Apple Health ብዛዕባ COVID-19 ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት
1. ኣብ እዋን ምልባዕ COVID-19 Apple Health (Medicaid) ናይ ምስኣን ሓደጋ ውሽጢ ድየ?
ናይ ጥዕና ክንክን ሰበስልጣን (HCA) ከምኡ ድማ መዳርግቱ ንኩሎም ተጠቀምቲ Apple Health ሽፋን ኣየቋርፅን እቶም ውልቀሰባት፡
•

ንክስረዝ እንተሓቲቶም፡

•

ናይ ዋሽንግተን ስቴት ነባራይ እንተዘይኮይኑ፡ ወይ

•

እንተድኣ ሞይቱ

2. እቲ ሽፋነይ ብዘይምሕዳሰይ ከም ዝተቖረፀ ደብዳበ በፂሑኒ፡፡ ብኸመይ ሽፋነይ ዳግማይ ንጡፍ ክገብሮ ይኽእል?
ናይ ክንክን ሽፋካ ብዘይምሕዳስካ ናይ ጥዕና ሽፋንካ እንተድኣ ተዓፅዩ ብቑዕ ዝኾነ ናይ HCA ሰራሕተኛ ዳግማይ ንኽምለስ ይገብር፡፡ እዚ
ዘረጋግፅ ደብዳበ ድማ ክበፅሓኩም እዩ፡፡ ዝኾነ ዓይነት ሕቶ እንተድኣ ኣለካ ወይ ሽፋንካ ዳግማይ ተዘይተጀሚሩ ናብ 1-800-562-3022
ደውል፡፡
3. ንናይ ቅድሚ ሕጂ ሽፋን ሕቶይ መረጋገፂ ከቕርብ ኣለኒዶ?
ብምኽንያት COVID-19 ናይ እቶት መረጋገፂ ከቕርብ እንተዘይክኢለ ናይ ቅድሚ ሕጂ ናይ ሽፋን ብቑዕነት ሕቶ ካብ ለካቲት 2020 ጀሚሩ ክሳዕ
COVID-19 ፅልዋ ንዘስዕበሎም ሕድሕድ ኣዋርሕ ናይ እቶት ዓርሰ መረጋገፂ ተቕርብ፡፡
4. ን HCA ወይ ማሕበራውን ጥዕናን ኣገልግሎት ክፍሊ (DSHS) ከቕርቦ ዘለኒ መረዳእታ ንክናውሐለይ ክሓትት ይኽእልዶ?
እወ እቲ ዝተሓተትካዮ መረዳእታ ንክተቕርብ ተወሳኺ 30 መዓልትታት ሂብናካ ኣለና፡፡ ን HCA ብ 1-800-562-3022 ወይ ን DSHS ብ
1-877-501-2233 ክትረክብ ትኽእል ኢኻ፡፡
5. ሕጂ እውን ለውጢ ሪፖርት ክገብር ኣለኒዶ?
እወ ሕጂ እቶት እንተዘይሃልይካ ወይ ካብ እቶት ናብ ስራሕ ስእነት እንተድኣ ተሰጋጊርካ ኣብ መመልከቲኻ መመሓየሺ ብምግባር ለውጢ ሪፖርት
ክትገብር ኣለካ፡፡
6. ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ Apple Health ሽፋን ይረክብ ኣለኹ፤ ሕጂ ድማ ጥንስቲ እየ፡፡ ጥንሰይ ሪፖርት ክገብር ኣለኒ ዶ?
እወ፡፡ ጥንስኺ ሪፖርት ክትገብሪ ኣለኪ፡፡
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7. ናይ Apple Health ሽፋን ይረክብ ኣለኹ፤ ናይ ስራሕ ስእነት ኣታዊ ወይ እቲ ብሰሙን ዝረኽቦ ናይ ስራሕ ስእነት ጥቕሚ ሪፖርት ክገብር
ኣለኒዶ?
•
•

ሰሙናዊ ጥቕሚ ንናይ ስራሕ ስእነት ጥቕሚ፤ እወ እዚ ሪፖርት ክኣቱ ኣለዎ
ተወሳኺ ሰሙናዊ ጥቕሚ፣ ኣይፋልን ተወሳኺ ናይ ስራሕ ስእነት ጥቕሚ ሪፖርት ኣይገብሩን

8. ናይ ፌደራል መተባብዒ ቼክ ይረክብ እየ፡፡ እዚ እቶት ሪፖርት ክገብር ኣለኒ ዶ?
ክብ እንተድኣ ኣለኻን እቶትካ እንተነክዩ፡ ስራሕ እንተስኢንካ ወይ ብግዝያውነት ካብ ስራሕ ተተነኪኻ ሽፋን ክቕፅልን ፕሪምየምካ ክለዓል
ይኽእል፡
9. ኣቐዲሙ ዝኽፈል ናይ ህጻን ግበሪ ክረዲት ክፍሊታት ካብ ጁላይ 15፣ 2021ይጅምር፡፡ እዚ ኣታዊ ሪፖርት ክገብር ኣሎኒ ዶ?
ኣይፋል፤ ኣቐዲሙ ዝኽፈል ናይ ህጻን ግብሪ ክረዲት ክፍሊታት ናብ Washington Healthplanfinder ሪፖርት ኣይትገብርን፡፡ እዞም
ክፍሊታት ኣብ Apple Health ኣይካተቱን፡፡
10. ናይ ዋሽንግተን ነባራይ ኣይኮንኩን እንተኾነ ግና ኣብ ጉዕዞ ኣብ ዝነበርክሉ እዋን ሓሚመ ኣብ ኳረንቲ ይርከብ፡፡ ናይ COVID-19 ምርመራን
ሕክምና ንምርካብ ኣብ Apple Health ከመልክት ይኽእልዶ?
ኣብ ዋሽንግተን ስቴት ኳረንቲ ትረክብ እንተድኣ ኣለኻ ን COVID-19 ሽፋንን ሕክምናን ብቑዕ ክትኸውን ትኽእል ኢኻ፡፡ ብኽብረትኩም
ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ብ1-800-562-3022 ናብ HCA ደውሉ፡፡
11. ብ DSHS ኣቢለ ሽፋን ይረከብን ናይ እቶት ወይ ባንኪ ሒሳብ መረጋገፂ ከቕርብ ኣለኒ፡፡ ሕጂ እውን እዚ መረዳእታ ብወረቐት ከቕርብ ኣለኒዶ?
ኣይፋል፡ እንተኾነ ግና ክተመልክት፡ ክተሐድስ ወይ ለውጢ ሪፖርት ክትገብር ከለኻ እቶትካን ፍልፍልካን ዓርስኻ ክተረጋግፅ ትኽእል ኢኻ፡፡
መረዳእታኹም ሪፖርት ንምግባር ብ 1-877-501-2233 ኣቢልካ ን DSHS ክትድውሉ ትኽእሉ፡፡
12. COVID-19 ምርመራ ኣብ መተሓላለፊ ቦታ ተመርሚረ ን (AEM) ሽፋን ኣመልኪተ፡፡ እንታይ ዓይነት መረዳእታ ከእትው ኣለኒ?
ሕድሕድ ናይ ምርመራ ቦታ ዝተፈላለየ መረዳእታ ከቕርብ ይኽእል እዩ፡፡ ናይ COVID-19 ምርመራ ከም ዘካየድኩም ንምርኣይ ዝተውሃብኩምዎ
መረዳእታ ኣቕርቡ፡፡ ብተወሳኺ ድማ ዝኾነ ዓይነት ቻርትን/ወይ ናይ ሕክምና መዘከርታ ክተቕርቡ ኣለኩም፡፡ ከም ዝተመርመርኩም ንምርግጋፅ
ካብ ኣቕራቢኹም ዝወሃበኩም ዝኾነ ዓይነት መረዳእታ ተቐባልነት ይህልዎ፡፡
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