COVID-19 ਬਾਰੇ Apple Health ਦੀ ਯੋਗ ਤਾ ਬਾਰੇ
ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਆ ਲ
1. COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਕੀ ਮ� ਆਪਣਾ Apple Health (Medicaid) ਖੁੰ ਝਣ ਦੇ ਜੋਖ ਮ 'ਤੇ ਹ�?
ਿਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਅਥਾੱਿਰਟੀ (HCA) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲ Apple Health ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰ� ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹ� ਕਰਨਗੇ, ਜਦ ਤੱ ਕ

ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ:
•
•
•

ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹ� ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ;
ਹੁਣ ਵਾੱਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਾਿਸ਼ੰ ਦਾ ਨਹ� ਹੈ; ਜ�
ਮਰ ਚੁੱ ਿਕਆ/ਚੁੱ ਕੀ ਹੈI

2. ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਿਚੱ ਠੀ ਿਮਲੀ ਹੈ ਿਕ ਕਵਰੇਜ ਨਾ ਨਿਵਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕਵਰੇਜ ਬੰ ਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮ� ਆਪਣੀ ਕਵਰੇਜ ਿਫਰ ਤ� ਿਕਵ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�?

ਜੇ ਕਵਰੇਜ ਨਾ ਨਿਵਆਉਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਬੰ ਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤ� HCA ਦਾ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਿਫਰ ਤ� ਬਹਾਲ

ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਿਚੱ ਠੀ ਿਮਲੇ ਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਹਨ ਜ� ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਅਜੇ ਿਫਰ ਤ� ਬਹਾਲ ਨਹ�
ਹੋਈ, ਤ� 1-800-562-3022 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

3. ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲ� ਤ� ਪ�ਭ ਾਵੀ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਬੇਨ ਤੀ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
COVID-19 ਕਰਕੇ, ਜੇ ਤੁਸ� ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਨਹ� ਹੋ, ਤ� HCA ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ COVID-19 ਕਰਕੇ

ਅਸਰ ਹੇਠਲੇ ਹਰ ਮਹੀਨ� ਲਈ ਪਿਹਲ� ਤ� ਪ�ਭਾਵੀ ਕਵਰੇਜ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਵੈ-ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ�ਵਾਣ ਕਰੇਗੀ।

4. ਕੀ ਮ� HCA ਜ� ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੇਵ ਾਵ� (DSHS) ਬਾਰੇ ਿਵਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਮਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�?

ਹ�। ਮੰ ਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਅਸ� ਵਾਧੂ 30 ਿਦਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹ�। ਤੁਸ� 1-800-562-3022 'ਤੇ HCA ਜ�

1-877-501-2233 'ਤੇ DSHS ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
5. ਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?

ਹ�। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਜ� ਬੇਰਜ਼
ੋ ਗਾਰ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਤ� ਆਮਦਨ ਤ� ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹ� ਿਮਲ ਿਰਹਾ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ
ਕਰਕੇ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

6. ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਸਮ� Apple Health ਕਵਰੇਜ ਿਮਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮ� ਗਰਭਵਤੀ ਹ�। ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਗਰਭ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਹ�। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰਭ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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7. ਮੈਨੰ ੂ Apple Health ਕਵਰੇਜ ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਿਮਲ ਰਹੀ ਹੈ; ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜ� ਵਾਧੂ ਹਫ਼ਤੇਵ ਾਰ ਬੇਰਜ਼
ੋ ਗਾਰੀ
ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
•
•

ਬੇਰਜ਼
ੋ ਗਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਲਈ ਬੇਸ ਹਫ਼ਤੇਵਾਰ ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ: ਹ�, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਵਾਧੂ ਹਫ਼ਤੇਵਾਰ ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ: ਨਹ�, ਵਾਧੂ ਹਫ਼ਤੇਵਾਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ

8. ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਿਟਮੁਲਸ (ਉਤਸਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ) ਚੈ�ਕ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਆਮਦਨ ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?

ਨਹ�, ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਸਿਟਮੁਲਸ ਚੈ�ਕ ਬਾਰੇ Washington Healthplanfinder ਨੂੰ ਨਾ ਦੱ ਸੋ। ਉਤਸਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ Apple Health ਲਈ

ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ।

9. 15 ਜੁਲ ਾਈ 2021 ਤ� ਐਡਵ�ਸ ਚਾਈਲਡ ਟੈਕਸ ਕ�ੈਿ ਡਟ ਭੁਗ ਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਨਹ�, ਆਪਣੇ ਮਹੀਨ�ਵਾਰ ਐਡਵ�ਸਡ ਚਾਈਲਡ ਟੈਕਸ ਕ�ੈਿਡਟ ਭੁਗਤਾਨ� ਬਾਰੇ Washington Healthplanfinder ਨੂੰ ਨਾ ਦੱ ਸੋ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ

Apple Health ਲਈ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ।
10. ਮ� ਵਾੱਿ ਸ਼ੰ ਗਟਨ ਦਾ/ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਨਹ� ਹ�, ਪਰ ਇੱ ਥੇ ਆਇਆ/ਆਈ ਹ� ਅਤੇ ਇਸ ਸਮ� ਿਬਮਾਰ ਹ� ਅਤੇ ਅਲੱ ਗ-ਥਲੱ ਗ ਰਿਹ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ
ਹ�। ਕੀ ਮ� COVID-19 ਦੀ ਟੈਸ ਿਟੰ ਗ ਅਤੇ/ਜ� ਇਲਾਜ ਲਈ Apple Health ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�?
ਜੇ ਤੁਸ� ਵਾੱਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਿਵਚ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� COVID-19 ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 1-800-562-3022 'ਤੇ HCA ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।
11. ਮੈਨੰ ੂ DSHS ਰਾਹ� ਕਵਰੇਜ ਿਮਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਜ� ਬ�ਕ ਸਟੇਟਮ�ਟ� ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਪ�ਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ
ਅਜੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹ� ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ?
ਨਹ�, ਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਨਿਵਆਉਣ ਜ� ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣ ਲੱਿਗਆਂ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸ�ੋਤ� 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਤੁਸ� 1-877-501-2233 'ਤੇ DSHS ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
12. ਮੇਰਾ ਡ�ਾਈਵ-ਥਰੂ ਥ� 'ਤੇ COVID-19 ਲਈ ਟੈਸ ਟ ਹੋਇ ਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮ� ਏਲੀਅਨ ਐਮਰਜ�ਸ ੀ ਮੈਡੀਕਲ (AEM) ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਅਪਲਾਈ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੰ ੂ ਿਕਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ�ਾ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ?
ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਥ� ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ੀ-ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਿਵਚ
ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ COVID-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰਟ ਅਤੇ/ਜ� ਇਲਾਜ ਸਬੰ ਧੀ ਿਟਪੱ ਣੀਆਂ ਵੀ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜ� ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਤ� ਿਮਿਲਆ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ�ਵਾਣ ਕੀਤਾ
ਜਾਏਗਾ।
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