کیدو لپاره  268782   تهMedicaid 
نورو معلوماتو ترالسه کولو لپاره  coverva.org  ته مراجعه وکړئ یا په ټول فري شمیره  1-855-212-8282  زنګ ووھئ!   

ستاسو سره مرسته کولی شي.  Cover Virginia ستاسو د مرستې لپاره ترجمانان لري چې په    1590-221-888-1




