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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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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
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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). 

HCA 65-153 (3/17) 

[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 65-153 (3/17) 

[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 ਆਪਣੀਆ ਂਸਿ ੇਾਿਾਂ ਤੱਕ ਇਕ ੋ ਵਜਾ ਹੀ ਪਹੰਚ ੁਦਣ ੇਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਹ। ੈਜਾ ੇ ਤਹੁ ਾਨੰ ੂ ਵਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈ ਜਾਾਂ ਵਕ ਸ ੇ ਹਿੋ ਿਪੂ ਜਾਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਿਚ ਦਸਤਾਿਜੇ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕਿ 
ਪਾ ਕਿਕ ੇ1-800-562-3022 (TRS: 711) ‘ਤੇ ਕਾਲੱ ਕਿ।ੋ
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ਜਾ ੇਤੁਹਾਡ ੇਕੋਈ ਸੁਆਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਸਵਤਕਾ ਵਿਚੋਂ ਜਾਿਾਬ ਨਹੀਂ ਵਿਲਣੇ। ਵਕਿਪਾ ਕਿਕ ੇ
ਲੇਪਾਲਕ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਿੋ।

ਲੇਪਾਲਕ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ  ਲੇਪਾਲਕ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ  
ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ (FCAS)ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ (FCAS)

    ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਪੁਸਵਤਕਾ ਵਿਚ ਕੀ ਵਿਲੇਗਾ।ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਪੁਸਵਤਕਾ ਵਿਚ ਕੀ ਵਿਲੇਗਾ।

Washington Apple Health ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹ ੈ 5 

ਐੱਪਲ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ 5

ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਿਾ ਕਾਿਡ 6

ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ (ਿੁਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ) 7

ਵਿਹਾਿ ਸਬੰਧੀ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ 8

ਅਿਿੀਕਨ ਇੰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਅਲਾਸਕਾ ਿੂਲ ਦੇ ਲੋਕ  11

ਵਿਹਾਿ ਸਬੰਧੀ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਕਿੋ  13

ਸੇਿਾਿਾਂ, ਵਜਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ  

ਕਿਨ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹ ੈ 14

ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਜੰ਼ਿੇਿਾਿੀਆ ਂ 15

ਸਾਡੇ/ਸਿੋਤ ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਕਿ ੋ 16

ਇਸ ਪੁਸਵਤਕਾ ਬਾਿੇ ਦਾਅਿਾ-ਵਤਆਗਇਸ ਪੁਸਵਤਕਾ ਬਾਿੇ ਦਾਅਿਾ-ਵਤਆਗ::

ਇਹ ਪੁਸਵਤਕਾ ਤੁਹਾਨੰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਿੇ ਜਾਾਣਕਾਿੀ ਦਏਗੀ ਅਤੇ  
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜੰ਼ਿੇਿਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਿਾਹੀਂ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਵਕਿੇਂ ਬਾਿੇ ਿੇਿਿਾ ਵਦੰਦੀ ਹੈ। ਵਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਵਧਆਨ ਵਦਓ ਵਕ 
ਇਹ ਪੁਸਵਤਕਾ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਹੱਕ ਜਾਾਂ ਹੱਕਦਾਿੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਇਸ ਪੁਸਵਤਕਾ ‘ਤੇ ਵਨਿਭਿ ਨਹੀਂ ਿਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ Apple 
Health Foster Care (AHFC) ਬਾਿੇ ਜਾਾਣਕਾਿੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਸ੍ਰੋਤ 
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਥਾੱਵਿਟੀ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ hca.wa.gov/about-
hca/rulemaking ‘ਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਨੇਿਾਂ  ਬਾਿੇ ਪੰਨੇ ਿੇਖਕ ੇ 
AHFC ਬਾਿੇ ਿੇਿਿ ੇਿਾਲੀ ਜਾਾਣਕਾਿੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

1-800-562-3022 ਡਾਇਲ ਕਿਕੇ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿੋਡਾਇਲ ਕਿਕੇ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿੋ

ਵਿਕਾੱਿਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿਚ ਵਕਹਾ ਜਾਾਏਗਾ, “This call may be 
monitored or recorded for quality purposes
…. Thank you for calling the Health Care Authority Washington’s 
Apple Health Medicaid…”

1 ਦੱਬੋਦੱਬੋ

ਅਗਲੇ ਵਿਕਾੱਿਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਾਜ਼ ਆਏਗੀ, “If you have 
an extension number, press 1 now…”

1 ਦੱਬੋਦੱਬੋ

ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਨੰਬਿ 15480 ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਾਜ਼ ਆਏਗੀ, “Your call is 
being transferred to an agent, please hold.”

http://hca.wa.gov/about-hca/rulemaking
http://hca.wa.gov/about-hca/rulemaking
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Washington Apple Health ਵਿਚ ਸੁਆਗਤ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਪੁਸਵਤਕਾ ਵਿਲ ਿਹੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵਜਾਹੇ Apple Health Foster Care (AHFC) ਵਿਚ ਨਾਂ ਦਿਜਾ ਕਿਾਇਆ ਹੈ, ਜਾੋ ਉਹਨਾਂ ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ ਕਿਿੇਜਾ  
ਉਪਲਬਧ ਕਿਦੀ ਹੈ, ਜਾੋ ਲੇਪਾਲਕ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਹਨ ਜਾਾਂ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲੈ ਵਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਵਦਆਿਥੀ (ਸਾਬਕਾ ਲੇਪਾਲਕ ਸੰਭਾਲ ਯੂਥ) ਹੈ।*

ਿਾਵਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਥਾੱਵਿਟੀ (HCA) Apple Health ਨੰੂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ AHFC ਸ਼ਾਵਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਿਿੇਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਨਾਲ 
ਇਕਿਾਿਨਾਿੇ ਕਿਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਿੈਡੀਕਲ ਲਾਭ ਹੱਥ-ਪੁਸਵਤਕਾ ਵਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਘੇਿੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਿੇ ਹੋਿ  
ਿੇਿਿੇ ਦਏਗੀ।

ਵਬਹਤਿ ਸੰਭਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਾਅਦੇ ਦੇ ਵਹੱਸੇ ਿਜਾੋਂ, ਸਟੇਟ ਭਿ ਵਿਚ Apple Health Foster Care ਪ੍ਰੋਗਿਾਿ ਵਿਚ ਸਿੀਿਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਿ ਸਬੰਧੀ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸ਼ਾਵਿਲ 
ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਜਾਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੰਗਵਠਤ Managed care ਿਜਾੋਂ ਜਾਾਵਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। Managed care plan ਨਾਲ ਸੰਗਵਠਤ Managed care ਤਾਲਿੇਲ ਕਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੀਿਕ  
ਅਤੇ ਵਿਹਾਿ ਸਬੰਧੀ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿਚ ਿਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦੀ ਿਿਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਗਾੜ ਦੀਆਂ ਇਲਾਜਾ  
ਬਾਿੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸ਼ਾਵਿਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਐੱਪਲ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂਐੱਪਲ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ
ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਉਪਲਬਧ ਸੇਿਾਿਾਂ ਹਨ:

• ਜ਼ਿੂਿੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਡਾੱਕਟਿ ਜਾਾਂ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਿਿ ਨਾਲ ਿੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 
ਕਿਨਾ, ਇਸ ਵਿਚ ਿੋਗ-ਵਨਿਾਿਕ ਅਤੇ ਵਨਿੋਗ ਿਵਹਣ ਸਬੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਿ 
ਵਬਿਾਿੀ ਨਾਲ ਨਵਜੱਾਠਣਾ ਸ਼ਾਵਿਲ ਹ ੈ

• ਐਿਿਜਾੈਂਸੀ ਵਿਚ ਿੈਡੀਕਲ ਸੰਭਾਲ

• ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜਾ ਸਬੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਵਜਾਸ ਵਿਚ ਿੂੰ ਹ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ  
ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸ਼ਾਵਿਲ ਹੈ

• ਲੈਬੋਿੇਟਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ

• ਦਿਾਈਆਂ ਵਲਖਕੇ ਦੇਣੀਆਂ

• ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਿਤੀ ਹੋਣਾ

• ਿਿੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਤੁਿਣ-ਵਿਿਣ ਸਬੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਂ

• ਿੁੜ-ਿਸਾਉਣ ਅਤੇ ਿਸਾਉਣ** ਸਬੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਿਣ

• ਿਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ

• ਜੱਾਚਾ-ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਜੰਾਿੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ

ਵਧਆਨ ਵਦਓ: ਇਹ ਸੂਚੀ ਵਸਿਫ਼ ਆਿ ਜਾਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿੰਟੀ ਨਹੀਂ 
ਵਦੰਦੀ ਵਕ AHFC ਸੇਿਾ ਨੰੂ ਕਿਿ ਕਿੇਗੀ।

ਘੇਿੇ ਹੇਠਲੇ ਿਾਧੂ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਦੀ ਿੈਂਬਿ  
ਦੀ ਹੱਥ-ਪੁਸਵਤਕਾ ਿੇਖੋ। ਜਾੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੇਿਾ, ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਗਈ  
ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਿ ਜਾਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਿੋ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨਤੁਹਾਡਾ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ    

ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਥਾੱਵਿਟੀ (HCA) ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਿੇਜਾ ਉਪਲਬਧ ਕਿਾਉਣ ਲਈ  
ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਇਕਿਾਿਨਾਿਾ ਕੀਤਾ ਹੈ:

* ਅਸੀਂ, ਇਹ ਲਾਭ ਲੈ ਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਨ ਲਈ ਇਸ ਪੂਿੀ ਪੁਸਵਤਕਾ ਵਿਚ 
“ਤੁਸੀਂ” ਦੀ ਿਿਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਝਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਬਹੁਤਾ ਸਿਾਂ ਲਾਭ ਲੈ ਿਹੇ ਬੱਚੇ  
ਲਈ ਵਜੰ਼ਿੇਿਾਿ ਬਾਲਗ਼ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪੁਸਵਤਕਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ।

** ਜੇਾ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਿੇਖਣ ਲਈ ਸੰਪਿਕ ਕਿੋ।

ਕਝੁ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿਚ, ਤੁਸੀਂ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਨਾਂ ਵਲਖਿਾਏ ਵਬਨਾ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲੈ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਾ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀਆਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਾਂ ਿੱਧ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, 
ਤਾਂ ਫ਼ਿੌਨ ਸਾਡੀਲੇਪਾਲਕ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਕਾਲੱ ਕਿ।ੋ ਸਾਡੇ 
ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਿਨ ਲਈ 1-800-562-3022, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 15480 ‘ਤੇ ਕਾਲੱ ਕਿ।ੋ 
     ਤੁਹਾਡਾਤੁਹਾਡਾ Apple Health ਤੋਂ ਅਲਾਿਾ ਵਸਹਤ ਬੀਿਾ  ਵਸਹਤ ਬੀਿਾ ਹੈ ਜਾਾਂ Medicare ਲਈ ਯੋਗ  

ਹੋ ਗਏ ਹੋ।

     ਤੁਸੀਂ ਬੇਘਿ ਹੋ,ਤੁਸੀਂ ਬੇਘਿ ਹੋ, ਪਨਾਹਗਾਹ ਵਿਚ ਿਵਹੰਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਆਿਜ਼ੀ ਪਤਾ ਹੈ।

     ਤੁਸੀਂ ਅਿਿੀਕਨ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਿੂਲ ਦੇ ਹੋ।ਤੁਸੀਂ ਅਿਿੀਕਨ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਿੂਲ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਸਹਤ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ 
ਹੇਠਲੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪਲਾਨ ਿਾਹੀਂ ਕਿਿੇਜਾ ਦੀ ਬਜਾਾਇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਬਾਿੇ ਵਿਚਾਿ 
ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

     ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਣ ਿਾਲੀ ਿੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਹੈਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਣ ਿਾਲੀ ਿੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਹ ੈਅਤੇ ਡਾੱਕਟਿ ਜਾਾਂ ਵਸਹਤ 
ਪਲਾਨ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜਾ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ  
ਨੰੂ ਜਾੋਖਿ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਦੇ ਿੈਂਬਿ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਦੇ ਿੈਂਬਿ ਦੀਆਂ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਿੇ ਨੰਬਿ ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਕਿੋ, ਜਾਦੋਂ:ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਿੇ ਨੰਬਿ ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਕਿੋ, ਜਾਦੋਂ:

	 ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਵਸਆ ਹੋਿੇ। 
	  ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਿੇ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਿ ਲੱਭਣ  

ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਿ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
	  ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਿੁਢਲਾ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਿ (PCP) ਬਦਲਣਾ 

ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।  
	  ਤੁਹਾਡਾ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਆਈਡੀ ਕਾਿਡ ਗੁਆਚ ਵਗਆ  

ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।
	  ਤੁਹਾਨੰੂ (ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ )ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

	  ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸਿੇਾਿਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Apple Health Core Connections \[ਕੋਆੱਿਡੀਨੇਵਟਡ ਕੇਅਿ ਆੱਫ਼ [ਕੋਆੱਿਡੀਨੇਵਟਡ ਕੇਅਿ ਆੱਫ਼ 
ਿਾੱਵਸ਼ੰਗਟਨ ਿਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ] ਿਾੱਵਸ਼ੰਗਟਨ ਿਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ] 1-844-354-9876 ਜਾਾਂ ਿੈਬਸਾਈਟ   ਜਾਾਂ ਿੈਬਸਾਈਟ  
‘ਤੇ ਆੱਨਲਾਈਨ:‘ਤੇ ਆੱਨਲਾਈਨ:
coordinatedcarehealth.com/members/foster-care.htm

http://coordinatedcarehealth.com/members/foster-care.htm
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ਤੁਹਾਡਾਤੁਹਾਡਾ AHFC (Apple Health ਲੇਪਾਲਕ ਸੰਭਾਲ) ਲੇਪਾਲਕ ਸੰਭਾਲ) 
ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਕਾਿਡਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਕਾਿਡ  

Apple Health ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ 
ਵਲਖਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਆਈਡੀ ਕਾਿਡ ਦੇ ਨਾਲ 
ਨਾਲ ਡਾੱਕਟਿ ਜਾਾਂ ਿੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਿੇ 
ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਿ (PCP) ਦੀ ਚੋਣ ਵਕਿੇਂ ਕਿੋ, 
ਬਾਿੇ ਹੋਿ ਜਾਾਣਕਾਿੀ ਵਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ 
ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਆਈਡੀ ਕਾਿਡ, ਹੇਠਾਂ 
ਵਦੱਤੇ ਕਾਿਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਿਿਗਾ ਨਜ਼ਿ 

ਆਏਗਾ। ਇਹ ਕਾਿਡ ਿੀ ਿੱਖੋ! ਡਾੱਕਟਿ, ਿਾਿਿੇਸੀ ਜਾਾਂ ਦੂਜਾੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਿ 
ਕੋਲ ਜਾਾਣ ਿੇਲੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਿੇ ਆਪਣਾ ਕਾਿਡ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਕਾਿਡ ਦੋਿੇਂ 
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਿੱਖੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੋਟੋ ਆਈਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਿੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਿਡਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਿਡ  

ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਡਾਕ ਵਿਚ ਦੋ ਕਾਿਡ 
ਵਿਲਣਗੇ। ਪਵਹਲਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਿੇ ਤੁਹਾਡਾ 
ਕਾਿਡ ਹੈ, ਜਾੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਕਿਕੇ ਵਿਲ 
ਵਿਹਾ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਤੁਹਾਡੀ Washington 
Apple Health ਕਿਿੇਜਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਿੇ ਆਪਣਾ ਨਿਾਂ ਕਾਿਡ 
ਐਕਟੀਿੇਟ ਨਹੀਂ ਕਿਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ  
ਨੰੂ ਡਾਕ ਵਿਚ ਭੇਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ  

HCA ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਿਡ ਐਕਟੀਿੇਟ ਕਿੇਗਾ। 

ਜਾੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੋ ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਿਡ ਨਹੀਂ ਵਿਵਲਆ  
ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਿਡ ਗੁਆਚ ਵਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਲੇਪਾਲਕ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬੱਚਾ 
ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਿੋ। ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਿਨ ਲਈ 1-800-562-
3022, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 15480 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਿੋ।

ਦੂਜਾਾ ਕਾਿਡ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਆਏਗਾ, ਜਾੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕਿੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਿ 
ਦਾ ਹਿ ਇੱਕ ਿੈਂਬਿ, ਜੋਾ AHFC ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਨੰੂ ਉਸਦਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਿੇ ਆਪਣਾ ਕਾਿਡ 
ਵਿਲੇਗਾ। ਹਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਿੱਖਿਾ ProviderOne ਗਾਹਕ ਨੰਬਿ ਹੰੁਦਾ ਹੈ,  
ਜੋਾ ਉਿਿ ਭਿ ਲਈ ਉਸਦਾ ਨੰਬਿ ਬਵਣਆ ਿਵਹੰਦਾ ਹੈ

ProviderOne
ਤੁਸੀਂ ਿੇਖੋਗੇ ਵਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਿਡ ‘ਤੇ “ProviderOne” ਵਲਵਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ProviderOne ਜਾਾਣਕਾਿੀ ਵਸਸਟਿ ਹੈ, ਜੋਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨਾਂ  
ਦਾ ਤਾਲਿੇਲ ਕਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਸਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਾਣਕਾਿੀ ਭੇਜਾਣ ਵਿਚ HCA ਦੀ ਿਦਦ ਕਿਦਾ ਹੈ। ਕਾਿਡ ‘ਤੇ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਨੰਬਿ ਤੁਹਾਡਾ ProviderOne 
ਗਾਹਕ ਨੰਬਿ ਹੈ। 
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ਜੇਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਜੇਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਨੇਿ ਿਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਿੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਿ (PCP) ਨਾਲ ਿੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਿਾਂ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ PCP  

ਜਾਾਂ ਦੂਜੇਾ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਿ ਕੋਲ 10 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਉਸਦੇ ਦਫ਼ਤਿ ਵਿਚ ਜਾਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿੋਗ-ਵਨਿਾਿਕ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੇ PCP ਜਾਾਂ ਦੂਜੇਾ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਿ ਨਾਲ ਿੁਲਾਕਾਤ ਕਿਨ ਦਾ ਸਿਾਂ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੰੂ 30 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਿੁਲਾਕਾਤ  
ਦਾ ਸਿਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਫ਼ਤਿ ਦੇ ਸਿੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਦੀ ਨਿਸ ਐਡਿਾਈਜ਼ ਲਾਈਨ ਨੰੂ ਵਦਨ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ, ਹਿ ਹਫ਼ਤੇ 7 ਵਦਨ ਕਾੱਲ ਕਿੋ।

ਫ਼ੌਿੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਫ਼ੌਿੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਿ ਵਿਚ ਜਾਾਓ, ਵਜਾਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਇਕਿਾਿ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਾਂ ਆਪਣੇ PCP ਜਾਾਂ ਨਿਸ 
ਐਡਿਾਈਜ਼ ਲਾਈਨ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਿੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ 24 ਘੰਵਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਆਪਣੇ PCP ਜਾਾਂ ਦੂਜੇਾ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਿ ਕੋਲ ਜਾਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਐਿਿਜਾੈਂਸੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 911 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਿੋ ਜਾਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਾਓ, ਵਜਾਥੇ ਐਿਿਜਾੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਿ ਿਦਦ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਜੰਾਨੀ ਛੇਤੀ 
ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਾਣਕਾਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਿਿਜਾੈਂਸੀ ਬਾਿੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ PCP ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ  
ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਘਿ ਤੋਂ ਦੂਿ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜੇਾ ਕੋਈ ਐਿਿਜਾੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ PCP ਜਾਾਂ ਨਿਸ ਐਡਿਾਈਜ਼ ਲਾਈਨ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਿੋ।

ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਆਪਣੇ PCP ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ਸ਼ਖ਼ਸ (ਔਿਤ/ਿਿਦ)  
ਨੰੂ ਤਿਜਾੀਹ ਵਦਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਾਂ-ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੰਗਤਾ  
ਸਬੰਧੀ ਿਾਵਹਿ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਭਆਚਾਿ ਨੰੂ ਸਿਝਣ ਿਾਲੇ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਿ ਲਈ ਿੀ  
ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡਾ PCP ਕੋਈ ਅਵਜਾਹਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਜਾਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਾਿਾਂ ਿਵਹਸੂਸ 
ਕਿੋ। ਵਕਸੇ ਿੀ ਕਾਿਣ ਕਿਕੇ, ਜਾੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ PCP ਤੋਂ ਨਾਖੁ਼ਸ਼ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੂਜਾਾ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਿ 
ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਕਸੇ ਿੀ ਿੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਿੈਂਬਿ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਿੇ ਿੋਨ ਲਾਈਨ 
‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਿੋ।

ਿੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਿਾਂ ਵਕਿੇਂ ਲਓਿੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਿਾਂ ਵਕਿੇਂ ਲਓ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਲੋਂ PCP ਚੁਣਵਦਆਂ ਹੀ, ਿੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਿਾਂ ਤੈਅ ਕਿਨ ਲਈ ਕਾੱਲ ਕਿੋ। 
ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਿ ਨੰੂ ਵਿਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਿਾਂ ਜ਼ਿੂਿ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਜਾੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫ਼ੌਿੀ ਵਸਹਤ-ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਜਾਾਂ ਜ਼ਿੂਿਤਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਵਦਨਾਂ  
ਦੇ ਅੰਦਿ ਆਪਣ ੇPCP ਨੰੂ ਵਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਘਿੋਂ ਬਾਹਿ ਪਲੇਸਿੈਂਟ ਵਿਚਲੇ ਹਿ ਬੱਚੇ/ਨੌਜਾੁਆਨ ਦੀ ਲੈਪਾਲਕ ਸੰਭਾਲ, ਵਿਸ਼ਤੇਦਾਿ 
ਜਾਾਂ ਢੁਕਿੀਂ ਪਲੇਸਿੈਂਟ ਿਾਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਵਿਲ ਹੋਣ ਦ ੇ30 ਵਦਨਾਂ ਅੰਦਿ EPSDT 
ਿੁਆਇਨਾਿੁਆਇਨਾ ਕਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। EPSDT ਦਾ ਿਤਲਬ, ਿੁਢਲੀ ਅਤੇ ਵਿਆਦੀ ਜਾਾਂਚ, 
ਿੋਗ-ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜਾ ਿੁਆਇਨਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਿਡ ਪਹੰੁਚਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਜੇਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾੱਕਟਿ  ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਿਡ ਪਹੰੁਚਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਜੇਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾੱਕਟਿ  
ਜਾਾਂ ਪਿਚੀ ‘ਤੇ ਦਿਾਈ ਵਲਖਿਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਜਾਾਂ ਪਿਚੀ ‘ਤੇ ਦਿਾਈ ਵਲਖਿਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ  

ਿੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਿੇ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਿ (PCP) ਚੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੂਿੀ ਹੈ। ਜੇਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੂਿੀ ਹੈ। ਜੇਾ ਤੁਸੀਂ PCPPCP    
ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੇਗਾ।ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ PCP  
ਿੁੱ ਖ ਵਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਿਿ ਹੈ, ਵਜਾਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਹਤ ਇਵਤਹਾਸ, 
ਿੌਜੂਾਦਾ ਵਸਹਤ ਸਿੱਵਸਆਿਾਂ ਤੋਂ ਜਾਾਣੂ ਹੋ ਜਾਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਪੈਸ਼ਵਲਸਟਾਂ ਨੰੂ  
ਿੈਫ਼ਿ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਿਵਪਤ PCP ਹੋਣ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ  
ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਵਧਆਨ ਿੱਖਣ ਨੰੂ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਿਡ ਪਹੰੁਚਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਜੇਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾੱਕਟਿ ਕੋਲ ਜਾਾਣ ਜਾਾਂ ਪਿਚੀ 
‘ਤੇ ਦਿਾਈਆਂ ਵਲਖਿਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ 
ਇਕਿਾਿਨਾਿੇ (ਇਸਦੇ ਨੈਟਿਿਕ) ਨਾਲ ਵਕਸੇ ਡਾੱਕਟਿ, ਵਸਹਤ ਕਵਲਵਨਕ ਜਾਾਂ 
ਿਾਿਿੇਸੀ ਵਿਚ ਜਾਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਿਦਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਕਾੱਲ  
ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਿੇਂ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਿਡ ਜਾਾਂ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ 
ਆਈਡੀ ਕਾਿਡ ਨਹੀਂ ਵਿਵਲਆ। ਉਦਾਹਿਣ ਲਈ, ਜੇਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 
ਿੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਨਿਾਲੇ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਿ ਨਾਲ ਜੁਾੜਣ ਲਈ ਿਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਿੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਿੇ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਿ ਚੁਣਨਾਿੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਿੇ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਿ ਚੁਣਨਾ

ਿੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਿੇ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਿ (PCP) ਚੁਣਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਿਲੋਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੇਜਾੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿੋ ਜਾਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ  
ਦੇ ਿੈਂਬਿ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਿੇ ਿੋਨ ਨੰਬਿ ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਿੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ  
ਪਲਾਨ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਿਾਹੀਂ ਿੀ PCP ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਾ ਤੁਸੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ PCP ਿੇਖ ਿਹੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਅਵਜਾਹੇ 
ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਿ ਬਾਿੇ ਸੁਵਣਆ ਹੈ, ਵਜਾਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 
ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਿ ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿ, ਤੁਹਾਡਾ PCP ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ  
ਦੇ ਨੈਟਿਿਕ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

http://hca.wa.gov/assets/free-or-low-cost/19-0056-epsdt-well-child-checkups.pdf
http://hca.wa.gov/assets/free-or-low-cost/19-0056-epsdt-well-child-checkups.pdf
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ਵਿਹਾਿ ਸਬੰਧੀ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂਵਿਹਾਿ ਸਬੰਧੀ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ

ਜਾੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ Apple Health Foster Care ਵਿਚ ਦਿਜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਨਵਸਕ 
ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦੀ ਿਿਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਗਾੜ ਦੀਆਂ ਇਲਾਜਾ ਬਾਿੇ ਸੇਿਾਿਾਂ 
(ਇਕੱਵਠਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਿਹਾਿ ਸਬੰਧੀ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿਜਾੋਂ ਜਾਾਵਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ) 
ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਵਿਹਾਿ ਸਬੰਧੀ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਵਠਤ Managed 
care plan ਦੇ ਲਾਭ ਪੈਕੇਜਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਵਿਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਭਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ 
ਹੋਈ। ਸੰਗਵਠਤ Managed care plan (Apple Health Core Connections 
(ਕੋਆੱਿਡੀਨੇਵਟਡ ਕੇਅਿ ਆੱਫ਼ ਿਾੱਵਸ਼ੰਗਟਨ) ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੋਈ  
ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਸੇਿਾਿਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਵਿਹਾਿ ਸਬੰਧੀ ਵਸਹਤ ਜੱਾਥੇਬੰਦੀ (BHO) ਦੀ ਥਾਂ  
ਇਸਦੇ ਘੇਿੇ ਹੇਠ ਆਉਣਗੀਆਂ।

ਜੇਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਤਾਲਿਲੇ ਕਿਨ ਿਾਸਤੇ ਿਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,  
ਤਾਂ ਵਕਿਪਾ ਕਿਕ ੇਆਪਣ ੇਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਜਾਾਂ ਿਢੁਲੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਨ ਿਾਲੇ  
ਪ੍ਰਿੋਾਈਡਿ ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਕਿੋ।

ਵਿਹਾਿ ਸਬੰਧੀ ਿਾਧੂ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ  ਵਿਹਾਿ ਸਬੰਧੀ ਿਾਧੂ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ  
ਕਿਨ ਲਈ:ਕਿਨ ਲਈ:

  1-866-789-1511 (TTY 1-206-461-3219) ‘ਤੇ 24-ਘੰਟੇ  ਦੀ ਿੁਫ਼ਤ  
ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਿਾਵਸ਼ੰਗਟਨ ਵਿਕਿਿੀ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਿੋ ਜਾਾਂ 

  waRecoveryHelpLine.org‘ਤੇ ਜਾਾਓ। 
ਵਧਆਨ ਵਦਓ hca.wa.gov/mental-health-benefits . 
’ਤੇ ਵਿਹਾਿ ਸਬੰਧੀ ਵਸਹਤ ਲਾਭ ਪੁਸਵਤਕਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

HCA ਿਲੋਂ ਵਦੱਤੀਆਂ ਜਾਾਂਦੀਆਂ ਿਕਿਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਵਿਹਾਿ ਸਬੰਧੀ ਵਸਹਤ ਇਲਾਜਾ  
ਅਤੇ ਸਿੇਾਿਾਂ ਬਾਿੇ ਹੋਿ ਜਾਾਣਕਾਿੀ ਲਈ hca.wa.gov/ mental-health-and-
addiction-services ’ਤੇ ਜਾਾਓ।

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦੀ ਿਿਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਗਾੜ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦੀ ਿਿਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਗਾੜ 
ਦੀਆਂ ਇਲਾਜਾ ਬਾਿੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸ਼ਾਵਿਲ ਹੋ ਦੀਆਂ ਇਲਾਜਾ ਬਾਿੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸ਼ਾਵਿਲ ਹੋ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

ਿੁਲਾਂਕਣਿੁਲਾਂਕਣ — ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਵਨਿਣਾ ਕਿਨ ਲਈ ਵਸਹਤ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਿ 
ਿਲੋਂ “ਇੰਟਿਵਿਉ”। 

ਸੰਖੇਪ ਸਾਲਸੀ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਜਾਸੰਖੇਪ ਸਾਲਸੀ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਜਾ   — ਸਿੱਵਸਆ ਘੱਟ ਕਿਨ ਲਈ ਸੀਿਤ ਸਿਾਂ ਲਾਉਣਾ। 
ਇਸ ਸੇਿਾ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਹਿੀ ਿਿੀਜ਼ ਨੰੂ ਭਿਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਾਣ ਸਬੰਧੀ ਿੁਲਾਂਕਣ 
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸ਼ਿਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਿੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਨਾ (ਡੀਟੌਕਸੀਵਫ਼ਕੇਸ਼ਨ)ਸ਼ਿਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਿੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਨਾ (ਡੀਟੌਕਸੀਵਫ਼ਕੇਸ਼ਨ)    
— ਉਸ ਸਿੇਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਾਬ ਪੀਣ ਜਾਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਿਾਤਿਾ 
ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਿਦਦ ਕਿਨਾ, ਜਾਦ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਿਿਤੋਂ ਿੋਕਣੀ ਸੁਿੱਵਖਅਤ ਹੋਿੇ। 
(MCO ਿਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਧਾਿਤ ਇਲਾਜਾ ਦੇ ਘੇਿੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ)। ਇਸ ਸੇਿਾ  
ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਹਿੀ ਿਿੀਜ਼ ਨੰੂ ਭਿਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਾਣ ਸਬੰਧੀ ਿੁਲਾਂਕਣ ਦੀ  
ਲੋੜ  ਨਹੀਂਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬਾਹਿੀ ਿਿੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜਾਬਾਹਿੀ ਿਿੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜਾ — ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਿੇ ਵਿਚ ਵਨਜਾੀ ਅਤੇ ਸਿੂਹ ਦੇ 
ਸਲਾਹਕਾਿੀ ਸੈਸ਼ਨ।

ਬਾਹਿੀ ਿਿੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਟੈਵਸਿ ਇਲਾਜਾਬਾਹਿੀ ਿਿੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਟੈਵਸਿ ਇਲਾਜਾ — ਵਨਜਾੀ ਅਤੇ ਸਿੂਹ ਦੇ ਅਕਸਿ ਹੋਿ 
ਸਲਾਹਕਾਿੀ ਸੈਸ਼ਨ।

ਭਿਤੀ ਿਿੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਜਾਭਿਤੀ ਿਿੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਜਾ  — ਵਦਨ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਵਨਗਿਾਨੀ ਿਾਲੀ 
ਸਹੂਲਤ ਵਿਚ ਵਨਜਾੀ ਸਲਾਹਕਾਿੀ, ਸਿੂਹ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਿੀ ਅਤੇ ਜਾਾਣਕਾਿੀ  
ਉਪਲਬਧ ਕਿਨ ਬਾਿੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਿਾਿ।

ਅਫ਼ੀਿ ਦੇ ਬਦਲਿੇਂ ਇਲਾਜਾ ਬਾਿੇ ਸੇਿਾਿਾਂਅਫ਼ੀਿ ਦੇ ਬਦਲਿੇਂ ਇਲਾਜਾ ਬਾਿੇ ਸੇਿਾਿਾਂ  — ਅਫ਼ੀਿ ‘ਤੇ ਵਨਿਭਿਤਾ ਲਈ  
ਬਾਹਿੀ ਿਿੀਜ਼ ਨੰੂ ਿੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜਾ ਉਪਲਬਧ ਕਿਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ  
ਪ੍ਰਿਾਵਣਤ ਦਿਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਿੀ ਸ਼ਾਵਿਲ ਹੈ।

ਕੇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਨਾਕੇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਨਾ   — ਿੈਡੀਕਲ, ਸਿਾਜਾਕ, ਵਸੱਵਖਆ ਅਤੇ ਹੋਿ ਸੇਿਾਿਾਂ  
ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਿਦਦ ਕਿਨਾ।

http://waRecoveryHelpLine.org
http://hca.wa.gov/mental-health-benefits
http://hca.wa.gov/ mental-health-and-addiction-services
http://hca.wa.gov/ mental-health-and-addiction-services
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ਿਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸ਼ਾਵਿਲ  ਿਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸ਼ਾਵਿਲ  
ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

ਭਿਤੀ ਕਿਨ ਦਾ ਿੁਲਾਂਕਣਭਿਤੀ ਕਿਨ ਦਾ ਿੁਲਾਂਕਣ— ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵਚਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ  
ਅਤੇ ਹੋਿਨਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਜਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ 
ਿਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਿ ਦੀ ਿਦਦ ਕਿਨਾ।

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਲਾਜਾ ਬਾਿੇ ਸੇਿਾਿਾਂਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਲਾਜਾ ਬਾਿੇ ਸੇਿਾਿਾਂ – ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਿਾ ਪਲਾਨ ਵਿਚਲੇ ਟੀਚੇਪੂਿੇ ਕਿਨ 
ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਿੀ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਹੋਿ ਕਾਿਿਾਈਆਂ ਵਤਆਿ ਕਿਨਾ।

ਦਿਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਨਾਦਿਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਨਾ  – ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਿਲੋਂ  ਦਿਾਈਆਂ ਵਲਖਕੇ ਦੇਣਾ 
ਅਤੇ ਿਾੜੇ-ਅਸਿਾਂ ਬਾਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਨਾ।

ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਵਨਗਿਾਨੀਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਵਨਗਿਾਨੀ  – ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਵਕਿੇਂ ਕੰਿ ਕਿ ਿਹੀਆਂ ਹਨ,  
ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਿਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਠੀਕ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਿਨ  
ਲਈ ਸੇਿਾਿਾਂ।

ਸਿੂਹ ਇਲਾਜਾ ਸੇਿਾਿਾਂਸਿੂਹ ਇਲਾਜਾ ਸੇਿਾਿਾਂ – ਹੋਿਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹਕਾਿੀ ਕਿਨਾ, ਵਜਾਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਵਜਾਹੀਆਂ 
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿਪੇਸ਼ ਹਨ।

ਹਿਉਿਿ ਿਿੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾਹਿਉਿਿ ਿਿੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ – ਵਸਖਲਾਈਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਜਾਸ ਦੀਆਂ ਅਵਜਾਹੀਆਂ 
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਿਲੋਂ ਿਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਵਸਸਟਿ ਬਾਿੇ ਸੇਧ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੁੜ-
ਵਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਾਵਸਲ ਕਿਨ ਵਿਚ ਿਦਦ ਕਿਨਾ।

ਸੰਖੇਪ ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜਾਸੰਖੇਪ ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜਾ – ਥੋੜ੍ਹੀ-ਵਿਆਦ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਿੀ, ਜਾੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਸਿੱਵਸਆ ‘ਤੇ ਵਧਆਨ ਵਦੰਦੀ ਹੈ।

ਪਵਿਿਾਿ ਦਾ ਇਲਾਜਾਪਵਿਿਾਿ ਦਾ ਇਲਾਜਾ – ਿਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਵਸਆਿਾਂ ਹੱਲ ਕਿਨ ਵਿਚ 
ਿਦਦ ਲਈ ਪਵਿਿਾਿ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਿਚ ਿੱਖਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਾਣ ਿਾਲੀ ਸਲਾਹਕਾਿੀ।

ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਲ ਿਾਲਾ ਇਲਾਜਾਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਲ ਿਾਲਾ ਇਲਾਜਾ  – ਤੁਹਾਡੇ ਵਨਜਾੀ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵਚਆਂ 
ਨੰੂ ਪੂਿਾ ਕਿਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਿਾਸਤੇ ਿਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਿਾਂ ਦੀ ਟੀਿ  
ਿਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਿਾਈਆਂ ਜਾਾਂਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ।

ਥੈਿੇਵਪਉਵਟਕ ਸਾਈਕੋ ਜਾਾਣਕਾਿੀਥੈਿੇਵਪਉਵਟਕ ਸਾਈਕੋ ਜਾਾਣਕਾਿੀ – ਿਾਨਵਸਕ ਵਬਿਾਿੀ, ਿਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਇਲਾਜਾ 
ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਦਿਾਈਆਂ ਅਤੇ ਿੁੜ-ਵਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਬਾਿੇ ਜਾਾਣਕਾਿੀ, ਵਜਾਸ ਵਿਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨ ਸਬੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸ਼ਾਵਿਲ ਹਨ।

ਵਦਨ ਿੇਲੇ ਸਹਾਇਤਾਵਦਨ ਿੇਲੇ ਸਹਾਇਤਾ – ਖੁ਼ਦਿੁਖ਼ਤਾਿ ਿਵਹਣ-ਸਵਹਣ ਦੀਆਂ ਿੁਹਾਿਤਾਂ ਵਸੱਖਣ  
ਜਾਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੰਟੈਂਵਸਿ ਪ੍ਰੋਗਿਾਿ।

ਿੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜਾ/ਭਾਈਚਾਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾਿੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜਾ/ਭਾਈਚਾਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ – ਿੈਡੀਕਲੀ ਤੌਿ 
‘ਤੇ ਜ਼ਿੂਿੀ ਭਿਤੀ ਹੋਏ ਿਿੀਜ਼ ਦੀ ਐਿਿਜਾੈਂਸੀ ਸੰਭਾਲ। ਇਸ ਸੇਿਾ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਬਾਹਿੀ ਿਿੀਜ਼ ਨੰੂ ਭਿਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਾਣ  ਸਬੰਧੀ ਿੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਿਾਂਸਾਿਾਂ  ਕਿਨਕਿਨ  ਸਬੰਧੀਸਬੰਧੀ  ਸੇਿਾਿਾਂਸੇਿਾਿਾਂ – ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਠਵਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਿਦਦ ਿਾਸਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਘਿ ਵਿਚ ਜਾਾਂ ਘਿ ਿਿਗੀ ਸੈਵਟੰਗ ਵਿਚ ਿੱਖਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਿ ਕਿਨਾ। ਇਸ ਸੇਿਾ 
ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਹਿੀ ਿਿੀਜ਼ ਨੰੂ ਭਿਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਾਣ  ਸਬੰਧੀ ਿੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਿੁੜ-ਿਸੇਬੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਨਾਿੁੜ-ਿਸੇਬੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਨਾ – ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਿੀਜ਼ ਅਤੇ 
ਬਾਹਿੀ ਿਿੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਿਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿਚਕਾਿ ਤਾਲਿੇਲ ਕਿਨਾ। ਇਸ  
ਸੇਿਾ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਹਿੀ ਿਿੀਜ਼ ਨੰੂ ਭਿਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਾਣ  ਸਬੰਧੀ ਿੁਲਾਂਕਣ  
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਵਟੰਗਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਕਿਾਈਆਂ ਜਾਾਂਦੀਆਂ ਿਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂਵਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਵਟੰਗਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਕਿਾਈਆਂ ਜਾਾਂਦੀਆਂ ਿਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ –  
ਜਾੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੂਹ ਦੀ ਸੈਵਟੰਗ ਵਿਚ ਿਵਹੰਦੇ ਹੋ, ਵਜੱਾਥੇ ਤੁਸੀਂ ਿਵਹੰਦੇ ਹੋ, ਉਥੇ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਉਪਲਬਧ ਕਿਨਾ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਿੁਲਾਂਕਣਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਿੁਲਾਂਕਣ – ਬੱਵਚਆਂ, ਿੱਡੇ-ਬਜ਼ਿੁਗਾਂ ਜਾਾਂ ਹੋਿ-ਸਵਭਆਚਾਿਕ 
ਵਪਛੋਕੜਾਂ ਿਿਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਬਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਿ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਵਲਸਟ  
ਤੋਂ ਇਲਾਜਾ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣਾ।

ਿਨੋ-ਵਚਵਕਤਸਾ ਸਬੰਧੀ ਿੁਲਾਂਕਣ ਿਨੋ-ਵਚਵਕਤਸਾ ਸਬੰਧੀ ਿੁਲਾਂਕਣ – ਟੈਸਵਟੰਗ, ਵਜਾਸ ਨਾਲ ਿੋਗ-ਵਨਦਾਨ, ਿੁਲਾਂਕਣ  
ਅਤੇ ਇਲਾਜਾ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਿਦਦ ਵਿਲਦੀ ਹੈ। ਿਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਵਲਸਟ  
ਤੋਂ ਇਲਾਜਾ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣਾ।

ਸੰਕਟ ਸਿੇਂ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂਸੰਕਟ ਸਿੇਂ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ

ਜਾੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਸਿੇਂ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਿਾਂ ਕਿਨ ਲਈ 
ਅਵਜਾਹੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਦੱਤੀਆਂ ਜਾਾਣ ਿਾਲੀਆਂ 24-ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਹਨ, ਜਾੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਲੋੜਾਂ ਪੂਿੀਆਂ ਕਿਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਿ੍ਹਾਂ ਢੁਕਿੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਿਿੀਜ਼ ਨੰੂ ਭਿਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਾਣ ਸਬੰਧੀ ਿੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

•  ਫ਼ੌਿੀ ਿਦਦ ਲੈਣ ਲਈ 911 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਿੋ ਜਾਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ  
ਦੇ ਐਿਿਜਾੈਂਸੀ ਿੂਿ ਵਿਚ ਜਾਾਓ। ਿਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਐਿਿਜਾੈਂਸੀ ਲਈ 988 ਤੇ ਕਾੱਲ 
ਕਿੋ। ਸੰਕਟ ਸਿੇਂ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ  
ਅਖ਼ਵਤਆਿ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਨਹੀਂ ਹੈ।

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

• ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੰਕਟ ਸਿੇਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਿੈਕਟਿੀ ਲਈ:ਿਾੱਵਸ਼ੰਗਟਨ  
ਵਿਕਿਿੀ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ 24-ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੰਕਟ ਬਾਿੇਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਿੈਫ਼ਿਲ ਲਾਈਨ 
ਹੈ, ਜਾੋ ਵਕ ਿਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥ ਦੀ ਦੁਿਿਿਤੋਂ ਅਤੇ ਜਾੂਏਬਾਜ਼ੀ ਦੀ 
ਸਿੱਵਸਆ ਸਬੰਧੀ ਿੁੱ ਵਦਆਂ ਨਾਲ ਜਾੂਝ ਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। 1-866-789-1511  
(TTY 206-461-3219) ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਿ;ੋ ਈਿੇਲ recovery@crisisclinic.org;  
ਜਾਾਂ warecoveryhelpline.org ‘ਤੇ ਜਾਾਓ। ਵਕਸ਼ੋਿਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਵਿਆਂ ਦੌਿਾਨ 
ਵਕਸ਼ੋਿਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ: 1-866-833-6546 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਿ,ੋ ਈਿੇਲ 
teenlink@crisisclinic.org, ਜਾਾਂ 866teenlink.org ‘ਤੇ ਜਾਾਓ।

•  ਖੁ਼ਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਿੋਕਥਾਿ ਬਾਿੇ ਕੌਿੀ ਲਾਈਫ਼ਲਾਈਨ ਲਈ: 988 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਿੋ ਜਾਾਂ 
ਟੈਕਸਟ ਕਿੋ ਜਾਾਂ 1-800-273-8255 (TTY ਯੂਜ਼ਿਸ 1-800-799-4889)  
‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਿੋ।

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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ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੇਾਿਾਂ ਲੈ ਿਹੇ ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ  
ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਲੇਪਾਲਕ ਸੰਭਾਲ ਿਾਲੇ ਨੌਜੁਾਆਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲੈ ਿਹੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਕਾ 
ਵਿਵਦਆਿਥੀ (ਸਾਬਕਾ ਲੇਪਾਲਕ ਸੰਭਾਲ ਯੂਥ) ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ Apple Health 
Foster Care ਸੰਗਵਠਤ managed care plan ਵਿਚ ਦਿਜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਾਏਗਾ। 
Managed care plan ਨਾਲ ਸੰਗਵਠਤ Managed care ਤਾਲਿੇਲ ਕਿਦੀ  
ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੀਿਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਿ ਸਬੰਧੀ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ  
ਕਿਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿਚ ਿਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ  
ਦੀ ਿਿਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਗਾੜ ਦੀਆਂ ਇਲਾਜਾ ਬਾਿੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸ਼ਾਵਿਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

Apple Health Foster Care ਸੰਗਵਠਤ managed care plan ਵਸਹਤ  
ਸੰਭਾਲ ਤਾਲਿੇਲ ਅਤੇ ਹੋਿ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿੁਹੱਈਆ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਜਾੋ ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ  
ਲੇਪਾਲਕ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚਲੇ ਨੌਜਾੁਆਨ  
ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਵਦਆਿਥੀ (ਸਾਬਕਾ ਲੇਪਾਲਕ ਸੰਭਾਲ ਯੂਥ) ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ  
‘ਤੇ ਪੂਿਾ ਵਧਆਨ ਵਦੰਦਾ ਹੈ।

ਪਿ, ਆਪਣੀ ਸਿੀਿਕ ਵਸਹਤ ਕਿਿੇਜਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ managed care plan 
(ਸੇਿਾ-ਲਈ-ਫ਼ੀਸ ਿਜਾੋਂ ਿੀ ਜਾਾਵਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ) ਤੋਂ ਵਬਨਾ Apple Health ਕਿਿੇਜਾ 
ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜਾੇ ਇੰਜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਹਾਿ 
ਸਬੰਧੀ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ। ਵਸਿਫ਼ ਵਿਹਾਿ ਸਬੰਧੀ ਵਸਹਤ 
ਸੇਿਾਿਾਂ (BHSO) ਿੇਖੋ ਪਲਾਨ ਪੰਨਾ 12 ‘ਤੇ ਵਦੱਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿਚ  
ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਇਸ ਪੁਸਵਤਕਾ ਦਾ ਜਾਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾੇ ਤੁਸੀਂ managed care plan  
ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ ਕਿਿੇਜਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਨਿਣਾ ਕਿਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ  
1-800-562-3022, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 15480 ‘ਤੇ ਲੇਪਾਲਕ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ  
ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ
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ਅਿਿੀਕੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਅਤੇ ਅਲਾਸਕਾ  ਅਿਿੀਕੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਅਤੇ ਅਲਾਸਕਾ  
ਿੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਾਣਕਾਿੀਿੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਾਣਕਾਿੀ

ਜਾੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਿੀਕੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਿੂਲ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਏਟਲ ਇੰਡੀਅਨ 
ਹੈਲਥ ਬੋਿਡ ਅਤੇ ਨੇਵਟਿ ਪ੍ਰੋਜਾੈਕਟ ਆੱਫ਼ ਸਪੋਕੇਨ ਿਿਗੀ ਇੰਡੀਅਨ ਵਸਹਤ ਸਿਵਿਸ ਇੰਡੀਅਨ ਵਸਹਤ ਸਿਵਿਸ 
(IHS) ਫ਼ੈਵਸਵਲਟੀ, ਕਬਾਇਲੀ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਿਾਿ ਜਾਾਂ ਸ਼ਵਹਿੀ ਇੰਡੀਅਨ ਵਸਹਤ  ਫ਼ੈਵਸਵਲਟੀ, ਕਬਾਇਲੀ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਿਾਿ ਜਾਾਂ ਸ਼ਵਹਿੀ ਇੰਡੀਅਨ ਵਸਹਤ 
ਪ੍ਰੋਗਿਾਿਪ੍ਰੋਗਿਾਿ  (UIHP)। ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਿ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਪ੍ਰਿੋਾਈਡਿਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸਵਭਆਚਾਿ, ਭਾਈਚਾਿ ੇਅਤੇ ਵਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਿੂਤਾਂ ਬਾਿੇ ਪਤਾ ਹੈ।  

ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇਣਗੇ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਵਲਸਟ ਕੋਲ ਭੇਜਾਣਗੇ।  
ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ managed care plan, (ਜਾੋ  ਵਿਹਾਿ ਸਬੰਧੀ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਓਨਲੀ 
[BHSO] ਪਲਾਨ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ managed care (ਇਸ ਨੰੂ Apple  Health  
ਸੇਿਾ-ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ) ਤੋਂ ਵਬਨਾ Apple Health ਕਿਿੇਜਾ ਚੁਣਨ ਬਾਿੇ 
ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿਚ ਿੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾੇ ਆਪਣੀ  
ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਜਾਾਂ ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਿਿੇਜਾ ਬਾਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਹਨ,  
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬਾਇਲੀ ਜਾਾਂ UIHP ਸਟਾਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਨਾਿੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਨਾ

ਜਾੇ ਤੁਸੀਂ managed care plan ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ ਕਿਿੇਜਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਦੇ  
ਹੋ, ਤਾਂ IHS ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਬਾਇਲੀ ਵਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਿਾਿ ਅਤੇ UIHPs  
ਿੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ (PCCM) ਕਿਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਦੇ ਹਨ। PCCM  
ਇੱਕ ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਿਾਿ ਹੈ, ਜਾੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਨ ਅਤੇ  
ਤਾਲਿੇਲ ਕਿਨ ਵਿੱਚ ਿਦਦ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਪੈਸ਼ਵਲਸਟ ਕੋਲ ਿੈਫ਼ਿ  

ਜੇਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ, ਵਜਾਿੇਂ ਕਬਾਇਲੀ ਵਸਹਤ ਪ੍ਰਗੋਿਾਿ ਜਾਾਂ UIHP ਦਾ  
ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਵਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਨ ਲਈ ਕਈੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ  
ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਿੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜਾ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਵਲਸਟਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ 
ਿੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਜਾਾਣਕਾਿੀ ਸਾਂਝੀ ਕਿਨਾ ਸ਼ਾਵਿਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜਾੇ PCCM ਪ੍ਰੋਗਿਾਿ 
ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਦਲਚਸਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ IHS ਫ਼ੈਵਸਵਲਟੀ, ਕਬਾਇਲੀ ਵਸਹਤ 
ਪ੍ਰੋਗਿਾਿ ਜਾਾਂ UIHP ਨੰੂ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਉਹ PCCM ਪ੍ਰੋਗਿਾਿ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ 
ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਿਜਾ ਕਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਿੇਂ PCCM ਪ੍ਰੋਗਿਾਿ ਵਿੱਚ 
ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਿਜਾ ਕਿਾ ਜਾਾਂ ਕਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਿਜਾ ਕਿਾਉਣ ਜਾਾਂ  
ਨਾਂ ਕਟਾਉਣ ਦਾ ਅਿਲ ਅਗਲੇ ਉਪਲਬਧ ਿਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।

ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਤਿੀਕੇਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਤਿੀਕੇ

HCA, ਿਾੱਵਸ਼ੰਗਟਨ ਵਿਚਲੇ ਅਿਿੀਕੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਅਤੇ ਅਲਾਸਕਾ ਿੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ  
ਨੰੂ Apple Health managed care ਅਤੇ managed care ਤੋਂ ਵਬਨਾ Apple 
Health ਕਿਿੇਜਾ ਵਿਚਕਾਿ ਚੋਣ ਕਿਨ ਵਦੰਦੀ ਹੈ। HCA ਇੰਡੀਅਨ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 
ਵਡਲੀਿਿੀ ਵਸਸਟਿ ਦੀ ਜਾਵਟਲਤਾ ਨੰੂ ਜਾਾਣਵਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 
ਵਿਚ ਿਦਦ ਲਈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਭਆਚਾਿਕ ਤੌਿ ‘ਤੇ ਢੁਕਿੀਂ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ  
ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਿੇ, ਲਈ ਫ਼ੈਡਿਲ ਨੇਿਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਦੀ ਹੈ

• ਪ੍ਰਬੰਵਧਤ ਸੰਭਾਲ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ ਕਿਿੇਜਾ ਵਿਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਿੀ 
ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਿ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾੋ ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸੇਿਾ-ਲਈ-ਫ਼ੀਸ ਵਿਚ ਵਹੱਸਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿੇਂ ਿਿੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਿਾਣ ਕਿ ਵਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਿਾਂ 
ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਾਜਾ ਿਲੋਂ ਜਾਾਿੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਿੀਆਂ ਸ਼ਿਤਾਂ 
ਪੂਿੀਆਂ ਕਿਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸੇਿਾ-ਲਈ-ਫ਼ੀਸ ਿਾਲੇ 
ਵਸਹਤ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਿ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ https://fortress.wa.gov/hca/
p1findaprovider/ ‘ਤੇ ਜਾਾਓ। 

• Apple Health managed care ਨਾਲ, managed care ਜੱਾਥੇਬੰਦੀ ਿਲੋਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਿਤਲਬ ਹੈ ਵਕ  
MCO ਸੇਿਾਿਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਪਿਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲੈਣ  
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਤਾਲਿੇਲ ਕਿਨ ਵਿਚ ਿਦਦ ਕਿਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਿੇਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ (ਚੋਣਾਂ) ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ  
ਅਗਲੇ ਉਪਲਬਧ ਿਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਾੇ ਤੁਸੀਂ IHS ਫ਼ੈਵਸਵਲਟੀ, 
ਕਬਾਇਲੀ ਵਸਹਤ ਪ੍ਰੋਗਿਾਿ ਜਾਾਂ UIHP ਿਾਹੀਂ ਕਬਾਇਲੀ ਅਵਸਸਟਿ ਨਾਲ ਜਾੁੜੇ  
ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਾਂ ਭਾਈਿਾਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਨ ਵਿਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਿ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਚੋਣ (ਚੋਣਾਂ) ਬਾਿੇ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 1-800-562-3022  
‘ਤੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਥਾੱਵਿਟੀ ਨਾਲ ਿੀ ਸੰਪਿਕ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ  
ਿੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਜਾੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੁਆਲ ਪੁੱ ਛਣਾ ਸ਼ਾਵਿਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

https://fortress.wa.gov/hca/p1findaprovider/
https://fortress.wa.gov/hca/p1findaprovider/
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ਸੰਗਵਠਤਸੰਗਵਠਤ  managed care ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਵਿਹਾਿ ਸਬੰਧੀ ਵਸਹਤ ਵਿਕਲਪਹਲਕੇ ਵਿਚ ਵਿਹਾਿ ਸਬੰਧੀ ਵਸਹਤ ਵਿਕਲਪ

ਵਿਹਾਿ ਸਬੰਧੀ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਿਨੀ, ਜਾਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲਵਿਹਾਿ ਸਬੰਧੀ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਿਨੀ, ਜਾਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Apple 
Health Core Connections (ਕੋਆੱਿਡੀਨੇਵਟਡ ਕੇਅਿ ਆੱਫ਼ ਿਾੱਵਸ਼ੰਗਟਨ)  (ਕੋਆੱਿਡੀਨੇਵਟਡ ਕੇਅਿ ਆੱਫ਼ ਿਾੱਵਸ਼ੰਗਟਨ)  
ਿਾਹੀਂ ਸਿੀਿਕ ਵਸਹਤ ਕਿਿੇਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਿਾਹੀਂ ਸਿੀਿਕ ਵਸਹਤ ਕਿਿੇਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ
Apple Health managed care
Service area matrix - January 2021

HCA 19-0038 (10/20)

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

Note: 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।
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ਜਾੱਥੇਬੰਦੀਜਾੱਥੇਬੰਦੀ ਿੋਨ ਨੰਬਿਿੋਨ ਨੰਬਿ ਿੈਬਸਾਈਟਿੈਬਸਾਈਟ

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

ਹੋਿ ਸ੍ਰੋਤ:ਹੋਿ ਸ੍ਰੋਤ:
•  ਵਿਹਾਿ ਸਬੰਧੀ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਿੇ ਹੋਿ ਜਾਾਣਕਾਿੀ ਲਈ:   

hca.wa.gov/mental-health-and-addiction-services.

•  ਘੱਟ ਉਿਿ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿਲੋਂ ਸ਼ਿਾਬ ਅਤੇ ਕਨੈਾਬਲਸ ਦੀ ਿਿਤੋਂ  
ਕਿਨ ਤੋਂ ਿਕੋਣ ਬਾਿੇ ਸਝੁਾਅ: StartTalkingNow.org.

http://myamerigroup.com/wa
http://chpw.org
http://coordinatedcarehealth.com
http://molinahealthcare.com
http://uhccommunityplan.com
http://hca.wa.gov/mental-health-and-addiction-services
http://StartTalkingNow.org
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ਅਸੰਗਵਠਤਅਸੰਗਵਠਤ managed care plan  ਤੋਂ ਵਬਨਾ  ਤੋਂ ਵਬਨਾ  
ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਘੇਿੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂਐੱਪਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਘੇਿੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ
Managed care plan ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ ਕਿਿੇਜਾ ਦੇ ਘੇਿੇ ਹੇਠ ਕੁਝ ਲਾਭ  
ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਿੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ Apple Health Foster Care  
ਿਾਹੀਂ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਦਿਜਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਵਿਲ ਹਨ: 

• ਲੰਿੀ ਵਿਆਦ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ।  

• ਵਿਹਾਿ ਸਬੰਧੀ ਅਪਾਹਜਾਪੁਣੇ (ਅਪੰਗਤਾ) ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੇਿਾਿਾਂ

• ਦੰਦਾਂ ਬਾਿੇ ਸੇਿਾਿਾਂ

• ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ ਚਸ਼ਿੇ ਅਤੇ ਵਫ਼ਵਟੰਗ ਸੇਿਾਿਾਂ (21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਿਿ)

• ਜੱਾਚਾ-ਬੱਚਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਾਨਿ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੀ ਜਾੈਨੇਵਟਕ  
ਸਲਾਹਕਾਿੀ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਡੇਗਣਾ 

ਜਾੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਲ ਲਾਭ ਜਾਾਂ ਸੇਿਾ ਬਾਿੇ ਹੈ, ਜਾੋ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ  
1-800-562-3022 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 15480 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਿੋ।ਤੋਂ ਕਿੋ। 

ਸੇਿਾਿਾਂ, ਵਜਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ  ਸੇਿਾਿਾਂ, ਵਜਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ  
ਪਹੁੰ ਚ ਕਿਨ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈਪਹੁੰ ਚ ਕਿਨ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ

      ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਜਾੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ਼ੇ, ਨੇਤਿਹੀਣ ਬੋਲ਼ੇ ਹੋ ਜਾਾਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਘੱਟ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਬਨਾ ਲਾਗਤ ਦੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੇਿਿ 
ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸ਼ਾਵਿਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਜਾਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਿੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਿਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿਸੈਪਸ਼ਵਨਸਟ ਨੰੂ ਦੱਸੋ 
ਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਜਾਾਣ ਿਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਿ ਦੇ 
ਦਫ਼ਤਿ ਵਿੱਚ ਜਾਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੰਜਾ ਉਹ ਿੀਡੀਓ ‘ਤੇ ਜਾਾਂ ਆਪਣੀ ਿੁਲਾਕਾਤ ਦੌਿਾਨ ਿੋਨ 
ਿਾਹੀਂ ਿੀ ਪਹੁੰ ਚ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਿ ਦੇ ਦਫ਼ਤਿ 
ਵਿੱਚ ਜਾਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੰਜਾ ਉਹ ਿੀਡੀਓ ‘ਤੇ ਜਾਾਂ ਆਪਣੀ ਿੁਲਾਕਾਤ ਦੌਿਾਨ ਿੋਨ ਿਾਹੀਂ 
ਿੀ ਪਹੁੰ ਚ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੇਿਿ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਿਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਿਆਵਖਆ 
ਕਿਨ ਿਾਸਤੇ ਪਵਿਿਾਿ ਦੇ ਇੱਕ ਿੈਂਬਿ ਜਾਾਂ ਦੋਸਤ ਨੰੂ ਵਲਆਓ। ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਸਿਝਣ ਲਈ ਵਸਖਲਾਈਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਿਨਗੇ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਿ ਇੱਕ ਦੂਜਾੇ ਨੰੂ ਸਿਝਦਾ ਹੈ। hca.wa.gov/interpreter-
services ‘ਤੇ ਹੋਿ ਜਾਾਣੋ।  

  ਜਾੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਪੰਗਤਾ ਹੈ  ਜਾੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਪੰਗਤਾ ਹੈ
ਜਾੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੋਲਣ ਜਾਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਵਦੱਕਤ ਹੈ ਜਾਾਂ ਤੁਿਣ-ਵਿਿਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਿੁਸ਼ਵਕਲ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਿੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਿਾਂ ਲੈਣ ਿੇਲੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਿਸੈਪਸ਼ਵਨਸਟ ਨੰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਿੂਿੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਨ ਲਈ ਵਿਸੈਪਸ਼ਵਨਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਿੇਗਾ/
ਕਿੇਗੀ। 

ਜਾੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ਼ੇ, ਬੋਲ਼ੇ ਨੇਤਿਹੀਣ ਹੋ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘੱਟ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ  
ਦੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਵਿਸੈਪਸ਼ਵਨਸਟ ਨੰੂ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੇ  
ਲਈ ਵਬਨਾ ਲਾਗਤ ਪੇਸ਼ੇਿਿ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

  ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਿਟੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਿਦਦ    ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਿਟੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਿਦਦ  
ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਤੁਸੀਂ ਵਬਨਾ ਲਾਗਤ ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਿੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਿਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਿਦਦ 
ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਿੁਲਾਕਾਤ Apple Health ਦੇ ਘੇਿੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਿਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਿਟ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਿ ਵਕਸਿਾਂ ਵਿਚ 
ਸ਼ਾਵਿਲ ਹਨ: ਸਿਕਾਿੀ ਬੱਸ, ਗੈਸ ਿਾਉਚਿ, ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਿਾੱਲੰਟੀਅਿ ਿਲੋਂ ਇਸਤੇਿਾਲ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਿੀਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਿਾੱਲੰਟੀਅਿ ਡ੍ਰਾਈਿਿ, ਟੈਕਸੀ, ਿੀਲ੍ਹ-ਚੇਅਿ ਿੈਨ ਜਾਾਂ 
ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਕਿਿਸ਼ੀਅਲ ਬੱਸ ਅਤੇ ਹਿਾਈ ਜਾਹਾਜ਼। ਬ੍ਰੋਕਿਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ:  
hca.wa.gov/transportation-help ‘ਤੇ ਵਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

HCA ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੇਾਿਾਂ ਤੱਕ ਬਿਾਬਿ ਪਹੰੁਚ ਉਪਲਬਧ ਕਿਾਉਣ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਜੇਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਾਂ ਵਕਸ ੇਹੋਿ ਿਪੂ ਜਾਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 
ਦਸਤਾਿਜੇ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਕਿਪਾ ਕਿਕ ੇ 1-800-562-3022 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 15480 ‘ਤੇ ਕਾਲੱ ਕਿੋ।

http://hca.wa.gov/interpreter-services
http://hca.wa.gov/interpreter-services
http://hca.wa.gov/transportation-help
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ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਜੰ਼ਿੇਿਾਿੀਆਂਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਜੰ਼ਿੇਿਾਿੀਆਂ
ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਿ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲੈਣ ਬਾਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਹਨ ਅਤੇ 
ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਬਣਾਈ ਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਿ ਕਿਨ ਵਿਚ ਿਦਦ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ 
ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਵਜੰ਼ਿੇਿਾਿੀਆਂ ਿੀ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਖੁੰ ਝਣ 
ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ। ਜਾੇ  ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾੱਕਟਿ ਨਾਲ ਿੁਲਾਕਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰ ਚਦੇ, 
ਆਪਣੀ ਿੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਫ਼ਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਸਵਹਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿਦੇ ਅਤੇ ਹੋਿ  
ਕਾਿਣਾਂ ਕਿਕੇ ਇੰਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਿ ਜਾਾਣਕਾਿੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ  
ਵਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਕਿੋ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਕਿਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ:ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਕਿਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ:
• ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਵਜਾਸ ਵਿਚ ਇਲਾਜਾ ਤੋਂ ਿਨ੍ਹ ਾ ਕਿਨਾ ਸ਼ਾਵਿਲ ਹੈ, ਬਾਿੇ  

ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਨ ਵਿਚ ਿਦਦ ਕਿਨਾ।

• ਲਾਗਤ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਿਚ ਿੱਖੇ ਵਬਨਾ, ਇਲਾਜਾ ਦੇ ਸਾਿੇ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪਾਂ  
ਬਾਿੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ।

• ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਦੂਜਾੇ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਿ ਤੋਂ ਹੋਿ ਿਾਇ ਲੈਣੀ।

• ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲੈਣਾ।

• ਸਵਤਕਾਿ ਅਤੇ ਿਾਣ ਿਾਲਾ ਵਿਹਾਿ ਕਿਨਾ। ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਆਵਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕਸੇ 
ਨਾਲ ਿੀ ਨਸਲ, ਿੰਗ, ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਿੂਲ, ਵਲੰਗ, ਵਜਾਣਸੀ ਤਿਜਾੀਹ, ਉਿਿ, ਧਿਿ,  
ਿੱਤ ਜਾਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਕਿਕੇ ਿੱਖਿਾ ਜਾਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਹਾਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾ ਸਕਦਾ।

• ਵਕਸੇ ਿਾੜੇ ਨਤੀਵਜਾਆਂ ਦੀ ਪਿਿਾਹ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾ ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ 
ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਬਾਿੇ ਖੁੱ ਲ੍ਹਕੇ ਗੱਲ ਕਿਨਾ। 

• ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਨੰੂ ਗੁਪਤ ਿੱਖਣ ਬਾਿੇ ਵਨੱਜਾਤਾ ਅਤੇ ਜਾਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਿਾਖੀ ਹੋਿੇ।

• ਆਪਣੇ ਿੈਡੀਕਲ ਵਿਕਾੱਿਡਾਂ ਦੀ ਕਾੱਪੀਆਂ ਲਈ ਕਵਹਣਾ ਅਤੇ ਲੈਣੀਆਂ।

• ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਿੈਡੀਕਲ ਵਿਕਾੱਿਡਾਂ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਿਨ ਲਈ ਕਵਹਣਾ  
ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਿਾਉਣੇ।

• ਇਹਨਾਂ ਬਾਿੇ ਜਾਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਕਵਹਣਾ ਅਤੇ ਲੈਣੀ:

 » ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਘੇਿੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ।

 » ਤੁਹਾਡਾ ਡਾੱਕਟਿ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਵਲਸਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਿ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਿਾਂ ਨੰੂ ਿੈਫ਼ਿਲ  
ਵਕਿੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ।

 » ਤੁਹਾਡਾ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਿੈਡੀਕਲ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਿਾਂ  
ਨੰੂ ਵਕਿੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਦਾ ਹੈ।

 » ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਾਿੇ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੱਖ ਿੱਖ ਵਕਸਿ ਦੀ ਸੰਭਾਲ  
ਵਕਉਂ ਵਿਲ ਿਹੀ ਹੈ।

 » ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਿੇ ਆਪਣਾ ਵਸ਼ਕਿਾ ਜਾਾਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਿਜਾ ਕਿਨ ਲਈ  
ਵਕਿੇਂ ਿਦਦ ਲਓ।

 » ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਦਾ ਜੱਾਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ, ਵਜਾਸ ਵਿਚ ਪਾੱਵਲਸੀਆਂ ਅਤੇ 
ਅਿਲ, ਪ੍ਰੈਕਵਟਸ ਸੇਧਾਂ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵਕਿੇਂ ਵਦੱਤਾ ਜਾਾਏ,  
ਸ਼ਾਵਿਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

• ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਲਾਨਾ ਤੌਿ ‘ਤੇ ਿੈਂਬਿ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਜੰ਼ਿੇਿਾਿੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਨਾ।  
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਿਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਨਵਸ਼ਆਂ ਦੀ ਿਿਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਿਾਲੇ 
ਵਿਗਾੜ ਬਾਿੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸ਼ਾਵਿਲ ਹਨ।

• ਸਲਾਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਿਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਿੇ ਲਾਭ,  
ਪਾੱਵਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਿੇ ਜਾਾਣਕਾਿੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਨਾ।

• ਸੰਕਟ ਸਿੇਂ ਦੇ ਿੋਨ ਨੰਬਿਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੈਣਾ।

• ਿਾਨਵਸਕ ਜਾਾਂ ਿੈਡੀਕਲ ਵਸਹਤ ਦੇ ਅਗਾਉਂ ਵਹਦਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਾਿਿ  
ਿੁਕੰਿਲ ਕਿਨ ਵਿਚ ਿਦਦ ਲੈਣਾ। 

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਕੰਿ ਕਿਨ ਦੀਆਂ ਵਜੰ਼ਿੇਿਾਿੀਆਂ ਹਨ:ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਕੰਿ ਕਿਨ ਦੀਆਂ ਵਜੰ਼ਿੇਿਾਿੀਆਂ ਹਨ:
• ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਵਜਾਸ ਵਿਚ ਇਲਾਜਾ ਤੋਂ ਿਨ੍ਹ ਾ ਕਿਨਾ ਸ਼ਾਵਿਲ ਹੈ,  

ਬਾਿੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਨ ਵਿਚ ਿਦਦ ਕਿਨਾ।

• ਿੁਲਾਕਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਾਣਾ ਅਤੇ ਸਿੇਂ ਵਸਿ ਪਹੁੰ ਚਣਾ। ਜਾੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਿ ਨਾਲ ਪਹੁੰ ਚ ਿਹੇ  
ਹੋ ਜਾਾਂ ਜਾੇ ਤੁਸੀਂ ਿੁਲਾਕਾਤ ਿੱਦ ਕਿਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਿ ਦੇ ਦਫ਼ਤਿ 
ਵਿਚ ਕਾੱਲ ਕਿੋ।

• ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਿਾਂ ਨੰੂ ਜਾਾਣਕਾਿੀ ਵਦਓ, ਵਜਾਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੇਿਾਿਾਂ  
ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

• ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਿਾਂ ਨੰੂ ਉਹੀ ਸਵਤਕਾਿ ਵਦਓ, ਜਾੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।

• ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਿੀਆਂ ਿੁਲਾਕਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਿੇ ਆਪਣਾ ਕਾਿਡ ਅਤੇ ਵਸਹਤ 
ਪਲਾਨ ਆਈਡੀ ਕਾਿਡ ਵਲਆਓ।

• ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਘੇਿੇ ਹੇਠ ਵਕਹੜੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ  
ਹਨ, ਬਾਿੇ ਜਾਾਣੋ।

• ਜਾਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਿਤੋਂ ਕਿੋ।

• ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਹਤ ਸਿਵਸਆਿਾਂ ਬਾਿੇ ਜਾਾਣੋ ਅਤੇ ਵਜੰਾਨਾ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ ਸਵਹਿਤੀ  
ਿਾਲੇ ਇਲਾਜਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਤਆਿ ਕਿਨ ਵਿਚ ਵਹੱਸਾ ਲਓ।

• ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਬਾਿੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਿਾਂ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਿੁਕੰਿਲ 
ਜਾਾਣਕਾਿੀ ਵਦਓ, ਤਾਂਜਾੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਲ ਸਕੇ।

• ਵਜਾਹੜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵਹਿਤ ਹੋਏ ਹੋ, ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਿ  
ਦੀਆਂ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿੋ।

• ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਢੁਕਿੇਂ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਿਿਤੋਂ ਕਿੋ। ਜਾੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਿਿੀਜ਼ ਜਾਾਇਜ਼ੇ ਅਤੇ ਤਾਲਿੇਲ ਪ੍ਰੋਗਿਾਿ ਵਿਚ ਵਲਵਖਆ ਜਾਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਿਾਿ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਿੇ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਿ, ਇੱਕ 
ਿਾਿਿੇਸੀ, ਕੰਟਿੋਲਸ਼ੁਦਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬਿ ਅਤੇ ਆਿ 
ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ  
12 ਿਹੀਵਨਆਂ ਤੱਕ ਉਸੀ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿੂਿ ਿਵਹਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।

• ਜਾੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿਿਾਿ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ (ਵਜਾਿੇਂ ਗਿਭ, ਜਾਨਿ, ਗੋਦ ਲੈਣਾ) ਜਾਾਂ 
ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ (ਵਜਾਿੇਂ ਨਿਾਂ ਪਤਾ, ਆਿਦਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ  
ਜਾਾਂ Medicare ਜਾਾਂ ਹੋਿ ਬੀਿੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਾ), ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਫ਼ੌਿਨ ਦੱਸੋ। ਆਪਣੇ  
ਖਾਤੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਿੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿੈਬਸਾਈਟ  
ਦੀ ਿਿਤੋਂ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਜਾੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਨਾਖੁ਼ਸ਼ ਹੋਜਾੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਨਾਖੁ਼ਸ਼ ਹੋ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖ਼ਵਤਆਿਪ੍ਰਾਪਤ ਨੁਿਾਇੰਦੇ ਨੰੂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਿ ਕਿਨ ਦਾ ਹੱਕ  
ਹੈ। ਵਸ਼ਕਾਇਤ, ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਵਲਟੀ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾੱਕਟਿ ਜਾਾਂ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ 
ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਕਹੋ ਵਜਾਹਾ ਵਿਹਾਿ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਾਾਂ ਵਲਖਤੀ 
ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਲੋਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਿ ਕਿਵਦਆਂ ਹੀ:

• ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੋ ਕੰਿਕਾਜਾੀ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਿੋਨ ਜਾਾਂ ਵਚੱਠੀ ਿਾਹੀਂ 
ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਿਲ ਗਈ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਦਾ ਵਜੰਾਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ ਵਨਪਟਾਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 
ਪਿ 45 ਵਦਨਾਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਿਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਿ ਕਿਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਜ਼ਿੂਿ ਕਿਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਾੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ  ਜਾੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ  
ਦੇ ਿੈਡੀਕਲ ਵਨਿਣੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁ਼ਸ਼ ਹੋਦੇ ਿੈਡੀਕਲ ਵਨਿਣੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁ਼ਸ਼ ਹੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖ਼ਵਤਆਿਪ੍ਰਾਪਤ ਨੁਿਾਇੰਦੇ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਿ ਕਿਨ ਦਾ ਹੱਕ  
ਹੈ। ਅਪੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਣ ਿਾਲੀ ਇੱਕ ਵਕਸਿ ਦੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ, ਵਜਾਸ ਵਿਚ 
ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਘੇਿੇ ਹੇਠਲੀ ਿੈਡੀਕਲ ਸੇਿਾ ਦੀ ਕਿਿੇਜਾ  
ਜਾਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਿੇ ਉਹਨਾਂ ਿਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜਾਾਇਜ਼ਾ ਲਏ।

• ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਿੇ ਵਲਖਤ ਵਿਚ ਦੱਸੇਗਾ। ਜਾੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਿਨੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਅਪੀਲ ਵਕਿੇਂ ਦਾਇਿ 
ਕਿੋ, ਬਾਿੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਸ਼ਾਵਿਲ ਕਿੇਗਾ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ 5 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਸ  
ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਵਿਲ ਗਈ ਹੈ।

• ਵਜੰਾਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਵਨਪਟਾਈਆਂ ਜਾਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 
ਹਨ, ਵਜਾਸ ਵਿਚ 28 ਕੈਲੰਡਿ ਵਦਨਾਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਨਾ ਲੱਗਣ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਲਖਤੀ ਨੋਵਟਸ ਉਪਲਬਧ 
ਕਿਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਿ ਕਿਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਫ਼ੌਿੀ ਹੈ ?ਕੀ ਇਹ ਫ਼ੌਿੀ ਹੈ ? ਜਾੇ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਿੇ ਅਪੀਲ ਕਿ ਿਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਐਿਿਜਾੈਂਸੀ ਸਿੀਿਕ 
ਜਾਾਂ ਵਿਹਾਿ ਸਬੰਧੀ ਵਸਹਤ ਸਵਥਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਿ ਫ਼ੌਿੀ ਜਾਾਇਜ਼ੇ 
ਜਾਾਂ ਸੁਣਿਾਈ ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿੈਡੀਕਲ ਸਵਥਤੀ ਅਨੁਸਾਿ ਇਸਦੀ  
ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਤੰਨ ਕੈਲੰਡਿ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਿੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ  
ਜਾਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਿਿਾਈਆਂ ਬਾਿੇ ਹੋਿ ਿੇਿਿੇ ਿਾਲੀ ਜਾਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਿੈਂਬਿ  
ਦੀ ਆਪਣੀਹੱਥ-ਪੁਸਵਤਕਾ ਿੇਖੋ।

ਵਨੱਜਾਤਾ ਿਾਜ਼ਦਾਿੀ ਬਾਿੇ ਨੋਟਵਨੱਜਾਤਾ ਿਾਜ਼ਦਾਿੀ ਬਾਿੇ ਨੋਟ
ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਿਡ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ, ਤੁਹਾਡ ੇProviderOne ਨੰਬਿ 
ਅਤੇ ਜਾਾਿੀ ਕਿਨ ਦੀ ਤਾਿੀਖ਼ ਨੰੂ ਛੱਡਕੇ ਕੋਈ ਵਨਜਾੀ ਜਾਾਣਕਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। 
ਜਾੇ ਕਾਿਡ ਗੁੰ ਿ ਜਾਾਂ ਚੋਿੀ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਜ਼ਦਾਿੀ ਬਹਾਲ 
ਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਥਾੱਵਿਟੀ (HCA), ਨਾ ਹੀ Apple 
Health ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ, ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਬਾਿੇ ਕਾਿਡ ਲੈਣ ਜਾਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਦੀ ਿੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਨਜਾੀ ਜਾਾਣਕਾਿੀ 
ਪੁੱ ਛਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਸੱਵਧਆਂ ਸੰਪਿਕ ਕਿੇਗਾ। ਕਦੀ ਿੀ ਆਪਣੀ ਵਨਜਾੀ 
ਜਾਾਣਕਾਿੀ, ਵਜਾਿੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਸਵਕਓਵਿਟੀ ਨੰਬਿ ਵਕਸੇ ਅਵਜਾਹੇ ਵਿਅਕਤੀ  
ਨੰੂ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਜਾੋ ਇਸ ਬਾਿੇ ਪੁੱ ਛਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਿਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ  
ਈਿੇਲ ਕਿਦਾ ਹੈ। 

ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਿ, ਸਾਿੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਜਾਾਣਕਾਿੀ ਦੀ 
ਿਾਖੀ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਅਤੇ HCA ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਹਤ ਲਾਭ 
ਉਪਲਬਧ ਕਿਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਿੇ ਸੁਿੱਵਖਅਤ ਵਸਹਤ ਜਾਾਣਕਾਿੀ 
ਦੀ ਿਿਤੋਂ ਕਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਂਵਝਆਂ ਕਿਦੀ ਹੈ; ਇਲਾਜਾ ਕਿਨਾ, 
ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਿਿਾਈਆਂ; ਕਾਨੰੂਨ ਿਲੋਂ ਵਦੱਤੀ ਗਈ 
ਆਵਗਆ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਿਨਾਂ ਕਾਿਣਾਂ ਲਈ। ਵਸਹਤ ਪਲਾਨਾਂ ਅਤ ੇ 
HCA ਦਾ ਫ਼ਿਜ਼ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਜਾਾਣਕਾਿੀ ਨੰੂ ਗੁਪਤ ਿੱਖੇ।

HCA ਦੀ ਿਾਜ਼ਦਾਿੀ ਸਬੰਧੀ ਪਾੱਵਲਸੀ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ hca.wa.gov  
‘ਤੇ ਜਾਾਓ ਅਤੇ ਪੇਜਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਹੱਸੇ ‘ਤੇ “ਿਾਜ਼ਦਾਿੀ” ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਿੋ। 
ਜਾੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਦੀ ਿਾਜ਼ਦਾਿੀ ਸਬੰਧੀ ਪਾੱਵਲਸੀ ਪੜ੍ਹਣਾ 
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਦੇ ਿੈਂਬਿ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨੰੂ ਕਾੱਲ 
ਕਿੋ ਜਾਾਂ ਪਲਾਨ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਾਓ।

http://hca.wa.gov


ਆਪਣੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਾਿਾਬ ਵਕਥੋਂ ਲਓਆਪਣੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਾਿਾਬ ਵਕਥੋਂ ਲਓ

ਜਾੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਹਨਜਾੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਹਨ ਸੰਪਿਕਸੰਪਿਕ  

• ਤੁਹਾਡਾ Washington Apple Health (Medicaid) ਕਿਿਜੇਾ ਆੱਨਲਾਈਨ: hca.wa.gov/apple-health

• ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ
• ਸਿੇਾਿਾਂ ਬਾਿੇ ਕਾਿਡ
• ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਵਜਾਿੇਂ: ਪਤਾ, ਆਿਦਨ, ਵਿਆਹੁਤਾ 

ਦਿਜਾਾ, ਗਿਭ, ਜਾਨਿ ਜਾਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣਾ।

ਲੇਪਾਲਕ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ (FCAS) 1-800-562-3022  
ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 15480.

• ਪ੍ਰਿੋਾਈਡਿ ਚਣੁਨਾ
• ਘਿੇੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਿੇਾਿਾਂ
• ਤੁਹਾਡੀ ਿਡੈੀਕਲ ਸੰਭਾਲ
• ਸਪੈਸ਼ਵਲਸਟਾਂ ਨੰੂ ਿਫੈ਼ਿ ਕਿਨਾ
• ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਕਾਿਡ

Apple Health Core Connections [ਦਵੱਤਾ/ਦਵੱਤੀ ਗਈ  
ਕੋਆੱਿਡੀਨੇਟਵਡ ਕੇਅਿ ਆੱਫ਼ ਿਾਸ਼ਵੰਗਟਨ (CCW)]

1-844-354-9876.
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