COVID-19ን በተመለከተ Apple Healthማግኘት ብቁ
ስለመሆን በተደጋጋሚ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. Apple Health በማጣቴ (Medicaid) በCOVID-19 ወረርሽኝ ወቅት ስጋት ላይ እወድቃለሁ?
የጤና እንክብካቤ ባለስልጣን (HCA) እናወዳጆቹባለቤቱየሚከተሉትን ካላደረገ በስተቀርየሁሉም Apple Health ተቀበዮችንሽፋንማቋረጥን
ያስቆማሉ፡
•
•
•

እንዲቋረጥ ከጠየቁ፥
የዋሽንግትን ግዛት ነዋሪ መሆን ካቆሙ፥
ከሞቱ

2. ባለመሳደስ ምክንያት የሚሰጠኝ ሽፋን እንደተዘጋብኝ ደብዳቤ ደረሰኝ። የሚሰጠን ሽፋን እንደገና እንዲታደስልኝ ምን ማድረግ አለብኝ?
ባለመሳደስ ምክንይት የሚሰጥዎት ሽፋን ከተዘጋ የHCA ማረጋገጫ ሰራተኛ እንዲመለስ ያደርገዋል/ታደርገዋለች። ይህንን የሚያረጋግጥ
ደብዳቤም ይቀበላሉ። ማንኛውንም ጥያቄ ቢኖርዎት ወይም የሚሰጥዎት ሽፋን እስከ አሁን ካልተመለሰልዎት በዚህ ይደውሉልን 1-800-5623022.
3. ለወዴፊት ለሚጠይቃቸው ሽፋን ማረጋገጫ ማቅረብ ይጠበቅብኛል?
በCOVID-19 ምክንያት የገቢ ማረጋገጫ መላክካልቻሉ፥ HCA ለአስቀድሞ ሽፋን ብቁነት ገቢንበተመለከተ ከየካቲት 2020
ጀምሮለእያንዳንዱበCOVID-19 ጫና ላለበት ወር የራስን ምስክርነት ይቀበላል።
4. ከHCA ወይም ከማህበራዊና ጤና አገልግሎቶችመምሪያ (DSHS) ለሆነው መረጃ ማራዘምን መጠየቅእችላለሁ?
አዎ። የተጠየቀውን መረጃ ለማቅረብ ተጨማሪ 30 ቀናትን ይሰጣል። HCAን በዚህ 1-800-562-3022 ወይም DSHSን በዚህ 1-877-5012233 ማግኘት ይችላሉ።.
5. ያለውን ለውጥ አሁንም ሪፖርት ማድረግ ያስፈልጋል?
አዎ። ገቢ እያገኙ ካልሆነ ወይም ስራ ለቀው ስራ የለሌዎት ከሆነና ገቢ የማይኖሮት ከሆነ፥ ማመልከቻዎን በማደስ ለውጡን ሪፖርት ማድረግ
ያስፈልጎታል።
6. በአሁኑ ጊዜ Apple Health ሽፋን እያገኘሁኝ ነኝ ደግሞም እርጉዝም ነኝ። እርጉዝ መሆነን ሪፖርት ማድረግ ያስፈልገኛል?
አዎ። እርጉዝ መሆንዎን ሪፖርት ማድረግ ይኖርቦታል።
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7. በአሁኑ ጊዜ Apple Health ሽፋን እያገኘሁኝ ነኝ፤ በስራ ማጣቴ የማገኘውን ገቢ ወይም ተጨማሪ ሳምንታዊ የስራ አጥነት ጥቅምን ሪፖርት
ማድረግ ይጠበቅብኛል?
• ሳምንታዊ ጥቅም: ለስራ አጥነት ጥቅም መጠን፡ አዎ ይንን ገቢ ሪፖረት ማድረግ አለቦት
• ተጨማሪ ሳምንታዊ ጥቅሞች አይደለም፡ ተጨማሪ ሳምንታዊ የስራ አጥነት ጥቅምን ሪፖረት አያድርጉ
8. የፈደራል ማነቃቂይ ቼኬን ተቀቢዬዋለሁ። ይህንን ገቢ ሪፖርት ማድረግ ይጠበቅብኛል?
አይደለም፥ የማነቃቂይ ቼክዎትን Washington Healthplanfinder አያደርጉ የማነቃቂይ ገቢ በ Apple Health አይቆጠርም።
9. አስቀድሞ የሚከፈል የህጻን ግብር ክረዲት ክፍያዎች ጁላይ 15፤2021 ይጀምራል፡፡ ይህ ገቢ ሪፖርት ማድረግ ይኖርብኛል?
አይገባም፤ አስቀድሞ የሚከፈል የህጻን ግብር ክረዲት ክፍያዎ ለ Washington Healthplanfinder ሪፖርት አያደርጉም፡፡ እነዚህ ክፍያዎች በ
Apple Health አይካተቱም፡፡
10. የዋሽንግተን ነዋሪ አይደለሁም ግን አዚህ መጥቼ አሁን ታምሜ በለይቶ ማቆያ ውስጥ ነኝ። ለCOVID-19 ምርመራና/ወይም ሕክምና ለአፕል
ጤና ማመልከት እችላለሁ?
በዋሽንግተን ግዛትተለይተው እንዲቆዩ ተደርገው ከሆነ፥ለCOVID-19 ሽፋንና ሕክምንብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። እባክዎትንለተጨማሪ መረጃ HCAን
በ1-800-562-3022 ደውለው ያግኙ።
11. ሽፋንን በDSHS እቀበላለሁናበተለይየገቢ ማረጋገጫ ወይም የባንክ ስተትማነትን ማቅረብ አለብኝ። አሁንም ይህንን መረጃ በወረቀት እንዳቀርብ
እፈለጋለሁ?
አይደለም፥ ሲያመለክቱ፥ ሲያሳድሱ ወይም ለውጥን ሪፖርት ሲያደርጉ ገቢዎን ወይም ሀብትዎን በራስዎ መግለፅ ይችላሉ። መረጃዎን ሪፖርት
እንዲያደርጉለ DSHS በዚህ 1-877-501-2233 መደወል ይችላሉ።
12. እኔ ለCOVID-19 በመተላለፍያ ቦታ ላይ ተመርምሬያለሁ እና ለ (Alien Emergency Medical, AEM) አመልክቼዋለሁ። ምን
ዓይነት ሰነዶችን/ ዶክመንቶችን መስገባት ይኖርብኛል?
እያንዳንዱ የምርመራ ጣቢያዎች የተለያዩ ዶክመንቶችን ይሰጣሉ። ማንኛውንም ለለCOVID-19 መመርመሪዎን የሚያሳይ ያገኙትን ወረቀት
ያቅርቡ። ማናእኛውንም ቻርት እና/ወይም የሕክምና ማስታወሻ እንዲያቀርቡም ይፈለጋሉ። ለመመርመርዎ መረጋገጫ እንዲሆን ከአቅራቢዎ
የወሰዱት ማንኛውም ዶክመንት ተቀባይነት አለው።
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