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Hỗ trợ ngôn ngữ 
Các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí hiện có cho khách hàng của Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe (HCA), bao gồm 
các dịch vụ trực tiếp của nhân viên nói hai thứ tiếng, dịch vụ phiên dịch viên, và bản dịch của tài liệu in. 

Tìm kiếm thông tin về bảo hiểm Washington Apple Health (Medicaid)  

Đối với người lớn từ 18 đến 64 tuổi và những người đó đang tìm kiếm bảo hiểm cho các con và phụ nữ 
mang thai  

 Gọi 1-855-923-4633    

 Tìm kiếm một nhân viên hướng dẫn hoặc nhân viên môi giới trực tiếp ở địa phương   

Đối với bảo hiểm về khuyết tật dành cho các cá nhân bị mù, khuyết tật, hoặc từ 65 tuổi trở lên   

 Gọi 1-877-501-2233  

 Tìm kiếm một Văn Phòng Dịch Vụ Cộng Đồng DSHS địa phương   

Đối với các cá nhân đang cần chăm sóc dài hạn 

Bao gồm các chương trình chăm sóc ở viện dưỡng lão, chăm sóc cá nhân tại nhà, cơ sở trợ sinh, và 
nhà tập thể người lớn. 

 Gọi 1-800-422-3263 

 Tìm kiếm một Văn Phòng Dịch Vụ Gia Đình và Cộng Đồng DSHS ở địa phương   

Tìm kiếm tài liệu đã dịch 

1. Đi đến trang web Mẫu Đơn & ấn phẩm trên website của HCA:  
www.hca.wa.gov/apple-health-client-forms.  

2. Tìm kiếm thanh “Search”.   

 

3. Trong thanh “Search”, gõ các từ khóa hoặc tên tài liệu HCA bằng Tiếng Anh, hay 
gõ số của tài liệu. Nhấp vào nút “Search”. 

4. Chọn “Get Form” hoặc “Get Publication” và chọn tài liệu hiện có bằng 
ngôn ngữ thường dùng từ trình đơn rơi xuống.  

Không xem các tài liệu bằng ngôn ngữ quý vị cần? 
Quý vị có thể được trợ giúp hoặc, nếu cần, yêu cầu các tài liệu HCA được dịch. Gọi HCA theo số 1-800-562-
3022.  

https://www.dshs.wa.gov/esa/community-services-find-an-office
http://www.dshs.wa.gov/altsa/resources
https://www.hca.wa.gov/apple-health-client-forms
https://www.wahbexchange.org/new-customers/application-quick-tips/customer-support-network/

