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ንስድራንስድራ ምጣነምጣነ ጥራዕጥራዕ(FPO)  
መደብመደብ ብቑዕብቑዕ እንተድኣእንተድኣ ኮይኑኮይኑ?

ብናይ ፌደራል ድኽነት መጠን ኣታዊኦም 260% ወይ ትሕቲኡ ንዝኾኑ ናይ ዋሺንግተን ነበርቲ 
ጾተኦም፣ ናይ ስደት ኩነታቶም ብዘየገድስ፤ ንናይ Apple Health መዳባትን ካልእ ናይ ጥዕና ሽፋን 
እንተድኣዘይብሎም ናይ FPO መደባት ኣለዎም፡፡ ምሽጥራውነቱ ዝተሓለው ናይ ምጣነ ስድራ 
አገልግሎት ዝደልዩ ኢንሹራንስ ዘለዎም ዓማዊል ንመደባት FPO ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም፡፡

እንታይእንታይ ሽፋንሽፋን ይወሃቦይወሃቦ? እቶም ጥቕምታት ዘካትት ዎም፤ ግና ኣብዚ ዝተገደቡ ኣይኮኑን:
•  ሓፈሻዊ ናይ ስደድራ ምጣና ምክልኻል ምብፃሕ
•  ምምኻር፣ ትምህርቲ፣ ተበግሶን ምሕደራን መከላኸሊ ጥንሲን መከላኸሊ ሜላታትን
•   ናይ ማህፀን ካንሰር ምርመራ
•   ገለ ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት (STD)ን ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ 

ሕማማትን(STI) ምርመራን ሕክምናን
•   ብሓኪም ዝተኣዘዙን ዘይተኣዘዙን መከላኀሊ ጥንሲ
•   ናይ ምምካን ከይድታት

ብኸመይብኸመይ ተመልክቱተመልክቱ? ምስ ናይ Apple Health ኣቕራቢ ኣብ ዝኾነ እዋን ንናይ FPO መደባት ክተመልክት ትኽእል፡፡

ክፍሊክፍሊ 1 ብኸመይብኸመይ ትመልእዎትመልእዎ? እዚ ክፍሊ እቲ ኣመልካቲ ክሳብ ዝፈለጦ ኩሉ ክምላእ ኣለዎ፡፡ ኣብዚ መመልከቲ ክፍሊ  
1 ንዝቐረቡ ዝርዝር ሕቶታት ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ ሰነድ መወዳእታ ከባቢ ኣሎ፡፡

ክተመልክቱክተመልክቱ ከለኹምከለኹም ናይናይ ቋንቋቋንቋ  
ወይወይ ስንክልናስንክልና ኣገልግሎታትኣገልግሎታት ኣለውዶኣለውዶ?

ብኻለእ ቋንቋ ሓገዝ ንምርካብ(ተርጓሚ ወይ ዝተተርጎመ ጽሑፍ)ን ወይ ናይ ኣካላዊ ድስክልና  
ሓገዝ ንምርካብ ብ1-800-562-3022 ደውል፡፡

ንምምልካትንምምልካት ፍቓድፍቓድ ናይናይ ዝተውሃቦዝተውሃቦ 
ተወካሊተወካሊ (AREP) ክትጥቀሙክትጥቀሙ 
ትኽእሉዶትኽእሉዶ?

AREP ብዛዕና ስድራ ብዝግባእ ዝፈልጥ ኮይኑ ብስድራ ፍቓድ ዝተውሃቦ ኮይኑ ንናይ ስድራ 
ብቑዕነት ወኪሉ ዝሰርሕ እዩ፡፡ እዚ ድማ ምስ መራሒ ወይ ደላላ ካብ ምፅማድ ዝተፈለየ እዩ፡፡

ናይናይ እቶትእቶት መለክዕታትመለክዕታት እንታይእንታይ 
እዮምእዮም?

እቶት ትሕቲ 260% ናይ FPL ክኸውን ይግባእ፡፡ ተወሳኺ መረዳእታ ንምርካብ   
hca.wa.gov/family-planning ረኣዩ፡፡

መጠንመጠን ስድራስድራ ብኸመይብኸመይ ይውሰንይውሰን? መጠን ስድራ ብኩነታት ግብሪ ዝውሰን ይኸውን፡፡ ኣባል ስድራ ማለት መፃምዲ ወይ ፅግዕተኛ 
እንትኸውን ኣመልካቲ ግብሪ ዝመልኣሎም ወይ ፅግዕተኛ ዝሓተሉ እዩ፡፡ ኣብ ስድራኹ  
እትኸፍልሉ መፃምዲ ወይ ፅግዕተኛ እንተዘይሃልዩ፡፡

ከምከም ናይናይ ዋሺንግተንዋሺንግተን ነባሪነባሪ ዶዶ 
ትውሰድትውሰድ?

ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዋሽንግተን ዝነብሩን ኣብ ዋሽንግተን ንምንባር ዝሓሰቡ ወይ ናብ ስቴት 
ዝኣተው ስራሕ ንምእላሽ ወይ ስራሕ ንምስራሕ ቃል ዝኣተው፡፡

ምሽጥራዊምሽጥራዊ ኣገልግሎትኣገልግሎት ምስእትደሊምስእትደሊ 
እምታይእምታይ ትገብርትገብር?

ኢነ ሹራንስ ዘለዎምን ምሽጥራዊ ምጣነ ስድራ ኣገልግሎት ብቑዓት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እዚ  
ድማ ካብዞም ዝስዕቡ እንተድኣ ኣማሊኦም እንትኸውን፤ ምሽጥራዊ ኣገልግሎት ምጣነ ስድራ  
ዝደልዩ እንተድኣ ኮይኖምን ዕድምኦም 18 ወይ ትሕቲኡ እንተድኣ ኮይኑ፤ ወይ ናይ ውሽጣዊ 
ጥቕዓት ተጠቃዕን ኣብ ናይ ጥቕዓት ፈፃሚ ናይ ጥእና ሽፋን ውሽጢ ዝካተቱ እንተድኣ ኮይኖም፡፡

ካልእካልእ ኢንሹራንስኢንሹራንስ እንተድልዩካእንተድልዩካ  
ከመይከመይ ይኸውንይኸውን?

ካልእ ኢንሹራንስ እንተድ ኣለኩም ምሽጥራዊ ኣገልግሎት ምጣነ ስድራ እንተዘይደሊኹም ን  
FPO ብቑዕ ኣይትኾኑን፡፡

ምጣነምጣነ ስድራስድራ ኣገልግሎትኣገልግሎት ጥራሕጥራሕ መመልከቲመመልከቲ
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ናይናይ ጥዕናጥዕና ክንክንክንክን ሰበስልጣንሰበስልጣን (HCA) 
ማሕበራዊማሕበራዊ ውሕሰትውሕሰት ቁፅርኹምቁፅርኹም 
(SSN) ወይወይ ናይናይ ስደተኛታትስደተኛታት ኩነትኩነት 
መረዳእታኹምመረዳእታኹም ትጥቀሙትጥቀሙ?

HCA እዚ መረዳእታ ብቑዕነትኩም ንምውሳንን ዝጥቀመሉ እንትኽውን እዚ ድማ መንነት፡ 
ዜግነትኩም፡ ኩነታት ስደት፡ ዕለት ልደትን ናይ ካልኦት ሽፋን ንክን ጥዕና ብምርግጋፅ እዩ፡፡  
HCA እዚ መረዳእ ምስ ካልእ ናይ ስደተኛታት ኤጀንሲ ኣየካፍልን፡፡

SSN ወይ ናይ ስደተኛታት መረዳእታ ቁፅሪ እንተዘይሃልይኩም እዚ ቦታ ናፃ ግደፍዎ፡፡

ሙሉእሙሉእ ናይናይ Apple Health 
(Medicaid) ሽፋንሽፋን እንታይእንታይ እዩንእዩን  
ንዚንዚ ንምምልካትንምምልካት መሰልኩምመሰልኩም  
እንተድኣእንተድኣ ነፂግኩምነፂግኩም?

ንሙሉእ ሽፋን Apple Health ብቑዕ እንተድኣ ኮይንኩም፡ ከም ደቂስካ ምሕካምን ተመላላሲ 
ሕክምና፡ ናይ ገዛ ጥዕና፡ መማረፂ ጥቕምታት ከም ሓሽሽ፡ ኣገልግሎት ስንን ኣካላዊ ሕክምና 
ዝኣመሰሌ ኣካላዊ ኣገልግሎት ኣብ ዝኣመሰሉን ኩሎም ግዴታዊ ጥቕምታት ብቑዕ ኢኹም፡፡  
ብቑዕ ትኮንው እትኽእሉ ናይ ጥዕና ጥቕሚ ሽፋን ንምርካብ ሙሉእ ናይ Apple Health  
(Medicaid)እንተተመልክቱ ንዓኹም ዝሓሸ ይኸውን፡፡
ሙሉእ Apple Health ንምርካብ https://www.hca.wa.gov/health-care-servic-
es-supports/apple-health-medicaid-coverage. ረኣዩ፡፡

ናይናይ ድምፂድምፂ ወሃብቲወሃብቲ ምዝገባምዝገባ 
መረዳእታመረዳእታ ቀሪቡዶቀሪቡዶ?

ሀገራዊ ድምፂ ወሃብቲ ምዝገባ ሕጊ 1973 ብህዝባዊ ደገፍ ቤት ፅሕፈት ኣቢሎም ናይ ድምፂ 
ወሃብቲ ምዝገባ ከቕርቡ ይግባእ፡፡ ኣብ መረፃ ድምፂ ምምዝጋብ ወይ ዘይ ምምዝጋብ በዚ ኤጀንሲ 
ዝቐርብ ኣገልግሎት ወይ ጥቕሚ ፅልዋ ኣየሕድርንኣየሕድርን፡፡ ብ vote.wa.gov ኣቢልኩም ክትምዝገቡ 
ወይ ብ 1-800-448-4881 ብምድዋል ናይ ምዝገባ ቅጥዒ ክትእዝዙ ትኽእሉ ኢኹም፡፡

ናይናይ ምልክታኹምምልክታኹም ኩነተትኩነተት  
ብኸመይንብኸመይን መዓዝመዓዝ ትፈልጥዎትፈልጥዎ?

መመልከትታት ኣብ ከይዲ ዝኣትው ኣብ ውሽጢ 45 መዓልቲ ንምርካብ እዩ፡፡ ተወሳኺ መረዳእታ 
ዘድልይ እንተድኣ ኮይኑ ኣመልከቲ ብቴሌፎንን/ወይ ብፑስታ ትራኸቡ ትኽእሉ፡፡ እዚ ምልክታ  
ምስ ፀደቐ ወይ ውድቂ ምስተገበረ ብቡስጣ ክለኣኸልኩም እዩ፡፡ ምልክታኹም ክሳዕ ተእትውን  
ኣብ ከይዲ እናሃለወ ገለገለ ኣቕረብቲ ኣገልግሎት ከቕርብልኩም ይኽእሉ እዮም፡፡

ኣብኣብ ብቑዕነትብቑዕነት ውሳነውሳነ ይግባይይግባይ  
ክትሓቱክትሓቱ ትኽእሉዶትኽእሉዶ?

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 ከይዲ ይግባይ ተወሳኺ መረዳእታ ክትረኽቡ እንተድኣ 
ደሊኹም hca.wa.gov/about-hca/file-appeal-apple-health-medicaid ረኣዩ፡፡

ኣብኣብ ዋሽንግተንዋሽንግተን ስቴትስቴት ካልኦትካልኦት እንታይእንታይ 
ዓይነትዓይነት ምጣነምጣነ ስድራስድራ ኣለውኣለው?

ናይ ዋሽንግተን ስቴት ክፍሊ ጥዕናን ምጣነ ስድራ ኔትዎርክ ኣብ ምጣነ ስድራ ኣገልግሎት መጠነ 
ሰፊሕ ኣገልግሎት ንስድራ ይህብ፡፡ ተወሳኺ መረዳእታ ንምርካብ doh.wa.gov/ 
YouandYourFamily/FamilyPlanning/FullRangeofServices ረኣዩ፡፡

ኣብኣብ ዋሽንግተንዋሽንግተን ስቴትስቴት ካልኦትካልኦት  
እንታይእንታይ ዓይነትዓይነት ናይናይ ጥዕናጥዕና  
ሽፋንሽፋን መማረፂመማረፂ ኣለውኣለው?

ካልኦት ናይ ዋሽንግተን Apple Health መደብ ቀሪቦም እንትኾኑ፡ ብቑዕ ናይ ዘይምኳንን 
መረዳእታ ዘይብሎም ስደተኛታትን ምስ ጥንሲ ዝተተሓሓዘ ክንክን ብ hca.wa.gov/ 
apple-health ርኸቡ፡፡

ተወሳኺተወሳኺ መረዳእታመረዳእታ ኣበይኣበይ ትረኽቡትረኽቡ? ተወሳኺ መረዳእታ ኣብ hca.wa.gov/family-planning ይርከብ፡፡

ii
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ትልሚትልሚ ስድራስድራ ኣገልግሎትኣገልግሎት ጥራሕጥራሕ መመልከቲመመልከቲ

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 

እዚእዚ መመልከቲመመልከቲ ብምምላእብምምላእ ንትልሚንትልሚ ስድራስድራ ኣገልግሎትኣገልግሎት ጥራሕጥራሕ ከምከም ተመልክቲተመልክቲ ዘለኺዘለኺ ኣፍልጦኣፍልጦ ትህቢትህቢ ኣለኺ፡፡ኣለኺ፡፡

1. ኣመልካቲትንኣመልካቲትን መራኸቢመራኸቢ መረዳእታመረዳእታ

ስም (ሙሉእ ሕጋዊ ስምኩም ተጠቐሙ) ቀዳማይ ፊደል ስም ኣቦ ስም ኣባሓጐ

    ተባዕታይ       ጓል ኣንስተይቲ ነባሪት ዋሽንግተን? 
ዕለት ልደት ቑፅሪ ማሕበራዊ ዋስትና እወ      አይኮነን

ናይ እትነብረሉ ከባቢ ኣድራሻ ኣፓርታማ # ከተማ ክፍለ-ሃገር ዚፕ ኮድ

ናይ መልኣኺ ኣድራሻ፡ ኣፓርታማ # ከተማ ክፍለ-ሃገር ዚፕ ኮድ

 በቲ ዝቐረበ ቁፅሪ ተሌፎን ክንረኽበኩም ንኽእልዶ?
ገዛ/ሞባይል/ዝትመርፅዎ ቁፅሪ ስራሕ/ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ቁፅሪ      እወ       አይኮነን

ኣድራሻ ኢ-ማይል

ኢንግሊዝኛ ኣብ ምፅሓፍ፣ ምዝራብ ወይ ምንባብ ፀገም ኣለኪዶ?      እወ       አይኮነን

መተርጎሚ ትደልይዶ?        እወ       ኣይፋል  እንታይ ዓይነት ቋንቋ ትዛረቢ?  

ናይ ውልቀ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ወይ Apple Health (Medicaid) ሽፋን ኣለኩምዶ?     እወ     አይኮነን
ምላሽኪምላሽኪ እወእወ እንተድኣእንተድኣ ኮይኑኮይኑ, እቶም ኣብ ታሕቲ ካብ ዝተዘርዘሩ ሓዲኦም እንተዘየማሊእኺ ንኣገልግሎት ትልሚ ብቕዕቲ ኣይትኾንን: 

 ምሽጥራዊ ኣገልግሎት ትልሚ ስድራ ይደልን ዕድመይ ድማ 18 ዓመት ወይ ልዕሊኡ፡;  
ወይ
    ናይ ገዛ ውሽጢ ጥቕዓት ተጠቃዒት እየን ከምኡ ድማ ኣብ ትሕቲ ጥቕዓት ፈፃሚየይ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ሽፋን ውሽጢ እየ፡፡

(ካብ ክልቲኦም ሳፁናት ኣብ ሓዲኦም እንተድኣ ምልክት ጌርኩም ናብ ክፍሊ (2) ተሳገሩ)

ኣብ ዝሓለፉ 30 መዓልትታት ብ wahealthplanfinder.orgኣቢልኪ ሙሉእ ናይ Apple Health (Medicaid) ሽፋን ተኸልኪልኪ ዲኺ? 
እወ        አይኮነን

እወእወ እንተድኣእንተድኣ ኮይኑ፡ኮይኑ፡ ኣብዚ ኣቋሪፅኪ ናብ ክፍሊ (9) ተሳገሪ፡፡ Apple Health (Medicaid) ሕቶኺ ተቐባልነት ድሐሕሪ ምስኣኑ ኣብ ገዛኺ ዝኾነ ዓይነት 
ለውጢ እንተድኣ ኣሎ ምልክታኺ ንምምላእ ናብ ክፍሊ (2) ተሳገሪ፡፡
ኣይፋልኣይፋል እንተድኣእንተድኣ ኮይኑኮይኑ እቶም ኣብ ላዕሊ ካብ ዝተጠቐሱ ክልተ ነገራት ተማልኢ እንተዘይኮይንኪ ወይ ንሙልዘወ ሽፋን Apple Health (Medicaid)
ንዘይምምልካት ኣብ መረዳእታ ዝተደረኸ ውሳነ እንተዘይወሲንኪብብwahealthplanfinder.org (ክተመልቲ ይግባእ፡፡

  ንትልሚንትልሚ ስድራስድራ ሽፋንሽፋን ጥራሕጥራሕ ንንዘይምምልካትዘይምምልካት ይመርፅንይመርፅን ንን ሙሉእሙሉእ ሽፋንሽፋን Apple Health (Medicaid) ንዘይምምልካትንዘይምምልካት ኣብኣብ መረዳእመረዳእታታ ዝተደረኸዝተደረኸ 
ውሳነውሳነ ወሲነ፡፡ወሲነ፡፡

http://www.wahealthplanfinder.org
http://wahealthplanfinder.org
http://wahealthplanfinder.org
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2. ዜግነትንዜግነትን ስደተኝነትስደተኝነት ኩነትኩነት

ዜጋ ወይ ዜጋ ዘይኮነ ኩነታት፡ (ኣብ ሓዲኡ ምልክት ግበር)
      ናይ ኣሜሪካ ዜጋ ወይ ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ዘለዎ  ኣሜሪካዊ ዘይኮነ ብሕጋዊ ኣገባብ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብር  ምዕፃፍ

ብሕጋዊ መንገዲ ዝመጻእኻ ኮይኑ ግና ዜግነት እንተዘይሃልዩካ እዞም ዝስዕቡ መረዳእታታት ኣእትው፡

     
ናይ ስደት መረዳእታ ዓይነት፡ “A” ቁጽሪ፡ መቐበሊ ቁጽርኻ ወይ ካልእ ቁፅሪ፡

       
ናይ ወጻእ ሃገር ፓስፖርት ቁጽሪ፡ እትነብረሉ ሀገር ዝኣተውካሉ ዕለት፡ እቲ መረዳእታ ዝውደኣሉ ዕለት:

3. ካብካብ ስራሕስራሕ ቁፃርነትቁፃርነት/ናይናይ ዓርስኻዓርስኻ ስራሕስራሕ ዝርከብዝርከብ እቶትእቶት

ንስኺንስኺ እተእትውዮእተእትውዮ ኣታዊኣታዊ

   
ናይዚናይዚ ሕጂሕጂ ኣስራሒኣስራሒ ስምስም (1ይይ ስራሕስራሕ)     ቑፅሪቑፅሪ ቴሌፎንቴሌፎን:

  ናይ ዓርስኻ ስራሕ?
ሙሉእሙሉእ ወርሓዊወርሓዊ እቶትእቶት ቅድሚቅድሚ ግብሪግብሪ           እወ     እወ         አይኮነንአይኮነን

   
ናይዚናይዚ ሕጂሕጂ ኣስራሒኣስራሒ ስምስም (2ይይ ስራሕስራሕ)      ቑፅሪቑፅሪ ቴሌፎንቴሌፎን:

  ናይ ዓርስኻ ስራሕ?
ሙሉእሙሉእ ወርሓዊወርሓዊ እቶትእቶት ቅድሚቅድሚ ግብሪግብሪ          እወእወ       አይኮነንአይኮነን

ብኣላትብኣላት ስድራስድራ ዝኣትውዝኣትው ኣታዊኣታዊ

   
ናይዚናይዚ ሕጂሕጂ ኣስራሒኣስራሒ ስምስም (1ይይ ስራሕስራሕ)     ቑፅሪቑፅሪ ቴሌፎንቴሌፎን:

  ናይ ዓርስኻ ስራሕ?
ሙሉእሙሉእ ወርሓዊወርሓዊ እቶትእቶት ቅድሚቅድሚ ግብሪግብሪ          እወእወ       አይኮነንአይኮነን

   
ናይዚናይዚ ሕጂሕጂ ኣስራሒኣስራሒ ስምስም (2ይይ ስራሕስራሕ) ቑፅሪቑፅሪ ቴሌፎንቴሌፎን:

  ናይ ዓርስኻ ስራሕ?
ሙሉእሙሉእ ወርሓዊወርሓዊ እቶትእቶት ቅድሚቅድሚ ግብሪግብሪ          እወ    እወ        አይኮነንአይኮነን

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-incomeረኣዩ፡፡

4. ካልእካልእ ኣታዊኣታዊ ስድራስድራ  ወርሓዊወርሓዊ መጠን:መጠን:    እዚእዚ መንመን ይቕበሎይቕበሎ:

 ክፍሊት ፍትሕ/ደገፍ መፃምዲ    

 ክራይ፡ ከምኡ እወን/ወይ ሮያሊቲ እቶት (ንፁር)    

 ማሕበራዊ ውሕሰት/ናይ መንገዲ ባቡር ጡረታ ጥቕምታት    

 ስራሕ ስእነት    

 ናይ ጡረታ እቶት፡ ጡረታ፡ ዓመታዊ መልዕሎ‹ ከምኡ እውን/ወይ IRA ክፍፍል    

 ዲቪደን፡ ስቶክ፡ ሼር፡ ካፒታል ኣታዊ፡ ናይ ወፃእተኛ፡ ትረስት/ካልእ ኢንቨስትመንት ኣታዊ    

 ግብሪ ዝቑረፆ ኣታዊ    

 ናይ ሕርሻን ምስጋር ዓሳ እቶት (ንፁር)    

 ካልኦት ግብሪ ዝቑረፀሎም እቶታት    

(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)

http://wahbexchange.org/how-to-report-income


5. ናይናይ መንበሪመንበሪ ገዛገዛ ዝንከየዝንከየ ወርሓዊወርሓዊ እቶት፡እቶት፡  እዚእዚ ዝኸፈልዝኸፈል መንመን እዩእዩ

  ክፍሊት ፍትሕ/ደገፍ መፃምዲ ዝኽፈል 

  ኣበርክቶ/IRA ወይ ቅድመ ግብሪ ናይ ጡረታ ሒሳብ ኣበርክቶ

  ናይ ተምሃሮ ልቓሕ ወለድ ክፍሊት

  ንኣባላት ሰራዊት መንቀሳቐሲ ወፃኢ

  ናይ ትምህርቲ ወፃኢ

  ናይ ጥዕና ቁጠባ ወፃኢ ኣበርክቶ

  ቁጠባ ብዘይግዘ ብምውፃእ ቅፅዓት

  ገለገለ ናይ ንግዲ ወፃእታት

6. ናይናይ ግብሪግብሪ ምምላእምምላእ ኩነታትኩነታት

ንሎሚ ዓመት ናይ ግብሪ ምምላእ ኩነታትኩም እንታይ ይኸውን?        ንበይንኻ ምምላእ        በዓል ሓዳር ኮይኑ ንበይኑ ዘእትው        በዓል ሓዳር ኮይኑ ብሓባር ዘእትው፡ 

       ካብ ኣብ ገዛ ምስ ዘሎ ሰብ ናይ ግብሪ ፅግዕተኝነት         ካብ ኣብ ገዛ ወፃኢ ምስ ዘሎ ሰብ ናይ ግብሪ ፅግዕተኝነት           ግብሪ ዘይቑረፆም 

ብሕጋዊ መንገዲ በዓልቲ ሓዳር ዲኺ? እወ እንተድኣ ኮይኑ ናይ መፃምድኺ ሙሉእ ስም    
       እወ       አይኮነን

ግብሪ ትኸፍሊ እንተድኣ ኮይንኪ ክንደይ ፅግዕተኛታት ተካትቲ?   እንተዘይኮይኑ ክንደይ ቆልዑ ኣለውኺ?  

7. ኣብኣብ ቀረባቀረባ እዋንእዋን ስእነትስእነት ስራሕስራሕ

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

እወእወ እንተድኣእንተድኣ ኮይኑኮይኑ ስምስም ንግዲንግዲ   

ስራሕስራሕ ዝቆረፀሉዝቆረፀሉ ዕለት፡ዕለት፡   

ኣብ ዝሓለፉ 90 መዓልትታት መፃምድኹም ስራሕ ኣቋሪፆም ወይ ስኢኖምዶ?  
           እወእወ         አይኮነንአይኮነን

እወእወ እንተድኣእንተድኣ ኮይኑኮይኑ ስምስም ንግዲንግዲ   

ስራሕስራሕ ዝቆረፀሉዝቆረፀሉ ዕለት፡ዕለት፡   

8. ዘርእንዘርእን/ዓሌትዓሌት ድሕረድሕረ ባይታባይታ

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

ስም ዓሌት   

       ቪትናሚ/ላኦሽያን/ቻመቦዲያን

       ካልእ ኤስያዊ ወይ ፓስፊክ ኣይስላንደር
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ስም፡ ስም ኣቦ፡ ስም ኣቦ ሓጎ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. ቅድሚቅድሚ ምፍራምካምፍራምካ ብጥንቃቐብጥንቃቐ ኣንብብኣንብብ

  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፡፡ እዚ መረዳእታ ን ኣሜሪካ ግምሩኽን ስደተኛታት ኣገልግሎት (USCIS) ኣይወሃብን፡

•  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 ምላሽምላሽ ክህብክህብ ከምከም ዘለኒዘለኒ ወይ ከዓ እቲ ምልክታይ ተቐባልነት ከም ዘይረክብን ብምጣነ 
ስድራ ኣቕራቢ ቤት ፅሕፈት ዝርከቡ ክፍሊታት ክኸፍል ከም ዝግደድ ይርዳእ፡፡ 

10. ኣማራፂኣማራፂ ሕጋዊሕጋዊ ፈቓድፈቓድ ዘለዎዘለዎ ተወካሊተወካሊ (AREP) 

   
ስም/ትካል ቑፅሪ ቴሌፎን:

         
ናይ መልኣኺ ኣድራሻ፡ ኣፓርታማ # ከተማ ክፍለ-ሃገር ዚፕ ኮድ

11. ወሳኒወሳኒ አዋጅንአዋጅን ፊርማፊርማ

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

እዚእዚ ዝመላእኽምዎዝመላእኽምዎ ቅጥዒቅጥዒ ናብናብ ሰበሰበ ስልጣንስልጣን ክንክንክንክን ጥዕናጥዕና በዞምበዞም ዝስዕቡዝስዕቡ መንገድታትመንገድታት ለኣኹ፡ለኣኹ፡

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

• • ቴሌፎንቴሌፎን 1-800-562-3022

• • ፋክስፋክስ: 1-866-841-2267

• • ኢሜይልኢሜይል: apple@hca.wa.gov
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https://www.wahealthplanfinder.org
https://www.washingtonconnection.org
mailto:apple%40hca.wa.gov?subject=
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	ስም ኣባሓጐ: 
	ዕለት ልደት: 
	ቑፅሪ ማሕበራዊ ውሕሰት: 
	ኣድራሻ: 
	ኣፓርታማ #: 
	ከተማ: 
	ክፍለ-ሃገር: 
	ዚፕ ኮድ: 
	ናይ መልኣኺ ኣድራሻ፡: 
	ቡስጣ መልኣኺ ኣፓርታማ  #: 
	ቡስጣ መልኣኺ ከተማ: 
	ዝለኣኸሉ ስቴት: 
	መልኣኺ ዚፕ ኮድ: 
	ዝትመርፅዎ ቁፅሪ: 
	ናይ ስራሕ ቁፅሪ: 
	ክንረክብ ንኽእልዶ?: Off
	ኢንግሊዝኛ ኣብ ምዝራብ ትፀገሙዶ?: Off
	መተርጎሚ ትደልዩዶ?: Off
	ቋንቋ: 
	ኢንሹራንስ ኣለኩምዶ?: Off
	18 ዓመት ወይ ትሕቲኡ: Off
	ናይ ገዛ ውሽጢ ጥቕዓት ተጠቃዒ: Off
	ናይ ገዛ ውሽጢ ጥቕዓት ተጠቃዒ 3: Off
	ብ apple health ኣቢልኩም ሽፋን ኣይተውሃበኩምን?: Off
	ነበርቲ ዋሽንግተን: Off
	ፆታ 8: Off
	ፆታ 7: Off
	ኢ-ማይል ኣእትው: 
	ናይ ኣሜሪካ ዜጋ 4: Off
	ናይ ኣሜሪካ ዜጋ 3: Off
	ናይ ኣሜሪካ ዜጋ 2: Off
	ናይ ስደተኛታት መረዳእታ ዓይነት 2: 
	"A" ቁፅሪ 2: 
	ቁፅሪ ቅብሊት ወይ ካልእ ቁፅሪ 2: 
	ናይ ወፃኢ ሃገር ፓስፖርት 2: 
	እትነብሩ ሀገር 2: 
	ዝኣተኹምሉ ዕለት 2: 
	መረዳእታ መዓልቲ ዝሓልፈሉ ዕለት 2: 
	ስም ኣስራሒ 1: 
	ናይ ኣስራሒ 1 ቁፅሪ ተሌፎን: 
	ናይ ዓርስኻ ስራሕ 1: Off
	ስም ኣስራሒ 2: 
	ናይ ኣስራሒ 2 ቁፅሪ ተሌፎን: 
	ሓፈሻዊ ወርሓዊ እቶት 2: 
	ናይ ዓርስኻ ስራሕ 2: Off
	ስም ኣስራሒ 3: 
	ናይ ኣስራሒ 3 ቁፅሪ ተሌፎን: 
	ናይ ዓርስኻ ስራሕ 3: Off
	ስም ኣስራሒ 4: 
	ናይ ኣስራሒ 4 ቁፅሪ ተሌፎን: 
	ሓፈሻዊ ወርሓዊ እቶት 4: 
	ናይ ዓርስኻ ስራሕ 4: Off
	ሓፈሻዊ ወርሓዊ እቶት 3: 
	ቀለብ ቆልዑ/ደገፍ መፃምዲ: Off
	ናይ ክራይን/ወይ ሮያልቲ እቶት: Off
	ማሕበራዊ ውሕሰት/ናይ ባቡር መንገዲ ጡረታ ጥቕምታት: Off
	ስራሕ ስእነት: Off
	ናይ ጡረታ ኣታዊ: Off
	ዲቪደንስ ወዘተ: Off
	ኡቶት ዓሌት: Off
	ሕርሻን ምስጋር ዓሳ: Off
	ካልእ ግብሪ ዝኽፈለሉ ኣታዊ: Off
	ኣታዊ ወርሓዊ መጠን 1: 
	ኣታዊ ወርሓዊ መጠን 2: 
	ኣታዊ ወርሓዊ መጠን 3: 
	ኣታዊ ወርሓዊ መጠን 4: 
	ኣታዊ ወርሓዊ መጠን 5: 
	ኣታዊ ወርሓዊ መጠን 6: 
	ኣታዊ ወርሓዊ መጠን 7: 
	ኣታዊ ወርሓዊ መጠን 8: 
	ኣታዊ ወርሓዊ መጠን 9: 
	እዚ መን ይቕበሎ 1: 
	እዚ መን ይቕበሎ 2: 
	እዚ መን ይቕበሎ 3: 
	እዚ መን ይቕበሎ 4: 
	እዚ መን ይቕበሎ 5: 
	እዚ መን ይቕበሎ 6: 
	እዚ መን ይቕበሎ 7: 
	እዚ መን ይቕበሎ 8: 
	እዚ መን ይቕበሎ 9: 
	ቀለብ ቆልዑ/ናይ መፃምዲ ደገፍ ዝተኸፈለ: Off
	ቅድመ ግብሪ ኣበርክቶ: Off
	ናይ ተምሃሮ ልቓሕ ወለድ: Off
	ዕጡቕ ሓይሊ ምንቅስቓስ ወፃኢ: Off
	ናይ ትምህርቲ ወፃኢ: Off
	ናይ ጥዕና ቁጠባ ኣበርክቶ: Off
	ግዚኡ እንይሓለወ ምውፃእ ቅፅዓት: Off
	ናይ ንግዲ ወፃእታት: Off
	ብወርሒ ዝንከይ መጠን 1: 
	ብወርሒ ዝንከይ መጠን 2: 
	ብወርሒ ዝንከይ መጠን 3: 
	ብወርሒ ዝንከይ መጠን 4: 
	ብወርሒ ዝንከይ መጠን 5: 
	ብወርሒ ዝንከይ መጠን 6: 
	ብወርሒ ዝንከይ መጠን 7: 
	ብወርሒ ዝንከይ መጠን 8: 
	እዚ ዝኸፍሎ መን እዩ 1: 
	እዚ ዝኸፍሎ መን እዩ 2: 
	እዚ ዝኸፍሎ መን እዩ 3: 
	እዚ ዝኸፍሎ መን እዩ 4: 
	እዚ ዝኸፍሎ መን እዩ 5: 
	እዚ ዝኸፍሎ መን እዩ 6: 
	እዚ ዝኸፍሎ መን እዩ 7: 
	እዚ ዝኸፍሎ መን እዩ 8: 
	ምምላእ ኩነት 7: Off
	ምምላእ ኩነት 6: Off
	ምምላእ ኩነት 5: Off
	ምምላእ ኩነት 4: Off
	ምምላእ ኩነት 3: Off
	ምምላእ ኩነት 2: Off
	ሕጋዊ ሓዳር? 3: Off
	ሕጋዊ ሓዳር? 2: Off
	ናይ ፅግዕተኛ 2 #: 
	ስም መፃምዲ 2: 
	# ህፃናት 2: 
	ስራሕ ስኢንኩም? 3: Off
	ስራሕ ስኢንኩም? 2: Off
	ናይ ዝሰኣንክምዎ ስራሕ ስም 2: 
	ስራሕኹም ዝቋረፀሉ ዕለት 2: 
	ናይ መፃምዲ ስራሕ? 3: Off
	ናይ መፃምዲ ስራሕ? 2: Off
	መፃምድኹም ናይ ዝሰኣንክምዎ ስራሕ ስም 2: 
	ናይ መፃምድኹም ስራሕ ዝዛዘመሉ ዕለት 2: 
	ዓሌት/ዘርኢ ድሕረ ባይታ 2: Off
	ዓሌት/ዘርኢ ድሕረ ባይታ 3: Off
	ዓሌት/ዘርኢ ድሕረ ባይታ 4: Off
	ዓሌት/ዘርኢ ድሕረ ባይታ 5: Off
	ዓሌት/ዘርኢ ድሕረ ባይታ 6: Off
	ዓሌት/ዘርኢ ድሕረ ባይታ 7: Off
	ካልእ ዘርኢ/ዓሌት ድሕረ ባይታ 2: 
	ስም ነገድ 2: 
	ስም AREP: 
	AREP ቁፅሪ ተሌፎን: 
	AREP መልኣኺ ኣድራሻ መንገዲ: 
	AREP መልኣኺ ኣፓርታማ ቁፅሪ: 
	AREP ከተማ: 
	AREP መልኣኺ ስቴት: 
	AREP መልኣኺ ዚፕ: 
	ኣመልከቲ ክታሞም ዘዕረፍሉ ዕለት: 


