
 تجديد الغطاء التأميني الخاص بك من
Apple Health 

يجب أن يُجدد الغطاء التأميني من Apple Health (Medicaid) كل سنة لضامن استمرار 

غطاء التأمني الصحي. تحصل عىل هذه النرشة ألنك تحتاج إىل اتخاذ إجراء لتجديد الغطاء 

التأميني لنفسك أو لشخص ما يف أرستك. رمبا تكون قد فاتك املوعد النهايئ.
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كيف ميكنك تجديد الغطاء التأميني
استخدم إحدى خيارات التجديد التالية:

www.wahealthplanfinder.org :عبر اإلنترنت
 ،Washington Healthplanfinder إذا كان لديك حساب في��

فيرجى تسجيل الدخول وتحديد “تحديث الطلب الخاص بي 
وتجديد الغطاء التأميني” ضمن الروابط السريعة

��إذا لم يكن لديك حساب في Healthplanfinder، فاضغط على 
“التقدم اآلن”، وأدخل معلوماتك ثم حدد “تحديث الطلب الخاص 

بي وتجديد الغطاء التأميني” ضمن الروابط السريعة

باستخدام تطبيق WAPlanfinder للجوال
إذا كان لديك حساب يف Healthplanfinder أو تريد إنشاء  

حساب، فاستخدم تطبيق WAPlanfinder لتجديد الغطاء التأميني

يتوفر التطبيق على متجر التطبيقات ومتجر جوجل بالي �

 اتصل مبركز خدمة العمالء التابع لـ
Healthplanfinder عىل 1-855-923-4633

 يرجى تحديث مستند التجديد الذي تم استالمه 

 عبر البريد والتوقيع عليه وإعادته لنا باستخدام 

إحدى هذه الخيارات:
PO Box 946, Olympia, WA 98507 :البريد �

الفاكس: 1-855-867-4467 �

مكتب الخدمات املجتمعية )CSO(: ميكنك الوصول إىل مكتب  
الخدمات املجتمعية التابع إلدارة الخدمات الصحية واالجتامعية

 )DSHS( املحيل يف مربع املستندات يف حجرة:
www.dshs.wa.gov/office-locations

مبجرد االنتهاء من عملية التجديد، سيتم إرسال إخطار لك يخربك مبا إذا كنت 
أنت أو أحد أفراد أرستك ال يزال مؤهالً للغطاء التأميني. ويجب عليك إمتام 

إجراءات التجديد لتحديد ما إذا كنت مؤهالً الستمرار الحصول عىل غطاء 
التأمني الصحي أم ال.

هل فاتك املوعد النهايئ؟
إذا فاتك املوعد النهايئ للتجديد وفقدت أنت أو أحد أفراد أرستك الغطاء 

 التأميني من Apple Health، فلديك 90 يوًما الستكامل التجديد
باستخدام إحدى خيارات التجديد. إذا كنت مستحًقا للغطاء التأميني، 

 فسيستمر الغطاء التأميني الخاص بك ابتداًء من اليوم الذي فقدت فيه 
الغطاء التأميني دون فاصل.

 ،Apple Health إذا كنت غري مؤهل للحصول عىل الغطاء التأميني من 
فقد تكون مؤهالً لغطاء تأميني آخر من خالل خطة تأمني صحي مناسبة 
مبساعدة يف سداد القسط التأميني أو بدون مساعدة. ويجب عليك إمتام 

إجراءات التجديد ملعرفة ما إذا كنت مؤهالً لواحدة من هذه الخطط أم ال.

هل لديك استفسارات؟
 ،Apple Health إذا كانت لديك استفسارات حول الغطاء التأميني من

فيرجى االتصال بمركز خدمة العمالء للمساعدة الطبية التابع لهيئة 
الرعاية الصحية:

الهاتف: 1-800-562-3022 �

نموذج الويب اآلمن: ��
https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus/


