
 
 

  Apple Health مشتريان برای دور راه از سالمت راهنمای

  COVID‐19 پاندمی طول در موجود خدمات 

	
 هماهنگ مراقبت هایسازمان و) Health Care Authority, HCA( بهداشتی هایمراقبت امور اداره ،COVID-19 پاندمی به پاسخ در

Washington Apple Health (Medicaid) هایمراقبت نيازهای ساختن برآورده برای دور راه از سالمت متنوع هایوریفنا از دارند اجازه 
  .کنند استفاده COVID-19 پاندمی طول در دهندگانارائه و هاخانواده مشتريان، بهداشتی

 

  ؟چيستسالمت از راه دور 
 بهداشتی هایمراقبت خدمات ارائه هایروش از يکی دور راه از سالمت
 همراه، تلفن از بيمار و بهداشتی هایمراقبت دهندههارائ آن، در که است
  .کنندمی استفاده ويدئو يا ايميل

 
آیا هنگامی که از سالمت از راه دور برای 

کنم، از ام استفاده میدهندهویزیت نزد ارائه
ام های بهداشتی شخصیاطالعات مراقبت
  شود؟محافظت می

 طول در شده تأييد فناوری از دهاستفا با توانيدمی تاندهندهارائه و شما
 خود بهداشتی هایمراقبت اطالعات حفظ به دور، راه از سالمت جلسه
 اطالعات حفظ جهت ضروری اقدامات مورد در بايد شما. کنيد کمک
 در تلفن از استفاده شامل تواندمی اين. کنيد صحبت تاندهندهارائه با خود
 اطالعات از محافظت با رابطه در. باشد خصوصی فضای يا اتاق

  .هستيد گيرندهتصميم شما شخصی، سالمت

ام. نویسی کرده نام Apple Healthمن در 
توانم خدمات را با استفاده از  آیا می

  سالمت از راه دور دریافت کنم؟
 سالمت طريق از شدهارائه خدمات از وسيع ایمجموعه توانيدمی شما. بله
 جای به دهندهارائه توسط شدن يزيتو جهت. کنيد دريافت را دور راه از

 شامل اين. کنيد استفاده دور راه از سالمت از توانيدمی حضوری، مراجعۀ
 ساير يا اوليه هایمراقبت دهندهارائه: است افراد اين نزد ويزيت

 فيزيوتراپی، متخصص منزل؛ در سالمت دهندهارائه متخصصين؛
 رفتار گرتحليل رفتاری؛ متسال دهندهارائه کاردرمانی؛ يا گفتاردرمانی
 اين از استفاده به مايل که دهندگانیارائه ساير يا پزشکدندان کاربردی؛

  .هستند خدمات ارائه روش
 

چگونه خدمات سالمت از راه دور را از  
  دهنده خود درخواست کنم؟ارائه
 فعلی سالمت مشکل با رابطه در بايد يا داريد بهداشتی مراقبت مشکل اگر
. بگيريد تماس خود دهندهارائه با گرفتن نوبت برای شويد، يرشپذ خود
 ويزيت بايد آيا شود مشخص تا پرسدمی سؤاالتی شما دهندهارائه

 دور راه از سالمت فناوری از استفاده با مالقات يا باشيد داشته حضوری
  است ممکن و است، مناسب

 ارائه جهت زمال تجهيزات از دهندهارائه آيا شود داده اطالع شما به
 راه از سالمت هاینوبت .است برخوردار دور راه از سالمت خدمات
 اينگونه انجام نحوۀ و شودمی انجام حضوری هاینوبت مانند درست دور
 2 ساعت پزشک« مثال، عنوان به. شد خواهد داده اطالع شما به هانوبت
  .»گيردمی تماس شما با جمعه روز ظهر

 
 سالمت برای شدهريزیبرنامه نوبت مرتب طور هب که هستيد فردی اگر
 جهت تاندهنده ارائه دارد، رفتاری سالمت خدمات يا درمان منزل، در

  .گرفت خواهد تماس شما با نيز هانوبت اين کردن هماهنگ

اگر به مترجم شفاهی برای هماهنگ کردن 
خدمات سالمت از راه دور خود داشته باشم باید 

  چکار کنم؟
 به که دهيد اطالع تاندهندهارائه به خود نوبت کردن هنگهما هنگام
 از بيشتر، اطالعات کسب برای .داريد نياز شفاهی مترجم

.icesserv-hca.wa.gov/interpreter نماييد  بازديد  

من دارای پوشش بيمه هستم و هيچگاه برای 
ام. آیا درخواست ندادهApple Healthپوشش 

  توانم خدمات سالمت از راه دور دریافت کنم؟می
 واجد آيا ببينيد تا دهيد درخواست را ارزان يا رايگان پوشش توانيدمی

  :هستيد Apple Health شرايط

 آنالين: wahealthplanfinder.org  
 4633-923-855-1 :تلفن  

 
 با رابطه در شود، رد شما Apple Health پوشش که صورتی در

 سالمت مراکز از يکی با توانيدمی COVID-19 درمان و آزمايش
  .بگيريد تماس جامعه

چگونه برای نوبت سالمت از راه دور 
  م؟آماده شو

 کنيد انتخاب حواس کنندهپرت عوامل بدون و خصوصی آرام، مکانی  
 باشد داشته شارژ کامپيوترتان يا تلفن شويد مطمئن  
 باشيد داشته دست دم کاغذ و قلم يک برداری،يادداشت برای  
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