
ਆਪਣੀ Apple Health
(ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ) ਕਵਰੇਜ ਨਵਵਆਉਣੀ
ਵਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਿਾਲ Apple Health (Medicaid) ਕਵਰੇਜ ਜ਼ਰੂਰ
ਨਵਵਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਫ਼ਲਾਇਰ ਇਿ ਕਰਕੇ ਵਿਲ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਵਚ ਵਕਿੇ ਹੋਰ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਨਵਵਆਉਣ ਵਾਿਤੇ
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਿੀਂ ਬੱਿ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿ-ਤਾਰੀਖ਼ ਵੀ ਖੁੰ ਝਾ ਚੁੱ ਕੇ ਹ ੋਿਕਦੇ ਹੋ।

HCA 19-053 PJ (7/19) Punjabi 

ਤੁਿੀਂ ਕਵਰੇਜ ਵਕਵੇਂ ਨਵਵਆ ਿਕਦੇ ਹੋ
ਨਵਵਆਉਣ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੇ ਵਵਕਲਪਾਂ ਵਵਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ:

www.wahealthplanfinder.org 'ਤ ੇਆੱਨਲਾਈਨ
	ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ Washington Healthplanfinder (ਵਾੱਵਿੰਗਟਨ

ਹੈਲਥਪਲੈਨਫ਼ਾਈਡਂਰ) ਅਕਾਉਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾੱਗ ਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੁਇਕ
ਵਲੰਕਿ ਹੇਠ “Update My Application and Renew Coverage”
(“ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਨਵਵਆਉਣੀ”) ਚੁਣੋ

 ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ Healthplanfinder (ਹੈਲਥਪਲੈਨਫ਼ਾਈਡਂਰ) ਅਕਾਉਂਟ ਨਹੀਂ
ਹ,ੈ ਤਾਂ “Apply Now” (“ਹੁਣੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ”) 'ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ ਅਤੇ ਕੁਇਕ ਵਲੰਕਿ ਹੇਠ “Update My Application
and Renew Coverage” (“ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀ ਅਤੇ
ਕਵਰੇਜ ਨਵਵਆਉਣੀ”) ਚਣੁੋ

WAPlanfinder ਿੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ
 ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ Healthplanfinder (ਹੈਲਥਪਲੈਨਫ਼ਾਈਡਂਰ) ਅਕਾਉਂਟ

ਹੈ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਵਰੇਜ ਨਵਵਆਉਣ ਲਈ
WAPlanfinder ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

 ਐਪ App Store (ਐਪ ਿਟੋਰ) ਅਤੇ Google Play (ਗੂਗਲ ਪਲੇ)
'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

1-855-923-4633 'ਤ ੇHealthplanfinder
ਗਾਹਕ ਿਹਾਇਤਾ ਿੈਂਟਰ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ

ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵਿਲੇ ਨਵਵਆਉਣ ਿਬੰਧੀ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਡੇਟ
ਕਰ,ੋ ਦਿਤਖ਼ਤ ਕਰ ੋਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੇ ਵਵਕਲਪਾਂ ਵਵਚੋਂ ਇੱਕ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਵਦਆ ਂਇਿ ਨੰੂ ਵਾਪਿ ਕਰ:ੋ
 ਿੇਲ: PO Box 946, Olympia, WA 98507

 ਫ਼ੈਕਿ: 1-855-867-4467

 CSO: ਇਿ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਥਾਨਕ DSHS ਭਾਈਚਾਰਕ ਿੇਵਾ ਬਾਰੇ
ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਲਾੱਬੀ ਵਵਚਲੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾੱਕਿ ਵਵਚ ਪਾਓ:
www.dshs.wa.gov/office-locations

ਨਵਵਆਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਿਲ ਿੁਰ ੂਹੁੰ ਵਦਆ ਂਹੀ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਦੱਿਣ ਲਈ
ਨੋਵਟਿ ਭੇਵਜਆ ਜਾਏਗਾ ਵਕ ਤੁਿੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਦਾ ਿੈਂਬਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਵਰੇਜ
ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਕਵਰੇਜ ਨਵਵਆਉਣ
ਦਾ ਅਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਿੁਕੰਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਵਕ ਤੁਿੀਂ ਵਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਨੰੂ
ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ।

ਅੰਤਿ-ਤਾਰੀਖ਼ ਖੁੰ ਝ ਗਈ ਹ?ੈ
ਜ ੇਤੁਿੀਂ ਨਵਵਆਉਣ ਦੀ ਅੰਤਿ-ਤਾਰੀਖ਼ ਖੁੰ ਝਾ ਵਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ
ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਦੇ ਿੈਂਬਰ ਦੀ Apple Health (ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ) ਕਵਰੇਜ ਖੰੁਝ
ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵਵਆਉਣ ਦੇ ਵਵਕਲਪਾਂ ਵਵਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਵਦਆ,ਂ
ਨਵਵਆਉਣ ਦਾ ਅਿਲ ਿੁਕੰਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ 90 ਵਦਨ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ। ਜ ੇਤੁਿੀਂ ਯੋਗ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰੇਜ, ਵਬਨਾ ਵਕਿੇ ਖੱਪੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਖੁੰ ਝੀ ਹੋਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਜ ੇਤੁਿੀਂ Apple Health (ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ) ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ
ਪ੍ੀਿੀਅਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਬਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਹਤ
ਪਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਯੋਗ ਹ ੋਿਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵਕ
ਤੁਿੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਨਾਂ ਵਵਚੋਂ ਇੱਕ ਲਈ ਯੋਗ ਹ,ੋ ਵਾਿਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਵਵਆਉਣ
ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਿੁਕੰਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿੁਆਲ ਹਨ?
Apple Health (ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ) ਕਵਰੇਜ ਬਾਰ,ੇ ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਿੁਆਲ ਹਨ,
ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਅਥਾੱਵਰਟੀ ਦੇ ਿੈਡੀਕਲ ਿਹਾਇਤਾ
ਬਾਰ ੇਗਾਹਕ ਿਰਵਵਿ ਿੈਂਟਰ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ:

 ਫੋਨ: 1-800-562-3022

 ਵੈੱਬ ਫ਼ਾਰਿ ਲੈਣ ਲਈ:
https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus/


