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(APC) برنامج تغطية ما بعد الحمل

املزايا والخدمات

م خدمات رعاية  م برنامج APC رعاية متابعة ما بعد الوالدة ويُقدِّ يُقدِّ

 صحية إضافية بشكٍل مجاين. وتتضمن املزايا العناية باألسنان، ووسائل 

منع الحمل، والرعاية الوقائية، والصحة السلوكية، وخدمات أخرى تتم 

تغطيتها من ِقبَل Apple Health. إذا كنِت مؤهلة لالنضامم إىل 

 الربنامج، فإن التغطية تستمر ملدة 12 شهرًا بعد نهاية حملك برصف

النظر عن التغري يف الدخل.

hca.wa.gov/apple-health-services يل بزيارة  تفضَّ

.Apple Health للتعرُّف عىل الخدمات املُغطاة من ِقبَل

هل أنا مؤهلة؟

لتكوين مؤهلة للحصول عىل خدمات برنامج APC يجب:

• أن تكوين كنت حامالً خالل آخر 12 شهرًا.

أن تكوين مقيمة يف والية واشنطن.  •

أن يكون لديك دخل شهري يفي باملعايري الواردة يف الجزء الخلفي.  •

 •  أال تكوين مؤهلة للحصول عىل خدمات أحد برامج

Apple Health األخرى.

 ال تؤثر حالة الهجرة يف األهلية.

.hca.wa.gov/apc تعرَّيف عىل املزيد عىل املوقع اإللكرتوين

م برنامج ما بعد الحمل (APC) التابع لـApple Health (Medicaid) خدمات لدعم سالمتِك النفسية، والجسدية، والعاطفية ملدة 12 شهرًا بعد  يُقدِّ

الحمل.

www.hca.wa.gov/health-care-application
www.hca.wa.gov/apc


هل أنِت حامل ولديك تغطية Apple Health بالفعل؟

إذا كانت لديك تغطية Apple Health بالفعل، فإنه سيتم نقلك إىل برنامج APC عند قيامك بتحديث حالة الحمل الخاصة بِك.

.wahealthplanfinder.org فيمكنِك إجراء التغيريات عىل املوقع اإللكرتوين ،Washington Healthplanfinder إذا كانت لديِك تغطية من خالل  •
•  إذا كنت ُمغطاة من ِقبَل Apple Health Classic Medicaid (تبلغني من العمر 65 عاًما أو أكرث، أو تعانني من عمى أو إعاقة(، فيمكنِك إجراء التغيريات 

.washingtonconnection.org عىل املوقع اإللكرتوين

هل كنِت حامالً خالل الـ 12 شهًرا املاضية وليست لديك تغطية Apple Health؟

مي بطلب اآلن! قد تكونني مؤهلة للحصول عىل خدمات برنامج APC. تقدَّ
م بطلب اآلن). دي الزر “Apply Now” (التقدُّ عرب اإلنرتنت: انتقيل إىل املوقع اإللكرتوين wahealthplanfinder.org - حدِّ  •

.WAPlanfinder تطبيق الهاتف املحمول: نزِّيل التطبيق •
الهاتف: اتِصيل بـ Washington Healthplanfinder عىل الرقم 1-855-923-4633 . •

.hca.wa.gov/health-care-application ورقيًا: نزِّيل طلب التقديم عىل املوقع اإللكرتوين •
م بطلب للحصول عىل التغطية الصحية. بالحضور شخصيًا: ميكن أن تساعدك املوارد املحلية، بشكٍل مجاين، يف التقدُّ •

wahealthplanfinder.org         o - اعرثي عىل أحد األشخاص املساعدين من خالل رابط دعم العمالء.

ما أقىص مبلغ ميكنني كسبه شهريًا حتى أكون مؤهلة؟

(TRS : 711)   1-800-562-3022 إذا كنِت بحاجة إىل ترتيبات تيسريية، أو بحاجة إىل املستندات بتنسيق آخر أو لغة أخرى، فرُيجى االتصال بالرقم

أرسة من 3 أشخاصأرسة من شخَصنيشخص واحد

ًا$ ًا$2,406   يرشه  ًا$3,254   يرشه  4,102   يرشه 

أرسة من 6 أشخاصأرسة من 5 أشخاصأرسة من 4 أشخاص

ًا$ ًا $4,950   يرشه  ًا$5,799   يرشه  6,647   يرشه 
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