
 

 5/1/21ترم�م کردە 

ف � اپائنڻمنٹس � ل�ئ آمدورفت کی�    19-کووڈ  و�کسنی
 حاصل � جا�ئ 

 

 عمو� جائزە 
 Health�� اور آپ کو اپئف طئب نگہداشت � اپائنڻمنٹس منی جا�ف � ل�ئ مدد درکار �� تو  Apple Health (Medicaid)ا�ر آپ � پاس 

Care Authority )HCA -  ۔ آپ اس �وس کو غ�ی ہنگا� طئب اپائنڻمنٹس
گ

) آپ � آمدورفت کا احاطہ کر� � طئب نگہداشت � اتھارئٹ
۔  19-جی� کووڈ  و�کسین�شن � ل�ئ استعمال کر سک�ت ہنی

 فت منی مدد کی� � جا�ئ آمدور 

ور�ات   2اپئف کاؤنئٹ � آمدورفت � بروکر کو فون ک��ں (صفحہ  )۔ بروکر آپ � اہل�ت چ�ک کر� گا اور آپ � سفری �ف پر بروکرز � فہرست د�کھنی
 وسائل � متعلق آپ � ر�نمائئ کر� گا۔پوری کر�ف وا� آمدورفت کا انتظام کر� گا۔ ا�ر آپ اس �وس � ل�ئ اہل نہ ہو�ئ تو بروکر د�گر مقا� 

 براە کرم کال کر�ت ہو�ئ درج ذ�ل معلومات ت�ار رکھنی 

 �وس کارڈ ProviderOneآپ کا  •

 آپ کا مکمل پک اپ (سواری بڻھا�ف کا) پتہ  •

ف اپائنڻمنٹ کا مقام  •  آپ � و�کسنی

ف لگا�ف وا� مقام تک آمدورفت درکار �� تو اس معلومات �  �   19-آپ � معالج کا نام اور فون نم�ب (ا�ر آپ کو بڑ� پ�ما�ف پر کووڈ • و�کسنی
( ورت نہنی  �ف

 آپ � اپائنڻمنٹ � درست تار�ــــخ اور وقت  •

، ڈینڻل، کووڈ • ، او ئب ە) 19-طئب نگہداشت � اپائنڻمنٹ � قسم (مثً� ڈا�ال��ف ف وغ�ی  و�کسنی

 عمو� سوالنامہ

 
؟  غ�ی ہنگا� طیب آمدورفت ک�ا ��

۔ آمدورفت � عام ت��ن اقسام منی �کاری �س، ڻ�ک�، و��ل چی�ئ   و�ن،  یہ �وس آپ کو طئب نگہداشت � اپائنڻمنٹس پر آ�ف جا�ف منی مدد دیئت ��
�چر،  ۔ اس �وس منی اس�ٹ  شامل ہنی

گ
۔ گ�س واؤچر، اور سفر � بازادائ��  ا�مبولنس �ا محفوظ آمدورفت شامل نہنی

 
؟   19-ک�ا کووڈ ف � اپائنڻمنٹ � ل�ئ غ�ی ہنگا� طیب آمدورفت استعمال � جا سکیت ��  و�کسنی

ف لگا�ف وا� کلینکس اور ڈرائیو تھرو کلینکس سم�ت تمام و�کسین�شن � تمام مقامات تک آ�ف جا�ف � �و �ب ہاں، ہم  ، بڑ� پ�ما�ف پر و�کسنی ف س  فارم�س�ی
۔   ور�ات کو پورا کفراہم کر�ت ہنی ۔ ر�ف وا� ڻرپ کا انتظام ک��ں براە کرم اپئف کاؤنئٹ � آمدورفت � بروکر کو فون ک��ں۔ وە آپ � سفری �ف

گ
� 

 
؟   کون غ�ی ہنگا� طیب آمدورفت استعمال کر سکتا ��

Apple Health (Medicaid)  ۔ ، وە اس �وس � ل�ئ اہل ہنی  � جن کالئنٹس کو آمدورفت منی مدد درکار ��
 
 

  



 

    

 غ�ی ہنگا� آمدورفت � ل�ئ کس کو فون کرنا ہو گا؟
۔ ا�ر آپ اس �وس �  اپئف کاؤنئٹ منی کام کر�ف وا� آمدورفت � بروکر کو فون  

گ
 اور آپ � سفر کا انتظام ک��ں �

گ
ک��ں۔ وە آپ � اہل�ت چ�ک ک��ں �

۔
گ

 ل�ئ اہل نہ ہو�ئ تو وە آپ کو د�گر مقا� وسائل � منسل� ک��ں �
 

؟  آمدورفت � درخواست � ل�ئ کب کال � جا�ئ
۔ ا�ر وسائل دست�اب ہوں تو دو کارو�اری دنوں � کم نو�س پر  آپ کو جلد از جلد اور اپئف طئب اپائنڻمنٹ � کم از کم دو   کارو�اری دن قبل کال کرئف چاہ�ی

۔  فوری ڻ��س ب� ممکن ہو سکئت ہنی

 بروکر � روابط

 
ف  بروکر کا نام   فون نم�ب  ان � کاؤنڻ�ی

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  2(آ�شن( 

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 

 

غ�ی ہنگا� طئب  ، Emergency Medical Transportation-Non )NEMTپر   help-hca.wa.gov/transportationم��د معلومات � ل�ئ براە کرم 
۔  آمدورفت)   � و�ب سائٹ پر جائنی

 
 

 
 
 

 
820-NonDOH May 2021 Urdu 

پر کال  0127-525-800-1اس دستاویز کو کسی اور شکل میں حاصل کرنے کے لئے  
 Washington) 711کریں۔ سماعت سے محروم یا اونچا سننے والے صارفین، براِه کرم 

Relay)  پر کال کریں یا اس پتے پر ای میل کریںcivil.rights@doh.wa.gov۔ 

 

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

