
ਵਾੱਸ਼ਿੰਗਟਨ Apple Health (Medicaid) ਦਾ 
ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਅਥਾੱਸ਼੍ਟੀ ਕ੍ਦੀ ਹੈ

ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਜਾ ਂਪਤਾ ਅਪਡੇਟ ਕ੍ਨਾ (ਤਬਦੀਲੀ ਬਾ੍ ੇਦੱਿਣਾ)
ਿੋਧੀ ਹੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖ਼ਾਲਿ ਆਮਦਨ (MAGI) ਜਾ ਂਕਲਾਸ਼ਿਕ Medicaid ਲਈ Apple Health (Medicaid) ਵਾਿਤ ੇ
ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਬਾ੍ ੇਸ਼ਕਵੇ ਂਸ਼੍ਪੋ੍ਟ ਕ੍,ੋ ਬਾ੍ ੇਜਾਣੋ।

ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰ ੇਮੈਂ ਕਦੋ ਂਦੱਸਾ?ਂ
Apple Health (Medicaid) ਸ਼ਵੱਚ ੍ਸ਼ਜਿਟ੍ਡ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ 30 ਸ਼ਦਨਾ ਂਦ ੇਅੰਦ੍ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਬਾ੍ ੇਦੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂ ੰਕਕਸ ਕਕਸਮ ਦੀਆ ਂਤਬਦੀਲੀਆ ਂਬਾਰ ੇਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ?ੈ
COVID-19 ਪਬਸ਼ਲਕ ਸ਼ਿਹਤ ਐਮ੍ਜੈਂਿੀ (PHE) ਦੌ੍ਾਨ ਸ਼ਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਅਥਾੱਸ਼੍ਟੀ (HCA) ਨ ੇApple Health (Medicaid) ਦ ੇਿਾ੍ ੇਕਲਾਇੰਟਾ ਂਲਈ 
ਕਵ੍ੇਜ ਵਧਾਈ ਿੀ। ਿਾਂਝ ੇਖ਼੍ਸ਼ਚਆ ਂਬਾ੍ ੇਕਾਨੂੰਨ, 2023 ਕ੍ਕ ੇਵਧਾਈ ਗਈ ਇਹ ਸ਼ਮਆਦ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹ ੋ੍ਹੀ ਹੈ। Apple Health ਦੇ ਗਾਹਕਾ ਂਵਲੋ ਂ
ਜਾਣ ੂਰਕਹਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਂਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂ ੰਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ ੈਸ਼ਕ ਉਹਨਾ ਂਦ ੇ
ਨਸ਼ਵਆਉਣ ਿਬੰਧੀ ਨੋਸ਼ਟਿ ਿਮੇਤ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਕਵ੍ੇਜ ਬਾ੍ ੇਬਹੁਤ ਜ਼੍ੂ੍ੀ ਨੋਸ਼ਟਿ ਨਾ ਖੁੰਝਣ।

ਜਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤ ੇਕਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਹੜੀਆ ਂਤਬਦੀਲੀਆ ਂਬਾ੍ ੇਦੱਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਬਾ੍ ੇਜਾਣ:ੋ

• Apple Health (ਇਕੱਲੇ ਬਾਲਗ,਼ ਬੱਚ,ੇ ਗ੍ਭਵਤੀ ਲੋਕ ਅਤ ੇਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ/ਕੇਅ੍ਟੇਕ੍)
•  Apple Health ਕਲਾਸ਼ਿਕ Medicaid (65 ਿਾਲ ਜਾ ਂਵੱਧ ਉਮ੍ ਦ ੇਲੋਕ, ਨੇਤ੍ਹੀਣ ਜਾ ਂਅਿਮ੍ੱਥ (ਅਪਾਹਜ) ਹਨ)

Apple Health (Medicaid) ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਕਕਵੇ ਂਕਰਾ?ਂ
ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ੋਕਕ ਤੁਸੀ ਂApple Health ਪਰਰਾਪਤਕਰਤਾ ਹੋ
ਮੈਨੂ ੰਹੇਠਾ ਂਸ਼ਦੱਸ਼ਤਆ ਂਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕ੍ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ:ੈ

•  Medicare ਤੋ ਂਸ਼ਬਨਾ 19 ਤੋ ਂ64 ਿਾਲ ਦੀ ਉਮ੍ ਦਾ ਬਾਲਗ਼।
•  ਬੱਚਾ।
•  ਕੋਈ, ਜੋ ਗ੍ਭਵਤੀ ਹੈ।
•  ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ/ਕੇਅ੍ਟੇਕ੍।

Apple Health ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਮੈਨੂ ੰਕਕਹੜੀਆ ਂਤਬਦੀਲੀਆ ਂਬਾਰ ੇਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਜਾ੍ੀ ਕਵ੍ੇਜ ਦੌ੍ਾਨ, Apple Health ਦ ੇਕਲਾਇੰਟਾ ਂਨੂ ੰਅਜ ੇਵੀ ਹੇਠਾ ਂਸ਼ਦੱਤੀਆ ਂਤਬਦੀਲੀਆ ਂਬਾ੍ ੇਦੱਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ:ੈ

•  ਘਟੀ ਜਾ ਂਖੁੰਝੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ
•  ਸ਼੍ਹਾਇਿੀ ਪਤਾ
•  ਡਾਕ ਪਤਾ
•  ਸ਼ਵਆਹੁਤਾ ਿਸ਼ਥਤੀ
•  ਘ੍ ਦੀ ਬਣਤ੍ 
•  ਗ੍ਭ-ਅਵਿਥਾ
•  ਕੈਦ
•  ਹੋ੍ ਬੀਮਾ ਜਾ ਂਤੀਜੀ-ਸ਼ਧ੍ ਦੀ ਸ਼ਜ਼ੰਮੇਵਾ੍ੀ (TPL) ਬਾ੍ ੇਕਵ੍ੇਜ, ਇਿ ਸ਼ਵੱਚ ਮੈਡੀਕੇਅ੍ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਾਸ਼ਮਲ ਹੈ
•  ਇਮੀਗ੍ਰੇਿਨ ਜਾ ਂਨਾਗਸ਼੍ਕਤਾ ਦੀ ਿਸ਼ਥਤੀ
•  ਪਤ ੇਦੀ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਬਾਰ ੇਪਰਰੋਗਰਾਮ (ACP) ਕਵੱਚ ਰਕਜਸਟਰਰੇਸ਼ਨ
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http://hca.wa.gov/phe
https://www.sos.wa.gov/acp/


Apple Health ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰ ੇਦੱਸਣ ਲਈ ਕਵਕਲਪ
Apple Health ਥ ਕਵ੍ੇਜ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾ੍ ੇਦੱਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਕਈ ਸ਼ਵਕਲਪ ਹਨ:

•  ਆੱਨਲਾਈਨ: Washington Healthplanfinder (ਵਾੱਕਸ਼ੰਗਟਨ ਹੈਲਥਪਲਾਨਫ਼ਾਈਂਡਰ) - 'ਤ ੇਜਾਓ- ਲਾੱਗ ਇਨ ਕ੍ ੋਅਤ ੇਫ਼ੌ੍ੀ ਸ਼ਲੰਕਿ  
(Quick Links) ਹੇਠ “ਆਮਦਨ ਜਾ ਂਪਸ਼੍ਵਾ੍ ਸ਼ਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾ੍ ੇਦੱਿਣਾ” ਚੁਣੋ।

•  ਫੋਨ: 1-855-923-4633 'ਤ ੇWashington Healthplanfinder (ਵਾੱਸ਼ਿੰਗਟਨ ਹੈਲਥਪਲਾਨਫ਼ਾਈਂਡ੍) ਦ ੇਗਾਹਕ ਿਹਾਇਤਾ ਿੈਂਟ੍ ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕ੍ੋ।
•  ਈਮੇਲ: askmagi@hca.wa.gov
•  ਦਿਤਾਵੇਜ:਼ ਇਿ ਪਤ ੇ'ਤ ੇਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪੁਿਟੀ ਿਬਸ਼ਮਟ ਕ੍:ੋ HCA-MEDS, PO Box 45531, Olympia WA 98504

ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਮਲ ਿੁ੍ ੂਹੁੰਸ਼ਦਆ ਂਿਾ੍ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂ ੰਇੱਕ ਨੋਟੀਸ਼ਫ਼ਕੇਿਨ ਸ਼ਮਲੇਗਾ, ਸ਼ਜਿ ਸ਼ਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵ੍ੇਜ ਸ਼ਵਚਲੀਆ ਂਸ਼ਕਿ ੇ 
ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਜਾ ਂਸ਼ਕਿ ੇਵੀ ਅਗਲੀਆ ਂਕਾ੍ਵਾਈਆ ਂਬਾ੍ ੇਦੱਸ਼ਿਆ ਸ਼ਗਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Apple Health ਕਲਾਕਸਕ Medicaid ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰ ੇਮੈਂ ਕਕਵੇ ਂਦੱਸਾ?ਂ
ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ੋਕਕ ਤੁਸੀ ਂApple Health ਕਲਾਕਸਕ Medicaid ਪਰਰਾਪਤਕਰਤਾ ਹੋ

ਮੈਨੂ ੰਹੇਠਾ ਂਸ਼ਦੱਸ਼ਤਆ ਂਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕ੍ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ:ੈ
•  65 ਿਾਲ ਜਾ ਂਵੱਧ ਉਮ੍ ਦਾ ਬਾਲਗ਼।
•  ਕੋਈ ਿਖ਼ਿ, ਜੋ ਨੇਤ੍ਹੀਣ ਜਾ ਂਅਿਮ੍ੱਥ (ਅਪਾਹਜ) ਹੈ।
•  ਕੋਈ ਿਖ਼ਿ, ਜੋ ਲੰਮੀ ਸ਼ਮਆਦ ਦੀਆ ਂਿੇਵਾਵਾ ਂਅਤ ੇਿਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕ੍ ਸ਼੍ਹਾ/੍ਹੀ ਹੈ।

Apple Health ਕਲਾਕਸਕ Medicaid ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਮੈਨੂ ੰਕਕਹੜੀਆ ਂਤਬਦੀਲੀਆ ਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ?ੈ
ਜਾ੍ੀ Apple Health ਕਲਾਸ਼ਿਕ Medicaid ਦੌ੍ਾਨ, ਕਲਾਇੰਟਾ ਂਨੂ ੰਅਜ ੇਵੀ ਹੇਠਾ ਂਸ਼ਦੱਤੀਆ ਂਤਬਦੀਲੀਆ ਂਬਾ੍ ੇਦੱਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ:ੈ

•  ਘਟੀ ਜਾ ਂਖੁੰਝੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ
•  ਸ਼੍ਹਾਇਿੀ ਪਤਾ
•  ਡਾਕ ਪਤਾ
•  ਗ੍ਭ-ਅਵਿਥਾ
•  ਇਮੀਗ੍ਰੇਿਨ ਜਾ ਂਨਾਗਸ਼੍ਕਤਾ ਦੀ ਿਸ਼ਥਤੀ
•  ਪਤ ੇਦੀ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਬਾਰ ੇਪਰਰੋਗਰਾਮ (ACP) ਕਵੱਚ ਰਕਦਸਟਰਰੇਸ਼ਨ

Apple Health ਕਲਾਕਸਕ Medicaid ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰ ੇਦੱਸਣ ਲਈ ਕਵਕਲਪ
Apple Health ਕਲਾਸ਼ਿਕ Medicaid ਕਵ੍ੇਜ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾ੍ ੇਦੱਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਕਈ ਸ਼ਵਕਲਪ ਹਨ::

•  ਆੱਨਲਾਈਨ: Washington Connection (ਵਾੱਕਸ਼ੰਗਟਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ) 'ਤ ੇਜਾਓ - “ਤਬਦੀਲੀ ਬਾ੍ ੇਦੱਿੋ” ਚੁਣ ੋਅਤ ੇਦੱਿੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹਦਾਇਤ  
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕ੍ੋ। 

•   ਫੋਨ: 1-877-501-2233 'ਤ ੇDSHS ਗਾਹਕ ਿੇਵਾ ਿੈਂਟ੍ ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕ੍ੋ।
•   ਦਸਤਾਵੇਜ:਼ ਇਿ ਪਤ ੇ'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪੁਿਟੀ ਿਬਸ਼ਮਟ ਕ੍:ੋ DSHS-CSD, PO Box 11699, Tacoma, WA 98411-6699.

ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਮਲ ਿੁ੍ ੂਹੁੰਸ਼ਦਆ ਂਿਾ੍ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂ ੰਇੱਕ ਨੋਟੀਸ਼ਫ਼ਕੇਿਨ ਸ਼ਮਲੇਗਾ, ਸ਼ਜਿ ਸ਼ਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵ੍ੇਜ ਸ਼ਵਚਲੀਆ ਂਸ਼ਕਿ ੇਵੀ 
ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਜਾ ਂਸ਼ਕਿ ੇਵੀ ਅਗਲੀਆ ਂਕਾ੍ਵਾਈਆ ਂਬਾ੍ ੇਦੱਸ਼ਿਆ ਸ਼ਗਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਬੰਕਧਤ ਕਲੰਕ
•   ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਬਾਰ ੇਕਦੋ ਂਦੱਸੋ।
•   ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆ,ਂ ਕਜਹਨਾ ਂਬਾਰ ੇਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
•   ਪਤ ੇਦੀ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਬਾਰ ੇਪਰਰੋਗਰਾਮ

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

