
 
 

ናይ ቴሌሄልዝ መምርሒ ንዓማውል Apple Health 
ኣብ	እዋን	ለበዳ	COVID‐19	ዝወሃቡ	ኣገልግሎታት	
	
ብምኽንያት ለበዳ COVID-19 ናይ ጥዕና ክንክን ሰበስልጣንን (HCA) ናይ ዋሽንግተን Apple Health (Medicaid) ማነጅድ ኬር ትካላት ኣብ 
እዋን ለበዳ COVID-19 ንዓማውል፡ ስድራን ኣቕረብት ዝወሃብ ክንክን ጥዕና ንምምላእ ዝተፈላለዩ ናይ ቴሌሄልዝ ቴክኖሎጅታት ኣብ ጥቕሚ ንክውዕል 
ፈቒዱ እዩ፡፡ 

 

ቴሌሄልዝ እንታይ እዩ? 
ቴሌሄልዝ ናይ ጥዕና ክንክን ኣቕረብትን ተሓከምቲ ቴሌፎን፡ ኢሜይል 
ወይ ቪድዮ ብምጥቃም ናይ ጥዕና ክንክን ኣገልግሎት ዝቐርበሉ መንገዲ 
እዩ፡፡ 

 
ካብ ኣቕራብየይ ናይ ቴሌሄልዝ ኣገልግሎት ክረክብ ከለኹ ውልቃዊ 
ናይ ጥዕና ክንክን መረዳእታይ ይሕለው ዶ? 
ኣብ እዋን ቴሌሄልዝ ዝርርብ ንስኹምን ኣቕራቢኹምን ተቐባልነት 
ዝረኸቡ ቴክኖሎጅታት ብምጥቃም ናይ ጥዕና ክንክን መረዳእታኹም 
ክትሕልው ትኽእሉ ኢኹም፡፡ መረዳእታኹም ንምሕላው ብዛዕባ 
ዝውሰዱ መማረፂ ስጉምትታት ምስ ኣቕራቢኹም ክትዛተዩ ኣለኩም፡፡ 
እዚ ድማ ቴሌፎን ኣብ ብሕታዊ ክፍሊ ወይ ቦታ ምጥቃም ከካትት 
ይኽእል፡፡ ናይ ውልቃዊ ጥዕና መረዳእታኹም ኣብ ምሕላው ወሰንቲ 
ንስኹም ኢኹም፡፡ 

ኣብ Apple Health ተመዝጊበ እየ፡፡ ቴሌሄልዝ 
ብምጥቃም ኣገልግሎት ክረክብ ይኽእልዶ? 
እወ. ብቴሌሄልዝ ኣቢልኩም ብዙሓት ሰፋሕቲ ኣገልግሎታት ክትረኽቡ 
ትኽእሉ ኢኹም፡፡ ብቴሌሄልዘ ምጥቃም ካብ ብኣካል ዝግበር ክትትል 
ኣቕራቢ ምጥቃም መማረፂ እዩ፡፡ እዚ ድማ ኣብ ቀዳማይ ክንክን ኣቕራቢ 
ወይ ዝኾነ ስፔሻሊስት ዝግበር ክትትል፡ ናይ ገዛ ክንክን ጥዕና ኣቕረብቲ፡ 
ኣካላዊ፡ ናይ ዘረባ ወይ ስራሕ ተራፒስታት፡ባህርያዊ ጥዕና ኣቕረብቲ፡ 
ኣፕላይድ ባህርያዊ ኣናሊስትታት፡ሓኪም ስኒ፡ ከምኡ እውን ከምዚ 
ዝዓይነቱ ኣገልግሎት ከቕርብ ዝደልይ ዝኾነ ኣቕራቢ፡፡ 

 

ካብ ኣቕራብየይ ከመይ ገይረ ናይ ቴሌሄልዝ ኣገልግሎት ይሓትት? 
ናይ ጥዕና ክንክ ፀገም እንተድኣ ኣጋጢምኩም ወይ ብዛዕባ ሕጂ ዘለኩም 
ናይ ጥዕና ፀገም ንምሕታት ናብ ኣቕራቢኹም ብምድዋል ቆፀሮ ሓዙ፡፡ 
ኣቕራቢኹም ሕቶታት ዝሓተኩም እንትኸውን እዚ ድማ ብኣካል ክትትል 
ዘድልየኩም እንተኾይኑ ምስ ቴሌሄልዝ ቴክኖሎጂ ቆፀሮ ምሓዝ ኣገዳሲ 
እንተድኣ ኮይኑን 

ኣቕራቢኹም ናይ ቴሌሄልዝ ኣገልግሎት ከም ዝህብ ንምፍላይ እዩ፡፡ ናይ 
ቴሌሄልዝ ቆፀሮታት ብኣካል ከም ዝግበሩ ክትትላት ብተመሳሳሊ መንገዲ 
ቆፀሮ ዝተሓዘሎም እትኸውን እዞም ቆፀሮታት ብኸመይ ከም ዝካየዱ 
ድማ ክሕበረልኩም እዩ፡፡ ንኣብነት ‹‹እቲ ሓኪም ዓርቢ 2 ድሕሪ ቀትሪ 
ክድውለልኩም እዩ፡፡‹‹ 

 
ናይ ገዛ ጥዕና፡ ተራፒ፡ ወይ ባህርያዊ ጥዕና ኣገልግሎት ንምርካብ ስሩዕ 
ቆፀሮ እንተድኣ ኣለኩም ኮይኖርም ኣቕራቢኹም ነዞም ዝካየዱ ዘለው 
ክትትላት ቆፀሮ ንምሓዝ እውን ክሕግዘኩም እዩ፡፡ 

ናይ ቴሌሄልዝ ኣገልግሎት ንምርካብ ቆፀሮ ንምሓዝ ኣስተርጓሚ 
እንተድኣ ደልየኸ? 
ቆፀሮ ክትሕዙ ከለኹም ነቲ ኣቕራቢኹም ኣስተርጓሚ ከም እትደልዩ 
ሓብሩ፡፡ ተወሳኺ መረዳእታ ንምርካብ 
hca.wa.gov/interpreter-services ጉብንዩ፡፡ 

መድሕን የብለይን ከምኡ ድማ ን Apple Health ብፍፁም 
ኣመልኪተ ኣይፈልጥን፡፡ ቴሌሄልዝ ኣገልግሎት ክረክብ ይኽእልዶ? 
ን Apple Health ብቑዕ እንተድኣ ኮይንኩም ንናፃ ወይ ዋግኡ ዝተሓተ 
ናይ ጥዕና ሽፋን ክተመልክቱ ትኽእሉ፡ 

 ኦንላይን: wahealthplanfinder.org 
 ተሌፎን፡ 1-855-923-4633 

 
Apple Health ሽፋን ንምርካብ ተቐባልነት እንተዘይረኺብኩም 
ብዛዕባ ናይ COVID-19 ምርመራን ሕከምናን ንኮማዊ ማእኸል ጥዕና 
ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም፡፡ 

ንቴሌሄልዝ ቆፀሮ ብኸመይ ይዳለው? 
 ፅምዋ ዘለዎ፡ ብሕታውን ኣቓልቦ ዘይሰልብ ቦታ ምረፁ 
 ቴሌፎንኩም ወይ ኮምፒተርኩም ቻርጅ ከም ዝተገበረ ኣረጋግፁ 
 መዘከርታ ንምሓዝ ቢሮን ወረቐትን ሓዙ 
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