
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਲਾਇੰਟ ਬਣਨ ਵਾਹਲਆਂ ਦਾ Washington Apple Health
(Medicaid) ਹਵਚ ਸੁਆਗਤ ਿੈ
ਇਸ ਗਾਈਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1 ਤੁਿਾਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਦੱਸਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਹਵਚ ਕੁਝ ਬੁਹਨਆਦੀ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਦੱਤ ੇਗਏ ਿਨ।
ਹਿੱਸਾ 2 ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਤੁਿਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਹਵਹ਼ਿਟ ਬਾਰ ੇਸਲਾਿ ਹਦੰਦਾ ਿੈ। (HCA 19-041 ਵੇਖਰੋ)

ਹਿੱਸਾ 1: Apple Health ਹਵਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਅਸੀਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਇੱਕ ਹਚੱਠੀ ਭੇਜਾਂਗ,ੇ ਹਜਸ ਹਵਚ ਤੁਿਾਡੀ ਸੁਆਗਤੀ ਪੁਸਹਤਕਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਹਮਲ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਤੁਿਾਡੀ ਪੁਸਹਤਕਾ, ਤੁਿਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਬਾਰ ੇਅਹਿਮ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ www.hca.wa.gov/ah-client-booklets ‘ਤੇ ਆੱਨਲਾਈਨ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਿਰੋ। ਤੁਿਾਡਾ ਹਸਿਤ ਪਲਾਨ ਵੀ
ਤੁਿਾਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੇਗਾ।

ਇਿ ਤੁਿਾਡਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਕਾਰਡ ਿੈ
Washington Apple Health ਹਵਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹਲਖਵਾਉਣ ਦੇ
ਲਗਭਗ ਦਰੋ ਿਫ਼ਹਤਆ ਂਬਾਅਦ, ਤਿੁਾਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਕਾਰਡ (ਇਸ ਨੰੂ
ProviderOne ਕਾਰਡ ਵੀ ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ) ਹਮਲੇਗਾ, ਹਜਸਦੀ ਫਰੋਟਰੋ ਇਥੇ
ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਇਿ ਕਾਰਡ ਰੱਖਰੋ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤਿੁਾਡਾ ਕਾਰਡ, ਤੁਿਾਡਾ
ਕਲਾਇੰਟ ਨੰਬਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿ,ੈ ਹਜਸਦੀ ਤੁਿਾਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲਰੋੜ
ਪੈਂਦੀ ਿੈ। ਤਿੁਾਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ
ਲਰੋੜ ਨਿੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤਿੁਾਨੰੂ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਐਕਟੀਵੇਟ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

ਤੁਿਾਡ ੇਘਰ ਦਾ ਿਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ, ਜਰੋ Apple Health ਲਈ ਯਰੋਗ ਿ,ੈ
ਨੰੂ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਕਾਰਡ ਹਮਲਦਾ ਿੈ। ਿਰ ਹਵਅਕਤੀ
ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਲਾਇੰਟ ਨੰਬਰ ਿੁੰ ਦਾ ਿ,ੈ ਜਰੋ ਉਮਰ ਭਰ ਨਿੀਂ ਬਦਲਦਾ।

ਜ ੇਤੁਿਾਡ ੇਕਰੋਲ ਪਹਿਲਾਂ Apple Health ਕਵਰੇਜ ਸੀ (ਜਾਂ Medicaid,
Apple Health ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਇਸੀ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਹਣਆ ਜਾਂਦਾ
ਸੀ), ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿੁਾਨੰੂ ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਨਿੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਤੁਿਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ
ਕਾਰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਵੈਧ ਿੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਨਿੀਂ ਕਰਾਈ ਸੀ।
ਤੁਿਾਡਾ ਗਾਿਕ ਨੰਬਰ ਉਿੀ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ।

ਤੁਿਾਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ “ProviderOne”
ਨ਼ਿਰ ਆਏਗਾ
ProviderOne ਕੰਹਪਉਟਰ ਹਸਸਟਮ ਿੈ, ਜਰੋ ਤੁਿਾਡ ੇਹਸਿਤ ਪਲਾਨਾਂ
ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਚੱਠੀਆ ਂਅਤੇ ਿੱਥ-ਪੁਸਹਤਕਾਂ
ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਿੈ। ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਨੰਬਰ ਤੁਿਾਡਾ
ProviderOne ਗਾਿਕ ਨੰਬਰ ਿੈ।

HCA 19-024 PJ (1/20) Punjabi

ਹਸਿਤ ਸੰਭਾਲ ਅਥਾੱਹਰਟੀ, Washington Apple
Health (Medicaid) ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਦੀ ਿੈ।
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ਤੁਿਾਡੀ ਰਾ਼ਿਦਾਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਤੁਿਾਡ ੇਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਤੁਿਾਡ ੇਨਾਂ, ਤੁਿਾਡ ੇProviderOne
ਗਾਿਕ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੰੂ ਛੱਡਕੇ ਕਰੋਈ ਹਨਜੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦੀ। ਜ ੇਕਾਰਡ ਗੰੁਮ ਜਾਂ ਚਰੋਰੀ ਿਰੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੀ
ਰਾ਼ਿਦਾਰੀ ਬਿਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਿੈ।
ਨਾ ਤਾਂ Apple Health, ਨਾ ਿੀ ਤੁਿਾਡਾ ਹਸਿਤ ਪਲਾਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ
ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਿਾਡੀ ਹਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪੁੱ ਛਣ ਲਈ ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਸੱਹਧਆ ਂਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਨਜੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹਜਵੇਂ ਤੁਿਾਡਾ ਸਰੋਸ਼ਲ ਹਸਹਕਓਹਰਟੀ ਨੰਬਰ, ਹਕਸੇ ਅਹਜਿੇ
ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨਾ ਦੱਸਰੋ, ਜਰੋ ਇਸ ਬਾਰ ੇਪੁੱ ਛਣ ਲਈ ਤਿੁਾਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰਦਾ
ਿੈ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਜ ੇਕਰੋਈ ਤਿੁਾਡ ੇਸਰੋਸ਼ਲ ਹਸਹਕਓਹਰਟੀ ਨੰਬਰ
ਬਾਰ ੇਤੁਿਾਨੰੂ ਪੁੱ ਛਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁੱ ਛਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰ ੇ1-800-562-3022 ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਾਿਕ
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੰੂ ਦੱਸਰੋ।

ਜ ੇਤੁਿਾਨੰੂ ਕਾਰਡ ਨਿੀਂ ਹਮਲਦਾ
ਆਪਣੀ Apple Health ਅਰ਼ਿੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦਰੋ ਿਫ਼ਤੇ  
ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਤੁਿਾਡਾ ਕਾਰਡ ਨਿੀਂ ਹਮਲਦਾ,
ਤਾਂ ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਦਲਵਾਂ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ
https://www.waproviderone.org/client ‘ਤੇ ProviderOne
ਕਲਾਇੰਟ ਪਰੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਆਪਣੇ ਹਸਿਤ ਪਲਾਨ ਹਵਚ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ
ਜ ੇਤੁਸੀਂ www.wahealthplanfinder.org ਰਾਿੀਂ Apple Health
ਲਈ ਆੱਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਿਾਡਾ ਨਾਂ
ਤੁਿਾਡ ੇਇਲਾਕੇ ਹਵਚ ਉਪਲਬਧ ਹਸਿਤ ਪਲਾਨਾਂ ਹਵਚੋਂ ਇੱਕ ਹਵਚ ਦਰਜ
ਿਰੋਇਆ ਿੈ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਸਿਤ ਪਲਾਨ ਹਵਚ ਨਾਂ ਦਰਜ
ਨਿੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿੁਾਡ ੇਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣਾਂਗੇ।
ਜ ੇਤਿੁਾਡ ੇਇਲਾਕੇ ਹਵਚ ਦੂਜਾ ਪਲਾਨ ਉਪਲਬਧ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
www.wahealthplanfinder.org. ‘ਤੇ ਜਾਕੇ ਹਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪਲਾਨ
ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਿਰੋ। ਤੁਿਾਡ ੇਹਸਿਤ ਪਲਾਨ ਹਵਚਲੀ ਇਿ ਤਬਦੀਲੀ
ਅਗਲੇ ਮਿੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ।
(ਆਪਣਾ ਹਸਿਤ ਪਲਾਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਿਰੋਰਨਾਂ ਤਰੀਹਕਆ ਂਲਈ ਪੰਨਾ 4
‘ਤੇ “ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਸਿਤ ਪਲਾਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿਾਂ?” ਵੇਖਰੋ।)

ਆਪਣੀ ਕਵਰੇਜ ਨੰੂ ਨਹਵਆਉਣਾ
Apple Health ਹਵਚ ਤੁਿਾਡੀ ਐਨਰਰੋਲਮੈਂਟ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ
ਲਈ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। ਤੁਿਾਡੀ Apple Health ਕਵਰੇਜ ਨੰੂ ਨਹਵਆਉਣ ਲਈ
ਤੁਿਾਨੰੂ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀ ਤੁਿਾਨੰੂ ਇੱਕ ਹਚੱਠੀ ਭੇਜਾਂਗ,ੇ ਇਸ
ਲਈ ਼ਿਰੂਰੀ ਿੈ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕ ਪਤ ੇਹਵਚਲੀ ਹਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ
ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਿਰੋ। ਹਚੱਠੀ ਹਵਚ ਦੱਹਸਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹਵਆਏ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਹਚੱਠੀ ਹਵਚ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੀਂ ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਿਾਨੰੂ ਕੁਝ ਕੁਝ ਨਿੀਂ ਕਰਨਾ 
ਪੈਣਾ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ Apple Health ਨਹਵਆਉਣਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
www.wahealthplanfinder.org , 
‘ਤੇ (ਬੱਹਚਆਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਮਾਤਾ-ਹਪਤਾ/ 
ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬਾਲਗ਼) ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਜਾਂ ਫਰੋਨ ‘ਤੇ ਜਾਂ
www.washingtonconnection.org ‘ਤ ੇ(65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ
ਉਮਰ ਦੇ ਲਰੋਕ, ਨੇਤਰਿੀਣ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥ (ਅਪੰਗ) ਲਈ ਕਵਰੇਜ)
ਲਈ ਨਹਵਆ ਸਕਦੇ ਿਰੋ। ਹਚੱਠੀ ਹਵਚ ਤੁਿਾਨੰੂ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਤੁਿਾਡੇ
ਸਾਰੇ ਹਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰ ੇਦੱਹਸਆ ਜਾਏਗਾ।

ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਹਸਿਤ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਹਕਆਂ ਹਵਚ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨ ਉਪਲਬਧ
ਨਿੀਂ ਿਨ।

Managed care ਹਸਿਤ ਪਲਾਨ ਮੁੱ ਖ ਫਰੋਨ ਨਰਸ ਿੈਲਪਲਾਈਨ

Amerigroup Washington, Inc. (AMG)
www.myamerigroup.com/wa/pages/welcome.aspx 1-800-600-4441 1-866-864-2544

Community Health Plan of Washington (CHPW)
www.chpw.org 1-800-440-1561 1-866-418-2920

Coordinated Care Corporation (CCC)
www.coordinatedcarehealth.com 1-877-644-4613 1-877-644-4613

Molina Healthcare of Washington (MHC)
www.molinahealthcare.com/members/wa/en-us/Pages/home.aspx 1-800-869-7165 1-888-275-8750

UnitedHealthcare Community Plan (UHC)
www.uhccommunityplan.com 1-877-542-8997 1-877-543-3409

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.

ਤੁਿਾਡਾ ਹਸਿਤ ਪਲਾਨ ਕਾਰਡ
ਤੁਿਾਡਾ ਹਸਿਤ ਪਲਾਨ, ਤੁਿਾਨੰੂ ਉਪਰ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕਾਰਡਾਂ ਵਰਗਾ ID 
ਕਾਰਡ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਿ ਕਾਰਡ ਰੱਖਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾੱਕਟਰ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਜਾਂ 
ਹਕਸੇ ਿਰੋਰ ਹਸਿਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕਰੋਲ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਆਪਣਾ 
ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹਸਿਤ ਪਲਾਨ ਕਾਰਡ, ਦਰੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਰੋ। ਤੁਿਾਨੰੂ 
ਫਰੋਟਰੋ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਲਰੋੜ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਿੈ। 

ਸੁਆਲ, ਜਰੋ ਤੁਿਾਡ ੇਿਰੋ ਸਕਦੇ ਿਨ
ਜ ੇਅਜੇ ਮੇਰੇ ਕਰੋਲ ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਨਿੀਂ ਿ,ੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਲਾਇੰਟ 
ਨੰਬਰ ਹਕਵੇਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਾਂ?
ਜ ੇਤੁਿਾਡ ੇਕਾਰਡ ਪਿੁੰ ਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਡਾੱਕਟਰ ਨੰੂ ਹਮਲਣਾ 
ਪੈਂਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਹਲਖਵਾਉਣੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਤੁਿਾਡ ੇਕਰੋਲ 
ਦਰੋ ਤਰੀਕ ੇਿਨ:

• ਆਪਣਾ ਕਲਾਇੰਟ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲਈ
https://www.waproviderone.org/client ‘ਤੇ 
ProviderOne ਕਲਾਇੰਟ ਪਰੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਾਓ। ਉਿ ਨੰਬਰ 
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਹਸਸਟ ਨੰੂ ਹਦਓ।

• ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਹਸਸਟ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ, ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ 
ਸਰੋਸ਼ਲ ਹਸਹਕਓਹਰਟੀ ਨੰਬਰ ਦੱਸਰੋ। ਉਿ ਤੁਿਾਡ ੇਬਾਰ ੇਆੱਨਲਾਈਨ ਵੇਖ 
ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡਾ ਕਲਾਇੰਟ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਜ ੇਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਗੰੁਮ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?
ਬਦਲਵਾਂ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕ ੇਿਨ:
• https://www.waproviderone.org/client  

‘ਤੇ ProviderOne ਕਲਾਇੰਟ ਪਰੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਰੋ।
• 1-800-562-3022 ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਿਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰਰੋ।
• https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus/ ‘ਤੇ 

ਆੱਨਲਾਈਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਰੋ। “ਕਲਾਇੰਟ” 
ਚੁਣਰੋ ਅਤੇ “ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਕਾਰਡ” ਹਵਸ਼ਾ ਚੁਣਰੋ।

ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਲਈ ਕਰੋਈ ਪੈਸਾ ਨਿੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਲੈਣ 
ਹਵਚ ਸੱਤ ਤੋਂ 10 ਹਦਨ ਲੱਗਦੇ ਿਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਿਰੋ, 
ਤਾਂ ਤੁਿਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਰਡ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਏਗਾ।

ਜ ੇਮੇਰਾ ਹਸਿਤ ਪਲਾਨ ਕਾਰਡ ਗੰੁਮ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?
ਆਪਣੇ ਹਸਿਤ ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਰੋ। (ਹਸਿਤ ਪਲਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖਰੋ, ਪੰਨਾ 2)। 

ਇਿ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਹਕਵੇਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂ ਹਕ ਮੈਂ Apple Health 
ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਿਨ ਜਾਂ ਹਸਿਤ ਪਲਾਨ ਹਵਚ 
ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਿੈ?
ਤੁਸੀਂ https://www.wa.providerone.org/client ‘ਤੇ 
ProviderOne ਕਲਾਇੰਟ ਪਰੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਾਕ ੇਇਿ ਵੇਖਣ ਲਈ 
ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਰੋ ਹਕ ਤੁਿਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰੋ ਗਈ ਿੈ ਜਾਂ 
1-800-562-3022 ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਾਿਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟਰੋਲ-ਫ਼੍ੀ 
ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰਰੋ। ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਕਾਰਡ ਦਾ 
ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਸਰੋਸ਼ਲ ਹਸਹਕਓਹਰਟੀ ਨੰਬਰ ਬਾਰ ੇਪਤਾ ਿਰੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
1. ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣਰੋ:

• (1) ਅੰਗ੍ੇ਼ਿੀ ਲਈ
• (2) ਸਪੈਹਨਸ਼ ਲਈ; ਜਾਂ 
• (3) ਿਰੋਰਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਿਾਡਾ   

 ਹਸੱਹਧਆ ਂਏਜੰਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
• ਜ ੇਕਰੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿੀਂ ਚੁਣਦੇ, ਤਾਂ ਅੰਗ੍ੇ਼ਿੀ ਦਾ ਅੰਦਾ਼ਿਾ  

ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 
2. ਮੁੱ ਖ ਮੇਹਨਉ ‘ਤੇ, ਕਲਾਇੰਟ ਲਈ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਹਵਕਲਪਾਂ ਵਾਸਤੇ  

(1) ਦੱਬਰੋ।
3.  “ਯਰੋਗਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ” ਲਈ (3) ਦਬਰੋ।
4. ਆਪਣੇ ProviderOne ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ 

ਹ਼ਿਪ ਕਰੋਡ ਭਰਨ ਲਈ (1) ਦੱਬਰੋ।; ਜਾਂ
 ਆਪਣਾ ਸਰੋਸ਼ਲ ਹਸਹਕਓਹਰਟੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹ਼ਿਪ ਕਰੋਡ ਭਰਨ 

ਲਈ (2) ਦੱਬਰੋ। 
5. ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ (1) ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਿਰੋਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ 

ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ (2) ਦੱਬਰੋ। ਹਸਸਟਮ ਹਵਚ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ 
ਲਾਭ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਿਰੋਰ ਵੇਰਵੇ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰ ੇ
ਸੁਣਨ ਲਈ, ਸੁਨੇਿਾ ਖ਼ਤਮ ਿੁੰ ਹਦਆਂ ਿੀ (1) ਦੱਬਰੋ। 
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ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਹਸਿਤ ਪਲਾਨ ਹਵਚ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਿੈ?  
ਿਾਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡਕੇ। ਿਰੋਰ ਵੇਰਹਵਆਂ ਲਈ,  
www.hca.wa.gov/ah-client-booklets. ‘ਤੇ ਆੱਨਲਾਈਨ 
ਉਪਲਬਧ ਆਪਣੀ Washington Apple Health ਹਵਚ ਸੁਆਗਤ ਿ,ੈ 
ਪੁਸਹਤਕਾ ਵੇਖਰੋ। ਜ ੇਤੁਿਾਨੰੂ ਪੱਕਾ ਨਿੀਂ ਿੈ ਹਕ ਹਕਿੜੀ ਪੁਸਹਤਕਾ ਪੜ੍ਰੋ, ਤਾਂ 
ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ 1-800-562-3022 ‘ਤੇ Apple Health ਗਾਿਕ ਸੇਵਾ ਨੰੂ 
ਕਾੱਲ ਕਰਰੋ।

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੰੂ ਹਮਲ ਸਕਦਾ ਿਾਂ?
ਨਿੀਂ, ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹਸਿਤ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਹਵਚਲੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ  
ਨੰੂ ਿੀ ਹਮਲਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ,ੈ ਜਦ ਤੱਕ ਹਕ ਹਸਿਤ ਪਲਾਨ ਸਪੈਸ਼ਹਲਸਟ,  
ਜਾਂ ਉਿ ਹਸਿਤ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਿਰ ਿੈ, ਨੰੂ ਹਮਲਣ  
ਦੀ ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਲਖਤੀ ਆਹਗਆ ਨਿੀਂ ਹਮਲਦੀ।

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਾੱਕਟਰ ਜਾਂ ਹਸਿਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਲੈਣਾ ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿਰੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਡਾੱਕਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛਰੋ ਹਕ ਉਿ ਹਕਸ 
ਹਸਿਤ ਪਲਾਨ ਹਵਚ ਿੈ। ਜ ੇਉਿ ਡਾੱਕਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਉਸ ਹਸਿਤ 
ਪਲਾਨ ਹਵਚ ਿੈ, ਜਰੋ ਤੁਿਾਡ ੇਇਲਾਕੇ ਹਵਚ ਉਪਲਬਧ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਿਤ 
ਪਲਾਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਿਰੋ। ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਿਾਡ ੇਹਸਿਤ ਪਲਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਿੇਠ 
ਨਿੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ Apple Health ਸੇਵਾ-ਲਈ-ਫ਼ੀਸ ਿੇਠ ਆਉਂਦੀਆਂ 
ਿਨ ਅਤੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਅਹਜਿ ੇਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੰੂ ਹਮਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਰੋ  
Apple Health ਸੇਵਾ-ਲਈ-ਫ਼ੀਸ ਪ੍ਵਾਣ ਕਰਦਾ ਿੈ। (ਪੰਨਾ 5 ‘ਤੇ  
“ਸੇਵਾ-ਲਈ-ਫ਼ੀਸ ਕੀ ਿੈ?” ਿੈ, ਵੇਖਰੋ।)

ਮੁਢਲਾ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੀ ਿੈ?
ਤੁਿਾਡਾ ਮੁਢਲਾ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਡਾੱਕਟਰ, ਨਰਸ ਪ੍ੈਕਹਟਸ਼ਨਰ,  
ਿਰੋਰ ਹਸਿਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿੁਤੀ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਹਸਿਤ ਸੰਭਾਲ 
ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਹਜਸ ਕਹਲਹਨਕ ਹਵਚ ਜਾਂਦੇ ਿਰੋ, ਉੱਥੇ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਤੁਿਾਡਾ ਮੁਢਲਾ 
ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਤੁਿਾਡ ੇਹਸਿਤ ਪਲਾਨ ਨੈਟਵਰਕ ਹਵਚ ਼ਿਰੂਰ ਿਰੋਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

ਮੈਂ ਮੁਢਲਾ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹਕਵੇਂ ਲੱਭਾਂ?
ਤੁਿਾਡਾ ਮੁਢਲਾ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਤੁਿਾਡੇ ਹਸਿਤ ਪਲਾਨ ਨੈਟਵਰਕ ਹਵਚ 
਼ਿਰੂਰ ਿਰੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਸਿਤ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਹਵਚੋਂ 
ਮੁਢਲਾ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਚੁਣਰੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਚੁਣਨ ਹਵਚ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰੇਗਾ। ਮੁਢਲਾ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਸਿਤ ਪਲਾਨ ਦੀ 
ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਗਾਈਡ ਦੇ ਪੰਨਾ 2 ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਚੁਣਨ ਬਾਰ ੇ
ਿਰੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ।

ਮੈਂ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਕਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰਾਂ?
ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਕਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬਾਰ ੇਤੁਿਾਡਾ ਹਸਿਤ ਸੰਭਾਲ 
ਪਲਾਨ ਤੁਿਾਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੇਗਾ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਿਤ ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਕਾੱਲ  
ਕਰਰੋ ਅਤੇ ਉਿ ਤੁਿਾਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ  
ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਗਾਈਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2  
(HCA 19-041) ਵੀ ਵੇਖਰੋ।

ਕੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਲਰੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਿੀ ਹਸਿਤ ਪਲਾਨ 
ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ?
ਿਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤੁਿਾਡ ੇਘਰ ਹਵਚਲੇ ਿਰ ਹਵਅਕਤੀ ਦਾ ਉਿੀ  
ਹਸਿਤ ਪਲਾਨ ਿੁੰ ਦਾ ਿ,ੈ ਜਦ ਤੱਕ ਹਕ ਉਿ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਡੀਅਨ  
ਜਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਮੂਲ ਹਨਵਾਸੀ ਨਿੀਂ ਿਨ। ਿਰੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ  
www.hca.wa.gov/ah-client-booklets ‘ਤੇ ਆੱਨਲਾਈਨ  
ਉਪਲਬਧ Washington Apple Health ਹਵਚ ਸੁਆਗਤ ਿੈ,  
ਪੁਸਹਤਕਾ ਹਵਚ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ। 

ਪਲਾਨਾਂ ਹਵਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਿੈ?
ਸਾਰੇ ਪਲਾਨਾਂ ਹਵਚ ਉਿੀ ਬੁਹਨਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ, ਪਰ ਉਿਨਾਂ ਵਲੋਂ  
ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਹਕਆ ਂਹਵਚ ਕੁਝ ਫ਼ਰਕ 
ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ। 

ਬੁਹਨਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਤੁਿਾਡੀ Washington Apple Health  
ਹਵਚ ਸੁਆਗਤ ਿੈ, ਪੁਸਹਤਕਾ ਹਵਚ ਹਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਿਨ।

ਿਰ ਹਸਿਤ ਪਲਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖੁ਼ਦ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਿੁੰ ਦਾ 
ਿੈ। ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਸਿਤ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਰੋ ਹਕ ਉਿ ਤੁਿਾਡ ੇਤਰਜੀਿੀ 
ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਹਵਚ ਿਨ।

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਸਿਤ ਪਲਾਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿਾਂ?
ਿਾਂ, ਹਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ। ਤਬਦੀਲੀ ਅਗਲੇ ਮਿੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ 
ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਿਰੋਏਗੀ। ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਿਨ:
• ਇਸ ਨੰੂ Washington Healthplanfinder ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤ ੇਬਦਲਰੋ। 

www.wahealthplanfinder.org (ਜਰੋ ਬੱਹਚਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ 
ਔਰਤਾਂ, ਮਾਤਾ-ਹਪਤਾ, ਕੇਅਰਟੇਕਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ 
ਲੈ ਰਿ ੇਿਨ।

• ProviderOne ਕਲਾਇੰਟ ਪਰੋਰਟਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ।  
https://www.waproviderone.org/client 

• https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus/  
‘ਤੇ ਆੱਨਲਾਈਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਰੋ। “ਕਲਾਇੰਟ” ਚੁਣਰੋ ਅਤੇ 
“ਐਨਰਰੋਲ/ਹਸਿਤ ਪਲਾਨ ਬਦਲਣੇ” ਹਵਸ਼ਾ ਚੁਣਰੋ।

• 1-800-562-3022 ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਾਿਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰਰੋ। 

ਮੈਂ ਹਕਿੜੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂ?
ਤੁਸੀਂ ਹਕਿੜੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  
ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਰੋ, ਬਾਰ ੇਤੁਿਾਡਾ ਹਸਿਤ ਪਲਾਨ ਤੁਿਾਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਏਗਾ।

ਜ ੇਮੈਨੰੂ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਹਟਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲਰੋੜ ਪੈਂਦੀ ਿੈ,  
ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?
ਤੁਿਾਡ ੇਹਸਿਤ ਪਲਾਨ ਦਾ ਟਰੋਲ-ਫ਼੍ੀ ਨੰਬਰ ਿੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਦਨ ਹਵਚ 24 ਘੰਟੇ, 
ਿਫ਼ਤੇ ਹਵਚ ਸੱਤ ਹਦਨ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਰੋ। 
ਫਰੋਨ ਨੰਬਰ, ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਵਚ ਿੈ, ਜਰੋ ਤੁਿਾਡਾ ਹਸਿਤ ਪਲਾਨ ਤੁਿਾਨੰੂ 
ਭੇਜਦਾ ਿ ੈਅਤੇ ਇਿ ਪੰਨਾ 2 ‘ਤੇ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਿੈ।

ਜ ੇਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ  ਕੀ ਕਰਾਂ?
ਜ ੇਤੁਿਾਨੰੂ ਚਾਣਚੱਕ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਸਿਤ ਸਮੱਹਸਆ ਿੁੰ ਦੀ ਿ,ੈ ਜਰੋ ਹਕ ਤੁਿਾਨੰੂ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ 911 ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰਰੋ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨ਼ਿਦੀਕੀ ਥਾਂ 
‘ਤੇ ਜਾਓ, ਹਜੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਿਰੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹਸਿਤ ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਕਾੱਲ  
ਕਰਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਦੱਸਰੋ ਹਕ ਤੁਿਾਨੰੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਕੱਥੋਂ ਸੰਭਾਲ 
ਲਈ ਸੀ।

ਜ ੇਤੁਿਾਨੰੂ ਫ਼ੌਰੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲਰੋੜ ਿੈ, ਪਰ ਤੁਿਾਡੀ ਹ਼ੰਿਦਗੀ ਖ਼ਤਰ ੇਹਵਚ ਨਿੀਂ 
ਿੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਢਲੇ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਆਪਣੇ ਹਸਿਤ ਪਲਾਨ ਜਾਂ  
24-ਘੰਟੇ ਦੀ ਨਰਸ ਲਾਈਨ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰਰੋ। ਫਰੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ ਪੰਨਾ 2 ਵੇਖਰੋ।
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ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕਰੋਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪਰਚੀ ‘ਤੇ ਦਵਾਈ ਹਲਖਵਾਉਣ 
ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਿੈ?
ਨਿੀਂ—ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਿਤ ਪਲਾਨ ਵਲੋਂ  ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦ ੇਿਰੋ।
ਤੁਿਾਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਜ:ੇ
• ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਿੈ, ਜਰੋ ਘੇਰੇ ਿੇਠ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਹਜਵੇਂ ਕੰਗਰਰੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ 

ਜਾਂ ਕੌਸਮੈਹਟਕ ਸਰਜਰੀ। 
• ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਿੈ, ਜਰੋ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਼ਿਰੂਰੀ ਨਿੀਂ ਿੈ।
• ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹਸਿਤ ਪਲਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿੀਂ ਪਤਾ ਅਤੇ ਹਜਸ 

ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲੇ ਿਰੋ, ਉਸ ਨੰੂ ਨਿੀਂ ਪਤਾ ਹਕ ਹਕਸ ਨੰੂ ਹਬੱਲ 
ਕਰਨਾ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲਰੋੜ ਪੈਂਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ 
ਤੁਿਾਨੰੂ ਿਰ ਵਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹਸਿਤ 
ਪਲਾਨ ਕਾਰਡ ਼ਿਰੂਰ ਹਲਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। (ਇਿਨਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰ ੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਨਾ 1-3 ‘ਤੇ ਵੇਖਰੋ)।

• ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਿਰੋ, ਜਰੋ ਹਕ ਤੁਿਾਡ ੇਹਸਿਤ 
ਪਲਾਨ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਹਵਚ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਹਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿੈ ਜਾਂ 
ਤੁਿਾਡ ੇਹਸਿਤ ਪਲਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਵਾਣਗੀ ਹਦੱਤੀ  
ਿਰੋਈ ਿੈ।

• ਸਪੈਸ਼ਹਲਸਟ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਿਤ ਪਲਾਨ 
ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ।

ਸੇਵਾ-ਲਈ-ਫ਼ੀਸ ਕੀ ਿੈ?
ਜਦੋਂ Apple Health ਡਾੱਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੰੂ ਉਿਨਾਂ ਵਲੋਂ  
ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਿਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਸੱਹਧਆ ਂਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਇਿੀ ਿੈ, 
ਹਜਸ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ-ਲਈ-ਫ਼ੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਿਾਂ। ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਅਕਸਰ 
“managed care plan ਤੋਂ ਹਬਨਾ ਕਵਰੇਜ” ਵਜੋਂ ਿਵਾਲਾ ਹਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਿੈ। Apple Health ਦੇ ਬਿੁਤ ੇਕਲਾਇੰਟ ਆਪਣੀ ਰੈਗੁਲਰ ਹਸਿਤ 
ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੇਵਾ-ਲਈ-ਫ਼ੀਸ ਨਿੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਬਿੁਤ ੇਕਲਾਇੰਟ ਆਪਣੀਆ ਂ
ਬਿੁਤੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਸਿਤ ਪਲਾਨਾਂ ਰਾਿੀਂ “managed 
care” ਲੈਂਦੇ ਿਨ। (ਅਗਲਾ ਸੁਆਲ “managed care ਕੀ ਿ?ੈ” ਵੇਖਰੋ।)
ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ “ਸੇਵਾ ਲਈ-ਫ਼ੀਸ ਲਾਭ” ਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ 
ਿਨ। ਇਿ ਤੁਿਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਿੇਠ ਆਉਂਦੇ ਿਨ, ਨਾ ਹਕ  
ਤੁਿਾਡੇ ਹਸਿਤ ਪਲਾਨ ਰਾਿੀਂ ਹਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿ ਿਰੋਰ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਧਾਹਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਿੀਂ ਮੁਿਈਆ  
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਸੇਵਾ-ਲਈ-ਫ਼ੀਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਲੱਭਣ ਲਈ  
https://fortress.wa.gov/hca/p1findaprovider  
‘ਤ ੇProviderOne ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਲੱਭਰੋ, ਸਰਚ ਟੂਲ ਵੇਖਰੋ।
ਕੁਝ ਸੇਵਾ-ਲਈ-ਫ਼ੀਸ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ www.hca.wa.gov/
ah-client-booklets ਤੇ ਆੱਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਆਪਣੀ 
Washington Apple Health ਹਵਚ ਤੁਿਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਿੈ,  
ਪੁਸਹਤਕਾ ਵੇਖਰੋ।

Managed care ਕੀ ਿ?ੈ
Apple Health ਦੇ ਬਿੁਤੇ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੀ “managed care”  
ਿੈ, ਹਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਿੈ ਹਕ Apple Health ਤੁਿਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 
ਹਸਿਤ ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਮਿੀਨੇਵਾਰ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਹਫਰ 
ਹਸਿਤ ਪਲਾਨ ਤੁਿਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਦਾ ਿੈ। Apple Health ਦੇ ਬਿੁਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਬਿੁਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਲਈ managed care ਲੈਂਦੇ ਿਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ “ਸੇਵਾ-ਲਈ-
ਫ਼ੀਸ” ਰਾਿੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ ੈ(ਹਪਛਲਾ ਸੁਆਲ “ਸੇਵਾ-ਲਈ-
ਫ਼ੀਸ ਕੀ ਿ?ੈ” ਵੇਖਰੋ)।

ਮੈਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹਕਵੇਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਾਂ?
ਤੁਸੀਂ Apple Health ਸੇਵਾ-ਲਈ-ਫ਼ੀਸ ਪ੍ਵਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ 
ਤੋਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਓ। ਸੇਵਾ-ਲਈ-ਫ਼ੀਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਲੱਭਣ 
ਲਈ https://fortress.wa.gov/hca/p1findaprovider ‘ਤੇ 
ProviderOne ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਲੱਭਰੋ, ਸਰਚ ਟੂਲ ਵੇਖਰੋ।

ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕਿੜੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਘੇਰੇ ਿੇਠ 
ਆਉਂਦੇ ਿਨ?
www. hca.wa.gov/dental-services ‘ਤੇ Apple Health  
ਦੇ ਘੇਰੇ ਿੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਬਾਰ ੇਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਵੇਖਰੋ।

ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਹਕਵੇਂ ਕਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਾ 
ਹਕਵੇਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਾਂ?
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਆਇਨੇ, ਤੁਿਾਡ ੇਹਸਿਤ ਪਲਾਨ ਰਾਿੀਂ ਮੁਿਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦ ੇ
ਿਨ, ਇਿਨਾਂ ਹਵਚ ਰੀਫ਼੍ੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨ਼ਿਰ ਆਉਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਲਈ ਟੈਸਟ 
ਸ਼ਾਹਮਲ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ। 
• 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਹਚਆਂ ਲਈ —Apple Health ਸੇਵਾ-ਲਈ-

ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਿੇਠ ਚਸ਼ਹਮਆਂ ਦੇ ਫ਼੍ੇਮ, ਲੈਂਸ ਅਤੇ ਹਫ਼ਹਟੰਗ 
ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਿਨ।

• ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਲਈ — Apple Health ਦੇ ਘੇਰੇ ਿੇਠ ਚਸ਼ਹਮਆਂ 
ਦੇ ਫ਼੍ੇਮ, ਲੈਂਸ ਅਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਲੈਂਸ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਜ ੇ
ਤੁਸੀਂ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛਰੋਟ ਵਾਲੀ 
ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਰਾਿੀਂ ਉਿਨਾਂ ਦਾ 
ਆੱਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਰੋ। ਤੁਿਾਨੰੂ  
www.hca.wa.gov/assets/free-or-low-cost/optical_
providers_adult_medicaid.pdf ‘ਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ 
ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਮਲੇਗੀ।

Washington Apple Health ਅਤੇ Medicaid ਹਵਚਕਾਰ 
ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਿ?ੈ
Washington Apple Health, ਵਾੱਹਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਹਵਚ Medicaid 
ਲਈ ਨਾਂ ਿੈ। ਤੁਿਾਡਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜਾਂ ਹਰਸੈਪਸ਼ਹਨਸਟ ਇਸ ਨੰੂ 
Medicaid ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਇਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕਰੋ ਿੀ ਮਤਲਬ ਿੈ।

ਮੈਨੰੂ ਿਰੋਰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲਰੋੜ ਿੈ?
ਿਰੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ www.hca.wa.gov/ah-client-booklets 
‘ਤੇ ਆੱਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ Washington Apple Health ਹਵਚ 
ਸੁਆਗਤ ਿ,ੈ ਪੁਸਹਤਕਾ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡ ੇਹਸਿਤ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਮਲੀ 
ਸਮਗ੍ੀ ਹਵਚ ਸ਼ਾਹਮਲ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ।

http://www.hca.wa.gov/ah-client-booklets
http://www.hca.wa.gov/ah-client-booklets
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ਮਿਤੱਵਪੂਰਣ ਵੈਬਪੇਜ ਅਤੇ URLs

ਵੈਬ ਪੇਜ URL

ProviderOne ਕਲਾਇੰਟ ਪਰੋਰਟਲ https://www.waproviderone.org/client

Washington Healthplanfinder www.wahealthplanfinder.org

Washington Connection www.washingtonconnection.org

Washington Apple Health ਪੁਸਹਤਕਾਂ ਹਵਚ ਸੁਆਗਤ ਿੈ www.hca.wa.gov/ah-client-booklets

ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਲੱਭਣਾ (ਹਸਰਫ਼ ਸੇਵਾ-ਲਈ-ਫ਼ੀਸ) https://fortress.wa.gov/hca/p1findaprovider

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

