
Apple Health بررسی پوشش بیمه
 به منظور حفظ پوشش بیمه Apple Health (Medicaid) پوشش بیمه باید هر 

 سال تجدید شود. دلیل ارسال این آگهی به شام این است که باید برای تجدید پوشش 

 بیمه خود یا شخص دیگری در خانواده تان اقدام کنید. ممکن است مهلت انجام این 

کار پایان یافته باشد.
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چطور باید پوشش بیمه خود را تجدید کنید
یکی از روش های زیر را برای تجدید پوشش بیمه انتخاب کنید:

 به صورت آنالین در
www.wahealthplanfinder.org 

��اگر حساب پیدا کردن طرح درمانی واشنگتن را دارید
(Washington Healthplanfinder)، وارد آن شوید و گزینه 

 به روز کردن برنامه و تجدید پوشش بیمه
 (Update My Application and Renew Coverage) 

را در زیر قسمت لینک های فوری انتخاب کنید.

(Healthplanfinder) اگر حساب پیدا کردن طرح بیمه درمانی �
را ندارید، بر روی گزینه Apply Now کلیک کنید و اطالعات را 

Update my Application and Renew وارد کنید و گزینه
Coverage زیر Quick Links را انتخاب کنید.

نحوه استفاده از اپلیکیشن موبایل پیدا کردن
WAPlanfinder طرح بیمه درمانی

(Healthplanfinder)اگر حساب پیدا کردن طرح بیمه درمانی �
دارید یا می خواهید این حساب را ایجاد کنید، از اپلیکیشن 

WAPlanfinder برای تجدید پوشش بیمه استفاده کنید.
این اپلیکیشن در اپ استور و گوگل پلی موجود است. �

 شامره تلفن خدمات مشرتیان پیدا کردن طرح 
بیمه درمانی 1-855-923-4633

سند مربوط به تجدید بیمه را که از طریق ایمیل 
دریافت کرده اید، امضا کرده و از طریق یکی از روش 

های زیر به ما ارسال کنید:
PO Box 946, Olympia, WA 98507 :پست �

فکس: 1-855-867-4467 �

  اداره خدمات اجتامعی این سند را به صندوق اسناد در البی 
اداره خدمات اجتامعی DSHS محلی خود بیندازید. محل 

www.dshs.wa.gov/office-locations :ادارات

هنگامی که پوشش بیمه شام بررسی شود، اطالعیه ای در مورد اینکه 
شام یا عضو خانواده تان هنوز واجد رشایط دریافت پوشش بیمه 
 هستید، به شام ارسال خواهد شد. برای تعیین اینکه واجد رشایط

 ادامه دریافت پوشش بیمه هستید، باید سند را تکمیل کنید.

آیا مهلت ارسال سند گذشته است؟
اگر مهلت ارسال این سند گذشته است و شام یا عضوی از خانواده شام 
Apple Health پوشش بیمه را از دست داده اید، 90 روز مهلت دارید 

تا پوشش بیمه را از طریق یکی از روش ها تجدید کنید. اگر واجد رشایط 
باشید، پوشش بیمه شام از تاریخی که آن را از دست داده اید، بدون 

هیچ فاصله ای، ادامه پیدا خواهد کرد.

اگر واجد رشایط دریافت Apple Health نیستید، ممکن است واجد 
Qualified Health Plan رشایط پوشش های بیمه ای دیگر از طریق
( پوشش بیمه واجدین رشایط( باشید. این بیمه ها، ممکن است نیاز 

به پرداخت حق بیمه داشته/یا نداشته باشند. برای تعیین اینکه واجد 
 رشایط دریافت یکی از این بیمه ها هستید، باید سند تجدید بیمه

 خود را تکمیل کنید.

سواالت؟
اگر سوالی در مورد پوشش بیمه Apple Health دارید، با مرکز

خدمات مشتریان اداره سالمت و بهداشت تماس بگیرید:

تلفن: 1-800-562-3022 �

تماس آنالین: ��
https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus/


