
Cẩm Nang Hướng Dẫn về Washington Apple Health 
(Medicaid) cho Người Tham Gia Lần Đầu Tiên 
Phần 1 của hướng dẫn này giúp quý vị bắt đầu. Cẩm nang này trả lời một số câu hỏi cơ bản.
Phần 2 đưa ra lời khuyên về việc thăm khám đầu tiên của quý vị với một nhà cung cấp dịch vụ 
y tế. (xem HCA 19-041)

Phần 1: Sau khi quý vị đăng ký Apple Health
Chúng tôi sẽ gởi cho quý vị một thư bao gồm tên cẩm nang hoan nghênh của quý vị. Cẩm nang của quý  
vị chia sẻ thông tin quan trọng về bảo hiểm của quý vị. Quý vị có thể xem cẩm nang này trực tuyến tại  
www.hca.wa.gov/ah-client-booklets. Chương trình sức khỏe của quý vị cũng sẽ gởi cho quý vị thông tin. 

Đây là Thẻ Dịch Vụ của quý vị
Khoảng hai tuần sau khi quý vị đăng ký Washington 
Apple Health, quý vị sẽ nhận được một Thẻ Dịch Vụ 
(cũng được gọi là một Thẻ ProviderOne) giống một  
thẻ có hình ở đây. Giữ thẻ này. Thẻ Dịch Vụ của quý  
vị cho thấy số thân chủ của quý vị, mà quý vị cần  
để nhận các dịch vụ sức khỏe. Quý vị không cần 
kích hoạt Thẻ Dịch Vụ mới của quý vị. Thẻ sẽ được 
kích hoạt trước khi gởi đến cho quý vị. 
Mỗi thành viên của hộ gia đình quý vị hội đủ điều 
kiện hưởng Apple Health sẽ nhận được Thẻ Dịch Vụ 
của riêng họ. Mỗi người có một số thân chủ khác 
nhau gắn liền với họ suốt đời.
Nếu quý vị đã có bảo hiểm Apple Health trong thời 
gian trước đó (hoặc đã có Medicaid trước khi biết  
nó là Apple Health), chúng tôi sẽ không gởi cho quý  
vị một thẻ mới. Thẻ cũ của quý vị vẫn còn giá trị, cho  
dù quý vị đã không được bao trả liên tục. Số thân chủ 
của quý vị vẫn giữ nguyên.

Quý vị sẽ thấy “ProviderOne” trên Thẻ Dịch 
Vụ của quý vị.
ProviderOne là hệ thống máy tính phối hợp với các  
chương trình sức khỏe. Nó cũng gởi đến cho quý  
vị thư từ và cẩm nang hướng dẫn. Số trên thẻ là  
số thân chủ ProviderOne của quý vị. 
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Bảo vệ quyền riêng tư của quý vị
Thẻ Dịch Vụ của quý vị không có bất kỳ thông tin cá 
nhân nào ngoại trừ tên quý vị, số thân chủ ProviderOne 
của quý vị, và ngày cấp. Quyền riêng tư của quý vị  
sẽ được duy trì nếu thẻ bị thất lạc hoặc mất cắp. 
Cả Apple Health lẫn chương trình sức khỏe của quý  
vị sẽ không bao giờ liên hệ với quý vị trực tiếp để hỏi 
về thông tin cá nhân của quý vị nhằm thu thập hoặc 
thay thế một Thẻ Dịch Vụ. Đừng bao giờ cung cấp 
thông tin cá nhân của quý vị, như số An Sinh Xã Hội 
của quý vị, cho người nào đó gọi hoặc email đến quý  
vị để yêu cầu việc đó. Nếu người nào đó yêu cầu quý  
vị cung cấp số An Sinh Xã Hội của quý vị, xin hỏi tên  
và thông tin liên hệ của họ, và báo cáo việc đó cho 
Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi theo  
số 1-800-562-3022.

Nếu quý vị không nhận được thẻ
Nếu quý vị không nhận được Thẻ Dịch Vụ của  
quý vị trước cuối hai tuần sau khi hoàn tất đơn 
xin Apple Health của quý vị, xin truy cập vào  
cổng thông tin thân chủ ProviderOne tại  
https://www.waproviderone.org/client  
để nhận được một thẻ thay thế miễn phí. 

Đăng ký chương trình sức khỏe của quý vị
Nếu quý vị đã nộp đơn xin hưởng Apple Health trực 
tuyến thông qua www.wahealthplanfinder.org, chắc 
là quý vị đã đăng ký một trong những chương trình sức 
khỏe hiện có trong khu vực của quý vị. Nếu quý vị đã 
không đăng ký một chương trình sức khỏe vào lúc đó, 
chúng tôi sẽ chọn một chương trình cho quý vị. 
Nếu một chương trình khác hiện có trong khu vực của 
quý vị, quý vị có thể chuyển đổi vào bất kỳ lúc nào 
bằng cách truy cập www.wahealthplanfinder.org. 
Việc thay đổi trong chương trình sức khỏe của quý 
vị có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.
(Xem "Tôi có thể thay đổi chương trình sức khỏe của 
tôi không?” ở trang 4 về những cách khác để thay đổi 
chương trình của quý vị.)

Đổi mới bảo hiểm của quý vị
Việc đăng ký của quý vị vào Apple Health thường kéo  
dài một năm. Chúng tôi sẽ gởi cho quý vị một thư để  
nhắc nhở quý vị đổi mới bảo hiểm Apple Health của  
quý vị, do đó điều quan trọng là quý vị phải cập nhật địa 
chỉ gởi thư của mình. Thư này có thể nói rằng quý  
vị sẽ được tự động đổi mới, và quý vị sẽ không phải làm 
bất kỳ điều nào trừ khi thông tin trong thư không đúng. 
Nếu quý vị cần đổi mới Apple Health của quý vị, quý  
vị có thể đổi mới tại www.wahealthplanfinder.org ,  
(bảo hiểm dành cho trẻ em, phụ nữ mang thai, cha  
mẹ/nhân viên chăm sóc, và người lớn độc thân) hoặc tại 
www.washingtonconnection.org (bảo hiểm dành cho  
các cá nhân từ 65 tuổi trở lên, người mù hoặc người 
khuyết tật), bằng cách gởi thư, hoặc qua điện thoại. 
Thư này sẽ báo cho quý vị biết tất cả các chọn lựa của 
quý vị một cách chi tiết.

Đây là năm chương trình sức khỏe và thông tin liên hệ của các chương trình. Không phải tất 
cả chương trình đều hiện có trong tất cả khu vực của tiểu bang.
Chương trình quản lý chăm sóc sức khỏe Điện thoại chính Đường Dây Trợ 

Giúp Của Y Tá

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

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

1-866-418-2920
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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.

Thẻ chương trình sức khỏe của quý vị
Chương trình sức khỏe của quý vị sẽ gởi cho quý vị một 
thẻ ID giống như một trong các thẻ được minh họa trên 
đây. Giữ thẻ này. Mang theo bên mình cả Thẻ Dịch Vụ  
và thẻ chương trình sức khỏe của quý vị khi quý vị đi đến 
bác sĩ, nhà thuốc, hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe khác. Quý vị cũng có thể cần một ID có hình. 

Các thắc mắc khác quý vị có thể hỏi

Tôi nhận số thân chủ của tôi như thế nào nếu  
tôi chưa có thẻ của mình?
Nếu quý vị cần đi khám bác sĩ hoặc bốc thuốc theo đơn 
trước khi thẻ của quý vị đến, quý vị có hai cách để nhận 
các dịch vụ:
• Truy cập vào cổng thông tin thân chủ ProviderOne tại 

https://www.waproviderone.org/client để nhận số 
thân chủ của quý vị. Cung cấp số đó cho nhà cung cấp 
hoặc dược sĩ.

• Nói cho một nhà cung cấp hoặc dược sĩ biết tên, ngày 
sinh và số An Sinh Xã Hội của quý vị. Họ có thể tìm 
kiếm quý vị trực tuyến và tìm số thân chủ của quý vị.

Nếu tôi làm thất lạc Thẻ Dịch Vụ của tôi thì sao?
Có nhiều cách để yêu cầu một thẻ thay thế:
• Sử dụng cổng thông tin thân chủ ProviderOne tại 

https://www.waproviderone.org/client .
• Gọi cho Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi 

theo số 1-800-562-3022.
• Yêu cầu một thay đổi trực tuyến tại  

https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus/ . Chọn 
“Thân Chủ” và đồng thời chọn chủ đề “Thẻ Dịch Vụ.”

Không tính phí cho một thẻ mới. Sẽ mất từ bảy đến 10 
ngày để nhận thẻ mới trong thư. Thẻ cũ của quý vị sẽ 
ngưng hoạt động khi quý vị yêu cầu một thẻ mới.

Nếu tôi làm thất lạc thẻ chương trình sức khỏe 
của tôi thì sao?
Gọi chương trình sức khỏe của quý vị và yêu cầu một thẻ 
mới. (Xem thông in liên hệ về các chương trình sức khỏe, 
trang 2.) 

Tôi sẽ kiểm tra xem như thế nào nếu tôi được 
đăng ký bảo hiểm Apple Health hoặc đăng ký  
một chương trình sức khỏe?
Quý vị có thể kiểm tra xem bảo hiểm của quý vị đã bắt đầu 
hay chưa bằng cách truy cập vào cổng thông tin thân chủ 
ProviderOne tại https://www.wa.providerone.org/client 
hoặc gọi cho Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng của chúng  
tôi theo đường dây miễn phí số 1-800-562-3022. Quý  
vị sẽ cần biết số Thẻ Dịch Vụ hoặc số An Sinh Xã Hội  
của mình.
1. Chọn ngôn ngữ của quý vị:

• (1) dành cho Tiếng Anh
• (2) dành cho Tiếng Tây Ban Nha; hoặc 
• (3)  dành cho ngôn ngữ Khác và quý vị sẽ được 

hướng dẫn trực tiếp đến một đại lý để được  
trợ giúp phiên dịch viên.

• Nếu không có chọn lựa nào, Tiếng Anh sẽ được 
chấp nhận. 

2. Ở trình đơn chính, nhấn (1) đối với các tùy chọn tự 
phục vụ của thân chủ.

3.  Nhấn (3) dành cho mục “kiểm tra việc hội đủ  
điều kiện.”

4. Nhấn (1) để nhập số Thẻ Dịch Vụ ProviderOne và mã 
vùng của quý vị; hoặc

 Nhấn (2) để nhập số An Sinh Xã Hội và mã vùng của 
quý vị. 

5. Nhấn (1) để kiểm tra các phúc lợi cho ngày hôm nay, 
hoặc (2) để kiểm tra các phúc lợi cho một ngày khác. 
Hệ thống sẽ phát thông tin phúc lợi ở mức cao. Để 
nghe nhiều chi tiết về các phúc lợi, vào lúc cuối thông 
báo nhấn (1).
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Tôi có cần phải đăng ký một chương trình sức  
khỏe không? Có, với một vài trường hợp ngoại lệ. Để biết 
thêm chi tiết, hãy xem cẩm nang Hoan Nghênh Quý Vị đến 
với Washington Apple Health của quý vị hiện có trực tuyến 
tại www.hca.wa.gov/ah-client-booklets. Nếu quý vị không 
chắc chắn cẩm nang nào để đọc, hãy gọi Trung Tâm Dịch Vụ 
Khách Hàng Apple Health theo số 1-800-562-3022 để  được 
trợ giúp. 

Tôi có thể gặp bất kỳ nhà cung cấp nào tôi  
muốn không?
Không, quý vị phải gặp các nhà cung cấp trong mạng lưới 
chương trình sức khỏe của quý vị, trừ khi chương trình sức 
khỏe cho phép quý vị bằng văn bản để gặp chuyên gia, hoặc 
trong hoặc ngoài mạng lưới chương trình sức khỏe.
Nếu quý vị muốn dùng một bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe riêng biệt , hãy hỏi bác sĩ hoặc nhà cung 
cấp mà chương trình sức khỏe nào họ có tên trong đó. Nếu 
bác sĩ hoặc nhà cung cấp đó có tên trong một chương trình 
sức khỏe mà chương trình đó hiện có trong khu vực của quý 
vị, quý vị có thể thay đổi các chương trình sức khỏe. Một số 
dịch vụ không được bao trả bởi chương trình sức khỏe của 
quý vị, nhưng được bao trả theo chương trình phí dịch vụ 
Apple Health, và quý vị cần phải gặp một nhà cung cấp chấp 
nhận chương trình phí dịch vụ Apple Health.  
(Xem “Chương trình phí dịch vụ là gì?” ở trang 5.)

Một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính là gì?
Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính của quý vị là bác sĩ, 
chuyên viên điều dưỡng thực hành, chuyên viên chăm sóc sức 
khỏe khác, hoặc phòng khám chữa bệnh mà quý vị thăm khám 
đối với hầu hết hoặc tất cả dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý 
vị. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính của quý vị phải có tên 
trong mạng lưới chương trình sức khỏe của quý vị.

Tôi tìm một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính 
như thế nào?
Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính của quý vị phải có tên 
trong mạng lưới chương trình sức khỏe của quý vị. Chọn một 
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính từ mạng lưới chương 
trình sức khỏe hiện tại của quý vị hoặc chương trình sẽ giúp 
quý vị chọn một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính. Truy 
cập vào trang web chương trình sức khỏe của quý vị để chọn 
một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính. Có nhiều cách 
chọn lựa một nhà cung cấp trong Phần 2 của hướng dẫn này.

Tôi hẹn khám như thế nào?
Chương trình chăm sóc sức khỏe của quý vị sẽ gởi cho quý vị 
thông tin về cách hẹn khám. Hoặc, gọi chương trình sức khỏe 
của quý vị và họ có thể giúp quý vị bắt đầu. Ngoài ra, hãy 
xem Phần 2 (HCA 19-041) của hướng dẫn này để biết thông 
tin về việc hẹn khám đầu tiên của quý vị.

Mỗi người trong hộ gia đình tôi đều phải có cùng 
một chương trình sức khỏe không?
Có. Nói chung, mỗi người trong hộ gia đình quý vị đều có 
cùng một chương trình sức khỏe, trừ khi họ là Người Mỹ Da 
Đỏ hoặc Thổ Dân Alaska. Cẩm nang Hoan Nghênh Quý Vị 
Đến Với Washington Apple Health hiện có trực tuyến tại  
www.hca.wa.gov/ah-client-booklets có nhiều thông tin.

Sự khác biệt giữa các chương trình này là gì?
Tất cả chương trình bao trả cùng các dịch vụ cơ bản, nhưng 
chúng có một số khác biệt theo cách chương trình cung cấp 
các dịch vụ. Tất cả chương trình bao trả cùng các dịch vụ cơ 
bản, nhưng chúng có một số khác biệt theo cách chương 
trình cung cấp các dịch vụ.
Cẩm nang Hoan Nghênh Quý Vị Đến Với Washington Apple 
Health của quý vị liệt kê các dịch vụ cơ bản.
Mỗi chương trình đều có mạng lưới các nhà cung cấp của 
riêng mình. Xin xác nhận với chương trình sức khỏe nếu các 
nhà cung cấp quý vị thích đều có tên trong mạng lưới của 
chương trình.

Tôi có thể thay đổi chương trình sức khỏe của  
mình không?
Có, vào bất kỳ lúc nào. Việc thay đổi này sẽ có hiệu lực vào 
ngày đầu tiên của tháng kế tiếp. Có nhiều cách để chuyển đổi 
chương trình của quý vị:
• Thay đổi chương trình trên trang web Washington 

Healthplanfinder. www.wahealthplanfinder.org (những 
người đang nhận bảo hiểm dành cho trẻ em, phụ nữ 
mang thai, cha mẹ, nhân viên chăm sóc và người lớn  
độc thân)

• Truy cập vào trang web Cổng Thông Tin Thân Chủ 
ProviderOne. https://www.waproviderone.org/client .

• Yêu cầu một thay đổi trực tuyến tại  
https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus/ . Chọn “Thân 
Chủ” và đồng thời chọn chủ đề “Đăng Ký/Thay Đổi Các 
Chương Trình Sức Khỏe.” 

• Gọi cho Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi 
theo số 1-800-562-3022. 

Tôi sử dụng nhà thuốc hoặc tiệm thuốc nào?
Chương trình sức khỏe của quý vị sẽ cung cấp cho quý vị 
thông tin về các nhà thuốc hoặc tiệm thuốc nào để sử dụng.

Nếu tôi cần chăm sóc sau giờ ấn định làm việc  
thì sao?
Chương trình sức khỏe của quý vị có một số điện thoại miễn 
phí, quý vị có thể gọi nói chuyện với một y tá 24 giờ một 
ngày, bảy ngày một tuần. Số điện thoại có trong phần thông 
tin, chương trình sức khỏe của quý vị sẽ gởi cho quý vị và 
được liệt kê ở trang 2.

Nếu tôi gặp một tình trạng khẩn cấp thì sao?
Nếu quý vị gặp một vấn đề sức khỏe bất ngờ hoặc nghiêm  
trọng mà quý vị nghĩ là tình trạng khẩn cấp, hãy gọi 911 hoặc 
đi đến địa điểm gần nhất nơi các nhà cung cấp dịch vụ khẩn 
cấp có thể giúp quý vị. Càng sớm càng tốt sau đó, hãy gọi 
chương trình sức khỏe của quý vị và cho họ biết rằng quý vị 
đã gặp tình trạng khẩn cấp và nơi quý vị đã được chăm sóc.
Nếu quý vị cần dịch vụ chăm sóc khẩn cấp, nhưng tính mạng 
của quý vị không lâm vào cảnh nguy hiểm, hãy gọi nhà cung 
cấp dịch vụ chăm sóc chính, chương trình sức khỏe của quý 
vị hoặc đường dây y tá 24-giờ. Xem trang 2 để biết các số 
điện thoại.
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Tôi có phải chi trả tiền thăm khám một nhà cung 
cấp hoặc nhận các đơn thuốc được bốc không?
Không—miễn là quý vị thực hiện theo các luật lệ được 
thiết lập bởi chương trình sức khỏe của quý vị. 
Quý vị có thể phải chi trả nếu: 
• Quý vị nhận một dịch vụ không được bao trả, như điều  

trị bằng phương pháp nắn khớp xương hoặc giải phẫu  
thẩm mỹ. 

• Quý vị nhận được một dịch vụ không cần thiết về y tế.
• Quý vị không biết tên chương trình sức khỏe của quý 

vị, và một nhà cung cấp dịch vụ mà quý vị gặp không 
biết ai để lập hóa đơn. Đây là lý do vì sao quý vị mang 
theo bên mình Thẻ Dịch Vụ và thẻ chương trình sức 
khỏe của quý vị là mỗi khi quý vị cần các dịch vụ.  
(Xem thông tin về các thẻ này ở trang 1-3).

• Quý vị nhận được dịch vụ chăm sóc từ một nhà cung 
cấp dịch vụ không có tên trong mạng lưới chương 
trình sức khỏe của quý vị, trừ khi đó là một tình trạng 
khẩn cấp hoặc đã được chấp thuận trước bởi chương 
trình sức khỏe của quý vị.

• Quý vị không thực hiện theo các luật lệ của chương 
trình sức khỏe của quý vị để được chăm sóc từ một 
chuyên gia

Chương trình phí dịch vụ là gì?
Đó là những gì chúng tôi gọi nó khi Washington Apple 
Health chi trả trực tiếp cho các bác sĩ và nhà cung cấp mỗi 
dịch vụ họ thực hiện. Bao phí này thường được gọi là 
“Bao phí không có một chương trình quản lý chăm sóc”. 
Hầu hết các thân chủ Apple Health đều không nhận được 
chương trình phí dịch vụ cho việc chăm sóc sức khỏe 
thông thường của họ. Hầu hết đều nhận được chương 
trình “quản lý chăm sóc” thông qua các chương trình sức 
khỏe của họ cho phần lớn các dịch vụ của họ. (Xem câu 
hỏi kế tiếp, “Chương trình quản lý chăm sóc là gì?”)
Các phúc lợi nhất định hiện có cho quý vị được gọi là “các 
phúc lợi chương trình phí dịch vụ.” Các phúc lợi này được 
bao trả bởi tiểu bang, không thông qua chương trình sức 
khỏe của quý vị, và được cung cấp bởi các dịch vụ và  
chương trình khác ở cộng đồng. Xem ProviderOne  
Tìm một công cụ tìm kiếm Nhà Cung Cấp tại  
https://fortress.wa.gov/hca/p1findaprovider  
để tìm nhà cung cấp có chương trình phí dịch vụ.
Để biết danh sách một số phúc lợi chương trình phí dịch 
vụ, hãy xem cẩm nang Hoan Nghênh Quý Vị đến với 
Washington Apple Health của quý vị hiện có trực tuyến 
tại www.hca.wa.gov/ah-client-booklets. 

Chương trình quản lý chăm sóc là gì?
Hầu hết các thân chủ Apple Health đều có chương trình 
"quản lý chăm sóc", có nghĩa là Washington Apple Health 
chi trả cho chương trình sức khỏe một khoản phí hàng 
tháng đối với dịch vụ chăm sóc của quý vị. Chương trình 
sức khỏe khi đó sẽ chi trả cho nhà cung cấp đã chăm sóc 
cho quý vị. Hầu hết các thân chủ Apple Health đều nhận 
được chương trình quản lý chăm sóc đối với đa số các 
dịch vụ, nhưng một số dịch vụ được chi trả thông qua 
chương trình “phí dịch vụ.”  
(Xem câu hỏi trước, “Chương trình phí dịch vụ là gì?”)

Tôi nhận được dịch vụ chăm sóc nha khoa như  
thế nào?
Quý vị nhận được dịch vụ chăm sóc nha khoa từ một 
nhà cung cấp chấp nhận chương trình phí dịch vụ 
Apple Health. Xem ProviderOne Tìm một công cụ tìm 
kiếm Nhà Cung Cấp tại https://fortress.wa.gov/hca/
p1findaprovider để tìm nhà cung cấp có chương trình 
phí dịch vụ.

Các dịch vụ và điều trị nha khoa nào được  
bao trả?
Xem khái quát các dịch vụ nha khoa được bao trả bởi  
Apple Health tại www. hca.wa.gov/dental-services.

Tôi nhận được dịch vụ khám thị lực và kính đeo  
mắt như thế nào?
Việc khám thị lực, bao gồm kiểm tra độ khúc xạ và thị 
trường, được cung cấp thông qua chương trình sức khỏe  
của quý vị. 
• Đối với trẻ em đến 20 tuổi — gọng kính mắt, kính áp 

tròng, kính sát tròng và các dịch vụ thích hợp được 
bao trả bởi chương trình phí dịch vụ Apple Health.

• Đối với người lớn — gọng kính mắt, kính áp tròng, 
kính sát tròng là không được bao trả bởi Apple 
Health, nhưng nếu quý vị muốn mua nó, quý vị có thể 
đặt hàng thông qua các nhà cung cấp tham gia với 
một mức giá được giảm. Quý vị sẽ tìm thấy một danh 
sách các nhà cung cấp tham gia tại www.hca.wa.gov/
assets/free-or-low-cost/optical_providers_adult_
medicaid.pdf .

Sự khác biệt nào giữa Washington Apple Health  
và Medicaid?
Washington Apple Health là tên dành cho Medicaid trong 
Tiểu Bang Washington. Nhà cung cấp của quý vị hoặc 
nhân viên tiếp tân có thể gọi nó là Medicaid. Chúng có 
cùng một nghĩa.

Tôi cần biết điều gì nữa?
Nhiều thông tin được bao gồm trong cẩm nang Hoan 
Nghênh Quý Vị đến với Washington Apple Health của 
quý vị hiện có trực tuyến tại www.hca.wa.gov/ah-client-
booklets và trong các tài liệu quý vị nhận được từ chương 
trình sức khỏe của quý vị.

https://www.hca.wa.gov/health-care-services-supports/apple-health-medicaid-coverage/apple-health-client-booklets
https://www.hca.wa.gov/health-care-services-supports/apple-health-medicaid-coverage/apple-health-client-booklets
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Các Trang Web và URL Quan Trọng

Trang Web URL

Cổng thông tin thân chủ ProviderOne https://www.waproviderone.org/client

Washington Healthplanfinder www.wahealthplanfinder.org

Washington Connection www.washingtonconnection.org

Cẩm nang Hoan Nghênh Quý Vị Đến Với  
Washington Apple Health www.hca.wa.gov/ah-client-booklets

Tìm một Nhà Cung Cấp  
(chỉ có chương trình phí dịch vụ) https://fortress.wa.gov/hca/p1findaprovider

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

