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የድህረ እርግዝና ሽፋን(APC)

ጥቅሞችናጥቅሞችና  አገልግሎቶችአገልግሎቶች

APC የድህረ ወሊድ እንክባከቤ የሚሰጥ ሲሆን ለእርስዎ ከክፍያ ነጻ 
የሆነ ተጨማሪ የጤና እንክብካቤ አገልግሎትም ይሰጣል፡፡ ጥቅሞቹ 
የጥርስ እንክብካቤ፤ የእርግዝና መከላከያ፤ የመከላከል እንክብካቤ 
እንዲሁም የባህርይ ጤና እና ሌሎች በApple Health ሽፋን ያላቸው 
አገልግሎቶች ያካትታል፡፡ ብቁ ከሆኑ በገቢዎ ላይ ያለውን ለውጥ ግምት 
ውስጥ ሳያስገባ ሽፋኑ እርግዝናዎ ካበቃ በኃላ ለ12 ወራት የሚሰጥ ነው፡፡ 

በ Apple Health ሽፋን ስር የሚገኙ አገልግሎቶች ለማወቅ በ 
hca.wa.gov/apple-health-servicesይመልከቱ፡፡

ብቁብቁ  ነኝነኝ??

በAPC ፕሮግራምፕሮግራም  ብቁብቁ  እንዲሆኑእንዲሆኑ  ማሟላትማሟላት  ያለብዎትያለብዎት::
• ባለፉት 12 ወራት እርጉዝና ከነበርዎት፡፡
• በዋሺንግተን ነዋሪ ከሆኑ፡፡
•  በዚህ ወረቀት ጀርባ የተገለጹ የገቢ ስንዳርዶችን

የሚያሟሉ ከሆነ፡፡
• ለተለየ የApple Health ፕሮግራም ብቁ አለመሆን፡፡

የስደት ሁኔታ በብቁነት ላይ የሚያሳድረው ነገር የለም፡፡ 
ኣብhca.wa.gov/apc የበለጠ ይመልከቱ፡፡

Apple Health (Medicaid) የድህረ እርግዝና ሽፋን(APC) ከእርግዝናዎ በኃላ ለ12 ወራት የአእምሮ አካላዊና የስሜት አገልግሎቶችን ይሰጣል፡፡

www.hca.wa.gov/apc
www.hca.wa.gov/apple-health-services


  እርስዎእርስዎ  እርጉዝእርጉዝ  ሆነውሆነው  በበ Apple Health ሽፋንሽፋን  ታቅፈዋልታቅፈዋል?

Apple Health ሽፋን ካልዎት የእርግዝና ሁኔታ ሲያሳውቁ ወደ APC ይሸጋገራሉ፡፡ 
•  የWashington Healthplanfinder በኩል ሽፋን ካልዎት በ wahealthplanfinder.org ለውጦችን ያድርጉ፡፡
•  በApple Health Classic Medicaid (65 ዓመትና ከዛ በላይ ዕድሜ ወይ የመታወር ወይ ኣካላዊ ጉዳት ካልዎት)

በwashingtonconnection.org ለውጦች ያድርጉ፡፡

ባለፉትባለፉት 12 ወራትወራት  እርግዝናእርግዝና  ከነበሩከነበሩ  እንዲሁምእንዲሁም  የየApple Health ሽፋንሽፋን  ከሌልዎትከሌልዎት?

ለለAPC  ብቁብቁ  ሊሆኑሊሆኑ  ይችላሉ፡፡ይችላሉ፡፡  አሁንአሁን  ያመልክቱያመልክቱ!
•  ኦንላይን: ኣብ wahealthplanfinder.org ገብተው - “አሁን ያመልክቱ(Apply Now)” የሚለውን በተን ይንኩ፡፡
•  የሞባይል መተግበርያ: የ WAPlanfinder መተግበሪያውን ይጫኑ፡፡
•  ስልክ: ወደ Washington Healthplanfinder በ1-855-923-4633 ይደውሉ፡፡
•  ወረቀት: መተግበርያው ከ hca.wa.gov/health-care-applicationያውርዱ፡፡
•  በአካል: የአካባቢ ሃብቶች ከተጨማሪ ክፍያ ነጻ በሆኑ መልኩ ለጤና ሽፋን እንዲያመለክቱ ሊያግዝዎት ይችላል፡፡

o  wahealthplanfinder.org -በደንበኛ አጋዥ ሊንክ ናቪጌተር ይፈልጉ፡፡

አንድ ግለሰብአንድ ግለሰብ 2-አባላት ያለው ቤተሰብአባላት ያለው ቤተሰብ 3-አባላት ያለው ቤተሰብ-አባላት ያለው ቤተሰብ

$2,406 በየወሩ $3,254 በየወሩ $4,102 በየወሩ

4-አባላት ያለው ቤተሰብ-አባላት ያለው ቤተሰብ 5-አባላት ያለው ቤተሰብ-አባላት ያለው ቤተሰብ 6-አባላት ያለው ቤተሰብ-አባላት ያለው ቤተሰብ

$4,950 በየወሩ $5,799 በየወሩ $6,647 በየወሩ

  ብቁብቁ  እንድሆንእንድሆን  በአንድበአንድ  ወርወር  ሊኖረኝሊኖረኝ  የሚገባውየሚገባው  ከፍተኛከፍተኛ  ገቢገቢ  ምንምን  ያህልያህል  ነውነው??

የመኖሪያ ሁኔታ ካስፈለገዎት ወይም ሰነዶችን በሌላ ቋንቋ ወይም ቅርጽ ማግኘት ከፈለጉ እባክዎ በ1-800-562-3022 (TRS: 711) ይደውሉ፡፡

www.wahealthplanfinder.org
www.wahealthplanfinder.org
www.wahealthplanfinder.org
www.hca.wa.gov/health-care-application
www.washingtonconnection.org



