
 
 

ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ (Apple Health) ਦੇ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਲਈ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 
ਕੋਿਵਡ‐19	(COVID‐19)	ਮਹਾਮਾਰੀ	ਦੌਰਾਨ	ਿਮਲਣ	ਵਾਲੀਆਂ	ਸੇਵਾਵਾਂ	

	

COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵਚ, ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਥਾੱਿਰਟੀ (HCA) ਅਤੇ ਵਾੱਿਸ਼ੰਗਟਨ ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ (ਮੈਡੀਕਏਡ) managed care (Washington Apple Health 

(Medicaid) ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਲਾਇੰਟਾਂ, ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਟੈਲੀਹੈਲਥ 

ਤਕਨਾਲੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
 
ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਕੀ ਹੈ? 
ਟੈਲੀਹੈਲਥ, ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 

ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਫੋਨ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
 
ਜਦ ਮ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨਾਲ 
ਿਵਿਜ਼ਟ (ਗੱਲਬਾਤ) ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੇਰੀ ਿਨਜੀ ਿਸਹਤ 
ਸੰਭਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ? 
ਤੁਸ  ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਵੋਾਈਡਰ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਿਵਿਜ਼ਟ (ਗੱਲਬਾਤ) ਦੌਰਾਨ ਮੰਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 
ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ 

ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਤਰੀਿਕਆਂ 

ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਮਰਾ ਜਾਂ ਥਾਂ ਿਵਚ ਫੋਨ 

ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਜੀ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ 
ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਸ  ਕਰਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਮੇਰਾ ਨਾਂ Apple Health ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੈ। ਕੀ ਮ 
ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 
ਹਾਂ। ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਦੀ ਵਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਤੁਸ  ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਿਨਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਿਜ਼ਟ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਿਵਿਜ਼ਟ (ਗੱਲਬਾਤ) ਕਰਨ 

ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਮੁਢਲੀ 
ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਸਪੈਸ਼ਿਲਸਟ; ਘਰੇਲੂ ਿਸਹਤ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ; 

ਿਜਸਮਾਨੀ, ਬੋਲਚਾਲ (ਸਪੀਚ) ਜਾਂ ਆੱਿਕਉਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਿਪਸਟ; ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ 
ਿਸਹਤ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ; ਅਪਲਾਈਡ ਿਵਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨੈਿਲਸਟ; ਡਿਟਸਟ; ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
 
ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ, ਮ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੰੂ ਿਕਵ ਬੇਨਤੀ ਕਰ 
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਮੱਿਸਆ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਿਸਹਤ ਮੱੁਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ 

ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਜੀ ਿਵਿਜ਼ਟ (ਗੱਲਬਾਤ) ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਿਕ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਢੁਕਵ  ਹੈ, ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ  

ਸੁਆਲ ਪੱੁਛੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 

ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਹੈ। ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ 

ਜਾਣਗੀਆਂ, ਿਜਵ ਿਕ ਿਨਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਵਿਜ਼ਟ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਜਾਏਗਾ ਿਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿਕਵ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਦਾਹਰਣ 

ਲਈ, “ਡਾੱਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ ਦੁਪਿਹਰੇ 2 ਵਜੇ ਕਾੱਲ ਕਰੇਗਾ।” 

 
ਜੇ ਤੁਸ  ਘਰੇਲੂ ਿਸਹਤ, ਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਿਵਿਜ਼ਟਾਂ 
ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। 

ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? 
ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 

hca.wa.gov/interpreter-services'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਮੇਰਾ ਬੀਮਾ ਨਹ  ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਦੀ Apple Health ਕਵਰੇਜ ਲਈ 
ਅਪਲਾਈ ਨਹ  ਕੀਤਾ। ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਮਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? 
ਤੁਸ  Apple Health ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸ  ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਵਾਜਬ 

ਿਸਹਤ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

 ਆੱਨਲਾਈਨ: wahealthplanfinder.org 

 ਫੋਨ: 1-855-923-4633 

 
ਜੇ Apple Health ਕਵਰੇਜ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ COVID-19 ਲਈ ਟੈਸਿਟੰਗ 

ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਤੁਸ  ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਸਹਤ ਸਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਮ ਿਕਵ ਿਤਆਰੀ ਕਰਾਂ? 

 ਿਧਆਨ ਨਾ ਭਟਕਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤ ਜਾਂ ਿਨਜੀ ਥਾਂ ਚੁਣੋ। 
 ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕੰਿਪਊਟਰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
 ਨੋਟਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਨ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਿਤਆਰ ਰੱਖੋ। 
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