
سازمان بهداشت و درمان مدیریت 

 Washington Apple Health (Medicaid) 
را بر عهده دارد

به روزرسانی درآمد یا نشانی من (گزارش  تغییر)
 از نحوۀ گزارش کردن تغییرات برای پوشش Apple Health (Medicaid) در رابطه با درآمد ناخالص تعدیلی 

و اصالح شده (MAGI) یا Classic Medicaid مطلع شوید.

چه زمانی تغییری را گزارش کنم؟

افراد ثبت نام شده در پوشش Apple Health (Medicaid) باید تغییرات را ظرف 30 روز گزارش  کنند.

چه نوع تغییراتی را باید گزارش کنم؟

 (Health Care Authority, HCA) سازمان بهداشت و درمان ،COVID-19 (PHE) در طول شرایط اضطراری بهداشت عمومی 
 پوشش بیمه را برای تمام مشتریان Apple Health (Medicaid) تمدید کرد. این تمدید پوشش اکنون به دلیل قانون تخصیص 

 اعتبار یکپارچه مصوب 2023، به اتمام می رسد.  بهترین روش برای مطلع ماندن مشتریان Apple Health این است 

 که اطالعات تماس خود را به روز نگه دارند. این اقدام باعث می شود اطالعیه های مهم در مورد پوشش خود، شامل 

اطالعیه تمدید، را از دست ندهند.

بدانید چه تغییراتی را باید گزارش کنید تا  برای اتمام پوشش مستمر آماده باشید:

Apple Health (افراد بزرگ سال، کودکان، زنان باردار و والد/مراقب)	 
Apple Health Classic Medicaid (افراد 65 سال به باال، نابینا یا معلول)	 

چگونه باید تغییری را برای پوشش Apple Health (Medicaid) گزارش کنم؟

تعیین کنید آیا دریافت کننده خدمات Apple Health هستید

باید تغییر مربوط به این افراد را گزارش کنم:

 	.Medicare فرد بالغ 19 تا 64 ساله، فاقد

کودک.	 

فردی که باردار است.	 

والد/مراقب.	 

چه تغییراتی را باید برای پوشش Apple Health گزارش کنم؟

در طول پوشش مستمر، مشتریان Apple Health همچنان باید این تغییرات را گزارش  کنند:
کاهش یا از دست دادن درآمد	 

نشانی محل سکونت	 

نشانی پستی	 

وضعیت تأهل	 

ترکیب افراد خانوار 	 

بارداری	 

حبس	 

 	Medicare دیگر، شامل واجد شرایط بودن برای (TPL) پوشش بیمه یا تعهد مالی شخص ثالث

وضعیت مهاجرت یا شهروندی	 

 	(ACP) ثبت نام در برنامه محرمانگی نشانی
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http://hca.wa.gov/phe
http://hca.wa.gov/phe
https://www.sos.wa.gov/acp/
https://www.sos.wa.gov/acp/


Apple Health گزینه های گزارش کردن تغییر برای پوشش

چندین گزینه برای گزارش کردن تغییر برای پوشش Apple Health دارید:

  آنالین: به  Washington Healthplanfinder  بروید - وارد سیستم شوید و گزینۀ »گزارش تغییر در درآمد یا خانوار« 	 

را در لینک های فوری انتخاب کنید.
تلفنی: با مرکز پشتیبانی مشتریان Washington Healthplanfinder به شمارۀ  4633-923-855-1  تماس بگیرید.	 

 	askmagi@hca.wa.gov  :از طریق ایمیل
 	 HCA-MEDS, PO Box 45531, Olympia WA 98504  :کاغذی: تأییدیه تغییر را به این نشانی ارسال کنید

 پس از اینکه تغییر شما پردازش شد، اعالنی دریافت خواهید کرد که توضیح دهندۀ هرگونه تغییر اعمال شده 

در پوشش شما و هرگونه اقدام متعاقب است.

چگونه باید تغییری را برای پوشش Apple Health Classic Medicaid گزارش کنم؟

تعیین کنید آیا دریافت کننده خدمات Apple Health Classic Medicaid هستید

باید تغییر مربوط به این افراد را گزارش کنم:

بزرگ ساالن 65 سال به باال.	 

فرد نابینا یا معلول.	 

فرد در حال دریافت خدمات و پشتیبانی های طوالنی مدت.	 

چه تغییراتی را باید برای پوشش Apple Health Classic Medicaid گزارش کنم؟

در طول پوشش مستمر، مشتریان Apple Health Classic Medicaid همچنان باید این تغییرات را گزارش  کنند:
کاهش یا از دست دادن درآمد	 

نشانی محل سکونت	 

نشانی پستی	 

بارداری	 

وضعیت مهاجرت یا شهروندی	 

 	(ACP) ثبت نام در برنامه محرمانگی نشانی

Apple Health Classic Medicaid گزینه های گزارش کردن تغییر برای پوشش

چندین گزینه برای گزارش کردن تغییر برای پوشش Apple Health Classic Medicaid دارید:

آنالین: به Washington Connection  مراجعه کنید - گزینۀ »گزارش کردن تغییر« را انتخاب و دستورها را دنبال کنید. 	 

تلفنی: با مرکز خدمات مشتریان DSHS به شماره  2233-501-877-1  تماس بگیرید.	 

 	 .DSHS-CSD, PO Box 11699, Tacoma, WA 98411-6699  :کاغذی: تأییدیه تغییر را به این نشانی ارسال کنید

 پس از اینکه تغییر شما پردازش شد، اعالنی دریافت خواهید کرد که توضیح دهندۀ هرگونه تغییر اعمال شده 

در پوشش شما و هرگونه اقدام متعاقب است.

لینک های مرتبط

زمان گزارش دادن تغییرات	 

تغییراتی که باید گزارش شود	 

برنامه محرمانگی نشانی	 

https://www.wahealthplanfinder.org/
https://www.sos.wa.gov/acp/
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-182-504-0110-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-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
https://www.hca.wa.gov/free-or-low-cost-health-care/i-need-medical-dental-or-vision-care/address-confidentiality-program

