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Apple Health అర్హతకి COVID-19 గుర ించి తర్చుగా
అడిగ ేప్రశ్నలు

1. COVID-19 వ్ాాధి సమయింలో నా Apple Health (Medicaid) కోలోోయే ప్రమాదిం ఉిందా?
Health Care Authority (HCA) మర యు దాని భాగస్వాములు Apple Health గరహీతలిందర కీ కవరేజ్ రదదు  చేయడానిి ఆపవిసే్వా రు,
అది ఎప్పుడింటే వయకతా:

● తీసయేమని అభ్యర ుించినప్పుడు;
● ఇకప ై వవషిింగటన్ రవష్టట ర నివవసి కవనప్పుడు; లేదా
● మరణ ించినప్పుడు

2. నా కవరేజ్ ప్ునర్ుదధర్ణ చేయకపో వడిం వలన మూసివ్యేబడిిందని నాకు ఒక లేఖ వచిచింది. నా కవరజే్ ని మళీ్ల కిియాశీలింగా ఎలా
చేసుకోగలను?

ప్పనరుదధరణ లేకపో వడిం కవరణింగవ మీ ఆరోగయ సింరక్షణ కవరేజ్ మూసవిేయబడ తే, HCA అరహత సిబబింది దానిి తిర గ  ప్పనః స్వా పసి్వా రు.
దీనిి ధృవీకర ించే లేఖ మీకు అిందదత ింది. మీకు ఏవ ైనా ప్రశ్ిలు ఉింటే లేదా మీ భ్దరతా ప్ర మితి ఇింకవ ప్పనః స్వా పిించబడకపో తే, 1-
800-562-3022 కు కవల్ చయేిండ .

3. నా రెట్రర యాకిివ్ కవరేజ్ అభ్ార్థన కోసిం ననేు ఇింకా ధృవీకర్ణను అిందిించాల్సిన అవసర్ిం ఉిందా?
COVID-19 కవరణింగవ మీరు ఆదాయ రుజువపనద ప్ింప్లేకపో తే, ఫిబరవర  2020 నదిండ  రెటరర యాకతటవ్ కవరేజ్ అరహత కోసిం మర యు
COVID-19 చతే ప్రభావితమ నై ప్రతి న లా HCA ఆదాయిం యొకక సవాయ ధృవీకరణనద అింగీకర సదా ింది.

4. HCA లేదా Department of social and Health Services (DSHS) వలీ సమాచార్ిం కోసిం పొ డిగ ింప్ును ననేు అభ్ార థించవచాచ?
అవపనద. మేము అదనింగవ 30 రోజులు అభ్యర ాించిన సమాచారవనిి అిందిించడానికత మింజూరు చసేదా నాిము. మీరు HCAనద 1-800-562-
3022 దాారవ లేదా DSHSనద 1-877-501-2233 దాారవ సింప్రదిించవచదు.

5. ఇింకా ర పో ర ిింగ్ లో మార్ుో అవసర్మా?
అవపనద. మీరు ఇకప  ైఆదాయానిి ప ిందకపో తే లేదా ఆదాయిం ప ిందే ఉదయయగిం నదిండ  నిరుదయయగింలోకత వ ళ్ళినటలయితే, మీరు మీ
దరఖాసదా కు నవీకరణ చేయడిం దాారవ మారుునద నివేదిించాలి.

6. నేను ప్రసుు తిం Apple Health కవరజేీని అిందుకుింట్ునానను మర యు ఇప్ుోడు ననేు గర్భవతిగా ఉనానను. నా గర్భిం గుర ించి నేను
నివ్ేదిించాల్సిన అవసర్ిం ఉిందా?

అవపనద. మీరు మీ గరభిం గుర ించి నివదేిించాలి.

7. నేను ఇప్ోట్ికే Apple Health కవరజేీని అిందుకుింట్ునానను; నా నిర్ుదయాగ ఆదాయానిన లేదా వ్ార్ిం యొకక అదనప్ు $ 600
నిర్ుదయ ాగ ప్రయోజనానిన నేను నివ్ేదిించాల్సిన అవసర్ిం ఉిందా?

లేదద, మీరు ప్రసదా తిం Apple Health ప ిందదత నిటలయితే ఈ ఆదాయానిి నివదేిించవదదు .
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8. నాకు అదనప్ు $ 600 వ్ార్ిం నిర్ుదయ ాగ ప్రయోజనిం లభిసుు ిందా? 
 

అవపనద, నిరుదయ యగవనికత అరహత ఉని చాలా మింది వయకుా లు అదనప్ప వవరప్ప ప్రయోజనానిి ప ిందదతారు. మర ింత సమాచారిం కోసిం, 
దయచసేి WA ఉపవధి భ్దరతా విభాగిం అిందిించిన తరచదగవ అడ గే ప్రశ్ిలు చూడిండ . 
 

9. నేను అదనప్ు $ 600 వ్ార్ప్ు నిర్ుదయ ాగ ప్రయోజనానిన ఎప్ోట్ ినుిండి పొ ిందుతాను? 
 

వవషిింగటన్ సేటట్ ఈ ఆదాయానిి, 4/20/2020 నదిండ  ప్ింపిణీ చయేాలని భావిస్ోా ింది. మర ింత సమాచారిం కోసిం, దయచేసి WA ఉపవధి 
భ్దరతా విభాగిం అిందిించిన తరచదగవ అడ గే ప్రశ్ిలనద చూడిండ . 
 

10. నా ఫెడర్ల్ బో నస్ ధృవీకర్ణను అిందుకునానను. నేను ఈ ఆదాయానిన నివ్ేదిించాల్సిన అవసర్ిం ఉిందా? 
 

లేదద, మీ బో నస్ ధృవీకరణనద Washington Healthplanfinder కు నివేదిించవదదు . బో నస్ ఆదాయిం Apple Healthకత 
లెకతకించబడదద. 
 

11. నా బో నస్ ధృవీకర్ణ ననేు ఊహ ించిన దానికింటే్ తకుకవ. నేనేిం చేయాల్స? 
 

మీ బో నస్ ధృవీకరణ గుర ించి ప్రశ్ిల కోసిం Internal Revenue Service (IRS) వ బ్స ైట్్నద సిందర శించిండ . 
 

12. నేను ఇింకా నా Children's Health Insurance Program(CHIP) ప్రరమియిం చెలీ్సింప్ులను చెలీ్సించాల్సిన అవసర్ిం ఉిందా? 

మీరు COVID-19 చేత ప్రభావితమ ైతే, మీరు CHIP బాయలెన్స్లు కటటనవసరిం లేదద, ఎప్పుడు అింటే: 

● CHIP పవరమియింలు చెలిలించలేనప్పుడు; లేదా 
● గతింలో చలెిలించాలిసన CHIP పవరమియిం చెలిలింప్పల బాకీ కవరణింగవ ప్రసదా తిం CHIP కత అరహత లేనప్పుడు 

 
13. నేను Apple Health for Worker's with Disabilities (HWD) కిింద కవరజే్ అిందుకునానను. ననేు ఇింకా అర్ుహ డునా? 

మీరు HWDని సవా కర సదా నిటలయితే మర యు తగ ిన ఆదాయిం ఉనిటలయితే, మీ ఉదయయగవనిి పో గొటటట కునాి లేదా తాతాకలికింగవ 
తొలగ ించబడ నా, మీరు కవరేజీని కొనస్వగ ించవచదు మర యు మీ పవరమియింలనద మాఫవ చయేవచదు: 

● 1-800-871-9275 కు కవల్ చయేిండ  
● మీరు Long Term Services and Support (LTSS) నద కూడా సవా కర సదా ింటే, DSHS Aging and Long-Term Support 

Administration (ALTSA) వ బ్స ైట్్నద సిందర శించడిం దాారవ మీ Public Benefit Specialist (PBS) ని సింప్రదిించిండ  
  

https://esd.wa.gov/newsroom/covid-19
https://esd.wa.gov/newsroom/covid-19
https://esd.wa.gov/newsroom/covid-19
https://esd.wa.gov/newsroom/covid-19
https://esd.wa.gov/newsroom/covid-19
http://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payments
http://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payments
http://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payments
http://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payments
http://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payments
https://www.dshs.wa.gov/ALTSA/resources
https://www.dshs.wa.gov/ALTSA/resources


 

3 

 

 
 

14. నేను వ్ాషిింగిన్ నివ్ాసిని కాదు, కానీ ఇకకడకు ప్రయాణ ించి ఇప్ుోడు అనారోగాింతో మర యు నిర్బింధింలో ఉనానను. COVID-19 

ప్రీక్ష మర యు / లేదా చికితి కోసిం నేను Apple Healthకి దర్ఖాసుు  చసేుకోవచాచ? 

మీరు వవషిింగటన్ సేటట్్లో నిరబింధింలో ఉింటే, మీరు COVID-19 కొరకు కవరేజ్ మర యు చికతతసకు అరహత ప ిందవచదు. దయచేసి మర ింత 

సమాచారిం కోసిం 1-800-562-3022 దాారవ హచె్సఏికు కవల్ చయేిండ . 

15. నేను డ ిఎస్ హచె్ ఎస్ దాారా కవరేజ్ అిందుకుింట్ాను మర యు సాధార్ణింగా ఆదాయిం లేదా బాాింక్ సటి ట్్మింటీ్ ర్ుజువును అిందిించాల్స. 

కాగ తిం దాారా ఈ సమాచారానిన నేను ఇింకా అిందిించాల్సిన అవసర్ిం ఉిందా? 

లేదద, కవనీ మారుునద వర ాించటేప్పుడు, ప్పనరుదధర ించేటప్పుడు లేదా నివదేిించటేప్పుడు మీరు మీ ఆదాయానిి మర యు వనరులనద 
సాింతింగవ ధృవీకర ించవచదు. మీ సమాచారవనిి నివదేిించడానికత మీరు 1-877-501-2233 దాారవ డ  ఎస్ హచె ఎస్ కు కవల్ 

చేయవచదు. 

16. నేను మార్గిం గుిండా ఉనన సథలింలో COVID-19 కోసిం ప్రీక్ిించుకునానను మర యు AEM కవరజే్ కోసిం దర్ఖాసుు  ప్ెట్ుి కునానను. 
నేను ఏ ప్తార లను సమర ోించాల్స? 

ప్రతీ ప్రీక్ష స ైట్ వేరేారు డాకుయమ ింటేష్టన్్నద అిందిసదా ింది. మీరు COVID-19 కోసిం ప్రీక్ ించబడాా రని చూపిించే అనిి పపే్రలనద 
అిందిించిండ . మీరు ఏదెనైా చార్టట మర యు / లేదా చికతతస గమనికలనద కూడా అిందిించాలిస ఉింటటింది. మీ ప్రీక్షకు రుజువపగవ మీ 

ప ర వ డైర్ట నదిండ  మీరు సవా కర ించే ఏదెనైా డాకుయమ ింటేష్టన్ అింగీకర ించబడుత ింది. 


