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ਸਿਰਫ਼ਸਿਰਫ਼  ਿੰਤਾਨਿੰਤਾਨ--ਿੰਜਮਿੰਜਮ  
(FPO) ਕਵਰੇਜਕਵਰੇਜ

ਿੰਤਾਨਿੰਤਾਨ-ਿੰਜਮਿੰਜਮ ਿਬੰਧੀਿਬੰਧੀ ਿੇਵਾਵਾਂਿੇਵਾਵਾਂ  
ਤੱਕਤੱਕ ਸਕਵੇਂਸਕਵੇਂ ਪਹੁੰ ਚਪਹੁੰ ਚ ਕਰੋ।ਕਰੋ।

ਮੇਰੀਮੇਰੀ ਕਵਰੇਜਕਵਰੇਜ ਸਕੰਨੀਸਕੰਨੀ ਦੇਰਦੇਰ ਲਈਲਈ ਹੋਏਗੀਹੋਏਗੀ?
ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਿੰਤਾਨ-ਿੰਜਮ ਕਵਰੇਜ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ  
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਮੰਜ਼ਰੂੀ ਦ ੇਿਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਿਾਲ ਲਈ ਹੈ।

ਮੇਰੀਮੇਰੀ ਕਵਰੇਜਕਵਰੇਜ ਖ਼ਤਮਖ਼ਤਮ ਹੋਣਹੋਣ 'ਤੇਤ ੇਮੈਂਮੈਂ ਕੀਕੀ ਕਰਾਂਕਰਾਂ?
ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟੀਸਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਸਮਲਣ ਸਕ ਤੁਹਾਡੀ  
ਕਵਰੇਜ ਖ਼ਤਮ ਹ ੋਰਹੀ ਹ,ੈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਿੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਿੰਤਾਨ-
ਿੰਜਮ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਸਿਰ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। 
ਜ ੇਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਘਰ ਦ ੇਅਕਾਰ ਸਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ  
ਹੋਈ ਿੀ, ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ Apple 
Health ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਯੋਗ ਹ ੋਿਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀਕੀ Apple Health (Medicaid) ਕਵਰੇਜਕਵਰੇਜ ਸਵੱਚਸਵੱਚ 
ਿੰਤਾਨਿੰਤਾਨ-ਿੰਤਮਿੰਤਮ ਿੇਵਾਵਾਂਿੇਵਾਵਾਂ ਵੀਵੀ ਸ਼ਾਸਮਲਸ਼ਾਸਮਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂਹੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨਹਨ?
ਹਾਂ। Apple Health ਵਾਧ ੂਲਾਭਾਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੁੱ ਲ-ਿਕੋਪ  
ਕਵਰੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  
hca.wa.gov/apple-health 'ਤ ੇਜਾਓ।

ਕੀਕੀ ਮੈਂਮੈਂ Apple Health ਲਈਲਈ ਅਪਲਾਈਅਪਲਾਈ ਕਰਕਰ 
ਿਕਦਾਿਕਦਾ/ਿਕਦੀਿਕਦੀ ਹਾਂਹਾਂ, ਜਦਸਕਜਦਸਕ ਮੇਰੇਮੇਰ ੇਕੋਲਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ਸਿਰਫ਼ ਿੰਤਾਨਿੰਤਾਨ-
ਿੰਜਮਿੰਜਮ ਕਵਰੇਜਕਵਰੇਜ ਹੈਹ?ੈ
ਹਾਂ, ਤੁਿੀਂ ਸਕਿੇ ਵੀ ਿਮੇਂ ਫ਼ੁੱ ਲ-ਿਕੋਪ Apple Health ਕਵਰੇਜ  
ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਮੈਨੰੂਮੈਨੰੂ ਸਕਵੇਂਸਕਵੇਂ ਪਤਾਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾਚੱਲੇਗਾ ਸਕਸਕ ਮੈਨੰੂਮੈਨੰੂ ਮੰਜ਼ਰੂੀਮੰਜ਼ਰੂੀ ਸਮਲਸਮਲ ਗਈਗਈ  
ਹੈਹ ੈਅਤੇਅਤੇ ਮੇਰੀਮੇਰੀ ਕਵਰੇਜਕਵਰੇਜ ਕਦੋਂਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਸ਼ੁਰ ੂਹੋਣੀਹੋਣੀ ਹੈਹ?ੈ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਾਲ ਅਥਾੱਸਰਟੀ (HCA) ਤੋਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਮੰਜ਼ਰੂ  
ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਜਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਿਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਸਮਲੇਗਾ। ਜ ੇ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੰਜ਼ਰੂੀ ਸਮਲ ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰੇਜ, ਸਜਿ ਮਹੀਨੇ 
ਤੁਿੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਿੀ, ਦੀ ਪਸਹਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਹ ੋਜਾਂਦੀ ਹੈ।

HCA ਿਾਰ ੇਲਾਗ ੂਫ਼ੈਡਰਲ ਅਤੇ ਵਾੱਸਸ਼ੰਗਟਨ ਿਟੇਟ ਦ ੇਸਿਸਵਲ 
ਹੱਕਾਂ ਬਾਰ ੇਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਿੇਵਾਵਾਂ 
ਤੱਕ ਇਕ-ੋ ਸਜਹੀ ਪਹੰੁਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 
ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਸਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਜਾਂ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਜਾਂ ਭਾਾਸ਼ਾ ਸਵੱਚ 
ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ1-800-562-3022 
(TRS: 711) 'ਤ ੇਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਮੈਂਮੈਂ ਹੋਰਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕੱਥੋਂਸਕੱਥੋਂ ਲੈਲੈ ਿਕਦਾਿਕਦਾ/ਿਕਦੀਿਕਦੀ ਹਾਂਹਾਂ?

ਆੱਨਲਾਈਨ: hca.wa.gov/family-planning

ਈਮੇਲ: hcafamilyplanning@hca.wa.gov

ਿੋਨ: 1-800-562-3022

http://hca.wa.gov/apple-health
http://hca.wa.gov/family-planning
mailto:hcafamilyplanning%40hca.wa.gov?subject=


ਇਿਦੇਇਿਦ ੇਘੇਰੇਘੇਰ ੇਹੇਠਹੇਠ ਸਕਹੜੀਆਂਸਕਹੜੀਆ ਂਿੇਵਾਵਾਂਿੇਵਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨਹਨ? 
•  ਿੰਤਾਨ-ਿੰਜਮ ਿਬੰਧੀ ਸਿੱਸਿਆ ਅਤੇ ਜੋਿਮ ਘਟਾਉਣ 

ਿਬੰਧੀ ਿਲਾਹਕਾਰੀ

•  FDA ਦ ੇਮੰਜ਼ਰੂਸ਼ੁਦਾ ਿਾਰ ੇਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਤਰੀਸਕਆ ਂ
ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਸਮਲ ਹਨ: ਗੋਲੀਆ,ਂ ਪੈਸਚਜ਼, ਸਰੰਗਿ, ਸ਼ੌਟਿ, 
IUDs, ਇੰਪਲਾਂਟਿ, ਡਾਇਆਿ੍ਰੈਗਮਿ, ਿਰਸਵਕਲ ਕੈਪਿ, 
ਕੰਡੋਮ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ-ਨਾਸ਼ਕ (ਫ਼ੋਮ, ਕ੍ਰੀਮ ਅਤੇ ਜੈਲ) ਅਤੇ 
ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਗਰਭਾ-ਰੋਧਕ

•  ਕੁਦਰਤੀ ਿੰਤਾਨ-ਿੰਜਮ ਅਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਅਤੇ ਿਪਲਾਈਆਂ

•  ਿੰਤਾਨ-ਿੰਜਮ ਦ ੇਪੱਕੇ ਤਰੀਕ:ੇ ਸਟਊਬਲ ਸਲਗੇਸ਼ਨਿ 
(“ਸਟਊਬਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ”), ਬਾਂਝਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿਬੰਦੀ

•  ਗੁਪਤ ਸਬਮਾਰੀਆ ਂਲਈ ਿੀਮਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ (STI)

•  ਿਰਸਵਕਲ ਕੈਂਿਰ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦ ੇਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਾਂ ਿਰੀਰਕ 
ਮੁਆਇਨੇ ਲਈ ਜਾਂਚ

•  ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤ ੇਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤ ੇਿੰਤਾਨ-ਿੰਜਮ ਿਮੱਸਿਆ 
ਿਬੰਧੀ ਸਿੱਸਧਆ ਂਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆ ਂਸਵਸਜ਼ਟਾਂ

ਮੈਨੰੂਮੈਨੰੂ ਿੇਵਾਵਾਂਿੇਵਾਵਾਂ ਸਕੱਥੋਂਸਕੱਥੋਂ ਸਮਲਸਮਲ ਿਕਦੀਆਂਿਕਦੀਆਂ ਹਨਹਨ?
ਸਕਿੇ ਯੋਗ Apple Health ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ 'ਤ ੇਤੁਿੀਂ ਿੰਤਾਨ-ਿੰਜਮ 
ਿਬੰਧੀ ਿੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਿਕਦੇ ਹੋ।  

ਸਬਨਾ ਪਰਚੀ 'ਤ ੇਸਲਸਿਆ ਂਿਾਰਮੇਿੀਆਂ 'ਤ ੇਕੰਡੋਮ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ-
ਨਾਸ਼ਕ (ਗਰਭਾ-ਰੋਧਕ ਫ਼ੋਮ, ਕ੍ਰੀਮ, ਜੈਲ) ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਸਕਿੇ ਯੋਗ Apple Health ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੋਲ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਗਰਭਾ-
ਰੋਧਕ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿੱਸਧਆ ਂਿਾਰਮਾਸਿਿਟ ਤੋਂ ਸਮਲਦੇ 
ਹਨ, ਹਾਲਾਂਸਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਿ ਲਈ ਦਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ ਦੀ ਲੋੜ 
ਪ ੈਿਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਸਨਰਭਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।।

ਮੈਨੰੂਮੈਨੰੂ ਸਿਰਫ਼ਸਿਰਫ਼ ਿੰਤਾਨਿੰਤਾਨ-ਿੰਜਮਿੰਜਮ (FPO) ਲਈਲਈ ਅਪਲਾਈਅਪਲਾਈ ਸਕਉਂਸਕਉਂ ਕਰਨਾਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਚਾਹੀਦਾ ਹੈਹ?ੈ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਜੇ:

•  ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹ ੈਅਤੇ ਿੰਤਾਨ-ਿੰਜਮ ਿੇਵਾਵਾਂ (ਗਰਭਾ-ਰੋਧਕ ਿੰਭਾਾਲ/ਬਰਥ-ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ) ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਜਾਂਜਾਂ 

•  ਤੁਿੀਂ ਬੀਮ ੇਹੇਠ ਹ ੋਅਤੇ ਘਰੇਲ ੂਸਹੰਿਾ ਦ ੇਸਸ਼ਕਾਰ ਹ ੋਜਾਂ 18 ਿਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਹ ੋਅਤੇ ਿੰਤਾਨ-ਿੰਜਮ ਿਬੰਧੀ ਗੁਪਤ ਿੇਵਾਵਾਂ ਚਾਹੁੰ ਦ ੇਹੋ। 

2023 ਸਿਰਫ਼ਸਿਰਫ਼  ਿੰਤਾਨਿੰਤਾਨ--ਿੰਜਮਿੰਜਮ  ਿਬੰਧੀਿਬੰਧੀ  ਆਮਦਨਆਮਦਨ  ਦੀਦੀ  ਿੀਮਾਿੀਮਾ

ਇਕੱਲਾਇਕੱਲਾ ਸਵਅਕਤੀਸਵਅਕਤੀ 2-ਲੋਕਾਂਲੋਕਾਂ ਦਾਦਾ ਪਸਰਵਾਰਪਸਰਵਾਰ 3- ਲੋਕਾਂਲੋਕਾਂ ਦਾਦਾ ਪਸਰਵਾਰਪਸਰਵਾਰ 4- ਲੋਕਾਂਲੋਕਾਂ ਦਾਦਾ ਪਸਰਵਾਰਪਸਰਵਾਰ

$3,220  
ਮਹੀਨੇਵਾਰ

$4,355  
ਮਹੀਨੇਵਾਰ

$5,490  
ਮਹੀਨੇਵਾਰ

$6,625  
ਮਹੀਨੇਵਾਰ

5- ਲੋਕਾਂਲੋਕਾਂ ਦਾਦਾ ਪਸਰਵਾਰਪਸਰਵਾਰ 6- ਲੋਕਾਂਲੋਕਾਂ ਦਾਦਾ ਪਸਰਵਾਰਪਸਰਵਾਰ 7- ਲੋਕਾਂਲੋਕਾਂ ਦਾਦਾ ਪਸਰਵਾਰਪਸਰਵਾਰ 8- ਲੋਕਾਂਲੋਕਾਂ ਦਾਦਾ ਪਸਰਵਾਰਪਸਰਵਾਰ

$7,761  
ਮਹੀਨੇਵਾਰ

$8,896  
ਮਹੀਨੇਵਾਰ

$10,031  
ਮਹੀਨੇਵਾਰ

$11,166  
ਮਹੀਨੇਵਾਰ

ਮੈਂਮੈਂ ਿੰਤਾਨਿੰਤਾਨ-ਿੰਜਮਿੰਜਮ ਿੇਵਾਵਾਂਿੇਵਾਵਾਂ ਦੀਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਕਰਨ ਵਾਲੇਵਾਲੇ 
ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦਾਦਾ ਪਤਾਪਤਾ ਸਕੱਥੋਂਸਕੱਥੋਂ ਲਾਲਾ ਿਕਦਾਿਕਦਾ/ਿਕਦੀਿਕਦੀ ਹਾਂਹਾਂ? 
ਤੁਿੀਂ ਿੋਨ 'ਤ ੇਜਾਂ ਸਨਜੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਜਾਕ ੇਲਾਭਾਾਂ ਵਾਿਤੇ 
ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ https:/fortress.wa.gov/hca/
p1findaprovider/ 'ਤ ੇਐੱਪਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੀ  
ਿੂਚੀ ਲੱਭਾ ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਮੈਂਮੈਂ ਕਵਰੇਜਕਵਰੇਜ ਲਈਲਈ ਸਕਵੇਂਸਕਵੇਂ ਅਪਲਾਈਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਕਰਾਂ?
ਸਿਰਫ਼ ਿੰਤਾਨ-ਿੰਜਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ hca.wa.gov/
family-planning ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। 

ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਸਕਆ ਂਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਾ ਕਰ:ੋ

•  ਫ਼ੈਕਿ: 1-866-841-2267

•  ਈਮੇਲ: apple@hca.wa.gov

•  ਡਾਕ: HCA MEDS 

PO Box 45531

Olympia, WA 98504-5531

ਤੁਿੀਂ 1-800-562-3022 'ਤ ੇਿੋਨ ਕਰਕ ੇਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਗਭਾਰੇਟ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਸਚਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰੰਗ ਿਾਥੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹੰਿਾ ਦੇ  
ਸਸ਼ਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਿਵੇਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਗੁਪਤ 
ਿਵੇਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਿਨੋ 'ਤ ੇਜਾਂ ਸਨਜੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਜਾਕ ੇਲਾਭਾਾਂ ਵਾਿਤੇ  
ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣ ੇApple Health ਪ੍ਰਵੋਾਈਡਰ ਨਾਲ  
ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਕਮ, ਜੋ ਸਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਾਵੀ ਹੈ।

ਕੀਕੀ ਮੈਂਮੈਂ ਯੋਗਯੋਗ ਹਾਂਹਾਂ?

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਿੀਮਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਕੋਈ 
ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:ੈ

		ਸਬਨਾ ਬੀਮ ੇਦ ੇਹ ੋਅਤੇ Apple Health 
(Medicaid) ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹ ੋਜਾਂਜਾਂ

  ਤੁਿੀਂ ਬੀਮ ੇਹੇਠ ਹੋ ਅਤੇ ਿੰਤਾਨ-ਿੰਜਮ ਿਬੰਧੀ 
ਗੁਪਤ ਿੇਵਾਵਾਂ ਚਾਹੁੰ ਦ ੇਹੋ।

https://fortress.wa.gov/hca/p1findaprovider/
https://fortress.wa.gov/hca/p1findaprovider/
http://hca.wa.gov/family-planning
http://hca.wa.gov/family-planning
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