
 

5/1/21 அன்� ேமம்ப�த்தப்பட்ட�    

உங்கள் COVID-19 த�ப்�� �ன்ப��க�க்காக எவ்வா� 
ேபாக்�வரத்� வச�ைய ெப�வ� 
 
கண்ேணாட்டம்  
உங்களிடம் Apple Health (Medicaid) இ�ந்� உங்கள் �காதார பராமரிப்� �ன்ப��க�க்� ெசல்ல உத� 
உங்க�க்� ேதைவப்படட்ால் Health Care Authority (HCA, �காதார பராமரிப்� ஆைணயம்) உங்கள் 
ேபாக்�வரத்�த்ேதைவகைள கவனித்� ெகாள்�ம். COVID-19 த�ப்�� ேபாட�்க்ெகாள்வ� ேபான்ற 
அவசர�ல்லாத ம�த்�வ �ன்ப��க�க்காக இந்த ேசைவைய நீங்கள் பயன்ப�த்தலாம்.  

ேபாக்�வரத்� ேதைவக�க்கான உத�ைய எவ்வா� ெப�வ� 

உங்கள் மாகாணத்�ற்கான  ேபாக்�வரத்� �கவைர அைழ�ங்கள் (பக்கம் 2 இல் �கவர ்ெதாடர�் பட்�யைல 
காண�ம்). �கவர ்உங்கள் த��ைய பரிேசா�த்� உங்கள் பயணத் ேதைவகைள �ரத்்� ெசய்�ம் ேபாக்�வரத்� 
வச�ைய ஏற்பா� ெசய்வார.் நீங்கள் இந்த ேசைவக்� த��ெபற �ல்ைலெயன்றால் �கவர,் உங்க�க்�  மற்ற 
உள்�ர ்வாகன வச�கைள பரிந்�ைரப்பார.் 

நீங்கள் அைழக்�ம்ேபா� �ன்வ�ம் �வரங்கைள தயாராக ைவத்��க்க�ம்.  

• உங்கள் ProviderOne ேசைவகள் அடை்ட 

• உங்கள் �க்-அப் ெசய்வதற்கான �� �கவரி 

• உங்கள் த�ப்�� ேபா�வதற்காக �ன்ப�� ெசய்யப்படட் இடம் 

• உங்கள் ம�த்�வ பராமரிப்� வழங்�னரின் ெபயர ்மற்�ம் ெதாைலேப� எண் (ஒ� COVID-19 ஒட�்ெமாத்த 
த�ப்�� ேபாடல் தளத்�ற்� ெசல்ல உங்க�க்� ேபாக்�வரத்� வச� ேதைவப்படட்ால் இந்த தகவல் 
உங்க�க்� ேதைவப்படா�) 

• உங்கள் �ன்ப��ன் �ல்�யமான ேத� மற்�ம் ேநரம் 

• �காதார பராமரிப்� வைக �ன்ப�� (உதாரணமாக டயா��ஸ், மகப்ேப�யல், பல் �காதாரம், COVID-19 
த�ப்�� ேபான்றைவ)   

அ�க்க� ேகட்கப்ப�ம் ேகள்�கள் 

 
அவசரகாலமல்லாத ம�த்�வ ேபாக்�வரத்� வச� என்றால் என்ன? 
இ� உங்கள் �காதார பராமரிப்� �ன்ப��கள் ெதாடரப்ாக ெசன்� வர உத�ம் ஒ� ேசைவயா�ம். ெபா�வாக 
ேபாக்�வரத்�ற்கான உத� �ைறகள் என்ப�,  ெபா� ேப�ந்�கள், டாக்�, �ல்ேசர ்ேவன், ேகஸ் வ�சச்ரக்ள் 
மற்�ம் பயணித்த �ரத்�ற்கான கடட்ணம் வழங்�தல் ேபான்றவற்ைற உள்ளடக்�ம். இந்த ேசைவ ஸ்ட்ெரசச்ர,் 
ஆம்�லன்ஸ், அல்ல� பா�காப்பான ேபாக்�வரத்� ேபான்றவற்ைற உள்ளடக்கா�.   
 
COVID-19 �ன்ப��க�க்காக நான் அவசரகாலமல்லாத ம�த்�வ ேபாக்�வரத்ைத பயன்ப�த்தலாமா?  
ஆம், நாங்கள் எந்த ம�ந்� கைடகள், அ�க எண்ணிக்ைகயள�ல் த�ப்�� ேபா�ம் �ளினிக்�கள், மற்�ம் 
�ைரவ்-த்� �ளினிக்�கள் ேபான்ற அைனத்� த�ப்�� தளத்�ற்�ம் ெசன்� வ�ம் ெசல�கைள ஏற்�ேறாம். 
உங்கள் மாகாணத்�ன் ேபாக்�வரத்� �கவைர தய�ெசய்� அைழ�ங்கள். அவரக்ள் உங்கள் பயணத் 
ேதைவகைள �ரத்்� ெசய்�ம் ேபாக்�வரத்� வச�ைய ஏற்பா� ெசய்வார.்   
 
அவசரகாலமல்லாத ம�த்�வ ேபாக்�வரத்ைத யார ்பயன்ப�த்தலாம்? 
Apple Health (Medicaid) இன் ேபாக்�வரத்� உத� ேதைவப்ப�ம் அைனத்� �ைளயண்�க�ம் இந்த ேசைவக்� 
த�� ெப�வாரக்ள்.  
 



 

    

அவசரகாலமல்லாத ம�த்�வ ேபாக்�வரத்� ேசைவைய ெப�வதற்� நான் யாைர அைழக்க ேவண்�ம்?  
உங்கள் மாகாணத்�ல் ேசைவ வழங்�ம் ேபாக்�வரத்� �கவைர ெதாடர�் ெகாள்ள�ம். அவரக்ள் உங்கள் 
த��ைய சரிபாரத்்� பயணங்கைள ஒ�ங்கைமப்பாரக்ள். நீங்கள் இந்த ேசைவக்� த��ெபற 
�ல்ைலெயன்றால் அவரக்ள் உங்க�க்� மற்ற உள்�ரில் �ைடக்�ம் வாகன வச�க�க்�ெதாடர�் ஏற்ப�த்� 
த�வார.் 
 
ேபாக்�வரத்� ேசைவைய ேகார நான் எப்ேபா� அைழக்க ேவண்�ம்?  
��ந்தள� நீங்கள் �ைர�ல் அைழக்க ேவண்�ம், �ைறந்தபட்சமாக உங்கள் ம�த்�வ �ன்ப��ன் இரண்� 
வரத்்தக நாட்க�க்� �ன். வாகன வச�கள் தயாராக  �ைடக்கப்ெபற்றால் இரண்� வரத்்தக நாட்க�க்� 
�ைறவான அ��ப்�ல் அவசரமான பயணங்கள் ஒ�ேவைள சாத்�யமாகலாம்.  

�கவர ்ெதாடர்�கள் 

 
�கவர ்ெபயர ் ேசைவ வழங்�ம் மாகாணங்கள் ெதாைலேப� எண் 

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 (��ப்பத்ேதர�் 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 

 

ேம�ம் �வரங்க�க்� Non-Emergency Medical Transportation (NEMT, அவசரகால ம�த்�வ ேபாக்�வரத்�) 
அைமந்�ள்ள hca.wa.gov/transportation-helpஎன்ற வைலதளத்�ற்� ெசல்ல�ம். 
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இந்த ஆவணத்ைத ேவெறா� வ�வத்�ல் ேகார, 1-800-525-0127 ஐ 
அைழக்க�ம். கா� ேகளாேதார ்அல்ல� ேகள்�றன் �ைறபா� உள்ள 
வா�க்ைகயாளரக்ள், தய�ெசய்� 711 (Washington Relay) ஐ அைழக்க�ம் 
அல்ல� civil.rights@doh.wa.govற்� �ன்னஞ்சல் ெசய்ய�ம்.  

http://hca.wa.gov/transportation-help

