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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
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(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
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(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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[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 ਸਾਰਰਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕੋ ਰਿਹੀ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਿਾਂ ਰਕਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ੍ ਿਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਰਵਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਕਰਪ੍ਾ 
ਕਰਕੇ 1-800-562-3022 (TRS: 711) ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।
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 ਰਵਸ਼ਾ ਸੂਚੀ ਰਵਸ਼ਾ ਸੂਚੀ

ਵਾੱਰਸ਼ੰਗਟਨ ਐੱਪ੍ਲ ਹੈਲਥ ਰਵਚੈ ਸੁਆਗਤ ਹ ੈ [4]

ਐੱਪ੍ਲ ਰਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ [4]

ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾ ਕਾਰਡ [5]

ਸੰਗਰਠਤ ਪ੍੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ  
ਅਤੇ ਮੈਰਟ੍ਰਕਸ [7-8]

ਰਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਮੁਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ)  [9]

ਰਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਰਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ [10]

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

ਲੋਕਪ੍ਾਲ [13]

ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਹੰੁਚ  
ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਪ੍ੈ ਸਕਦੀ ਹੈ [14]

ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਰਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ [16]

ਸਾਡੇ /ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ [17]

ਇਸ ਪ੍ੁਸਰਤਕਾ ਬਾਰੇ ਰਡਸਕਲੇਮਰਇਸ ਪ੍ੁਸਰਤਕਾ ਬਾਰੇ ਰਡਸਕਲੇਮਰ:
ਇਹ ਪ੍ੁਸਰਤਕਾ ਤੁਹਾਨੰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਰਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਰਕਵੇਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ 
ਰਕਵੇਂ ਬਦਲੇ ਿਾਣ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦਏਗੀ। ਰਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਰਧਆਨ ਰਦਓ ਰਕ 
ਇਹ ਪ੍ੁਸਰਤਕਾ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਹੱਕ ਿਾਂ ਹੱਕਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਦੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ 
ਪ੍ੁਸਰਤਕਾ ‘ਤੇ ਰਨਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਰਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਕਉਂਰਕ ਇਹ Apple Health 
(Medicaid) ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਸਹਤ 
ਸੰਭਾਲ ਅਥਾੱਰਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ hca.wa.gov/about-hca/
rulemaking ‘ਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰ੍ਨਾ  ਵੇਖਕੇ Apple Health 
ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਵਾਲੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

http://hca.wa.gov/about-hca/rulemaking
http://hca.wa.gov/about-hca/rulemaking
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Washington Apple Health ਰਵਚ ਸੁਆਗਤ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਪ੍ੁਸਰਤਕਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਮਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਕਉਂਰਕ ਹਾਲ ਰਵਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ  Washington Apple Health (Medicaid) ਰਵਚ ਰਲਰਖਆ ਰਗਆ ਹੈ। ਵਾਰਸ਼ੰਗਟਨ  
ਸਟੇਟ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਥਾੱਰਰਟੀ (HCA) Apple Health ਨੰੂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਵਰੇਿ ਦੇਣ ਲਈ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਰਵਚ  
ਤੁਹਾਨੰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਤੋਂ “ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਭ ਹੱਥ -ਪ੍ੁਸਰਤਕਾ ਰਮਲੇਗੀ। ਇਹ ਘੇਰ ੇਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰੇਗੀ।

ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਲਾਨ ਤੋਂਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਲਾਨ ਤੋਂ Apple Health  ਸੇਵਾਵਾਂਸੇਵਾਵਾਂ
Apple Health ਦੀ ਪ੍੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨਾਂ ਰਵਚ ਹੇਠਾਂ ਰਦੱਤੀਆਂ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ:

• ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਡਾੱਕਟਰ ਿਾਂ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ  
ਪ੍੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਰਵਚ ਰੋਗ-ਰਨਵਾਰਕ ਅਤੇ ਰਨਰੋਗ ਰਰਹਣ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ  
ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਰਿੱਠਣਾ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹੈ

• ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਰਵਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਭਾਲ 

• ਿੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਿੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ

• ਬੱਰਚਆਂ ਦੇ ਇਲਾਿ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰਿਸ ਰਵਚ ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ  
ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹੈ

• ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 

• ਦਵਾਈਆਂ ਰਲਖਕੇ ਦੇਣੀਆਂ

• ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਰਵਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ

• ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਤੁਰਣ-ਰਿਰਣ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ

• ਮੁੜ-ਵਸਾਉਣ ਅਤੇ ਵਸਾਉਣ* ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪ੍ਕਰਣ

• ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ

• ਨਸ਼ੀਲੇ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਰਵਗਾੜ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਿ ਬਾਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 

* ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਯਗੋ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪ੍ਣ ੇਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਵਖੇਣ ਲਈ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ।

ਰਧਆਨ ਰਦਓ: ਇਹ ਸੂਚੀ ਰਸਰਫ਼ ਆਮ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਰੰਟੀ  
ਨਹੀਂ ਰਦੰਦੀ ਰਕ ਸੇਵਾ Apple Health ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਏਗੀ।

ਆਪ੍ਣੇ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ, ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ (ਿਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ):ਆਪ੍ਣੇ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ, ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ (ਿਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ):

	 ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਨਾਲ ਸਮੱਰਸਆ ਿਾਂ ਰਚੰਤਾ ਹੋਵੇ।

	 ਇਲਾਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

	 ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣਾ ਮੁਢਲਾ ਸੰਭਾਲ ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰ (PCP) ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ

	 ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।. 

	 ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਗੁਆਚ ਰਗਆ ਹੈ ਅਤੇ  
ਦੂਿਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।ਤੁਹਾਨੰੂ (ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ )ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਹਤ  
ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

	 ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

	 ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਰਵਗਾੜ ਸਬੰਧੀ
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ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ  
ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਕ ਰਵਚ ਦੋ  
ਕਾਰਡ ਰਮਲਣਗੇ, ਇੱਕ 
Washington Apple  
Health (ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਡ) 
ਅਤੇ ਦੂਿਾ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ  
ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਿੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ  
ਦਾ ਪ੍੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ।

Washington Healthplanfinder wahealthplanfinder.org  
ਿਾਂ Washington Connection washingtonconnection.org ਰਾਹੀਂ Washington 
Apple Health ਰਵਚ ਆਪ੍ਣਾ ਨਾਂ ਰਲਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਰਤਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਡ (ਇਸ ਨੰੂ ProviderOne ਕਾਰਡ ਵੀ ਰਕਹਾ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ) ਰਮਲੇਗਾ, ਰਿਸਦੀ ਿੋਟੋ ਇਥੇ ਰਦੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਰੱਖੋ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ Apple Health  
ਰਵਚ ਰਲਰਖਆ ਰਗਆ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ੍ਣਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਐਕਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪ੍ੈਣਾ। ਸਾਡੇ  
ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਕਾਰਡ ਡਾਕ ਰਵਚ ਭੇਿਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ HCA ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ  
ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰੇਗੀ।

ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰਮਰਲਆ ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰਮਰਲਆ 
ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਆਚ ਰਗਆ ਹੈਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਆਚ ਰਗਆ ਹ ੈ 
ਆਪ੍ਣੀ Apple Health ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਨੰੂ ਸਿਲਤਾਪ੍ੂਰਵਕ ਭਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਰਤਆਂ  
ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ‘ਤੇ, ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰਮਲਦਾ ਿਾਂ ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ  
ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਗੁਆਚ ਰਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ  
ਸਕਦੇ ਹੋ:।

• • WAPlanfinder  ਐਪ੍:ਐਪ੍:  
ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ Washington Healthplanfinder ਖਾਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Apple App 
ਸਟੋਰ ਿਾਂ Google Play ਰਵਚ ਉਪ੍ਲਬਧ WAPlanfinder ਐਪ੍ ਰਵਚ ਆਪ੍ਣੇ 
ਰਡਿੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

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

• • ਕਾੱਲ ਕਰੋ:ਕਾੱਲ ਕਰੋ: 1-800-562-3022 (ਟੋਲ ਫ਼੍ਰੀ) ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਵਕਲਪ੍ 1, ਰਿਰ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਡ ਲਈ ਰਵਕਲਪ੍ 1 ਚੁਣੋ।.

ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਰਚੱਠੀ ਰਮਲੇਗੀ, ਰਿਸ ਰਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਰਦੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪ੍ਣਾ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ  
ਹੈ। ਪ੍ਲਾਨ ਰਕਵੇਂ ਬਦਲੋ, ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰ੍ਨਾ 6 ‘ਤੇ “ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ 
ਬਦਲਣੇ” ਵੇਖੋ।  

ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਰਦੱਤੀਆਂ ਸਰਥਤੀਆਂ ਰਵਚੋਂ ਇੱਕ ਿਾਂ ਵੱਧ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ,  ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਰਦੱਤੀਆਂ ਸਰਥਤੀਆਂ ਰਵਚੋਂ ਇੱਕ ਿਾਂ ਵੱਧ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ,  
ਤਾਂਤਾਂ 1-800-562-3022 (TRS: 711)  ‘ਤੇ ਸਾਨੰੂ ਫ਼਼ੌਰਨ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।‘ਤੇ ਸਾਨੰੂ ਫ਼਼ੌਰਨ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

• ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਿਾਂ ਪ੍੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹੋ।ਯੋਗ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹੋ।

• • ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਡੀਅਨ ਿਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਮਲੂ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਡੀਅਨ ਿਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਮਲੂ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੀ  
ਸੰਭਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕਵਰੇਿ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਵਕਲਪ੍ ਬਾਰੇ ਰਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• • ਨਾਂ ਰਲਖਵਾਇਆ ਹੈ ਿਾਂ ਨਾਂ ਰਲਖਵਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈਨਾਂ ਰਲਖਵਾਇਆ ਹੈ ਿਾਂ ਨਾਂ ਰਲਖਵਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹ ੈ ।। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਸ਼ੰਗਟਨ  
ਰਵਚਲੇ ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀ-ਸਮੁੱ ਚੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਪ੍੍ਰੋਗਰਾਮ (PACE) ਰਵਚ 

• • ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਦੀਕਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਹੈਤੁਹਾਡੀ ਤਸਦੀਕਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਹ ੈ ,, ਅਤੇ ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਿਾਂ ਰਸਹਤ  
ਪ੍ਲਾਨ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਿ ਰਵਚ ਰਵਘਨ ਪ੍ਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ  
ਰਸਹਤ ਨੰੂ ਿੋਖਮ ਰਵਚ ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਹਤ ਯੋਿਨਾ ਕਾਰਡਤੁਹਾਡਾ ਰਸਹਤ 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

ਪ੍੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਲਾਨਪ੍੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਲਾਨ  ਦੇ ਸੰਪ੍ਰਕਦੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਮੁੱ ਖ ਿੋਨਮੁੱ ਖ ਿੋਨ ਵੈਬਸਾਈਟਵੈਬਸਾਈਟ

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

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

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

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

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

http://wahealthplanfinder.org
https://www.washingtonconnection.org/home/
https://www.waproviderone.org/client
http://myamerigroup.com/wa
http://chpw.org
http://coordinatedcarehealth.com
http://molinahealthcare.com
http://uhccommunityplan.com
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ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਕਾਰਡਤੁਹਾਡਾ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਕਾਰਡ  

Apple Health ਰਵਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਦਰਿ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਰਤਆਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾੱਕਟਰ ਿਾਂ ਮੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ 
ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰ (PCP) ਰਕਵੇਂ ਚੁਣੋ, ਬਾਰੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਲਾਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਰਮਲੇਗੀ। 
ਇਹ ਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖੋ! ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾੱਕਟਰ, ਿਾਰਮੇਸੀ ਿਾਂ ਹੋਰ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 
ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਕੋਲ ਿਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਡ  
ਅਤੇ ਆਪ੍ਣਾ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ, ਦੋਵੇਂ ਰਲਿਾਓ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੋਟੋ  
ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪ੍ੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਬਦਲਣੇਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਬਦਲਣੇ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪ੍ਣਾ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ 
ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਰਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਮ ਤ਼ੌਰ 
‘ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਲਾਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਹਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਆਪ੍ਣਾ 
ਪ੍ਲਾਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ:

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

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

• ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਕਾਉਂਟੀ ਰਵਚ ਰਕਹੜੇ ਪ੍ਲਾਨ ਉਪ੍ਲਬਧ 
ਹਨ, ਲਈ https://fortress.wa.gov/ hca/p1contactus/.”ਕਲਾਇੰਟ” ਦੀ 
ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ “ਨਾ ਦਰਿ ਕਰਨ/ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਬਦਲਣੇ” ਰਵਸ਼ੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਿਾਂ

• 1-800-562-3022 ‘ਤੇ Apple Health ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ 
ਆੱਟੋਮੇਰਟਡ ਰਸਸਟਮ ਰਦਨ ਰਵਚ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦ ੇ7 ਰਦਨ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਸੁਰਤਕਾ ਰਵਚ ਪ੍ਲਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਿੋ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ  
ਦੀਆਂ ਕਆੁਰਲਟੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਕਰੋਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਕਹੜਾ 
ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਦਾ ਰਨਰਣਾ ਕਰਨ ਰਵਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੋਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਰੇਵਾ ਵੀ ਰਮਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪ੍ਰਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਰਸਹਤ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਕਉਂ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਪ੍ਹੁੰ ਚਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ, ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਸਹਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਪ੍ਹੁੰ ਚਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ, ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਸਹਤ 
ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹ ੈ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਰਚੱਠੀ ਰਮਲੇਗੀ, ਰਿਸ ਰਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਰਸਆ ਰਗਆ  
ਹੈ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਪ੍ਹੁੰ ਚਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੋਲ 
ਿਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਰਲਖਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 
ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਿਾਂ ਿਾਰਮੇਸੀ ਰਵਚ ਿਾਣ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਚੱਠੀ ਲੈਕੇ ਿਾਓ। ਿਦ 
ਤੱਕ ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਲਾਨ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ (ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ 
ਇਕਰਾਰਰਨਾਮਾ) ਰਵਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸੇ ਵੀ ਡਾੱਕਟਰ, ਰਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਰਸਹਤ 
ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਿਾਂ ਿਾਰਮੇਸੀ ਰਵਚ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ  
ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪ੍ਣ ੇਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਨੰੂ ਵੀ ਕਾਲੱ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਸਵੇਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ੍ਣਾ ਕਾਰਡ ਿਾਂ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰਮਰਲਆ।

ProviderOne

ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ‘ਤ ੇ“ProviderOne”  
ਰਲਰਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ProviderOne ਿਾਣਕਾਰੀ ਰਸਸਟਮ ਹੈ, ਿੋ ਸਾਡੇ ਲਈ 
ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਮਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਭੇਿਣ ਰਵਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ  
ਨੰਬਰ (ਵਾਰਸ਼ੰਗਟਨ ਰਵਚ ਨ਼ੌ  ਅੰਕ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ) ਤੁਹਾਡਾ ProviderOne  
ਗਾਹਕ ਨੰਬਰ ਹੈ। https://www.waproviderone.org/client  
‘ਤ ੇProviderOne ਗਾਹਕ ਪ੍ੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਰਵਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆੱਨਲਾਈਨ ਵੇਖ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ProviderOne  
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ Apple Health ਰਵਚ  
ਨਾਂ ਰਲਰਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ।

ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ, ਿੋ Apple Health ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਨੰੂ ਉਸਦਾ  
ਆਪ੍ਣਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਡ ਰਮਲੇਗਾ। ਹਰ ਰਵਅਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ 
ProviderOne ਗਾਹਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਉਸਦਾ ਨੰਬਰ 
ਬਰਣਆ ਰਰਹੰਦਾ ਹੈ।

ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਪ੍ਛਲੀ Apple Health ਕਵਰੇਿ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ  
ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰਮਲਦਾ। ਕਵਰੇਿ ਰਵਚ ਵਕਫ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਿੂਦ ਤੁਹਾਡਾ 
ਪ੍ੁਰਾਣਾ ਕਾਰਡ ਅਿੇ ਵੀ ਵੈਧ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ProviderOne ਗਾਹਕ ਨੰਬਰ ਉਹੀ 
ਰਰਹੰਦਾ ਹੈ।  

http://wahealthplanfinder.org
https://www.waproviderone.org/client
https://fortress.wa.gov/ hca/p1contactus/
https://www.waproviderone.org/client
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Washington Apple Health (Medicaid) Managed care ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ 
 ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸਨੰੂ ਰਵਅਕਤੀ-ਦੀ-ਸਮੁੱ ਚੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਰਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। Apple 
Health managed care plan, ਸੰਗਰਠਤ Managed care ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ  
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਰਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਰਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਲਈ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਗਰਠਤ ਪ੍੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀ ਹੈ?
(ਰਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਰਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਵਚ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ  
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਰਵਗਾੜ ਦੀਆਂ ਇਲਾਿ ਬਾਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ)।

Apple Health ਦੀ ਸੰਗਰਠਤ ਪ੍੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੀ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ  
ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ

Apple Health managed care 
Service area map - July 2021

Pierce

North Sound

King

Greater
Columbia

Spokane

AMG – Amerigroup Washington
CCW – Coordinated Care of Washington
CHPW – Community Health Plan of Washington
MHW – Molina Healthcare of Washington
UHC – UnitedHealthcare Community Plan

North Central

Southwest Washington

Island

San Juan

 

HCA 19-0036 (5/21)

Thurston-Mason

Salish

Great Rivers

Adams

Skamania

Klickitat

Yakima

Kittitas

Chelan

Douglas

Grant

Benton

Franklin

Lincoln Spokane

Stevens Pend
OreilleFerry

Whitman

Walla Walla

Columbia

Garfield

Asotin

Clark

Okanogan

Snohomish

Pacific Lewis

Thurston

Cowlitz

Pacific Lewis

CowlitzWahkiakumWahkiakum

Jefferson

Kitsap

Spokane
AMG
CCW

CHPW
MHW

North Central
AMG   CCW   CHPW   MHW

Greater Columbia
AMG   CCW   CHPW   MHW

King
AMG   MHW   
CCW   UHC
CHPW

Pierce

Southwest
AMG   CCW   CHPW   MHW

North
Sound

AMG
CCW

CHPW
MHW
UHC

Pierce
King

Whatcom

Skagit

Salish
AMG CCW CHPW MHW UHC

    Grays     
Harbor

Thurston-
Mason

AMG
CCW

CHPW
MHW
UHC

Great Rivers
  AMG CCW CHPW MHW UHC

North
Sound

AMG
CCW

CHPW
MHW
UHCClallam

AMG   CCW   CHPW
MHW   UHC

ਸੰਗਠਿਤ managed care ਇਲਾਕੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਸਹਤ ਪਲਾਨ

ਐ�ਪਲ ਹੈਲਥ ਲੇਪਾਲਕ ਸੰਭਾਲ (ਸਟੇਟ-ਵਾਰ)*

ਐ�ਪਲ ਹੈਲਥ ਲੇਪਾਲਕ ਸੰਭਾਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟ-ਵਾਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਐ�ਪਲ ਹੈਲਥ ਕੋਰ ਕਨ� ਕਸ਼ਨਜ਼ 
(ਕੋਆੱਰਡੀਨ� ਿਟਡ ਕੇਅਰ ਆੱਫ਼ ਵਾੱਿਸੰ਼ਗਟਨ - CCW) ਰਾਹ� ਸੰਗਿਠਤ managed care ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ।
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Apple Health ਦੀ ਸੰਗਰਠਤ ਪ੍੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੀ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ  
ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੈਰਟ੍ਰਕਸ
Apple Health managed care
Service area matrix - July 2021

HCA (21/5) 0038-19

County Amerigroup Community 
Health Plan

Coordinated  
Care

Molina 
 Healthcare

United  
Healthcare

Adams X X X X
Asotin X X X X
Benton X X X X
Chelan X X X X
Clallam X X X X X
Clark X X X X
Columbia X X X X
Cowlitz X X X X X
Douglas X X X X
Ferry X X X X
Franklin X X X X

X X X X
Grant X X X X
Grays Harbor X X X X X
Island X X X X X

X X X X X
King X X X X X
Kitsap X X X X X
Kittitas X X X X
Klickitat X X X X
Lewis X X X X X
Lincoln X X X X
Mason X X X X X
Okanogan X X X X

X X X X X
Pend Oreille X X X X
Pierce X X X X X
San Juan X X X X X
Skagit X X X X X
Skamania X X X X
Snohomish X X X X X
Spokane X X X X
Stevens X X X X
Thurston X X X X X
Wahkiakum X X X X X
Walla Walla X X X X
Whatcom X X X X X
Whitman X X X X
Yakima X X X X
Foster Care (statewide) X

             Apple Health ਲੇਪਾਲਕ ਸੰਭਾਲ ਸਟੇਟਵਾਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹ,ੈ ਜ ੋApple Health ਕੋਰ 
ਕਨ� ਕਸ਼ਨਜ਼ (ਵਾੱਿਸੰ਼ਗਟਨ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਲ) ਰਾਹ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
Note: 
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ਮੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਚੁਣਨਾਮੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਚੁਣਨਾ
ਮੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰ (PCP) ਚੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਿੇ ਤੁਸੀਂ PCP    
ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੇਗਾਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ PCP  
ਮੁੱ ਖ ਰਸਹਤ ਪ੍ੇਸ਼ੇਵਰ ਹੈ, ਰਿਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਰਮਲਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਹਤ ਇਰਤਹਾਸ, 
ਮ਼ੌਿੂਦਾ ਰਸਹਤ ਸਮੱਰਸਆਵਾਂ ਤੋਂ ਿਾਣੂ ਹੋ ਿਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਪ੍ੈਸ਼ਰਲਸਟਾਂ ਨੰੂ ਰੈਫ਼ਰ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਰਰਪ੍ਤ PCP ਹੋਣ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ  
ਦਾ ਰਧਆਨ ਰੱਖਣ ਨੰੂ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

PCP ਚੁਣਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੇਿੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ 
ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ ਿਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਿੋਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾੱਲ 
ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ PCP ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਦਾ ਰਿਹੜਾ PCP ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਿੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਦੇ 
ਨੈਟਵਰਕ ਰਵਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ੁੱ ਛੋ ਰਕ ਉਹ ਰਕਸ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਕ ਆਪ੍ਣੇ PCP ਵਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਿਾਂ ਔਰਤ ਨੰੂ ਤਰਿੀਹ  
ਰਦਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੰ੍ਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਹਰ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਸਰਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਲਈ ਵੀ ਕਰਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡਾ PCP ਕੋਈ ਅਰਿਹਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਰਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਰਹਸੂਸ 
ਕਰੋ। ਰਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਣ ਕਰਕ,ੇ ਿ ੇਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣ ੇPCP ਤੋਂ ਨਾਖੁ਼ਸ਼ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰ 
ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਆਪ੍ਣ ੇਪ੍ਲਾਨ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਿੋਨ ਲਾਈਨ  
‘ਤ ੇਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਨੇਮ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪ੍ਣ ੇPCP ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪ੍ਣ ੇPCP ਿਾਂ ਦੂਿ ੇਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੋਲ 10 ਰਦਨਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਉਸਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰਵਚ 
ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।.

ਰੋਗ-ਰਨਵਾਰਕ ਸੰਭਾਲ ਆਪ੍ਣ ੇPCP ਿਾਂ ਦੂਿ ੇਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੰੂ 30 ਰਦਨਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ  
ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਪ੍ੈਰਸ਼ਐਰਲਟੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪ੍ਣ ੇਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਿਾਂ PCP ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਆਪ੍ਣ ੇਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਿਾਂ PCP ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ 
ਹੋਏ ਰਵਗਾੜ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਿ ਬਾਰੇ 
ਸੇਵਾਵਾਂ

ਆਪ੍ਣ ੇਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਿਾਂ PCP ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ 
ਸੰਭਾਲ

ਆਪ੍ਣ ੇਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਦੀ ਨਰਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਲਾਈਨ ਨੰੂ ਰਦਨ ਰਵਚ 24 ਘੰਟੇ, ਹਰ ਹਫ਼ਤ ੇਸੱਤ ਰਦਨ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ 
ਸੰਭਾਲ

ਫ਼਼ੌਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਰਵਚ ਿਾਓ, ਰਿਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਾਂ ਆਪ੍ਣ ੇPCP ਿਾਂ ਨਰਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਲਾਈਨ 
ਨੰੂ ਕਾਲੱ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ 24 ਘੰਰਟਆਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਆਪ੍ਣ ੇPCP ਿਾਂ ਦਿੂ ੇਪ੍੍ਰਵੋਾਈਡਰ ਕਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 911 ‘ਤ ੇਕਾੱਲ ਕਰ ੋਿਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਥਾਂ ‘ਤ ੇਿਾਓ, ਰਿਥ ੇਐਮਰਿੈਂਸੀ ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਤੁਸੀਂ 
ਿਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਾਣਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਬਾਰ ੇਦੱਸਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇPCP ਿਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

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

 ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ 
ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਹੀ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਸੰਦ ਦਾ PCP ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਿਾਂ ਰਕਸੇ ਅਰਿਹੇ ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰ 
ਬਾਰੇ ਸੁਰਣਆ ਹੈ, ਰਿਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਲਈ ਕਰਹ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਰਕ, ਤੁਹਾਡਾ PCP ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ (ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਹਤ 
ਪ੍ਲਾਨ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ) ਦਾ ਰਹੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਰਿਹੜਾ ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦ ੇਹ,ੋ ਿ ੇਉਹ ਤੁਹਾਡ ੇਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਦ ੇਨੈਟਵਰਕ ਰਵਚ ਨਹੀਂ 
ਹ,ੈ ਤਾਂ ਆਪ੍ਣ ੇਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੰੂ ਪ੍ੁੱ ਛ ੋਰਕ ਉਹ ਰਕਹੜ ੇਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਰਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਕਉਂ ਹੈਮੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਕਉਂ ਹੈ

PCP ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਰਦਆਂ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। PCP  
ਨੰੂ ਰਮਲਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਲਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਫ਼਼ੌਰੀ ਰਸਹਤ ਰਚੰਤਾਵਾਂ ਿਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਰਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ੍ਣੇ PCP 
ਨੰੂ ਰਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫ਼਼ੌਰੀ ਰਸਹਤ ਰਚੰਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਰਿਰ ਵੀ ਆਮ 
ਿਾਂਚ (ਵੈੱਲਨੈਸ ਿਾਂਚ ਵੀ ਰਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਓ। ਆਮ ਤ਼ੌਰ ‘ਤੇ, 
ਆਮ ਿਾਂਚ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਰਵਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੰੂ 
ਟਾਲੋ ਨਾ।
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ਰਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਰਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂਰਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਰਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ Apple Health ਰਵਚ ਰਲਰਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਰਸਕ 
ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਵਗਾੜ ਦੇ ਇਲਾਿ ਸਬੰਧੀ 
ਸੇਵਾਵਾਂ (ਇਕੱਰਠਆਂ ਰਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਰਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੋਂ ਿਾਰਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਤੱਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ 
ਹੈ।  ਰਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਰਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਰਠਤ ਪ੍੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੀ ਸੰਭਾਲ 
ਦੇ ਪ੍ਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭ ਪ੍ੈਕੇਿ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ। ਲਾਭਾਂ ਰਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕੋ 
ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਕ ਇਲਾਕਾਈ ਰਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਰਸਹਤ ਿਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਬਿਾਇ ਇਹ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਗਰਠਤ ਪ੍੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਲਾਨ ਰਵਚ ਰਮਲਣਗੀਆਂ।

ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪ੍ਣੀ ਸੰਭਾਲ ਰਵਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਰਵਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੇ 
ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਿਾਂ ਮੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ।

  ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰਵਗਾੜ  ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰਵਗਾੜ  
 ਸਬੰਧੀ ਸਵੇਾਵਾਂ ਰਵਚ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: ਸਬੰਧੀ ਸਵੇਾਵਾਂ ਰਵਚ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

ਮੁਲਾਂਕਣਮੁਲਾਂਕਣ  – ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਹਤ ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰ  
ਵਲੋਂ  “ਇੰਟਰਰਵਉ”। 

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

ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਪ੍੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ  ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਪ੍੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ  
(ਡੀਟ਼ੌਕਸੀਰਫ਼ਕੇਸ਼ਨ)(ਡੀਟ਼ੌਕਸੀਰਫ਼ਕੇਸ਼ਨ) – –    ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪ੍ੀਣ ਿਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ  
ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਰਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਿਦ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਰੋਕਣੀ ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਹੋਵੇ। (MCO ਵਲੋਂ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਅਧਾਰਤ ਇਲਾਿ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ)। ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਿਾਣ  
ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬਾਹਰੀਬਾਹਰੀ  ਮਰੀਜ਼ਮਰੀਜ਼  ਦਾਦਾ  ਇਲਾਿਇਲਾਿ – ਤੁਹਾਡ ੇਭਾਈਚਾਰ ੇਰਵਚ ਰਨਿੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ 
 ਦ ੇਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ।

ਬਾਹਰੀਬਾਹਰੀ  ਮਰੀਜ਼ਮਰੀਜ਼  ਦਾਦਾ  ਇੰਟੈਰਸਵਇੰਟੈਰਸਵ  ਇਲਾਿਇਲਾਿ — ਰਨਿੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦ ੇਅਕਸਰ ਹੋਰ  
ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ।

ਭਰਤੀਭਰਤੀ  ਮਰੀਜ਼ਮਰੀਜ਼  ਦਾਦਾ  ਰਰਹਾਇਸ਼ੀਰਰਹਾਇਸ਼ੀ  ਇਲਾਿਇਲਾਿ — ਰਦਨ ਰਵਚ 24 ਘੰਟੇ ਰਨਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ 
ਰਵਚ ਰਨਿੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ, ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇ
ਰਵਆਪ੍ਕ ਪ੍੍ਰੋਗਰਾਮ।

ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਇਲਾਿ ਬਾਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਇਲਾਿ ਬਾਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ – ਅਫ਼ੀਮ ‘ਤੇ ਰਨਰਭਰਤਾ ਲਈ ਬਾਹਰੀ 
ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਿ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਰਵਚ ਪ੍੍ਰਵਾਰਣਤ ਦਵਾਈਆਂ 
ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹੈ।

ਕੇਸ ਦਾ ਪ੍੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾਕੇਸ ਦਾ ਪ੍੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ – ਮੈਡੀਕਲ, ਸਮਾਿਕ, ਰਸੱਰਖਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਰਵਚ 
ਮਦਦ ਕਰਨਾ। 
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ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਿ/ਭਾਈਚਾਰਕ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਰਵਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਿ/ਭਾਈਚਾਰਕ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਰਵਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ – ਮੈਡੀਕਲੀ ਤ਼ੌਰ 
‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਸੰਭਾਲ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ

ਸਾਵਾਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਵੇਾਵਾਂਸਾਵਾਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਵੇਾਵਾਂ  – ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਰਵਚ ਠਰਹਰਣ ਤੋਂ ਬਚਣ  ਲਈ ਮਦਦ  
ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰਵਚ ਿਾਂ ਘਰ ਵਰਗੀ ਸਰੈਟੰਗ ਰਵਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ।  
ਇਸ ਸਵੇਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਿਾਣ  ਸਬੰਧੀ ਮਲੁਾਂਕਣ  
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਹੈ।

ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਪ੍੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਪ੍੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ    – ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਰਵਚ ਭਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼  
ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਵਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ।  
ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਿਾਣ  ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ  
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਹੈ।

ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਰਟੰਗਾਂ ਰਵਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਰਟੰਗਾਂ ਰਵਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ    
– ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸੈਰਟੰਗ ਰਵਚ ਰਰਹੰਦੇ ਹੋ, ਰਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਰਹੰਦੇ ਹੋ, ਉਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਨਾ।

ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ  – ਬੱਰਚਆਂ, ਵੱਡੇ-ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਿਾਂ ਹੋਰ-ਸਰਭਆਚਾਰਕ  
ਰਪ੍ਛੋਕੜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਬਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪ੍ੈਸ਼ਰਲਸਟ  
ਤੋਂ ਇਲਾਿ ਦੀ ਰਵਉਂਤ ਬਣਾਉਣ ਰਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣਾ।

ਮਨੋ-ਰਚਰਕਤਸਾ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣਮਨੋ-ਰਚਰਕਤਸਾ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ  –ਟੈਸਰਟੰਗ, ਰਿਸ ਨਾਲ ਰੋਗ-ਰਨਦਾਨ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ 
ਇਲਾਿ ਦੀ ਰਵਉਂਤ ਬਣਾਉਣ ਰਵਚ ਮਦਦ ਰਮਲਦੀ ਹੈ।

ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਟ ਰਵਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ 
ਅਰਿਹੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰਦੱਤੀਆਂ ਿਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂ24-ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ, ਿੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਲੋੜਾਂ ਪ੍ੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਾਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਰੀਜ਼ 
ਨੰੂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਿਾਣ  ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• ਫ਼਼ੌਰਨ ਮਦਦ ਲਈ 911 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਿਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦੇ  
ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਰੂਮ ਰਵਚ ਿਾਓ। ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਲਈ 988 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। 
ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਖ਼ਰਤਆਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

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

•   ਵਾੱਰਸ਼ੰਗਟਨ ਰਰਕਵਰੀ ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨਵਾੱਰਸ਼ੰਗਟਨ ਰਰਕਵਰੀ ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨ 24-ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਸਾਲਸੀ  
ਅਤੇ ਰੈਫ਼ਰਲ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਿੋ ਰਕ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪ੍ਦਾਰਥ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ  
ਅਤੇ ਿੂਏਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੱਰਸਆ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱ ਰਦਆਂ ਨਾਲ ਿੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ।  
1-866-789-1511 (TTY 206-461-3219) ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ; ਈਮੇਲ  
recovery@crisisclinic.org; ਿਾਂ warecoveryhelpline.org  
‘ਤੇ ਿਾਓ। ਰਕਸ਼ੋਰ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਮਆਂ ਦ਼ੌਰਾਨ ਰਕਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: 
1-866-833-6546 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ, ਈਮੇਲ teenlink@crisisclinic.org,  
ਿਾਂ 866teenlink.org ‘ਤੇ ਿਾਓ।

• ਖੁ਼ਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਕ਼ੌਮੀ ਲਾਈਫ਼ਲਾਈਨ ਲਈ: 988 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ  
ਿਾਂ ਟੈਕਸਟ ਕਰੋ ਿਾਂ 1-800-273-8255 (TTY ਯੂਜ਼ਰਸ 1-800-799-4889)  
‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

   

  ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਰਮਲ  ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਰਮਲ  
 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ – ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਟੀਰਚਆਂ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ 
ਹੋਰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਿ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨਰਸਕ 
ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। 

ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਇਲਾਿ ਬਾਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂਰਵਅਕਤੀਗਤ ਇਲਾਿ ਬਾਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ  – ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਲਾਨ ਰਵਚਲੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ੂਰੇ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਤਆਰ ਕਰਨਾ।

ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ  – ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਵਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਰਲਖਕੇ ਦੇਣਾ  
ਅਤੇ ਮਾੜੇ-ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ।

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰਨਗਰਾਨੀਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰਨਗਰਾਨੀ ––  ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਰਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,  
ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਰਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ  
ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ।

ਸਮੂਹ ਇਲਾਿ ਸੇਵਾਵਾਂਸਮੂਹ ਇਲਾਿ ਸੇਵਾਵਾਂ – ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਰਿਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਰਿਹੀਆਂ 
ਚੁਣ਼ੌਤੀਆਂ ਦਰਪ੍ੇਸ਼ ਹਨ।

ਹਮਉਮਰ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾਹਮਉਮਰ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ  – ਰਸਖਲਾਈਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਰਵਅਕਤੀ, ਰਿਸ ਦੀਆਂ ਅਰਿਹੀਆਂ 
ਚੁਣ਼ੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਰਸਸਟਮ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ  
ਮੁੜ-ਰਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਾਰਸਲ ਕਰਨ ਰਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।

ਸੰਖੇਪ੍ ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਇਲਾਿਸੰਖੇਪ੍ ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਇਲਾਿ – ਥੋੜ੍ਹਾੀ-ਰਮਆਦ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ, ਿੋ ਇੱਕ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਸਮੱਰਸਆ ‘ਤੇ ਰਧਆਨ ਰਦੰਦੀ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਰਵਾਰ ਦਾ ਇਲਾਿਪ੍ਰਰਵਾਰ ਦਾ ਇਲਾਿ – ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਰਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੱਰਸਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ  
ਰਵਚ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਰਵਾਰ ਨੰੂ ਰਧਆਨ ਰਵਚ ਰੱਖਕੇ ਕੀਤੀ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ।

ਬਹੁਤ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲਾ ਇਲਾਿਬਹੁਤ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲਾ ਇਲਾਿ – ਤੁਹਾਡੇ ਰਨਿੀ ਪ੍ਲਾਨ ਰਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਰਚਆਂ  
ਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ  
ਵਲੋਂ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ।

ਥੈਰੇਰਪ੍ਉਰਟਕ ਸਾਈਕੋ ਿਾਣਕਾਰੀਥੈਰੇਰਪ੍ਉਰਟਕ ਸਾਈਕੋ ਿਾਣਕਾਰੀ  – ਮਾਨਰਸਕ ਰਬਮਾਰੀ, ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਇਲਾਿ 
ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਰਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ, ਰਿਸ ਰਵਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ।

ਰਦਨ ਵੇਲੇ ਸਹਾਇਤਾਰਦਨ ਵੇਲੇ ਸਹਾਇਤਾ – ਖੁ਼ਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਰਰਹਣ-ਸਰਹਣ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਰਸੱਖਣ ਿਾਂ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੰਟੈਂਰਸਵ ਪ੍੍ਰੋਗਰਾਮ।

http://hca.wa.gov/mental-health-crisis-lines.
http://recovery@crisisclinic.org
http://warecoveryhelpline.org
http://teenlink@crisisclinic.org
http://866teenlink.org
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ਅਮਰੀਕੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਅਤੇ ਅਲਾਸਕਾ  ਅਮਰੀਕੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਅਤੇ ਅਲਾਸਕਾ  
ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿਾਣਕਾਰੀਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿਾਣਕਾਰੀ

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਇੰਡੀਅਨ ਿਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਏਟਲ ਇੰਡੀਅਨ 
ਹੈਲਥ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨੇਰਟਵ ਪ੍੍ਰੋਿੈਕਟ ਆੱਫ਼ ਸਪ੍ੋਕੇਨ ਵਰਗੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰਸਹਤ ਸਰਰਵਸ ਇੰਡੀਅਨ ਰਸਹਤ ਸਰਰਵਸ 
(IHS)(IHS) ਫ਼ੈਰਸਰਲਟੀ, ਕਬਾਇਲੀ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍੍ਰੋਗਰਾਮ ਿਾਂ ਸ਼ਰਹਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰਸਹਤ  ਫ਼ੈਰਸਰਲਟੀ, ਕਬਾਇਲੀ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍੍ਰੋਗਰਾਮ ਿਾਂ ਸ਼ਰਹਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰਸਹਤ 
ਪ੍੍ਰੋਗਰਾਮਪ੍੍ਰੋਗਰਾਮ (UIHP)।। ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍੍ਰਵੋਾਈਡਰਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸਰਭਆਚਾਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਰਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਤਾ ਹੈ।  

ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇਣਗੇ ਿਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਸਪ੍ੈਸ਼ਰਲਸਟ ਕੋਲ ਭੇਿਣਗੇ।  
ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ managed care plan, (ਿੋ  ਰਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਰਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਓਨਲੀ 
[BHSO] ਪ੍ਲਾਨ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਾਂ managed care (ਇਸ ਨੰੂ Apple  Health  
ਸੇਵਾ-ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਰਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਤੋਂ ਰਬਨਾ Apple Health ਕਵਰੇਿ ਚੁਣਨ ਬਾਰੇ 
ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਵਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿੇ ਆਪ੍ਣੀ  
ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਿਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਿ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਹਨ,  
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬਾਇਲੀ ਿਾਂ UIHP ਸਟਾਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਪ੍੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾਮੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਪ੍੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ

ਿੇ ਤੁਸੀਂ managed care plan ਤੋਂ ਰਬਨਾ ਐੱਪ੍ਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਿ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ,  
ਤਾਂ IHS ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਬਾਇਲੀ ਰਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ UIHPs  
ਮੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਪ੍੍ਰਬੰਧ (PCCM) ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। PCCM 
ਇੱਕ ਐੱਪ੍ਲ ਹੈਲਥ ਪ੍੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਿੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪ੍੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਰਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਪ੍ੈਸ਼ਰਲਸਟ ਕੋਲ ਰੈਫ਼ਰ 

ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ, ਰਿਵੇਂ ਕਬਾਇਲੀ ਰਸਹਤ ਪ੍੍ਰਗੋਰਾਮ ਿਾਂ UIHP ਦਾ  
ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਹੀ ਪ੍੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਰਵਕਲਪ੍ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪ੍੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ  
ਰਵਕਲਪ੍ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪ੍ੈਣ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਿ ਲਈ ਸਪ੍ੈਸ਼ਰਲਸਟਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਰਸਹਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿੇ PCCM ਪ੍੍ਰੋਗਰਾਮ 
ਰਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਦਲਚਸਪ੍ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ IHS ਫ਼ੈਰਸਰਲਟੀ, ਕਬਾਇਲੀ ਰਸਹਤ 
ਪ੍੍ਰੋਗਰਾਮ ਿਾਂ UIHP ਨੰੂ ਪ੍ੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਕ ਉਹ PCCM ਪ੍੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਵੱਚ ਰਹੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ 
ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣਾ ਨਾਂ ਦਰਿ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ PCCM ਪ੍੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਵੱਚ 
ਆਪ੍ਣਾ ਨਾਂ ਦਰਿ ਕਰਾ ਿਾਂ ਕਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰ ਆਪ੍ਣਾ ਨਾਂ ਦਰਿ ਕਰਾਉਣ ਿਾਂ  
ਨਾਂ ਕਟਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਅਗਲੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।

ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

HCA, ਵਾੱਰਸ਼ੰਗਟਨ ਰਵਚਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਅਤੇ ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ  
ਨੰੂ Apple Health managed care ਅਤੇ managed care ਤੋਂ ਰਬਨਾ Apple 
Health ਕਵਰੇਿ ਰਵਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਰਦੰਦੀ ਹੈ। HCA ਇੰਡੀਅਨ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 
ਰਡਲੀਵਰੀ ਰਸਸਟਮ ਦੀ ਿਰਟਲਤਾ ਨੰੂ ਿਾਣਰਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 
ਰਵਚ ਮਦਦ ਲਈ ਰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਭਆਚਾਰਕ ਤ਼ੌਰ ‘ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ  
ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਹੋਵੇ, ਲਈ ਫ਼ੈਡਰਲ ਨੇਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ

• ਪ੍੍ਰਬੰਰਧਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਲਾਨ ਤੋਂ ਰਬਨਾ ਐੱਪ੍ਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਿ ਰਵਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ 
ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿੋ ਐੱਪ੍ਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਲਈ-ਫ਼ੀਸ ਰਵਚ ਰਹੱਸਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪ੍੍ਰਵਾਣ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ 
ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਿ ਵਲੋਂ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 
ਪ੍ੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਪ੍ਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਲਈ-ਫ਼ੀਸ ਵਾਲੇ 
ਰਸਹਤ ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ https://fortress.wa.gov/hca/
p1findaprovider/ ‘ਤੇ ਿਾਓ। 

• Apple Health managed care ਨਾਲ, managed care ਿੱਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ 

ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪ੍੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਕ  
MCO ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਪ੍ਰਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ  
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਰਵਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਰਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਰਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪ੍ਣੀ ਚੋਣ (ਚੋਣਾਂ) ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ  
ਅਗਲੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪ੍੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ IHS ਫ਼ੈਰਸਰਲਟੀ, 
ਕਬਾਇਲੀ ਰਸਹਤ ਪ੍੍ਰੋਗਰਾਮ ਿਾਂ UIHP ਰਾਹੀਂ ਕਬਾਇਲੀ ਅਰਸਸਟਰ ਨਾਲ ਿੁੜੇ  
ਹੋਏ ਹੋ ਿਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਰਵਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੀ ਚੋਣ (ਚੋਣਾਂ) ਬਾਰੇ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 1-800-562-3022  
‘ਤੇ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਥਾੱਰਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਰਵਚ ਕੋਈ  
ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੁਆਲ ਪ੍ੁੱ ਛਣਾ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

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

ਲੋਕਪ੍ਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹੈ, ਿੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਰਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾਂ ਨਾਲ ਿੁੜੀਆਂ ਰਚੰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮਫੁ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁਪ੍ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਵਹਾਰ  
ਸਬੰਧੀ ਰਸਹਤ ਬਾਰੇ ਰਸ਼ਕਾਇਤ, ਅਪ੍ੀਲ ਿਾਂ ਰਨਰਪੱ੍ਖ ਸਣੁਵਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸੰਭਵ ਪੱ੍ਧਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਚੰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਪ੍ਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਹਤ  
ਪ੍ਲਾਨ ਤੋਂ ਸਤੰੁਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਵਅਕਤੀ ਿਾਂ ਇੱਕ ਅਰਿਹੇ ਰਵਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਾਈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਸਦੇ ਪ੍ਰਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਰਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਰਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾਂ ਹਨ। 

ਹਲਕਾ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਿੋਨ ਨੰਬਰ

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

1-833-721-6011

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

1-833-783-9444
ਿਾਂ 
1-509-783-9444

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 ਅਪੰ੍ਗਤਾ ਹੈਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਪੰ੍ਗਤਾ ਹੈ

ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੋਲਣ ਿਾਂ ਸੁਣਨ ਰਵਚ ਰਦੱਕਤ ਹੈ ਿਾਂ ਤੁਰਣ-ਰਿਰਣ ਰਵਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਰਕਲ  
ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਰਸੈਪ੍ਸ਼ਰਨਸਟ ਨੰੂ ਇਹ ਗੱਲ 
ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਰਰਸੈਪ੍ਸ਼ਰਨਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰੇਗਾ/ਕਰੇਗੀ।

ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘੱਟ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ 
ਰਰਸੈਪ੍ਸ਼ਰਨਸਟ ਨੰੂ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਬਨਾ ਲਾਗਤ ਪ੍ੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ।

  ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਦਦ  ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਦਦ  
 ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਤੁਸੀਂ ਰਬਨਾ ਲਾਗਤ ਆਪ੍ਣੀ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰਵਚ  
ਮਦਦ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ Apple Health ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠਲੀਆਂ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਾਈ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟ  
ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਰਹੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਬਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ।  
ਉਪ੍ਲਬਧ ਟ੍ਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਰਕਸਮਾਂ ਰਵਚ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ: ਸਰਕਾਰੀ  
ਬੱਸ, ਗੈਸ ਵਾਉਚਰ, ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਵਾੱਲੰਟੀਅਰ ਵਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੀਲਾਂ  
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਵਾੱਲੰਟੀਅਰ ਡ੍ਰਾਈਵਰ, ਟੈਕਸੀ, ਵੀਲ੍ਹਾ-ਚੇਅਰ ਵੈਨ ਿਾਂ ਪ੍ਹੁੰ ਚਯੋਗ  
ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੱਸ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਿਹਾਜ਼। ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ:   
hca.wa.gov/transportation-help ‘ਤੇ ਰਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Managed care plan ਤੋਂ ਰਬਨਾ ਐੱਪ੍ਲ ਹੈਲਥ  ਤੋਂ ਰਬਨਾ ਐੱਪ੍ਲ ਹੈਲਥ  
ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
Managed care plan (ਸਵੇਾ-ਲਈ-ਫ਼ੀਸ ਵਿੋਂ ਵੀ ਿਾਰਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਤੋਂ ਰਬਨਾ ਐੱਪ੍ਲ 
ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਿ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਕਝੁ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਵੇਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ 
Apple Health managed care ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਰਵਚ ਦਰਿ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਝੁ ਲਾਭਾਂ 
ਰਵਚ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ: 

• ਲੰਮੀ ਰਮਆਦ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ।

• ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਅਪੰ੍ਗਤਾ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ।

• ਦੰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ।

• ਬੱਰਚਆਂ ਲਈ ਚਸ਼ਮੇ ਅਤੇ ਰਫ਼ਰਟੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ (21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ)।

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

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

ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ  ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ  
ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਪ੍ੈ ਸਕਦੀ ਹੈਪ੍ਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਪ੍ੈ ਸਕਦੀ ਹੈ

  ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ੈ ਸਕਦੀ ਹੈਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ੈ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਿੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘੱਟ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ 
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਰਵਚ ਪ੍ੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ, ਇਸ ਰਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਬਨਾ  
ਲਾਗਤ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ 
ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਰਸੈਪ੍ਸ਼ਰਨਸਟ ਨੰੂ ਦੱਸੋ। ਬੋਲੀ 
ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰਵੱਚ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੰਿ ਉਹ 
ਵੀਡੀਓ ‘ਤੇ ਿਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦ਼ੌਰਾਨ ਿੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਕੇਤ 
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰਵੱਚ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੰਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ‘ਤੇ 
ਿਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦ਼ੌਰਾਨ ਿੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਪ੍ਣੇ ਲਈ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਵਿੋਂ ਪ੍ਰਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਿਾਂ ਦੋਸਤ ਨੰੂ ਰਲਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ 
ਇਹਨਾਂ ਪ੍ੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਂ ਰਵਚੋਂ ਰਕਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ 
ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਰਸਖਲਾਈ ਲਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾ 
ਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਦੂਿੇ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਰਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।  
hca.wa.gov/interpreter-services ‘ਤੇ ਹੋਰ ਿਾਣੋ।

http://hca.wa.gov/transportation-help
http://hca.wa.gov/interpreter-services
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2022 Washington Apple Health ਪ੍ਲਾਨ ਦਾ ਰਰਪ੍ੋਰਟ ਕਾਰਡਪ੍ਲਾਨ ਦਾ ਰਰਪ੍ੋਰਟ ਕਾਰਡ

ਇਹ ਰਰਪ੍ੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਕ Washington Apple Health ਦੇ ਪ੍ਲਾਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਖੇਤਰਾਂ ਰਵੱਚ ਇਕ-ਦੂਿੇ 
ਨਾਲ ਰਕਵੇਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਰਪ੍ੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਲਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕਰ  
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 

This report card shows how Washington Apple Health plans compare to each other in key performance areas. You can use this report card to help guide 
your selection of a plan that works best for you.
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2021 Washington Apple Health 
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•  

• 

•

•

 

ਕਾਰਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 
ਦਾ ਖੇਤਰ

Amerigroup 
Washington

 Coordinated Care 
of Washington

 Community Health 
Plan of Washington

Molina Healthcare 
of Washington

 United Healthcare 
Community Plan

• 

• 

• 

ਦੇਖਭਾਲ 
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਸਹਤਮੰਦ 
ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ

ਔਰਤ� ਅਤੇ ਮਾਵ� 
ਨੰੂ ਿਸਹਤਮੰਦ 
ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ

ਿਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ 
ਅਤੇ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਾ

ਢੁਕਵ� ਦੇਖਭਾਲ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਬੱ ਚਿ ਆਂ ਨੰ ੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ 
ਗਈ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ

ਬੱਿਚ ਆਂ ਲਈ 
ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ

ਮੁੱ ਖ: ਸੰਪੂਰਣ ਐ�ਪਲ ਿਸਹਤ 
ਪਲਾਨ� ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਜ� ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

ਔਸਤ ਤ� �ਪਰ

ਔਸਤ

ਔਸਤ ਤ� ਥੱਲੇ

ਇਹ ਰੇਿਟੰਗ� ਿਸਹਤ-ਪਲਾਨ� ਅਤੇ 2021 
 ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ-ਪਲਾਨ ਮ�ਬਰ� ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ� 
 ਤ� ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ 
  ਅਧਾਿਰਤ ਸਨ। (ਸੰਭਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ 
  (Getting Care) ਸ਼�ੇਣੀ ਿਵੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ 
   ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਕੁਝ-ਕੁ ਡਾਟਾ 2020 ਤ� 
    ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ) 

ਸੁਤੰਤਰ ਆੱਡੀਟਰ� ਵਲ�  ਸਟੀਕਤਾ ਲਈ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਿਸਹਤ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਸਕੋਰ� 
 ਨੰੂ ਉਹਨ� ਮ�ਬਰ ਆਬਾਦੀ ਜ� ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ� 
 ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਲਈ ਿਵਵਸਿਥਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ 
  ਿਗਆ ਸੀ।

ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ�

ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਡਾੱਕਟਰ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਹੰੁਦੀ ਹੈ
ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਲੋੜ�ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਜਦ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ 

ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਸਹਤਮੰਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ

ਪਲਾਨ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਨ� ਮ ਵਾਲੀਆਂ ਜ�ਚ� ਕੀਤੀਆਂ 
ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ
ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਕਾਕਰਣ ਿਮਲਦਾ ਹੈ
ਬੱਚੇ ਜਦ� ਿਬਮਾਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਤ� ਢੁਕਵ� ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਔਰਤ� ਅਤੇ ਮਾਵ� ਨੰੂ ਿਸਹਤਮੰਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ
ਔਰਤ� ਨੰੂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਸਹਤ ਜ�ਚ� ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ,  
ਸਰਿਵਕਲ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ 
ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵ� ਨੰੂ ਉਹਨ� ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇਖਭਾਲ 
ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ

ਿਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਾ
ਇਹ ਪਲਾਨ ਆਪਣੇ ਮ�ਬਰ� ਨੰੂ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਤ� ਚੱਲਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਕਾਬੂ 
ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਦਮਾ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ 
ਜ� ਸ਼ੂਗਰ ਆਿਦ
ਇਹ ਪਲਾਨ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਅਤੇ ਢੁਕਵ� ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਰੋਕਣ 
ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਢੁਕਵ� ਦੇਖਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ
ਮ�ਬਰ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਢੁਕਵ� ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ 
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ
ਡਾੱਕਟਰ�, ਸਪੈਸ਼ਿਲਸਟ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੁੱ ਚੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮ�ਬਰ �ਚੀ 
ਰੇਿਟੰਗ ਦੇਣ

ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ
ਮ�ਬਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਪਲਾਨ ਲਈ �ਚੀ 
ਰੇਿਟੰਗ ਦੇਣ
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ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ::
• ਆਪ੍ਣੀ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਰਿਸ ਰਵਚ ਇਲਾਿ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 

ਕਰਨ ਰਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।

• ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਿਾਣਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਰਸਰ ਪ੍ਹੁੰ ਚਣਾ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਰਹੇ  
ਹੋ ਿਾਂ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ  
ਰਵਚ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੰੂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਰਦਓ, ਰਿਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ  
ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੰੂ ਉਹੀ ਸਰਤਕਾਰ ਰਦਓ, ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।.

• ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ੍ਣਾ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਸਹਤ 
ਪ੍ਲਾਨ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਰਲਆਓ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਰਕਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ  
ਹਨ, ਬਾਰੇ ਿਾਣੋ।

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

• ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਰਸਹਤ ਸਮਰਸਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣੋ ਅਤੇ ਰਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸਰਹਮਤੀ  
ਵਾਲੇ ਇਲਾਿ ਦੇ ਟੀਚੇ ਰਤਆਰ ਕਰਨ ਰਵਚ ਰਹੱਸਾ ਲਓ।

• ਆਪ੍ਣੀ ਰਸਹਤ ਬਾਰੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਨੰੂ ਮੁਕੰਮਲ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਰਦਓ, ਤਾਂਿੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਭਾਲ ਰਮਲ ਸਕੇ।

• ਰਿਹੜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਰਹਮਤ ਹੋਏ ਹੋ, ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰ  
ਦੀਆਂ ਰਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ।

• ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਿ ਨਾ ਕੀਤਾ, 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਿਾਇਜ਼ੇ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਵਚ ਰਲਰਖਆ ਿਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਪ੍੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਵਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਇੱਕ 
ਿਾਰਮੇਸੀ, ਕੰਟਰੋਲਸ਼ੁਦਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਅਤੇ ਆਮ 
ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਰਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ  
12 ਮਹੀਰਨਆਂ ਤੱਕ ਉਸੀ ਪ੍ਲਾਨ ਰਵਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਰਹਣਾ ਪ੍ੈਣਾ ਹੈ। 

• ਤੁਸੀਂ wahealthplanfinder.org ‘ਤੇ Washington Healthplanfinder 
ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਰਦਆਂ ਆਪ੍ਣੀ ਸਲਾਨਾ ਕਵਰੇਿ ਨਰਵਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ 
ਖਾਤੇ ਰਵਚਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ  
ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਰਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਰਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਹਨ ਅਤੇ 
ਆਪ੍ਣੀ ਰਸਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਰਵਚ ਮਦਦ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ 
ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਰਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਖੁੰ ਝਣ 
ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਹੁੰ ਚਦੇ, 
ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਹਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਿ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹ:ੈ:
• ਆਪ੍ਣੀ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਰਿਸ ਰਵਚ ਇਲਾਿ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹੈ,  

ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਰਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।

• ਲਾਗਤ ਨੰੂ ਰਧਆਨ ਰਵਚ ਰੱਖੇ ਰਬਨਾ, ਇਲਾਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਰਵਕਲਪ੍ਾਂ  
ਬਾਰੇ ਪ੍ਤਾ ਹੋਣਾ।

• ਆਪ੍ਣੇ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਰਵਚ ਦੂਿੇ ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਰਾਇ ਲੈਣੀ।

• ਬਹੁਤ ਰਜ਼ਆਦਾ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਰਬਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣਾ।

• ਸਰਤਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਰਵਹਾਰ ਕਰਨਾ। ਪੱ੍ਖਪ੍ਾਤ ਦੀ ਆਰਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।  
ਰਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਰਲੰਗ, ਰਿਣਸੀ ਤਰਿੀਹ, ਉਮਰ, 
ਧਰਮ, ਮੱਤ ਿਾਂ ਅਪੰ੍ਗਤਾ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਿਾਂ ਪੱ੍ਖਪ੍ਾਤੀ ਰਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ  
ਿਾ ਸਕਦਾ।

• ਰਕਸੇ ਬੁਰੇ ਨਤੀਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਰਬਨਾ ਆਪ੍ਣੀ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ  
ਅਤੇ ਰਚੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱ ਲ੍ਹਾਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। 

• ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਨੰੂ ਗੁਪ੍ਤ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਰਨੱਿਤਾ ਅਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇ।.

• ਆਪ੍ਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਰਕਾੱਰਡਾਂ ਦੀ ਕਾੱਪ੍ੀਆਂ ਲਈ ਕਰਹਣਾ ਅਤੇ ਲੈਣੀਆਂ।

• ਲੋੜ ਪ੍ੈਣ ‘ਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਰਕਾੱਰਡਾਂ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਹਣਾ  
ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣੇ।.

• ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਰਹਣਾ ਅਤੇ ਲੈਣੀ:

» ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ।

» ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਤੇ ਸਪ੍ੈਸ਼ਰਲਸਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ  
ਨੰੂ ਰੈਫ਼ਰਲ ਰਕਵੇਂ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

» ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਰਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ  
ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੰੂ ਰਕਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

» ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਵਕਲਪ੍ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਕਸਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ  
ਰਕਉਂ ਰਮਲ ਰਹੀ ਹੈ।

» ਆਪ੍ਣੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਆਪ੍ਣਾ ਰਸ਼ਕਵਾ ਿਾਂ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਿ ਕਰਨ  
ਲਈ ਰਕਵੇਂ ਮਦਦ ਲਓ।

» ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਦਾ ਿੱਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ, ਰਿਸ ਰਵਚ ਪ੍ਾੱਰਲਸੀਆਂ  
ਅਤੇ ਅਮਲ, ਪ੍੍ਰੈਕਰਟਸ ਸੇਧਾਂ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਰਕਵੇਂ ਰਦੱਤਾ  
ਿਾਏ, ਸ਼ਾਰਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

• ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਲਾਨਾ ਤ਼ੌਰ ‘ਤੇ ਰਲਖਤ ਰਵਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਹੱਕ ਅਤੇ  
ਰਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਰਵਚ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਅਤੇ  
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਰਵਗਾੜ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ।

• ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਿੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੈਣਾ।

• ਮਾਨਰਸਕ ਿਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਸਹਤ ਦੇ ਅਗਾਉਂ ਰਹਦਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਾਰਮ ਮੁਕੰਮਲ  
ਕਰਨ ਰਵਚ ਮਦਦ ਲੈਣਾ।

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਤੋਂ ਨਾਖੁ਼ਸ਼ ਹੋਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਤੋਂ ਨਾਖੁ਼ਸ਼ ਹੋ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖ਼ਰਤਆਰਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੰੂ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ 
ਹੈ। ਰਸ਼ਕਾਇਤ, ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਰਲਟੀ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾੱਕਟਰ ਿਾਂ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ 
ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਲ ਰਕਹੋ ਰਿਹਾ ਰਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਿਾਂ ਰਲਖਤੀ 
ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਰਦਆਂ ਹੀ:

• ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੋ ਕੰਮਕਾਿੀ ਰਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿੋਨ ਿਾਂ ਰਚੱਠੀ  
ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਕ ਇਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਰਮਲ ਗਈ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਚੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਰਨਪ੍ਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 
ਪ੍ਰ 45 ਰਦਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਨੰੂ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਰਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ  
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

http://wahealthplanfinder.org 
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ਰਨੱਿਤਾ ਬਾਰੇ ਨੋਟਰਨੱਿਤਾ ਬਾਰੇ ਨੋਟ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ, ਤੁਹਾਡ ੇProviderOne 
ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੰੂ ਛੱਡਕੇ ਕੋਈ ਰਨਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। ਿੇ ਕਾਰਡ ਗੁੰ ਮ ਿਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 
ਰਨੱਿਤਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਥਾੱਰਰਟੀ (HCA), ਨਾ 
ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਿਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ 
ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਨਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ੁੱ ਛਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਸੱਰਧਆਂ ਸੰਪ੍ਰਕ 
ਕਰੇਗਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਆਪ੍ਣੀ ਰਨਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ, ਰਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਰਸਰਕਓਰਰਟੀ 
ਨੰਬਰ ਰਕਸੇ ਅਰਿਹੇ ਰਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਿੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ੁੱ ਛਣ ਲਈ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਹਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ 
ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਅਤ ੇHCA ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਹਤ ਲਾਭ 
ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਰਸਹਤ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਂਰਝਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਇਲਾਿ ਕਰਨਾ, 
ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ; ਕਾਨੰੂਨ ਵਲੋਂ ਰਦੱਤੀ ਗਈ 
ਆਰਗਆ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਣਾਂ ਲਈ। ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨਾਂ ਅਤ ੇ 
HCA ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਹਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਗੁਪ੍ਤ ਰੱਖੇ।

HCA ਦੀ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਾੱਰਲਸੀ ਪ੍ੜ੍ਹਾਣ ਲਈ hca.wa.gov ‘ਤੇ 
ਿਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ੇਿ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਰਹੱਸੇ ‘ਤੇ “ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ” ‘ਤੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ। ਿੇ 
ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਦੀ ਰਨੱਿਤਾ ਪ੍ਾੱਰਲਸੀ ਪ੍ੜ੍ਹਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਆਪ੍ਣੇ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਿਾਂ ਪ੍ਲਾਨ  
ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਿਾਓ।

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ  ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ  
ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਨਰਣੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁ਼ਸ਼ ਹੋਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਨਰਣੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁ਼ਸ਼ ਹੋ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖ਼ਰਤਆਰਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੰੂ ਅਪ੍ੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ  
ਹੈ। ਅਪ੍ੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਕਸਮ ਦੀ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ, ਰਿਸ ਰਵਚ 
ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਘੇਰੇ ਹੇਠਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਵਰੇਿ  
ਿਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਿਾਇਜ਼ਾ ਲਏ। 

• ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਲਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਰਲਖਤ ਰਵਚ ਦੱਸੇਗਾ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਪ੍ੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਅਪ੍ੀਲ ਰਕਵੇਂ ਦਾਇਰ 
ਕਰੋ, ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਰਮਲ ਕਰੇਗਾ। 

• ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ 5 ਰਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਕ ਇਸ  
ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪ੍ੀਲ ਰਮਲ ਗਈ ਹੈ।

• ਰਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਚੰਤਾਵਾਂ ਰਨਪ੍ਟਾਈਆਂ ਿਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 
ਹਨ, ਰਿਸ ਰਵਚ 28 ਕੈਲੰਡਰ ਰਦਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਲੱਗਣ।

ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਰਲਖਤੀ ਨੋਰਟਸ ਉਪ੍ਲਬਧ 
ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਪ੍ੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਰਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਫ਼਼ੌਰੀ ਹੈਕੀ ਇਹ ਫ਼਼ੌਰੀ ਹੈ  ?  ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਪ੍ੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫ਼਼ੌਰੀ ਸਰੀਰਕ  
ਿਾਂ ਰਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਰਸਹਤ ਸਰਥਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਫ਼਼ੌਰੀ (ਤੇਜ਼) 
ਿਾਇਜ਼ੇ ਿਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਰਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਥਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਤੰਨ ਕੈਲੰਡਰ ਰਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ  
ਕੀਤਾ ਿਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਵਾਲੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  
ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਹੱਥ-ਪ੍ੁਸਰਤਕਾ ਵੇਖੋ।
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HCA ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਹੰੁਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਾਂ ਰਕਸ ੇਹੋਰ ਰੂਪ੍ ਿਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਰਵਚ ਦਸਤਾਵਜੇ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ,  
ਤਾਂ ਰਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇ1-800-562-3022 (TRS: 711) ‘ਤੇ ਕਾਲੱ ਕਰੋ।

ਆਪ੍ਣ ੇਸਆੁਲਾਂ ਦੇ ਿਵਾਬ ਰਕਥੋਂ ਲਓਆਪ੍ਣ ੇਸਆੁਲਾਂ ਦੇ ਿਵਾਬ ਰਕਥੋਂ ਲਓ

ਿੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈੋ ਸਆੁਲ ਹਨਿੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈੋ ਸਆੁਲ ਹਨ ਸੰਪ੍ਰਕਸੰਪ੍ਰਕ

• ਤੁਹਾਡਾ Washington Apple Health 
(Medicaid) ਕਵਰੇਿ

• ਆੱਨਲਾਈਨ: hca.wa.gov/apple-health

• ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਬਦਲਣੇ
• ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ  

ਯੋਗਤਾ
• ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਡ

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

• ProviderOne  ਕਲਾਇੰਟ ਪ੍ਰੋਟਲ: https://www.waproviderone.org/client

• ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਚੁਣਨਾ
• ਘੇਰੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
• ਤੁਹਾਡੀ ਮਡੈੀਕਲ ਸੰਭਾਲ
• ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ
• ਸਪ੍ਸ਼ੈਰਲਸਟਾਂ ਨੰੂ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰਨਾ
• ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਕਾਰਡ

ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ।
ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਹਤ ਪ੍ਲਾਨ ਦਾ ਿੋਨ ਨੰਬਰ ਇਸ ਪ੍ੁਸਰਤਕਾ ਦੇ ਪੰ੍ਨਾ 5 ‘ਤੇ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਰਵਚਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਰਿਵੇਂ: 
ਪ੍ਤਾ, ਆਮਦਨ, ਰਵਆਹੁਤਾ ਦਰਿਾ, ਗਰਭ, 
ਿਨਮ ਿਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣਾ।

ਬੱਰਚਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਰਪ੍ਤਾ/ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਰਲਆਂ ਲਈ ਕਵਰੇਿ:ਬੱਰਚਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਰਪ੍ਤਾ/ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਰਲਆਂ ਲਈ ਕਵਰੇਿ:
• ਆੱਨਲਾਈਨ: wahealthplanfinder.org ਿਾਂ 
• 1-855-923-4633 (TTY/TDD ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਾੱਲ 1-855-627-9604) ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰ ੋ
ਉਹਨਾਂ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਵਰੇਿ, ਿੋ ਬਜ਼ਰੁਗ, ਨੇਤਰਹੀਣ ਿਾਂ ਅਪ੍ਾਹਿ (ਅਪੰ੍ਗ)  ਉਹਨਾਂ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਵਰੇਿ, ਿੋ ਬਜ਼ਰੁਗ, ਨੇਤਰਹੀਣ ਿਾਂ ਅਪ੍ਾਹਿ (ਅਪੰ੍ਗ)  
ਹਨ ਿਾਂ ਰਿਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲੰਮੀ ਰਮਆਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ:ਹਨ ਿਾਂ ਰਿਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲੰਮੀ ਰਮਆਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ:
• ਆਪ੍ਣੇ DSHS ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ (CSO) ਰਵਚ ਪ੍ਹੁੰ ਚੋ ਿਾਂ ਵਾਰਸ਼ੰਗਟਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ 

washingtonconnection.org ‘ਤੇ ਿਾਓ।

http://hca.wa.gov/apple-health
https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus/
https://www.waproviderone.org/client
http://wahealthplanfinder.org
https://www.washingtonconnection.org/home/


ਹੇਠਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰਦਓ, ਤਾਂਿੋ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਕਾੱਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ  ਹੇਠਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰਦਓ, ਤਾਂਿੋ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਕਾੱਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ  
ਕੋਲ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ।ਕੋਲ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ।

ਨਾਂ ਅਤੇ ਥਾਂਨਾਂ ਅਤੇ ਥਾਂ ਿੋਨ ਨੰਬਰਿੋਨ ਨੰਬਰ

ਡਾੱਕਟਰ

ਸਪ੍ੈਸ਼ਰਲਸਟ

ਸਪ੍ੈਸ਼ਰਲਸਟ

ਸਪ੍ੈਸ਼ਰਲਸਟ

ਿਾਰਮੇਸੀ

ਿਾਰਮੇਸੀ

ਹਸਪ੍ਤਾਲ

ਕਾਉਂਸਲਰ
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