
Washington Apple Health (Medicaid)دليل املبتدئني يف
الجزء األول من هذا الدليل يساعدك عىل البدء. وهو يجيب عىل بعض األسئلة األساسية.

(HCA 19-041 الجزء الثاين يقدم لك النصيحة حول زيارتك األوىل ملوفر الرعاية الطبي. )راجع

Apple Health الجزء األول: بعد تسجيلك يف
 سوف نرسل إليك خطابًا يحتوي عىل اسم كتيب الرتحيب الخاص بك. والكتيب يحتوي عىل معلومات مهمة تخص الغطاء التأميني الخاص بك. 

 كنكمي االطالع عليه عرب اإلنرتنت عىل www.hca.wa.gov/ah-client-booklets. وسوف ترسل إليك الهيئة التي حصلت عىل خطة التأمني 

الصحي من خاللها املعلومات أيًضا.

HCA 19-024 AR (1/20) Arabic

Washingtonتدير هيئة الرعاية الصحية
Apple Health (Medicaid)

هذه هي بطاقة الخدمات الخاصة بك
Washington Apple بعد مرور حوايل أسبوعني من تسجيلك يف

Health، سوف تحصل عىل بطاقة خدمات )تسمى أيًضا بطاقة
ProviderOne) مثل البطاقة املصورة هنا. احتفظ بهذه البطاقة. 
ويظهر عىل بطاقة الخدمات الخاصة بك رقم العميل، والذي تحتاجه 

لتلقي الخدمات الصحية. وال تحتاج إىل تفعيل بطاقة الخدمات الجديدة 

الخاصة بك، حيث يتم تفعيلها قبل أن يتم إرسالها بالربيد إليك.

يتلقى كل فرد مؤهل يف أرستك للحصول عىل الغطاء التأميني من 

 Apple Health بطاقة الخدمات الخاصة به. وكل شخص له 
رقم عميل مختلف يستمر معه مدى الحياة.

 Apple Health إذا كنت قد حصلت عىل الغطاء التأميني من 

 من قبل )أو حصلت عىل Medicaid قبل أن تُعرف بعد ذلك 

 بـ Apple Health(، فلن نُرسل لك بطاقة جديدة عرب الربيد. 
فبطاقتك القدمية ال تزال سارية، حتى وإن مل يكن الغطاء التأميني 

يشملك باستمرار. ويظل رقم العميل الخاص بك كام هو.

سوف ترى “ProviderOne” يف بطاقة الخدمات الخاصة بك
ProviderOne هو نظام الكمبيوتر الذي يقوم بالتنسيق مع خطط 

التأمني الصحي. وهو يُرسل لك أيًضا خطابات وكتيبات. ويعد الرقم 

الظاهر يف البطاقة هو رقم عميل ProviderOne الخاص بك.

https://www.hca.wa.gov/health-care-services-supports/apple-health-medicaid-coverage/apple-health-client-booklets
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حامية خصوصيتك
ال تحتوي بطاقة الخدمات الخاصة بك عىل أي معلومات شخصية باستثناء 

اسمك، ورقم عميل ProviderOne الخاص بك، وتاريخ اإلصدار. ويتم 

الحفاظ عىل خصوصيتك يف حالة فقدان أو رسقة البطاقة.

لن تقوم Apple Health أو الهيئة التي حصلت عىل خطة التأمني الصحي 

من خاللها باالتصال بك مبارشًة للسؤال عن معلوماتك الشخصية للحصول 

عىل بطاقة خدمات أو استبدالها. وال تقم أبًدا بإعطاء معلوماتك الشخصية، 

مثل رقم التأمني االجتامعي الخاص بك، إىل أي شخص يتصل بك أو يرسل إليك 

بريًدا إلكرتونيًا لطلب ذلك. وإذا طلب شخص ما رقم التأمني االجتامعي الخاص 

بك، يُرجى السؤال عن اسمه ومعلومات االتصال الخاصة به، وإبالغ مركز 

خدمة العمالء الخاص بنا بذلك عىل 1-800-562-3022.

ما يجب أن تفعله إذا مل تتلَق البطاقة
 إذا مل تتلق بطاقة الخدمات الخاصة بك بعد مرور أسبوعني من ملء 

ProviderOne فُيجى زيارة بوابة عمالء ،Apple Health طلب 

 عىل https://www.waproviderone.org/client للحصول 

عىل بطاقة بديلة مجانية.

وستجد هنا خطط التأمني الصحي الخمسة ومعلومات االتصال الخاصة بها. وليست كل الخطط متاحة يف كل مناطق الوالية.

رقم الهاتف الرئييسخطة التأمني الصحي للرعاية املدارة
 خط الحصول عىل

مساعدة من ممرضة

Amerigroup Washington, Inc. (AMG)
www.myamerigroup.com/wa/pages/welcome.aspx1-800-600-44411-866-864-2544

Community Health Plan of Washington (CHPW)
www.chpw.org1-800-440-15611-866-418-2920

Coordinated Care Corporation (CCC)
www.coordinatedcarehealth.com1-877-644-46131-877-644-4613

Molina Healthcare of Washington (MHC)
www.molinahealthcare.com/members/wa/en-us/Pages/home.aspx1-800-869-71651-888-275-8750

UnitedHealthcare Community Plan (UHC)
www.uhccommunityplan.com1-877-542-89971-877-543-3409

التسجيل يف خطة التأمني الصحي الخاصة بك
Apple Health إذا قمت بتقديم طلب للحصول عىل الغطاء التأميني من

عرب اإلنرتنت من خالل www.wahealthplanfinder.org, فإنه من 

املحتمل أن تكون قد قمت بالتسجيل يف واحدة من خطط التأمني الصحي 

 املتاحة يف منطقتك. وإذا مل تكن قد قمت بالتسجيل يف خطة تأمني صحي 

يف هذا الوقت، فسوف نختار واحدة لك.

وإذا كانت خطة أخرى متاحة يف منطقتك، ميكنك التحويل يف أي وقت من 

 خالل زيارة www.wahealthplanfinder.org, ويصبح التغيي يف 

خطة التأمني الصحي الخاصة بك ساريًا من اليوم األول من الشهر التايل.

 )انظر “هل ميكنني تغيي خطة التأمني الصحي الخاصة يب؟” يف الصفحة
4 ملعرفة طرق مختلفة لتغيي خطتك.)

تجديد الغطاء التأميني الخاص بك
 عادًة ما يستمر تسجيلك يف Apple Health ملدة سنة واحدة. 

 وسوف نرسل إليك خطابًا لتذكيك بتجديد الغطاء التأميني الخاص بك من 

Apple Health، لذلك، من املهم أن تقوم بتحديث عنوان املراسلة الخاص 
بك باستمرار. وقد يفيد الخطاب بأنه سيتم تجديد تسجيلك تلقائيًا ولن 

تكون مضطرًا للقيام بأي إجراء إال إذا مل تكن املعلومات املتضمنة يف الخطاب 

Apple صحيحة. وإذا كنت تحتاج إىل تجديد الغطاء التأميني الخاص بك من

Health، فيمكنك التجديد عىل www.wahealthplanfinder.org؛
)الغطاء التأميني يشمل األطفال، والنساء الحوامل، والوالدين/األوصياء، 

www.washingtonconnection.org والبالغني العازبني) أو عىل

)الغطاء التأميني يشمل األفراد البالغني من العمر 65 عاًما أو أكرث، واملكفوفني 
أو املعاقني)، عن طريق الربيد أو عرب الهاتف. وسوف يخربك الخطاب بكل 

الخيارات املتاحة لك بالتفصيل.

http://www.molinahealthcare.com/members/
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Name
Member #
Plan
Group
Clinic (PCP)
Clinic Phone
Copayment
RxBin
RxGroup
State ID#

JOHN M SAMPLE
12345678 01
Washington Apple Health
Apple Health - Family
Clinic XYZ
555-555-5555
OV $0 / ER $0 / RX $0
003858
CHWA
200000000WA Please see back of card for 

important information.

بطاقة خطة التأمني الصحي الخاصة بك
سوف ترسل إليك الهيئة التي حصلت عىل خطة التأمني الصحي من خاللها 

بطاقة تعريف بالهوية مثل البطاقات الظاهرة أعاله. احتفظ بهذه البطاقة. 

وخذ بطاقة الخدمات الخاصة بك وبطاقة خطة التأمني الصحي الخاصة بك 

 معك عند الذهاب إىل الطبيب أو الصيدلية أو أي موفر رعاية صحية آخر. 

وقد تحتاج أيًضا إىل بطاقة تعريف بالهوية مزودة بصورة شخصية.

أسئلة قد تريد طرحها

 كيف أحصل عىل رقم العميل الخاص يب إذا مل أحصل عىل 

بطاقتي حتى اآلن؟
 إذا كنت ترغب يف الذهاب إىل الطبيب أو ملء روشتة قبل أن تصل 

بطاقاتك، فهناك طريقتان لتلقي الخدمات:

تفضل بزيارة بوابة عمالء ProviderOne عىل  • 
  https://www.waproviderone.org/client للحصول 

عىل رقم العميل الخاص بك. وقم بإعطاء ذلك ملوفر الرعاية أو الصيديل.

قم بإخبار موفر رعاية أو صيديل باسمك، وتاريخ ميالدك، ورقم التأمني   •
 االجتامعي الخاص بك، حيث إنه ميكنهم البحث عنك عرب اإلنرتنت 

وإيجاد رقم العميل الخاص بك.

ماذا أفعل لو فقدت بطاقة الخدمات الخاصة يب؟
هناك طرق عديدة لطلب بطاقة بديلة:

استعن ببوابة عمالء ProviderOne عىل  • 
.https://www. waproviderone.org/client 

•  قم باالتصال مبركز خدمة العمالء الخاص بنا عىل 1-800-562-3022.
ميكنك طلب التغيي عرب اإلنرتنت عىل  • 

 .https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus/  
اخرت “عميل” وحدد املوضوع “بطاقة الخدمات”.

 ال تُفرض رسوم عىل البطاقة الجديدة. ويستغرق الحصول عىل بطاقة جديدة عرب الربيد 
من سبعة إىل عرشة أيام. وسوف يتم تعطيل بطاقتك القدمية عندما تطلب واحدة جديدة.

ماذا أفعل لو فقدت بطاقة خطة التأمني الصحي الخاصة يب؟
 اتصل بالهيئة التي حصلت عىل خطة التأمني الصحي من خاللها واطلب بطاقة جديدة. 

)انظر معلومات االتصال لخطط التأمني الصحي، الصفحة 2.)

 كيف ميكنني التحقق ملعرفة إن كنت مشرتكًا يف الغطاء التأميني 

من Apple Health أو مسجالً يف خطة تأمني صحي؟
 ميكنك التحقق ملعرفة إذا كان الغطاء التأميني الخاص بك قد أصبح 

 ساريًا أم ال من خالل زيارة بوابة عمالء ProviderOne عىل 

 https://www.waproviderone.org/client أو االتصال مبركز 
 خدمة العمالء الخاص بنا عىل3022-562-800-1. وسوف تحتاج إىل 

معرفة رقم بطاقة الخدمات الخاصة بك أو رقم التأمني االجتامعي.

تحديد لغتك:  .1

)1) للغة اإلنجليزية  •
)2) أو اإلسبانية؛ أو  •

)3) “للغة أخرى” وسيتم توجيهك مبارشة إىل مندوب لتقديم   •
مساعدة املرتجم الفوري.

إذا مل يتم تحديد لغة، فستكون اإلنجليزية هي اللغة املفرتضة.  •
يف القامئة الرئيسية، اضغط عىل )1) للحصول عىل خيارات الخدمة   .2 

الذاتية للعمالء.

3.  اضغط عىل )3) لـ “التحقق من التأهل”.

 ProviderOne اضغط عىل )1) إلدخال رقم بطاقة خدمات  .4 
والرمز الربيدي؛ أو

اضغط عىل )2) إلدخال رقم الضامن االجتامعي والرمز الربيدي.  

اضغط عىل )1) للتحقق من املزايا الخاصة بهذا اليوم، أو )2) للتحقق   .5
من مزايا يوم آخر. ستسمع من خالل النظام معلومات عن املزايا عالية 

املستوى. لسامع مزايا أكرث تفصيالً، اضغط عىل )1) يف نهاية الرسالة.

https://www.waproviderone.org/client
https://www.waproviderone.org/client
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 هل يجب عيّل التسجيل يف خطة تأمني صحي؟ نعم، مع بعض 
 االستثناءات. للحصول عىل مزيد من التفاصيل، انظر الكتيب بعنوان 

 مرحبًا بك يف Washington Apple Health عرب اإلنرتنت عىل

  www.hca.wa.gov/ah-client-booklets. إذا ساورك الشك 
 Apple Health حيال الكتيب الذي ينبغي قراءته، فاتصل مبركز خدمة عمالء 

عىل الرقم 3022-562-800-1 للحصول عىل املساعدة.

هل ميكنني التعامل مع أي موفر رعاية أريده؟
ال، يجب عليك التعامل مع موفري الرعاية ضمن شبكة خطة التأمني الصحي الخاصة 

بك، إال إذا كانت الهيئة التي حصلت عىل خطة التأمني الصحي من خاللها تعطيك 

إذنًا كتابيًا لرؤية متخصص، سواء كان ضمن شبكة خطة التأمني الصحي أو خارجها.

إذا كنت ترغب يف االستعانة بطبيب متخصص أو موفر رعاية صحية، فاسأل الطبيب 

أو موفر الرعاية عن خطة التأمني الصحي التي يشرتكان فيها. وإذا كان الطبيب أو 

موفر الرعاية ضمن خطة تأمني صحي متاحة يف منطقتك، ميكنك تغيي خطط التأمني 

الصحي. وال تندرج بعض الخدمات تحت خطة التأمني الصحي الخاصة بك، ولكنها 

تندرج تحت خدمة Apple Health املقدمة مقابل رسوم، وسوف تحتاج إىل 

 التعامل مع موفر رعاية يقبل خدمة Apple Health املقدمة مقابل رسوم. 

)انظر “ما هي الخدمة املقدمة مقابل رسوم؟” يف الصفحة 5.)

ما هو موفر الرعاية الرئييس؟
 موفر الرعاية الرئييس الخاص بك هو طبيب، أو ممرضة مامرسة، أو أي متخصص 

آخر يف الرعاية الصحية، أو أي عيادة تزورها فيام يخص معظم األمور املتعلقة 

 برعايتك الصحية أو جميعها. ويجب أن يكون موفر الرعاية الرئييس الخاص بك 

ضمن شبكة خطة التأمني الصحي الخاصة بك.

كيف ميكنني إيجاد موفر رعاية رئييس؟
ويجب أن يكون موفر الرعاية الرئييس الخاص بك ضمن شبكة خطة التأمني الصحي 

الخاصة بك. اخرت موفر رعاية رئييس من شبكة خطة التأمني الصحي الخاصة بك 

الحالية، أو سوف تساعدك الخطة عىل اختيار واحد. قم بزيارة املوقع اإللكرتوين 

 الخاص بخطة التأمني الصحي الخاصة بك الختيار موفر رعاية رئييس. وستعرف 

املزيد عن اختيار موفر رعاية يف الجزء الثاين من هذا الدليل.

كيف ميكنني حجز موعد؟
سوف ترسل إليك الهيئة التي حصلت عىل خطة الرعاية الصحية من خاللها معلومات 

حول كيفية حجز موعد. أو اتصل بالهيئة التي حصلت عىل خطة التأمني الصحي من 

  (HCA 19-041( خاللها وسوف تساعدك عىل البدء. انظر أيًضا الجزء الثاين 

من هذا الدليل للحصول عىل معلومات عن حجز أول موعد لك.

هل يحتاج كل فرد يف أرسيت إىل الحصول عىل نفس خطة التأمني الصحي؟
نعم. بصفة عامة، يحصل كل فرد يف أرستك عىل نفس خطة التأمني الصحي، إال إذا 

 كان من الهنود األمريكيني أو مواطني أالسكا األصليني. يتوفر الكتيب بعنوان 

 “مرحبًا بك يف Washington Apple Health” عرب اإلنرتنت عىل

  www.hca.wa.gov/ah-client-booklets ويحتوي عىل 
مزيد من املعلومات.

ما الفرق بني الخطط؟
تغطي كل الخطط نفس الخدمات األساسية، ولكنها متيزها بعض االختالفات بشأن 

طريقة توفي الخدمة. تغطي كل الخطط نفس الخدمات األساسية، ولكنها متيزها 

بعض االختالفات بشأن طريقة توفي الخدمة.

 Washington Apple Health يحتوي كتيب مرحًبا بك يف 

عىل قامئة بالخدمات األساسية.

لكل خطة تأمني صحي شبكة موفري الرعاية الخاصة بها. يُرجى التحقق من الهيئة 

التي حصلت عىل خطة التأمني الصحي من خاللها إذا كان موفرو الرعاية املفضلون 

لديك ضمن شبكة الخطة أم ال.

هل ميكنني تغيري خطة التأمني الصحي الخاصة يب؟
 نعم، يف أي وقت. وسيكون التغيي ساريًا من اليوم األول من الشهر التايل. 

وهناك طرق عديدة لتحويل خطتك:

 Washington ميكنك تغييها عىل املوقع اإللكرتوين لـ  • 
 .www.wahealthplanfinder.org Healthplanfinder

)األشخاص الذين يتلقون غطاًء تأمينيًا لألطفال، والنساء الحوامل، والوالدين 
واألوصياء، والبالغني العازبني)

.ProviderOne زيارة املوقع اإللكرتوين لبوابة عمالء  • 
https://www.waproviderone.org/client 

ميكنك طلب التغيي عرب اإلنرتنت عىل  • 
 .https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus/  

اخرت “عميل” وحدد املوضوع “تسجيل/تغيي خطط التأمني الصحي”.

قم باالتصال مبركز خدمة العمالء الخاص بنا عىل1-800-562-3022.  •

أي صيدلية أو مستودع أدوية يجب عيّل االستعانة به؟
 سوف تعطيك الهيئة التي حصلت عىل خطة التأمني الصحي من خاللها معلومات 

حول الصيدليات ومستودعات األدوية التي يجب عليك االستعانة بها.

ماذا أفعل لو احتجت إىل رعاية بعد الساعات املعتمدة؟
للهيئة التي حصلت عىل خطة التأمني الصحي من خاللها رقم خاٍل من الرسوم ميكنك 

االتصال به للتحدث إىل ممرضة عىل مدار اليوم طوال جميع أيام األسبوع. وستجد 

رقم الهاتف ضمن املعلومات التي ترسلها إليك الهيئة التي حصلت عىل خطة التأمني 

الصحي من خاللها وهي ُمدرجة يف الصفحة 2.

ماذا أفعل يف حاالت الطوارئ؟
 إذا تعرضت ملشكلة صحية مفاجئة أو خطية تعتقد أنها طارئة، فاتصل بالرقم

911 أو اذهب إىل أقرب موقع به موفري رعاية ميكنهم مساعدك يف حاالت 
 الطوارئ. واتصل بالهيئة التي حصلت عىل خطة التأمني الصحي من خاللها بعد 

ذلك وأخربهم بأنك تعرضت لحالة طارئة وباملكان الذي حصلت فيه عىل الرعاية.

 وإذا كنت تحتاج إىل رعاية ُملحة، ولكن حياتك ليست ُمعرضة للخطر، فاتصل 

 مبوفر الرعاية الرئييس الخاص بك، أو الهيئة التي حصلت عىل خطة التأمني 

 الصحي من خاللها، أو خط املمرضة املتاح عىل مدار اليوم. انظر الصفحة

2 لالطالع عىل أرقام الهاتف.

https://www.waproviderone.org/client
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هل يجب عيّل دفع أي مبالغ للتعامل مع موفر رعاية أو ليك يتم ملء 

الروشتات يل؟

 ال—طاملا تتبع القواعد املُحددة من قبل الهيئة التي حصلت عىل خطة 

التأمني الصحي من خاللها.

وقد تضطر إىل دفع مبالغ إذا كنت:
تحصل عىل خدمة ال يشملها التأمني الصحي، مثل الرعاية من خالل العالج   •

اليدوي أو جراحة التجميل.

تحصل عىل خدمة غي رضورية طبيًا.  •
ال تعرف اسم الهيئة التي حصلت عىل خطة التأمني الصحي من خاللها،   • 

 وموفر الرعاية الذي تتعامل معه ال يعرف من يطالبه بدفع الفاتورة. ولذلك، 
 من الرضوري أن تأخذ بطاقة الخدمات الخاصة بك وبطاقة خطة التأمني 

 الصحي معك يف كل مرة تحتاج فيها إىل الخدمات. )انظر املعلومات حول 
هذه البطاقات يف الصفحات من 1 إىل 3).

تحصل عىل الرعاية من موفر خدمة غي متوفر ضمن شبكة خطة التأمني   •
 الصحي الخاصة بك، إال إذا كانت حالة طارئة أو متت املوافقة عليها مسبًقا 

من قبل الهيئة التي حصلت عىل خطة التأمني الصحي من خاللها.

ال تتبع قواعد الهيئة التي حصلت عىل خطة التأمني الصحي من خاللها   • 
للحصول عىل رعاية من متخصص.

ما هي الخدمة املقدمة مقابل رسوم؟
هذا ما نسميه دفع Apple Health ألجور األطباء وموفري الرعاية مبارشًة مقابل 

كل خدمة يقومون بها. وهذا الغطاء التأميني غالبًا ما يشار إليه باسم “غطاء تأميني 

بدون خطة رعاية ُمدارة”. ال يحصل معظم عمالء Apple Health عىل خدمات 

مقابل رسوم للرعاية الصحية املعتادة. فمعظمهم يحصلون عىل “الرعاية املدارة” من 

خالل خطط التأمني الصحي الخاصة بهم ملعظم خدماتهم. )انظر السؤال التايل، “ما 

هي الرعاية املدارة؟”)

تسمى مزايا معينة متاحة لك “مزايا الخدمة املقدمة مقابل رسوم”. وهي مغطاة من 

 قبل الوالية وليس من خالل خطة التأمني الصحي الخاصة بك، ويتم توفيها من 

 قبل خدمات وبرامج أخرى مدعومة من قبل املجتمع. انظر أداة البحث “البحث 

 عن موفر رعاية )Find a Provider)” الخاصة بـ ProviderOne عىل

  https://fortress.wa.gov/hca/p1findaprovider للبحث 
عن موفر خدمة مقدمة مقابل رسوم.

 لالطالع عىل قامئة ببعض مزايا الخدمات املقدمة مقابل رسوم، انظر الكتيب 

 بعنوان مرحبًا بك يف Washington Apple Health عرب اإلنرتنت عىل
.www.hca.wa.gov/ah-client-booklets

ما هي الرعاية املدارة؟
 معظم عمالء Apple Health يتمتعون بـ”الرعاية املدارة”، ويعني ذلك 

أن Apple Health تدفع للهيئة التي حصلت عىل خطة التأمني الصحي من 

خاللها رساًم شهريًا مقابل رعايتك. ثم تقوم الهيئة التي حصلت عىل خطة التأمني 

الصحي من خاللها بدفع أجر موفر الرعاية الذي قام برعايتك. ومعظم عمالء 

Apple Health يتلقون الرعاية املدارة ملعظم الخدمات، ولكن يتم دفع مقابل 
 بعض الخدمات من خالل “الخدمة املقدمة مقابل رسوم”. )انظر السؤال السابق، 

“ما هي الخدمة املقدمة مقابل رسوم؟”)

كيف أحصل عىل رعاية األسنان؟
 تحصل أنت عىل رعاية األسنان من موفر رعاية يقبل خدمة

  Apple Health املقدمة مقابل رسوم. انظر أداة البحث “البحث عن 
 موفر رعاية )Find a Provider)” الخاصة بـ ProviderOne عىل

 https://fortress.wa.gov/hca/p1findaprovider  
للبحث عن موفر خدمة مقدمة مقابل رسوم.

ما هي خدمات وعالجات األسنان املغطاة؟
 اطلع عىل نظرة عامة عن خدمات األسنان التي يشملها برنامج

.www.hca.wa.gov/dental-services عىل Apple Health

كيف أحصل عىل اختبارات العيون والنظارات الطبية؟
 يتم توفي اختبارات العيون، مبا يف ذلك اختبارات انكسار الضوء واملجاالت 

البرصية، من خالل الهيئة التي حصلت عىل خطة التأمني الصحي من خاللها.

بالنسبة لألطفال حتى سن العرشين — تكون إطارات النظارات الطبية،   •
والعدسات، والعدسات الالصقة، وخدمات الرتكيب مغطاة من قبل خدمة 

Apple Health املقدمة مقابل رسوم.

بالنسبة للبالغني — تكون إطارات النظارات الطبية، والعدسات،   • 
 والعدسات الالصقة غري مغطاة من قبل Apple Health، ولكن 

 إذا كنت ترغب يف رشائها، ميكنك طلبها من خالل موفري الرعاية 

 املشاركني بسعر مخفض. وسوف تجد قامئة مبوفري الرعاية املشاركني عىل
www.hca.wa.gov/assets/free-or-low-cost/optical_ 

providers_adult_medicaid.pdf .

ما الفرق بني Washington Apple Health وMedicaid؟
Washington Apple Health هو اسم Medicaid يف والية واشنطن. 

 .Medicaid وقد يطلق عليها موفر الرعاية الخاص بك أو موظف االستقبال اسم

وللمصطلحني نفس املعنى.

ما هي األشياء األخرى التي يجب عيّل معرفتها؟
 Washington يوجد املزيد من املعلومات يف الكتيب بعنوان مرحًبا بك يف

 www.hca.wa.gov/ah-client-booklets عىل Apple Health 
ويف املواد التي تتلقاها من الهيئة التي حصلت عىل خطة التأمني الصحي من خاللها.

https://www.hca.wa.gov/assets/free-or-low-cost/optical_providers_adult_medicaid.pdf%20.
https://www.hca.wa.gov/assets/free-or-low-cost/optical_providers_adult_medicaid.pdf%20.
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صفحات ويب وURL مهمة

URLصفحة الويب

ProviderOne بوابة عمالءhttps://www.waproviderone.org/client

Washington Healthplanfinderwww.wahealthplanfinder.org

Washington Connectionwww.washingtonconnection.org

Washington Apple Health كتيبات مرحًبا بك يفwww.hca.wa.gov/ah-client-booklets

https://fortress.wa.gov/hca/p1findaproviderالبحث عن موفر رعاية )Find a Provider) )الخدمة املقدمة مقابل رسوم فقط)

https://fortress.wa.gov/hca/p1findaprovider/

