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COVID-19 सम्बन्धी बारम्बार सोधिने प्रश्नहरूको 

बारेमा Apple Health eligibility 

1. के म COVID-19 महामारीको अवधिमा मेरो Apple Health (Medicaid) गुमाउने जोखिममा छु?

Health Care Authority (HCA) र यसका साझेदारहरूले व्यक्तिले निम्न कायय िगदायसम्म Apple Health का सबै

प्राप्तकर्ायहरूको लानग कभरेजको खारेजी रोके्नछि्:

• खारेजी अिुरोध िगदायसम्म;

• Washington राज्यको बानसन्दा िभएमा; वा

• मृतु्य िहुँदासम्म

2. मैले मेरो कभरेज कुनै पधन नवीकरणको लाधग समाप्त भएन भनी पत्र प्राप्त गरेेँ। मैले मेरो कभरेज फेरर कसरी

सधिय गराउन सक्छु?

र्पाईंको स्वास्थ्य स्याहार कभरेज कुिै पनि िवीकरण िभएको कारणले समाप्त भएमा, HCA को योग्यर्ा कमयचारीले यो पुि:

स्थानपर् गिेछि्। र्पाईंले यो पुष्ट गिे पत्र प्राप्त गिुयहिेछ। र्पाईंसुँग कुिै पनि प्रश्नहरू छि् वा र्पाईंको कभरेज अझै पुि:

स्थानपर् भएको छैि भिे, 1-800-562-3022 मा फोि गिुयहोस्।

3. के मैले मेरो ररट्र ोखिव कभरेज अनुरोि गननको लाधग प्रमाधणकरण उपलब्ध गराउनुपछन ?

र्पाईंले COVID-19 को कारणले आम्दािीको प्रमाण पठाउि सकु्नभएको छैि भिे, HCA ले फेबु्रअरी 2020 बाट सुरु गरेर

COVID-19 द्वारा प्रभानवर् भएको प्रते्यक मनहिाको लानग ररटर ोएक्तिभ कभरेज योग्यर्ाको लानग आम्दािीको स्वयं-प्रमाण

स्वीकार गिेछ।

4. के मैले HCA वा Department of Social and Health Services (DSHS) को कारणले भएको जानकारीको लाधग

धवस्तार अनुरोि गनन सक्छु?

सकु्नहन्छ। हामी अिुरोध गररएको जािकारी उपलब्ध गराउिको लानग थप 30 नदिको अिुमनर् नदुँ दै छ ।ं र्पाईंले HCA लाई

1-800-562-3022 मा वा DSHS लाई 1-877-501-2233 मा सम्पकय  गिय सकु्नहिेछ।

5. के पररवर्नन ररपोट्न गने कायन अझै आवश्यक छ?

छ। र्पाईंले अब उपरान्त आम्दािी प्राप्त गिुयभएको छैि वा जानगरदेक्तख रोजगारसम्म आम्दािीबाट जािुभएको हो भिे,

र्पाईंले आफ्िो आवेदिमा अद्यावनधक गरेर पररवर्यि ररपोटय गिुयपछय ।

6. म हाल Apple Health कभरेज प्राप्त गरै्दछु र अधहले म गभनवर्ी छु। के मैले मेरो गभानवस्था बारे ररपोट्न गनन

आवश्यक छ?

छ। र्पाईंले आफ्िो गभायवस्था बारे ररपोटय गिुयपछय । 
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7. मैले पधहलेरे्दखि नै Apple Health कभरेज प्राप्त गरररहेको छु; के मैले मेरो बेरोजगारी आम्दानी वा थप $600 

साप्ताधहक बेरोजगारी लाभ ररपोट्न गनुनपछन ? 

 

होइि, र्पाईं हाल Apple Health प्राप्त गदै हिुहन्छ भिे यस आम्दािी बारे ररपोटय िगिुयहोस्। 

 

8. के मैले थप $600 साप्ताधहक बेरोजगारी लाभ प्राप्त गनेछु? 

 

गिुयहिेछ, धेरैजसो बेरोजगारीको लानग योग्य व्यक्तिहरूले थप साप्तानहक लाभ प्राप्त गिुयहिेछ। थप जािकारीको लानग, 

कृपया WA रोजगार सुरक्षा नवभागद्वारा उपलब्ध गराइएको FAQ हेिुयहोस्। 

 

9. मैले थप $600 साप्ताधहक बेरोजगारी लाभ कधहलेबाट् प्राप्त गनेछु? 

 

Washington राज्यले यो आम्दािी 4/20/2020 बाट नवर्रण गिय अपेक्षा राख्छ। थप जािकारीको लानग, कृपया WA रोजगार 

सुरक्षा नवभागद्वारा उपलब्ध गराइएको FAQ हेिुयहोस्। 

 

10. मैले मेरो संघीय खिमुलस जाेँच प्राप्त गरेेँ। के मैले यो आम्दानी ररपोट्न गनुनपछन ? 

 

पदैि, आफ्िो क्तिमुलस जाुँच Washington Healthplanfinder मा ररपोटय िगिुयहोस्। क्तिमुलस आम्दािी Apple Health 

को लानग गणिायोग्य छैि। 

 

11. मेरो खिमुलस जाेँच मैले अपेक्षा गरेकोभन्दा कम छ। मैले के गनुनपछन ? 

 

आफ्िो क्तिमुलस जाुँच बारे प्रश्नहरूको लानग Internal Revenue Service (IRS) वेबसाइटमा जािुहोस्। 

 

12. के मैले अझै पधन मेरो Children’s Health Insurance Program (CHIP) धप्रधमयम भुक्तानीहरू धर्नुनपछन ? 

र्पाईं COVID-19 द्वारा प्रभानवर् हिुभएको छ भिे, र्पाईंले निम्न कायय गिय िसकेमा र्पाईंको CHIP ब्यालेन्स कट्टा हि सके्नछ। 

• CHIP भुिािीहरू नर्िय असमथय भएमा; वा 

• नवगर्को बाुँकी CHIP नप्रनमयम भुिािीहरूको कारणले हाल CHIP को लानग योग्य िभएमा 

13. मैले Apple Health for Worker’s with Disabilities (HWD) अन्तगनर् कभरेज प्राप्त गछुन । के म अझै पधन 

योग्य छु? 

र्पाईं HWD प्राप्त गदै हिुहन्छ र आम्दािी कम भएको छ, आफ्िो जानगर गुमाउिुभएको छ वा अस्थायी रूपमा नबदा 

नलिुभएको छ भिे, र्पाईंले कभरेज जारी राख्न र आफ्िा नप्रनमयमहरूमा छूट प्राप्त गिय सकु्नहिेछ। 

• 1-800-871-9275 मा फोि गिुयहोस् 

• र्पाईं दीर्यकालीि सेवा र समथयिहरू (LTSS) पनि प्राप्त गदै हिुहन्छ भिे, DSHS Aging and Long-Term Support 

Administration (ALTSA) को वेबसाइटमा गएर आफ्िो सावयजनिक लाभ नवशेषज्ञ (PBS) लाई सम्पकय  गिुयहोस्। 

https://esd.wa.gov/newsroom/covid-19
https://esd.wa.gov/newsroom/covid-19
http://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payments
https://www.dshs.wa.gov/ALTSA/resources
https://www.dshs.wa.gov/ALTSA/resources
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14. म Washington को बाधसन्दा होइन, र्र यहाेँ यात्रा गरेेँ र अधहले म धबमारी छु र क्वारेन्टाइनमा छु। के मैले 

Apple Health for COVID-19 परीक्षण र/वा उपचारको लाधग आवेर्दन धर्दन सक्छु? 

र्पाईं Washington राज्यमा क्वारेन्टाइिमा हिुहन्छ भिे, र्पाईं COVID-19 को कभरेज र उपचारको लानग योग्य ठहररि 

सकु्नहिेछ। कृपया थप जािकारीको लानग HCA लाई 1-800-562-3022 मा फोि गिुयहोस्। 

15. मैले DSHS माफन र् कभरेज प्राप्त गरेेँ र धवधिष्ट रूपमा आम्दानीको प्रमाण वा बैंक धववरण उपलब्ध गराउनुपछन । 

के मैले अझै पधन कागजद्वारा यो जानकारी उपलब्ध गराउनुपछन ? 

पदैि, र्र र्पाईंले पररवर्यि आवेदि नदुँदा, िवीकरण गदाय वा ररपोटय गदाय आफ्िो आम्दािी र संसाधिहरू स्वयं-प्रमानणर् गिय 

सकु्नहन्छ। र्पाईंले आफ्िो जािकारी बारे ररपोटय गियको लानग DSHS लाई 1-877-501-2233 मा फोि गिय  सकु्नहिेछ। 

16. मैले ड्र ाइभ-थु्र स्थानमा COVID-19 को लाधग परीक्षण गरेेँ र AEM कभरेजको लाधग आवर्दन धर्दएेँ । मैले कस्तो 

कागजार्हरू पेि गनुनपछन ? 

प्रते्यक परीक्षण साइटले नवनभन्न कागजार् उपलब्ध गराउिेछ। र्पाईंको COVID-19 को परीक्षणमा निक्तिएको िनर्जा 

देखाउुँदै र्पाईंले प्राप्त गिुयभएको जुिसुकै कागजीकायय उपलब्ध गराउिुहोस्। र्पाईंले कुिै पनि चाटय र/वा उपचारका 

िोटहरू उपलब्ध गराउिुपिे हन्छ। र्पाईंले आफ्िो परीक्षणको प्रमाण स्वरूप आफ्िो प्रदायकबाट प्राप्त गिुयभएको कुिै 

पनि कागजार् स्वीकार गररिेछ। 


