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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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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). 
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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). 
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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

 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 ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱਕ ਿਰਾਿਰ ਪਹੁੰ ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਿੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਫੌਰਮੈਟ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ  
ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ1-800-562-3022 (TRS: 711) 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ।
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   ਵਿਸ਼ਾਵਿਸ਼ਾ  ਸੂਚੀਸੂਚੀ

Washington Apple Health/Apple Health  
ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹ ੈ [4]

ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵਿਸ ਕਾਰਡ [4]

ਮੁਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ [6]

ਕਾਉਂਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਹਾਰ ਸਿੰਧੀ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ  [7]

ਸੰਕਟ ਸਿੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਂ [9]

ਵਿਹਾਰਕ ਵਸਹਤ ਸਮੱਗਰੀ [10]

ਅਮਰੀਕਨ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅਲਾਸਕਾ ਦ ੇਮੂਲ ਵਨਿਾਸੀਆਂ  
ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ [11]

ਸੇਿਾਿਾਂ, ਵਜਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ  
ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਪ ੈਸਕਦੀ ਹ ੈ [12]

ਤੁਹਾਡ ੇਹੱਕ ਅਤੇ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀਆਂ [13] 

ਸੰਪਰਕ/ਸੰਸਾਧਨਸ੍ਰੋਤ [14]

ਇਸਇਸ  ਪੁਸਵਤਕਾਪੁਸਵਤਕਾ  ਿਾਰੇਿਾਰ ੇ ਿੇਦਾਅਿਾਿੇਦਾਅਿਾ
ਇਹ ਪੁਸਵਤਕਾ ਤੁਹਾਨੰੂ, ਤੁਹਾਡ ੇਲਾਭਾਂ ਿਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦਏਗੀ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡ ੇਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀਆਂ, ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦ ੇਤਰੀਕ ੇਿਾਰ ੇ
ਿੇਰਿਾ ਦਏਗੀ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਵਧਆਨ ਵਦਓ ਵਕ ਇਸ ਪੁਸਵਤਕਾ ਵਿੱਚ 
ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਹੱਕ ਜਾਂ ਹੱਕਦਾਰੀਆ ਂਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਹਨ।  
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਪੁਸਵਤਕਾ 'ਤ ੇਵਨਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਕਉਂਵਕ 
ਇਹ Apple Health (Medicaid) ਿਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ  
ਇਕ-ੋਇੱਕ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਥਾਵਰਟੀ ਦੀ ਿੈੱਿਸਾਈਟ  
hca.wa.gov/about-hca/rulemaking 'ਤ ੇਕਨੰੂਨ  
ਅਤੇ ਵਨਯਮ ਪੰਨੇ,  ਨੰੂ ਿੇਖ ਕੇ Apple Health ਿਾਰ ੇਵਿਸਤਾਵਰਤ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

http://www.hca.wa.gov/about-hca/rulemaking
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ਵਧਆਨਵਧਆਨ  ਵਦਓਵਦਓ::  ਇਹ ਸੂਚੀ ਵਸਰਫ਼ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹ ੈ
ਅਤੇ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਵਦੰਦੀ ਵਕ Apple Health ਸੇਿਾ 
ਨੰੂ ਕਿਰ ਕਰੇਗੀ। ਕੁਝ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਮਾਿਾਂ ਸਵਹਤ 
ਇਹਨਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ। Washington 
Administrative Code (WAC) 182-501-0060 ਨੰੂ ਿੇਖੋ।

Washington Apple Health ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਪੁਸਵਤਕਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਮਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ Washington State Health Care 
Authority (HCA) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਵਸਤ Washington Apple Health (Medicaid) ਲਈ ਯੋਗ ਿਣ ੇਹੋ। ਇਸ ਪੁਸਵਤਕਾ 
ਵਿੱਚ ਵਿਨਾ ਮੈਨੇਜਡ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਤੋਂ Apple Health ਸੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

Apple Health ਸੇਿਾਿਾਂਸੇਿਾਿਾਂ

ਵਿਨਾ ਮੈਨੇਜਡ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਿਾਲੇ Apple Health ਕਲਾਇੰਟ ਅੱਗੇ ਵਦੱਤੀਆਂ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ:

• ਰੋਗ-ਵਨਿਾਰਕ ਅਤੇ ਵਨਰੋਗ ਰਵਹਣ ਸਿੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 
ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਧ ਕਰਨਾ

• ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਭਾਲ

• ਜੱਚਾ-ਿੱਚਾ ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਜੰਮੇ ਿੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ

• ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਮੇਤ ਿੱਵਚਆ ਂਦ ੇਡਾਕਟਰ ਦੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾਂ

• ਲੈਿੋਰੇਟਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ

• ਦਿਾਈਆ ਂਵਲਖ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ

• ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ

• ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆ ਂਤੁਰਨ-ਵਫਰਨ ਸਿੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਂ

• ਵਸਹਤ ਲਾਭ ਅਤੇ ਕਸਰਤ* ਸਿੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ

• ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ

• ਿੱਵਚਆ ਂਲਈ ਚਸ਼ਮੇ ਅਤੇ ਵਫ਼ਵਟੰਗ ਸੇਿਾਿਾਂ (21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ)

• ਲੰਮੀ ਵਮਆਦ ਦੀਆ ਂਸੰਭਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ

• ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਧੀ ਅਪੰਗਤਾ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੇਿਾਿਾਂ

• ਦੰਦਾਂ ਸਿੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਂ

* ਵਸਰਫ਼ Apple Health for Adults ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਿਧ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ 1-800-562-3022 'ਤ ੇਸਾਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਤੁਹਾਡਾਤੁਹਾਡਾ  ਸਰਵਿਸਸਰਵਿਸ  ਕਾਰਡਕਾਰਡ  

ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੇਲ ਵਿੱਚ Apple Health ਸਰਵਿਸ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਿੇਗਾ। 

Washington Healthplanfinder wahealthplanfinder.org, ਜਾਂ 
Washington Connection washingtonconnection.org ਰਾਹੀਂ 
Apple Health ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਲਖਿਾਉਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦ ੋ
ਹਫ਼ਵਤਆ ਂਿਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ Apple Health ਸਰਵਿਸ ਕਾਰਡ (ਇਸ 
ਨੰੂ ProviderOne ਕਾਰਡ ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ)ੈ ਵਮਲੇਗਾ, ਵਜਸਦੀ ਫੋਟੋ ਇੱਥੇ ਵਦੱਤੀ 
ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹ ੈਵਕ ਤੁਸੀਂ Apple Health ਕਿਰੇਜ 
ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦ ੇਹੋ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਨਿਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕਾਰਡ ਐਕਟੀਿੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ 
ਕਾਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ HCA ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਐਕਟੀਿੇਟ ਕਰੇਗੀ।

ਜੇਜ ੇ ਤੁਹਾਨੰੂਤੁਹਾਨੰੂ  ਸਰਵਿਸਸਰਵਿਸ  ਕਾਰਡਕਾਰਡ  ਨਹੀਂਨਹੀਂ  ਵਮਵਲਆਵਮਵਲਆ    
ਜਾਂਜਾਂ  ਇਹਇਹ  ਗੁਆਚਗੁਆਚ  ਵਗਆਵਗਆ  ਹੈਹੈ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Apple Health ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦ ੋਹਫ਼ਤ ੇਿਾਅਦ ਦ ੇਅੰਦਰ 
ਆਪਣਾ ਸਰਵਿਸ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਕਾਰਡ 
ਿਦਲਣ ਦੀ ਿੇਨਤੀ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ Apple Health ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ 24/7 https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus  
'ਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹ ੋਜਾਂ ਕਾਰੋਿਾਰੀ ਘੰਵਟਆ ਂਦ ੇਦੌਰਾਨ 1-800-562-3022  
(ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ) 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰਵਿਸ ਕਾਰਡ ਗੁਆ ਵਦੰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ  
ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇ24/7 ਿਦਲਣ ਦੀ ਿੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ:ੋ

• • ਸਿੈਸਿ-ੈ-ਸਰਵਿਸਸਰਵਿਸ  ਫਨੋ।ਫਨੋ। 1-800-562-3022 (ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ) ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗਾਹਕ  
ਸਿੇਾਿਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪ 1 ਚਣੁ,ੋ ਵਫਰ ਸਰਵਿਸ ਕਾਰਡ ਲਈ ਵਿਕਲਪ 1 ਚਣੁ।ੋ

• • ਕੰਵਪਊਟਰਕੰਵਪਊਟਰ  ਰਾਹੀਂਰਾਹੀਂ  ਕਲਾਇੰਟਕਲਾਇੰਟ  ਪੋਰਟਲਪੋਰਟਲ  ਦੀਦੀ  ਿਰਤੋਂਿਰਤੋਂ  ਕਰਨਾ।ਕਰਨਾ।  
https://www.waproviderone.org/client 'ਤ ੇਕਲਾਇੰਟ  
ਪੋਰਟਲ ਉਪਲਿਧ ਹੈ। 

http://wahealthplanfinder.org
https://www.washingtonconnection.org/home/
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ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਸਰਵਿਸ ਕਾਰਡ 'ਤ ੇ“ProviderOne” ਵਲਵਖਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। 
ProviderOne ਇੱਕ HCA ਵਸਸਟਮ ਹ ੈਜ ੋਤੁਹਾਡੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਡ 'ਤ ੇਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਨੰਿਰ ਤੁਹਾਡਾ 
ProviderOne ਕਲਾਇੰਟ ਨੰਿਰ ਹੈ। 

ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਿੀ ProviderOne ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਮਰੀਜ਼ Apple Health ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। 
Washington Healthplanfinder ਜਾਂ ਿਾਵਸ਼ੰਗਟਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣ ੇ
ਘਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਿਦਲਾਅ ਤਿਦੀਲੀ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ 
ਿਣਾਓ। 

ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਦ ੇਹਰੇਕ ਮੈਂਿਰ ਨੰੂ ਸਰਵਿਸ ਕਾਰਡ ਵਮਲੇਗਾ, ਜ ੋApple Health 
ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਿੱਖਰਾ ProviderOne ਕਲਾਇੰਟ  
ਨੰਿਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਜ ੋਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਉਸਦਾ ਨੰਿਰ ਿਵਣਆ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ।

ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਵਪਛਲੀ Apple Health ਕਿਰੇਜ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਿਾਂ ਕਾਰਡ 
ਨਹੀਂ ਵਮਲੇਗਾ। ਕਿਰੇਜ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਦ ੇਿਾਿਜੂਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਰਡ 
ਅਜ ੇਿੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ProviderOne ਕਲਾਇੰਟ ਨੰਿਰ ਉਹੀ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ। 

ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜ ੇਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਿੇਲੇ ਆਪਣਾ 
ਸਰਵਿਸ ਕਾਰਡ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਦੀ ਲੋੜ  
ਿੀ ਪ ੈਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਮੁਢਲੀਮੁਢਲੀ  ਸੰਭਾਲਸੰਭਾਲ  ਿਾਰੇਿਾਰ ੇ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਰਪ੍ਰੋਿਾਈਡਰ  ਚੁਣਨਾਚੁਣਨਾ

ਤੁਹਾਡਾ PCP ਕੋਈ ਅਵਜਹਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਾਿਾਂ 
ਮਵਹਸੂਸ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਆਪਣੇ PCP ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ਸ਼ਖ਼ਸ 
(ਔਰਤ/ਮਰਦ) ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਵਦਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ PCP ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ ੋ
ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਿੀ ਿੋਲ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੋਿ,ੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੰਗਤਾ ਵਿੱਚ ਮਾਵਹਰ 
ਹੋਿ,ੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਸੱਵਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਸਮਝੇ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦਾ PCP ਹ,ੈ ਜਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਰ 
ਿਾਰ ੇਸੁਵਣਆ ਹ ੈਜ ੋਵਜਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਰ  
ਨੰੂ ਕਹ ੋਜੇਕਰ ਉਹ Apple Health ਸੇਿਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੰੂ ਪ੍ਰਿਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਰ ਨੰੂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ  
ਹੋ। ਜੇਕਰ ਉਹ Apple Health ਸੇਿਾ ਲਈ ਲਾਗਤ ਨੰੂ ਪ੍ਰਿਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ/ 
ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ PCP ਲੱਭਣਾ ਪਿੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਰ  
ਨੰੂ ਿੇਖ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਜ ੋApple Health ਸਰਵਿਸ ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਪ੍ਰਿਾਣ ਕਰੇਗਾ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਵਿਸ਼ੇਸ਼  ਸੇਿਾਿਾਂਸੇਿਾਿਾਂ  ਲਈਲਈ  ਇੱਕਇੱਕ  ਰੈਫ਼ਰਲਰੈਫ਼ਰਲ  ਪ੍ਰਾਪਤਪ੍ਰਾਪਤ  ਕਰਨਾਕਰਨਾ

ਕਦ-ੇਕਦਾਈ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਵਕਸੇ ਮਾਵਹਰ ਨੰੂ ਵਦਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਵਜਿੇਂ ਵਕ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਵਦਲ ਦ ੇਲਈ ਕਾਰਵਡਓਲੋਵਜਸਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਪੈਰਾਂ ਲਈ ਪੋਵਡਆਵਟ੍ਰਸਟ। ਤੁਹਾਡਾ 
PCP ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਰੈਫ਼ਰਲ ਦੇਿੇਗਾ।

ਵਧਆਨਵਧਆਨ  ਵਦਓਵਦਓ: ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨੰੂ HCA  
ਤੋਂ ਪੂਰਿ ਸਵਹਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਰ  
ਪੂਰਿ ਸਿੀਵਕ੍ਰਤੀ ਦੀ ਿੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਂ।

ਮੁਲਾਕਾਤਮੁਲਾਕਾਤ  ਦਾਦਾ  ਸਮਾਂਸਮਾਂ  ਵਕਿੇਂਵਕਿੇਂ  ਲਓਲਓ

ਤੁਹਾਡ ੇਿੱਲੋਂ  PCP ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ  
ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ, ਆਪਣ ੇਪ੍ਰੋਿਾਈਡਰ ਨੰੂ ਵਮਲਣ  
ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਹਾਡੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰੀ 
ਵਸਹਤ-ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਵਦਨਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਆਪਣ ੇPCP 
ਨੰੂ ਵਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਹ ੇਤੁਹਾਡੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਹਤ-ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 
ਨਹੀਂ ਹਨ, ਆਮ ਚੈਕ-ਅੱਪ (ਵਨਰੋਗ ਰਵਹਣ ਸਿੰਧੀ ਜਾਂਚ ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ)ੈ ਲਈ 
ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਓ। ਆਮ ਚੈਕ - ਅੱਪ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ 
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਵਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਵਨਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਿੋ। ਵਸਹਤ 
ਦਾ ਚੈੱਕ-ਅੱਪ ਕਰਿਾਉਣਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਵਕਉਂਵਕ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ  
ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ  ਸੰਭਾਲਸੰਭਾਲ  ਦੀਦੀ  ਲੋੜਲੋੜ  ਹੈਹੈ

ਵਨਯਵਮਤ ਜਾਂ ਵਨਿਾਰਕ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣ ੇPCP ਨੰੂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸਰਿੋਤਮ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਅਤੇ ਆਪਣ ੇPCP ਨਾਲ ਵਕਸੇ 
ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਭਾਲ 
ਕੇਂਦਰ ਵਿਖ ੇਜਾਓ, ਅਤੇ ਆਪਣ ੇPCP ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ - 911 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ ੋਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਥਾਂ 'ਤ ੇਜਾਓ, ਵਜੱਥ ੇ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦ ੇਉਦਾਹਰਨ 
ਇਹ ਹਨ: ਵਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਟੁੱ ਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਐਲਰਵਜਕ 
ਵਰਐਕਸ਼ਨ।

ਮੁਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਮੁਢਲੀਮੁਢਲੀ  ਸੰਭਾਲਸੰਭਾਲ  ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਰਪ੍ਰੋਿਾਈਡਰ  ਜ਼ਰੂਰੀਜ਼ਰੂਰੀ  ਵਕਉਂਵਕਉਂ  ਹੈਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਿੇਵਖਆ ਹੈ ਵਕ ਮੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਿਾਰੇ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਰ (PCP) ਮੁੱ ਖ ਵਸਹਤ 
ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਹੈ। PCP ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨੰੂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੰਭਾਲ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਡਾ PCP ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਹਤ ਵਪਛੋਕੜ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਸਹਤ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਿਾਰੇ 
ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਨੰੂ ਪ੍ਰਿੰਵਧਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡਾ PCP ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ:

• ਿਧੀਕ ਰਵਜਸਟਰਡ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਵਟਸ਼ਨਰ

• ਪਵਰਿਾਰਕ ਵਫਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ 

• ਨੈਚਰੋਪੈਵਥਕ ਡਾਕਟਰ

• ਦਾਈ/ਗਾਇਨੋਕੋਲੌਵਜਸਟ

• ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ਨ

• ਵਫਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਸਹਾਇਕ
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ਵਿਹਾਰਕ ਵਸਹਤ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਕਾਰਡ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ 
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸਿੰਧੀ ਵਿਗਾੜ ਦ ੇਇਲਾਜ ਿਾਰ ੇਸੇਿਾਿਾਂ (ਇਕੱਵਿਆ ਂ
ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ "ਵਿਹਾਰਕ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ" ਿਜੋਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹ)ੈ ਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ  
ਦ ੇਯੋਗ ਹੁੰ ਦ ੇਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਵਕਆ ਂਨਾਲ ਵਿਹਾਰਕ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱਕ 
ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ:ੋ

• ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਟੀ ਲਈ managed care ਪਲਾਨ ਿਾਸਤੇ ਵਸਰਫ਼ ਵਿਹਾਰ 
ਸਿੰਧੀ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ (BHSO) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਪੰਨਾ 9 ਿੇਖੋ।

• 1-800-562-3022 ‘ਤੇੇ ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਸੈਂਟਰ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਿ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਆਪਣ ੇਵਿਹਾਰਕ ਵਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਨੰੂ ਜਾਣ ੂ
ਕਰਿਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਓ। 

ਵਰਮਾਇੰਡਰਵਰਮਾਇੰਡਰ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹ ੇਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦ ੇਹ ੋਜ ੋApple Health 
ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਸੇਿਾ ਦ ੇਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਦ ੇਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਨਾ ਪ ੈਸਕਦਾ ਹੈ।

HCA ਿਲੋਂ ਵਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਹਾਰ ਸਿੰਧੀ ਵਸਹਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਿਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, hca.wa.gov/mental-health-and-
addiction-services 'ਤ ੇਜਾਓ

ਹੋਰ ਸਰੋਤ:ਹੋਰ ਸਰੋਤ:
• ਸ਼ਰਾਿ ਅਤੇ ਨਵਸ਼ਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਿਰਤੋਂ ਨੰੂ 

ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਝਾਿਾਂ ਲਈ: StartTalkingNow.org.

• ਵਕਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ (ਇੱਕ ਵਕਸ਼ੋਰ ਦਾ ਜਿਾਿ ਦੇਣ ਿਾਲੀ ਲਾਈਨ):  
866teenlink.org ਜਾਂ 1-866-833-6546.

http://www.dshs.wa.gov/mental-health-and-addiction-services
http://www.dshs.wa.gov/mental-health-and-addiction-services
https://starttalkingnow.org/
http://866teenlink.org
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 ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਏ 
ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸਿੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸਿੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿਚ 
ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨਸ਼ਾਵਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

ਮੁਲਾਂਕਣਮੁਲਾਂਕਣ  — ਤੁਹਾਨੰੂ ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਵਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸਹਤ 
ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਰ ਿੱਲੋਂ  “ਇੰਟਰਵਿਊ”।

ਸੰਖੇਪਸੰਖੇਪ  ਸਾਲਸੀਸਾਲਸੀ  ਅਤੇਅਤੇ  ਇਲਾਜਇਲਾਜ  ਲਈਲਈ  ਹਿਾਲਾਹਿਾਲਾ— ਸਮੱਵਸਆ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ  
ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣਾ।

ਸ਼ਰਾਿਸ਼ਰਾਿ  ਅਤੇਅਤੇ  ਨਸ਼ੀਲੀਆਂਨਸ਼ੀਲੀਆਂ  ਦਿਾਈਆਂਦਿਾਈਆ ਂ ਤੋਂਤੋਂ  ਛੁਟਕਾਰੇਛੁਟਕਾਰ ੇ ਦਾਦਾ  ਪ੍ਰਿੰਧਪ੍ਰਿੰਧ  ਕਰਨਾਕਰਨਾ  
((ਡੀਟੌਕਸੀਵਫ਼ਕੇਸ਼ਨਡੀਟੌਕਸੀਵਫ਼ਕੇਸ਼ਨ)) – ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਾਿ ਪੀਣ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ 
ਦਿਾਈਆ ਂਲੈਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਸਦੀ  
ਿਰਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਨਾ ਹੋਿੇ। ਇਸ ਸੇਿਾ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚਲਾ  
ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਵਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ।

ਿਾਹਰੀਿਾਹਰੀ  ਮਰੀਜ਼ਮਰੀਜ਼  ਦਾਦਾ  ਇਲਾਜਇਲਾਜ — ਤੁਹਾਡ ੇਭਾਈਚਾਰ ੇਵਿੱਚ ਵਨੱਜੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ  
ਦ ੇਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ।

ਿਾਹਰੀਿਾਹਰੀ  ਮਰੀਜ਼ਮਰੀਜ਼  ਦਾਦਾ  ਇੰਟੈਵਸਿਇੰਟੈਵਸਿ  ਇਲਾਜਇਲਾਜ — ਵਨੱਜੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦ ੇਅਕਸਰ ਹੋਰ 
ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ।

ਭਰਤੀਭਰਤੀ  ਮਰੀਜ਼ਾਂਮਰੀਜ਼ਾਂ  ਦਾਦਾ  ਵਰਹਾਇਸ਼ੀਵਰਹਾਇਸ਼ੀ  ਇਲਾਜਇਲਾਜ — ਵਦਨ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਵਨਗਰਾਨੀ  
ਿਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਵਨੱਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ, ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਅਤੇ  
ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਿਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।

ਅਫ਼ੀਮਅਫ਼ੀਮ  ਦੇਦ ੇ ਿਦਲਿੇਂਿਦਲਿੇਂ  ਇਲਾਜਇਲਾਜ  ਿਾਰੇਿਾਰ ੇ ਸੇਿਾਿਾਂਸੇਿਾਿਾਂ  — ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਵਨਰਭਰਤਾ ਲਈ  
ਿਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਉਪਲਿਧ ਕਰਨਾ। ਮੰਜ਼ਰੂਸ਼ੁਦਾ  
ਦਿਾਈਆ ਂਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੇਸਕੇਸ  ਦਾਦਾ  ਪ੍ਰਿੰਧਪ੍ਰਿੰਧ  ਕਰਨਾਕਰਨਾ — ਮੈਡੀਕਲ, ਸਮਾਜਕ, ਵਸੱਵਖਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਿਾਿਾਂ  
ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।

  ਮਾਨਵਸਕਮਾਨਵਸਕ  ਵਸਹਤਵਸਹਤ  ਸੇਿਾਿਾਂਸੇਿਾਿਾਂ  ਵਿੱਚਵਿੱਚ  ਇਹ ਇਹ 
  ਸ਼ਾਵਮਲਸ਼ਾਵਮਲ  ਹੋਹ ੋ ਸਕਦੀਆਂਸਕਦੀਆਂ  ਹਨਹਨ: : 

ਖਾਣਖਾਣ--ਪੀਣਪੀਣ  ਦੀਆਂਦੀਆ ਂ ਚੀਜ਼ਾਂਚੀਜ਼ਾਂ  ਦਾਦਾ  ਮੁਲਾਂਕਣਮੁਲਾਂਕਣ — ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵਚਆ ਂਦਾ ਪਤਾ 
ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਰ ਨੰੂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ  
ਅਤੇ ਪਲਾਨ ਸਿੰਧੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ।

ਵਿਅਕਤੀਗਤਵਿਅਕਤੀਗਤ  ਇਲਾਜਇਲਾਜ  ਿਾਰੇਿਾਰ ੇ ਸੇਿਾਿਾਂਸੇਿਾਿਾਂ  – ਤੁਹਾਡ ੇਸੇਿਾ ਪਲਾਨ ਵਿਚਲੇ ਤੁਹਾਡ ੇਟੀਚੇ 
ਪੂਰ ੇਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਿਾਈਆ ਂਵਤਆਰ ਕਰਨਾ।

ਦਿਾਈਆਂਦਿਾਈਆ ਂ ਦਾਦਾ  ਪ੍ਰਿੰਧਪ੍ਰਿੰਧ  ਕਰਨਾਕਰਨਾ  – ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਦਿਾਈਆ ਂਵਲਖਕ ੇਵਦੰਦਾ  
ਹ ੈਅਤੇ ਮਾੜੇ-ਅਸਰਾਂ ਿਾਰ ੇਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਗੱਲਿਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦਿਾਈਆਂਦਿਾਈਆ ਂ ਦੀਦੀ  ਵਨਗਰਾਨੀਵਨਗਰਾਨੀ  – ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਵਕਿੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ, 
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਿੀਕ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਲੈਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸੇਿਾਿਾਂ।

ਸਮੂਹਕਸਮੂਹਕ  ਇਲਾਜਇਲਾਜ  ਸੇਿਾਿਾਂਸੇਿਾਿਾਂ – ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ, ਵਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਵਜਹੀਆ ਂ
ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਹਨ।

ਉਸੇਉਸੇ  ਵਿਮਾਰੀਵਿਮਾਰੀ  ਤੋਂਤੋਂ  ਿੀਕਿੀਕ  ਹੋਏਹੋਏ  ਮਰੀਜ਼ਮਰੀਜ਼  ਤੋਂਤੋਂ  ਸਹਾਇਤਾਸਹਾਇਤਾ  — ਇੱਕ ਵਸਖਲਾਈਪ੍ਰਾਪਤ 
ਵਿਅਕਤੀ, ਜ ੋਮਾਨਵਸਕ ਵਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਵਸਹਤਯਾਿ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਿੱਲੋਂ  ਮਾਨਵਸਕ 
ਵਸਹਤ ਵਸਸਟਮ ਿਾਰ ੇਸੇਧ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਮੁੜ-ਵਸਹਤਯਾਿ ਹੋਣ ਦ ੇਟੀਚੇ 
ਹਾਵਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।

ਸੰਖੇਪਸੰਖੇਪ  ਸਾਲਸੀਸਾਲਸੀ  ਅਤੇਅਤੇ  ਇਲਾਜਇਲਾਜ – ਥੋੜ੍ਹੀ-ਵਮਆਦ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ, ਜ ੋਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਸਮੱਵਸਆ 'ਤ ੇਵਧਆਨ ਵਦੰਦੀ ਹੈ।

ਪਵਰਿਾਰਪਵਰਿਾਰ  ਦਾਦਾ  ਇਲਾਜਇਲਾਜ – ਮਜ਼ਿੂਤ ਵਰਸ਼ਤ ੇਿਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਹੱਲ  
ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਪਵਰਿਾਰ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ  
ਿਾਲੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ।

ਿਹੁਤਿਹੁਤ  ਵਜ਼ਆਦਾਵਜ਼ਆਦਾ  ਸੰਭਾਲਸੰਭਾਲ  ਿਾਲਾਿਾਲਾ  ਇਲਾਜਇਲਾਜ – ਤੁਹਾਡ ੇਸੇਿਾ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਟੀਵਚਆ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਾਸਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ 
ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਿੱਲੋਂ  ਉਪਲਿਧ ਕਰਾਈਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾਂ।

ਥੈਰੇਵਪਊਵਟਕਥੈਰੇਵਪਊਵਟਕ  ਸਾਈਕੋਸਾਈਕੋ  ਜਾਣਕਾਰੀਜਾਣਕਾਰੀ  – ਮਾਨਵਸਕ ਵਿਮਾਰੀ, ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ  
ਇਲਾਜ ਿਾਰ ੇਚੋਣ, ਦਿਾਈਆ ਂਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸਹਤਯਾਿ ਹੋਣ ਿਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ,  
ਵਜਸ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਸਿੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ।

ਵਦਨਵਦਨ  ਿੇਲੇਿੇਲੇ  ਸਹਾਇਤਾਸਹਾਇਤਾ – ਖੁ਼ਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਰਵਹਣ-ਸਵਹਣ ਦੀਆ ਂਮੁਹਾਰਤਾਂ ਵਿਚ  
ਵਸੱਖਣ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੰਟੈਂਵਸਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।

ਮੁਲਾਂਕਣਮੁਲਾਂਕਣ  ਅਤੇਅਤੇ  ਇਲਾਜਇਲਾਜ//ਭਾਈਚਾਰਕਭਾਈਚਾਰਕ  ਹਸਪਤਾਲਹਸਪਤਾਲ  ਵਿਚਵਿਚ  ਦਾਖ਼ਲਦਾਖ਼ਲ  ਹੋਣਾਹੋਣਾ — ਮੈਡੀਕਲ 
ਤੌਰ 'ਤ ੇਜ਼ਰੂਰੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਭਾਲ। ਇਸ ਸੇਿਾ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਿਾਰ ੇਖਾਣ-ਪੀਣ ਸਿੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਿਾਂਸਾਿਾਂ  ਕਰਨਕਰਨ  ਸਿੰਧੀਸਿੰਧੀ  ਸੇਿਾਿਾਂਸੇਿਾਿਾਂ – ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਿਵਹਰਣ ਤੋਂ ਿਚਣ ਲਈ ਮਦਦ 
ਿਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਵਿਚ ਜਾਂ ਘਰ ਿਰਗੀ ਸੈਵਟੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ 
ਕਰਨਾ। ਇਸ ਸੇਿਾ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸਿੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੁੜਮੁੜ--ਿਸੇਿੇਿਸੇਿੇ  ਦੇਦ ੇ ਕੇਸਕੇਸ  ਦਾਦਾ  ਪ੍ਰਿੰਧਪ੍ਰਿੰਧ  ਕਰਨਾਕਰਨਾ  –ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਤੁਹਾਡ ੇਮਰੀਜ਼ 
ਅਤੇ ਿਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆ ਂਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ। 
ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਖਾਣ-ਪੀਣ ਸਿੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਰਹਾਇਸ਼ੀਵਰਹਾਇਸ਼ੀ  ਸੈਵਟੰਗਾਂਸੈਵਟੰਗਾਂ  ਵਿਚਵਿਚ  ਉਪਲਿਧਉਪਲਿਧ  ਮਾਨਵਸਕਮਾਨਵਸਕ  ਵਸਹਤਵਸਹਤ  ਸੇਿਾਿਾਂਸੇਿਾਿਾਂ  — ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹ 
ਦੀ ਸੈਵਟੰਗ ਵਿਚ ਰਵਹੰਦ ੇਹ,ੋ ਵਜੱਥ ੇਤੁਸੀਂ ਰਵਹੰਦ ੇਹ,ੋ ਉਥੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਉਪਲਿਧ ਕਰਨਾ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਵਿਸ਼ੇਸ਼  ਅਿਾਦੀਅਿਾਦੀ  ਦਾਦਾ  ਮੁਲਾਂਕਣਮੁਲਾਂਕਣ— ਿੱਵਚਆ,ਂ ਿੱਡੇ-ਿਜ਼ਰੁਗਾਂ ਅਤੇ ਿਹ-ੁਸਵਭਆਚਾਰੀ 
ਵਪਛੋਕੜਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਵਲਸਟ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ 
ਵਿਉਂਤ ਿਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣਾ।

ਮਨੋਮਨੋ--ਵਚਵਕਤਸਕਵਚਵਕਤਸਕ  ਮੁਲਾਂਕਣਮੁਲਾਂਕਣ— ਟੈਸਵਟੰਗ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਰੋਗ-ਵਨਦਾਨ, ਮੁਲਾਂਕਣ  
ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਿਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਵਮਲਦੀ ਹੈ।
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ਸੰਕਟਸੰਕਟ  ਸਿੰਧੀਸਿੰਧੀ  ਸੇਿਾਿਾਂਸੇਿਾਿਾਂ

ਸੰਕਟ ਸਿੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਂ 24-ਘੰਵਟਆ ਂਦੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾਂ ਹਨ ਜ ੋਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਦੋਂ  
ਸਵਥਰ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰ ਦ ੇਹ,ੋ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ  
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ ਜ ੋਤੁਹਾਡੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ  
ਸਭ ਤੋਂ ਉਵਚਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਇਨਟੇਕ ਮੁਲਾਂਕਣ  
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ
• ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਲਈ, 911 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ ੋਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ  

ਦ ੇਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ  
ਲਈ 988 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਕਟ ਸਿੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ  
ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

• ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਵਸਸ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, ਇਸ 'ਤ ੇਜਾਓ: 
hca.wa.gov/mental-health-crisis-lines . 

• ਵਰਕਿਰੀ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਲਈ:  
waRecoveryHelpLine.org. ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਇਲਾਜ ਦੀ  
ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤਾਂ 24-ਘੰਟੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਲਾਈਨ 1-866-789-1511  
(TTY 1-206-461-3219) 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ।

• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਤਮਹੱਵਤਆ ਰੋਕਥਾਮ ਲਾਈਫ਼ਲਾਈਨ ਲਈ:  
988 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਕਰੋ ਜਾਂ 1-800-273-8255  
(TTY ਿਰਤੋਂਕਾਰ 1-800-799-4889) 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ।

ਵਸਰਫ਼ ਵਿਹਾਰ ਸਿੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕਵਸਰਫ਼ ਵਿਹਾਰ ਸਿੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ

ਸੰਗਿਨਸੰਗਿਨ ਫੋਨ ਨੰਿਰਫੋਨ ਨੰਿਰ ਿੈਿਸਾਈਟਿੈਿਸਾਈਟ

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

https://www.hca.wa.gov/free-or-low-cost-health-care/i-need-behavioral-health-support/mental-health-crisis-lines
http://www.waRecoveryHelpLine.org/
http://myamerigroup.com/wa
http://chpw.org
http://coordinatedcarehealth.com
http://molinahealthcare.com
http://uhccommunityplan.com
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ਪ੍ਰਿੰਵਧਤ ਸੰਭਾਲ ਿਾਰੇ ਜੱਥੇਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਵਧਤ ਸੰਭਾਲ ਿਾਰੇ ਜੱਥੇਿੰਦੀਆਂ (ਵਸਰਫ਼ ਵਿਹਾਰ ਸਿੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ)(ਵਸਰਫ਼ ਵਿਹਾਰ ਸਿੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ)
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

Note: Apple Health ਲੇਪਾਲਕ ਸੰਭਾਲ ਸਟੇਟਵਾਰ ਪ�ਗੋਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ Apple Health 
ਕਰੋ ਕਨ� ਕਸ਼ਨਜ਼ (ਵਾਿੱਸੰ਼ਗਟਨ ਦੀ ਤਾਲਮਲੇ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਲ) ਰਾਹ� ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਾਇਆ 
ਜ�ਦਾ ਹੈ।
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ਅਮਰੀਕੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਅਤੇ ਅਲਾਸਕਾ  ਅਮਰੀਕੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਅਤੇ ਅਲਾਸਕਾ  
ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਏਟਲ ਇੰਡੀਅਨ 
ਹੈਲਥ ਿੋਰਡ ਅਤੇ ਨੇਵਟਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆੱਫ਼ ਸਪੋਕੇਨ ਿਰਗੀ ਇੰਡੀਅਨ ਵਸਹਤ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡੀਅਨ ਵਸਹਤ ਸਰਵਿਸ 
(IHS) ਫ਼ੈਵਸਵਲਟੀ, ਕਿਾਇਲੀ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਸ਼ਵਹਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਵਸਹਤ  ਫ਼ੈਵਸਵਲਟੀ, ਕਿਾਇਲੀ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਸ਼ਵਹਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਵਸਹਤ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  (UIHP)। ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪ੍ਰਿੋਾਈਡਰਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸਵਭਆਚਾਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਵਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਿਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ।  

ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਵਲਸਟ ਕੋਲ ਭੇਜਣਗੇ।  
ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ managed care plan, (ਜੋ  ਵਿਹਾਰ ਸਿੰਧੀ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਓਨਲੀ 
[BHSO] ਪਲਾਨ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ managed care (ਇਸ ਨੰੂ Apple  Health  
ਸੇਿਾ-ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਤੋਂ ਵਿਨਾ Apple Health ਕਿਰੇਜ ਚੁਣਨ ਿਾਰੇ 
ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿਚ ਿੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਆਪਣੀ  
ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਿਰੇਜ ਿਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਹਨ,  
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਾਇਲੀ ਜਾਂ UIHP ਸਟਾਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਧ ਕਰਨਾਮੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਧ ਕਰਨਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ managed care plan ਤੋਂ ਵਿਨਾ ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ ਕਿਰੇਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ,  
ਤਾਂ IHS ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਿਾਇਲੀ ਵਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ UIHPs ਮੁਢਲੀ 
ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਧ (PCCM) ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। PCCM ਇੱਕ 
ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ 
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਪੈਸ਼ਵਲਸਟ ਕੋਲ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 
ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਵਲਸਟਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ, ਵਜਿੇਂ ਕਿਾਇਲੀ ਵਸਹਤ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਜਾਂ UIHP ਦਾ  
ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਧ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ  
ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ PCCM ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਵਦਲਚਸਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ IHS ਫ਼ੈਵਸਵਲਟੀ, ਕਿਾਇਲੀ ਵਸਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ 
UIHP ਨੰੂ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਉਹ PCCM ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਕ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ PCCM ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 
ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾ ਜਾਂ ਕਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ  
ਨਾਂ ਕਟਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਅਗਲੇ ਉਪਲਿਧ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।

ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

HCA, ਿਾੱਵਸ਼ੰਗਟਨ ਵਿਚਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਅਤੇ ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ  
ਨੰੂ Apple Health managed care ਅਤੇ managed care ਤੋਂ ਵਿਨਾ Apple 
Health ਕਿਰੇਜ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਦੰਦੀ ਹੈ। HCA ਇੰਡੀਅਨ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 
ਵਡਲੀਿਰੀ ਵਸਸਟਮ ਦੀ ਜਵਟਲਤਾ ਨੰੂ ਜਾਣਵਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ 
ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਢੁਕਿੀਂ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ  
ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਿੇ, ਲਈ ਫ਼ੈਡਰਲ ਨੇਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ

• ਪ੍ਰਿੰਵਧਤ ਸੰਭਾਲ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਵਿਨਾ ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ ਕਿਰੇਜ ਵਿਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਿੀ 
ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸੇਿਾ-ਲਈ-ਫ਼ੀਸ ਵਿਚ ਵਹੱਸਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਿਾਣ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਰਾਂ 
ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਿਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 
ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸੇਿਾ-ਲਈ-ਫ਼ੀਸ ਿਾਲੇ 
ਵਸਹਤ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ https://fortress.wa.gov/hca/
p1findaprovider/ ‘ਤੇ ਜਾਓ। 

• Apple Health managed care ਨਾਲ, managed care ਜੱਥੇਿੰਦੀ ਿਲੋਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਿ ਹੈ ਵਕ  
MCO ਸੇਿਾਿਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲੈਣ  
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ (ਚੋਣਾਂ) ਿਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਤਿਦੀਲੀ  
ਅਗਲੇ ਉਪਲਿਧ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ IHS ਫ਼ੈਵਸਵਲਟੀ, 
ਕਿਾਇਲੀ ਵਸਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ UIHP ਰਾਹੀਂ ਕਿਾਇਲੀ ਅਵਸਸਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  
ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਭਾਈਿਾਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਚੋਣ (ਚੋਣਾਂ) ਿਾਰੇ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 1-800-562-3022  
‘ਤੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਥਾੱਵਰਟੀ ਨਾਲ ਿੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ  
ਿੀ ਤਿਦੀਲੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੁਆਲ ਪੁੱ ਛਣਾ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

https://fortress.wa.gov/hca/p1findaprovider/
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ਸੇਿਾਿਾਂਸੇਿਾਿਾਂ, , ਵਜਹਨਾਂਵਜਹਨਾਂ  ਦੀਦੀ  ਤੁਹਾਨੰੂਤੁਹਾਨੰੂ  ਵਸਹਤਵਸਹਤ  ਸੰਭਾਲਸੰਭਾਲ  ਤੱਕਤੱਕ  ਪਹੁੰ ਚਪਹੁੰ ਚ  
ਕਰਨਕਰਨ  ਲਈਲਈ  ਲੋੜਲੋੜ  ਪੈਪ ੈ ਸਕਦੀਸਕਦੀ  ਹੈਹੈ

  ਤੁਹਾਨੰੂਤੁਹਾਨੰੂ  ਦੁਭਾਸ਼ੀਏਦੁਭਾਸ਼ੀਏ  ਦੀਦੀ  ਲੋੜਲੋੜ  ਪੈਪ ੈ ਸਕਦੀਸਕਦੀ  ਹੈਹੈ

ਜੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹ ੈਜਾਂ ਿੋਲੇ ਹ,ੋ ਨੇਤਰਹੀਣ, ਿੋਲੇ ਹ,ੋ  
ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਵਸਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ  
ਉਪਲਿਧ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹ,ੈ ਉਹ ਿੀ ਵਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ। 
ਿੋਲੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ 
ਹਨ, ਇੰਜ ਉਹ ਿੀਡੀਓ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਿੀ 
ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ  
ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੰਜ ਉਹ ਿੀਡੀਓ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ  
ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਿੀ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਆਪਣ ੇਲਈ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਿਜੋਂ ਪਵਰਿਾਰ ਦ ੇਮੈਂਿਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨੰੂ ਵਲਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ 
ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਕਸੇ ਦੀ ਸੇਿਾ ਲੈਣਾ ਿੀਕ ਹੈ। ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 
ਸਿੰਧੀ ਸ਼ਿਦਾਿਲੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵਸਖਲਾਈ ਲਈ ਹੁੰ ਦੀ 
ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਪ੍ਰੋਿਾਈਡਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਦੂਜ ੇਨੰੂ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਮਦਦ 
ਕਰਨਗੇ। hca.wa.gov/interpreter-services 'ਤ ੇਹੋਰ ਜਾਣੋ।

  ਜੇਜ ੇ ਤੁਹਾਨੰੂਤੁਹਾਨੰੂ  ਅਪੰਗਤਾਅਪੰਗਤਾ  ਹੈਹੈ

ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਿੋਲਣ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਵਦੱਕਤ ਹ ੈਜਾਂ ਤੁਰਨ-ਵਫਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਵਕਲ 
ਹ,ੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਿੇਲੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਰਸੈਪਸ਼ਵਨਸਟ ਨੰੂ ਇਹ ਗੱਲ 
ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਿੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਸੈਪਸ਼ਵਨਸਟ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ/ਕਰੇਗੀ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿੋਲੇ, ਿੋਲੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਵਸਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ 
ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਵਰਸੈਪਸ਼ਵਨਸ਼ਟ ਨੰੂ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਿਰ 
ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਵਿਨਾਂ ਵਕਸੇ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਉਪਲਿਧ ਹੈ। 

  ਤੁਸੀਂਤੁਸੀਂ  ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ  ਲਈਲਈ  ਮਦਦਮਦਦ  ਲੈਲੈ  ਸਕਦੇਸਕਦੇ  ਹੋਹੋ

ਤੁਸੀਂ ਵਿਨਾਂ ਵਕਸੇ ਲਾਗਤ 'ਤ ੇਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆਿਾਜਾਈ 
ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦ ੇਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁਲਾਕਾਤ Apple Health ਦੁਆਰਾ ਕਿਰ 
ਕੀਤੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਪਲਿਧ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆ ਂਸਭ 
ਤੋਂ ਆਮ ਵਕਸਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ: ਸਰਕਾਰੀ ਿੱਸ, ਗੈਸ ਿਾਊਚਰ, ਕਲਾਇੰਟ 
ਅਤੇ ਿਾੱਲੰਟੀਅਰ ਿਲੋਂ  ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤ ੇਗਏ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਿਾੱਲੰਟੀਅਰ 
ਡ੍ਰਾਈਿਰ, ਟੈਕਸੀ, ਿੀਲ੍ਹ-ਚੇਅਰ ਿੈਨ ਜਾਂ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ  
ਿੱਸ ਅਤੇ ਹਿਾਈ ਜਹਾਜ਼। hca.wa.gov/transportation-help  
'ਤ ੇਿ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

http://hca.wa.gov/interpreter-services
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ਤੁਹਾਡੇਤੁਹਾਡ ੇ ਹੱਕਹੱਕ  ਅਤੇਅਤੇ  ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀਆਂਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀਆਂ

ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੀਆ ਂਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲੈਣ ਿਾਰ ੇ
ਤੁਹਾਡ ੇਹੱਕ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਿਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ 
ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਅਤੇ ਿੇਲੋੜੀਆ ਂਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ਿਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂ
ਕੁਝ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀਆਂ ਿੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਪ੍ਰੋਿਾਈਡਰ ਦੀਆ ਂ
ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦ ੇਹ,ੋ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਪ੍ਰਾਥਵਮਕ ਸੰਭਾਲ 
ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਰ ਦ ੇਨਾਲ ਸਵਹਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇਹ ੋਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਰ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੇਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਚਾਹੁੰ ਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਨੰੂਤੁਹਾਨੰੂ  ਇਹਇਹ  ਕਰਨਕਰਨ  ਦਾਦਾ  ਹੱਕਹੱਕ  ਹੈਹ:ੈ:
• ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹ ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹ,ੈ  

ਿਾਰ ੇਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।

• ਲਾਗਤ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਵਿਨਾ, ਇਲਾਜ ਦ ੇਸਾਰ ੇਉਪਲਿਧ ਵਿਕਲਪਾਂ 
ਿਾਰ ੇਜਾਣ ੂਹੋਣਾ।

• ਿਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਉਡੀਕ ਕੀਤ ੇਵਿਨਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲੈਣਾ।

• ਸਵਤਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਣ ਿਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ। ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਆਵਗਆ ਨਹੀਂ  
ਹੈ। ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਿੀ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਵਲੰਗ, ਵਲੰਗ ਪਛਾਣ,  
ਵਜਣਸੀ ਤਰਜੀਹ, ਉਮਰ, ਧਰਮ, ਮੱਤ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਕਰਕ ੇਿੱਖਰਾ  
ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

• ਵਕਸੇ ਿੁਰ ੇਨਤੀਵਜਆ ਂਦੀ ਪਰਿਾਹ ਕੀਤ ੇਵਿਨਾ ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ  
ਅਤੇ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਿਾਰ ੇਖੁੱ ਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ।

• ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੰੂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਿਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ  
ਨੰੂ ਗੁਪਤ ਰੱਵਖਆ ਵਗਆ ਹੈ।

• ਆਪਣ ੇਮੈਡੀਕਲ ਵਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀਆ ਂਲਈ ਕਵਹਣਾ ਅਤੇ ਲੈਣੀਆਂ।

• ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤ ੇਆਪਣ ੇਮੈਡੀਕਲ ਵਰਕਾਰਡਾਂ ਨੰੂ ਿੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹਣਾ  
ਅਤੇ ਿੀਕ ਕਰਾਉਣੇ।

• ਇਹਨਾਂ ਿਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਵਹਣਾ ਅਤੇ ਲੈਣੀ:

 » ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਘੇਰ ੇਹੇਿ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ।

 » ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਰ ਅਤੇ ਮਾਵਹਰਾਂ ਤ ੇਹੋਰ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਰਾਂ ਨੰੂ ਰੈਫ਼ਰਲ  
ਵਕਿੇਂ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ। 

 » ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਾਰ ੇਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਵਕਸਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ 
ਵਕਉਂ ਵਮਲ ਰਹੀ ਹੈ।

 » ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਕਿਰੇਜ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਵਹਮਤ ਹ ੋਤਾਂ ਵਨਰਪੱਖ 
ਸੁਣਿਾਈ ਲਈ ਵਕਿੇਂ ਕਵਹਣਾ ਹੈ।

• ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਨਵਸ਼ਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਵਿਗਾੜ ਿਾਰ ੇ
ਸੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

• ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੋਨ ਨੰਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ।

• ਮਾਨਵਸਕ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਸਹਤ ਦ ੇਅਡਿਾਂਸ ਵਹਦਾਇਤ ਸਿੰਧੀ ਫ਼ਾਰਮ  
ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲੈਣਾ।

ਇਹਇਹ  ਕੰਮਕੰਮ  ਕਰਨਕਰਨ  ਦੀਆਂਦੀਆਂ  ਤੁਹਾਡੀਆਂਤੁਹਾਡੀਆਂ  ਵਜ਼ੰਮਿੇਾਰੀਆਂਵਜ਼ੰਮਿੇਾਰੀਆਂ  ਹਨਹਨ::
• ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹ ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹ,ੈ  

ਿਾਰ ੇਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।

• ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ 'ਤ ੇਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਪਹੁੰ ਚਣਾ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰ ਚ  
ਰਹ ੇਹ ੋਜਾਂ ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਆਪਣ ੇਪ੍ਰੋਿਾਈਡਰ  
ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

• ਆਪਣ ੇਪ੍ਰੋਿਾਈਡਰਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦਓ, ਵਜਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਦੇਣ ਿਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

• ਆਪਣ ੇਪ੍ਰੋਿਾਈਡਰਾਂ ਨੰੂ ਉਹੀ ਸਵਤਕਾਰ ਵਦਓ, ਜ ੋਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ  
ਚਾਹੁੰ ਦ ੇਹੋ।

• ਆਪਣੀਆ ਂਸਭ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਰਵਿਸ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓ।

• ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿ,ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।

• ਆਪਣੀਆ ਂਵਸਹਤ ਸਮਵਸਆਿਾਂ ਿਾਰ ੇਜਾਣ ੋਅਤੇ ਵਜੰਨਾ ਸੰਭਿ ਹੋਿ ੇਸਵਹਮਤੀ 
ਿਾਲੇ ਇਲਾਜ ਦ ੇਟੀਚੇ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਹੱਸਾ ਲਓ।

• ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਿਾਰ ੇਆਪਣ ੇਪ੍ਰੋਿਾਈਡਰਾਂ ਨੰੂ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦਓ,  
ਤਾਂ ਜ ੋਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਮਲ ਸਕੇ।

• ਵਜਹੜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵਹਮਤ ਹੋਏ ਹ,ੋ ਲਈ ਆਪਣ ੇਪ੍ਰੋਿਾਈਡਰ  
ਦੀਆ ਂਵਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

• ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਾ 
ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ੇਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਵਲਵਖਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਇੱਕ ਮੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਿਾਰ ੇ
ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਰ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਕੰਟਰੋਲਸ਼ੁਦਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਇੱਕ 
ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਿਰ ਅਤੇ ਆਮ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ  
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

• ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ ਪਵਰਿਾਰ ਿਵਧਆ ਹ ੈ(ਵਜਿੇਂ ਗਰਭ, ਜਨਮ, ਗੋਦ ਲੈਣਾ) ਜਾਂ 
ਸਵਥਤੀਆ ਂਵਿਚ ਤਿਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹ ੈ(ਵਜਿੇਂ ਨਿਾਂ ਪਤਾ, ਆਮਦਨ ਵਿਚ 
ਤਿਦੀਲੀ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਿੀਮ ੇਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਾ), ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਫ਼ੌਰਨ ਦੱਸੋ।

• ਤੁਸੀਂ wahealthplanfinder.org Healthplanfinder ਿਿੈਸਾਈਟ ਜਾਂ 
washingtonconnection.org 'ਤ ੇਿਾਵਸ਼ੰਗਟਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਿੈੱਿਸਾਈਟ 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਵਦਆਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰੇਜ ਨੰੂ ਸਲਾਨਾ ਨਵਿਆਓ। ਆਪਣ ੇਖਾਤੇ 
ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਿਦੀਲੀਆਂ ਿਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਿਿੈਸਾਈਟਾਂ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

http://www.wahealthplanfinder.org/
https://www.washingtonconnection.org/home/
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ਆਪਣੇਆਪਣ ੇ ਸੁਆਲਾਂਸੁਆਲਾਂ  ਦੇਦ ੇ ਜਿਾਿਜਿਾਿ  ਵਕਥੋਂਵਕਥੋਂ  ਲਓਲਓ

ਜੇਜ ੇ ਇਹਨਾਂਇਹਨਾਂ  ਿਾਰੇਿਾਰ ੇ ਤੁਹਾਡੇਤੁਹਾਡ ੇ ਕੋਈਕੋਈ  ਸੁਆਲਸੁਆਲ  ਹਨਹਨ ਸੰਪਰਕਸੰਪਰਕ

• ਤੁਹਾਡਾ Washington Apple Health 
(Medicaid) ਕਿਰੇਜ

ਆੱਨਲਾਈਨ: hca.wa.gov/apple-health

• ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ
• ਸਰਵਿਸ ਕਾਰਡ
• ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਰ ਚੁਣਨਾ
• ਕਿਰ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸੇਿਾਿਾਂ

ਆਪਣ ੇਸੁਆਲਾਂ ਲਈ 1-800-562-3022 'ਤ ੇApple Health ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ 'ਤ ੇਕਾੱਲ ਕਰ ੋਅਤੇ 
ਗਾਹਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪ 3 ਚੁਣੋ ਜਾਂ ਆਪਣ ੇਸੁਆਲ https://fortress.wa.gov/hca/
p1contactus  'ਤ ੇਭੇਜ ੋਜਾਂ: https://www.waproviderone.org/client 'ਤ ੇਸਾਡੀ 
ਿੈਿਸਾਈਟ ਿੇਖੋ।

• ਤੁਹਾਡ ੇਖਾਤ ੇਵਿਚਲੀਆਂ ਤਿਦੀਲੀਆ,ਂ  
ਵਜਿੇਂ: ਪਤਾ, ਆਮਦਨ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਦਰਜਾ,  
ਗਰਭ-ਅਿਸਥਾ, ਜਨਮ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣਾ।

ਿੱਵਚਆ,ਂ ਇਕੱਲੇ ਿਾਲਗਾਂ, ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਮਾਵਪਆ/ਂਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਿਾਂ ਲਈ ਕਿਰੇਜ:  
wahealthplanfinder.org ਜਾਂ 1-855-923-4633 (TRS: 711) 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ

ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿਰੇਜ ਜ ੋਿਜੁਰਗ, ਨੇਤਰਹੀਨ, ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਹਨ ਜਾਂ ਲੰਮ ੇਸਮੇਂ ਦੀਆ ਂ
ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹ:ੈ washingtonconnection.org ਜਾਂ 1-877-501-2233 
(TRS: 711) 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ।

ਵਨੱਜਤਾਵਨੱਜਤਾ  ਿਾਰੇਿਾਰ ੇ ਨੋਟਨੋਟ
ਸੇਿਾਿਾਂ ਿਾਰ ੇਤੁਹਾਡ ੇਕਾਰਡ 'ਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਨਾਂ, ਤੁਹਾਡ ੇProviderOne 
ਨੰਿਰ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। ਜ ੇਕਾਰਡ ਗੰੁਮ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 
ਵਨੱਜਤਾ ਿਹਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ Health Care Authority (HCA), 
ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ, ਸੇਿਾਿਾਂ ਿਾਰ ੇਕਾਰਡ ਲੈਣ ਜਾਂ ਿਦਲਣ 
ਲਈ ਕਦੀ ਿੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁੱ ਛਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਸੱਵਧਆ ਂ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਕਦੀਕਦੀ  ਿੀਿੀ  ਵਨੱਜੀਵਨੱਜੀ  ਜਾਣਕਾਰੀਜਾਣਕਾਰੀ, , ਵਜਿੇਂਵਜਿੇਂ  ਸੋਸ਼ਲਸੋਸ਼ਲ  ਵਸਵਕਓਵਰਟੀਵਸਵਕਓਵਰਟੀ  
ਨੰਿਰਨੰਿਰ  ਵਕਸੇਵਕਸੇ  ਅਵਜਹੇਅਵਜਹ ੇ ਵਿਅਕਤੀਵਿਅਕਤੀ  ਨੰੂਨੰੂ  ਨਾਨਾ  ਦੱਸੋਦੱਸ,ੋ , ਜੋਜ ੋ ਇਸਇਸ  ਿਾਰੇਿਾਰ ੇ ਪੁੱ ਛਣਪੁੱ ਛਣ  ਲਈਲਈ  
ਤੁਹਾਨੰੂਤੁਹਾਨੰੂ  ਕਾਲਕਾਲ  ਕਰਦਾਕਰਦਾ  ਹੈਹ ੈ ਜਾਂਜਾਂ  ਈਮੇਲਈਮੇਲ  ਕਰਦਾਕਰਦਾ  ਹੈ।ਹੈ।

HCA ਇਲਾਜ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦ ੇਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਕਨੰੂਨ 
ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ਰੂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦ ੇਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਸਹਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਸੁਰੱਵਖਅਤ 
ਵਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ  
HCA ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਵਨੱਜੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

HCA ਦੀ ਵਨੱਜਤਾ ਪਾੱਵਲਸੀ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ hca.wa.gov ' 
ਤ ੇਜਾਓ ਅਤੇ ਪੇਜ ਦ ੇਹੇਿਲੇ ਵਹੱਸੇ 'ਤ ੇ“ਵਨੱਜਤਾ” 'ਤ ੇਕਵਲੱਕ ਕਰੋ।

http://www.hca.wa.gov/apple-health
https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus
https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus
https://www.waproviderone.org/client
http://www.wahealthplanfinder.org
https://www.washingtonconnection.org/home/
http://www.hca.wa.gov
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