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[English] Language assistance services, including 
interpreters and translation of printed materials, are 
available free of charge. Call 1-800-562-3022  
(TRS: 711). 

[Amharic] የቋንቋ እገዛ አገልግሎት፣ አስተርጓሚ እና የሰነዶችን 
ትርጉም ጨምሮ በነጻ ይገኛል፡፡ 1-800-562-3022 (TRS: 711) 
ይደውሉ፡፡ 

 [Arabic] خدمات المساعدة في اللغات، بما في ذلك المترجمین الفوریین
          وترجمة المواد المطبوعة، متوفرة مجاناً، اتصل على رقم

3022-562-800-1 )TRS: 711.( 

[Burmese] ဘာသာျပန္ဆုိသူမ်ားႏွင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားဘာသာျပန္ျခင္းအပါအဝင္ 

ဘာသာစကားအေထာက္အကူဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အခမဲ့ရႏိုင္ပါသည္။ 

1-800-562-3022 (TRS: 711) ကုိဖုန္းေခၚဆုိပါ။

[Cambodian] esvaCMnYyPasa rYmmanTaMg/ñkbkE®bpÊal'mat' nig

karbkE®bGksare◊HBumı KW/acrk◊neday≤tKit´z¬. 

ehATUrs¤BÊeTAelx 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Chinese] 免费提供语言协助服务，包括口译员和印制

资料翻译。请致电 1-800-562-3022 (TRS: 711)。 

[Korean] 통역 서비스와 인쇄 자료 번역을 포함한 언어 
지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.    
1-800-562-3022 (TRS: 711)번으로 전화하십시오.

[Laotian] kanbMrikand™anfaSa,  lvmtzgnaYEpfaSa ElA 
kanEpewk San†Ifim,  mIRv™VH™FrIodYbB̊ id Æ̊a.  otHaelk 1-800-
562-3022 (TRS: 711).  

[Oromo] Tajajilli gargaarsa afaanii, nama afaan hiikuu 
fi ragaalee maxxanfaman hiikuun, kaffaltii malee ni 
argattu. 1-800-562-3022 (TRS: 711) irratti bilbilaa. 

[Persian]  خدمات کمک زبانی، از جملھ مترجم شفاھی و ترجمھ اسناد و
  مدارک (مطالب) چاپی، بصورت رایگان ارائھ خواھد شد.با شماره

1-800-562-3022 (TRS: 711) .تماس بگیرید 

[Punjabi] ਭਾਸਾਾ ਸਾਾਇਾਾ ਸੇਾੇਵ—ਦੁਭਾਸ਼ੀਾ ਇਸਾ ਿਪ� ੰਾਕ਼ਇ਼ਾਸੋਈਾ

 ਮੱਗਰ਼ਾਦਸਾ � ਨੁੇਾਦਾ ਮਸਇ—ਮੁਫ਼ਇਾਉਿਲੱਬਧਾਸਨ।ਾ1-800-562-3022 

(TRS: 711) 'ਇਸਾਕਾਲਾਕਰੋ।ਾ

[Romanian] Serviciile de asistență lingvistică, inclusiv 
cele de interpretariat și de traducere a materialelor 
imprimate, sunt disponibile gratuit. Apelați 1-800-562-
3022 (TRS: 711). 

[Russian] Языковая поддержка, в том числе услуги 
переводчиков и перевод печатных материалов, 
доступна бесплатно. Позвоните по номеру       
1-800-562-3022 (TRS: 711).

[Somali] Adeego caawimaad luuqada ah, ay ku jirto 
turjubaano afka ah iyo turjumid lagu sameeyo 
waraaqaha la daabaco, ayaa lagu helayaa lacag 
la’aan. Wac 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Spanish] Hay servicios de asistencia con idiomas, 
incluyendo intérpretes y traducción de materiales 
impresos, disponibles sin costo. Llame al 1-800-562-
3022 (TRS: 711). 

[Swahili] Huduma za msaada wa lugha, ikiwa ni 
pamoja na wakalimani na tafsiri ya nyaraka 
zilizochapishwa, zinapatikana bure bila ya malipo. 
Piga 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Tagalog] Mga serbisyong tulong sa wika, kabilang 
ang mga tagapagsalin at pagsasalin ng nakalimbag 
na mga kagamitan, ay magagamit ng walang bayad. 
Tumawag sa 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Tigrigna] ተርጎምትን ናይ ዝተፅሓፉ ማተርያላት ትርጉምን ሓዊሱ ናይ 
ቋንቋ ሓገዝ ግልጋሎት፤ ብዘይ ምንም ክፍሊት ይርከቡ፡፡      
ብ 1-800-562-3022 (TRS: 711) ደውል፡፡ 

[Ukrainian] Мовна підтримка, у тому числі послуги 
перекладачів та переклад друкованих матеріалів, 
доступна безкоштовно. Зателефонуйте за 
номером 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Vietnamese] Các dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ, bao gồm 
thông dịch viên và bản dịch tài liệu in, hiện có miễn 
phí. Gọi 1-800-562-3022 (TRS: 711). 
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fi ragaalee maxxanfaman hiikuun, kaffaltii malee ni 
argattu. 1-800-562-3022 (TRS: 711) irratti bilbilaa. 

[Persian]  خدمات کمک زبانی، از جملھ مترجم شفاھی و ترجمھ اسناد و
  مدارک (مطالب) چاپی، بصورت رایگان ارائھ خواھد شد.با شماره

1-800-562-3022 (TRS: 711) .تماس بگیرید 

[Punjabi] ਭਾਸਾਾ ਸਾਾਇਾਾ ਸੇਾੇਵ—ਦੁਭਾਸ਼ੀਾ ਇਸਾ ਿਪ� ੰਾਕ਼ਇ਼ਾਸੋਈਾ

 ਮੱਗਰ਼ਾਦਸਾ � ਨੁੇਾਦਾ ਮਸਇ—ਮੁਫ਼ਇਾਉਿਲੱਬਧਾਸਨ।ਾ1-800-562-3022 

(TRS: 711) 'ਇਸਾਕਾਲਾਕਰੋ।ਾ

[Romanian] Serviciile de asistență lingvistică, inclusiv 
cele de interpretariat și de traducere a materialelor 
imprimate, sunt disponibile gratuit. Apelați 1-800-562-
3022 (TRS: 711). 

[Russian] Языковая поддержка, в том числе услуги 
переводчиков и перевод печатных материалов, 
доступна бесплатно. Позвоните по номеру       
1-800-562-3022 (TRS: 711).

[Somali] Adeego caawimaad luuqada ah, ay ku jirto 
turjubaano afka ah iyo turjumid lagu sameeyo 
waraaqaha la daabaco, ayaa lagu helayaa lacag 
la’aan. Wac 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Spanish] Hay servicios de asistencia con idiomas, 
incluyendo intérpretes y traducción de materiales 
impresos, disponibles sin costo. Llame al 1-800-562-
3022 (TRS: 711). 

[Swahili] Huduma za msaada wa lugha, ikiwa ni 
pamoja na wakalimani na tafsiri ya nyaraka 
zilizochapishwa, zinapatikana bure bila ya malipo. 
Piga 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Tagalog] Mga serbisyong tulong sa wika, kabilang 
ang mga tagapagsalin at pagsasalin ng nakalimbag 
na mga kagamitan, ay magagamit ng walang bayad. 
Tumawag sa 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Tigrigna] ተርጎምትን ናይ ዝተፅሓፉ ማተርያላት ትርጉምን ሓዊሱ ናይ 
ቋንቋ ሓገዝ ግልጋሎት፤ ብዘይ ምንም ክፍሊት ይርከቡ፡፡      
ብ 1-800-562-3022 (TRS: 711) ደውል፡፡ 

[Ukrainian] Мовна підтримка, у тому числі послуги 
перекладачів та переклад друкованих матеріалів, 
доступна безкоштовно. Зателефонуйте за 
номером 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Vietnamese] Các dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ, bao gồm 
thông dịch viên và bản dịch tài liệu in, hiện có miễn 
phí. Gọi 1-800-562-3022 (TRS: 711). 
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[English] Language assistance services, including 
interpreters and translation of printed materials, are 
available free of charge. Call 1-800-562-3022  
(TRS: 711). 

[Amharic] የቋንቋ እገዛ አገልግሎት፣ አስተርጓሚ እና የሰነዶችን 
ትርጉም ጨምሮ በነጻ ይገኛል፡፡ 1-800-562-3022 (TRS: 711) 
ይደውሉ፡፡ 

 [Arabic] خدمات المساعدة في اللغات، بما في ذلك المترجمین الفوریین
          وترجمة المواد المطبوعة، متوفرة مجاناً، اتصل على رقم

3022-562-800-1 )TRS: 711.( 

[Burmese] ဘာသာျပန္ဆုိသူမ်ားႏွင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားဘာသာျပန္ျခင္းအပါအဝင္ 

ဘာသာစကားအေထာက္အကူဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အခမဲ့ရႏိုင္ပါသည္။ 

1-800-562-3022 (TRS: 711) ကုိဖုန္းေခၚဆုိပါ။

[Cambodian] esvaCMnYyPasa rYmmanTaMg/ñkbkE®bpÊal'mat' nig

karbkE®bGksare◊HBumı KW/acrk◊neday≤tKit´z¬. 

ehATUrs¤BÊeTAelx 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Chinese] 免费提供语言协助服务，包括口译员和印制

资料翻译。请致电 1-800-562-3022 (TRS: 711)。 

[Korean] 통역 서비스와 인쇄 자료 번역을 포함한 언어 
지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.    
1-800-562-3022 (TRS: 711)번으로 전화하십시오.

[Laotian] kanbMrikand™anfaSa,  lvmtzgnaYEpfaSa ElA 
kanEpewk San†Ifim,  mIRv™VH™FrIodYbB̊ id Æ̊a.  otHaelk 1-800-
562-3022 (TRS: 711).  

[Oromo] Tajajilli gargaarsa afaanii, nama afaan hiikuu 
fi ragaalee maxxanfaman hiikuun, kaffaltii malee ni 
argattu. 1-800-562-3022 (TRS: 711) irratti bilbilaa. 

[Persian]  خدمات کمک زبانی، از جملھ مترجم شفاھی و ترجمھ اسناد و
  مدارک (مطالب) چاپی، بصورت رایگان ارائھ خواھد شد.با شماره

1-800-562-3022 (TRS: 711) .تماس بگیرید 

[Punjabi] ਭਾਸਾਾ ਸਾਾਇਾਾ ਸੇਾੇਵ—ਦੁਭਾਸ਼ੀਾ ਇਸਾ ਿਪ� ੰਾਕ਼ਇ਼ਾਸੋਈਾ

 ਮੱਗਰ਼ਾਦਸਾ � ਨੁੇਾਦਾ ਮਸਇ—ਮੁਫ਼ਇਾਉਿਲੱਬਧਾਸਨ।ਾ1-800-562-3022 

(TRS: 711) 'ਇਸਾਕਾਲਾਕਰੋ।ਾ

[Romanian] Serviciile de asistență lingvistică, inclusiv 
cele de interpretariat și de traducere a materialelor 
imprimate, sunt disponibile gratuit. Apelați 1-800-562-
3022 (TRS: 711). 

[Russian] Языковая поддержка, в том числе услуги 
переводчиков и перевод печатных материалов, 
доступна бесплатно. Позвоните по номеру       
1-800-562-3022 (TRS: 711).

[Somali] Adeego caawimaad luuqada ah, ay ku jirto 
turjubaano afka ah iyo turjumid lagu sameeyo 
waraaqaha la daabaco, ayaa lagu helayaa lacag 
la’aan. Wac 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Spanish] Hay servicios de asistencia con idiomas, 
incluyendo intérpretes y traducción de materiales 
impresos, disponibles sin costo. Llame al 1-800-562-
3022 (TRS: 711). 

[Swahili] Huduma za msaada wa lugha, ikiwa ni 
pamoja na wakalimani na tafsiri ya nyaraka 
zilizochapishwa, zinapatikana bure bila ya malipo. 
Piga 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Tagalog] Mga serbisyong tulong sa wika, kabilang 
ang mga tagapagsalin at pagsasalin ng nakalimbag 
na mga kagamitan, ay magagamit ng walang bayad. 
Tumawag sa 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Tigrigna] ተርጎምትን ናይ ዝተፅሓፉ ማተርያላት ትርጉምን ሓዊሱ ናይ 
ቋንቋ ሓገዝ ግልጋሎት፤ ብዘይ ምንም ክፍሊት ይርከቡ፡፡      
ብ 1-800-562-3022 (TRS: 711) ደውል፡፡ 

[Ukrainian] Мовна підтримка, у тому числі послуги 
перекладачів та переклад друкованих матеріалів, 
доступна безкоштовно. Зателефонуйте за 
номером 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Vietnamese] Các dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ, bao gồm 
thông dịch viên và bản dịch tài liệu in, hiện có miễn 
phí. Gọi 1-800-562-3022 (TRS: 711). 
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[English] Language assistance services, including 
interpreters and translation of printed materials, are 
available free of charge. Call 1-800-562-3022  
(TRS: 711). 

[Amharic] የቋንቋ እገዛ አገልግሎት፣ አስተርጓሚ እና የሰነዶችን 
ትርጉም ጨምሮ በነጻ ይገኛል፡፡ 1-800-562-3022 (TRS: 711) 
ይደውሉ፡፡ 

 [Arabic] خدمات المساعدة في اللغات، بما في ذلك المترجمین الفوریین
          وترجمة المواد المطبوعة، متوفرة مجاناً، اتصل على رقم

3022-562-800-1 )TRS: 711.( 

[Burmese] ဘာသာျပန္ဆုိသူမ်ားႏွင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားဘာသာျပန္ျခင္းအပါအဝင္ 

ဘာသာစကားအေထာက္အကူဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အခမဲ့ရႏိုင္ပါသည္။ 

1-800-562-3022 (TRS: 711) ကုိဖုန္းေခၚဆုိပါ။

[Cambodian] esvaCMnYyPasa rYmmanTaMg/ñkbkE®bpÊal'mat' nig

karbkE®bGksare◊HBumı KW/acrk◊neday≤tKit´z¬. 

ehATUrs¤BÊeTAelx 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Chinese] 免费提供语言协助服务，包括口译员和印制

资料翻译。请致电 1-800-562-3022 (TRS: 711)。 

[Korean] 통역 서비스와 인쇄 자료 번역을 포함한 언어 
지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.    
1-800-562-3022 (TRS: 711)번으로 전화하십시오.

[Laotian] kanbMrikand™anfaSa,  lvmtzgnaYEpfaSa ElA 
kanEpewk San†Ifim,  mIRv™VH™FrIodYbB̊ id Æ̊a.  otHaelk 1-800-
562-3022 (TRS: 711).  

[Oromo] Tajajilli gargaarsa afaanii, nama afaan hiikuu 
fi ragaalee maxxanfaman hiikuun, kaffaltii malee ni 
argattu. 1-800-562-3022 (TRS: 711) irratti bilbilaa. 

[Persian]  خدمات کمک زبانی، از جملھ مترجم شفاھی و ترجمھ اسناد و
  مدارک (مطالب) چاپی، بصورت رایگان ارائھ خواھد شد.با شماره

1-800-562-3022 (TRS: 711) .تماس بگیرید 

[Punjabi] ਭਾਸਾਾ ਸਾਾਇਾਾ ਸੇਾੇਵ—ਦੁਭਾਸ਼ੀਾ ਇਸਾ ਿਪ� ੰਾਕ਼ਇ਼ਾਸੋਈਾ

 ਮੱਗਰ਼ਾਦਸਾ � ਨੁੇਾਦਾ ਮਸਇ—ਮੁਫ਼ਇਾਉਿਲੱਬਧਾਸਨ।ਾ1-800-562-3022 

(TRS: 711) 'ਇਸਾਕਾਲਾਕਰੋ।ਾ

[Romanian] Serviciile de asistență lingvistică, inclusiv 
cele de interpretariat și de traducere a materialelor 
imprimate, sunt disponibile gratuit. Apelați 1-800-562-
3022 (TRS: 711). 

[Russian] Языковая поддержка, в том числе услуги 
переводчиков и перевод печатных материалов, 
доступна бесплатно. Позвоните по номеру       
1-800-562-3022 (TRS: 711).

[Somali] Adeego caawimaad luuqada ah, ay ku jirto 
turjubaano afka ah iyo turjumid lagu sameeyo 
waraaqaha la daabaco, ayaa lagu helayaa lacag 
la’aan. Wac 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Spanish] Hay servicios de asistencia con idiomas, 
incluyendo intérpretes y traducción de materiales 
impresos, disponibles sin costo. Llame al 1-800-562-
3022 (TRS: 711). 

[Swahili] Huduma za msaada wa lugha, ikiwa ni 
pamoja na wakalimani na tafsiri ya nyaraka 
zilizochapishwa, zinapatikana bure bila ya malipo. 
Piga 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Tagalog] Mga serbisyong tulong sa wika, kabilang 
ang mga tagapagsalin at pagsasalin ng nakalimbag 
na mga kagamitan, ay magagamit ng walang bayad. 
Tumawag sa 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Tigrigna] ተርጎምትን ናይ ዝተፅሓፉ ማተርያላት ትርጉምን ሓዊሱ ናይ 
ቋንቋ ሓገዝ ግልጋሎት፤ ብዘይ ምንም ክፍሊት ይርከቡ፡፡      
ብ 1-800-562-3022 (TRS: 711) ደውል፡፡ 

[Ukrainian] Мовна підтримка, у тому числі послуги 
перекладачів та переклад друкованих матеріалів, 
доступна безкоштовно. Зателефонуйте за 
номером 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Vietnamese] Các dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ, bao gồm 
thông dịch viên và bản dịch tài liệu in, hiện có miễn 
phí. Gọi 1-800-562-3022 (TRS: 711). 
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[English] Language assistance services, including 
interpreters and translation of printed materials, are 
available free of charge. Call 1-800-562-3022  
(TRS: 711). 

[Amharic] የቋንቋ እገዛ አገልግሎት፣ አስተርጓሚ እና የሰነዶችን 
ትርጉም ጨምሮ በነጻ ይገኛል፡፡ 1-800-562-3022 (TRS: 711) 
ይደውሉ፡፡ 

 [Arabic] خدمات المساعدة في اللغات، بما في ذلك المترجمین الفوریین
          وترجمة المواد المطبوعة، متوفرة مجاناً، اتصل على رقم

3022-562-800-1 )TRS: 711.( 

[Burmese] ဘာသာျပန္ဆုိသူမ်ားႏွင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားဘာသာျပန္ျခင္းအပါအဝင္ 

ဘာသာစကားအေထာက္အကူဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အခမဲ့ရႏိုင္ပါသည္။ 

1-800-562-3022 (TRS: 711) ကုိဖုန္းေခၚဆုိပါ။

[Cambodian] esvaCMnYyPasa rYmmanTaMg/ñkbkE®bpÊal'mat' nig

karbkE®bGksare◊HBumı KW/acrk◊neday≤tKit´z¬. 

ehATUrs¤BÊeTAelx 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Chinese] 免费提供语言协助服务，包括口译员和印制

资料翻译。请致电 1-800-562-3022 (TRS: 711)。 

[Korean] 통역 서비스와 인쇄 자료 번역을 포함한 언어 
지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.    
1-800-562-3022 (TRS: 711)번으로 전화하십시오.

[Laotian] kanbMrikand™anfaSa,  lvmtzgnaYEpfaSa ElA 
kanEpewk San†Ifim,  mIRv™VH™FrIodYbB̊ id Æ̊a.  otHaelk 1-800-
562-3022 (TRS: 711).  

[Oromo] Tajajilli gargaarsa afaanii, nama afaan hiikuu 
fi ragaalee maxxanfaman hiikuun, kaffaltii malee ni 
argattu. 1-800-562-3022 (TRS: 711) irratti bilbilaa. 

[Persian]  خدمات کمک زبانی، از جملھ مترجم شفاھی و ترجمھ اسناد و
  مدارک (مطالب) چاپی، بصورت رایگان ارائھ خواھد شد.با شماره

1-800-562-3022 (TRS: 711) .تماس بگیرید 

[Punjabi] ਭਾਸਾਾ ਸਾਾਇਾਾ ਸੇਾੇਵ—ਦੁਭਾਸ਼ੀਾ ਇਸਾ ਿਪ� ੰਾਕ਼ਇ਼ਾਸੋਈਾ

 ਮੱਗਰ਼ਾਦਸਾ � ਨੁੇਾਦਾ ਮਸਇ—ਮੁਫ਼ਇਾਉਿਲੱਬਧਾਸਨ।ਾ1-800-562-3022 

(TRS: 711) 'ਇਸਾਕਾਲਾਕਰੋ।ਾ

[Romanian] Serviciile de asistență lingvistică, inclusiv 
cele de interpretariat și de traducere a materialelor 
imprimate, sunt disponibile gratuit. Apelați 1-800-562-
3022 (TRS: 711). 

[Russian] Языковая поддержка, в том числе услуги 
переводчиков и перевод печатных материалов, 
доступна бесплатно. Позвоните по номеру       
1-800-562-3022 (TRS: 711).

[Somali] Adeego caawimaad luuqada ah, ay ku jirto 
turjubaano afka ah iyo turjumid lagu sameeyo 
waraaqaha la daabaco, ayaa lagu helayaa lacag 
la’aan. Wac 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Spanish] Hay servicios de asistencia con idiomas, 
incluyendo intérpretes y traducción de materiales 
impresos, disponibles sin costo. Llame al 1-800-562-
3022 (TRS: 711). 

[Swahili] Huduma za msaada wa lugha, ikiwa ni 
pamoja na wakalimani na tafsiri ya nyaraka 
zilizochapishwa, zinapatikana bure bila ya malipo. 
Piga 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Tagalog] Mga serbisyong tulong sa wika, kabilang 
ang mga tagapagsalin at pagsasalin ng nakalimbag 
na mga kagamitan, ay magagamit ng walang bayad. 
Tumawag sa 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Tigrigna] ተርጎምትን ናይ ዝተፅሓፉ ማተርያላት ትርጉምን ሓዊሱ ናይ 
ቋንቋ ሓገዝ ግልጋሎት፤ ብዘይ ምንም ክፍሊት ይርከቡ፡፡      
ብ 1-800-562-3022 (TRS: 711) ደውል፡፡ 

[Ukrainian] Мовна підтримка, у тому числі послуги 
перекладачів та переклад друкованих матеріалів, 
доступна безкоштовно. Зателефонуйте за 
номером 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Vietnamese] Các dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ, bao gồm 
thông dịch viên và bản dịch tài liệu in, hiện có miễn 
phí. Gọi 1-800-562-3022 (TRS: 711). 
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[English] Language assistance services, including 
interpreters and translation of printed materials, are 
available free of charge. Call 1-800-562-3022  
(TRS: 711). 

[Amharic] የቋንቋ እገዛ አገልግሎት፣ አስተርጓሚ እና የሰነዶችን 
ትርጉም ጨምሮ በነጻ ይገኛል፡፡ 1-800-562-3022 (TRS: 711) 
ይደውሉ፡፡ 

 [Arabic] خدمات المساعدة في اللغات، بما في ذلك المترجمین الفوریین
          وترجمة المواد المطبوعة، متوفرة مجاناً، اتصل على رقم

3022-562-800-1 )TRS: 711.( 

[Burmese] ဘာသာျပန္ဆုိသူမ်ားႏွင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားဘာသာျပန္ျခင္းအပါအဝင္ 

ဘာသာစကားအေထာက္အကူဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အခမဲ့ရႏိုင္ပါသည္။ 

1-800-562-3022 (TRS: 711) ကုိဖုန္းေခၚဆုိပါ။

[Cambodian] esvaCMnYyPasa rYmmanTaMg/ñkbkE®bpÊal'mat' nig

karbkE®bGksare◊HBumı KW/acrk◊neday≤tKit´z¬. 

ehATUrs¤BÊeTAelx 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Chinese] 免费提供语言协助服务，包括口译员和印制

资料翻译。请致电 1-800-562-3022 (TRS: 711)。 

[Korean] 통역 서비스와 인쇄 자료 번역을 포함한 언어 
지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.    
1-800-562-3022 (TRS: 711)번으로 전화하십시오.

[Laotian] kanbMrikand™anfaSa,  lvmtzgnaYEpfaSa ElA 
kanEpewk San†Ifim,  mIRv™VH™FrIodYbB̊ id Æ̊a.  otHaelk 1-800-
562-3022 (TRS: 711).  

[Oromo] Tajajilli gargaarsa afaanii, nama afaan hiikuu 
fi ragaalee maxxanfaman hiikuun, kaffaltii malee ni 
argattu. 1-800-562-3022 (TRS: 711) irratti bilbilaa. 

[Persian]  خدمات کمک زبانی، از جملھ مترجم شفاھی و ترجمھ اسناد و
  مدارک (مطالب) چاپی، بصورت رایگان ارائھ خواھد شد.با شماره

1-800-562-3022 (TRS: 711) .تماس بگیرید 

[Punjabi] ਭਾਸਾਾ ਸਾਾਇਾਾ ਸੇਾੇਵ—ਦੁਭਾਸ਼ੀਾ ਇਸਾ ਿਪ� ੰਾਕ਼ਇ਼ਾਸੋਈਾ

 ਮੱਗਰ਼ਾਦਸਾ � ਨੁੇਾਦਾ ਮਸਇ—ਮੁਫ਼ਇਾਉਿਲੱਬਧਾਸਨ।ਾ1-800-562-3022 

(TRS: 711) 'ਇਸਾਕਾਲਾਕਰੋ।ਾ

[Romanian] Serviciile de asistență lingvistică, inclusiv 
cele de interpretariat și de traducere a materialelor 
imprimate, sunt disponibile gratuit. Apelați 1-800-562-
3022 (TRS: 711). 

[Russian] Языковая поддержка, в том числе услуги 
переводчиков и перевод печатных материалов, 
доступна бесплатно. Позвоните по номеру       
1-800-562-3022 (TRS: 711).

[Somali] Adeego caawimaad luuqada ah, ay ku jirto 
turjubaano afka ah iyo turjumid lagu sameeyo 
waraaqaha la daabaco, ayaa lagu helayaa lacag 
la’aan. Wac 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Spanish] Hay servicios de asistencia con idiomas, 
incluyendo intérpretes y traducción de materiales 
impresos, disponibles sin costo. Llame al 1-800-562-
3022 (TRS: 711). 

[Swahili] Huduma za msaada wa lugha, ikiwa ni 
pamoja na wakalimani na tafsiri ya nyaraka 
zilizochapishwa, zinapatikana bure bila ya malipo. 
Piga 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Tagalog] Mga serbisyong tulong sa wika, kabilang 
ang mga tagapagsalin at pagsasalin ng nakalimbag 
na mga kagamitan, ay magagamit ng walang bayad. 
Tumawag sa 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Tigrigna] ተርጎምትን ናይ ዝተፅሓፉ ማተርያላት ትርጉምን ሓዊሱ ናይ 
ቋንቋ ሓገዝ ግልጋሎት፤ ብዘይ ምንም ክፍሊት ይርከቡ፡፡      
ብ 1-800-562-3022 (TRS: 711) ደውል፡፡ 

[Ukrainian] Мовна підтримка, у тому числі послуги 
перекладачів та переклад друкованих матеріалів, 
доступна безкоштовно. Зателефонуйте за 
номером 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Vietnamese] Các dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ, bao gồm 
thông dịch viên và bản dịch tài liệu in, hiện có miễn 
phí. Gọi 1-800-562-3022 (TRS: 711). 
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[English] Language assistance services, including 
interpreters and translation of printed materials, are 
available free of charge. Call 1-800-562-3022  
(TRS: 711). 

[Amharic] የቋንቋ እገዛ አገልግሎት፣ አስተርጓሚ እና የሰነዶችን 
ትርጉም ጨምሮ በነጻ ይገኛል፡፡ 1-800-562-3022 (TRS: 711) 
ይደውሉ፡፡ 

 [Arabic] خدمات المساعدة في اللغات، بما في ذلك المترجمین الفوریین
          وترجمة المواد المطبوعة، متوفرة مجاناً، اتصل على رقم

3022-562-800-1 )TRS: 711.( 

[Burmese] ဘာသာျပန္ဆုိသူမ်ားႏွင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားဘာသာျပန္ျခင္းအပါအဝင္ 

ဘာသာစကားအေထာက္အကူဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အခမဲ့ရႏိုင္ပါသည္။ 

1-800-562-3022 (TRS: 711) ကုိဖုန္းေခၚဆုိပါ။

[Cambodian] esvaCMnYyPasa rYmmanTaMg/ñkbkE®bpÊal'mat' nig

karbkE®bGksare◊HBumı KW/acrk◊neday≤tKit´z¬. 

ehATUrs¤BÊeTAelx 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Chinese] 免费提供语言协助服务，包括口译员和印制

资料翻译。请致电 1-800-562-3022 (TRS: 711)。 

[Korean] 통역 서비스와 인쇄 자료 번역을 포함한 언어 
지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.    
1-800-562-3022 (TRS: 711)번으로 전화하십시오.

[Laotian] kanbMrikand™anfaSa,  lvmtzgnaYEpfaSa ElA 
kanEpewk San†Ifim,  mIRv™VH™FrIodYbB̊ id Æ̊a.  otHaelk 1-800-
562-3022 (TRS: 711).  

[Oromo] Tajajilli gargaarsa afaanii, nama afaan hiikuu 
fi ragaalee maxxanfaman hiikuun, kaffaltii malee ni 
argattu. 1-800-562-3022 (TRS: 711) irratti bilbilaa. 

[Persian]  خدمات کمک زبانی، از جملھ مترجم شفاھی و ترجمھ اسناد و
  مدارک (مطالب) چاپی، بصورت رایگان ارائھ خواھد شد.با شماره

1-800-562-3022 (TRS: 711) .تماس بگیرید 

[Punjabi] ਭਾਸਾਾ ਸਾਾਇਾਾ ਸੇਾੇਵ—ਦੁਭਾਸ਼ੀਾ ਇਸਾ ਿਪ� ੰਾਕ਼ਇ਼ਾਸੋਈਾ

 ਮੱਗਰ਼ਾਦਸਾ � ਨੁੇਾਦਾ ਮਸਇ—ਮੁਫ਼ਇਾਉਿਲੱਬਧਾਸਨ।ਾ1-800-562-3022 

(TRS: 711) 'ਇਸਾਕਾਲਾਕਰੋ।ਾ

[Romanian] Serviciile de asistență lingvistică, inclusiv 
cele de interpretariat și de traducere a materialelor 
imprimate, sunt disponibile gratuit. Apelați 1-800-562-
3022 (TRS: 711). 

[Russian] Языковая поддержка, в том числе услуги 
переводчиков и перевод печатных материалов, 
доступна бесплатно. Позвоните по номеру       
1-800-562-3022 (TRS: 711).

[Somali] Adeego caawimaad luuqada ah, ay ku jirto 
turjubaano afka ah iyo turjumid lagu sameeyo 
waraaqaha la daabaco, ayaa lagu helayaa lacag 
la’aan. Wac 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Spanish] Hay servicios de asistencia con idiomas, 
incluyendo intérpretes y traducción de materiales 
impresos, disponibles sin costo. Llame al 1-800-562-
3022 (TRS: 711). 

[Swahili] Huduma za msaada wa lugha, ikiwa ni 
pamoja na wakalimani na tafsiri ya nyaraka 
zilizochapishwa, zinapatikana bure bila ya malipo. 
Piga 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Tagalog] Mga serbisyong tulong sa wika, kabilang 
ang mga tagapagsalin at pagsasalin ng nakalimbag 
na mga kagamitan, ay magagamit ng walang bayad. 
Tumawag sa 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Tigrigna] ተርጎምትን ናይ ዝተፅሓፉ ማተርያላት ትርጉምን ሓዊሱ ናይ 
ቋንቋ ሓገዝ ግልጋሎት፤ ብዘይ ምንም ክፍሊት ይርከቡ፡፡      
ብ 1-800-562-3022 (TRS: 711) ደውል፡፡ 

[Ukrainian] Мовна підтримка, у тому числі послуги 
перекладачів та переклад друкованих матеріалів, 
доступна безкоштовно. Зателефонуйте за 
номером 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Vietnamese] Các dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ, bao gồm 
thông dịch viên và bản dịch tài liệu in, hiện có miễn 
phí. Gọi 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

HCA ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸਾਠਰਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕੋ ਠਿਹੀ ਪਹੁੰ ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਠਰਹਾਇਸ਼ ਿਾਂ ਠਕਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਿਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਠਵਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਠਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ 1-800-562-3022 (TRS: 1-800-833-6384 ਿਾਂ 711) ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।
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 ਠਵਸ਼ਾ ਸੂਚੀ

ਵਾੱਠਸ਼ੰਗਟਨ ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ ਠਵਚੈ ਸੁਆਗਤ ਹ ੈ [4]

ਐੱਪਲ ਠਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ [4]

ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾ ਕਾਰਡ [5]

ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ  
ਅਤੇ ਮੈਠਟ੍ਰਕਸ [6-7]

ਠਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਮੁਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ)  [9]

ਠਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਠਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ [10]

ਅਮਰੀਕੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਅਤੇ ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ  
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿਾਣਕਾਰੀ  [12]

ਲੋਕਪਾਲ [13]

ਸੇਵਾਵਾਂ, ਠਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਠਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ  
ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ [14]

ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਠਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ [16]

ਸਾਡੇ /ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ [17]

ਇਸ ਪੁਸਠਤਕਾ ਬਾਰੇ ਠਡਸਕਲੇਮਰ:
ਇਹ ਪੁਸਠਤਕਾ ਤੁਹਾਨੰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਠਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਠਕਵੇਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ 
ਠਕਵੇਂ ਬਦਲੇ ਿਾਣ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦਏਗੀ। ਠਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਠਧਆਨ ਠਦਓ ਠਕ 
ਇਹ ਪੁਸਠਤਕਾ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਹੱਕ ਿਾਂ ਹੱਕਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਠਦੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ 
ਪੁਸਠਤਕਾ ‘ਤੇ ਠਨਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਠਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠਕਉਂਠਕ ਇਹ Apple Health 
(Medicaid) ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਠਸਹਤ 
ਸੰਭਾਲ ਅਥਾੱਠਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.hca.wa.gov/about-
hca/rulemaking ‘ਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਨਾ  ਵੇਖਕ ੇApple 
Health ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਵਾਲੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
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Washington Apple Health ਠਵਚ ਸੁਆਗਤ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਪੁਸਠਤਕਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਠਮਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠਕਉਂਠਕ ਹਾਲ ਠਵਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ  Washington Apple Health (Medicaid) ਠਵਚ ਠਲਠਖਆ ਠਗਆ ਹੈ। ਵਾਠਸ਼ੰਗਟਨ  
ਸਟੇਟ ਠਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਥਾੱਠਰਟੀ (HCA) Apple Health ਨੰੂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਵਰੇਿ ਦੇਣ ਲਈ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਠਵਚ  
ਤੁਹਾਨੰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਤੋਂ “ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਭ ਹੱਥ -ਪੁਸਠਤਕਾ ਠਮਲੇਗੀ। ਇਹ ਘੇਰ ੇਹੇਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰੇਗੀ।

ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨ ਤੋਂ Apple Health ਸੇਵਾਵਾਂ
Apple Health ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਿਲੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨਾਂ ਠਵਚ ਹੇਿਾਂ ਠਦੱਤੀਆਂ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ:

• ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਡਾੱਕਟਰ ਿਾਂ ਠਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ  
ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਠਵਚ ਰੋਗ-ਠਨਵਾਰਕ ਅਤੇ ਠਨਰੋਗ ਰਠਹਣ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ  
ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਠਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਠਿੱਿਣਾ ਸ਼ਾਠਮਲ ਹੈ

• ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਠਵਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਭਾਲ 

• ਿੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਿੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ

• ਬੱਠਚਆਂ ਦੇ ਇਲਾਿ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਠਿਸ ਠਵਚ ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ  
ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸ਼ਾਠਮਲ ਹੈ

• ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 

• ਦਵਾਈਆਂ ਠਲਖਕੇ ਦੇਣੀਆਂ

• ਹਸਪਤਾਲ ਠਵਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ

• ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਤੁਰਣ-ਠਿਰਣ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ

• ਮੁੜ-ਵਸਾਉਣ ਅਤੇ ਵਸਾਉਣ* ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ

• ਮਾਨਠਸਕ ਠਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ

• ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਠਵਗਾੜ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਿ ਬਾਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 
 
* ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਯਗੋ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣ ੇਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਵਖੇਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਠਧਆਨ ਠਦਓ: ਇਹ ਸੂਚੀ ਠਸਰਫ਼ ਆਮ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਰੰਟੀ  
ਨਹੀਂ ਠਦੰਦੀ ਠਕ ਸੇਵਾ Apple Health ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਿ ਆਏਗੀ।

ਆਪਣੇ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ (ਿਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ):

 ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਸਮੱਠਸਆ ਿਾਂ ਠਚੰਤਾ ਹੋਵੇ।

 ਇਲਾਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਢਲਾ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ (PCP) ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ

 ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।. 

 ਤੁਹਾਡਾ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਗੁਆਚ ਠਗਆ ਹੈ ਅਤੇ  
ਦੂਿਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।ਤੁਹਾਨੰੂ (ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ )ਠਵਸ਼ੇਸ਼ ਠਸਹਤ  
ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

 ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਾਨਠਸਕ ਠਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

 ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਠਵਗਾੜ ਸਬੰਧੀ
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ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਕ ਠਵਚ ਦੋ  
ਕਾਰਡ ਠਮਲਣਗੇ, ਇੱਕ 
Washington Apple  
Health (ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਡ) 
ਅਤੇ ਦੂਿਾ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ  
ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਿੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ  
ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ।

Washington Healthplanfinder www.wahealthplanfinder.org  
ਿਾਂ Washington Connection www.washingtonconnection.org ਰਾਹੀਂ 
Washington Apple Health ਠਵਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਠਲਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਠਤਆਂ 
ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਡ (ਇਸ ਨੰੂ ProviderOne ਕਾਰਡ 
ਵੀ ਠਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਠਮਲੇਗਾ, ਠਿਸਦੀ ਿੋਟੋ ਇਥੇ ਠਦੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਰੱਖੋ। 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਠਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ Apple Health  
ਠਵਚ ਠਲਠਖਆ ਠਗਆ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਐਕਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ  
ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਕਾਰਡ ਡਾਕ ਠਵਚ ਭੇਿਣ ਤੋਂ ਪਠਹਲਾਂ HCA ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ  
ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰੇਗੀ।

ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਠਮਠਲਆ 
ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਆਚ ਠਗਆ ਹ ੈ
ਆਪਣੀ Apple Health ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਨੰੂ ਸਿਲਤਾਪੂਰਵਕ ਭਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਠਤਆਂ  
ਦੇ ਅਖੀਰ ‘ਤੇ, ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਠਮਲਦਾ ਿਾਂ ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ  
ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਗੁਆਚ ਠਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ  
ਸਕਦੇ ਹੋ:।

• WAPlanfinder ਐਪ: 
ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ Washington Healthplanfinder ਖਾਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Apple App 
ਸਟੋਰ ਿਾਂ Google Play ਠਵਚ ਉਪਲਬਧ WAPlanfinder ਐਪ ਠਵਚ ਆਪਣੇ 
ਠਡਿੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

• ਆੱਨਲਾਈਨ ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਲ:  
https://www.waproviderone.org/client 

• ਕਾੱਲ ਕਰੋ: 1-800-562-3022 (ਟੋਲ ਫ਼੍ਰੀ) ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਠਵਕਲਪ 6, 
ਠਿਰ ID ਕਾਰਡ ਲਈ ਠਵਕਲਪ 1 ਚੁਣੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਠਚੱਿੀ ਠਮਲੇਗੀ, ਠਿਸ ਠਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਠਦੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਠਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ  
ਹੈ। ਪਲਾਨ ਠਕਵੇਂ ਬਦਲੋ, ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਨਾ 13 ‘ਤੇ “ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ 
ਬਦਲਣੇ” ਵੇਖੋ।  

ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਹੇਿਾਂ ਠਦੱਤੀਆਂ ਸਠਥਤੀਆਂ ਠਵਚੋਂ ਇੱਕ ਿਾਂ ਵੱਧ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ,  
ਤਾਂ 1-800-562-3022 (TRS: 711) ‘ਤੇ ਸਾਨੰੂ ਫ਼਼ੌਰਨ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

• ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਿਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹੋ।

• ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਡੀਅਨ ਿਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਮਲੂ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਿਲੀ  
ਸੰਭਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕਵਰੇਿ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਠਵਕਲਪ ਬਾਰੇ ਠਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਨਾਂ ਠਲਖਵਾਇਆ ਹੈ ਿਾਂ ਨਾਂ ਠਲਖਵਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹ ੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਠਸ਼ੰਗਟਨ  
ਠਵਚਲੇ ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀ-ਸਮੁੱ ਚੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PACE) ਠਵਚ 

• ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਦੀਕਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਹ ੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਿਾਂ ਠਸਹਤ  
ਪਲਾਨ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਿ ਠਵਚ ਠਵਘਨ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ  
ਠਸਹਤ ਨੰੂ ਿੋਖਮ ਠਵਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

 

ਤੁਹਾਡਾ ਠਸਹਤ ਯੋਿਨਾ ਕਾਰਡ

Health Plan (80840) 911-87726-04
Member ID: Group Number: 

0501

Payer ID:

Rx Bin:       610494
Rx GRP:    ACUWA
Rx PCN:    9999

Apple Health - Family Coverage
Administered by UnitedHealthcare of Washington, Inc.

000000000 WAHLOP
Member:
MEMBER NAME

PCP Name:
PROVIDER NAME
PCP Phone: (000)000-0000

PROVIDER ADDRESS
CITY, STATE, ZIP

87726

03115 9936462 0000 0000005 0000005 178 2 113
03115 9936462 0000 0000005 0000005 178 2 113

RUN_DATE 20180627 13:01:01DATA_SEQ_NO 0000001CLIENT_NUMBER 003115UHG_TYPE DIG1SHRTDOC_ID DOC_SEQ_ID 0000005NAME ENGLISH                  ,REISSUEMAILSET_NUMBER 0000005CUSTCSP_KEY1 000200026000200026_KEY0 CARD1CUSTCSP_KEY2 WAHLOPCUSTCSP_KEY3 REISSUECUSTCSP_KEY4 HCAC/MedicalCUSTCSP_KEY5 00CUSTCSP_KEY6 00000000CUSTCSP_KEY7 000200026~00CARD1CUSTCSP_KEY8 000200026CUSTCSP_KEY9 000200026~00CARD1

In an emergency go to nearest emergency room or call 911.  Printed: 06/27/18

This card does not guarantee coverage. To verify benefits or to find a provider, visit the 
website myuhc.com/communityplan or call.

For Members:   877-542-8997 TTY 711
NurseLine: 877-543-3409 TTY 711

For Providers:  www.uhccommunityplan.com 877-542-9231
Medical Claims: PO Box 31361, Salt Lake City, UT  84131-0361

Pharmacy Claims: OptumRX, PO Box 29044, Hot Springs, AR 71903
For Pharmacists:  877-305-8952 

Shipper ID:  00000000 Insert  #1  Insert  #2  
Shipping Method:  DIRECT Insert  #3  Insert  #4  
CARRIER: USPS Insert  #5  Insert  #6  
Address: Insert  #7  Insert  #8  
REISSUE ENGLISH Insert  #9  Insert #10  
124 ANY STREET Insert #11  Insert #12  
ANYTOWN, WA  99999-9999

Cycle Date:  20180627
PDF Date:  Wed Jun 27, 2018 @ 13:01:01

MaxMover:  Y
Mailing/Meter Date:  UHG JOB ID: 8903 GRP: WAHLOP PV:  RC:  MKT: 77777

MT: 00 SA: 00 OI: 97 FORM: K2H000 CPAY: 
DALE BROWN: NO LETTER NM: LETTER2 DIVISION :  CARD TYPE: BF

TEMPLATE: NEW FAMILY/IND : STD IND : STANDARD : STANDARD

ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਿਲੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਮੁੱ ਖ ਿੋਨ ਵੈਬਸਾਈਟ

Amerigroup (AMG) 1-800-600-4441 www.myamerigroup.com/wa

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

Coordinated Care of Washington (CCW) 1-877-644-4613 www.coordinatedcarehealth.com

Molina Healthcare of Washington (MHW) 1-800-869-7165 www.molinahealthcare.com

United Healthcare Community Plan (UHC) 1-877-542-8997 www.uhccommunityplan.com
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Washington Apple Health (Medicaid) ਹੁਣ ਸੰਗਠਿਤ Managed care  
ਹੋ ਠਗਆ ਹੈ, ਇਸਨੰੂ ਠਵਅਕਤੀ-ਦੀ-ਸਮੁੱ ਚੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਠਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। Apple 
Health managed care plan, ਸਟੇਟ-ਵਾਰ ਸੰਗਠਿਤ Managed care ਨਾਲ 
ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਠਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਠਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਦੋਹਾਂ  
ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਿਲੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀ ਹੈ?
(ਠਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਠਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠਵਚ ਮਾਨਠਸਕ ਠਸਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ  
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਠਵਗਾੜ ਦੀਆਂ ਇਲਾਿ ਬਾਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਠਮਲ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ)। 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁਣ ਇਲਾਕਾਈ ਠਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਠਸਹਤ ਿੱਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਠਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ  
ਠਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਠਮਲਣਗੀਆਂ।

Apple Health ਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਿਲੀ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ  
ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ
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Apple Health ਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਿਲੀ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ  
ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੈਠਟ੍ਰਕਸ

County Amerigroup Community 
Health Plan

Coordinated 
Care

Molina 
Healthcare

United 
Healthcare

Integrated 
managed care

Adams X X X 1/1/19
Asotin X X X X 1/1/19
Benton X X X X 1/1/19
Chelan X X X 1/1/18
Clallam X X X 1/1/20
Clark X X X 4/1/16
Columbia X X X X 1/1/19
Cowlitz X X X 1/1/20
Douglas X X X 1/1/18
Ferry X X X 1/1/19
Franklin X X X X 1/1/19

X X X X 1/1/19
Grant X X X 1/1/18
Grays Harbor X X X 1/1/20
Island X X X X X 7/1/19

X X X 1/1/20
King X X X X X 1/1/19
Kitsap X X X 1/1/20
Kittitas X X X X 1/1/19
Klickitat X X X 1/1/19
Lewis X X X 1/1/20
Lincoln X X X 1/1/19
Mason X X X 1/1/20
Okanogan X X X 1/1/19

X X X 1/1/20
Pend Oreille X X 1/1/19
Pierce X X X X 1/1/19
San Juan X X X X X 7/1/19
Skagit X X X X X 7/1/19
Skamania X X X 4/1/16
Snohomish X X X X X 7/1/19
Spokane X X X 1/1/19
Stevens X X X 1/1/19
Thurston X X X 1/1/20
Wahkiakum X X X 1/1/20
Walla Walla X X X X 1/1/19
Whatcom X X X X X 7/1/19
Whitman X X X X 1/1/19
Yakima X X X X 1/1/19
Foster Care (statewide) X 1/1/19

Apple Health managed care
Service area matrix - January 2020

HCA 19/10) 0038-19)

             Apple Health ਲੇਪਾਲਕ ਸੰਭਾਲ ਸਟੇਟਵਾਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ Apple Health ਕੋਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨਜ਼ 
(ਵਾੱਿਸ਼ੰਗਟਨ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਲ) ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Note: 
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ਤੁਹਾਡਾ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਕਾਰਡ 

Apple Health ਠਵਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਦਰਿ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਠਤਆਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾੱਕਟਰ ਿਾਂ ਮੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ 
ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ (PCP) ਠਕਵੇਂ ਚੁਣੋ, ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਠਮਲੇਗੀ। 
ਇਹ ਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖੋ! ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾੱਕਟਰ, ਿਾਰਮੇਸੀ ਿਾਂ ਹੋਰ ਠਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 
ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਕੋਲ ਿਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਡ  
ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ, ਦੋਵੇਂ ਠਲਿਾਓ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੋਟੋ  
ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 

ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਬਦਲਣੇ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਠਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ 
ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਠਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠਕ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਮ ਤ਼ੌਰ 
‘ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਠਹਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣਾ 
ਪਲਾਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ:

• Washington Healthplanfinder ਖਾਤੇ ਵਾਲੇ Apple Health ਗਾਹਕ  
www.wahealthplanfinder.org ‘ਤੇ ਪਲਾਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ProviderOne ਗਾਹਕ ਪੋਰਟਲ ਵੈਬਸਾਈਟ  
https://www.waproviderone.org/client ‘ਤੇ ਿਾਓ ਿਾਂ

• ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਠਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਕਾਉਂਟੀ ਠਵਚ ਠਕਹੜੇ ਪਲਾਨ ਉਪਲਬਧ 
ਹਨ, ਲਈ https://fortress.wa.gov/ hca/p1contactus/.”ਕਲਾਇੰਟ” ਦੀ 
ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ “ਨਾ ਦਰਿ ਕਰਨ/ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਬਦਲਣੇ” ਠਵਸੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਿਾਂ

• 1-800-562-3022 ‘ਤੇ Apple Health ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ 
ਆੱਟੋਮੇਠਟਡ ਠਸਸਟਮ ਠਦਨ ਠਵਚ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦ ੇ7 ਠਦਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਇਸ ਪੁਸਠਤਕਾ ਠਵਚ ਪਲਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਿੋ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ  
ਦੀਆਂ ਕਆੁਠਲਟੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਕਰੋਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠਕਹੜਾ 
ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਦਾ ਠਨਰਣਾ ਕਰਨ ਠਵਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੋਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਰੇਵਾ ਵੀ ਠਮਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪਠਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਠਸਹਤ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਠਕਉਂ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤੋਂ ਪਠਹਲਾਂ, ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਠਸਹਤ 
ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹ ੈ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਠਚੱਿੀ ਠਮਲੇਗੀ, ਠਿਸ ਠਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਠਸਆ ਠਗਆ  
ਹੈ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤੋਂ ਪਠਹਲਾਂ ਠਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੋਲ 
ਿਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਠਲਖਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਠਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 
ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਿਾਂ ਿਾਰਮੇਸੀ ਠਵਚ ਿਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਠਚੱਿੀ ਲੈਕੇ ਿਾਓ। ਿਦ 
ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ (ਤੁਹਾਡੇ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ 
ਇਕਰਾਰਰਨਾਮਾ) ਠਵਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠਕਸੇ ਵੀ ਡਾੱਕਟਰ, ਠਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਠਸਹਤ 
ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਿਾਂ ਿਾਰਮੇਸੀ ਠਵਚ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਆਪਣੇ  
ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣ ੇਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਵੀ ਕਾਲੱ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਸਵੇਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਿਾਂ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਠਮਠਲਆ।

ProviderOne

ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਠਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ‘ਤ ੇ“ProviderOne”  
ਠਲਠਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ProviderOne ਿਾਣਕਾਰੀ ਠਸਸਟਮ ਹੈ, ਿੋ ਸਾਡੇ ਲਈ 
ਠਸਹਤ ਪਲਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਠਮਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਭੇਿਣ ਠਵਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਠਦੱਤਾ ਠਗਆ  
ਨੰਬਰ (ਵਾਠਸ਼ੰਗਟਨ ਠਵਚ ਨ਼ੌ  ਅੰਕ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ) ਤੁਹਾਡਾ ProviderOne  
ਗਾਹਕ ਨੰਬਰ ਹੈ। https://www.waproviderone.org/client  
‘ਤ ੇProviderOne ਗਾਹਕ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਠਵਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆੱਨਲਾਈਨ ਵੇਖ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ProviderOne  
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਠਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ Apple Health ਠਵਚ  
ਨਾਂ ਠਲਠਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ।
 
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ, ਿੋ Apple Health ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਨੰੂ ਉਸਦਾ  
ਆਪਣਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਡ ਠਮਲੇਗਾ। ਹਰ ਠਵਅਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ 
ProviderOne ਗਾਹਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਉਸਦਾ ਨੰਬਰ 
ਬਠਣਆ ਰਠਹੰਦਾ ਹੈ।
 
ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠਪਛਲੀ Apple Health ਕਵਰੇਿ ਸੀ ਿਾਂ Medicaid,  
Apple Health ਪਠਹਲਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਇਸੀ ਨਾਂ ਨਾਲ ਿਾਠਣਆ ਿਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਠਮਲਦਾ। ਕਵਰੇਿ ਠਵਚ ਵਕਫ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਿੂਦ 
ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਰਡ ਅਿੇ ਵੀ ਵੈਧ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ProviderOne ਗਾਹਕ 
ਨੰਬਰ ਉਹੀ ਰਠਹੰਦਾ ਹੈ।  
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ਮੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਚੁਣਨਾ
ਮੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ (PCP) ਚੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ PCP  
ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ PCP  
ਮੁੱ ਖ ਠਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੈ, ਠਿਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਠਮਲਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਠਸਹਤ ਇਠਤਹਾਸ, 
ਮ਼ੌਿੂਦਾ ਠਸਹਤ ਸਮੱਠਸਆਵਾਂ ਤੋਂ ਿਾਣੂ ਹੋ ਿਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਪੈਸ਼ਠਲਸਟਾਂ ਨੰੂ ਰੈਫ਼ਰ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਰਠਪਤ PCP ਹੋਣ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਠਸਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ  
ਦਾ ਠਧਆਨ ਰੱਖਣ ਨੰੂ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

PCP ਚੁਣਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੇਿੀਆਂ ਗਈਆਂ ਠਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਿੋਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾੱਲ 
ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ PCP ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਦਾ ਠਿਹੜਾ PCP ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਿੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਦੇ 
ਨੈਟਵਰਕ ਠਵਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁੱ ਛੋ ਠਕ ਉਹ ਠਕਸ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ/
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਿਾਂ ਔਰਤ PCP ਲਈ ਕਠਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, 
ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੰਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਠਹਰ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਸਠਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ 
ਲਈ ਵੀ ਕਠਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡਾ PCP ਕੋਈ ਅਠਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਠਹਸੂਸ 
ਕਰੋ। ਠਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ, ਿ ੇਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ PCP ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ 
ਬਦਲਣ ਲਈ ਠਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਿੋਨ ਲਾਈਨ  
‘ਤ ੇਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਨੇਮ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੇ PCP ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ PCP ਿਾਂ ਦੂਿ ੇਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੋਲ 10 ਠਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਠਵਚ 
ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।.

ਰੋਗ-ਠਨਵਾਰਕ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੇ PCP ਿਾਂ ਦੂਿ ੇਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੰੂ 30 ਠਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ  
ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਪੈਠਸ਼ਐਠਲਟੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੇ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਿਾਂ PCP ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਮਾਨਠਸਕ ਠਸਹਤ ਆਪਣੇ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਿਾਂ PCP ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ 
ਹੋਏ ਠਵਗਾੜ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਿ ਬਾਰੇ 
ਸੇਵਾਵਾਂ

ਆਪਣੇ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਿਾਂ PCP ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ 
ਸੰਭਾਲ

ਆਪਣੇ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਦੀ ਨਰਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਲਾਈਨ ਨੰੂ ਠਦਨ ਠਵਚ 24 ਘੰਟੇ, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸੱਤ ਠਦਨ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ 
ਸੰਭਾਲ

ਫ਼਼ੌਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਠਵਚ ਿਾਓ, ਠਿਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਾਂ ਆਪਣ ੇPCP ਿਾਂ ਨਰਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਲਾਈਨ 
ਨੰੂ ਕਾਲੱ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ 24 ਘੰਠਟਆਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਆਪਣ ੇPCP ਿਾਂ ਦਿੂ ੇਪ੍ਰਵੋਾਈਡਰ ਕਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 911 ‘ਤ ੇਕਾੱਲ ਕਰੋ ਿਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਥਾਂ ‘ਤ ੇਿਾਓ, ਠਿਥ ੇਐਮਰਿੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਠਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ 
ਿਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਾਣਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਬਾਰ ੇਦੱਸਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇPCP ਿਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਿੇ ਕੋਈ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ PCP ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਠਦੱਤੀ ਨਰਸ ਐਡਵਾਈਜ਼  
ਲਾਈਨ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

 ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਠਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ 
ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਪਠਹਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ PCP ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਿਾਂ ਠਕਸੇ ਅਠਿਹੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ 
ਬਾਰੇ ਸੁਠਣਆ ਹੈ, ਠਿਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਲਈ ਕਠਹ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਠਕ, ਤੁਹਾਡਾ PCP ਤੁਹਾਡੇ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ (ਤੁਹਾਡੇ ਠਸਹਤ 
ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ) ਦਾ ਠਹੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਠਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਿ ੇਉਹ ਤੁਹਾਡ ੇਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਠਵਚ  
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛੋ ਠਕ ਉਹ ਠਕਹੜ ੇਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਠਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ/
ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਠਕਉਂ ਹੈ

PCP ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਠਦਆਂ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। PCP  
ਨੰੂ ਠਮਲਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਠਲਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਫ਼਼ੌਰੀ ਠਸਹਤ ਠਚੰਤਾਵਾਂ ਿਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਠਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ PCP 
ਨੰੂ ਠਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫ਼਼ੌਰੀ ਠਸਹਤ ਠਚੰਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਠਿਰ ਵੀ ਆਮ 
ਿਾਂਚ (ਵੈੱਲਨੈਸ ਿਾਂਚ ਵੀ ਠਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਓ। ਆਮ ਤ਼ੌਰ ‘ਤੇ, 
ਆਮ ਿਾਂਚ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਠਵਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੰੂ 
ਟਾਲੋ ਨਾ।
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ਠਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਠਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ Apple Health ਠਵਚ ਠਲਠਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਠਸਕ 
ਠਸਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਠਵਗਾੜ ਦੇ ਇਲਾਿ ਸਬੰਧੀ 
ਸੇਵਾਵਾਂ (ਇਕੱਠਿਆਂ ਠਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਠਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੋਂ ਿਾਠਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ 
ਹੈ।  ਠਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਠਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਿਲੀ ਸੰਭਾਲ 
ਦੇ ਪਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭ ਪੈਕੇਿ ਸ਼ਾਠਮਲ ਹਨ। ਲਾਭਾਂ ਠਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕੋ 
ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਠਕ ਇਲਾਕਾਈ ਠਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਠਸਹਤ ਿਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਬਿਾਇ ਇਹ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਿਲੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪਲਾਨ ਠਵਚ ਠਮਲਣਗੀਆਂ।

ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਠਵਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਠਵਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ 
ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਿਾਂ ਮੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਠਵਗਾੜ  
 ਸਬੰਧੀ ਸਵੇਾਵਾਂ ਠਵਚ ਸ਼ਾਠਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

ਮੁਲਾਂਕਣ  – ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਠਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠਸਹਤ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ  
ਵਲੋਂ  “ਇੰਟਰਠਵਉ”। 

ਸੰਖੇਪ ਸਾਲਸੀ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਿ — ਸਮੱਠਸਆ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣਾ। 
ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਠਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ  
(ਡੀਟ਼ੌਕਸੀਠਫ਼ਕੇਸ਼ਨ) –  ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਿਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ  
ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਠਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਿਦ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਰੋਕਣੀ ਸੁਰੱਠਖਅਤ ਹੋਵੇ। (MCO ਵਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਧਾਰਤ ਇਲਾਿ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਿ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ)। ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਠਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਿਾਣ  
ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਿ – ਤੁਹਾਡ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਠਵਚ ਠਨਿੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ 
 ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ।

ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਟੈਠਸਵ ਇਲਾਿ — ਠਨਿੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਕਸਰ ਹੋਰ  
ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ।

ਭਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਠਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਿ — ਠਦਨ ਠਵਚ 24 ਘੰਟੇ ਠਨਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ 
ਠਵਚ ਠਨਿੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ, ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇ
ਠਵਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।

ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਇਲਾਿ ਬਾਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ – ਅਫ਼ੀਮ ‘ਤੇ ਠਨਰਭਰਤਾ ਲਈ ਬਾਹਰੀ 
ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਿ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਠਵਚ ਪ੍ਰਵਾਠਣਤ ਦਵਾਈਆਂ 
ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸ਼ਾਠਮਲ ਹੈ।

ਕੇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ – ਮੈਡੀਕਲ, ਸਮਾਿਕ, ਠਸੱਠਖਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਠਵਚ 
ਮਦਦ ਕਰਨਾ। 



11

ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਿ/ਭਾਈਚਾਰਕ ਹਸਪਤਾਲ ਠਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ – ਮੈਡੀਕਲੀ ਤ਼ੌਰ 
‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਸੰਭਾਲ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਠਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ

ਸਾਵਾਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਵੇਾਵਾਂ – ਹਸਪਤਾਲ ਠਵਚ ਿਠਹਰਣ ਤੋਂ ਬਚਣ  ਲਈ ਮਦਦ  
ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਠਵਚ ਿਾਂ ਘਰ ਵਰਗੀ ਸਠੈਟੰਗ ਠਵਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ।  
ਇਸ ਸਵੇਾ ਤੋਂ ਪਠਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਿਾਣ  ਸਬੰਧੀ ਮਲੁਾਂਕਣ  
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ  – ਹਸਪਤਾਲ ਠਵਚ ਭਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼  
ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਮਾਨਠਸਕ ਠਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠਵਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ।  
ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਠਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਿਾਣ  ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ  
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਠਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਠਟੰਗਾਂ ਠਵਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਮਾਨਠਸਕ ਠਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ  
– ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸੈਠਟੰਗ ਠਵਚ ਰਠਹੰਦੇ ਹੋ, ਠਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਠਹੰਦੇ ਹੋ, ਉਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਉਪਲਬਧ ਕਰਨਾ।

ਠਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ – ਬੱਠਚਆਂ, ਵੱਡੇ-ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਿਾਂ ਹੋਰ-ਸਠਭਆਚਾਰਕ  
ਠਪਛੋਕੜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਠਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਬਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਠਲਸਟ  
ਤੋਂ ਇਲਾਿ ਦੀ ਠਵਉਂਤ ਬਣਾਉਣ ਠਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣਾ।

ਮਨੋ-ਠਚਠਕਤਸਾ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ –ਟੈਸਠਟੰਗ, ਠਿਸ ਨਾਲ ਰੋਗ-ਠਨਦਾਨ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ 
ਇਲਾਿ ਦੀ ਠਵਉਂਤ ਬਣਾਉਣ ਠਵਚ ਮਦਦ ਠਮਲਦੀ ਹੈ।

ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਟ ਠਵਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ 
ਅਠਿਹੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਠਦੱਤੀਆਂ ਿਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂ24-ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ, ਿੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਰੀਜ਼ 
ਨੰੂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਿਾਣ  ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• ਫ਼਼ੌਰਨ ਮਦਦ ਲਈ 911 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਿਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ  
ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਰੂਮ ਠਵਚ ਿਾਓ। ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਖਠਤਆਰ  
ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਲਈ:  
www.hca.wa.gov/mental-health-crisis-lines.

•   ਵਾੱਠਸ਼ੰਗਟਨ ਠਰਕਵਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 24-ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਸਾਲਸੀ  
ਅਤੇ ਰੈਫ਼ਰਲ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਿੋ ਠਕ ਮਾਨਠਸਕ ਠਸਹਤ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ  
ਅਤੇ ਿੂਏਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੱਠਸਆ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱ ਠਦਆਂ ਨਾਲ ਿੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ।  
1-866-789-1511 (TTY 206-461-3219) ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ; ਈਮੇਲ  
recovery@crisisclinic.org; ਿਾਂ www.warecoveryhelpline.org  
‘ਤੇ ਿਾਓ। ਠਕਸ਼ੋਰ ਠਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਠਮਆਂ ਦ਼ੌਰਾਨ ਠਕਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: 
1-866-833-6546 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ, ਈਮੇਲ teenlink@crisisclinic.org,  
ਿਾਂ https://866teenlink.org ‘ਤੇ ਿਾਓ।

• ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਕ਼ੌਮੀ ਲਾਈਫ਼ਲਾਈਨ ਲਈ: 1-800-273-8255  
(TTY ਯੂਜ਼ਰਸ 1-800-799-4889) ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

   

 ਮਾਨਠਸਕ ਠਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਠਮਲ  
 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ – ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਟੀਠਚਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ 
ਹੋਰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਿ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨਠਸਕ 
ਠਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। 

ਠਵਅਕਤੀਗਤ ਇਲਾਿ ਬਾਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ  – ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਪਲਾਨ ਠਵਚਲੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਠਤਆਰ ਕਰਨਾ।

ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ – ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਵਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਠਲਖਕੇ ਦੇਣਾ  
ਅਤੇ ਮਾੜੇ-ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ।

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਠਨਗਰਾਨੀ – ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਠਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,  
ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਿੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਠਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ  
ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ।

ਸਮੂਹ ਇਲਾਿ ਸੇਵਾਵਾਂ – ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਠਿਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਠਿਹੀਆਂ 
ਚੁਣ਼ੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ।

ਹਮਉਮਰ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ – ਠਸਖਲਾਈਪ੍ਰਾਪਤ ਠਵਅਕਤੀ, ਠਿਸ ਦੀਆਂ ਅਠਿਹੀਆਂ 
ਚੁਣ਼ੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਮਾਨਠਸਕ ਠਸਹਤ ਠਸਸਟਮ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ  
ਮੁੜ-ਠਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਾਠਸਲ ਕਰਨ ਠਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।

ਸੰਖੇਪ ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਇਲਾਿ – ਥੋੜ੍ਹੀ-ਠਮਆਦ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ, ਿੋ ਇੱਕ ਠਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਸਮੱਠਸਆ ‘ਤੇ ਠਧਆਨ ਠਦੰਦੀ ਹੈ। 

ਪਠਰਵਾਰ ਦਾ ਇਲਾਿ – ਮਜ਼ਬੂਤ ਠਰਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੱਠਸਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ  
ਠਵਚ ਮਦਦ ਲਈ ਪਠਰਵਾਰ ਨੰੂ ਠਧਆਨ ਠਵਚ ਰੱਖਕੇ ਕੀਤੀ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ।

ਬਹੁਤ ਠਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲਾ ਇਲਾਿ – ਤੁਹਾਡੇ ਠਨਿੀ ਪਲਾਨ ਠਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਠਚਆਂ  
ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਠਸਕ ਠਸਹਤ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ  
ਵਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ।

ਥੈਰੇਠਪਉਠਟਕ ਸਾਈਕੋ ਿਾਣਕਾਰੀ  – ਮਾਨਠਸਕ ਠਬਮਾਰੀ, ਮਾਨਠਸਕ ਠਸਹਤ ਇਲਾਿ 
ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਠਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ, ਠਿਸ ਠਵਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਠਮਲ ਹਨ।

ਠਦਨ ਵੇਲੇ ਸਹਾਇਤਾ – ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਰਠਹਣ-ਸਠਹਣ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਠਸੱਖਣ ਿਾਂ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੰਟੈਂਠਸਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।

https://www.dshs.wa.gov/bha/division-behavioral-health-and-recovery/state-mental-health-crisis-lines
http://www.warecoveryhelpline.org
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ਅਮਰੀਕੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਅਤੇ ਅਲਾਸਕਾ  
ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿਾਣਕਾਰੀ

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਇੰਡੀਅਨ ਿਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਏਟਲ ਇੰਡੀਅਨ 
ਹੈਲਥ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨੇਠਟਵ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਆੱਫ਼ ਸਪੋਕੇਨ ਵਰਗੀ ਇੰਡੀਅਨ ਠਸਹਤ ਸਰਠਵਸ 
ਫ਼ੈਠਸਠਲਟੀ, ਕਬਾਇਲੀ ਠਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਿਾਂ ਸ਼ਠਹਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਠਸਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
(UIHP) ਰਾਹੀਂ ਠਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਕਠਲਠਨਕਾਂ 
ਠਵਚਲੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਠਭਆਚਾਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਠਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ 
ਿਾਣਦੇ ਹਨ।  

ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇਣਗੇ ਿਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਠਲਸਟ ਕੋਲ ਭੇਿਣਗੇ।  
ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ managed care plan, (ਿੋ  ਠਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਠਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਓਨਲੀ 
[BHSO] ਪਲਾਨ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਾਂ managed care (ਇਸ ਨੰੂ Apple  Health  
ਸੇਵਾ-ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਠਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਤੋਂ ਠਬਨਾ Apple Health ਕਵਰੇਿ ਚੁਣਨ ਬਾਰੇ 
ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਠਵਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿੇ ਆਪਣੀ  
ਠਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਿਾਂ ਆਪਣੀ ਠਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਿ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਹਨ,  
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬਾਇਲੀ ਿਾਂ UIHP ਸਟਾਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਠਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

HCA, ਵਾੱਠਸ਼ੰਗਟਨ ਠਵਚਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਅਤੇ ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ  
ਨੰੂ Apple Health managed care ਅਤੇ managed care ਤੋਂ ਠਬਨਾ Apple 
Health ਕਵਰੇਿ ਠਵਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਠਦੰਦੀ ਹੈ। HCA ਇੰਡੀਅਨ ਠਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 
ਠਡਲੀਵਰੀ ਠਸਸਟਮ ਦੀ ਿਠਟਲਤਾ ਨੰੂ ਿਾਣਠਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 
ਠਵਚ ਮਦਦ ਲਈ ਠਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਠਭਆਚਾਰਕ ਤ਼ੌਰ ‘ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਠਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ  
ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਵੇ, ਲਈ ਫ਼ੈਡਰਲ ਨੇਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ

• ਪ੍ਰਬੰਠਧਤ ਸੰਭਾਲ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਠਬਨਾ ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਿ ਠਵਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ 
ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿੋ ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਲਈ-ਫ਼ੀਸ ਠਵਚ ਠਹੱਸਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕਰ ਠਰਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ 
ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਿ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 
ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਲਈ-ਫ਼ੀਸ ਵਾਲੇ 
ਠਸਹਤ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ https://fortress.wa.gov/hca/
P1findaprovider ‘ਤੇ ਿਾਓ। 

• Apple Health managed care ਨਾਲ, managed care ਿੱਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਠਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਠਕ  
MCO ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ  
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਠਵਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਠਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ, ਠਿਵੇਂ ਕਬਾਇਲੀ ਠਸਹਤ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਿਾਂ UIHP ਦਾ  
ਪਠਹਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਠਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਠਵਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ  
ਠਵਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਠਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ (ਚੋਣਾਂ) ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ  
ਅਗਲੇ ਉਪਲਬਧ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ IHS ਫ਼ੈਠਸਠਲਟੀ, 
ਕਬਾਇਲੀ ਠਸਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਿਾਂ UIHP ਰਾਹੀਂ ਕਬਾਇਲੀ ਅਠਸਸਟਰ ਨਾਲ ਿੁੜੇ  
ਹੋਏ ਹੋ ਿਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਠਵਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਚੋਣ (ਚੋਣਾਂ) ਬਾਰੇ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 1-800-562-3022  
‘ਤੇ ਠਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਥਾੱਠਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਠਵਚ ਕੋਈ  
ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੁਆਲ ਪੁੱ ਛਣਾ ਸ਼ਾਠਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

https://fortress.wa.gov/hca/P1findaprovider
https://fortress.wa.gov/hca/P1findaprovider
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ਲੋਕਪਾਲ 

ਲੋਕਪਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਿੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਠਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਠਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾਂ ਨਾਲ ਿੁੜੀਆਂ ਠਚੰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮਫੁ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਠਵਹਾਰ  
ਸਬੰਧੀ ਠਸਹਤ ਬਾਰੇ ਠਸ਼ਕਾਇਤ, ਅਪੀਲ ਿਾਂ ਠਨਰਪੱਖ ਸਣੁਵਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਿਲੇ ਸੰਭਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਠਚੰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਠਸਹਤ  
ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਸਤੰੁਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਠਵਅਕਤੀ ਿਾਂ ਇੱਕ ਅਠਿਹੇ ਠਵਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਠਿਸਦੇ ਪਠਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਠਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਠਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾਂ ਹਨ। 

ਹਲਕਾ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਿੋਨ ਨੰਬਰ

Great Rivers Cowlitz, Grays Harbor, Lewis,  
Pacific, Wahkiakum

ਕਾਓਠਲਟਜ਼,ਪੈਸੀਠਿਕ ਅਤੇ ਵਾਹਠਕਆਕੁਮ ਕਾਉਂਟੀਆਂ:
1-866-731-7403
ਿਾਂ
1-360-414-0237

ਲੂਈਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਅਸ ਹਾਰਬਰ ਠਵਚ:
1-833-721-6011
ਿਾਂ 
1-360-266-7578

Greater Columbia Asotin, Benton, Columbia, Franklin, 
Garfield, Kittitas, Walla Walla,  
Whitman, Yakima

1-800-257-0660
ਿਾਂ 
1-509-783-7333

King King 1-800-790-8049 (#3)
ਿਾਂ 
1-206-477-0630

North Central Chelan, Douglas, Grant,  
Okanogan

1-844-636-2038

North Sound Island, San Juan, Skagit,  
Snohomish, Whatcom

1-888-336-6164
ਿਾਂ 
1-360-416-7004

Pierce Pierce 1-800-531-0508

Salish Clallam, Jefferson, Kitsap 1-888-377-8174
ਿਾਂ 
1-360-692-1582

Spokane Adams, Ferry, Lincoln, Pend Oreille, 
Spokane, Stevens

1-866-814-3409
ਿਾਂ 
1-509-477-4666

Southwest Clark, Klickitat, Skamania 1-800-696-1401

Thurston-Mason Mason, Thurston 1-800-658-4105
ਿਾਂ 
1-360-763-5793
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 ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਪੰਗਤਾ ਹੈ

ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੋਲਣ ਿਾਂ ਸੁਣਨ ਠਵਚ ਠਦੱਕਤ ਹੈ ਿਾਂ ਤੁਰਣ-ਠਿਰਣ ਠਵਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਠਕਲ  
ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਠਰਸੈਪਸ਼ਠਨਸਟ ਨੰੂ ਇਹ ਗੱਲ 
ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਠਰਸੈਪਸ਼ਠਨਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰੇਗਾ/ਕਰੇਗੀ।

ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘੱਟ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਠਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਠਰਸੈਪਸ਼ਠਨਸਟ ਨੰੂ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠਬਨਾ ਲਾਗਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

 ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਦਦ  
 ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਤੁਸੀਂ ਠਬਨਾ ਲਾਗਤ ਆਪਣੀ ਠਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਠਵਚ  
ਮਦਦ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ Apple Health ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਿਲੀਆਂ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ  
ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਠਹੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠਬਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ।  
ਉਪਲਬਧ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਠਕਸਮਾਂ ਠਵਚ ਸ਼ਾਠਮਲ ਹਨ: ਸਰਕਾਰੀ  
ਬੱਸ, ਗੈਸ ਵਾਉਚਰ, ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਵਾੱਲੰਟੀਅਰ ਵਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੀਲਾਂ  
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਵਾੱਲੰਟੀਅਰ ਡ੍ਰਾਈਵਰ, ਟੈਕਸੀ, ਵੀਲ੍ਹ-ਚੇਅਰ ਵੈਨ ਿਾਂ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ  
ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੱਸ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਿਹਾਜ਼। ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ:   
www.hca.wa.gov/transportation-help ‘ਤੇ ਠਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

Managed care plan ਤੋਂ ਠਬਨਾ ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ  
ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
Managed care plan (ਸਵੇਾ-ਲਈ-ਫ਼ੀਸ ਵਿੋਂ ਵੀ ਿਾਠਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਤੋਂ ਠਬਨਾ ਐੱਪਲ 
ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਿ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਿ ਕਝੁ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਵੇਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ 
Apple Health managed care ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਠਵਚ ਦਰਿ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਲਾਭਾਂ 
ਠਵਚ ਸ਼ਾਠਮਲ ਹਨ: 

• ਲੰਮੀ ਠਮਆਦ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ।

• ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ।

• ਦੰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ।

• ਬੱਠਚਆਂ ਲਈ ਚਸ਼ਮੇ ਅਤੇ ਠਫ਼ਠਟੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ (21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ)।

• ਿੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਨਮ ਤੋਂ ਪਠਹਲਾਂ ਦੀ ਿੈਨੇਠਟਕ  
ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਡੇਗਣਾ। 

ਲਾਭ ਿਾਂ ਸੇਵਾ, ਿੋ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਠਦੱਤੇ ਗਏ, ਬਾਰੇ ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਹੈ,  
ਤਾਂ 1-800-562-3022 ‘ਤੇ Apple Health ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਸੇਵਾਵਾਂ, ਠਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਠਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ  
ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ

 ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਿਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘੱਟ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 
ਠਵਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਇਸ ਠਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠਬਨਾ ਲਾਗਤ ਸੰਕੇਤ 
ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਠਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ,  
ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਠਰਸੈਪਸ਼ਠਨਸਟ ਨੰੂ ਦੱਸੋ। ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 
ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਠਵਚ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦ਼ੌਰਾਨ 
ਿੋਨ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏਗਾ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘੱਟ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ 
ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਠਵਚ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਵਿੋਂ ਪਠਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਿਾਂ ਦੋਸਤ ਨੰੂ ਠਲਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ 
ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਂ ਠਵਚੋਂ ਠਕਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣਾ ਿੀਕ ਹੈ। ਠਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ 
ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਠਸਖਲਾਈ ਲਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾ 
ਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਦੂਿੇ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਠਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।  
www.hca.wa.gov/interpreter-services ‘ਤੇ ਹੋਰ ਿਾਣੋ।
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2019 Washington Apple Health ਪਲਾਨ ਦਾ ਠਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ

ਇਹ ਠਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਠਕ Washington Apple Health ਦੇ ਪਲਾਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਖੇਤਰਾਂ ਠਵੱਚ ਇਕ-ਦੂਿੇ 
ਨਾਲ ਠਕਵੇਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਠਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਲਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਠਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕਰ  
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਰੇਠਟੰਗ 2018 ਠਵੱਚ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਠਰਤ ਸਨ। 

ਸੁਤੰਤਰ ਆੱਡੀਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਟੀਕਤਾ ਲਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਠਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਸਕੋਰਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰ ਆਬਾਦੀ ਿਾਂ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਠਵੱਚ ਅੰਤਰ ਲਈ ਠਵਵਸਠਥਤ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਠਗਆ ਸੀ।

ਕਾਰਰਗੁਜ਼ਾਰੀ  
ਦਾ ਖੇਤਰ

Amerigroup 
Washington

Coordinated Care of 
Washington

Community Health 
Plan of Washington

Molina Healthcare of 
Washington

United Healthcare 
Community Plan

ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਬੱਠਚਆਂ ਨੰੂ ਠਸਹਤਮੰਦ 
ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ

ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ  
ਨੰੂ ਠਸਹਤਮੰਦ  
ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ

ਠਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ  
ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ

ਢੁਕਵੀਂ ਦੇਖਭਾਲ  
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਬੱ ਠਚ ਆਂ ਨੰ ੂ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ 

ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ

ਬੱਠਚ ਆਂ ਲਈ ਪਲਾਨ 
ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪਠਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

• ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਡਾੱਕਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
• ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਠਰਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਠਮਲਦੀ ਹੈ,  

ਿਦੋਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

ਬੱਠਚਆਂ ਨੰੂ ਠਸਹਤਮੰਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ

• ਪਲਾਨ ਠਵੱਚ ਬੱਠਚਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇਮ ਵਾਲੀਆਂ ਿਾਂਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
• ਬੱਠਚਆਂ ਨੰੂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਕਾਕਰਣ ਠਮਲਦਾ ਹੈ
• ਬੱਚੇ ਿਦੋਂ ਠਬਮਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੰੂ ਠਸਹਤਮੰਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ

• ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਠਸਹਤ ਿਾਂਚਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ
• ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈ

ਠਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ
• ਇਹ ਪਲਾਨ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਠਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਠਵੱਚ ਰੱਖਣ 

ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠਿਵੇਂ ਠਕ ਦਮਾ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸਰ ਿਾਂ ਸੂਗਰ ਆਠਦ
• ਇਹ ਪਲਾਨ ਠਬਮਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਕ੍ਰੀਠਨੰਗ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਰੋਕਣ  

ਠਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਢੁਕਵੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ
• ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਿ  

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਬੱਠਚਆਂ ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ 
• ਡਾੱਕਟਰਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਠਲਸਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੁੱ ਚੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਉੱਚੀ ਰੇਠਟੰਗ ਦੇਣ

ਬੱਠਚਆਂ ਲਈ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ 
• ਮੈਂਬਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਪਲਾਨ ਲਈ ਉੱਚੀ ਰੇਠਟੰਗ ਦੇਣ

ਮੁੱ ਖ: ਸੰਪੂਰਣ ਐੱਪਲ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨਾਂ 
ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੋਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

ਔਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ

ਔਸਤ

ਔਸਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ
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ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਠਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ:
• ਆਪਣੀ ਠਸਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਠਿਸ ਠਵਚ ਇਲਾਿ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹ ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਠਮਲ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 

ਕਰਨ ਠਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।

• ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਿਾਣਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਠਸਰ ਪਹੁੰ ਚਣਾ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰ ਚ ਰਹੇ  
ਹੋ ਿਾਂ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ  
ਠਵਚ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

• ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੰੂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਠਦਓ, ਠਿਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ  
ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

• ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੰੂ ਉਹੀ ਸਠਤਕਾਰ ਠਦਓ, ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।.

• ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਠਸਹਤ 
ਪਲਾਨ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਠਲਆਓ।

• ਆਪਣੇ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਿ ਠਕਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ  
ਹਨ, ਬਾਰੇ ਿਾਣੋ।

• ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਠਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

• ਆਪਣੀਆਂ ਠਸਹਤ ਸਮਠਸਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣੋ ਅਤੇ ਠਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸਠਹਮਤੀ  
ਵਾਲੇ ਇਲਾਿ ਦੇ ਟੀਚੇ ਠਤਆਰ ਕਰਨ ਠਵਚ ਠਹੱਸਾ ਲਓ।

• ਆਪਣੀ ਠਸਹਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਅਤੇ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਮੁਕੰਮਲ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਠਦਓ, ਤਾਂਿੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਭਾਲ ਠਮਲ ਸਕੇ।

• ਠਿਹੜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਠਹਮਤ ਹੋਏ ਹੋ, ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ  
ਦੀਆਂ ਠਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

• ਠਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਿ ਨਾ ਕੀਤਾ, 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਿਾਇਜ਼ੇ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਠਵਚ ਠਲਠਖਆ ਿਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਠਵਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਇੱਕ 
ਿਾਰਮੇਸੀ, ਕੰਟਰੋਲਸ਼ੁਦਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਅਤੇ ਆਮ 
ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਠਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ  
12 ਮਹੀਠਨਆਂ ਤੱਕ ਉਸੀ ਪਲਾਨ ਠਵਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਠਹਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। 

• ਤੁਸੀਂ www.wahealthplanfinder.org ‘ਤੇ Washington 
Healthplanfinder ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਠਦਆਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਨਾ ਕਵਰੇਿ 
ਨਠਵਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਠਵਚਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ  
ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਠਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਠਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਹਨ ਅਤੇ 
ਆਪਣੀ ਠਸਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਠਵਚ ਮਦਦ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ 
ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਠਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਖੁੰ ਝਣ 
ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰ ਚਦੇ, 
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਠਹਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਿ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਠਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹ:ੈ
• ਆਪਣੀ ਠਸਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਠਿਸ ਠਵਚ ਇਲਾਿ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹ ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਠਮਲ ਹੈ,  

ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਠਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।

• ਲਾਗਤ ਨੰੂ ਠਧਆਨ ਠਵਚ ਰੱਖੇ ਠਬਨਾ, ਇਲਾਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਠਵਕਲਪਾਂ  
ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ।

• ਆਪਣੇ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਠਵਚ ਦੂਿੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਰਾਇ ਲੈਣੀ।

• ਬਹੁਤ ਠਜ਼ਆਦਾ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਠਬਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣਾ।

• ਸਠਤਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਠਵਹਾਰ ਕਰਨਾ। ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਆਠਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।  
ਠਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਠਲੰਗ, ਠਿਣਸੀ ਤਰਿੀਹ, ਉਮਰ, 
ਧਰਮ, ਮੱਤ ਿਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਿਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਠਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ  
ਿਾ ਸਕਦਾ।

• ਠਕਸੇ ਬੁਰੇ ਨਤੀਠਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਠਬਨਾ ਆਪਣੀ ਠਸਹਤ ਸੰਭਾਲ  
ਅਤੇ ਠਚੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱ ਲ੍ਹਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। 

• ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਨੰੂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਠਨੱਿਤਾ ਅਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇ।.

• ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਠਰਕਾੱਰਡਾਂ ਦੀ ਕਾੱਪੀਆਂ ਲਈ ਕਠਹਣਾ ਅਤੇ ਲੈਣੀਆਂ।

• ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਠਰਕਾੱਰਡਾਂ ਨੰੂ ਿੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਠਹਣਾ  
ਅਤੇ ਿੀਕ ਕਰਾਉਣੇ।.

• ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਠਹਣਾ ਅਤੇ ਲੈਣੀ:

» ਤੁਹਾਡੀ ਠਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਘੇਰੇ ਹੇਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ।

» ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਠਲਸਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ  
ਨੰੂ ਰੈਫ਼ਰਲ ਠਕਵੇਂ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

» ਤੁਹਾਡਾ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਠਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ  
ਠਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੰੂ ਠਕਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

» ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਠਵਕਲਪ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਠਕਸਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ  
ਠਕਉਂ ਠਮਲ ਰਹੀ ਹੈ।

» ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਠਸ਼ਕਵਾ ਿਾਂ ਠਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਿ ਕਰਨ  
ਲਈ ਠਕਵੇਂ ਮਦਦ ਲਓ।

» ਤੁਹਾਡੇ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਦਾ ਿੱਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ, ਠਿਸ ਠਵਚ ਪਾੱਠਲਸੀਆਂ  
ਅਤੇ ਅਮਲ, ਪ੍ਰੈਕਠਟਸ ਸੇਧਾਂ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਠਕਵੇਂ ਠਦੱਤਾ  
ਿਾਏ, ਸ਼ਾਠਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

• ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਲਾਨਾ ਤ਼ੌਰ ‘ਤੇ ਠਲਖਤ ਠਵਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਤੇ  
ਠਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਠਵਚ ਮਾਨਠਸਕ ਠਸਹਤ ਅਤੇ  
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਠਵਗਾੜ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਠਮਲ ਹਨ।

• ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਿੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੈਣਾ।

• ਮਾਨਠਸਕ ਿਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਠਸਹਤ ਦੇ ਅਗਾਉਂ ਠਹਦਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਾਰਮ ਮੁਕੰਮਲ  
ਕਰਨ ਠਵਚ ਮਦਦ ਲੈਣਾ।

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਠਤਆਰਪ੍ਰਾਪਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੰੂ ਠਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ 
ਹੈ। ਠਸ਼ਕਾਇਤ, ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਠਲਟੀ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾੱਕਟਰ ਿਾਂ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ 
ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਲ ਠਕਹੋ ਠਿਹਾ ਠਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਿਾਂ ਠਲਖਤੀ 
ਠਸ਼ਕਾਇਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਠਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਠਦਆਂ ਹੀ:

• ਤੁਹਾਡੇ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੋ ਕੰਮਕਾਿੀ ਠਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿੋਨ ਿਾਂ ਠਚੱਿੀ  
ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਠਕ ਇਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਠਸ਼ਕਾਇਤ ਠਮਲ ਗਈ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਠਚੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਠਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਠਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 
ਪਰ 45 ਠਦਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਠਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਠਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ  
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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ਆਪਣ ੇਸਆੁਲਾਂ ਦੇ ਿਵਾਬ ਠਕਥੋਂ ਲਓ

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ  
ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਠਨਰਣੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਠਤਆਰਪ੍ਰਾਪਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ  
ਹੈ। ਅਪੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਠਕਸਮ ਦੀ ਠਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ, ਠਿਸ ਠਵਚ 
ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਠਕ ਤੁਹਾਡਾ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਘੇਰੇ ਹੇਿਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਵਰੇਿ  
ਿਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਿਾਇਜ਼ਾ ਲਏ। 

• ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਠਲਖਤ ਠਵਚ ਦੱਸੇਗਾ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਅਪੀਲ ਠਕਵੇਂ ਦਾਇਰ 
ਕਰੋ, ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਠਮਲ ਕਰੇਗਾ। 

• ਤੁਹਾਡੇ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ 5 ਠਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਠਕ ਇਸ  
ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਠਮਲ ਗਈ ਹੈ।

• ਠਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਠਚੰਤਾਵਾਂ ਠਨਪਟਾਈਆਂ ਿਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 
ਹਨ, ਠਿਸ ਠਵਚ 28 ਕੈਲੰਡਰ ਠਦਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਲੱਗਣ।

ਤੁਹਾਡੇ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਠਲਖਤੀ ਨੋਠਟਸ ਉਪਲਬਧ 
ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਠਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਫ਼਼ੌਰੀ ਹੈ ?  ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫ਼਼ੌਰੀ ਸਰੀਰਕ  
ਿਾਂ ਠਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਠਸਹਤ ਸਠਥਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਫ਼਼ੌਰੀ (ਤੇਜ਼) 
ਿਾਇਜ਼ੇ ਿਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਠਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਠਥਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਠਤੰਨ ਕੈਲੰਡਰ ਠਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ  
ਕੀਤਾ ਿਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਵਾਲੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  
ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੱਥ-ਪੁਸਠਤਕਾ ਵੇਖੋ।

ਠਨੱਿਤਾ ਬਾਰੇ ਨੋਟ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ, ਤੁਹਾਡ ੇProviderOne 
ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੰੂ ਛੱਡਕੇ ਕੋਈ ਠਨਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। ਿੇ ਕਾਰਡ ਗੁੰ ਮ ਿਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 
ਠਨੱਿਤਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਠਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਥਾੱਠਰਟੀ (HCA), ਨਾ 
ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਿਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ 
ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਠਨਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪੁੱ ਛਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਠਸੱਠਧਆਂ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰੇਗਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਠਨਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ, ਠਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਠਸਠਕਓਠਰਟੀ 
ਨੰਬਰ ਠਕਸੇ ਅਠਿਹੇ ਠਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਿੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਣ ਲਈ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਠਸਹਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ 
ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਅਤ ੇHCA ਤੁਹਾਡੇ ਠਸਹਤ ਲਾਭ 
ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਰੱਠਖਅਤ ਠਸਹਤ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਂਠਝਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਇਲਾਿ ਕਰਨਾ, 
ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਠਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ; ਕਾਨੰੂਨ ਵਲੋਂ ਠਦੱਤੀ ਗਈ 
ਆਠਗਆ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਣਾਂ ਲਈ। ਠਸਹਤ ਪਲਾਨਾਂ ਅਤ ੇ 
HCA ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਠਕ ਤੁਹਾਡੀ ਠਸਹਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ।

HCA ਦੀ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪਾੱਠਲਸੀ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ www.hca.wa.gov 
‘ਤੇ ਿਾਓ ਅਤੇ ਪੇਿ ਦੇ ਹੇਿਲੇ ਠਹੱਸੇ ‘ਤੇ “ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ” ‘ਤੇ ਕਠਲੱਕ ਕਰੋ। ਿੇ 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਦੀ ਠਨੱਿਤਾ ਪਾੱਠਲਸੀ ਪੜ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਆਪਣੇ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਿਾਂ ਪਲਾਨ  
ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਿਾਓ।

ਿੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈੋ ਸਆੁਲ ਹਨ ਸੰਪਰਕ

• ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਬਦਲਣੇ
• ਠਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ  

ਯੋਗਤਾ
• ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਡ

• 1-800-562-3022 ‘ਤੇ Apple Health ਗਾਹਕ ਸਵੇਾ ਨੰੂ ਿਾਂ ਆਪਣ ੇਸਆੁਲ   
https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus/ ‘ਤੇ ਭਿੋੇ।

• ProviderOne  ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਲ: https://www.waproviderone.org/client
• ਟੋਲ ਫ਼੍ਰੀ 1-800-562-3022 ਕਾਲੱ

• ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਚੁਣਨਾ
• ਘੇਰੇ ਹੇਿਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
• ਤੁਹਾਡੀ ਮਡੈੀਕਲ ਸੰਭਾਲ
• ਤੁਹਾਡੇ ਠਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਠਸਹਤ ਸੰਭਾਲ
• ਸਪੈਸ਼ਠਲਸਟਾਂ ਨੰੂ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰਨਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ।
ਤੁਹਾਡੇ ਠਸਹਤ ਪਲਾਨ ਦਾ ਿੋਨ ਨੰਬਰ ਇਸ ਪੁਸਠਤਕਾ ਦੇ ਪੰਨਾ 5 ‘ਤੇ ਠਦੱਤਾ ਠਗਆ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਠਵਚਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਠਿਵੇਂ: 
ਪਤਾ, ਆਮਦਨ, ਠਵਆਹੁਤਾ ਦਰਿਾ, ਗਰਭ, 
ਿਨਮ ਿਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣਾ।

ਬੱਠਚਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਠਪਤਾ/ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਠਲਆਂ ਲਈ ਕਵਰੇਿ:
• ਆੱਨਲਾਈਨ: www.wahealthplanfinder.org ਿਾਂ 
• 1-855-923-4633 (TTY/TDD ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਾੱਲ 1-855-627-9604) ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰ ੋ
ਉਹਨਾਂ ਠਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਵਰੇਿ, ਿੋ ਬਜ਼ਰੁਗ, ਨੇਤਰਹੀਣ ਿਾਂ ਅਪਾਹਿ (ਅਪੰਗ)  
ਹਨ ਿਾਂ ਠਿਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲੰਮੀ ਠਮਆਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ:
• ਠਵਚ ਪਹੁੰ ਚੋ ਿਾਂ ਵਾਠਸ਼ੰਗਟਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ www.washingtonconnection.org ‘ਤੇ ਿਾਓ।
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ਲਾਹੇਵੰਦ ਵੈਬ ਪੇਿ

ਵੈਬ ਪੇਿ URL

Washington Apple Health (Medicaid)  
ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ

www.hca.wa.gov/apple-health

ਆਮ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ www.hca.wa.gov/transportation-help

ਠਰਕਵਰੀ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ www.waRecoveryHelpLine.org .  
ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਲਾਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ 24-ਘੰਟੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਲਾਈਨ  
1-866-789-1511 (TTY 1-206-461-3219) ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।.

HCA ਆਪਣੀਆਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੰੁਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਠਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਾਂ ਠਕਸ ੇਹੋਰ ਰੂਪ ਿਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਠਵਚ ਦਸਤਾਵਜੇ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ,  
ਤਾਂ ਠਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ1-800-562-3022 (TRS: 711) ‘ਤੇ ਕਾਲੱ ਕਰੋ।

ਹੇਿਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਠਦਓ, ਤਾਂਿੋ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਕਾੱਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ  
ਕੋਲ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ।

ਨਾਂ ਅਤੇ ਥਾਂ ਿੋਨ ਨੰਬਰ

ਡਾੱਕਟਰ

ਸਪੈਸ਼ਠਲਸਟ

ਸਪੈਸ਼ਠਲਸਟ

ਸਪੈਸ਼ਠਲਸਟ

ਿਾਰਮੇਸੀ

ਿਾਰਮੇਸੀ

ਹਸਪਤਾਲ

ਕਾਉਂਸਲਰ

http://www.hca.wa.gov/medicaid
http://www.hca.wa.gov/medicaid/transportation/pages/newrequest.aspx
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