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ነዚ ዝስዕብ ብቑዕ ዲኻነዚ ዝስዕብ ብቑዕ ዲኻ 
FPO ኣገልግሎታት ዜጋታት ኣገልግሎታት ዜጋታት 
ንዘይኮኑንዘይኮኑ 
(ብስቴትብስቴት-ፈንድ ዝግበሩፈንድ ዝግበሩ) 

FPO ኣገልግሎታት መደብ ዜጋታት ንዘይኮኑ(ስቴት-ፈንድድ)ናይ ዜግነት ወይ ኢሚግሬሽን ኩነታት 
መለክዕታት ንዘይማልኡ ወይእቲ ናይ 5-ዓመት ማይግሬሽን ባር ንዘመልኡ ውልቀ ሰባት ዝውሃብ እዩ፡፡ FPO 
መደባት ኣብ ዋሺንግተን ነበርቲ ንዝኾኑ ኣታዊኦም ከምዝስዕብ ዝኾነ ዝውሃብ እዩ 260% ናይ ፌደራል ናይ 
ድኽነት ደረጃ (FPL) ጾታኝ ናይ ኢሚግሬሽን ኩነታት ብዘየገድስ ንናይ ሙሉእ ስኮፕ ኣፕል ሄልዝ መደባት 
ብቑዓት ንዘይኮኑን ናይ ጥዕና ሽፋን ንዘይብሎምን፡፡  
FPO መደባት ምሽጥራዊ ናይ ስድራ ትልሚ ኣገልግሎታት ንዝጠልቡ ውሑሳት ዘይኮኑ ውልቀ ሰባት እውን 
ይውሃብ፡፡ ኣብ ዝኾነ እዋን ን FPO መደባት ክተመልክት ትኽእል፡፡ 

ንስኻ ከምንስኻ ከም 
ናይ ዋሺንግተን ነባሪ ዶ ትሓስብናይ ዋሺንግተን ነባሪ ዶ ትሓስብ? 

ንስኻ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዋሺንግተን ትነብር ምስእትህሉን ኣብዚ ንምቕጻል ሓሳብ ምስህልወካን ናብቲ 
ስቴት ንስራሕ ኣለሻ እንተድኣኣቲኻ ወይ ስራሕ ክትሰርሕ ናብቲ ስቴት እንተኣቲኻ 

እንታይ ጥቕምታት ኣለውእንታይ ጥቕምታት ኣለው 
እቶም ጥቕምታት ዘካትትዎም፤ ግና ኣብዚ ዝተገደቡ ኣይኮኑን:  

•  �ሓፈሻዊ ናይ ምጣነ ስድራ መከላኸሊ ምብጻሕ 
•   ማዕዳ፣ ትምህር፣ ምልዕዓልን ምሕደራን ናይ ወሊድ መከላኸሊ(ኮንትራሴፕሽን እውን ዝበሃል 

እዩ) 
•   ናይ ማህጸን ካንሰር ምርመራ  
•   ገለ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት(STD)ን ብጾታዊ ትርክብ ዝመሓላፍ ኢንፌክሽን 

(STI) ምርመራን ሕክምናን 
•   ብሓኪም ትእዛዝን ብዘይ ናይ ሓኪም ትእዛዝን ዝውሃብ መከላኸሊ ጥንሲ (መከላኸሊ ጥንሲ) 
•   ና|ይ ስተርላይዜሽን ኣገባባት 

ከመይ ተመልክትከመይ ተመልክት? ኣብ ዝኾነ እዋን ንናይ FPO መደባት 
ነቲ Apple Health ዝተቐበለ ኣቕራቢ ወይ ባዕልኻ ብ1-800-562-3022 ብምድዋል ወይ እቲ 
ማመልከቻ በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ብምሃብ ምምልካት ትኽእል:  

•    �ቡስጣ�ቡስጣ: HCA MEDS, PO Box 45531, Olympia WA 98504-5531 
•     ፋክስፋክስ: 1-866-841-2267 
•     ኢመይልኢመይል: apple@hca.wa.gov 

ኣብ ዋሺንግተን ዘለው ካልኦት ናይ ኣብ ዋሺንግተን ዘለው ካልኦት ናይ 
ጥዕና ሽፋናት እንታይ እዮምጥዕና ሽፋናት እንታይ እዮም? 

ብቑዓት ንዘይኮኑን ሰነድ ዘይብሎምን ስደተኛታት ሓዊሱ ዘለው ናይ ኣፕል ሄልዝ መደባት ርአ 

•     hca.wa.gov/apple-health-non-citizens 
•     hca.wa.gov/apple-health-pregnant-individuals 

ክፍሊ ክፍሊ 1 ከመይ ክትመልኦ ኣለካከመይ ክትመልኦ ኣለካ? ኩሉ እትኽእሎ ነገር ምላእ፡፡ ኣብ ክፍሊ 1 እቲ ማመልከቻ ንዝተኻተቱ ንጹራት ሕቶታት ኣብ ታሕ ዘሎ 
ተወሳኺ ሓበሬታ ርአ፡፡ 

ማመልከቻ ዜጋታት ንዘይኮኑ ንናይ ስድራ ትልሚ ኣገልግሎታት ጥራሕማመልከቻ ዜጋታት ንዘይኮኑ ንናይ ስድራ ትልሚ ኣገልግሎታት ጥራሕ   



ii

ናይ ጥዕና ክንክን በዓል ናይ ጥዕና ክንክን በዓል 
ስልጣንስልጣን(HCA) ማሕበራዊ ድሕነት  ማሕበራዊ ድሕነት 
ቁጽርኻቁጽርኻ(SSN) ከመይ ይጥቀሞከመይ ይጥቀሞ? 

HCA እዚ ሓበሬታ መንነትካ፣ ዜግነትካ፣ ናይ ኢምግሬሽን ኩነታትካ፣ ልደት ዕለትን ንናይ ካልኦት ናይ ጥዕና 
ክንክን ሽፋን ብምርግጋጽ ብቕዕነትካ ንምውሳን ይጥቀመሉ፡፡ HCA ንናይ ኢምግሬሽን ምፍፃም ክባሃል እዚ 
ሓበሬታ ንዝኾነ ናይ ኢምግሬሽን ኤጄንሲ ኣይህብን፡፡ 

ዜጋታት-ንዘይኮኑ መደብ(ስቴት-ፈንድድ)ንኣገልግሎታት FPO ምምልካት ናይ ኢምግሬሽን ኩነታትካ ወይ 
ቀዋሚ ነባሪ ናይ ምጋባር ዕድል ወይ ዜጋ ንክትከውን ዝህልወካ ዕድል ኣይጎድእን፡፡ እንተድኣ SSN ዘይብልካ 
እዚ ቦታታት ክፍቲ ግደፎም፡፡  

HCA ናይ ኢምግሬሽን ኩነታት ናይ ኢምግሬሽን ኩነታት 
ሓበሬታኻ ብኸመይ ይጥቀመሉሓበሬታኻ ብኸመይ ይጥቀመሉ? 

HCA እዚ ሓበሬታ መንነትካ፣ ዜግነትካ፣ ናይ ኢምግሬሽን ኩነታትካ፣ ልደት ዕለትን ንናይ ካልኦት ናይ ጥዕና 
ክንክን ሽፋን ብምርግጋጽ ብቕዕነትካ ንምውሳን ይጥቀመሉ፡፡ 

HCA ንናይ ኢምግሬሽን ምፍፃም ክባሃል እዚ ሓበሬታ ንዝኾነ ናይ ኢምግሬሽን ኤጄንሲ ኣይህብን፡፡ 

ናይ FPO ኣገልግሎታት መደባት-ዜጋታት ንዘይኮኑ(ስቴት-ፈንድድ) ብቑዕነት ካብ ናይ ህዝባዊ ቻርጅ ቴስት 
(public charge test) ናጻ እዩ፡፡ ብዛዕባ ን Apple Health ምምልካትካ ወይ FPO ኣገልግሎታት 
መደባት-ዜጋታት ንዘይኮኑ(ስቴት ፈንድድ) ናይ ኢምግሬሽን ኩነታትካ ወይ ቀዋሚ ነባሪ ወይ ዜጋ ናይ 
ንክትከውን ይጸልው እንተድኣኮይኑ ንጠበቓ ኣዛርብ፡፡ 

ከመልክት እንለለኹ ናይ ቋንቋ ወይ ከመልክት እንለለኹ ናይ ቋንቋ ወይ 
ናይ ድስክልና ኣገልግሎታት ኣሎ ዶናይ ድስክልና ኣገልግሎታት ኣሎ ዶ? 

ብካልኦት ቋንቋታት ናጻ ሓገዝ (ኣስተርጓምን ወይ ዝተተርጎሙ ጽሑፋት ሓዊሱ) ወይ ናይ ድስክልና ቀረባት 
ንምርካብ ብ1-800-562-3022ደውል ዝበለጸ ሓበሬታ ኣብ:  
hca.wa.gov/interpreter-services ርአ፡፡ 

ንምምልካት ፍቓድ ዘለካ ንምምልካት ፍቓድ ዘለካ 
ወኪልወኪል(AREP) ዲኻዲኻ? 

እወ፡፡ AREP ብዛዕና ስድራ ብዝግባእ ዝፈልጥ ኮይኑ ብስድራ ፍቓድ ዝተውሃቦ ኮይኑ ንናይ ስድራ ብቑዕነት 
ወኪሉ ዝሰርሕ እዩ፡፡ እዚ ምስ ናቪገተር ወይ ብሮከር ካብ ፓርትነር ካብ ምኻን ዝተፈለየ እዩ 

ናይ መደብናይ መደብ FPO ኣተዊ መለክዕታት ኣተዊ መለክዕታት 
እንታይ እዮምእንታይ እዮም? 

እቶት ትሕቲ 260% ናይ FPL ክኸውን ይግባእ፡፡ ንዝበለጸ ሓበሬታ ኣብ 
hca.wa.gov/family-planning ርአ፡፡.  

እቲ ናይ ስድራ መጠን ከመይ እቲ ናይ ስድራ መጠን ከመይ 
ይውሰንይውሰን?   መጠን ስድራ ብኩነታት ግብሪ ዝውሰን ይኸውን፡፡ ኣባል ስድራ ማለት መፃምዲ ወይ ፅግዕተኛ እንትኸውን 

ኣመልካቲ ግብሪ ዝመልኣሎም ወይ ፅግዕተኛ ዝሓተሉ እዩ፡፡ እንተድኣናይ ታክስ ፋይል ዘይብልካ፣ እቲ ኣባል 
ስድራ መጻምዲ ወይ ኣብ ሓደ ገዛ ዝነብር ጽግዕተኛ ምስዝኸውን፡፡   



iii

ካልእ ኢንሹራንስ ምስዝህልወካ እሞ ካልእ ኢንሹራንስ ምስዝህልወካ እሞ 
ስቱር ኣገልግሎታት ምስእትደሊስቱር ኣገልግሎታት ምስእትደሊ? 

ኢንሹራንስ እናሃለወካ እውን ሓደ ካብዞም ዝስዕቡ ግዳፋት ምስእተማልእ ስቱር ናይ ስድራ ምጣነ ኣገልግሎት 
ክትረክብ ትኽእል፡፡ 

•     ስቱር ምጣነ ስድራ ኣገልግሎት ትሓቱ ኣለኹ ዕድመኃድማ 18 ወይ ዝንእስ ወይ

•     ናይ ዶመስቲክ ጥቕዓት ግዳይ ምስእትኸውንን ኣብ ትሕቲ ናይ ኣትቃዒ ሄልዝ ኢንሹራንስ 
ምስእትህሉን፡፡ 

ስቱር ኣገልግሎታት ንምርካብ ናብ 1-800-562-3022 ደውል 

ካልእ ኢንሹራንስ ምስዝህልወካ ካልእ ኢንሹራንስ ምስዝህልወካ 
እንታይ ትገብርእንታይ ትገብር? ንናይ FPO ኣገልግሎታት ብቑዕ እንተዘይኮይንካ ናይ ምጣነ ስድራ ኣገልግሎት ዝሽፍን ካልእ ኢንሹራንስ 

ምስዝህልወካ ንስኻ ስቱር ናይ ምጣነ ስድራ ኣገልግሎት እንተድኣዘይሓቲትካ 

ሙሉእሙሉእ-ስኮፕስኮፕ Apple Health 
(Medicaid) እንታይ እዩ ናብኡ እንታይ እዩ ናብኡ 
ንምምልካት መሰልካ ክትፈልጥ ንምምልካት መሰልካ ክትፈልጥ 
ኣለካኣለካ?  

ንናይ ሙሉእ-ስኮፕ ኣፕል ሄልዝ ብቑዕ እንተድኣኮይንካ ከም ደቂስካ ምሕካም፣ ተመላሊስካ ምሕካም፣ ናይ 
ገዛ ጥዕና፣ ናይ ሓኪም ኣገልግሎት፣ ናይ መድሓኒታት ትእዛዝ፣ ናይ ስኒ ሕክምናን ኣካላዊ ቴራፒን ዝበሉ 
ጥቕምታት ትረክብ፡፡ 

እቲ ብቑዕ እትኾነሉ ዝለዓሉ ናይ ጥዕና ጥቕምታት ንምርካብ ንሙሉእ-ስኮፕ ኣፕል ሄልዝ ናይ ጥዕና ሽፋን 
ክተመልክት ነበረታተዐካ፡፡ ብዛዕባ ሙሉእ-ስኮፕ Apple Health ዝበለጸ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ 
hca.wa.gov/apple-health ርአ፡፡  

እንተድኣ ብቑዕ ዘይኮንካ እሞ ሕጂ እውን ናይ FPO ኣገልግሎታት ትረክብ ኣለኻ ናብ ሙሉእ-ስኬል Apple 
Health ናይ ምምልካት መሰል ኣለካ 

ኩነታት ማመልከቻይ ከመይን ኩነታት ማመልከቻይ ከመይን 
መዓዝን ክፈልጥ እኽእልመዓዝን ክፈልጥ እኽእል?  

መመልከትታት ኣብ ከይዲ ዝኣትው ኣብ ውሽጢ 45 መዓልቲ ንምርካብ እዩ፡፡ ተወሳኺ ሓበሬታ 
እንተድኣኣድልዩ ብቴሌፎን/ኢመይል ክትርከብ ኢኻ፡፡ እዚ ምልክታ ምስ ፀደቐ ወይ ውድቂ ምስተገበረ 
ብቡስጣ ክለኣኸልኩም እዩ፡፡ 
ምልክታኹም ክሳዕ ተእትውን ኣብ ከይዲ እናሃለወ ገለገለ ኣቕረብቲ ኣገልግሎት ከቕርብልኩም ይኽእሉ እዮም፡፡  

ኣብ ውሳነ ብቑዕነት ጥርዓን ምቕራብ ኣብ ውሳነ ብቑዕነት ጥርዓን ምቕራብ 
ይከኣል ዶይከኣል ዶ? 

እወ፡ ብ HCA፡ ዋሽንግተን Healthplanfinder ወይ ክፍሊ ማሕበራዊ ጥዕናን ኣገልግሎት (DSHS) 
ኣብ ጥዕና ሽፋን ብቑዕነት ፅልዋ ዘሕድር ውሳነ እንተዘይተሰማሚዕኹም ኣብ 90 መዓልቲ ይግባይ ክትሓቱ 
ትኽእሉ፡፡ 
ብዛዕባ ጥርዓን ምቕራብ ዝበለጸ ሓበሬታ ብምርካብ ኣብ 
hca.wa.gov/about-hca/file-appeal-apple-health-medicaid ርአ፡፡  

ተወሳኺ ሓበሬታ ኣበይ ክትረክብ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣበይ ክትረክብ 
ትኽእልትኽእል? 

ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ hca.wa.gov/family-planning ምርካብ ይከኣል፡፡ 



ማመልከቻ ዜጋታት ንዘይኮኑ ንናይ ስድራ ትልሚ ኣገልግሎታት ጥራሕማመልከቻ ዜጋታት ንዘይኮኑ ንናይ ስድራ ትልሚ ኣገልግሎታት ጥራሕ

ኣብዚ ሕጂ እዋን ጥንስቲ ዲኺ?   እወ     ኣይፋል    ምላሽኪ እወ እንተድኣ ኮይኑ ንትልሚ ስድራ ኣገልግሎት ብቑዕ ኣይኮንክን እንተኾነ ግና ንሽፋን ጥዕና ብቕዕቲ 
ክትኾኒ ትኽእሊ ኢኺ፡፡ ኦንላይን ኣብ wahealthplanfinder.orgኣመልክቲ 

እዚ መመልከቲ ብምምላእ ንትልሚ ስድራ ኣገልግሎት ጥራሕ ከም ተመልክቲ ዘለኺ ኣፍልጦ ትህቢ ኣለኺ፡፡እዚ መመልከቲ ብምምላእ ንትልሚ ስድራ ኣገልግሎት ጥራሕ ከም ተመልክቲ ዘለኺ ኣፍልጦ ትህቢ ኣለኺ፡፡ 

1. ኣመልካቲትን መራኸቢ መረዳእታኣመልካቲትን መራኸቢ መረዳእታ

     
ስም (ሙሉእ ሕጋዊ ስምኩም ተጠቐሙ)                                          ማእኸላይ መበገሲ ናይ መወዳእታ�  ስም

 ተባዕታይ    ጓል ኣንስተይቲ     ነባሪት ዋሽንግተን? 
ናይ ልደት ዕለት ቁጽሪ ማሕበራዊ ድሕነት(ሓዲኡ እንተለካ)  እወ    ኣይፋል

         
እትነብረሉ ቦታ� ኣፓርታማ # ከተማ ስቴት� ዚፕ ኮድ

         
ናይ ቡስጣ ኣድራሻ� ኣፓርታማ # ከተማ� ስቴት� ዚፕ ኮድ

    በቲ ዝቐረበ ቁፅሪ ተሌፎን ክንረኽበኩም ንኽእልዶ?
ናይ ገዛ/ሞባይል/ተመራጺ ቁጽሪ ቴሌፎን ስራሕ/ቁጽሪ መልእኽቲ  እወ    ኣይፋል

 
ኣድራሻ ኢ-ማይል

ኢንግሊዝኛ ኣብ ምፅሓፍ፣ ምዝራብ ወይ ምንባብ ፀገም ኣለ?  እወ   ኣይፋል

ኣስተርጓሚ ትደልይዶ?   እወ   ኣይፋል ኣየናይ ቋንቋ ትዛረብ?  

ምሽጥራውነቱ ዝተሓለወ ኣገልግሎታት እደሊ ኣለኹ፤ ኣነ ድማ : 

  ዕድመ 18 ወይ ዝንኣስኩ ወይ 

  ናይ ዘቤታዊ ጥቕጨዓት ግዳይን ኣብ ናይ ኣጥቃዒ ጥዕና ኢንሽራንስ ዝተሓቖፍኩን እየ

ናይ ውልቀ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ወይ Apple Health (Medicaid) ሽፋን ኣለኩምዶ?   እወ   ኣይፋል 

ኣይፋልኣይፋል እንተድኣልካ ንና ሙሉች-ስኬል ኣፕል ሄልዝ ሽፋን ንዘይምምልካት ኣብ መደባት FPO ብቑዕ ኮይንካ ንምቕጻልን ኣብ እኹል ሓበሬታ ዝተደረኸ ውሳነ 
ክትውስን ኣለካ፡፡ኣብ ታሕቲ ዘሎ ቦክስ ኣረጋግጽ.

ንናይ ካልእ ጥዕና ሽፋን ብቑዕ ክትኮነሉ እትኽእል ሓበሬታ ንምርካብ ኣብwahealthplanfinder.org ክተመልክት ትኽእል

  ንትልሚ ስድራ ሽፋን ጥራሕ ንዘይምምልካት ይመርፅን ን ሙሉእ ሽፋንንትልሚ ስድራ ሽፋን ጥራሕ ንዘይምምልካት ይመርፅን ን ሙሉእ ሽፋን Apple Health (Medicaid) ንዘይምምልካት ኣብ መረዳእታ ዝተደረኸ ውሳነ ወሲነ፡፡ንዘይምምልካት ኣብ መረዳእታ ዝተደረኸ ውሳነ ወሲነ፡፡
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2. ካብ ስራሕ ቁፃርነትካብ ስራሕ ቁፃርነት/ናይ ዓርስኻ ስራሕ ዝርከብ እቶትናይ ዓርስኻ ስራሕ ዝርከብ እቶት

ንስኺ እተእትውዮ ኣታዊንስኺ እተእትውዮ ኣታዊ

   
ናይ ሕጂ ኣስራሒ ስምናይ ሕጂ ኣስራሒ ስም (1ይ ስርሑይ ስርሑ)       ቁጽሪ ቴሌፎንቁጽሪ ቴሌፎን

  ናይ ዓርስኻ ስራሕ?
ጠቕላላ ወርሓዊ ኣታዊ ቅድሚ ግብሪ�ጠቕላላ ወርሓዊ ኣታዊ ቅድሚ ግብሪ�  እወ    እወ    ኣይፋል ኣይፋል

   
ናይ ሕጂ ኣስራሒ ስም ናይ ሕጂ ኣስራሒ ስም (2ይ ስርሑይ ስርሑ)           ቁጽሪ ቴሌፎንቁጽሪ ቴሌፎን

  ናይ ዓርስኻ ስራሕ?
ጠቕላላ ወርሓዊ ኣታዊ ቅድሚ ግብሪጠቕላላ ወርሓዊ ኣታዊ ቅድሚ ግብሪ  እወ   እወ    ኣይፋል ኣይፋል

ብኣላት ስድራ ዝኣትው ኣታዊብኣላት ስድራ ዝኣትው ኣታዊ

   
ናይ ሕጂ ኣስራሒ ስምናይ ሕጂ ኣስራሒ ስም (1ይ ስርሑይ ስርሑ)       ቁጽሪ ቴሌፎንቁጽሪ ቴሌፎን

  ናይ ዓርስኻ ስራሕ?
ጠቕላላ ወርሓዊ ኣታዊ ቅድሚ ግብሪ�ጠቕላላ ወርሓዊ ኣታዊ ቅድሚ ግብሪ�  እወ    እወ    ኣይፋል ኣይፋል

   
ናይ ሕጂ ኣስራሒ ስም ናይ ሕጂ ኣስራሒ ስም (2ይ ስርሑይ ስርሑ)                           ቁጽሪ ቴሌፎንቁጽሪ ቴሌፎን

  ናይ ዓርስኻ ስራሕ?
ጠቕላላ ወርሓዊ ኣታዊ ቅድሚ ግብሪጠቕላላ ወርሓዊ ኣታዊ ቅድሚ ግብሪ  እወ   እወ    ኣይፋል ኣይፋል

ኣባል ስድራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ክልተ ንላዕሊ ኣስራሒ እንተድኣ ኣለዎ አብ ካልእ ወረቐት ኣተሓሕዚ፡፡
ኣታዊ ብኸመይ ሪፖርት ከም እትገብሩ ተወሳኺ መረዳእታ ንምርካብ wahbexchange.org/how-to-report-income ረኣዩ፡፡

3. ካልእ ናይ ሰድራ ኣታዊካልእ ናይ ሰድራ ኣታዊ  ወርሓዊ መጠን:� እዚ መን እዩ ዝረክብ:ወርሓዊ መጠን:� እዚ መን እዩ ዝረክብ:

 �ቀለብ ቆልዓ/ናይ መጻምዲ ሓገዝ    

  ክራይ፡ ከምኡ እወን/ወይ ሮያሊቲ እቶት (ንፁር)    

  ናይ ማሕበራዊ ድሕነት/ረይልሮድ ጥሮታ ትቕምታት    

  ስራሕ ስእነት    

  ኣታዊ፣ ንፔንሽን፣ዓመታዊ መልዕሎን/ወይ ናይ IRA ምክፍፋል    

  ዲቨደንድ፣ ስቶክስ፣ ብጽሒት፣ ካፒታል ኣታዊ,
ናይ ወጻኢ፣ትረስት/ካልእ ኢንቨስትመንት ኣታዊ    

  ናይ ግብሪ ዓሌት ኣታዊ    

  ሕርሻን ዓሳ ምግፋፍን(ዝተጻረየ)    

  ካልኦት ግበሪ ዝኽፈሎም ኣታዊታት    

4. ናይ ስድራ ንክዮታት�ናይ ስድራ ንክዮታት� ወርሓዊ መጠንወርሓዊ መጠን: እዚ መን ይኸፍሎእዚ መን ይኸፍሎ:

 �ቀልብ ቆልዓ/ናይ መጻምዲ ሓገዝ ዝተኸፈለ     

  ኣስተዋጽኦታት/IRA ወይ ቅድሚ ግብሪ ጥሮታ መጠን ኣስተዋጽኦታት    

  ናይ ተምሃራይ ልቓሕ ወለድ ክፍሊታት    

  ተንቀሳቓሲ ወጻኢታት ንኣባላት ንዑጥቓት ሓይልት    

  ናይ ኣምሃሪ ወጻኢ    

  ናይ ጥዕና ቁጠባ መጠን ኣስተዋጽታት    

  ቅጽዓት ኣብ ፈለማ ምውጽኣ ቀጠባ    

  ውሱን ዝጥራዕ ናይ ቢዝነስ ወጻኢታት    
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(ከምኡ እውን/ወይ ናፃ ወርሓዊ እቶት ካብ ዓርስኻ ስራሕ)

(ከምኡ እውን/ወይ ናፃ ወርሓዊ እቶት ካብ ዓርስኻ ስራሕ)

(ከምኡ እውን/ወይ ናፃ ወርሓዊ እቶት ካብ ዓርስኻ ስራሕ)

(ከምኡ እውን/ወይ ናፃ ወርሓዊ እቶት ካብ ዓርስኻ ስራሕ)



5. ናይ ግብሪ ምምላእ ኩነታትናይ ግብሪ ምምላእ ኩነታት

ነዚ ዓመት ዝህልወካ ናይ ግብሪ ኩነታት እንታይ ይመስል?  ነጸላ ከሳሲ�  በዓል ሓዳር ኮይኑ ንበይኑ ዘእትው     በዓል ሓዳር ኮይኑ ብሓባር ዘእትው፡ 

 ኣብቲ ስድራ ዘሎ ዝኾነ ሰብ ናይ ግብሪ ጽግዕተኝነት� ካብ ኣብ ገዛ ወፃኢ ምስ ዘሎ ሰብ ናይ ግብሪ ፅግዕተኝነት      ግብሪ ዘይቑረፆም 

ብሕጋውነት ተመርዒውካ ዲኻ? እወ እንተድኣኢልካ ናይ መጻምድኻ ሙሉእ ሕጋዊ ስምን ጸሓፍ 
 እወ    ኣይፋል             ፈለማ ስም፣ ናይ መወዳእታ ስም

ናይ ግብሪ ተመላሲ ምስእተአቱ፣ ክንደይ ናይ ግብሪ ጽግዕተኛታት ትሓትት?    ኣይፋል እንተይልካ ክንደይ ህጻናት ኣለውኻ?   

6. ኣብ ቀረባ እዋን ስእነት ስራሕኣብ ቀረባ እዋን ስእነት ስራሕ

ኣብ ዝሓለፉ 90 መዓልትታት ስራሕ ኣቋሪፅኪ ወይ ስኢንኪ ዲኺ?
 እወ   እወ    ኣይፋል ኣይፋል

እወ እንተይልካ ናይ ቢዝነስ ስምእወ እንተይልካ ናይ ቢዝነስ ስም:   

ናይ ስራሕ መወዳእታ ዕለትናይ ስራሕ መወዳእታ ዕለት:   

ኣብ ዝሓለፉ 90 መዓልትታት መፃምድኹም ስራሕ ኣቋሪፅኩም ወይ ስኢንኩምዶ?
 እወ   እወ    ኣይፋል ኣይፋል

እወ እንተይልካ ናይ ቢዝነስ ስምእወ እንተይልካ ናይ ቢዝነስ ስም:   

ናይ ስራሕ መወዳእታ ዕለትናይ ስራሕ መወዳእታ ዕለት:  

7. ዘርእንዘርእን/ዓሌት ድሕረ ባይታዓሌት ድሕረ ባይታ

ብወለንታ ዘርእኻ ወይ ዓሌትካ ብወለንታ ንክትነግረና ንሓትት፡፡ እዚ መረዳእታ ነዚ ኣገልግሎት ብቑዕነትኪ ንምርግጋፅ ኣብ ግምት ኣይኣቱን፡፡

    ኮኬዥያን

    ህስፓኒክ

 ካልእ:   

 ፀሊም ወይ ኣፍሪካ ኣሜሪካው

 ኣሜሪካን አንዲያን ወይ ኣላስካን ኔቲቭ

ናይ ዓሌት ስም:   

 ቪትናሚ/ላኦሽያን/ቻመቦዲያን

 ካልእ ኤስያዊ ወይ ፓስፊክ ኣይስላንደር

8. ቅድሚ ምፍራምካ ብጥንቃቐ ኣንብብ ቅድሚ ምፍራምካ ብጥንቃቐ ኣንብብ
  ነዚ ዝስዕብ ተረዲኡኒ፡

•  HCA እቲ ዝቐረበ መረዳእታ ንኸረጋግፅ ክሕተት ይኽእል እዩ HCA እቲ መረጋገፂ ንክትረኽቡ ወይ ካልኦት ኤጀንስታት ወይ ሰባት ክትረኽቡ ክሕግዝ ይኽእሉ፡፡

•  እቲ መረዳእታይ ብኻልእ ስቴት ፌደራል ኤጀንሲ ክግምገም ይኽእል እዩ፡፡ 

•  ናይ ሕክምና ሽፋን ደገፍ ንምርካብ ብምሕታትን ብምርካብ፡ ዋሽንግተን ስቴት ከሉ ናይ ሕክምና ደገፍን ዝኾነ ሳልሳይ ወገን ናይ ሕክምና ክፍሊት ብዝምልከት ወኪለዮ 
ኣለኹ፡፡

•  እዚ መመልከቲ ጥንሲ ንምክልኻል ጥራሕ ናይ ምጣነ ስድራ ኣገልግሎት ከም ዝኾነ ይርዳእ፡፡ ካልእ ናይ ሕክምና ሽፋን ደገፍ እንተድኣ ደልየ ኣብ ዋሽንግተን 
Healthplanfinder (wahealthplanfinder.org)ከመልክት ይኽእል እየ፡፡  ፋይናንሳዊ ደገፍ ወይ ናይ መግቢ ደገፍ እንተድኣ ደልየ ኣብ DSHS ቤት 
ፅሕፈት ኮማዊ ኣገልግሎት ወይ ዋሽንግትን ኮኔሽን (washingtonconnection.org)ከመልክት ይኽእል እየ፡፡

• ተወሳኺ ኣገልግሎት ንምርካብ ንዝሕተቶ ሕቶ ኣብ ውሽጢ 15 ናይ ስራሕ መዓልቲ ምላሽ ክህብ ከም ዘለኒምላሽ ክህብ ከም ዘለኒ ወይ ከዓ እቲ ምልክታይ ተቐባልነት ከም ዘይረክብን ብምጣነ 
ስድራ ኣቕራቢ ቤት ፅሕፈት ዝርከቡ ክፍሊታት ክኸፍል ከም ዝግደድ እግንዘብ፡፡

9. ኣማራፂ ሕጋዊ ፈቓድ ዘለዎ ተወካሊ ኣማራፂ ሕጋዊ ፈቓድ ዘለዎ ተወካሊ (AREP) 

   
ስም / ትካል ቁጽሪ ቴሌፎን

         
ናይ ቡስጣ ኣድራሻ� ኣፓርታማ # ከተማ� ስቴት� ዚፕ ኮድ
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10. ወሳኒ አዋጅን ፊርማወሳኒ አዋጅን ፊርማ

ኣብዚ መመልከቲ ዘሎ መረዳእታ ኣንቢበ ተረዲአ እየ፡፡ ኣብ ትሕቲ ናይ ሓሶት ምስክርነት ምሃብ ብዘቐምጦ ቕጽዓት፣ ኣብዚ መመልከቲ ዝሃብክዎ መረዳእታ ሓቂ፣ ትኽክልን 
ክሳብ ዝፈልጦ ምሉእ ምዃኑ ኣረጋግጽ፡፡

   
ናይ ኣመልከቲ ክታም� ዕለት

እዚ ዝመላእኽምዎ ቅጥዒ ናብ ሰበ ስልጣን ክንክን ጥዕና በዞም ዝስዕቡ መንገድታት ለኣኹ፡እዚ ዝመላእኽምዎ ቅጥዒ ናብ ሰበ ስልጣን ክንክን ጥዕና በዞም ዝስዕቡ መንገድታት ለኣኹ፡

•   ቡስጣቡስጣ: HCA MEDS, PO Box 45531, Olympia WA 98504-5531

•   ቴሌፎንቴሌፎን: 1-800-562-3022

•   ፋክስፋክስ: 1-866-841-2267

•   ኢመይልኢመይል: apple@hca.wa.gov
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