
የጤና ክብካቤ ባለሥልጣን Washington 
Apple Health (Medicaid)ያስተዳድራል፡፡

ገቢዬን ወይም አድራሻዬን አዲስ (ለውጡን ሪፖርት አድርግ)
ለተሻሻለው የተስተካከለ ጠቅላላ ገቢ (MAGI) ወይም ክላሲክ Medicaid ለApple Health (Medicaid) ሽፋን ለውጦችን  
እንዴት ሪፖርት ማድረግ እንደሚችሉ ይወቁ።

ለውጥን መቼ ሪፖርት አደርጋለሁ?
በApple Health (Medicaid) ሽፋን የተመዘገቡ ግለሰቦች በ30 ቀናት ውስጥ ለውጦችን ሪፖርት ማድረግ አለባቸው።

ምን ዓይነት ለውጦችን ሪፖርት ማድረግ አለብኝ?
COVID-19 የህዝብ ጤና ድንገተኛ አደጋ (PHE) የጤና እንክብካቤ ባለስልጣን (HCA) ለሁሉም የApple Health (Medicaid) ደንበኞች ሽፋን 
አራዝሟል። ይህ ማራዘሚያ አሁን የሚያበቃው በ2023 የኮንሶልደትድ አፕሮፕሬሽን ሕግ ምክንያት ነው። የApple Health ደንበኞች መረጃን 
የሚያገኙበት ምርጡ መንገድ የመረጃቸ ማግኛውን ወቅታዊ ማድረግ ነው። ይህ የእድሳት ማስታወቂያቸውን ጨምሮ ስለ ሽፋናቸው 
ጠቃሚ ማሳሰቢያዎች እንዳያመልጡዋቸው ያረጋግጣል።

 ለቀጣይ ሽፋን መጨረሻ ለመዘጋጀት ምን ለውጦች ሪፖርት መደረግ እንዳለባቸው ይወቁ፡

•  Apple Health (የአዋቂዎች፣ ልጆች ግለሰቦች፥ እርጉዝ ግለሰቦችና ወላጅ/አሳዳጊዎች)
•  Apple Health Classic Medicaid (ዕድሜያቸው 65 ወይም ከዚያ በላይ የሆኑ ግለሰቦች ዓይነ ስውርነት ወይም የአካል ጉዳት ያለባቸው)

ለApple Health (Medicaid) ሽፋን ለውጥን እንዴት ሪፖርት አደርጋለሁ?
የApple Healthd ተቀባይ መሆንዎን ይወስኑ
ለሚከተለው ለውጥ ሪፖርት ማድረግ አለብኝ፡

•  ከ19 እስከ 64 ዓመት የሆነ አዋቂ፣ ያለ Medicare።
•  ልጅ።
•  ነፍሰ ጡር የሆነ ሰው።
•  ወላጅ/ተንከባካቢ።

ለApple Health ሽፋን ምን ዓይነት ለውጦችን ሪፖርት ማድረግ አለብኝ?
በቀጣይ ሽፋን፣ የApple Health ደንበኞች አሁንም የሚከተሉትን ለውጦች ሪፖርት ማድረግ አለባቸው፡

•  የገቢ መቀነስ ወይም ማጣት
•  የመኖሪያ አድራሻ
•  የመልክት መላኪያ አድራሻ
•  የትዳር ሁኔታ
•  የቤት ስብጥር 
•  እርግዝና
•  እስራት
•  የMedicare ብቁነትን ጨምሮ ሌላ መድን ወይም የሶስተኛ ወገን ተጠያቂነት (TPL) ሽፋን
•  የስደት ወይም የዜግነት ሁኔታ
•  በአድራሻ ሚስጥራዊነት ፕሮግራም (ACP) ውስጥ መመዝገብ
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http://hca.wa.gov/phe
https://www.sos.wa.gov/acp/


የApple Health ሽፋን ለውጥን ሪፖርት ለማድረግ አማራጮች
ለApple Health ሽፋን ለውጥን ሪፖርት ለማድረግ ብዙ አማራጮች አሉዎት፡

•  ኦንላይን: ወደ Washington Healthplanfinder ይሂዱ - ይግቡና በፈጣን ሊንክ ስር "የገቢ ወይም የቤተሰብ ለውጥ ሪፖርት  
ያድርጉ" የሚለውን ይምረጡ።

•  ስልክ፦  1-855-923-4633 ለWashington Healthplanfinder የደንበኞች ድጋፍ ማእከል ይደውሉ።
•  ኢ-ሜይል፦ askmagi@hca.wa.gov
•  ወረቀት: የለውጡን ማረጋገጫ ለሚከተሉት ያስገቡ፡ HCA-MEDS, PO Box 45531, Olympia WA 98504

አንዴ ለውጥዎ ከተሰራ በኋላ በሽፋንዎ ላይ የተደረጉ ማናቸውንም ለውጦች ወይም ቀጣይ እርምጃዎችን የሚገልጽ  
ማሳወቂያ ይደርስዎታል።

ለApple Health Classic Medicaid ሽፋን ለውጥን እንዴት ሪፖርት አደርጋለሁ?
የApple Health Classic Medicaid ተቀባይ መሆንዎን ይወስኑ

ለሚከተለው ለውጥ ሪፖርት ማድረግ አለብኝ፡
•  ዕድሜው 65 ወይም ከዚያ በላይ የሆነ አዋቂ።
•  አይነስውር ወይም አካል ጉዳተኛ የሆነ ሰው።
•  የረጅም ጊዜ አገልግሎቶችንና ድጋፎችን የሚቀበል ሰው።

ለApple Health Classic Medicaid ሽፋን ምን ዓይነት ለውጦችን ሪፖርት ማድረግ አለብኝ?
በሚቀጥልበት ጊዜ፣ የApple Health Classic Medicaid ደንበኞች አሁንም የሚከተሉትን ለውጦች ሪፖርት ማድረግ አለባቸው፡

•  የገቢ መቀነስ ወይም ማጣት
•  የመኖሪያ አድራሻ
•  የመልክት መላኪያ አድራሻ
•  እርግዝና
•  የስደት ወይም የዜግነት ሁኔታ
•  በአድራሻ ሚስጥራዊነት ፕሮግራም (ACP) ውስጥ መመዝገብ

ለApple Health Classic Medicaid ሽፋን ለውጥን ሪፖርት ለማድረግ አማራጮች
ለApple Health Classic Medicaid ሽፋን ለውጥን ሪፖርት ለማድረግ ብዙ አማራጮች አሉዎት፡

•  ኦንላይን: ወደ ዋሽንግተን ግንኙነት ሂድ - "ለውጡን ሪፖርት አድርግ" የሚለውን ምረጥና ጥያቄዎቹን ተከተል። 
•   ስልክ፦ ለDSHS የደንበኞች አገልግሎት ማዕከል በ1-877-501-2233 ይደውሉ።
•   ወረቀት: የለውጡን ማረጋገጫ ለሚከተሉት ያስገቡ፡ DSHS-CSD, PO Box 11699, Tacoma, WA 98411-6699.

አንዴ ለውጥዎ ከተሰራ በኋላ በሽፋንዎ ላይ የተደረጉ ማናቸውንም ለውጦች ወይም ቀጣይ እርምጃዎችን የሚገልጽ  
ማሳወቂያ ይደርስዎታል።

ተዛማጅ ሊንኮች
•   ለውጦችን መቼ ሪፖርት እንደሚያደርጉ
•   መታወቅ ያለባቸው ለውጦች
•   የአድራሻ ሚስጥራዊነት ፕሮግራም

https://www.wahealthplanfinder.org/
mailto:askmagi@hca.wa.gov
https://www.sos.wa.gov/acp/
https://www.washingtonconnection.org/home/
https://www.hca.wa.gov/free-or-low-cost-health-care/i-help-others-apply-and-access-apple-health/wac-182-504-0110-washington-apple-health-when-report-changes
https://www.hca.wa.gov/free-or-low-cost-health-care/i-help-others-apply-and-access-apple-health/wac-182-504-0105-washington-apple-health-changes-must-be-reported
https://www.hca.wa.gov/free-or-low-cost-health-care/i-need-medical-dental-or-vision-care/address-confidentiality-program

