
 

5/1/21 ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ    

ਤੁਹਾਡੀਆ ਂ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾ ਮੁਲਾਕਾਤ� ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਿਕਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ 

 

ਸੰਖੇਪ  ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Apple Health (Medicaid) ਹ ੈਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ� ਲਈ ਮਦਦ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 

ਤ� Health Care Authority (HCA, ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਥੌਿਰਟੀ) ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸ� ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤ� 

ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਐਮਰਜ�ਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ� ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ  

ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਕਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰੀਏ 

ਆਪਣੀ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਲਾਲ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ (ਪੰਨਾ 2 ‘ਤੇ ਦਲਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸੂਚੀ ਦੇਖੋ)। ਦਲਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ 

ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋੜ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੋ, ਤ� ਦਲਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ 

ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤ� ਵੱਲ ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਹੇਠ� ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਤਆਰ ਰੱਖੋ ਜਦ� ਤੁਸ� ਕਾਲ ਕਰੋ:  

• ਤੁਹਾਡਾ ProviderOne ਸੇਵਾ ਕਾਰਡ 

• ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਿਪਕ-ਅੱਪ ਪਤਾ 

• ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 

• ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ (ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ COVID-19 ਸਮੂਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ) 

• ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਸਹੀ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮ� 

• ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਿਕਸਮ (ਿਜਵ� ਿਕ ਡਾਇਲਾਿਸਸ, OB, ਡ�ਟਲ, ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾ ਆਿਦ)   

ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ 

 
ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਵਾਜਾਈ ਕੀ ਹੈ? 

ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ� ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਮਦਦ ਦੀਆਂ 

ਸਭ ਤ� ਆਮ ਿਕਸਮ� ਿਵੱਚ ਜਨਤਕ ਬੱਸ, ਟੈਕਸੀ, ਵ�ੀਲਚੇਅਰ ਵੈਨ, ਗੈਸ ਵਾਊਚਰ ਅਤੇ ਮਾਇਲੇਜ਼ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ 

ਸਟ�ੈ�ਚਰ, ਐਬਂਲੂ�ਸ, ਜ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹਨ।   
 



 

    

ਕੀ ਮ� ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕਾ ਮੁਲਾਕਾਤ� ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹ�?  

ਹ�, ਅਸ� ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ, ਸਮੂਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਲੀਿਨਕ, ਅਤੇ ਡ�ਾਈਵ-ਥ�ੋ ਕਲੀਿਨਕ� ਸਮੇਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਾਈਟ ਲਈ ਰਾ�ਡਿਟ�ਪ ਆਵਾਜਾਈ 

ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹ�। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣੀ ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦਲਾਲ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਿਟ�ਪ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ 

ਲੋੜ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।   
 
ਕੌਣ-ਕੌਣ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

Apple Health (Medicaid) ਗਾਹਕ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।  
 
ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਮ� ਿਕਸ ਨੂੰ  ਕਾਲ ਕਰ�?  

ਆਵਾਜਾਈ ਦਲਾਲ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾ�ਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਟ�ਪ� ਨੰੂ 

ਿਵਵਸਿਥਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੋ, ਤ� ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤ� ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। 
 
ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੈੂੰ  ਕਦ� ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?  

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤ� ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਦੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨ� ਪਿਹਲ� ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕ ੇਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ 

ਹਨ ਤ� ਸੂਚਨਾ ਤ� ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਦੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨ� ਨਾਲ ਤਤਕਾਲ ਯਾਤਰਾਵ� ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਦਲਾਲ ਸੰਪਰਕ 

ਦਲਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾ�ਟੀਆਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 

Hopelink King, Snohomish 1-800-923-7433 
Northwest Regional Council Island, San Juan, Skagit, Whatcom 1-800-860-6812 

Paratransit Services Clallam, Grays Harbor, Jefferson, Kitsap, Lewis, 
Mason, Pacific, Pierce, Thurston 1-800-846-5438 

Human Services Council Clark, Cowlitz, Klickitat, Skamania, Wahkiakum 1-800-752-9422 (ਿਵਕਲਪ 2) 

People for People Benton, Chelan, Columbia, Douglas, Franklin, 
Kittitas, Okanogan, Walla Walla, Yakima 1-800-233-1624 

Special Mobility Services Adams, Asotin, Ferry, Garfield, Grant, Lincoln, 
Pend Oreille, Spokane, Stevens, Whitman 1-800-892-4817 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇNon-Emergency Medical Transportation  (NEMT, ਐਨਈਐਮਟੀ) ਵੈਬਸਾਈਟ 

hca.wa.gov/transportation-help’ਤੇ ਜਾਓŁ 
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ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, 1-800-525-0127 ‘ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ।ੋ ਬੋਲੇ ਜ� ਸੁਣਨ ਿਵੱਚ 

ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਾਹਕ� ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ711 (Washington Relay) 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ ਜ� civil.rights@doh.wa.gov 'ਤ ੇ

ਈਮੇਲ ਕਰ।ੋ  

http://hca.wa.gov/transportation-help
mailto:civil.rights@doh.wa.gov

