
 
 

የቴሌሄልዝ መመሪያ ለ Apple Health ደንበኞች 
በ	COVID‐19	ወረርሽኝ	ወቅት	የሚሰጡ	አገልግሎቶች	
	
ለ COVID-19 ወረርሽኝ ምላሽ ለመስጠት ፣ የጤና እንክብካቤ ባለሥልጣን (HCA) እና በ Washington Apple Health (Medicaid) 
የሚተዳደሩ የእንክብካቤ ድርጅቶች የደንበኞችን ፣ ቤተሰቦችን እና የአቅራቢዎችን የጤና እንክብካቤ ፍላጎቶች ለማሟላት በ COVID-19 ወረርሽኝ 
ወቅት የተለያዩ የቴሌሄልዝ ቴክኖሎጂዎችን እንዲጠቀሙ ፈቅደዋል። 

 

ቴሌሄልዝ ማለት ምንድነው? 
ቴሌሄልዝ የጤና አጠባበቅ ሰጪው እና ታካሚው ስልክ ፣ ኢሜል ወይም 
ቪዲዮ በመጠቀም የጤና እንክብካቤ አገልግሎቶችን ለማቅረብ 
የሚያስችል መንገድ ነው፡፡ 

 
ከአቅራቢዬ ጋር ለመገናኘት በቴሌሄልዝ ስጠቀም የግል የጤና 
እንክብካቤ መረጃዬ የተጠበቀ ነውን? 
እርስዎ እና አገልግሎት ሰጭዎ በቴሌሄልዝ ጉብኝት ወቅት ተቀባይነት 
ያገኙ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም የእርስዎን የጤና አገልግሎት 
መረጃዎን መጠበቅ ይችላሉ፡፡ መረጃዎን ለመጠበቅ ስለ አስፈላጊ 
እርምጃዎች ከአቅራቢዎ ጋር አማራጮችን መወያየት አለብዎት፡፡ ይህ 
በግል ክፍል ውስጥ ወይም ቦታ ላይ ስልክ መጠቀምን ሊያካትት 
ይችላል፡፡ የግል የጤና መረጃዎን በተመለከተ ውሳኔ ሰጪ እርስዎ 
ነዎት፡፡ 

በ Apple Health ውስጥ ገብቼያለሁ፡፡ ቴሌሄልዝን 
በመጠቀም አገልግሎቶችን ማግኘት እችላለሁን? 
አዎ. ቴሌሄልዝን በመጠቀም የሚከናወኑ ሰፋፊ አገልግሎቶችን ማግኘት 
ይችላሉ፡፡ አቅራቢን በግንባር ከማግኘት እንደ ሌላ አማራጭ ቴሌሄልዝን 
የመጠቀም አማራጭ አለዎት፡፡ ይህ ከዋና እንክብካቤ አቅራቢ ወይም 
ከማንኛውም ስፔሻሊስት ጋር የሚደረግ ጉብኝትን ያካትታል ፤ የቤት 
ውስጥ የጤና አገልግሎት ሰጭ፣ የአካል ፣ የንግግር ወይም የሥራ 
ቴራፒስት; የፀባይ ጤና አገልግሎት ሰጭ፣ የተተገበረ ባህሪ ተንታኝ; የጥርስ 
ሐኪም እና አገልግሎቶችን በዚህ መንገድ ለመጠቀም የሚፈልግ 
ማንኛውም አቅራቢ። 

 
የአቅራቢዬን የቴሌሄልዝ አገልግሎቶችን እንዴት መጠየቅ 
እችላለሁ? 
የጤና እንክብካቤ ችግር ከገጠመዎ ወይም በሂደት ላይ ስላለ የጤና ጉዳይ 
መመርመር ከፈለጉ ቀጠሮ ለማስያዝ ለአገልግሎት አቅራቢዎ ይደውሉ፡፡ 
አገልግሎት አቅራቢዎ በአካል ሄደው መታየት እንዳለብዎት ፣ የቴሌሄልዝ 
ቴክኖሎጂ ጋር መገናኘት ተገቢ መሆኑን ለመወሰን ጥያቄ ይጠይቅዎታል  

እና አገልግሎት ሰጭው የቴሌሄልዝ አገልግሎቶችን ለማቅረብ ብቁ 
መሆኑን ያሳውቅዎታል። የቴሌሄልዝ ቀጠሮዎች የሚያዙት በአካል ሄደው 
ለመታከም እንደሚይዙት ቀጠሮ ሲሆን ቀጠሮው እንዴት እንደሚካሄድ 
ያሳውቁዎታል፡፡ ለምሳሌ ፣ “አርብ 2 pm ላይ ሀኪም 
ይደውልልዎታል፡፡” 

 
ለቤት ጤና ፣ ቴራፒ ፣ ወይም ባህርይ ጤና አገልግሎቶች በመደበኛነት 
ቀጠሮ የተያዙ ሰው ከሆኑ አቅራቢዎ እነዚህን ቀጣይ ጉብኝቶች መርሃግብር 
ለማስያዝ ከእርስዎ ጋር አብሮ ይሠራል፡፡ 

የቴሌሄልዝ አገልግሎቶቼን ቀጠሮ ለማስያዝ አስተርጓሚ ካስፈለገኝስ? 
ቀጠሮዎን ሲይዙ አስተርጓሚ እንደሚያስፈልግዎ ለአገልግሎት 
አቅራቢዎ ያሳውቁ፡፡ ለበለጠ መረጃ hca.wa.gov/interpreter-
services ይጎብኙ፡፡ 

ዋስትና የለኝም እና ለ Apple Health ሽፋን በጭራሽ 
አላመለከትኩም፡፡ የቴሌሄልዝ አገልግሎት ማግኘት እችላለሁ? 
ለ Apple Health ብቁ መሆን አለመሆንዎን ለማየት የነፃ ወይም 
ዝቅተኛ ዋጋ የጤና ሽፋን ለማግኘት ማመልከት ይችላሉ፡ 

 ኦንላይን: wahealthplanfinder.org 
 ስልክ	ቁጥር፦ 1-855-923-4633 

 
የ Apple Health ሽፋን ከተከለከለ ስለ COVID-19 ምርመራ እና 
ሕክምና የማህበረሰብ የጤና ማእከል ማነጋገር ይችላሉ፡፡ 

ለቴሌሄልዝ ቀጠሮ እንዴት እዘጋጃለሁ? 
 ትኩረትን የሚከፋፍሉ ነገሮች የሌሉበት ጸጥ ያለ ፣ የግል ቦታ ይምረጡ 
 ስልክዎ ወይም ኮምፒተርዎ ባት መሙላቱን ያረጋግጡ 
 ማስታወሻ ለመያዝ ብዕር እና ወረቀት በእጅ ይያዙ 
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