
 

புதுப்பிக்கப்படட்து 5/20/20 

TAMIL (தமிழ்) – TA 

ஆப்பிள் ஹெல்த  ்(Apple Health) 

கிளளயண்டுகளுக்கான ஹதாளலசுகாதார 

வழிகாட்டி 

COVID-19 சரவ்தேச தேொற்றின் த ொது கிடைக்கின்ற 

தசடவகள் 

COVID-19 ஹதாற்றுக்குப் பதில்விளனயாக, சுகாதார பராமரிப்பு ஆளணயம் (HCA) மற்றும் வாஷிங்டன் 

Apple Health (Medicaid) ஆகியவற்றால் நிரவ்கிக்கக்ப்படும் பராமரிப்பு நிறுவனங்கள் வாடிக்ளகயாளரக்ள், 

குடும்பங்கள் மற்றும் வழங்குநரக்ளுக்கு COVID-19 சரவ்ததச ஹதாற்றின் தபாது சுகாதார பராமரிப்புச ்

சநத்ிக்க பல்தவறு ஹதாளலசுகாதார ஹதாழில்நுடப்ங்களளப் பயன்படுதத் அனுமதிக்கிறது. 

 
தேொடைசுகொேரம் என்றொை் என்ன? 

ஹதாளலசுகாதாரம் என்பது ஹதாளலதபசி, மின்னஞ்சல் 

அல்லது வீடிதயாளவப் பயன்படுதத்ுகிற சுகாதார 

பராமரிப்பு வழங்குநர ்மற்றும் தநாயாளிகளுக்கு சுகாதார 

பராமரிப்ளப வழங்குவதற்கான ஒரு வழியாகும். 

தேொடைசுகொேொரே்திற்கு எனது வழங்குநருைன் நொன் 

வருடகே் ேரும்த ொது எனது ேனி ் ைை் சுகொேொர 

 ரொமரி ்புே் ேகவை்கள்  ொதுகொக்க ் டுகிறேொ? 

ஹதாளலசுகாதார வருளகயின் தபாது அங்கீகரிக்கப்படட் 

ஹதாழில்நுட்பதள்தப் பயன்படுதத்ுவதன் ஊலம் உங்கள் 

சுகாதார பராமரிப்புத ்தகவளலப் பாதுகாக்க நீங்களும் 

உங்கள் வழங்குநரும் உதவலாம். உங்கள் தகவளலப் 

பாதுகாப்பதற்கான அவசியமான நடவடிக்ளககள் பற்றிய 

விருப்பங்களள நீங்கள் உங்கள் வழங்குநரிடம் 

விவாதிக்கலாம். இதில் ஹதாளலதபசிளய ஒரு தனிப்படட் 

அளற அல்லது இடதத்ில் பயன்படுதத்ுவதும் அடங்கும். 

உங்கள் தனிப்பட்ட சுகாதார தகவல்களளப் பாதுகாப்பது 

பற்றி வரும்தபாது நீங்கள்தான் முடிஹவடுக்க தவண்டும். 

நொன் ஆ ்பிை் தெை்ே்திை் (Apple Health) தசரந்்துள்தளன். 

நொன் தேொடைசுகொேொரம்  யன் டுே்தி தசடவகடள ் 

த றைொமொ? 

ஆம். ஹதாளலசுகாதாரம் பயன்படுதத்ி நடதத்ப்படும் 

தசளவகளள நீங்கள் பரந்த அளவில் ஹபறலாம். நபதர 

வருளகக்கு வருவதற்கு மாற்றாக ஹதாளலசுகாதாரதள்தப் 

பயன்படுதத்ி வழங்குநளரச ்சநத்ிக்கும் விருப்பம் 

உங்களுக்கு உள்ளது. இதில் முதன்ளமப் பராமரிப்பு 

வழங்குநர ்அல்லது எநத் நிபுணருடனான வருளககள்; வீட்டு 

சுகாதார வழங்குநர;் உடல், தபசச்ு அல்லது ஹதாழில் 

சிகிசள்ச நிபுணர;் நடதள்தச ்சுகாதார வழங்குநர;் 

பயன்பாடட்ு நடதள்த ஆய்வாளர;் பல் மருதத்ுவர;் மற்றும் 

இவ்வாறு வழங்கப்படும் தசளவகளளப் பயன்படுதத் 

விரும்பும் தவறு எந்த வழங்குநரும் அடங்குவர.் 

என் வழங்குநரிைம் இருந்து தேொடைசுகொேொர 

தசடவகடள நொன் எவ்வொறு தகொருவது? 

உங்களுக்கு சுகாதார பராமரிப்புப் பிரசச்ளன இருந்தால் 

அல்லது ஹகாண்டிருக்கும் சுகாதார பிரசச்ளனக்காகச ்

ஹசல்ல தவண்டிய ததளவயிருநத்ால் ஒரு நியமனதள்தத ்

திடட்மிட உங்கள் வழங்குநளர அளழக்கவும். நீங்கள் 

தநரில் பாரள்வயிட தவண்டுமா, ஹதாளலசுகாதார 

ஹதாழில்நுட்பதத்ுடன் சந்திப்பது ஹபாருதத்மானதா 

என்பளதத ்தீரம்ானிக்க உங்கள் வழங்குநர ்தகள்விகளளக் 

தகடப்ார,் தமலும் ஹதாளலசுகாதார தசளவகளள வழங்க 

உபகரணங்கள் வழங்குநரிடம் இருக்கிறதா என்று 

உங்களுக்குத ்ஹதரிவிக்கலாம். ஹதாளலசுகாதார 

நியமனங்கள் தநரில் ஹசன்று பாரள்வயிடுவளதப் தபாலதவ 

திடட்மிடப்படுகின்றன, தமலும் சநத்ிப்பு எவ்வாறு 

நடதத்ப்படும் என்பதும் உங்களுக்குத ்ஹதரிவிக்கப்படும். 

உதாரணமாக, “மருதத்ுவர ்உங்களள ஹவள்ளிக்கிழளம 

அன்று மதியம் 2 மணிக்கு அளழப்பார”். 

நீங்கள் வீடட்ு சுகாதாரம், சிகிசள்ச அல்லது நடதள்தச ்

சுகாதார தசளவகளுக்குத ்தவறாமல் நியமனங்களளத ்

திடட்மிடுபவராக இருந்தால், இநத் நடக்கின்ற 

வருளககளளத ்திடட்மிடுவதற்கு உங்கள் வழங்குநர ்

உங்களுடன் பணியாற்றுவார.் 

எனது தேொடைசுகொேொர தசடவகடளே் திைை்மிடுவேற்கு 

ஒரு தமொழித யர ்் ொளர ்எனக்குே் தேடவ ் ைை்ொை் 

என்ன ஆவது? 

உங்கள் நியமனதள்தத ்திட்டமிடும் தபாது 

ஹமாழிப்ஹபயரப்்பாளர ்ததளவஹயன்பளத உங்கள் 

வழங்குநரிடம் ஹதரிவியுங்கள். தமலும் தகவலுக்கு, 

hca.wa.gov/interpreter-services ஐப் பாரள்வயிடவும். 

எனக்குக் கொ ்பீடு இை்டை மற்றும் ஆ ்பிள் தெை்ே் 

(Apple Health) கவதரஜிற்கு இதுவடர 

விண்ண ்பிே்ேதிை்டை. நொன் தேொடைசுகொேொர 

தசடவகடள ் த ற முடியுமொ? 

நீங்கள் ஆப்பிள் ஹெல்தத்ிற்குத ்(Apple Health) தகுதி 

ஹபற்றுள்ளரீக்ளா என்பளதப் பாரக்்க நீங்கள் இலவச 

அல்லது குளறநத்-ஹசலவு சுகாதார கவதரஜிற்கு நீங்கள் 

விண்ணப்பிக்கலாம்: 

• ஆன்டைன்: wahealthplanfinder.org 

• தேொடைத சி: 1-855-923-4633 

ஆப்பிள் ஹெல்த ்(Apple Health) கவதரஜ் மறுக்கப்படட்ால், 

COVID-19 பரிதசாதளன மற்றும் சிகிசள்சப் பற்றி சமூக 

சுகாதார ளமயதள்தத ்ஹதாடரப்ு ஹகாள்ளலாம்.  

தேொடைசுகொேொர நியமனே்திற்கு நொன் எவ்வொறு 

ேயொரொவது? 

• கவனிசச்ிதறல்கள் இல்லாமல் ஒரு அளமதியான, 

தனிப்படட் இடதள்தத ்ததரவ்ு ஹசய்யவும் 

• உங்கள் ஹதாளலதபசி அல்லது கணினி சாரஜ்் 

ஹசய்யப்படட்ிருப்பளத உறுதிபடுதத்ிக் ஹகாள்ளுங்கள் 

• குறிப்புகள் எடுக்க ளகயில் தபனா மற்றும் தபப்பர ்

ளவதத்ுக் ஹகாள்ளுங்கள் 

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

