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ஆப்பிள் ஹெல்த்)Apple Health( தகுதி - 
COVID-19 பற்றிய அடிக்கடி 
ககட்கப்படும் ககள்விகள் 

1. COVID-19 ஹதொற்றுக ொய் கொலத்தில் எனது Apple Health (Medicaid) கொப்பீட்டட இழக்கும்

அபொயம் எனக்கு உள்ளதொ?

ஹெல்த் ககர ்ஆணையம் (HCA) மற்றும் அதன் கூட்டாளரக்ள் ஆப்பிள் ஹெல்த் (Apple Health)

ஹபறுநரக்ள் அணனவருக்கும் பாதுகாப்பு வழங்குவணத நிறுத்துவாரக்ள், பின்வருவனவற்ணறத்

தவிர:

• ஒருவர ்முடிவுறுதணலக் ககாருகிறார;்

• அவர ்வாஷிங்டன் மாநிலத்தில் இனி வசிக்க மாட்டார;் அல்லது

• அவர ்இறந்துவிட்டார்

2. எனது கவகேஜ் புதுப்பிக்கப்படொததொல் மூடப்பட்டதொக  ொன் ஒரு கடிதத்டதப் ஹபற்கறன்.

என் கவகேடஜ மீண்டும் எவ்வொறு ஹெயலொக்குவது?

உங்கள் சுகாதார பராமரிப்புக் கவகரஜ் புதுப்பிக்கப்படாததால் மூடப்பிட்டிருந்தால், HCA தகுதி

ஊழியர ்அதணன மீை்டும் நிணலயில் ணவப்பார.் இதணன உறுதிபடுத்தும் ஒரு கடிதத்ணத

நீங்கள் ஹபறுவீரக்ள். உங்களுக்கு ஏகதனும் ககள்விகள் இருந்தால் அல்லது உங்கள் கவகரஜ்

மீை்டும் ஹெயலாக்கப்படவில்ணல எனில், 1-800-562-3022 என்ற எை்ைில் அணழக்கவும்.

3. ொன் முன்பு ககொேிய கவகேஜுக்கொக இன்னும் ெேிபொே்ப்டப வழங்க கவண்டுமொ?

COVID-19 காரைமாக உங்களால் வருமானெ ்ொன்ணற அனுப்ப முடியவில்ணல எனில், பிப்ரவரி

2020 இல் இருந்து ஹதாடங்கி COVID-19 ஆல் பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்ஹவாரு மாதத்திற்கும் முந்ணதய

கவகரணஜப் பாதிக்கும் தகுதிக்கு சுயமாகக் ணகஹயழுத்திடப்பட்ட வருமானத்ணத HCA ஏற்கும்.

4. HCA அல்லது ெமூக மற்றும் சுகொதொே கெடவகள் துடற (DSHS) தகவல்கள்  ீட்டிப்புக்கு  ொன்

ககொேிக்டகயிடலொமொ?

ஆம். ககாரப்பட்ட தகவல்கணள வழங்க நாங்கள் கூடுதலாக 30 நாட்கணள வழங்குகிகறாம்.

நீங்கள் HCA ஐ 1-800-562-3022 என்ற எை்ைிலும் அல்லது DSHS ஐ 1-877-501-2233 என்ற எை்ைிலும்

அணழக்கலாம்.

5. அறிக்டக மொற்றுதல் இன்னும் கதடவயொ?

ஆம். நீங்கள் இனியும் வருமானம் ஹபறவில்ணல அல்லது கவணலயில் இருந்து

கவணலயில்லாணமக்குெ ்ஹென்று வருமான ஹபறவில்ணல எனில், இந்த மாற்றத்ணத நீங்கள்

உங்கள் விை்ைப்பத்தில் புதிப்பித்து மாற்றத்ணதத் ஹதரிவிக்க கவை்டும்.

6. ொன் தற்கபொது ஆப்பிள் ஹெல்த் (Apple Health) கவகேடஜப் ஹபற்று வருகிகறன் மற்றும்

இப்கபொது கே்ப்பமொக உள்களன்.  ொன் எனது கே்ப்பத்டதத் ஹதேிவிக்க கவண்டுமொ?

ஆம். உங்கள் கரப்்பத்ணத நீங்கள் ஹதரிவிக்க கவை்டும்.



 

   2 

 

7.  ொன் ஏற்கனகவ ஆப்பிள் ஹெல்த் (Apple Health) கவகேடஜப் ஹபற்று வருகிகறன்;  ொன் 

எனது கவடலயில்லொ வருமொனத்டத அல்லது கூடுதல் வொேொத்திே $600 கவடலயில்லொ 

 ன்டமடயத் ஹதேிவித்தொக கவண்டுமொ? 

இல்ணல, நீங்கள் தற்கபாது ஆப்பில் ஹெல்த்ணதப் (Apple Health) ஹபற்று வருகிறீரக்ள் எனில் இந்த 

வருமானத்ணதத் ஹதரிவிக்க கவை்டாம். 

8.  ொன் கூடுதல் வொேொ ்திே $600 கவடலயில்லொ  ன்டமடயப் ஹபறுகவனொ? 

ஆம், ஹபரும்பாலான கவணலயில்லாவரக்ள் கூடுதல் வாராந்திர நன்ணமணயப் ஹபறுவாரக்ள். 

கமலும் தகவல்களுக்கு, WA Employment Security Department ஆல் வழங்கப்பட்ட அ.கக.கக ஐப் 

பாரண்வயிடவும். 

9.  ொன் கூடுதல் வொேொ ்திே $600 கவடலயில்லொ  ன்டமடய எப்கபொதிலிரு ்து ஹபறுகவன்? 

வாஷிங்டன் மாநிலம் 4/20/2020 இல் இருந்து ஹதாடங்கி இந்த வருமானத்ணத விநிகயாக்கிக்கும் 

என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. கமலும் தகவல்களுக்கு,  WA Employment Security Department ஆல் 

வழங்கப்பட்ட அ.கக.கக ஐப் பாரண்வயிடவும். 

10.  ொன் எனது கூட்டொட்சி ஊக்கமளிக்கும் கொகெொடலடயப் ஹபற்கறன்.  ொன் இ ்த 

வருமொனத்டதத் ஹதேிவிக்க கவண்டுமொ? 

இல்ணல, உங்கள் ஊக்கக் காகொணலணய வாஷிங்டன் ஹெல்த்பிளான்ஃணபன்டரிடம் 

ஹதரிவிக்க கவை்டாம். ஆப்பில் ஹெல்த்திற்கு ஊக்கத் ஹதாணக கைக்கிடப்படாது. 

11. எனது ஊக்கத் ஹதொடக  ொன் எதிே்பொேத்்தடத விடக் குடறவொக உள்ளது.  ொன் என்ன 

ஹெய்வது? 

உங்கள் ஊக்கக் காகொணலப் பற்றிய ககள்விகளுக்கு உள்நாடட்ு வருவாய் கெணவ (IRS) 

வணலத்தளத்ணதப் பாரண்வயிடவும். 

12.  ொன் இன்னும் எனது குழ ்டதகள் சுகொதொேக் கொப்பீட்டுத் திட்ட (CHIP) பிேமீியம் 

கட்டணங்கடளெ ்ஹெலுத்த கவண்டுமொ? 

நீங்கள் COVID-19 ஆல் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால், உங்கள் CHIP இருப்புகள் தள்ளுபடி 

ஹெய்யப்படலாம், ஒருகவணள நீங்கள்: 

• உங்கள் CHIP பிரீமியங்கணளெ ்ஹெலுத்த முடியாவிட்டால்; அல்லது 

• CHIP பிரீமியம் கபஹமை்டட்ுகளின் உரிய காலத்ணதக் கடந்து விட்டதால் CHIP-ற்குத் 

தற்கபாது தகுதி ஹபறவில்ணல 

13. குடறபொடுகள் ஹகொண்ட பணியொளேக்ளுக்கொன ஆப்பிள் ஹெல்த் (Apple Health) (HWD) கீழ் 

 ொன் கவகேஜ் ஹபறுகிகறன்.  ொன் இன்னும் தகுதி ஹபற்றுள்களனொ? 

நீங்கள் HWD ஹபற்று வருகிறீரக்ள் மற்றும் வருமானம் குணறந்தது, உங்கள் கவணலணய 

இழந்துவிட்டீரக்ள் அல்லது தற்காலிகமாகப் பைிநீக்கம் ஹெய்யப்பட்டிருந்தால், நீங்கள் 

ஹதாடரந்்து கவகரணகப் ஹபறலாம் மற்றும் உங்கள் பிரீமியங்கள் தள்ளுபடி ஹெய்யப்படும்: 

• 1-800-871-9275 என்ற எை்ைில் அணழக்கவும் 

• நீங்கள் நீை்ட கால கெணவகள் மற்றும் ஆதரவுகணளயும் (LTSS) ஹபறுகிறீரக்ள் எனில், 

DSHS வயதாகனார ்மற்றும் நீை்டகால ஆதரவு நிரவ்ாகம் (ALTSA) இணையத்தளத்திற்குெ ்

ஹென்று உங்கள் ஹபாது நன்ணம நிபுைணரத் (PBS) ஹதாடரப்ு ஹகாள்ளவும். 

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
https://www.dshs.wa.gov/ALTSA/resources
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14.  ொன் வொஷிங்டனில் வசிக்கவில்டல ஆனொல் இங்கு பயணித்து வ ்கதன், கமலும் 

இப்கபொது க ொய்வொய்ப்பட்டு தனிடமப்படுத்தப்பட்கடன். COVID-19 கெொதடனக்கொகவும் 

மற்றும்/அல்லது சிகிெட்ெக்கொக ஆப்பிள் ஹெல்த்திற்கு (Apple Health) 

விண்ணப்பிக்கலொமொ? 

நீங்கள் வாஷிங்டன் மாநிலத்தில் தனிணமப்பட்டிருந்தால், COVID-19 கான கவகரஜ் மற்றும் 

சிகிெண்ெக்குத் தகுதிஹபறலாம். கமலும் தகவலுக்கு HCA ஐ 1-800-562-3022 என்ற எை்ைில் 

ஹதாடரப்ு ஹகாள்ளவும். 

15.  ொன் DSHS மூலம் கவஹேஜ் ஹபறுகிகறன் அதனொல் வருமொனெ ்ெொன்று அல்லது வங்கி 

அறிக்டககடள வழங்க கவண்டியுள்ளது.  ொன் இ ்தத் தகவடலக் கொகித்திலும் கூட 

வழங்க கவண்டுமொ? 

இல்ணல, ஆனால் மாற்றத்திற்காக விை்ைப்பிக்கும், புதுப்பிக்கும் அல்லது ஹதரிவிக்கும் கபாது 

உங்கள் வருமானம் மற்றும் வளங்கணளெ ்சுயமாக ணகஹயழுத்திடலாம். உங்கள் தகவணலத ்

ஹதரிவிக்க நீங்கள் DSHS ஐ 1-877-501-2233 என்ற எை்ைில் அணழக்கலாம். 

16.  ொன் பயணித்து வரும் வழியில் ஓேிடத்தில் COVID-19 பேிகெொதடன ஹெய்யப்பட்டது 

மற்றும் AEM கவகேஜ்க்கொக விண்ணப்பிக்கப்பட்டது.  ொன் என்ன ஆவணங்கடளெ ்

ெமே்ப்பிக்க கவண்டும்? 

ஒவ்ஹவாரு கொதணனத் தளமும் ஹவவ்கவறு ஆவைத்ணத வழங்கும். COVID-19 பரிகொதணன 

ஹெய்யப்பட்டதற்காக நீங்கள் ஹபற்ற காகித கவணலணய வழங்கவும். நீங்கள் எந்த 

விளக்கப்படம் மற்றும்/அல்லது கொதணனக் குறிப்புகணளயும் நீங்கள் வழங்க கவை்டும். 

உங்கள் கொதணனக்காக உங்கள் வழங்குநரிடம் இருந்து ஹபற்ற எந்த ஆவைமும் 

ஏற்றுக்ஹகாள்ளப்படும். 


