ብኸመይ መጓዓዝያ ናብ ናይ ክታበት ኮቪድ-19 ቆጸራኹም
ክትረኽቡ ትኽእሉ
ሓፈሻዊ መግለጺ
እንድሕር Apple Health (Medicaid) ኣለኩም ከምኡ`ውን ሓገዝ እንተደሊኹም ናብ ናይ ክንክን ጥዕና ቆጸራታትኩም ንክትበጽሑ፡ Health
Care Authority (HCA, በዓል መዚ ክንክን ጥዕና) ክሽፍኖ ኢዩ ናይ መጓዓዝያኹም። ነዚ ኣገልግሎት ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም ንናይ
ዘይህጹጽ ኩነታት ሕክምናዊ መጓዓዝያ ከም ክታበታት ኮቪድ-19።

ብኸመይ ሓገዝ መጓዓዝያ ትረኽቡ
ደውሉ ናብ ናይ ወረዳኹም ደላላይ መጓዓዝያ (ርኣዩ ኣብ መርከቢ ሓበሬታ ደላላይ ኣብ ገጽ 2)። እቲ ደላላይ ብቕዓትኩም ከረጋግጽ ኢዩ ከምኡ`ውን ነቲ
ናትኩም ናይ ምንቅስቓሳት ድሌት ዘማልእ መገሻ ክስርዑ ኢዮም። እንድሕር ነቲ ኣገልግሎት ብቑዓት ዘይኮይንኩም፡ እቲ ደላላይ ከተሓሕዘኩም ኢዩ ምስ
ካልኦት ከባብያውያን ጸጋታት።
ብኽብረትኩም ነዚ ዝስዕብ ሓበሬታ ቅሩብ ጌርኩሞ ጽንሑ ክትድውሉ ከለኹም፡
•

ናይ ProviderOne ኣገልግሎታት ካርድኹም

•

ምሉእ ኣድራሻ ናይቲ እትብገስሉ ቦታ

•

ኣድራሻ ናይቲ ክታበት ትወስድሉ ቦታ

•

ስምን ቁጽርን ናይ ወሃቢ ኣገልግሎትኩም (እዚ ሓበሬታ ኣየድልየኩምን ኢዩ እንድሕር ምጉዓዝ የድልየኩም ኮይኑ ናብ ቦታ ናይ ክታበት ኮቪድ-19
ንህዝቢ)

•

ብልክዕ ዕለትን ሰዓትን ቆጸራኹም

•

ዓይነት ናይቲ ቆጸራ ክንክን ጥዕና (ንኣብነት - ዳያሊሲስ፡ ኦ.ቢ፡ ሕክምና ስኒ፡ ክታበት ኮቪድ-19…ወዘተ።)

ብብዝሒ ዝሕተቱ ሕቶታት
እንታይ ናይ ዘይህጹጽ ኩነታት ሕክምናዊ መጓዓዝያ፧
እዚ ካብን ናብን ናይ ቆጸራታት ክንክን ጥዕናኹም ኣብ ምምልላስ ዝሕግዝ ኣገልግሎት ኢዩ። እቲ ኣዝዩ ልሙድ ዓይነት መጓዓዝያ የጠቓልል ህዝባዊ
ኣውቶቡስ፡ ታክሲ፡ ዓረብያ መንበር እትጽዕን ቫን መኪና፡ ቅብሊታት ነዳዲ ከምኡ`ውን ካሕሳ ናይቲ ዝተኻየደ ጉዕዞ። እዚ ኣገልግሎት ኣየጠቓልልን ኢዩ
ቃሬዛ፡ ኣምቡላንስ ወይ ውሑስ መጓዓዝያ።
ንናይ ክታበት ኮቪድ-19 ቆጸራታት ናይ ዘይህጹጽ ኩነታት መጓዓዝያ ክጥቀም ይኽእልዶ፧
እወ፡ ናይ መኼድን መምለስን ጉዕዞታት ኢና ንሽፍን ንናይ ዝኾነ ቦታ ክታበት ዘጠቓልሉ ኣብያተ-መድሃኒት፡ ክሊኒካት ክታበት ህዝቢ ከምኡ`ውን ናይ ካብ
መኪና ከይወረድካ ኣገልግሎት ትረኽበሎም ክሊኒካት። ብኽብረትኩም ናብ ናይ ወረዳኹም ደላላይ መጓዓዝያ ደውሉ። ነቲ ናትኩም ናይ ምንቅስቓሳት
ድሌት ዘማልእ ጉዕዞታት ክስረዑ ኢዮም።
መን ክጥቀም ይኽእል ዘይህጹጽ ኩነታት ሕክምናዊ መጓዓዝያ፧
ናይ Apple Health (Medicaid) ዓማዊል ኮይኖም ናይ መጓዓዝያ ሓገዝ ዝደልዩ ነዚ ኣገልግሎት ክረኽብዎ ብቑዓት ኢዮም።

ዝተሓደሰ ኣብ 5/1/21

ንመን ኢየ ዝድውለሉ ንናይ ዘይህጹጽ ኩነታት መጓዓዝያ፧
ነቲ ንወረዳኹም ዘገልግል ደላላይ መጓዓዝያ ርኸብዎ። ንናትኩም ብቕዓት ከረጋግጹ ኢዮም ከምኡ`ውን ነቲ ጉዕዞታት ከወሃህድዎ ኢዮም። እንድሕር ነቲ
ኣገልግሎት ብቑዓት ዘይኮይንኩም፡ ከተሓሕዝኹም ኢዮም ምስ ካልኦት ከባብያውያን ጸጋታት።
መዓስ ክድውል ኣለኒ መጓዓዝያ ክጠልብ፧
ብዝተኻእለኩም መጠን ቀልጢፍኩም ደውሉ፡ ብውሑዱ ቅድሚ ክልተ መዓልታት ስራሕ ካብ ቆጸራ ሕክምናኹም። ህጹጽ ጉዕዞታት ኣብ ውሽጢ ክልተ
መዓልታት ስራሕ ካብቲ ሓበሬታ ዝተዋህበሉ ክኾውን ይኽእል ይኾውን ኢዩ እንድሕር እቶም ጸጋታት ኣለዉ ኮይኖም።

መርከቢ ሓበሬታ ደላላይ
ስም ደላላይ

ዝግልገላ ወረዳታት

ቁጽሪ ቴሌፎን

Hopelink

King, Snohomish

1-800-923-7433

Northwest Regional Council

Island, San Juan, Skagit, Whatcom

1-800-860-6812

Paratransit Services
Human Services Council
People for People
Special Mobility Services

Clallam, Grays Harbor, Jefferson, Kitsap,
Lewis, Mason, Pacific, Pierce, Thurston
Clark, Cowlitz, Klickitat, Skamania,
Wahkiakum
Benton, Chelan, Columbia, Douglas,
Franklin, Kittitas, Okanogan, Walla Walla,
Yakima
Adams, Asotin, Ferry, Garfield, Grant,
Lincoln, Pend Oreille, Spokane, Stevens,
Whitman

1-800-846-5438
1-800-752-9422 (ኣማራጺ 2)
1-800-233-1624
1-800-892-4817

ንዝያዳ ሓበሬታ ብኽብረትኩም ኪዱ ናብ መርበብ ሓበሬታ ናይ Non- Emergency Medical Transportation (NEMT, ናይ ዘይህጹጽ ኩነታት
ሕክምናዊ መጓዓዝያ) ኣብ hca.wa.gov/transportation-help።

820-NonDOH May 2021 Tigrinya
እዚ ሰነድ ብኻልእ መልክዕ ክትሓትት እንተደሊኻ፡ ብ 1-800-525-0127 ደውል። ጸማማት
ወይ ዝጻንዓኩም ኣእዛንኩም ዓማዊል፡ ብኽብረትኩም ብ 711 (Washington Relay) ደውሉ
ወይ ድማ ኢሜይል ግበሩ ናብ civil.rights@doh.wa.gov።

