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TELUGU (తెలుగు) – TE 

Apple Health ఖాతాదారులకు టెలీహెల్్త మారగదరశకత్వం 
COVID-19 వ్యాధ ిసమయంలో అందుబాటులో ఉన్న సేవలు 
COVID-19 వ్యాధిక ిప్రతిస్పందనగయ, Health Care Authority (HCA) మరియు Washington Apple Health (Medicaid) 

నిరవహ ంచే స్ంరక్షణ స్ంస్థలు COVID-19 వ్యాధ ిస్మయంలో ఖాతాదారులు, కుట ంబాలు మరయిు ప్రర వ్ ైడరల ఆరోగా స్ంరక్షణ 

అవస్రయలను తీరచడానికి వివిధ రకయల టలెీహెల్్త సయంకేతిక ప్రిజ్ఞా నానిి ఉప్యోగంిచడానికి అనుమతిస్ు్ నాియి. 

 

టెలీహెల్్త అంటే ఏమిట?ి 

టెలీహెల్్త అనదేి ఆరోగా స్ంరక్షణ సవేలను అందించడానికి ఒక మారగం, ఇకకడ 
ఆరోగా స్ంరక్షణ ప్రదాత్ మరియు రోగ ిఫో న్, ఇమెయిల్త లేదా వీడియో 
ఉప్యోగసి్ు్ నాిరు. 

నా ప్రొ వ్ ైడర్తో సందర్శంచడానికి నేన్ు టెలీహెల్్తన్ు ఉపయోగ్ంచిన్పపుడు నా 
వాక్ిగత ఆరోగా సంరక్షణ సమాచారం రక్షంచబడుత ందా? 

టెలీహెల్్త స్ందరశనలో ఆమోదించబడని సయంకేతిక ప్రిజ్ఞా నానిి 

ఉప్యోగించడం దావరయ మీరు మరయిు మీ ప్రర వ్ ైడర్ మీ ఆరోగా స్ంరక్షణ 

స్మాచారయనిి రక్ంిచడంలో స్హాయప్డగలరు. మీ స్మాచారయనిి 

రక్ించడానికి అవస్రమెైన చరాల గురించి మీరు మీ ప్రర వ్ ైడర్తో ఎంపికల 

గురించి చరిచంచాలి. ఇందులో, ప్ైవై్టే్ గదిలో లేదా స్థలంలో ఫో న్ను 
ఉప్యోగించడం ఉంట ంది. మీ వాకి్గత్ ఆరోగా స్మాచారయనిి రక్ించేటప్పపడు 
మీరు నిరణయం తీస్ుకునేవ్యరు అవపతారు. 

నేన్ు Apple Healthలో ఎనరొ ల్త చేసుకునానన్ు. నేన్ు టెలీహెల్్త ఉపయోగ్ంచి 

సేవలన్ు ప్ర ందవచాా? 

అవపను. మీరు టలెీహెల్్త ఉప్యోగించి నిరవహ ంచిన విస్్ృత్ సవేలను 
ప్ర ందవచుచ. మీరు టెలీహెల్్త ను వాకి్ స్ందరశనకు ప్రతాామాియంగయ 
ప్ర ర వ్ ైడర్ ను చూడటానికి ఉప్యోగించుకునే అవకయశం ఉంది. ఈ మారగం దావరయ 
ప్ర ర వ్ ైడర్ సవేలను ప్ర ందాలనుకునేవ్యరికి, ఇది ప్యర ధమిక స్ంరక్షణ ప్రదాత్ లేదా 
ఏదెైనా నిప్పణుడితో; గృహ ఆరోగా ప్రదాత్; శయరీరక, ప్రస్ంగం లేదా వృత్ి 
చికిత్సకుడు; ప్రవర్నా ఆరోగా ప్రదాత్; అనువరి్త్ ప్రవర్న విశలలషకుడు; 
దంత్వ్ దైుాడు; మరియు ఇత్ర సేవలను అందించే ప్ర ర వ్ డైర్ తో స్ందరశనలను 
కలిగి ఉంట ంది. 

నేన్ు నా ప్రొ వ్ ైడర్ న్ుండష టెలీహెల్్త సవేలన్ు ఎలా అభ్ార్థ ంచగలన్ు? 

మీరు ఆరోగా స్ంరక్షణ స్మస్ాను ఎదుర్కంట ేలేదా కొనసయగుత్ుని ఆరోగా 
స్మస్ా గురించి మీరు చకె్-ఇన్ చయేవలసి వసే్  అప్యయింట్ మెంట్ ష్డూాల్త 
చేయడానికి మీ ప్ర ర వ్ ైడర్ కు కయల్త చయేండి. టెలీహెల్్త టెకయిలజీతో కలవడం 
స్ముచిత్మెైతే, మీరు వాకి్గత్ంగయ స్ందరిశంచాలా అని నిరణయించడానికి, మీ 

ప్రర వ్ ైడర్ ప్రశిలు అడుగుతారు మరయిు టెలీహెల్్త సేవలను అందించడానికి 
ప్ర ర వ్ ైడర్ స్నిదధమెతైే మీకు తలెియజ్యేవచుచ. టెలీహల్ె్త అప్యయింటెమంట్స 
వాకి్గత్ంగయ స్ందరిశంచడానిి షడ్ూాల్త చేసినటేల  షడ్ూాల్త చేయబడతాయి 
మరియు అప్యయింటెమంట్ ఎలా నిరవహ ంచబడుత్ుందో మీకు తెలియజ్ేస్ు్ ంది. 
ఉదాహరణకు, “డాకటర్ శుకరవ్యరం మధాాహిం 2 గంటలకు మిమమలిి 
పిలుసయ్ రు”. 

మీరు ఇంటి ఆరోగాం, చికిత్స లేదా ప్రవర్నా ఆరోగా సేవలకు నియామకయలను 
కరమం త్ప్పకుండా ష్డూాల్త చసేే వాకి్ అయితే, కొనసయగుత్ుని ఈ 

స్ందరశనలను షడ్ూాల్త చేయడానిక ిమీ ప్రర వ్ ైడర్ మీతో ప్ని చేసయ్ రు. 

నా టెలీహెల్్త సేవలన్ు షెడయాల్త చేయడానిక ినాకు వ్యాఖ్ాాత అవసరమ ైతే? 

మీరు మీ అప్యయింట్మెంట్ ష్డూాల్త చేస్ుకునపే్పపడు, మీకు వ్యాఖాాత్ 

అవస్రమని మీ ప్రర వ్ ైడర్కు తెలియజ్యేండి. మరింత్ స్మాచారం కోస్ం, 
hca.wa.gov/interpreter-servicesని స్ందరిశంచండి. 

నేన్ు బీమా చేయలేదు మర్యు Apple Health కవరేజ్ కోసం ఎపపుడయ 

దరఖ్ాసు్  చసేుకోలేదు. నేన్ు టెలీహెల్్త సేవలన్ు ప్ర ందవచాా? 

మీరు Apple Healthకి అరుు లా కయదా అని చూడటానికి ఉచిత్ లేదా త్కుకవ 

ఖరుచతో కూడిన ఆరోగా కవరేజ్ కోస్ం దరఖాస్ు్  చేస్ుకోవచుచ: 

● ఆన్ల ైన్: wahealthplanfinder.org 

● ఫో న్: 1-855-923-4633 

Apple Health కవరేజీని తిరస్కరించినటలయితే, COVID-19 కోస్ం ప్రకీ్ష 

మరియు చికిత్స గురించి మీరు కమయానిటీ హెల్్త స్ంటర్ను స్ంప్రదించవచుచ.  

టెలీహెల్్త అప్యయంట్మ ంట్ కోసం నేన్ు ఎలా సిదధ ం అవ్యాలి? 

● ఎట వంటి ఆటకం లేకుండా నిశశబదమెనై, ప్ైవై్ేట్ స్థలానిి ఎంచుకోండ ి

● మీ ఫో న్ లేదా కంప్యాటర్ ఛార్్ అయిాందని నిరయధ రించుకోండ ి

● నోట్స రయస్ుకోవటానికి ప్నుి మరయిు కయగిత్ం అందుబాట లో 
ఉంచుకోండ ి

https://www.hca.wa.gov/health-care-services-supports/apple-health-medicaid-coverage/interpreter-services
http://www.wahealthplanfinder.org/

