
သင္၏ Apple Health အာမခံအား 
အသစ္ျပန္လည္ျပဳလုပ္ျခင္း
က်န္းမာေရး အာမခံကိ ုထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္အတြက ္Apple Health (Medicaid) အာမခံကိ ုႏွစ္စဥ္  

အသစ္ျပန္လည ္ျပဳလုပ္ရမည္။ သင္ကိုယ္တိုင ္သို႔မဟုတ ္သင္႔အိမ္ေထာင္စုဝင ္တစ္ဦးဦး အတြက ္ 

အာမခ ံကို အသစ္ျပန္လည္ျပဳလုပ္ရန ္လိုအပ္သည့္အတြက ္ယခ ုလက္ကမ္း စာေစာင္ကိ ုရရွ ိျခင္း  

ျဖစ္ပါသည္။ သင္႔အေနျဖင္ ့ရက္ခ်နိ္းႏွင့္လြသဲြားျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

HCA 19-053 BS (7/19) Burmese 

အာမခံကိ ုအသစ္ျပန္လည္ျပဳလုပ္ပံု
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အသစ္ျပန္လည္ျပဳလုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားထဲက  

တစ္ခုကိ ုသံုးပါ-

အြန္လိုင္းျဖင့္ဆိုပါက www.wahealthplanfinder.org 

တြင ္ဝင္ေရာက ္ေလ့လာပါ
 Washington Healthplanfinder အေကာင္႔ တစ္ခုရွပိါက ေလာ႔ဂ္အင္ ဝင္ေရာက္ၿပီး

Quick Links ေအာက္ရွ ိ “Update My Application and Renew Coverage (ကၽြႏ္ုပ္၏
ေလွ်ာက္လႊာအား အပဒ္တ္ိလုပ္ၿပီး အာမခံကုိ အသစ္ျပန္လည္ျပဳလုပ္ပါ)” ကိ ုေရြးပါ

 Healthplanfinder အေကာင္႔ တစ္ခု မရွပိါက “Apply Now (ယခု ေလွ်ာက္လႊာတင္ပါ)”
 ကိ ုဝင္ၿပီး သင္႔အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရုိက္ထည့္ကာ Quick Links ေအာက္ရွ ိ
“Update My Application and Renew Coverage (ကၽြႏ္ုပ္၏ ေလွ်ာက္လႊာအား 
အပဒ္တ္ိလုပ္ၿပီး အာမခံကုိ အသစ္ျပန္လည္ျပဳလုပ္ပါ)” ကိ ုေရြးပါ

WAPlanfinder မိုဘိုင္းအက္ပ္ကုိ အသံုးျပဳျခင္း 
 Washington Healthplanfinder အေကာင္႔ တစ္ခ ုရွပိါက သို႔မဟုတ ္တစ္ခုကိ ု

ဖြင့္လိုပါက အာမခံကိ ုအသစ္ျပန္လည ္ျပဳလုပ္ရန္အတြက ္WAPlanfinder 

အက္ပ္ကိ ုသံုးပါ

 အက္ပ္သည ္အက္ပ္စတိုး ႏွင့္ ဂူးဂဲ ပေလး တို႔တြင ္ရႏိုင္ပါ သည္

1-855-923-4633 ရွ ိ Healthplanfinder ဆိုင္ရာ
ေဖာက္သည ္ဝန္ေဆာင္မႈ စင္တာသို႔ ဖုန္းေခၚဆိုပါ

အီးေမးလ္မွတစ္ဆင္ ့လက္ခံရရွသိည္ ့
အသစ္ျပန္လည္ျပဳလုပ္ထားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိ ု
အပ္ဒိတ္ျပဳလုပ ္ၿပီး လက္မွတ္ေရးထိုးကာ ေအာက ္ေဖာ္ျပပါ 
ေနရာမ်ားထဲမွာ တစ္ခုကိ ုဆီသို႔ ျပန္လည္ေပးပို႔ပါ-
 စာတိုက-္ PO Box 946, Olympia, WA 98507

 Fax- 1-855-867-4467

 CSO- သင္၏ ေဒသတြင္း DSHS အသင္းအဖြ ဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈရံုး၏ ေလာ္ဘ ီရွ ိ 
စာရြက္စာတမ္း ေဘာက္စ ္တြင ္ထားခဲ႔ပါ- www.dshs.wa.gov/office-locations

သင္၏ အသစ္ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈ လုပ္ေဆာင္ၿပီးသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက ္သင ္သို႔မဟုတ ္

သင္႔အိမ္ေထာင္စုဝင ္အေနျဖင္ ့အာမခံအတြက ္အရည္အခ်င္း ျပည့္မီမႈ ရွေိသးေၾကာင္း 
သိရွႏိိုင္ရန္အတြက ္အသိေပးစာတစ္ေစာင္ကိ ုသင္႔ ထံ ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
သင္႔အေနျဖင္ ့ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေသာ က်န္းမာေရး အာမခံအတြက ္

အရည္အခ်င္းျပည့္မႈ ရွ/ိမရွကိိ ုဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ သင္၏ အသစ္ျပန္လည္ျပင ္ 

ဆင္မႈကိ ုျပည့္စံုေအာင ္ျဖည့္သြင္းရမည္။ 

ရက္ခ်နိ္းေက်ာ္လြန္သြားပါသလား။
သင့္ေနျဖင္ ့ရက္ခ်နိ္းေက်ာ္လြန္သြားျခင္း သင ္သို႔မဟုတ ္သင္႔အိမ္ေထာင္စ ု

ဝင္ အေနျဖင္ ့Apple Health အာမခ ံေပ်ာက္ဆုံးသြားျခင္း ျဖစ္ပါက ေအာက ္

ေဖာ္ျပပါ အသစ္ျပန္လည္ျပဳလုပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထဲမ ွတစ္ခ ုကို အသံုးျပဳကာ 

အသစ္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းကိ ုရက္ေပါင္း 90 အတြင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
သင္႔အေနျဖင္ ့အရည္အခ်င္းျပည့္မီပါက သင္၏ အာမခံေပ်ာက္ဆံုးသည့္ေန႔ ရက္ႏွင္ ့
ကြာဟမႈမရွဘိဲ ဆက္လက္အသက္ဝင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

သင့္အေနျဖင္ ့Apple Health အတြက ္အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ မရွပိါက 

အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည္ ့က်န္းမာေရး အစီအစဥ ္တစ္ခုမွတစ္ဆင္ ့အျခား အာမခံကိ ု
အာမခံေငြ ေပးေဆာင္းျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ မေပးေဆာင္ျခင္းျဖင္ ့ျဖစ္ေစ အရည္အခ်င္း 
ျပည့္မီႏိုင္ပါသည္။ သင္႔အေနျဖင္ ့၎အစီအစဥ္မ်ားထဲမ ွတစ္ခုတြင ္အက် ံဳးဝင္ျခင္း မရွ/ိ
မရွ ိ ကို ၾကည့္ရန္အတြက ္သင္၏ အသစ္ျပန္လည္ျပဳလုပ္သည္ ့အာမခံကိ ုျပည့္စံ ုေအာင ္

ျဖည့္ရမည္။

ေမးခြန္းမ်ားရွပိါသလား။
သင့္အေနျဖင္ ့Apple Health အာမခံႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္း လိုပါက 

ေက်းဇူးျပဳၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အာဏာပိုင္၏ 

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ႔ေရး ေဖာက္သည ္ဝန္ေဆာင္မႈ စင္တာ သို႔ 
ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည-္

 ဖုန္း- 1-800-562-3022 

 လံုျခံဳေရး ဝက္ဘ ္ပံုစ-ံ https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus/


