
راهنامی Washington Apple Health (Medicaid) برای تازه واردان
بخش 1 این راهنام، نکات مقدماتی را به شام می گوید. این بخش به برخی سواالت اساسی جواب می دهد.

بخش 2 شامل توصیه هایی برای اولین مراجعه شام به یک ارائه دهنده خدمات پزشکی است  (HCA 19-041 دینیبب)

Apple Health بخش 1: پس از ثبت نام در 

 ما نامه ای برای شام ارسال می کنیم که نام دفرتچه خوش آمدگوییتان را به شام اطالع می دهد. این دفرتچه دارای اطالعات مهمی درباره پوشش 
 شام است. شام می توانید این دفرتچه را در نشانی www.hca.wa.gov/ah-client-booklets مشاهده کنید. طرح سالمت شام نیز 

اطالعاتی را برایتان ارسال خواهد کرد.

این Services Card شام است
،Washington Apple Healthحدود دو هفته پس از نام نویسی در 

  یک Services Card )که به آن کارت ProviderOne هم می گویند(
هامنند تصویر زیر برایتان ارسال می شود. در حفظ این کارت کوشا باشید. شامره 

Services مشرتی شام که برای دریافت خدمات سالمت به آن نیاز دارید، بر روی

 Card درج شده است. نیازی به فعال سازی Services Card جدیدتان ندارید. 
این کارت پیش از ارسال برای شام، فعال شده است.  

هر کدام از اعضای خانواده شام که واجد رشایط Apple Health باشند، 

 Services Card مخصوص به خود را دریافت می کنند. هر شخص یک 
شامره مشرتی متفاوت و مادام العمر دارد.

Medicaid استفاده می کرده اید )یا از Apple Health اگر در گذشته از پوشش

قبل از تغییر نام آن به Apple Health استفاده می کرده اید(، ما کارت جدیدی 

برایتان ارسال نخواهیم کرد. کارت قدیمی تان همچنان معترب خواهد بود، حتی اگر 

به طور پیوسته تحت پوشش نبوده باشید. شامره مشرتی نیز ثابت خواهد بود.

 عبارت »ProviderOne« بر روی Services Card قابل 

مشاهده است.
ProviderOne نام سامانه رایانه ای است که طرح های سالمت را مدیریت می کند. 
این سامانه نامه ها و کتابچه ها را نیز برای شام ارسال می کند. شامره درج شده بر روی 

کارت، شامره مشرتی ProviderOne شام است.

HCA 19-024 FA (1/20) Farsi

 یارجا لوئسم تمالس زا تبقارم داهن 

Washington Apple Health (Medicaid) تسا.
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حفاظت از حریم شخصی
بر روی Services Card شام به غیر از نامتان، شامره مشرتی

 ProviderOne و تاریخ صدور کارت، هیچ اطالعات شخصی دیگری درج 
 نشده است. حریم شخصی شام در صورت گم شدن یا دزدیده شدن کارت 

محفوظ خواهد ماند.

 Apple Health و طرح سالمت شام مستقیام جهت پرسیدن اطالعات 
شخصی شام برای دریافت یا تعویض Services Card با شام متاس منی گیرند. 

 اطالعات شخصی خود نظیر شامره تأمین اجتامعی را هرگز به کسانی که با ایمیل 

 یا تلفن آن را درخواست می کنند قرار ندهید. اگر کسی شامره تأمین اجتامعی 
 را خواست، لطفا نام و مشخصات او را بپرسید و این اطالعات را در اختیار 
مرکز خدمات مشرتیان به شامره تلفن 3022-562-800-1 قرار دهید. 

اگر کارت خود را دریافت نکردید
 در صورت عدم دریافت Services Card ظرف مدت دو هفته از 

 تاریخ تکمیل فرم درخواست Apple Health، لطفا جهت دریافت یک 

 کارت جایگزین رایگان به پورتال مشرتیان ProviderOne به نشانی

https://www.waproviderone.org/client مراجعه کنید.

ثبت نام در طرح سالمت خود
 اگر از طریق وب سایت www.wahealthplanfinder.org جهت

دریافت Apple Health اقدام کرده اید، احتامال در یکی از طرح های سالمت 

موجود در ناحیه خود ثبت نام کرده اید. اگر در آن زمان در یک طرح سالمت ثبت 

نام نکرده اید، ما یک طرح سالمت برای شام انتخاب خواهیم کرد.

اگر برنامه دیگری در ناحیه شام موجود است، می توانید در هر زمان با مراجعه به 

نشانی www.wahealthplanfinder.org آن برنامه را بجای برنامه

فعلی انتخاب کنید. تغییر در طرح سالمت شام از اول ماه بعدی اعامل خواهد شد.

)برای مشاهده سایر راه های تغییر برنامه به »آیا می توانم طرح سالمت خود را 
تغییر دهم؟ در صفحه 4 نگاه کنید(

متدید پوشش خود
دوره برخورداری شام از Apple Health معموال یک سال است. ما جهت 

یادآوری متدید پوشش Apple Health یک نامه برای شام ارسال می کنیم، پس 

مهم است که نشانی پستی خود را همواره به روز نگه دارید. احتامال در این نامه 

نوشته شده است که پوشش شام به صورت خودکار متدید می شود. در این صورت 

نیازی به انجام هیچ کاری برای متدید آن ندارید، مگر آنکه اطالعات درج شده در 

نامه نادرست باشد. اگر الزم است Apple Health خود را متدید کنید، برای 

www.wahealthplanfinder.org متدید آن می توانید به نشانی

 )پوشش کودکان، زنان باردار، والدین/رسپرستان یا بزرگساالن مجرد( یا
 www.washingtonconnection.org )پوشش افراد 65

 سال به باال، نابینا یا ناتوان جسمی( مراجعه کنید، نامه ارسال کنید یا متاس بگیرید. 

این نامه متام اطالعات انتخاب های ممکن را در اختیار شام قرار خواهد داد.

پنج طرح سالمت و اطالعات متاس آن ها در ذیل آورده شده است. الزاما متام برنامه ها در متام مناطق ایالت شام موجود نیستند.

خط متاس با پرستارانشامره تلفن اصلیطرح سالمت قابل انتخاب

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

http://www.washingtonconnection.org
http://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-us/Pages/home.aspx
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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.

کارت طرح سالمت شام
برامه سالمت شام یک کارت شناسایی هامنند آنچه در تصاویر زیر آمده برایتان ارسال 

خواهد کرد. در حفظ این کارت کوشا باشید. در زمان مراجعه به پزشک، داروخانه یا 

 سایر ارائه دهندگان خدمات سالمت، Services Card و کارت 

 طرح سالمت خود را همراه داشته باشید. احتامال به یک کارت شناسایی عکس

 دار هم نیاز خواهید داشت. 

سوالت احتاملی شام

 اگر هنوز کارت خود را دریافت نکرده ام، چطور از شامره مشرتی 

خود مطلع شوم؟
اگر پیش از دریافت کارت خود نیاز دارید که به یک پزشک مراجعه کنید یا نسخه ای را 

دریافت کنید، دو راه جهت دریافت خدمات برای شام وجود دارد:

 ProviderOne جهت دریافت شامره مشرتی خود به پورتال مشرتیان  •
 https://www.waproviderone.org/client به نشانی

 مراجعه کنید. این شامره را در اختیار ارائه دهنده خدمات سالمت 

یا داروساز قرار دهید.
•  نام، تاریخ تولد و شامره تأمین اجتامعی خود را در اختیار ارائه دهنده 

خدمات سالمت یا داروساز قرار دهید. آن ها می توانند با بررسی آنالین 

مشخصاتتان، شامره مشرتی شام را پیدا کنند.

در صورت گم کردن Services Card چه اتفاقی می افتد؟
برای درخواست کارت جایگزین چندین راه وجود دارد:

 •  از پورتال مشرتیان ProviderOne به نشانی
  https://www.waproviderone.org/client 

استفاده کنید.
 •  با مرکز خدمات مشرتیان از طریق شامره 1-800-562-3022

  متاس بگیرید. 
 •  درخواست تغییر را از طریق وب سایت

 https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus/ 
 به صورت آنالین مطرح کنید. ابتدا »Client« و سپس عنوان 

»Services Card« را انتخاب کنید.
صدور کارت جایگزین هزینه ای ندارد. کارت جدید ظرف مدت 10 روز برایتان ارسال 

خواهد شد. کارت قدیمی شام در صورت درخواست کارت جدید از کار خواهد افتاد.

در صورت گم کردن کارت طرح سالمت چه اتفاقی می افتد؟
 با طرح سالمت خود متاس گرفته و یک کارت جدید درخواست کنید. 

)اطالعات متاس در صفحه 2 را ببینید(

 چگونه مطمنئ شوم که آیا در پوشش Apple Health یا طرح 

سالمت ثبت نام کرده ام یا خیر؟
 با مراجعه به پورتال مشرتیان ProviderOne به نشانی

  https://www.wa.providerone.org/client یا متاس 
 رایگان با مرکز خدمات مشرتیان ما به شامره تلفن 1-800-562-3022

  می توانید زمان رشوع پوشش خود را بررسی کنید. برای این کار به شامره
 Services Card یا شامره تأمین اجتامعی خود نیاز خواهید داشت.

زبان خود را انتخاب کنید:  .1

•  )1( برای انگلیسی
•  )2( برای اسپانیایی، یا 

•  )3(  برای سایر زبانها تا مستقیام به یک مرتجم شفاهی متصل شوید.
 •    در صورت عدم انتخاب هیچ گزینه ای، زبان انگلیسی 

انتخاب می شود. 

 2.  در منوی اصلی کلید )1( را برای انتخاب خدمات مربوط به 
مشرتیان فشار دهید.

برای »بررسی احراز صالحیت« کلید )3( را فشار دهید.  .3

ProviderOne Services Card 4.  برای وارد کردن شامره 
 و کد ناحیه خود، کلید )1( را فشار دهید.

   برای وارد کردن شامره تأمین اجتامعی و کد ناحیه خود، کلید )2( 
را فشار دهید. 

 5.  برای بررسی مزایای فعلی کلید )1( یا برای اطالع از مزایا در تاریخی 
 خاص کلید )2( را فشار دهید. سامانه اطالعات مزایای چشمگیر را پخش 

 خواهد کرد. برای اطالع بیشرت از جزئيات مزایا، در پایان پیام کلید )1( 

را فشار دهید.
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 آیا الزم است که در یک طرح سالمت ثبت نام کرده باشم؟ بله، 
 به جز در موارد استثنائی. برای کسب اطالع از جزئیات بیشرت به کتابچه 

 Welcome to Washington Apple Health که به صورت آنالین 
 در نشانی www.hca.wa.gov/ah-client-booklets موجود 

 است مراجعه کنید. اگر اطمینان ندارید که کدام کتابچه را باید مطالعه کنید، 

 Apple Health جهت دریافت راهنامیی با مرکز خدمات مشرتیان 

به شامره3022-562-800-1 تماس بگیرید. 

آیا می توانم به هر ارائه دهنده خدماتی که می خواهم مراجعه کنم؟
 خیر، شام باید به ارائه دهنده خدمات مشخص شده در شبکه طرح سالمت خود 

 مراجعه کنید، مگر اینکه طرح سالمت شام اجازه نامه ای کتبی برای مراجعه به 

متخصص داخل یا خارج از شبکه طرح سالمت در اختیارتان بگذارد.

 اگر می خواهید به یک پزشک خاص یا ارائه دهنده خدمات سالمت مراجعه کنید، 

از پزشک یا ارائه دهنده خدمات سالمت بپرسید که همکار کدام طرح سالمت است. 

اگر آن پزشک یا ارائه دهنده خدمات سالمت با طرح سالمتی همکاری دارد که در 

ناحیه شام ارائه منی شود، می توانید طرح سالمت خود را تغییر دهید. برخی خدمات 

 توسط طرح سالمت شام پشتیبانی منی شوند، اما تحت پوشش »هزینه برای خدمات

«Apple Health هستند و الزم است به ارائه دهنده ای مراجعه کنید که 
»هزینه برای خدمات« Apple Health را بپذیرد. )»هزینه برای خدمات 

چیست؟« در صفحه 5 را ببینید.(

ارائه دهنده اصلی خدمات چیست؟
ارائه دهنده اصلی خدمات شام، پزشک، پرستار مراقب یا هر متخصص خدمات 

 سالمت درمانی دیگر، یا کلینیکی است که برای اغلب یا متام خدمات درمانی 

 خود به آن مراجعه می کنید. ارائه دهنده اصلی خدمات شام باید همکار شبکه 

طرح سالمت شام باشد.

چگونه یک ارائه دهنده اصلی خدمات پیدا کنم؟
ارائه دهنده اصلی خدمات شام باید همکار شبکه طرح سالمت شام باشد. از شبکه 

همکاران طرح سالمت فعلی خود یک ارائه دهنده اصلی خدمات انتخاب کنید یا 

طرح به شام در انتخابتان کمک می کند. برای انتخاب ارائه دهنده اصلی خدمات به 

وب سایت طرح سالمت خود مراجعه کنید. اطالعات بیشرتی درباره نحوه انتخاب 

ارائه دهنده در بخش 2 این راهنام وجود دارد.

چگونه یک وقت مالقات بگیرم؟
طرح خدمات سالمت شام، اطالعات الزم برای دریافت وقت مالقات را برایتان ارسال 

خواهد کرد. راه دیگر این است که با طرح سالمت خود متاس بگیرید تا به شام در 

این مورد کمک کنند. همچنین برای کسب اطالع درباره چگونگی دریافت اولین 

وقت مالقات، به بخش 2 (HCA 19-041) این راهنام نگاهی بیندازید.

آیا الزم است متام اعضای خانواده من، در طرح سالمت یکسانی باشند؟
 بله. به طور کلی، متام اعضای خانواده شام طرح سالمت یکسانی دارند، 

 مگر اینکه از رسخپوستان آمریکا یا بومی آالسکا باشند. کتابچه خوش 

 آمدید به Washington Apple Health موجود در نشانی
 www.hca.wa.gov/ah-client-booklets  

اطالعات بیشرتی در این مورد دارد.

تفاوت طرح ها چیست؟
 متام طرح ها خدمات اساسی یکسانی ارائه می دهند، اما تفاوت هایی در نحوه 

ارائه خدمات دارند. متام طرح ها خدمات اساسی یکسانی ارائه می دهند، اما 

تفاوت هایی در نحوه ارائه خدمات دارند.

 کتابچه خوش آمدید به Washington Apple Health دارای فهرستی 

از خدمات اساسی است.

 هر طرح سالمت دارای شبکه ارائه دهندگان مختص خود است. لطفا از همکاری 

یا عدم همکاری ارائه دهندگان دلخواهتان با طرح سالمت حصول اطمینان کنید.

آیا می توانم طرح سالمت خود را تغییر دهم؟
بله، در هر زمانی که بخواهید. این تغییر از اول ماه بعدی اعامل خواهد شد. 

برای تغییر طرح چندین راه وجود دارد:

 •  در وب سایت Washington Healthplanfinder آن را 
 www.wahealthplanfinder.org .تغییر دهید 

 )کسانی که پوشش کودکان، زنان باردار، والدین، رسپرستان 
و بزرگساالن مجرد دریافت می کنند( 

 •  به پورتال مشرتیان ProviderOne مراجعه کنید. 
 https://www.waproviderone.org/client

 •  درخواست تغییر را از طریق وب سایت
 https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus/ 

 به صورت آنالین مطرح کنید. »Client« و سپس عنوان

 »Enroll/Change Health Plans« را انتخاب کنید. 

•  با مرکز خدمات مشرتیان از طریق شامره 1-800-562-3022 
متاس بگیرید.

از کدام داروخانه یا دراگ استور استفاده کنم؟
 طرح سالمت شام، اطالعات الزم درباره داروخانه ها یا دراگ استورهای قابل 

استفاده را در اختیارتان می گذارد.

اگر بعد از ساعت اداری به خدمات درمانی نیاز داشته باشم چکار کنم؟
 طرح سالمت شام دارای یک شامره تلفن رایگان است که با متاس با آن می توانید 

به صورت شبانه روزی در متام ایام هفته با پرستار متاس بگیرید. این شامره تلفن 

 بخشی از اطالعاتی است که طرح سالمت شام برایتان ارسال می کند و در صفحه 

2 فهرست شده اند.

در موقعیت های اورژانسی چکار کنم؟
 اگر مشکل سالمتی ناگهانی یا جدی برایتان پیش آمد که فکر کردید اضطراری است، 

با شامره 911 متاس بگیرید یا به نزدیک ترین مکان ارائه خدمات درمانی اورژانسی 
 مراجعه کنید. در ارسع وقت با طرح سالمت خود متاس گرفته و آن ها را از 

 موقعیت اورژانسی پیش آمده و مکان مراجعه خود جهت دریافت خدمات درمانی 

مطلع سازید.

 اگر به خدمات درمانی فوری نیاز دارید اما زندگی تان در خطر نیست، با ارائه دهنده 

اصلی خدمات خود، طرح سالمت خود یا خط شبانه روزی متاس با پرستار متاس 

بگیرید. برای مشاهده شامره تلفن ها، به صفحه 2 مراجعه کنید.
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 آیا الزم است هزینه ای بابت مراجعه به یک ارائه دهنده یا دریافت 

نسخه پرداخت کنم؟
تا زمانی که از قوانین مشخص شده توسط طرح سالمت خود پیروی می کنید، خیر. 

در موارد زیر ملزم به پرداخت وجه هستید:
•  خدماتی که پشتیبانی منی شوند را دریافت کنید، نظیر درمان 

کایروپراکتیک یا جراحی زیبایی.

خدماتی را دریافت کنید که از لحاظ پزشکی رضوری نیستند.  •
•  نام طرح سالمت خود را ندانید و ارائه دهنده خدماتی که به او مراجعه 
کرده اید نداند برای چه کسی باید فاکتور صادر کند. به همین دلیل الزم 
 Services ،است هر زمان که برای دریافت خدمات مراجعه می کنید
Card و کارت طرح سالمت خود را به همراه داشته باشید. )اطالعات 

مربوط به این کارت ها را در صفحات 1-3 مشاهده کنید(.

•  از خدمات ارائه دهنده ای که در شبکه طرح سالمت شام نیست استفاده 
کنید، مگر اینکه موقعیت اورژانسی باشد یا از پیش مورد تأیید طرح 

سالمت شام قرار گرفته باشد.

 •  برای دریافت خدمات متخصص از قوانین طرح سالمت 
خود پیروی نکنید.

 
هزینه برای خدمات چیست؟

این به معنای پرداخت وجه از طرف Apple Health به پزشکان و ارائه دهندگان 

خدمات درمانی بابت هر کدام از خدماتی است که انجام می دهند. این پوشش 

اغلب با نام »پوشش بدون طرح مراقبت انتخابی« شناخته می شود. بیشرت مشرتیان 

Apple Health برای خدمات درمانی معمول خود، هزینه برای خدمات 
دریافت منی کنند. بیشرت آن ها برای بیشرت خدمات طرح سالمت خود، »مراقبت 

 انتخابی« دریافت می کنند. )سوال بعدی، یعنی »مراقبت انتخابی چیست؟«، 

را ببینید.(

 برخی از خدمات قابل ارائه به شام »مزایای هزینه برای خدمات« نام دارند. 

این خدمات تحت پوشش ایالت هستند، نه طرح سالمت شام، و توسط خدمات و 

برنامه های اجتامعی دیگر ارائه می شوند. برای پیدا کردن ارائه دهندگان هزینه برای 

خدمات، از ابزار جستجوی ProviderOne Find a Provider به نشانی 

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

 برای مشاهده فهرستی از مزایای هزینه برای خدمات به کتابچه خوش 

 آمدید به  Washington Apple Health که به صورت آنالین در نشانی

  www.hca.wa.gov/ah-client-booklets موجود است 
مراجعه کنید. 

مراقبت انتخابی چیست؟
بیشرت مشرتیان Apple Health از »مراقبت مدیریت شده« برخوردار هستند، 

یعنی Apple Health مبلغی را به صورت ماهیانه برای مراقبت شام به یک 

طرح سالمت پرداخت می کند. طرح سالمت نیز متعاقبا مبلغی را به ارائه دهنده ای 

 Apple که به شام خدمات درمانی ارائه داده پرداخت می کند. بیشرت مشرتیان

 Health برای بیشرت خدمات خود مراقبت انتخابی دریافت می کنند، اما 
 برخی از خدمات از طریق »هزینه برای خدمات« پرداخت می شوند. 

)سوال قبلی، »هزینه برای خدمات چیست؟، را مشاهده کنید.(

چگونه می توانم خدمات دندان پزشکی دریافت کنم؟
 Apple Health شام می توانید از ارائه دهنده ای که هزینه برای خدمات 

را می پذیرد، خدمات دندان پزشکی دریافت کنید. برای پیدا کردن ارائه دهندگان 
 ProviderOne Find a Provider هزینه برای خدمات، از ابزار جستجوی

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

استفاده کنید.

چه خدمات و درمان های دندان پزشکی تحت پوشش هستند؟
 خدمات دندان پزشکی تحت پوشش Apple Health را می توانید در نشانی

 www. hca.wa.gov/dental-services مشاهده کنید.

چگونه می توانم آزمون بینایی سنجی بدهم و عینک طبی دریافت کنم؟
آزمون بینایی سنجی، شامل آزمون عیوب انکساری و میدان بینایی، توسط طرح 

سالمت شام ارائه می شود. 

•  برای کودکان حداکرث 20 ساله، فریم عینک، لنز، عدسک و خدمات 
 Apple Health عینک سازی تحت پوشش هزینه برای خدمات 

قرار دارند.

 •  برای بزرگساالن، فریم عینک، لنز و عدسک تحت پوشش هزینه برای 
خدمات Apple Health قرار ندارند، اما اگر می خواهید آن ها را تهیه 

کنید، می توانید با مراجعه به ارائه دهندگان همیار، آن ها را با تخفیف 

 خریداری کنید. فهرست ارائه دهندگان همیار را می توانید در نشانی
www.hca.wa.gov/assets/free-or-low-cost/

 optical_providers_adult_medicaid.pdf 
مشاهده کنید.

تفاوت Washington Apple Health و Medicaid چیست؟
Washington Apple Health نام Medicaid در ایالت واشنگنت است. 
ممکن است ارائه دهندگان و متصدیان با نام Medicaid به آن اشاره کنند. هر 

دو نام به یک چیز اشاره می کنند.

از چه چیزهای دیگری باید اطالع داشته باشم؟
در کتابچه خوش آمدید به Washington Apple Health که به صورت 

 www.hca.wa.gov/ah-client-booklets آنالین در نشانی

موجود است و نیز در کتابچه ها و نامه هایی که از طرح سالمت خود دریافت 

می کنید، اطالعات بیشرتی وجود دارد.

http://www.hca.wa.gov/assets/free-or-low-cost/optical_providers_adult_medicaid.pdf
http://www.hca.wa.gov/assets/free-or-low-cost/optical_providers_adult_medicaid.pdf
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صفحات اینرتنتی و نشانی های اینرتنتی مهم

نشانی اینرتنتیصفحه اینرتنتی

ProviderOne پورتال مشرتیانhttps://www.waproviderone.org/client

Washington Healthplanfinderwww.wahealthplanfinder.org

Washington Connectionwww.washingtonconnection.org

Washington Apple Health کتابچه های خوش آمدید بهwww.hca.wa.gov/ah-client-booklets

Find a Providerhttps://fortress.wa.gov/hca/p1findaprovider )تنها برای هزینه برای خدمات(

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

