
ອົງການດູແລສຸຂະພາບກຳກັບ 
Washington Apple Health (Medicaid)

ອັບເດດລາຍໄດ້ ຫຼືື� ທ່ີ່�ຢູູ່�ຂອງຂ້າພະເຈ້ົ້� າ(ລາຍງານການປ່�ຽນແປ່ງ)
ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວິທ່ີ່ການລາຍງານການປ່�ຽນແປ່ງສຳລັບການຄຸຸ້້ມຄຸ້ອງ Apple Health (Medicaid) ສຳລັບລາຍໄດ້ລວມຍອດທ່ີ່�ແກ້ໄຂ
ໃຫ້ຼືເໝາະສົມ (MAGI) ຫືຼື� Classic Medicaid.

ຂ້້າພະເຈ້ົ້� າຈົ້ະລາຍງານການປ່່ຽນແປ່ງໃນເມື່່�ອໃດ?
ບຸກຄົຸ້ນທ່ີ່�ລົງທີ່ະບຽນໃນການຄຸຸ້້ມຄຸ້ອງ Apple Health (Medicaid) ຄຸ້ວນລາຍງານການປ່�ຽນແປ່ງພາຍໃນ 30 ມ��.

ຂ້້າພະເຈ້ົ້� າຈົ້ຳເປ່ັນຕ້້ອງລາຍງານການປ່່ຽນແປ່ງປ່ະເພດໃດ?
ໃນລະຫຼືວ່າງສະພາວະສຸກເສ່ນດ້ານສາທີ່າລະນະສຸກ (PHE) ເນ��ອງຈົ້າກໂຄຸ້ວິດ-19, ອົງການດູແລສຸຂະພາບ (HCA) ໄດ້ຂະຫຼືຍາຍການຄຸຸ້້ມຄຸ້ອງສຳລັບ
ລູກຄຸ້້າທີຸ່ກຄົຸ້ນຂອງ Apple Health (Medicaid). ຕອນນ່�, ການຂະຫຼືຍາຍນ່�ກຳລັງຈົ້ະສິ�ນສຸດລົງເນ��ອງຈົ້າກກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັົ້ດສັນເງິນໂດຍ
ສັງລວມ, ສະບັບປ່ີ 2023. ວິິທີີການທີີ�ດີສຸຸດທີີ�ລູກຄ້້າຂ້ອງ Apple Health ຍັງຄົ້ງໄດ້ຮັັບຂ້ມູ້ື່ນແມື່່ນໂດຍການອັບເດດຂ້ມູ້ື່ນຕິ້ດຕ່້ຂ້ອງພວິກເຂ້້າ
ໃຫ້້ເປ່ັນຂ້ມູ້ື່ນຫ້້້າສຸຸດ. ສິຸ�ງນີ�ຈົ້ະຮັັບປ່ະກັນວ່ິາພວິກເຂ້້າບ່ພາດແຈ້ົ້ງການທີີ�ສຸຳຄັ້ນກ່ຽວິກັບການຄຸ້້ມື່ຄ້ອງຂ້ອງພວິກເຂ້້າ, ລວິມື່ເຖິິງແຈ້ົ້ງການຕ່້ສັຸນຍາ
ຂ້ອງພວິກເຂ້້າ.

ຮຽນຮູ້ການປ່�ຽນແປ່ງທ່ີ່�ຈົ້ຳເປ່ັນຕ້ອງຖື�ກລາຍງານ ເພ່�ອກະກຽມື່ສຸຳລັບຕ້ອນທ້ີາຍຂ້ອງການຄຸ້້ມື່ຄ້ອງຢ່່າງຕ່້ເນ່�ອງ:

• Apple Health (ຜູູ້້ໃຫຼືຍ່ທ່ີ່�ເປ່ັນລາຍບຸກຄົຸ້ນ, ເດັກນ້ອຍ, ບຸກຄົຸ້ນຖື�ພາ ແລະ ພ່ແມ່/ຜູູ້້ດູແລ)
• Classic Medicaid ຂອງ Apple Health (ບຸກຄົຸ້ນທ່ີ່�ມ່ອາຍຸ 65 ປ່ີ ຫຼືື� ສູງກວ່ານັ�ນ, ມ່ສະພາວະຕາບອດ ຫຼືື� ຄຸ້ວາມພິການ)

ຂ້້າພະເຈ້ົ້� າຈົ້ະລາຍງານການປ່່ຽນແປ່ງສຸຳລັບການຄຸ້້ມື່ຄ້ອງ Apple Health (Medicaid) ໄດ້ແນວິໃດ?

ກວດເບິ່່�ງວ່າທ່່ານເປັັນຜູ້້�ຮັັບິ່ Apple Health ຫຼືື� ບິ່່
ຂ້າພະເຈ້ົ້� າຕ້ອງລາຍງານການປ່�ຽນແປ່ງສຳລັບ:

• ຜູູ້້ໃຫຼືຍ່ທ່ີ່�ມ່ອາຍຸ 19 ຫຼືາ 64 ປ່ີ, ທ່ີ່�ບ່ມ່ Medicare.
• ເດັກນ້ອຍ.
• ຄົຸ້ນທ່ີ່�ຖື�ພາ.
• ພ່ແມ່/ຜູູ້້ດູແລ.

ຂ້້າພະເຈ້ົ້� າຕ້້ອງລາຍງານການປ່່ຽນແປ່ງຫ້ຍັງສຸຳລັບການຄຸ້້ມື່ຄ້ອງ Apple Health?
ໃນລະຫຼືວ່າງການຄຸຸ້້ມຄຸ້ອງຢູ່�າງຕເ່ນ��ອງ, ລູກຄຸ້້າຂອງ Apple Health ຍັງຈົ້ຳເປ່ັນຕ້ອງລາຍງານການປ່�ຽນແປ່ງດັ�ງຕໄ່ປ່ນ່�:

• ການເພ່�ມ ຫຼືື� ການຫຼືື�ດລາຍໄດ້
• ທ່ີ່�ຢູູ່�ອາໄສ
• ທ່ີ່�ຢູູ່�ທີ່າງໄປ່ສະນ່
• ສະຖືານະການແຕ່ງດອງ
• ອົງປ່ະກອບໃນຄົຸ້ວເຮ�ອນ 
• ການຖື�ພາ
• ການກັກຂັງ
• ການປ່ະກັນອ��ນໆ ຫຼືື� ການຄຸຸ້້ມຄຸ້ອງທ່ີ່�ເກ່ດຈົ້າກພັນທີ່ະຮັບຜູ້ິດຊອບຂອງພາກສ່ວນທ່ີ່ສາມ (TPL), ລວມເຖິືງເງ��ອນໄຂສິດ Medicare
• ສະຖືານະຄົຸ້ນເຂ້� າເມ�ອງ ຫຼືື� ພົນລະເມ�ອງ
• ການລົງທີະບຽນໃນໂຄ້ງການຮັັກສຸາຄ້ວິາມື່ລັບຂ້ອງທີີ�ຢູ່່ (ACP)
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http://hca.wa.gov/phe
https://www.sos.wa.gov/acp/


ຕົ້ວິເລ່ອກເພ່�ອລາຍງານການປ່່ຽນແປ່ງສຸຳລັບການຄຸ້້ມື່ຄ້ອງ Apple Health
ທ່ີ່ານມ່ຫຼືືາຍຕົວເລ�ອກເພ��ອລາຍງານການປ່�ຽນແປ່ງສຳລັບການຄຸຸ້້ມຄຸ້ອງ Apple Health:

• ອອນລາຍ: ໄປ່ທ່ີ່� Washington Healthplanfinder -ລົງຊ��ເຂ້� າສູ່ລະບົບ ແລະ ເລ�ອກ “ລາຍງານການປ່�ຽນແປ່ງໃນລາຍໄດ້ ຫືຼື� ຄົຸ້ວເຮ�ອນ”  
ຢູູ່�ກ້ອງລິ�ງດ່ວນ.

• ໂທີ່ລະສັບ: ໂທີ່ຫຼືາສູນຊ່ວຍເຫຼືື�ອລູກຄຸ້້າຂອງ Washington Healthplanfinder ທ່ີ່� 1-855-923-4633.
• ອ່ເມວ: askmagi@hca.wa.gov
• ເຈ້ົ້ຍ: ສົ�ງຢູ່ືນຢູ່ັນການປ່�ຽນແປ່ງໄປ່ທ່ີ່�: HCA-MEDS, PO Box 45531, Olympia WA 98504

ຫຼືືັງຈົ້າກທ່ີ່�ໄດ້ປ່ະມວນຜູ້ົນການປ່�ຽນແປ່ງຂອງທ່ີ່ານ, ທ່ີ່ານຈົ້ະໄດ້ຮັບການແຈ້ົ້ງເຕ�ອນທ່ີ່�ອະທິີ່ບາຍການປ່�ຽນແປ່ງໃດໜຶ່່�ງຕກ່ານຄຸຸ້້ມຄຸ້ອງຂອງ
ທ່ີ່ານ ຫຼືື� ຂັ�ນຕອນຖັືດໄປ່.

ຂ້້າພະເຈ້ົ້� າຈົ້ະລາຍງານການປ່່ຽນແປ່ງສຸຳລັບການຄຸ້້ມື່ຄ້ອງ Apple Health Classic Medicaid ໄດ້ແນວິໃດ?
ກວິດເບິ�ງວ່ິາທ່ີານເປ່ັນຜູູ້້ຮັັບ Classic Medicaid ຂ້ອງ Apple Health ຫ່້້ ບ່
ຂ້າພະເຈ້ົ້� າຈົ້ຳເປ່ັນຕ້ອງລາຍງານການປ່�ຽນແປ່ງສຳລັບ:

• ຜູູ້້ໃຫຼືຍ່ທ່ີ່�ມ່ອາຍຸ 65 ຫຼືື� ສູງກວ່ານັ�ນ.
• ຄົຸ້ນທ່ີ່�ຕາບອດ ຫຼືື� ພິການ.
• ຄົຸ້ນກຳລັງໄດ້ຮັບການບໍລິການ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືື�ອໄລຍະຍາວ.

ຂ້້າພະເຈ້ົ້� າຈົ້ຳເປ່ັນຕ້້ອງລາຍງານການປ່່ຽນແປ່ງຫ້ຍັງສຸຳລັບການຄຸ້້ມື່ຄ້ອງ Classic Medicaid ຂ້ອງ Apple Health?
ໃນລະຫຼືວ່າງທ່ີ່�ດຳເນ່ນການຕ,່ ລູກຄຸ້້າ Classic Medicaid ຂອງ Apple Health ຍັງຈົ້ຳເປ່ັນຕ້ອງລາຍງານການປ່�ຽນແປ່ງດັ�ງຕໄ່ປ່ນ່�:

• ການເພ່�ມ ຫຼືື� ການຫຼືື�ດລາຍໄດ້
• ທ່ີ່�ຢູູ່�ອາໄສ
• ທ່ີ່�ຢູູ່�ທີ່າງໄປ່ສະນ່
• ການຖື�ພາ
• ສະຖືານະຄົຸ້ນເຂ້� າເມ�ອງ ຫຼືື� ພົນລະເມ�ອງ
• ການລົງທີະບຽນໃນໂຄ້ງການຮັັກສຸາຄ້ວິາມື່ລັບຂ້ອງທີີ�ຢູ່່ (ACP)

ຕົ້ວິເລ່ອກເພ່�ອລາຍງານການປ່່ຽນແປ່ງສຸຳລັບການຄຸ້້ມື່ຄ້ອງ Classic Medicaid ຂ້ອງ Apple Health 
ທ່ີ່ານມ່ຫຼືືາຍຕົວເລ�ອກເພ��ອລາຍງານການປ່�ຽນແປ່ງສຳລັບການຄຸຸ້້ມຄຸ້ອງ Classic Medicaid ຂອງ Apple Health:

• ອອນລາຍ: ໄປ່ທ່ີ່� Washington Connection - ເລ�ອກ “ລາຍງານການປ່�ຽນແປ່ງ” ແລະ ປ່ະຕິບັດຕາມຄຸ້ຳສັ�ງ. 
• ໂທີລະສັຸບ:  ໂທີ່ຫຼືາສູນບໍລິການລູກຄຸ້້າ DSHS ທ່ີ່� 1-877-501-2233.
• ເຈ້ົ້ຍ: ສົ�ງຢູ່ືນຢູ່ັນການປ່�ຽນແປ່ງໄປ່ທ່ີ່�: DSHS-CSD, PO Box 11699, Tacoma, WA 98411-6699.

ຫຼືືັງຈົ້າກທ່ີ່�ໄດ້ປ່ະມວນຜູ້ົນການປ່�ຽນແປ່ງຂອງທ່ີ່ານ, ທ່ີ່ານຈົ້ະໄດ້ຮັບການແຈ້ົ້ງເຕ�ອນທ່ີ່�ອະທິີ່ບາຍການປ່�ຽນແປ່ງໃດໜຶ່່�ງຕກ່ານຄຸຸ້້ມຄຸ້ອງຂອງ
ທ່ີ່ານ ຫຼືື� ຂັ�ນຕອນຖັືດໄປ່.

ລິ�ງກ່ຽວິຂ້້ອງ
• ຕ້້ອງລາຍງານການປ່່ຽນແປ່ງໃນເມື່່�ອໃດ
• ການປ່່ຽນແປ່ງທີີ�ຕ້້ອງລາຍງານ
• ໂຄ້ງການຮັັກສຸາຄ້ວິາມື່ລັບຂ້ອງທີີ�ຢູ່່

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

