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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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[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       
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incluyendo intérpretes y traducción de materiales 
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[Swahili] Huduma za msaada wa lugha, ikiwa ni 
pamoja na wakalimani na tafsiri ya nyaraka 
zilizochapishwa, zinapatikana bure bila ya malipo. 
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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, 
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[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-
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[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). 
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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
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[Burmese] ဘာသာျပန္ဆုိသူမ်ားႏွင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ 
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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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ਹਨ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ1-800-562-3022 (TRS: 711) ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।.
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ਇਸ ਪੁਸਵਤਕਾ ਬਾਰੇ ਦਾਅਿਾ-ਵਤਆਗ:
ਇਹ ਪੁਸਵਤਕਾ ਤੁਹਾਨੰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਏਗੀ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀਆਂ, ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਵਕਿੇਂ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਵਕਿੇਂ ਬਦਲੋ ਬਾਰੇ ਿੇਰਿਾ ਵਦੰਦੀ ਹੈ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਵਧਆਨ ਵਦਓ ਵਕ ਇਹ ਪੁਸਵਤਕਾ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਹੱਕ ਜਾਂ ਹੱਕਦਾਰੀਆਂ 
ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਪੁਸਵਤਕਾ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਵਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ Apple Health (Medicaid) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਸ੍ੋਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਥਾੱਵਰਟੀ ਦੀ 
ਿੈਬਸਾਈਟ www.hca.wa.gov/about-hca/rulemaking   
‘ਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ  ਬਾਰੇ ਪੰਨਾ ਿੇਖਕ ੇApple Health  
ਬਾਰ ੇਿੇਰਿੇ ਿਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  ਵਿਸ਼ਾ ਸਚੂੀ

Washington Apple Health ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ 5

Apple Health ਸੇਿਾਿਾਂ 5

ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਿਾ ਕਾਰਡ 6

ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ (ਮੁਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ) 7

ਵਿਿਹਾਰਕ ਵਸਹਤ 8

ਵਿਿਹਾਰਕ ਵਸਹਤ ਸੰਗਠਨ ਸੰਪਰਕ 10

ਸੇਿਾਿਾਂ, ਵਜਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ  
ਲਈ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ 11

ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਧਕਾਰ ਅਤੇ ਜੰੁਮੇਿਾਰੀਆਂ 12

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ/ਸਰੋਤ 15
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Washington Apple Health ਵਿਚ ਸਆੁਗਤ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਪੁਸਵਤਕਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਮਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ Washington Apple Health (Medicaid) ਵਿਚ ਵਲਵਖਆ 
ਵਗਆ ਹੈ। ਿਾਵਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਥਾੱਵਰਟੀ (HCA) Apple Health ਨੰੂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਿਰੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨਾਂ 
ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਭ ਹੱਥ -ਪੁਸਵਤਕਾ ਵਮਲੇਗੀ। ਇਹ ਘੇਰੇ ਹੇਠ 
ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿੇਰਿੇ ਦਏਗੀ।

ਸਾਰੇ ਪਲਾਨਾਂ ਤੋਂ Apple Health ਸਿੇਾਿਾਂ
 
Apple Health ਦੀ ਪ੍ਬੰਧ ਹੇਠਲੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨਾਂ 
ਵਿਚ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ:

• ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਡਾਕੱਟਰ ਜਾਂ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ਿੇਰ ਨਾਲ 
ਮਲੁਾਕਾਤ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਵਿਚ ਰੋਗ-ਵਨਿਾਰਕ ਅਤੇ ਵਨਰੋਗ 
ਰਵਹਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿੇਾਿਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਣਾ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ 

• ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਭਾਲ
• ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ

• ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ 
ਸੰਭਾਲ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ

• ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ
• ਦਿਾਈਆਂ ਵਲਖਕੇ ਦੇਣੀਆਂ
• ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ
• ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਤੁਰਣ-ਵਿਰਣ ਸਬੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਂ
• ਮੁੜ-ਿਸਾਉਣ ਅਤੇ ਿਸਾਉਣ* ਸਬੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ
• ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ
* ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਗੋ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਿਖੇਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਵਧਆਨ ਵਦਓ: ਇਹ ਸੂਚੀ ਵਸਰਫ਼ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 
ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਵਦੰਦੀ ਵਕ ਸੇਿਾ Apple Health ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਏਗੀ।

ਘੇਰੇ ਹੇਠਲੇ ਿਾਧੂ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਤੋਂ 
ਵਮਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੱਥ-ਪੁਸਵਤਕਾ ਿੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੇਿਾ, ਇਥੇ ਨਹੀਂ 
ਵਦੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ੋਿਾਈਡਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ 
ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਵਸਹਤ ਯਜੋਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੰੂ ਸਚੂੀਬੱਧ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਇਕ 
ਵਚੱਠੀ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਿਗੇੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਕਸ ੇਿੀ ਿਲੇੇ ਆਪਣ ੇਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਨੰੂ 
ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਂ ਵਲਖਿਾਉਣ ਦੇ ਅਗਲੇ 
ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਪਲਾਨ ਵਕਿੇਂ ਬਦਲੋ, ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਪੰਨਾ 11 ‘ਤੇ “ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਬਦਲਣਾ” ਿਖੋੇ।

HCA ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਹਨ। ਇਹ ਉਥੇ 
ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਜਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈੋ ਸਆੁਲ 
ਹਨ, ਤਾਂ ਪਲਾਨ ਿਖੋੇ:

Amerigroup Washington Inc. (AMG)  
1-800-600-4441
Community Health Plan of Washington (CHPW)  
1-800-440-1561
Coordinated Care of Washington (CCW)  
1-877-644-4613
Molina Healthcare of Washington (MHW)  
1-800-869-7165
UnitedHealthcare Community Plan (UHC)  
1-877-542-8997 

ਕੁਝ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਬੰਧ ਹੇਠਲੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਨਾਂ ਵਲਖਿਾਏ ਵਬਨਾ 
ਤੁਸੀਂ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀਆਂ  
ਇੱਕ ਜਾਂ ਿੱਧ ਸਵਥਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ 1-800-562-3022 
‘ਤੇ ਸਾਨੰੂ ਹੁਣੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ (TRS: 711)। 

• ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਜਾਂ ਪ੍ਾਈਿੇਟ ਬੀਮੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। 

• ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਮਲੂ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਬੰ੍ਧ 
ਹੇਠਲੀ ਸੰਭਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰੇਜ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਬਾਰੇ 
ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਤੁਸੀਂ ਿਾਵਸ਼ੰਗਟਨ ਵਿਚਲੇ ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀ-ਸਮੁੱ ਚੀ ਸੰਭਾਲ  
ਬਾਰੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮ (PACE) ਵਿਚ ਨਾਂ ਵਲਖਿਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਂ ਵਲਖਿਾਉਣ 
ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਹ ੈ, ਅਤੇ 
ਪ੍ੋਿਾਈਡਰ ਜਾਂ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ 
ਵਿਘਨ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਨੰੂ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣ ੇਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਮੈਂਬਰ ਸਿੇਾ ਨੰਬਰ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ (ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ):

 ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਸਮੱਵਸਆ ਹੋਿੇ।
 ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ੋਿਾਈਡਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਢਲਾ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ੋਿਾਈਡਰ (PCP) ਬਦਲਣਾ 

ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ। 
 ਤੁਹਾਡਾ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਗੁਆਚ ਵਗਆ  

ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ।
 ਤੁਹਾਨੰੂ (ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ )ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ  

ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
 ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ  

ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
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ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਕ ਵਿਚ ਦੋ ਕਾਰਡ 
ਵਮਲਣਗੇ, ਇੱਕ Washington 
Apple Health (ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ 
ਕਾਰਡ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਸਹਤ 
ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰੇਗਾ।

Washington Healthplanfinder www.wahealthplanfinder.org 
ਜਾਂ Washington Connection www.washingtonconnection.org 
ਰਾਹੀਂ Washington Apple Health ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਲਖਿਾਉਣ ਦੇ 
ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਿੇਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਡ 
(ਇਸ ਨੰੂ ProviderOne ਕਾਰਡ ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਮਲੇਗਾ, ਵਜਸਦੀ ਿਟੋੋ 
ਇਥੇ ਵਦੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਰੱਖੋ। ਸਿੇਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ 
ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ Apple Health ਵਿਚ ਵਲਵਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਿੇਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਨਿਾਂ ਕਾਰਡ ਐਕਟੀਿਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। 
ਸਾਡੇ ਿਲੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਕਾਰਡ ਡਾਕ ਵਿਚ ਭਜੇਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ HCA ਤੁਹਾਡਾ 
ਕਾਰਡ ਐਕਟੀਿਟੇ ਕਰੇਗੀ।

ProviderOne
ਤੁਸੀਂ ਿੇਖੋਗੇ ਵਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ “ProviderOne” 
ਵਲਵਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ProviderOne, HCA ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਸਸਟਮ ਹੈ। 
ਇਹ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਸਵਮਆਂ ‘ਤੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਵਹਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਡ 
‘ਤੇ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ProviderOne ਗਾਹਕ ਨੰਬਰ ਹੈ। 
https://www.waproviderone.org/client ‘ਤੇ ProviderOne 
ਗਾਹਕ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣਾ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਬਦਲਣ ਨੰੂ ਆੱਨਲਾਈਨ ਿੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਸਹਤ 
ਸੰਭਾਲ ਪ੍ੋਿਾਈਡਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿੀ ProviderOne ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ Apple Health ਵਿਚ 
ਨਾਂ ਵਲਵਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ, ਜੋ Apple Health ਲਈ ਯਗੋ ਹੈ, ਨੰੂ 
ਉਸਦਾ ਸਿੇਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਵਮਲੇਗਾ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ 
ਿੱਖਰਾ ProviderOne ਗਾਹਕ ਨੰਬਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਉਸਦਾ 
ਨੰਬਰ ਬਵਣਆ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਵਪਛਲੀ Apple Health ਕਿਰੇਜ ਸੀ ਜਾਂ Medicaid, 
Apple Health ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਇਸੀ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 
ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਿਾਂ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਵਮਲਦਾ। ਕਿਰੇਜ ਵਿਚ ਿਕਫ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ 
ਬਾਿਜੂਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਰਡ ਅਜੇ ਿੀ ਿਧੈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ProviderOne 
ਗਾਹਕ ਨੰਬਰ ਉਹੀ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ 
ਵਮਵਲਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਆਚ ਵਗਆ ਹੈ
ਆਪਣੀ Apple Health ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ‘ਤੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ 
ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਵਮਲਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਗੁਆਚ ਵਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਡ 
ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 1-800-562-3022  
‘ਤੇ Apple Health ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 24/7 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

• ਸਿੈ-ਸਰਵਿਸ ਿੋਨ। 1-800-562-3022 (ਟੋਲ-ਫ਼੍ੀ) ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ 
ਅਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਿਧੋ।

• ਕੰਵਪਉਟਰ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।   https://www.
waproviderone.org/client ‘ਤੇ ਗਾਹਕ ਪੋਰਟਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  

ਤੁਹਾਡਾ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਕਾਰਡ
Apple Health ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਵਲਖਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਬਾਅਦ, 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾੱਕਟਰ ਜਾਂ ਮੁਢਲੀ 
ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ੋਿਾਈਡਰ (PCP) ਦੀ ਚੋਣ ਵਕਿੇਂ ਕਰੋ, ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਵਮਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ, ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੇ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 
ਇੱਕ ਿਰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਿੀ ਰੱਖੋ! ਡਾੱਕਟਰ, ਿਾਰਮੇਸੀ 
ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ੋਿਾਈਡਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਿੇਲੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ 
ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਕਾਰਡ ਦੋਿੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਿੋਟੋ ਆਈਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਿੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਪਹੰੁਚਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਵਚੱਠੀ ਵਮਲੇਗੀ, ਵਜਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਦਾ ਪਤਾ 
ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਪਹੰੁਚਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 
ਪ੍ਿੋਾਈਡਰ ਕਲੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪਰਚੀ ‘ਤੇ ਦਿਾਈਆਂ ਵਲਖਿਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਚੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਿੋਾਈਡਰ ਜਾਂ ਿਾਰਮਸੇੀ 
ਵਿਚ ਵਲਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ੇਿੀ ਡਾਕੱਟਰ, ਵਸਹਤ ਕਵਲਵਨਕ ਜਾਂ ਿਾਰਮਸੇੀ, 
ਵਜੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੋ੍ਿਾਈਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨੈਟਿਰਕ (ਤੁਹਾਡੇ 
ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ) ਵਿਚ ਹੈ, ਕਲੋ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਪ੍ਿੋਾਈਡਰਾਂ ਦੀ ਸਚੂੀ ਲਈ ਆਪਣ ੇਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣ ੇਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਿੀ ਕਾਲੱ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,  
ਭਾਿੇਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਿੇਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਕਾਰਡ  
ਨਹੀਂ ਵਮਵਲਆ।
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ਮੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਪੋ੍ਿਾਈਡਰ ਚੁਣਨਾ

ਮਢੁਲੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਪੋ੍ਿਾਈਡਰ (PCP) ਚਣੁਨ ਲਈ, ਆਪਣ ੇਵਸਹਤ 
ਪਲਾਨ ਿਲੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਜੇੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਜਾਂ 
ਆਪਣ ੇਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਸਿੇਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਿਨੋ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ 
ਕਾਲੱ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਦੀ ਿਬੈਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਿੀ PCP 
ਚਣੁ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵਜਹੜਾ ਪੋ੍ਿਾਈਡਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ 
ਦੇ ਨੈਟਿਰਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੋ੍ਿਾਈਡਰ ਨੰੂ ਪੱੁਛੋ ਵਕ ਉਹ ਵਕਹੜੇ 
ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ 
ਪਲਾਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ PCP ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 
ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੰਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਵਹਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸਵਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਾਲੇ ਪੋ੍ਿਾਈਡਰ ਲਈ ਿੀ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡਾ PCP ਕੋਈ ਅਵਜਹਾ ਸ਼ਖਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 
ਸੁਖਾਿਾਂ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰੋ। ਵਕਸੇ ਿੀ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ PCP 
ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ੋਿਾਈਡਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਕਸੇ ਿੀ ਿੇਲੇ ਆਪਣੇ 
ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਿੋਨ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ PCP ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਪ੍ੋਿਾਈਡਰ ਚੁਣੇਗਾ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ 
ਪ੍ੋਿਾਈਡਰ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ PCP ਿੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਕਸੇ 
ਅਵਜਹੇ ਪ੍ੋਿਾਈਡਰ ਬਾਰੇ ਸੁਵਣਆ ਹੈ, ਵਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ੋਿਾਈਡਰ ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ, ਤੁਹਾਡਾ PCP ਤੁਹਾਡੇ 
ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨੈਟਿਰਕ (ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ 
ਹੋਇਆ ਹੋਿੇ) ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਜਹੜਾ ਪ੍ੋਿਾਈਡਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ 
ਦੇ ਨੈਟਿਰਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ੋਿਾਈਡਰ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛੋ ਵਕ ਉਹ 
ਵਕਹੜੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਕਿੇਂ ਲਓ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਲੋਂ ਇੱਕ PCP ਚੁਣਵਦਆਂ ਹੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਪ੍ੋਿਾਈਡਰ ਨੰੂ ਵਮਲਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ 
ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਲਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫ਼਼ੌਰੀ ਵਸਹਤ-
ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ 
PCP ਨੰੂ ਵਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਿੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫ਼਼ੌਰੀ ਵਸਹਤ-ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਜਾਂ 
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਆਮ ਚੈਕ-ਅੱਪ (ਵਨਰੋਗ ਰਵਹਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਿੀ 
ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਓ। ਆਮ ਚੈਕ-ਅੱਪ ਲਈ 
ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਮ ਤ਼ੌਰ ‘ਤੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, 
ਇਸ ਲਈ ਵਨਰਾਸ ਨਾ ਹੋਿੋ।

ਮਢੁਲੀ 
ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ 
ਪ੍ਿੋਾਈਡਰ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਕਉਂ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਿਵੇਖਆ ਹੈ ਵਕ 
ਤੁਹਾਡਾ ਮਢੁਲੀ ਸੰਭਾਲ 
ਬਾਰੇ ਪੋ੍ਿਾਈਡਰ (PCP) 
ਮੁੱ ਖ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 
ਪੇਸ਼ਿੇਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ 
ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ PCP 
ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ, 
ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਵਲਸਟ 
ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰੇਗਾ/ਕਰੇਗੀ।

ਤੁਹਾਡੇ PCP ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਵਸਹਤ ਵਪਛੋਕੜ ਅਤੇ 
ਮ਼ੌਜੂਦਾ ਵਸਹਤ ਮਾਮਵਲਆਂ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਮਲ 
ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 
ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣ 
ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ 
ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ 
ਹੋਰ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਨੇਮ ਿਾਲੀ 
ਸੰਭਾਲ

ਮੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੋ੍ਿਾਈਡਰ 
(PCP) ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਆਪਣੇ PCP ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪੋ੍ਿਾਈਡਰ ਕੋਲ 10 ਵਦਨਾਂ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਉਸਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰੋਗ-ਵਨਿਾਰਕ 
ਸੰਭਾਲ

ਆਪਣੇ PCP ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪੋ੍ਿਾਈਡਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ 
ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੰੂ 30 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ 
ਸੰਭਾਲ

ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਦੀ ਨਰਸ ਐਡਿਾਈਜ਼ 
ਲਾਈਨ ਨੰੂ ਵਦਨ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 7 ਵਦਨ 
ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਫ਼਼ੌਰੀ ਸੰਭਾਲ 
ਲਈ

ਫ਼਼ੌਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਾਓ, ਵਜਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 
ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ 
ਆਪਣੇ PCP ਜਾਂ ਨਰਸ ਐਡਿਾਈਜ਼ ਲਾਈਨ ਨੰੂ ਕਾੱਲ 
ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ 24 ਘੰਵਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ PCP ਜਾਂ 
ਦੂਜੇ ਪੋ੍ਿਾਈਡਰ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਸੰਭਾਲ ਲਈ 

911 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ 
ਜਾਓ, ਵਜਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ੋਿਾਈਡਰ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ 
ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ 
ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ PCP ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਨੰੂ 
ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਿਾ ਵਦਨ ਵਿਚ 24 
ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ 7 ਵਦਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ 
ਸੰਭਾਲ ਲਈ

ਜੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ PCP ਜਾਂ 
ਨਰਸ ਐਡਿਾਈਜ਼ ਲਾਈਨ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਵਿਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ Apple Health ਵਿਚ ਵਲਵਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਵਸਕ 
ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਗਾੜ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਜ 
ਸਿੇਾਿਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਹੈ (ਇਕੱਵਠਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵਸਹਤ ਸਿੇਾਿਾਂ 
ਿਜੋਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕਵਲਵਨਕ ਵਿਚ ਘੱਟ 
ਇੰਟੈਂਵਸਿ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਵਜਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਿਹਾਰਕ ਵਸਹਤ ਸਿੇਾਿਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸਹਤ 
ਪਲਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਬੰਵਧਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਵਗਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੇਾਿਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਆਪਣ ੇਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਵਸੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਵਧਆਨ ਵਦਓ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਕਸ ੇApple Health ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਬੰਵਧਤ ਦੇਖਭਾਲ 
ਯਜੋਨਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ 
ਯਜੋਨਾ ਤੇ ਵਕਿੇਂ ਪਹੰੁਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇApple Health ਗਾਹਕ ਸਿੇਾ  
ਨੰੂ https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus/ ਤੇ ਜਾਂ  
1-800- 562-3022 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੱਧ ਇੰਟੈਂਵਸਿ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸਿੇਾਿਾਂ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਗਾੜ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਜ ਸਿੇਾਿਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੇਾਿਾਂ 
ਿਾਵਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਸਿੇਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ (DSHS) 
ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਵਮਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵਸਹਤ ਸੰਸਥਾਿਾਂ (BHOs) ਤੋਂ 
ਵਮਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਇੰਟੈਂਵਸਿ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਲਈ:
• ਵਸੱਵਧਆਂ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਟੀ ਲਈ BHO ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ (ਪੰਨਾ 10 ਿਖੋੇ) ਜਾਂ

• ਿਾੱਵਸ਼ੰਗਟਨ ਵਰਕਿਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਵਕ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ, 
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਅਤੇ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੱਵਸਆ ਸਬੰਧੀ 
ਮੁੱ ਵਦਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 24-ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਸਾਲਸੀ  
ਅਤੇ ਰੈਫ਼ਰਲ ਲਾਈਨ ਹੈ। 1-866-789-1511 (TTY 206-461-3219)  
‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

•  www.waRecoveryHelpLine.org ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਵਧਆਨ ਵਦਓ: ਵਿਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵਸਹਤ ਲਾਭ ਪੁਸਵਤਕਾ  
www.hca.wa.gov/mental-health-benefits ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

DSHS ਿਲੋਂ ਵਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਵਿਹਾਰ  
ਸਬੰਧੀ ਵਸਹਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਿੇਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  
www.hca.wa.gov/mental-health-and-addiction-services 
‘ਤੇ ਜਾਓ।
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BHOs ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਏ 
ਵਿਗਾੜ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਜ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੋ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
ਮੁਲਾਂਕਣ — ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਵਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸਹਤ 
ਪ੍ੋਿਾਈਡਰ ਿਲੋਂ “ਇੰਟਰਵਿਉ”।
ਸੰਖੇਪ ਸਾਲਸੀ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਜ — ਸਮੱਵਸਆ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ 
ਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਸੇਿਾ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨਾ 
(ਡੀਟ਼ੌਕਸੀਵਫ਼ਕੇਸ਼ਨ) –  ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ 
ਦਿਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਸਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਰੋਕਣੀ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹੋਿੇ। (MCO ਿਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਧਾਰਤ ਇਲਾਜ ਦੇ 
ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ)। ਇਸ ਸੇਿਾ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਭਰਤੀ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ — ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵਨਜੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੇ 
ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ।
ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਟੈਵਸਿ ਇਲਾਜ — ਵਨਜੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਕਸਰ ਹੋਰ 
ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ।
ਭਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਜ — ਵਦਨ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਵਨਗਰਾਨੀ ਿਾਲੀ 
ਸਹੂਲਤ ਵਿਚ ਵਨਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ, ਸਮਹੂ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਉਪਲਬਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਪੋ੍ਗਰਾਮ।
ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਬਦਲਿੇਂ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਸੇਿਾਿਾਂ  — ਅਫ਼ੀਮ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰਤਾ ਲਈ 
ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ 
ਪ੍ਿਾਵਣਤ ਦਿਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨਾ  — ਮੈਡੀਕਲ, ਸਮਾਜਕ, ਵਸੱਵਖਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।

BHOs ਤੋਂ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਵਮਲ 
ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: 
ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ— ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵਚਆਂ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ 
ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ੋਿਾਈਡਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਸਿੇਾਿਾਂ – ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੇਾ ਪਲਾਨ ਵਿਚਲੇ ਟੀਚ ੇਪੂਰੇ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਵਤਆਰ ਕਰਨਾ।
ਦਿਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨਾ  – ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਦਿਾਈਆਂ ਵਲਖਕੇ 
ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮਾੜੇ-ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ।
ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ  – ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਵਕਿੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 
ਹਨ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਿਾਿਾਂ।
ਸਮੂਹ ਇਲਾਜ ਸੇਿਾਿਾਂ – ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਵਜਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਅਵਜਹੀਆਂ ਚੁਣ਼ੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ।
ਹਮਉਮਰ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ – ਵਸਖਲਾਈਪ੍ਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਜਸ ਦੀਆਂ 
ਅਵਜਹੀਆਂ ਚੁਣ਼ੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਿਲੋਂ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਵਸਸਟਮ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦੇਣ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੜ-ਵਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਾਵਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ 
ਕਰਨਾ।
ਸੰਖੇਪ ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ – ਥੋੜ੍ੀ-ਵਮਆਦ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ, ਜੋ ਇੱਕ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਵਸਆ ‘ਤੇ ਵਧਆਨ ਵਦੰਦੀ ਹੈ।
ਪਵਰਿਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ – ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਰਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਹੱਲ 
ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਪਵਰਿਾਰ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ 
ਸਲਾਹਕਾਰੀ।

ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਲ ਿਾਲਾ ਇਲਾਜ – ਤੁਹਾਡੇ ਵਨਜੀ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ 
ਟੀਵਚਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਾਸਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ 
ਪ੍ੋਿਾਈਡਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਿਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ।
ਥੈਰੇਵਪਉਵਟਕ ਸਾਈਕੋ ਜਾਣਕਾਰੀ – ਮਾਨਵਸਕ ਵਬਮਾਰੀ, ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ 
ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਦਿਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, 
ਵਜਸ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸ਼ਾਵਮਲ 
ਹਨ।
ਵਦਨ ਿੇਲੇ ਸਹਾਇਤਾ – ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਰਵਹਣ-ਸਵਹਣ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਵਸੱਖਣ 
ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੰਟੈਂਵਸਿ ਪੋ੍ਗਰਾਮ।
ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ/ਭਾਈਚਾਰਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ – 
ਮੈਡੀਕਲੀ ਤ਼ੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਭਾਲ। ਇਸ 
ਸੇਿਾ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਸਬੰਧੀ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਿਾਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਂ – ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਠਵਹਰਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 
ਮਦਦ ਿਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚ ਜਾਂ ਘਰ ਿਰਗੀ ਸੈਵਟੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ 
ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਸੇਿਾ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਭਰਤੀ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੜ-ਿਸੇਬੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨਾ – ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ 
ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 
ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਸੇਿਾ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਭਰਤੀ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਵਟੰਗਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ 
ਸੇਿਾਿਾਂ – ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸੈਵਟੰਗ ਵਿਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ, ਵਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ, 
ਉਥੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨਾ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ – ਬੱਵਚਆਂ, ਿੱਡੇ-ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ-
ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਵਪਛੋਕੜਾਂ ਿਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਬਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 
ਸਪੈਸ਼ਵਲਸਟ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣਾ।
ਮਨੋ-ਵਚਵਕਤਸਾ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ – ਟੈਸਵਟੰਗ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਰੋਗ-ਵਨਦਾਨ, 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਵਮਲਦੀ ਹੈ।

ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਿੇਾਿਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਿਾਂ ਕਰਨ ਲਈ 
ਅਵਜਹੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ 24-ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਸਿੇਾਿਾਂ ਹਨ,  
ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਢੁਕਿੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਸਿੇਾ 
ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਸਬੰਧੀ ਮਲੁਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• ਫ਼਼ੌਰਨ ਮਦਦ ਲਈ 911 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ 
ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਵਿਚ ਜਾਓ। ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਅਖਵਤਆਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

•  State Crisis Lines Directory : 
  www.hca.wa.gov/mental-health-crisis-lines

• 24-ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਰੈਫ਼ਰਲ ਲਾਈਨ ਲਈ, ਿਾਵੱਸ਼ੰਗਟਨ 
ਵਰਕਿਰੀ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ, 1-866-789-1511 (TTY 206-461-3219) 
ਨੰੂ ਕਾਲੱ ਕਰੋ; ਈਮਲੇ recovery@crisisclinic.org; ਜਾਂ www.
warecoveryhelpline.org ‘ਤੇ ਜਾਓ। ਵਕਸ਼ਰੋ ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ ਸਵਮਆਂ ਦ਼ੌਰਾਨ 
ਵਕਸ਼ਰੋਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: 1-866-833-6546 ‘ਤੇ ਕਾਲੱ ਕਰੋ, 
ਈਮਲੇ teenlink@crisisclinic.org, ਜਾਂ https://866teenlink.org 
‘ਤੇ ਜਾਓ।

• ਖੁਦਕਸ਼ੁੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਕ਼ੌਮੀ ਲਾਈਫ਼ਲਾਈਨ ਲਈ: 1-800-273-8255 
(TTY ਯਜੂ਼ਰਸ 1-800-799-4889) ‘ਤੇ ਕਾਲੱ ਕਰੋ।

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਪਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣ ੇਵਿਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵਸਹਤ ਪੇਸ਼ਿੇਰ ਨੰੂ ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਦੱਸ।ੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਿੋਾਈਡਰ ਕਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵਜਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ BHO ਨਾਲ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਗੁਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।.
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ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸੇਿਾ ਦੇਣ ਿਾਲੀਆਂ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਿੋਨ ਨੰਬਰ ਿਬੈਸਾਈਟ

ਗ੍ੇਟ ਵਰਿਰਸ BHO ਕਾਓਵਲਜ਼, ਗ੍ੇਅਜ਼ ਹਾਰਬਰ, 
ਲੈਵਿਸ, ਪੈਸੀਵਫ਼ਕ, ਿਾਹਵਕਆਕਮ

1-800-392-6298 http://grbho.org

ਸੈਵਲਸ਼ BHO ਕਲੈਲਮ, ਜੈਫ਼ਰਸਨ, ਵਕਟਸੈਪ
1-360-337-7050 

ਜਾਂ
1-800-525-5637

https://www.kitsapgov.com/hs/
pages/sbho-landing-home.aspx

ਥਰਸਟਨ-ਮੈਸਨ BHO ਮੈਸਨ, ਥਰਸਟਨ
1-360-763-5828 

ਜਾਂ
1-800-658-4105

http://tmbho.org

ਵਿਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵਸਹਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ

ਹੋਰ ਸ੍ੋਤ:
• ਵਿਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:  

www.hca.wa.gov/mental-health-and-addiction-
services

• ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ 
ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ: www.StartTalkingNow.org.

 ਸੰਗਵਠਤ ਪ੍ਬੰਧ ਹੇਠਲੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀ ਹੈ?
ਜਨਿਰੀ 2019 ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਸਰੀਰਕ 
ਅਤੇ ਵਿਿਹਾਰਕ ਵਸਹਤ ਨੰੂ ਏਕੀਵਕ੍ਤ ਕਰਣਗੇ। ਏਕੀਵਕ੍ਤ ਪ੍ਬੰਵਧਤ 
ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪ੍ਬੰਵਧਤ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ Apple Health 
ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਵਿਿਹਾਰਕ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ 
(ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਇਲਾਜ) 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਨਾਰਥ ਸਾਊਂਡ ਖੇਤਰ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ, ਗਰੇਟ ਵਰਿਰਜ਼, 
ਸਵਲਸ ਅਤੇ ਥਰਸਟੋਨ-ਮੇਸਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਏਕੀਵਕ੍ਤ ਹੋਿੇਗਾ ਜੋ 
ਜਨਿਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਵਿਿਹਾਰਕ ਵਸਹਤ  
ਨੰੂ ਏਕੀਵਕ੍ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਾਂ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਵਕਸੇ ਏਕੀਵਕ੍ਤ ਪ੍ਬੰਵਧਤ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਹੋਣ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਸੰਗਵਠਤ ਪ੍ਬੰਧ ਹੇਠਲੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ 
ਦਰਜ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? 1-800-562-3022 ‘ਤੇ Apple 
Health ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।



11

Apple Health ਕਿਰੇਜ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰ ਕੀਤੀ 
ਸੇਿਾਿਾਂ “ਵਬਨਾਂ ਵਕਸੇ ਪ੍ਬੰਵਧਤ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ” 

Apple Health ਕਿਰੇਜ “ਵਬਨਾਂ ਵਕਸ ੇਪ੍ਬੰਵਧਤ ਦੇਖਭਾਲ ਯਜੋਨਾ”  
(ਵਜਸਨੰੂ ਸਿੇਾ-ਲਈ-ਿੀਸ ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਕਝੁ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸਿੇਾਿਾਂ  
ਨੰੂ ਕਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਸਹਤ ਯਜੋਨਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ। 
ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕਝੁ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ:

• ਲੰਮੀ ਵਮਆਦ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ
• ਿਧਣ ਿਾਲੀ ਅਪੰਗਤਾ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੇਿਾਿਾਂ
• ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ ਚਸ਼ਮ ੇਅਤੇ ਵਫ਼ਵਟੰਗ ਸਿੇਾਿਾਂ (21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ)

• ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੇਾਿਾਂ, ਬੱਚ ੇਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੀ ਜੈਨੇਵਟਕ 
ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਡੇਗਣਾ

ਲਾਭ ਜਾਂ ਸਿੇਾ, ਜੋ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੇ ਗਏ, ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਈੋ ਸਆੁਲ ਹੈ, ਤਾਂ 
1-800-562-3022 ‘ਤੇ Apple Health ਗਾਹਕ ਸਿੇਾ ਨੰੂ ਕਾਲੱ ਕਰੋ। 

ਸੇਿਾਿਾਂ, ਵਜਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ  
ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੰਗੇ੍ਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿਚ 
ਪੇਸ਼ਿੇਰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਕਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ, ਉਹ 
ਿੀ ਵਬਲਕਲੁ ਮਫੁ਼ਤ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਮਲੁਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ 
ਹੋ, ਤਾਂ ਵਰਸਪੈਸ਼ਵਨਸਟ ਨੰੂ ਦੱਸ ੋਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ, 
ਪ੍ਿੋਾਈਡਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਲੁਾਕਾਤ ਦ਼ੌਰਾਨ ਿਨੋ 
ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਆਪਣ ੇਲਈ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਿਜੋਂ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨੰੂ ਵਲਆਉਣ  
ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ਿੇਰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਕਸ ੇਇੱਕ ਦੀ ਸਿੇਾ ਲੈਣਾ ਠੀਕ  
ਹੈ। ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਂ  
ਨੇ ਵਸਖਲਾਈ ਲਈ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋ੍ਿਾਈਡਰ ਨੰੂ ਇੱਕ  
ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  
www.hca.wa.gov/interpreter-services ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਪੰਗਤਾ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਸਣੁਨ ਵਿਚ ਵਦੱਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਰਣ-ਵਿਰਣ ਵਿਚ 
ਕਈੋ ਮਸ਼ੁਵਕਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਲੁਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਿਲੇੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਵਰਸਪੈਸ਼ਵਨਸਟ ਨੰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨ 
ਲਈ ਵਰਸਪੈਸ਼ਵਨਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ/ਕਰੇਗੀ।

ਤੁਸੀਂ ਟਾ੍ਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਮਲੁਾਕਾਤ ਲਈ ਜਾਣ ਿਾਸਤੇ 
ਕਈੋ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾ੍ਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ 
ਮਦਦ ਿਾਸਤੇ ਯਗੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਲੁਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਿਲੋਂ 
ਮੰਜ਼ਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿੇਾਿਾਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ 
ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਿੀਂ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਬਲਕਲੁ ਮਫੁ਼ਤ। 
ਉਪਲਬਧ ਟਾ੍ਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਵਕਸਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ: 
ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ, ਗੈਸ ਿਾਉਚਰ, ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਿਾਲੰੱਟੀਅਰ ਿਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਭਗੁਤਾਨ, ਿਾਲੰੱਟੀਅਰ ਡ੍ਾਈਿਰ, ਟੈਕਸੀ, ਿੀਲ-੍ਚਅੇਰ 
ਿਨੈ ਜਾਂ ਪਹੰੁਚਯਗੋ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੱਸ ਅਤੇ ਹਿਾਈ ਜਹਾਜ਼। 
ਬ੍ਕੋਰਾਂ ਦੀ ਸਚੂੀ  www.hca.wa.gov/transportation-help  
‘ਤੇ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਕਸ ੇਿੀ ਿਲੇੇ ਆਪਣਾ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ 
ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ 
ਹੈ, ਆਮ ਤ਼ੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਾਂ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਵਹਲੀ 
ਤਾਰੀਖ ਨੰੂ ਸ਼ਰੂੁ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕ ੇਹਨ:

• ProviderOne ਗਾਹਕ ਪੋਰਟਲ ਿਬੈਸਾਈਟ  
https://www.waproviderone.org/client‘ਤੇ ਜਾਓ। ਜਾਂ

• https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus “ਕਲਾਇੰਟ” ਦੀ  
ਚਣੋ ਕਰੋ ਅਤੇ “ਦਾਖਲ/ਵਸਹਤ ਯਜੋਨਾਿਾਂ ਬਦਲਣਾ” ਵਿਸ ੇਦੀ ਚਣੋ ਕਰੋ

• 1-800-562-3022 ‘ਤੇ Apple Health ਗਾਹਕ ਸਿੇਾ ਨੰੂ ਕਾਲੱ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ 
ਆੱਟੋਮਵੇਟਡ ਵਸਸਟਮ ਵਦਨ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਵਦਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

Washington Healthplanfinder ਖਾਤੇ ਿਾਲੇ Apple Health ਗਾਹਕ  
www.wahealthplanfinder.org‘ਤੇ ਪਲਾਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪੁਸਵਤਕਾ ਵਿਚ ਪਲਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਜੋ 
ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਮਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅੰਕਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ 
ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਕਹੜਾ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਿਧੀਆ ਹੈ, ਦਾ ਵਨਰਣਾ ਕਰਨ 
ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਉੱਚੀ ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ 
ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਿਧੀਆ ਹੈ; ਘੱਟ ਫ਼ੀਸਦ 
ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਿੀ ਵਮਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵਸਹਤ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਵਕਉਂ ਹੈ।
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ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀਆਂ
ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਿੇਾਿਾਂ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 
ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਧੁਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ 
ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਝੁ ਵਜੰ਼ਮਿੇਾਰੀਆਂ ਿੀ 
ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਖੰੁਝਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਿੋਾਈਡਰ 
ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਲੁਾਕਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੰੁਚਦੇ, ਆਪਣ ੇਪੋ੍ਿਾਈਡਰਾਂ ਨਾਲ 
ਸਵਹਯਗੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕ ੇਇੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ:
• ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਨ੍ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ, 

ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।
• ਲਾਗਤ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਵਬਨਾ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ 

ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ।
• ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਪ੍ੋਿਾਈਡਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਰਾਇ ਲੈਣੀ।
• ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲੈਣਾ।
• ਸਵਤਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਣ ਿਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ। ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਆਵਗਆ ਨਹੀਂ 

ਹੈ। ਵਕਸ ੇਨਾਲ ਿੀ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਲੂ, ਵਲੰਗ, ਵਜਣਸੀ ਤਰਜੀਹ, 
ਉਮਰ, ਧਰਮ, ਮੱਤ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਕਰਕ ੇਿੱਖਰਾ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਹਾਰ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

• ਵਕਸੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਾਹ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾ ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ 
ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱ ਲ੍ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ।

• ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਨੰੂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵਨੱਜਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ 
ਰਾਖੀ ਹੋਿੇ।

• ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਕਾੱਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾੱਪੀਆਂ ਲਈ ਕਵਹਣਾ ਅਤੇ ਲੈਣੀਆਂ।
• ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਕਾੱਰਡਾਂ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹਣਾ 

ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣੇ।
• ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਵਹਣਾ ਅਤੇ ਲੈਣੀ:

 Ů ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ।
 Ů ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ੋਿਾਈਡਰ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਵਲਸਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ੋਿਾਈਡਰਾਂ ਨੰੂ 
ਰੈਫ਼ਰਲ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

 Ů ਤੁਹਾਡਾ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪ੍ੋਿਾਈਡਰਾਂ ਨੰੂ ਵਕਿੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 Ů ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੱਖ ਿੱਖ ਵਕਸਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ 
ਵਕਉਂ ਵਮਲ ਰਹੀ ਹੈ।

 Ů ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵਸ਼ਕਿਾ ਜਾਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ 
ਲਈ ਵਕਿੇਂ ਮਦਦ ਲਓ।

 Ů ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਦਾ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਪਾੱਵਲਸੀਆਂ 
ਅਤੇ ਅਮਲ, ਪ੍ੈਕਵਟਸ ਸੇਧਾਂ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵਕਿੇਂ 
ਵਦੱਤਾ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

• ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਲਾਨਾ ਤ਼ੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਪ੍ਾਪਤ 
ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਨਵਸ਼ਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਨਾਲ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਵਿਗਾੜ ਬਾਰੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ।

• ਸਲਾਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਬੰਧ ਹੇਠਲੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਲਾਭ, 
ਪਾੱਵਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ।

• ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਿੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੈਣਾ।
• ਮਾਨਵਸਕ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਸਹਤ ਦੇ ਅਗਾਉਂ ਵਹਦਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਾਰਮ 

ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲੈਣਾ।

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ  
ਵਜੰ਼ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਹਨ:
• ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਨ੍ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ, 

ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।
• ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਪਹੁੰ ਚਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਨਾਲ 

ਪਹੁੰ ਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ 
ਪ੍ੋਿਾਈਡਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

• ਆਪਣੇ ਪ੍ੋਿਾਈਡਰਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦਓ, ਵਜਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

• ਆਪਣੇ ਪੋ੍ਿਾਈਡਰਾਂ ਨੰੂ ਉਹੀ ਸਵਤਕਾਰ ਵਦਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ।

• ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਅਤੇ 
ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਵਲਆਓ।

• ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਵਕਹੜੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

• ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।
• ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਹਤ ਸਮਵਸਆਿਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਵਜੰਨਾ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ 

ਸਵਹਮਤੀ ਿਾਲੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਹੱਸਾ ਲਓ।
• ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ੋਿਾਈਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਨੰੂ 

ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦਓ, ਤਾਂਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਮਲ ਸਕੇ।
• ਵਜਹੜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵਹਮਤ ਹੋਏ ਹੋ, ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ੋਿਾਈਡਰ 

ਦੀਆਂ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
• ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਢੁਕਿੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 

ਇੰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਇਜ਼ੇ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ੋਗਰਾਮ 
ਵਿਚ ਵਲਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ 
ਮੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ੋਿਾਈਡਰ, ਇੱਕ ਿਾਰਮੇਸੀ, ਕੰਟਰੋਲਸ਼ੁਦਾ ਨਸ਼ੀਲੇ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ੈਸਕ੍ਾਈਬਰ ਅਤੇ ਆਮ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ 
ਹਸਪਤਾਲ ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਮਹੀਵਨਆਂ 
ਤੱਕ ਉਸੀ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਵਹਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ (ਵਜਿੇਂ ਗਰਭ, ਜਨਮ, 
ਗੋਦ ਲੈਣਾ) ਜਾਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ (ਵਜਿੇਂ ਨਿਾਂ ਪਤਾ, 
ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ Medicare ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੀਮੇ ਲਈ ਯੋਗ 
ਹੋਣਾ), ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਫ਼਼ੌਰਨ ਦੱਸੋ। 

• ਤੁਸੀਂ www.wahealthplanfinder.org ‘ਤ ੇHealthplanfinder 
ਿਬੈਸਾਈਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਵਦਆਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਨਾ ਕਿਰੇਜ ਨਵਿਆਓ। ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣ ੇਖਾਤੇ ਵਿਚਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਿੀ ਇਸ ਿਬੈਸਾਈਟ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। 
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2018 Washington Apple Health ਯੋਜਨਾ ਵਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ

ਇਹ ਵਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਿਾਵਸੰਗਟਨ Apple Health ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 
ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਕਿੇਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ  
ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾਿਾਂ

ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ
• ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
• ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ  

ਵਮਲਦੀ ਹ,ੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਵਸਹਤਮੰਦ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ
• ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਵਨਯਵਮਤ ਜਾਂਚਾਂ ਵਮਲਦੀਆਂ ਹਨ 
• ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਮਲਦਾ ਹੈ 
• ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵਬਮਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਢੁਕਿੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਿਾਂ ਨੰੂ ਵਸਹਤਮੰਦ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ 
• ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਵਸਹਤ ਜਾਂਚਾਂ ਪ੍ਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ 
• ਨਿੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਿਾਲੀਆਂ ਮਾਿਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋਡ਼ਿੰਦ 

ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

ਵਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨਾ
• ਵਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨਾ
• ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਕ੍ੀਵਨੰਗ ਅਤੇ ਢੁਕਿੀਂ  

ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਢੁਕਿੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ
• ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਢੁਕਿੀਂ ਦੇਖਭਾਲ  

ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖੇਤਰ
Amerigroup 
Washington

Coordinated Care 
of Washington

Community 
Health Plan of 

Washington

Molina Healthcare 
of Washington

United Healthcare 
Community Plan

ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਾਪਤ 
ਕਰਨਾ

ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਵਸਹਤਮੰਦ  
ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ

ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਿਾਂ  
ਨੰੂ ਵਸਹਤਮੰਦ  
ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ

ਬਵਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ 
ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ

ਢੁਕਿੀਂ ਦੇਖਭਾਲ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਮੁੱ ਖ: ਸੰਪੂਰਣ Apple Health 
ਯਜੋਨਾਿਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਿਜੋਂ ਪ੍ਦਰਸਨ

ਔਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ

ਔਸਤ

ਔਸਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ

ਇਹ ਰੇਵਟੰਗ 2017 ਵਿੱਚ ਵਸਹਤ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਸਨ। 

ਸੁਤੰਤਰ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁੱ ਧਤਾ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਵਸਹਤ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੋਰਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰ ਆਬਾਦੀ ਜਾਂ ਸੇਿਾ ਖੇਤਰਾਂ  
ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਲਈ ਵਿਿਸਵਥਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ।
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ਵਨੱਜਤਾ ਬਾਰੇ ਨੋਟ

ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ProviderOne ਨੰਬਰ 
ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੰੂ ਛੱਡਕੇ ਕੋਈ ਵਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। 
ਜੇ ਕਾਰਡ ਗੁੰ ਮ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਨੱਜਤਾ ਬਹਾਲ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਥਾੱਵਰਟੀ (HCA), ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ 
ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ, ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਦੀ ਿੀ 
ਤੁਹਾਡੀ ਵਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁੱ ਛਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਸੱਵਧਆਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। 
ਕਦੀ ਿੀ ਆਪਣੀ ਵਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਜਿੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਸਵਕਓਵਰਟੀ ਨੰਬਰ ਵਕਸੇ 
ਅਵਜਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾੱਲ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ 
ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਅਤ ੇHCA ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਹਤ ਲਾਭ 
ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਵਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਂਵਝਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, 
ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਰਿਾਈਆਂ; ਕਾਨੰੂਨ ਿਲੋਂ ਵਦੱਤੀ ਗਈ 
ਆਵਗਆ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਣਾਂ ਲਈ। ਵਸਹਤ ਪਲਾਨਾਂ ਅਤ ੇHCA ਦਾ 
ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ।

ਐਚਸੀਏ ਦੀ ਵਨੱਜਤਾ ਪਾੱਵਲਸੀ ਪੜ੍ਣ ਲਈ www.hca.wa.gov ‘ਤੇ ਜਾਓ 
ਅਤੇ ਪੇਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਹੱਸੇ ‘ਤ ੇ“ਵਨੱਜਤਾ” ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਦੀ ਵਨੱਜਤਾ ਪਾੱਵਲਸੀ ਪੜ੍ਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ 
ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪਲਾਨ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ 
‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਕੀ ਇਹ ਫ਼਼ੌਰੀ ਹੈ ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫ਼਼ੌਰੀ 
ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵਸਹਤ ਸਵਥਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 
ਪ੍ੋਿਾਈਡਰ ਫ਼਼ੌਰੀ (ਤੇਜ਼) ਜਾਇਜ਼ੇ ਜਾਂ ਸੁਣਿਾਈ ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਵਥਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਤੰਨ ਕੈਲੰਡਰ 
ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ 
ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿੇਰਿੇ ਿਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਆਪਣੀ 
ਹੱਥ-ਪੁਸਵਤਕਾ ਿੇਖੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਵਤਆਰਪ੍ਾਪਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੰੂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ 
ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਵਸ਼ਕਾਇਤ, ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਵਲਟੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਡਾੱਕਟਰ ਜਾਂ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਕਹੋ ਵਜਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ 
ਸੀ, ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਾਂ ਵਲਖਤੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਲੋਂ 
ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਵਦਆਂ ਹੀ:

• ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੋ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿੋਨ ਜਾਂ 
ਵਚੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਮਲ 
ਗਈ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਦਾ ਵਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਿ ਹੋਿ ੇਵਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ 45 ਵਦਨਾਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ 
ਦੇ ਮਡੈੀਕਲ ਵਨਰਣ ੇਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਵਤਆਰਪ੍ਾਪਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 
ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਇੱਕ ਵਕਸਮ ਦੀ 
ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਘੇਰੇ 
ਹੇਠਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਿਾ ਦੀ ਕਿਰੇਜ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਿਲੋਂ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਏ।

• ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਫ਼ਸੈਲੇ ਬਾਰੇ ਵਲਖਤ ਵਿਚ ਦੱਸਗੇਾ। ਜੇ 
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਸੈਲੇ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ 
ਅਪੀਲ ਵਕਿੇਂ ਦਾਇਰ ਕਰੋ, ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਿਜੇ਼ ਸ਼ਾਵਮਲ ਕਰੇਗਾ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ 72 ਘੰਵਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਵਮਲ ਗਈ ਹੈ।

• ਵਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਿ ਹੋਿ,ੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਵਨਪਟਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ 
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਜਸ ਵਿਚ 28 ਕਲੰੈਡਰ ਵਦਨਾਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਨਾ ਲੱਗਣ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਫ਼ਸੈਲੇ ਦਾ ਵਲਖਤੀ ਨੋਵਟਸ 
ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।



15

ਆਪਣ ੇਸਆੁਲਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਵਕਥੋਂ ਲਓ

ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਹਨ… ਸੰਪਰਕ …

• ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਬਦਲਣੇ
• ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ
• ਸਿੇਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਡ

1-800-562-3022 ‘ਤੇ Apple Health ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ  
ਸੁਆਲ https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus ‘ਤੇ ਭੇਜੋ ਜਾਂ
https://www.waproviderone.org/client ‘ਤੇ ਜਾਓ।

• ਪ੍ਿੋਾਈਡਰ ਚਣੁਨਾ
• ਘਰੇੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਿੇਾਿਾਂ
• ਤੁਹਾਡੀ ਮਡੈੀਕਲ ਸੰਭਾਲ
• ਸਪੈਸ਼ਵਲਸਟਾਂ ਨੰੂ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰਨਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ ਦਾ ਿੋਨ ਨੰਬਰ, ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 5 ‘ਤੇ “ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਹਤ ਪਲਾਨ” ਹੇਠ ਵਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਵਜਿੇਂ: 
ਪਤਾ, ਆਮਦਨ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਦਰਜਾ, ਗਰਭ, 
ਜਨਮ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣਾ।

ਬੱਵਚਆਂ, ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਇਕੱਲਾ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਮਾਵਪਆਂ / ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਿਾਂ ਲਈ ਕਿਰੇਜ:  
www.wahealthplanfinder.org ਜਾਂ 1-855-923-4633 (TTY/TDD ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਾੱਲ  
1-855-627-9604) ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ

ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿਰੇਜ ਜੋ ਬਜੁਰਗ, ਨੇਤਰਹੀਨ, ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਹਨ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ  
ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਨ: www.washingtonconnection.org  
ਜਾਂ call 1-877-501-2233 (TRS: 711) ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਿਬੈ ਪੇਜ

ਿੈਬ ਪੇਜ URL

Washington Apple Health (Medicaid) www.hca.wa.gov/apple-health

Washington Healthplanfinder www.wahealthplanfinder.org

Washington Connection www.washingtonconnection.org

ਆਮ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ www.hca.wa.gov/transportation-help
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