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Alien Emergency Medical (AEM)
COVID-19کی تشخیص اور عالج

 پس منظر

Alien Emergency Medical (AEM)  ل فرد رشائط پُوری نہ کرتے ہوں، یا ایک اہاُن افراد کے لئے پروگرام ہے جو ہنگامی طبی ا مداد کے اہل ہوں اور شہریت یا امیگریشن کی

 سال کی ُرکاوٹ پُوری نہ کرتا ہو۔ 5 جو
 ہنگامی امداد کی اہلیت میں شامل ہے:

 ہنگامی ُصورِت حال ولے کمروں کا دورہ •

 ہسپتال میں داخل مریضوں کا قیام •

 بیرونی مریضوں کی جراحی •

 ڈایا ال ئسز •

 کینرس کا عالج •

 نامنظوری کے خالف عالج •

 کی تشخیص اور عالج شامل ہے. COVID-19 ہنگامی حاالت کی اہلیت میں •

 ٹیسٹ اور عالج کے انتظامات میں دفرت، شفا خانہ یاٹیلی ہیلتھ شامل ہیں. •

 COVID-19 کا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہو اُن کے عالج اورتنفس کی خدماتاس میں شامل ہو سکتی ہیں۔ COVID-19 ایسے افراد جن کامنظور کردہ خدمات۔  •
 کے ممکنہ مثبت نتائج کے بعد معا ئنے اور عالج بھی اس مین شامل کیا جا سکتا ہے.

 سال یا زیادہ ہے ، نا بینا، معذور یا جن کو طویل عرصے تک خدمات کی رضورت ہے: 65 غ جن کی ُعمربال

• 

• 

2233-501-877-1 فون: •

5/20/2020 

پروگرام کی تازہ ترین صورت حال 

کے جواب میں COVID-19 وبا Health Care Authority (HCA) اک فائل کیا ہے ہنگامی حالت کا قانون .اس میں شامل ہے 

•

کس طرح اپالئی کریں 

بالغ افراد جن کی ُعمریں 19 سے 64 سال ہیں: 

Washington Healthplanfinder آن الئن: ُمالقات کریں  

• 

• 

WAPlanfinder موبایل ایپ: ڈاؤن لوڈ کریں ایپ

(18-001P)کاغذ: صحت کے خیال کے تحفظ کی درخواست

فون: 1-855-923-4633 •

 Washington Connection :آن الئن

Application for aged, blind, disabled/long-term care coverage (18-005) :کاغذ

AEM فیکس کور شیٹ میں اپریٹنگ فار کوریج سیکشن کے تحت COVID-19 شامل ہے۔ 

http://www.wahealthplanfinder.org/
https://www.wahbexchange.org/mobile/
https://www.hca.wa.gov/health-care-services-supports/forms-and-publications?combine=18-001P&field_free_topic_tid=All&field_free_document_type_value_1=All&sort=filename%2BASC
https://www.washingtonconnection.org/home/
https://www.washingtonconnection.org/home/
https://www.hca.wa.gov/health-care-services-supports/forms-and-publications?combine=Application%2Bfor%2Baged%2C%2Bblind%2C%2Bdisabled%2Flong-term%2Bcare%2Bcoverage%2B&field_free_topic_tid=All&field_free_document_type_value_1=All&sort=filename%2BASC
https://www.hca.wa.gov/assets/free-or-low-cost/aem-fax-cover-sheet.pdf
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