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Multi-Language Insert 

You have the right to get this information in a different format, such as audio, Braille,
or large font due to special needs or in your language, at no additional cost. 

ATTENTION: If you speak English, language assistance services, 
free of charge, are available to you. Call 1-800-440-1561 (TTY: 711). 
Español (Spanish) ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de 
asistencia lingüística. Llame al 1-800-440-1561 (TTY: 711). 
Tiếng Việt (Vietnamese) CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí 
dành cho bạn. Gọi số 1-800-440-1561 (TTY: 711). 
繁體中文 (Chinese) 注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 

1-800-440-1561 (TTY: 711)。 

Af Soomaali (Somali) DIGTOONI: Haddii aad ku hadasho Af Soomaali, adeegyada caawimada 
luqadda, oo lacag la'aan ah, ayaa laguu heli karaa adiga. Wac 1-800-440-1561. (TTY: 711). 

Русский (Russian) ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны 
бесплатные услуги перевода. Звоните 1-800-440-1561 (телетайп: 711). 

لابكلرفاوتتةیوغ مقربلصتا.ناجم للاةدعاسملاتامدخ نإف،ةغ لل یب اركذاثدحتتتنكاذإ:ةظوحلمة (Arabic)رعل ا 
1-800-440-1561 )711(. 

 یناب

አማርኛ (Amharic) ማስታወሻ:  የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ 

 اب
ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-800-440-1561 (መስማት ለተሳናቸው: 711). 

زت دعاسمتامدخ، یمدوجومامشی اربناگیارروط،ن د کیمتبحصی ردن دی وت  اربھج زھبرگا)Dari(یر
هرا .دیریگ مشاب.دشاب بس  1-800-440-1561 (TTY: 711)امت 

ትግርኛ (Tigrinya) ምልክታ፡ ትግርኛ ትዛረብ ተኾይንካ ኣገልግሎት ሓገዝ ቋንቋ ንዓኻ ብናጻ ይርከብ፡፡ ደውል 
1-800-440-1561 (TTY: 711)፡፡ 

(Burmese) သတိ ဳ 1ည္ ◌ျမ4 ◌ျပရန္ - အကယ္၍ သင 

9 

ာစကား က5 

ီ ဲ အCတက္ စစဥ္ေ◌ဆာFငက္ေ◌ပးပါမည္။ ဖန္◌းန၊ အခမ၊ သင္◌ ီ G့ ့ 

ိ9 ေ◌◌ျပာပါက၊ ဘာသာစကား 

အက>အည 

(TTY: 711) သ9◌ိ ပါ။ိ႔ ေ◌ခၚဆ9 

ပံါတ္ 1-800-440-1561 

ਪੰਜਾਬੀ (Panjabi) ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁਸ1 ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹ,ੋ ਤ5 ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ 

ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-800-440-1561 (TTY: 711) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

한국어 (Korean) 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 

수 있습니다.1-800-440-1561 (TTY: 711) 번으로 전화해 주십시오. 

 ھج
 ھاا

یانا : 
1-800-440-1561 (TTY: 711)دشاب یممرفمش 

Українська (Ukrainian) УВАГА! Якщо ви розмовляєте українською мовою, ви можете 
звернутися до безкоштовної служби мовної підтримки. Телефонуйте за номером 
1-800-440-1561 (телетайп: 711). 
ភសែខម ំ ន មរ (Khmer) កត់ចំណ៖ របសិនេបើអកនិយយភសែខរ 
េសវជំនួយភសមិនគិតៃថលមនសរមប់អនក។ សូមទូរសពទមកេលខ 1-800-440-1561 (TTY: 711)។ 

AH_MK790_Language_Insert_06_2021 HCA APPROVAL: 2021-355 

ربناگیارتروصب ی وتیسراف بزتالیھستی ،دنک یموگتفگیسرافنابزھبرگا (Farsi) 
اب.  .دیریگبسامت



 

 
 

    
 

    
      

     

          

          

     

                  
     

   

      
      

             

               

         

             
   

           

           

          

              

             

          

       
               

         

       
         
               

        

 مطالب فهرست

 Washington Apple و Community Health Plan of Washington به
..............................6 Health یدآمد خوش ................................

 ..............................................................8 همم تماس اطالعات
......8 ................................ من یصح یها مراقبت دگاندهن ارائه

 ...........................................9 راهنما کتابچه ینا از استفاده نحوه
 ......................................................................11 شدن عشرو
 کارت ، یددار يازن کارت دو به ماتدخ به یدسترس یبرا

Community Health Plan of Washington
11................................................................... .ProviderOne 

 ماتدخ کارت و

 Community Health Plan of یتعضو ییساشنا کارت 1.
.....................11 Washington شما................................

 12.............................شما ProviderOne خدمات کارت 2.
13 ......................یددار يازن یدجد ProviderOne خدمات کارت به اگر

.......................14 ................................ یصح یها برنامه ييرتغ
 ششپو و یخصوص یصح يمهب از استفاده

15.............................. Community Health Plan of Washington 
...........16 ................................ یصح یها مراقبت یافتدر نحوه

 .............16 شما )PCP( يهاول یها مراقبت دهنده ئهارا خابتان نحوه
 PCP ................................................16 مالقات قرار يناول يم تنظ
 ..........................17 ارجاعات و یصصتخ یها مراقبت یافتدر نحوه

18 ........................ يدکن یافتدر ارجاع ونبد يدوانت یم که یخدمات
 ...........................................18 دور راه از طبابت/دور راه از صحت
 ،Community Health Plan of Washington داکتران به یدبا شما

19 ...... یدبرو ها شفاخانه و یرفتار حتص دگاندهن ارائه ها، دواخانه
......20 ................................یصح مراقتب ماتدخ ینههز پرداخت
.................21 ................................ يفيتک بهبود یها برنامه
........21 ................................یبردار بهره یریتمد یها برنامه

21 .................... آالسکا يانبوم و یکاآمر سرخپوستان یبرا معلومات
ي  22.................................... یددار از ن یفور مراقبت به اگر
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23  ................. یددار يازن مراقبت به یکار اعتس از بعد اگر
 23يدهست دور خانه از که یزمان یا یضطرارا مواقع در مراقبت یافتدر

24  ................................یکاونت بحران خط يفونتل شماره
 را شما یصح یها مراقبت دهدهن ارائه یک که یزمان یبرا انتظارات

................................................25 ................................ يندبب
..26 پوشش حتت یایمزا Community Health Plan of Washington 

...........................................39( یباردار از پس ششپو (APC 

 یاضنار تان مراقبت از یاهجنب هر یا یصح برنامه ه،دهندئهراا از اگر

.27 ................................ ی اضظرار یها مراقبت و یعموم خدمات

............................28 ................................ها خهنس یا دواخانه

.29 ................................ کودکان یبرا یصح یها مراقبت خدمات
..................................34 ................................)درمان( معالجه

.............................................35 ................................صصتخ
...............................37 ................................ يناییب و ییشنوا
.................39 ................................ یبارور حتص/انوادهخ يم تنظ

..........................39 ................................یطب لوازم و يزاتتجه
40  ..........................)x-rays( یاکسر یا یکسا اشعه و ها البراتوار

.............................41 ................................انیمزاو انزن صحت

...........41 ................................ دهيمیم ارائه که یضافا خدمات

............................44 ................................ مراقبت یهماهنگ

.44 ................................ يچيدهپ يهقض یا يهدوس یریتمد خدمات
44  ... يمده ارائه است ممکن که یضافا مراقبت یهماهنگ خدمات

.............................47 ................................ينجن سقط خدمات
 ینم داده پوشش( پوشش حتت يرغ خدمات و ی،مستثن خدمات

.............................................55 ................................)شوند
........57 ................................ شما یصح معلومات به یدسترس

............................................57 ................................ يد هست
57 Ombuds)بازرس منازعه، حل صصمتخ(............................. 
59  ................ یادار جلسات و نظر یدتجد رد، مورد در مهم معلومات

.......................................63 ................................شما حقوق
...........................64 ................................ شما یها يتمسئول
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65  ........................)ياطیاحت نامه يتوص( یقبل یها دستورالعمل
...............65 ................................ يست؟چ یقبل دستورالعمل
.....67 ................................ یروان حتص یقبل یها دستورالعمل

67  .............................. يست؟چ یروان صحت یقبل دستورالعمل
67  ........ کنم؟ يلتکم را یروان صحت یقبل دستورالعمل یک چگونه
68  .................استفاده سوء و )کردن تلف( اتالف تقلب، از يریجلوگ
68  ........................... يمکنیم محافظت شما یصوصخ یمحر ازما
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 و Community Health Plan of Washington به
آمدید خوش Washington Apple Health 

 !يدآمد خوش
 سپاسگزاریم Washington Apple Health (Medicaid) در نام ثبت از
 Community Health Plan of Washington ان،ت حیص النپ بهو

(CHPW) با ما .یدآمد خوش Apple Health ششپو تا کنيم می کار 
 ایایمز مورد در تریشبي جزئيات راهنما کتاب این .دهيم ارائه را شما

 .هدد می ارائه ماتدخ دریافت نحوه و شما پوشش حتت
 می نام ثبت دهش دیریتم مراقبت با مشتریان اکثر

 حق شما حیص پالن به
 ماها بيمه

Apple Health
Apple Health که معناست انبد این .دکنن

 شما پوشش .ندک می ختپردا شما ششپو برای نه
 پيشگيرانه خدمات مانند رفتاری و کیفيزی حتص ماتدخ شامل

 سایر و دور راه از طب خصصی،ت های مراقبت اوليه، ،)وقایوی(
 Community در را دگاندهن ارائه باید شما .است صحی خدمات

Health Plan of Washington از خارج دریافتی ماتدخ اکثر .ببينيد 
 از اینکه مگر گرفت نخواهند قرار پوشش حتت ما خدماتی منطقه
 .ندباش دهش یيدات قبل
 هر يدانتو می شما .گرفت خواهيم تماس شما با دهنیآ هفته چند در

 کمک القاتم قرارهای تعيين در و بپرسيد ما از را سوالی گونه
 شما با تماس از قبل سوالی هرگونه برای ما تليفون خطوط .یدريبگ
 با ظهر از بعد 5 تا بحص 8 ساعت از جمعه تا دوشنبه از .است باز

 شماره با د،ارید نياز اشاره، زبان

 بگيرید تماس ما با )TTY: 711( 1561-440-800-1 شماره

 یا ناشنوا کر، یا نيست شما عالقه مورد زبان انگليسی اگر
 شما خواهيم می ما .کنيم کمک توانيم می ما ،هستيد شنوا کم

 تهاشد دسترسی خود صحی های مراقبت مزایای به بتوانيد
جمله از انگليسی، از غير زبانی به معلومات گونه هر به اگر .دباشي

 (TTY: 711) 1-800-440-1561 
 ئهارا شما برای ای نههزی هيچ بدون را زبان کمک ما .یدريبگ تماس
 کنيم کمک شما به توانيممی همچنين ما .کرد خواهيم
 .ندکمی صحبت شما انزب به که يدکن پيدا را ایدهنهدارائه
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Apple Health پوشش حتت حیص مراقبت قرار یک در که هنگامی
 .یدارد را زبان به دسترسی دماتخ دریافت حق د،کني می شرکت
 های مالقات قرار برای مترجم یک است موظف شما دههند ارائه
 ارائه به د،ينک می عيينت را خود القاتم قرار وقتی .کند تعيين شما
 .یدارد نياز مترجم به که دهيد اطالع خود صحی های مراقبت دهدهن

 د،کنن مراجعه دهدهنئهراا دفتر به ندناتومی گفتاری زبان مترجمان
 یووید در شما مالقات قرار طول در یا ندشاب داشته تماس تليفونی
 دفتر به توانندمی اشاره انزب مترجمان .ندشاب داشته حضور
 حضور ویدیو در شما القاتم قرار طول در یا د،کنن مراجعه دهنهدارائه

 .ندباش داشته
 در ما سایت وب از د،ریدا سؤالی ما مترجم اتدمخ برنامه درباره اگر

 .کنيد دندی assistance-us/language-chpw.org/contact آدرس
 سازمان مترجم خدمات وب حهصف از نيداتومی همچنين
 در )Health Care Authority, HCA( صحی ای همراقبت

services-hca.wa.gov/interpreter مترجم ماتدخ به یا يدکن دیدن 
HCA آدرس ایميل به interpretersvcs@hca.wa.gov دکني ارسال. 
 قالب در یا دارید نياز کمک به معلومات فهم و درک برای اگر
 ناتوانی اگر .بگيرید استم ما با دارید نياز آن به دیگر های

 یا ناشنوا دارید، محدودی بينایی یا هستيد نابينا د،داری )معلوليت(
 با د،کني نمی درک را دیگر مطالب یا کتاب این یا د،هستي شنوا کم

 ما .بگيرید تماس ما با )TTY: 711( 1561-440-800-1 شماره
 خط مانند کمکی وسایل یا دیگری قالب در را مطالبی توانيممی
 توانيممی ما .دهيم قرار شما اختيار در ایهزینه هيچ دونب ار بریل
 قابل چرلیو با اتدمخ دهندهارائه دفتر آیا که بگویيم شما به

 تجهيزات سایر یا خاص ارتباطی هایاهدستگ یا است دسترسی
 :دهيم می ئهراا چنينهم ما .دارد ویژه

 خط TTY)تليفون شماره TTY است 711 ما.( 
 زرگب پچا با معلومات 
 نقل و حمل تنظيم و ترتيب یا القاتم قرار تعيين در کمک 

 .مالقات قرار به )ترانسپورت(
 خاص مراقبتی نيازهای در که گانیدهند ارائه آدرس و نام 

 .دارند صصتخ
7 
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 مهم ماست اتعالاط

 ایتس وب آدرس

 خدمات
 مشتری
 های شماره
 نوتليف

 مشتری
 ساعت
 خدمات

 ازمانس

chpw.org 1-800-440-1561 
(TTY: 711) 

 تا شنبهود
 8 جمعه

 5 تا بحص
 از بعد
 .هرظ

Community
Health Plan of 

Washington 

hca.wa.gov/
apple-health 

1-800-562-3022 
TRS 711 

 تا شنبهود
 جمعه

 تا بحص 7
 از بعد 5
 .هرظ

 انیرمشت خدمات
Apple Health

 ازمانس
 هایمراقبت
 HCA)( صحی

wahealthplanfinder.org 1-855-923-4633 
TTY 

1-855-627-9604 

 تا شنبهود
 جمعه

 تا بحص 8
 از بعد 6
 .هرظ

Washington 
Healthplanfinder 

 من صحی های مراقبت دهندگان ارائه

 ارائه تليفون مارهش و نام سریع دسترسی برای کنيم می پيشنهاد
 در را خود ایتسوب معلومات ما .دکني ادداشتی را خود دگاندهن

 خواهيم a-doctor-chpw.org/find در مان دهنهدارائه فهرست
 کمک ما و یدريبگ تماس ما با يدانتو می چنينهم شما .داشت
 .کرد خواهيم

هرشما  نوتليف نام صحی های مراقبت دههند ارائه
 :نم ليهوا های اقبترم دههند ائهرا
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 ناینمیرفتار صحت دههند ائهرا
 :است

 صحت( دندان طب دههند ائهرا
 :است نای نم )دندان

 تخصصی های اقبترم دههند ائهرا
 :است نای نم

 .کند نمی ایجاد قانونی حق یا حقوق گونه هيچ راهنما چهکتاب این
 در خود معلوماتی منبع تنها عنوان به راهنما کتاب این به یدنبا شما
 خالصه ئهارا برای راهنما کتابچه این .يدنک تکيه Apple Health مورد
 .است شده گرفته نظر در شما صحی مزایای مورد در معلومات از ای
 Health Care مقررات و قوانين صفحه به مراجعه با يدانتومی

Authority برنامه درباره دقيقی معلومات زیر، آدرس در اینترنت در 
Apple Health يدکن افتیدر:hca /rulemaking-hca.wa.gov/about. 

 راهنما کتابچه این از ستفادها نحوه
 تا نيدک استفاده زیر جدول از .است خدمات برای شما راهنمای این
 .یدريبگ تماس سؤاالت مورد در کسی چه با که یدريبگ یاد

بگيرید تماس  …مورد در سوالی اگر
 دارید

HCA: 
 مشتری پورتال 

ProviderOne: 
https://www.waprovid

erone.org/client 
https://fortress.wa.gov  

/hca/
p1contactus/ 

 یا یدارد سؤالی هم هنوز اگر
 با د،ریدا نياز بيشتری کمک به

 3022-562-800-1 شماره
 .یدربگي ستما

 پالن از امن ثبت لغو یا تغيير 
 Apple شده مدیریت مراقبت

14 - Health حهصف 
 حتت اتدمخ دریافت نحوه 

 در که Apple Health ششپو
 دهشن دهجانيگن شما پالن
 47 صفحه – است

ProviderOne  خدمات کارت 
 12صفحه – شما

9 
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بگيرید تماس  …مورد در سوالی اگر
 دارید

Community Health Plan of
Washington شماره به

 (TTY: 711) 1-800-440-1561 

 دگاندهن ارائه تغيير یا خابتان
 16صفحه – شما

 حتت دواهای یا خدمات
 حهصف- 26 ششپو

 57 صفحه- ایتشک ثبت

 

 

 

 آدرس به یا یدريبگ تماس
chpw.org دکني مراجعه آنالین. 

 مورد در نظر یدتجد درخواست
 یا برنامه توسط که تصميمی

 ایایمز بر شما صحی پالن
 حهصف- ذاردگ می تأثير شما

59 

 

 ليهوا های اقبترم دههند ائهرا
 خابتان برای اگر ).PCP( شما
 به اوليه مراقبت دهنهدارائه
شماره با دارید، نياز کمک

 (TTY: 711) 1-800-440-1561 
 به یا یدريبگ تماس ما با

chpw.org دکني مراجعه آنالین. 

- شما طبی های مراقبت
 16 صفحه
 حهصف- انخصصتم به ارجاع

16 

 

 

 2920-418-866-1 شماره با
TTY: 711)( خط به توان می 
 مراجعه )نرس( پرستار مشاوره

 .درک

Washington 
Healthplanfinder در 

1-855-WAFINDER 
 این به یا )(1-855-923-4633

 :دکني مراجعه آنالین آدرس
.wahealthplanfinder.org 

 شما حساب در تغييرات
 :ندنام
 آدرس، تغييرات •
 د،مآرد تغيير •
 أهل،ت عيتضو •
 و بارداری •
 اندگیوندخرزف یا لدوت •
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 شدن شروع
 کارت ، دارید نياز کارت دو به خدمات به دسترسی برای

Community Health Plan of Washington کارت و 
 .ProviderOne خدمات

 عضویت یسایشنا کارت 1.
Washington شما 

Community Health Plan of 

 کارت
 شناسایی
 شما عضویت

 پس روز 30 باید
 در نام ثبت از
 به ششپو

 شناسایی کارت در عضویت اساییشن مارهش .برسد شما دست
 است، نادرست شما کارت اتمعلوم اگر .بود خواهد شما عضویت

 با را ودخ عضویت شناسایی ارتک هميشه .بگيرید تماس ما با فوراً
 اننش دکنيمی دریافت بتمراق که بار هر و شيداب داشته خود
 الزم نسخه، کردن پر یا دهنده ارائه یک به مراجعه ایبر .يدهد

 یدريبگ تماس ما با .يدباش خود کارت رسيدن منتظر نيست
 شماره با یدارد نياز مراقبت به اگر

customercare@chpw.org
 می چنينهم شما دهدهنئهارا .یدياب

1-800-440-1561)TTY: 711( یا 
 شما کارت اینکه از قبل یدريبگ تماس

 شرایط اجدو بررسی برای نداوت
 .گيردب تماس ما با بودن

11 
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 شما ProviderOne خدمات کارت 2.

 پست یقطر ازرا ProviderOne خدمات کارت همچنين
 .کرد خواهيد دریافت
 تا هفت شما ProviderOne خدمات کارت

10 
Apple Health

 شناسایی کارت یک این .شودمی

 پوشش شرایط واجد اینکه از پس روز
 پست شما ایرب يدشاب

 کارت سایر يهشب که است يکیتپالس
 این .است صحی بيمه شناسایی های

 د،شيبا کرده دریافت یدجد کارت یک شتهذگ در اگر .دارید نگه را کارت
HCA می نياز صورت در .ندک نمی ارسال شما برای کاردخو طور به 
 مشتری شماره فرد هر .يدهدب جدید کارت خواسترد يدناتو

ProviderOne با تان داکتر با مالقات قرار در را کارت این .دارد را خود 
 از اطمينان ایرب کارت این از دگاندهن ارائه .شيداب داشته خود
 .نندک می استفاده شما خدمات ششوپ

 ProviderOne خدمات کارت از استفاده با
 را خود ProviderOne ماتدخ کارت از لیيتاجدی سخهن یک نيداتو می

WAPlanfinder  یلبامو برنامه یا يشنکلياپ طریق از
wahbexchange.org/mobile/

 به نيازی د،ریدا خود همراه يتالدیج نسخه یک هميشه وقتی

 در .کنيد دهاهشم
 .بياموزید بيشتر اپليکيشن ارهبدر

 !نيست تعویض رشسفا
 .دارد قرار شما کارت پشت در شما ProviderOne مشتری شماره
 ششوپ شروع .شود می ختم "WA" به و بود خواهد رقم نه هميشه

 مشتری پورتال ریقط از را خود حیص پالن یا نيدک تأیيد را خود
ProviderOne در https://www.waproviderone.org/client رييتغ 

 .ديده
 می استفاده ProviderOne از نيز صحی های مراقبت دگاندهن ارائه
 .خير یا یدا کرده نام ثبت Apple Health در آیا ببينند تا دکنن

12 
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 دارید نياز جدید ProviderOne خدمات کارت به اگر

 یا بود ستردان معلومات نکردید، دریافت را خود کارت اگر
 خدمات کارت یک توانيدمی ید،دکر گم را خود کارت

ProviderOne چند از توانيد می شما .کنيد ستاوخرد جدید 
 :کنيد تعویض ستاوخرد طریق

 تریشم پورتال سایتوب از ProviderOne نيدک دیدن: 
https://www.waproviderone.org/client 

 

 

 مارهش به رایگان بصورت فونيتل خط با
 .دکني دنبال را دستورات د،گيریب تماس

 :آنالین تغيير درخواست

1-800-562-3022 

https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus/ 
Client" o"")کنيد انتخاب را ")شتریم. 

انتخاب ایبر موضوع خابتان کشویی منوی از o 

Services Card"") "نيدک استفاده ")خدمات کارت. 
 از یدجد کارت دریافت .شود نمی دریافت ای هزینه یدجد کارت برای
 .کشد می طول روز 10 تا هفت پست طریق

 مدیریت مراقبت برنامه بدون Apple Health خدمات
 آن به( همچنين( گيرند می قرار پوشش تحت شده
)شود می گفته نيز خدمات برای هزینه

ً HCA حتی د،نک می پرداخت مامستقي خدمات و مزایا از برخی برای 
 :از عبارتند مزایا این .شيداب کرده نام ثبت صحی پالن یک در اگر

 دندان، طب صصمتخ توسط دندان طب خدمات 
،)کمتر و سال  20( کودکان ایبر عينک

 دت،م طوالنی مراقبت های حمایت و خدمات
 

 

 اول دمق مادران حمایتی خدمات )
 ICM( اول مرحله نوزادان
 و بارداری، ختم و تولد، از قبل

MSS(، پرونده یریتمد 
 ژنتيک مشاوره زایمان، آموزش ،)

 رشدی های اتوانین دارای افراد برای خدمات. 

13 
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 خود ProviderOne خدمات کارت به فقط مزایا این به دسترسی برای
 به Community Health Plan of Washingtonب یا PCP.یدارد نياز
 و يدشاب داشته سترسید خدمات این به کند می کمک شما

 مورد در بيشتر جزئيات برای .دکني هماهنگ را خود های مراقبت
 یا مزایا وردم در اگر .دکني مراجعه 26 حهصف به پوشش حتت مزایای
 .بگيرید تماس ما با دارید سؤالی اینجا در دهش ذکر خدمات

 صحی های برنامه تغيير

 .دهيد تغيير زمانی هر در را خود صحی برنامه یا پالن یدارد حق شما
 تان دادن تغيير از پس ماه یک محض به است ممکن شما پالن تغيير
 خود یدجد برنامه شبکه در را دگاندهن ارائه هاینک از قبل .بيفتد اتفاق
 .است شده جامنا شما النپ تغيير که شوید مطمئن د،ببيني
 .دارد وجود برنامه تغيير برای مختلفی های راه

 غييرت Washington Healthplanfinder سایتوب در را خود پالن
wahealthplanfinder.org 

 

 :يدهد
 مشتری پورتال از ProviderOne نيدک بازدید: 

https://www.waproviderone.org/client 
 آنالین تغيير درخواست: 

https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus/home/client 
Enroll/Change Health Plans" موضوع •

 .کنيد انتخاب را ")صحی های برنامه
 تغيير/نامثبت(""

 با HCA بگيرید ماست:.(TRS: 711) 1-800-562-3022 
 شما جدید برنامه با ما د،ارید حیض های برنامه تغيير به تصميم اگر
 به بتوانيد تا کرد خواهيم کار ضروری طبی های مراقبت انتقال برای

 در گاندکنن نام ثبت :توجه .دهيد هادام تان نياز مورد خدمات دریافت
 به صحی برنامه همان در باید مریض هماهنگی و بررسی برنامه
 .یدريبگ تماس ما با مکان نقل صورت در .بمانند سال یک مدت

14 
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 پوشش و وصیصخ صحی بيمه از استفاده
Community Health Plan of Washington 

 ما .هستند صیوصخ صحی بيمه دارای دگانکنن نام ثبت از برخی
 خیبر پوشش به تا کنيم همکاری دیگری های بيمه با است ممکن

 حیص بيمه که خدماتی و )کسرها( فرانشيزها ها، پرداخت از
 .کنيم کمک هدد نمی پوشش خصوصی
 در شما حیص های مراقبت دگاندهن ارائه که کنيد حاصل اطمينان

Community Health Plan of Washington
 موجودی نسيالب یا کسرها مشارکت، گونه هر برای لندیما یا تندسه

 دگاندهن ارائه شبکه

 ما به حسابصورت د،ده نمی ششپو شما خصوصی بيمه که
 افیضا های هزینه از تا کند می کمک شما به این .بپردازند
 .يدنک جلوگيری
 را ها کارت همه طبی، اندهندگ ئهراا سایر یا داکتر به مراجعه هنگام
 :شود می زیر موارد شامل این .دهيد نشان

 خصوصی حیص يمهب کارت
 و ProviderOne خدمات کارت
 .Community Health Plan of Washington کارت

Contact Community Health Plan of
 :اگر د،گيریب تماس

 

 

 

 به لهبالفاص نياز صورت در
Washington 
 رسد، می پایان به شما صیوصخ صحی بيمه ششپو
 یا د،نک می تغيير شما صیوصخ صحی بيمه ششپو

 

 

Apple Health از استفاده مورد در 
 .یدارد سؤالی خود

 صیوصخ صحی بيمه با 

15 



 

 
 

    
 

      
 

           
            

               
              

          
          

             
             

           
   

 
              

             
        

            
       

   

     
             

         
      

             
              

 های مراقبت دریافت نحوه
 صحی

 )PCP( اوليه های مراقبت دهنده ارائه انتخاب نحوه
 شما

 خابتان را )PCP( اوليه های مراقبت دهدهن ارائه یک که است مهم
 عضویت اساییشن کارت در را انت PCP معلومات يدانتو می .دکني
 شما برای را PCP یک ما د،ينکن انتخاب را یکی شما اگر .بيدايب خود
 درباره یا يدينبمی را PCP امکد قبل از اگر .کنيم می خابتان

 یک از توانيدمی اید،شنيده نيدک حانتام خواهيدمی که ایدهنهدارائه
 خواهيد می که ای دهدهن ارائه اگر .نيدک درخواست دهنهدارائه
 PCP کنيم کمک شما به توانيم می نيست، ما شبکه در ديببين

 در وقفه ونبد را صحی های برنامه یدارد حق شما .نيدک دايپ جدیدی
 HCA از مراقبت قالتان پاليسی در حق این .هيدد غييرت مراقبت
 .است موجود

 یک يدناتومی یا د،اشب شتهاد را خود PCP تواندمی خانواده عضو هر
PCP ششپو ایارد که خانواده اعضای همه از مراقبت برای را 

 زمانی هر .يدکن انتخاب هستند Apple Health شدهمدیریت مراقبت
 در تانخانواده یا خود برای را جدیدی PCP يدناتومی بخواهيد که

chpw.org/find-a-doctor 
.(TTY: 711) 1-800-440-1561 

 PCP اتالقم قرار اولين تنظيم
PCP خواهد برطرف را شما صحی های مراقبت نيازهای بيشتر شما 
 منظم، معاینات شامل يدنک دریافت نيداتومی که خدماتی .کرد
 .شودمی ها عالج سایر و )واکسين( زیساایمن
 مریض تا اریدبگذ مالقات قرار د،یدکر خابتان را PCP اینکه حضم به
 مراقبت نياز تصور در تا کند می کمک شما به این .یدشو آنها

 بگيرید استم یا يدکن خابتان

16 
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 .شوید
 صحت خچهیتار درباره امکان حد تا که است مفيد شما PCP برای

 ماتدخ کارت که يدشاب اشتهد خاطر به .بداند شما رفتاری و فيزیکی
ProviderOne، عضویت شناسایی کارت 

Community Health Plan of Washington را دیگری بيمه ارتک هر و 
 فهرستی .نيدک یادداشت را خود حیص سابقه .دباشي داشته خود با
 :يدکن تهيه امکد هر از

 د،ارید که رفتاری حتص یا طبی های نگرانی 
 و يدکن می مصرف که دواهایی 
 از خواهيد می که سواالتی PCP سيدربپ ودخ. 
 خود PCP به وقت اسرع در دارید، مالقات قرار لغو به نياز اگر

 .دهيد اطالع

 ارجاعات و تخصصی های مراقبت دریافت نحوه

PCP نياز مراقبتی به اگر دهد می رجاعا متخصص یک به را شما 
 عملکرد نحوه تواند می شما PCP.دهد ارائه نداونت او که دارید

 را شما نيازهای صصمتخ نيدک می فکر اگر .هدد توضيح را ارجاعات
 شما به ندناتو می آنها .نيدک صحبت خود PCP با ندک نمی برآورده
 .کنيد مراجعه دیگری متخصص به تا نندک کمک
PCP ما از خدمات، و ها اویدت برخی ئهارا از قبل باید شما 

 شما به نداوتمی شما PCP.ندک قبلی جوزم یا يدیأت پيش درخواست
 تماس ما با توانيدمی یا رنداد قبلی يدیأت به نياز ماتیخد چه بگوید
 .يدرسپب تا یدريبگ
 از خارج صصیخمت از را الزم های مراقبت نداریم، شبکه در اگر
 بازدیدهای باشد الزم است کنمم .کنيم می دریافت شما هشبک
 خود PCP با مورد این در .کنيم تأیيد قبل از را ودخ شبکه از خارج

 .نيدک حثب
PCP کرد هداوخ طبی وماتمعل با قبلی يدیات خواسترد ما از شما 
 پنج ظرف یدبا ما .دارید نياز مراقبت این به چرا هدد نشان ما به تا
 را خود تصميم ما .دهيم پاسخ شما PCP به درخواست از پس روز

17 



 

 
 

          
              
           

            
        

         
                

       

        
                 

        
        

    
     

     
        
      
       
          
       
      

       
       

       
              

              
                

 .داد خواهيم اطالع شما به روز 14 تا حداکثر
 حق د،ردیک خالفتم ما تصميم با و کردیم رد را درخواست این ما اگر

 از توانيد می شما که معناست انبد این .یدارد دنظرجدیت درخواست
 ایبر .کند بررسی را درخواست دیگری خصش که بخواهيد ما

 .دکني مراجعه 59 صفحه به بيشتر معلومات
 به را شما Community Health Plan of Washington یا PCP اگر
 کنيم، يدیأت را آن قبل از ما و هدد ارجاع ما شبکه از خارج صصیخمت

 .اریدند ای هزینه هيچ قبال در مسئوليتی

 کنيد دریافت ارجاع بدون توانيد می که خدماتی

 یک دندی برای تان PCP ارجاع به زیر واردم از کیی به نياز صورت در
 :یدارند ازني ما شبکه در دههند ارائه

  :شامل تاریرف صحت حرانب به گوییپاسخ خدمات

 رانحب اخلهمد •
 معالجوی ماتدخ وارزیابي •

خانواده تنظيم خدمات  

  )دزای(AIDS یا HIV یشمازآ

  )واکسيناسيون( ها سازی ایمن

سرپایی رفتاری صحت خدمات  

بعدی های مراقبت و مقاربتی های بيماری اویدت  

بعدی های مراقبت و سل معاینات  

  :جمله از انزن صحی خدمات

 و قابله اتخدم شامل )والدت( زایمان خدمات •
 خاصره لگن یا سينه معاینه •

 دور راه از طبابت/دور راه از صحت

 ارائه با کمپيوتر یا تليفون طریق از حضوری، قرار جای به نيداتو می
 می شناخته دور راه از طبابت واننع به این .دکني مراجعه ودخ دهدهن
 می گفته نيز دور راه از طبابت آن به که( دور راه از حتص .شود
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 تصویری و صوتی یا وتیص طاتاارتب و تعاملی صی،خصو یدبا )شود
 به ای گزینه نيز زیاجم فوری های مراقبت .باشد واقعی زمان در

Apple Health پوشش از خشیب عنوان
 ارائه با را معلومات يدانتومی .بيابيد 19

 بيشتر معلومات است، شما
 دهنده صفحه در يدناتو می را

 ونبد واقعی زمان در را معالجه و يصتشخ و اریدبگذ اشتراک به خود
 .نيدک دریافت مکان یک در حضور

دور راه از طبابت ماتدخ Community Health Plan of Washington
 ایبر .است دهش تایيد کیفيزی دماتخ برای که هدد می ششپو را

chpw.org/virtualcare به دور، راه از طبی دهدهن ارائه یک کردن پيدا
 خط با نيداتومی همچنين .يدرسپب خود دهنده ارائه از یا يدنک مراجعه
 برای )TTY: 711(2920-418-866-1 مارهش به ما ساعته 24 نرس

 داشته نياز است ممکن که مراقبتی نوع مورد در رایگان مشاوره
 .بگيرید ماست دباشي

 Community Health Plan of داکتران به باید شما
Washington، رفتاری صحت دهندگان ارائه ها، دواخانه 

 بروید ها شفاخانه و

 دکني استفاده رفتاری و فيزیکی حتص دگاندهن ارائه از یدبا شما
Community Health Plan of Washington

 از يدانتو می که داریم اییه دواخانه و ها شفاخانه همچنين
 ما .ندکن می ارک با که

 آنها
 وماتمعل حاوی )دایرکتوری( فهرستی توانيدمی .يدنک استفاده

 .يدکن واستدرخ را ما های شفاخانه و هادواخانه دگان،ندهارائه
 :است زیر موارد شامل ها فهرست

 

 

 

 

 

 .دهدهن ارائه تليفون شماره و عيتقمو نام،
 .طبی رکمد و حصيلیت ارکدم تخصص،

 هيئت یقتصد ضعيتو و اقامت، تکميل طبی، دانشکده فارغ
 .مدیره
 .شود می بتصح دگاندهن ارائه آن توسط که هایی زبان

 و کودکان بزرگساالن،( مریضان نوع در ودیتمحد هرگونه
 .نديب می دهنده ارائه که )غيره

 دامک اینکه يصتشخ PCP پذیرد می را یدجد مریضان. 
19 
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 ما اعضای خدمات تليفونی خط با ،)فهرست( دایرکتوری دریافت برای
1-800-440-1561)TTY: 711( وب از یا بگيرید ماست 

 کنيد دندی ما سایت
 شماره به

.chpw.org 

 صحی مراقتب خدمات هزینه پرداخت

 حتت ماتدخ از یک هيچ برای ،Apple Health مشتری یک عنوانبه
 شاید .ندارید )کسر( فرانشيز یا مشترک پرداخت هيچ ش،وشپ

 :اگر کنيد هزینه خود ماتدخ ایبر يدباش مجبور
 که نيدک می دریافت را خدماتی شما Apple Health را آن 

 .زیبایی جراحی مانند د،ده نمی ششپو
ضروری طبی نظر از که يدنک می افتیدر خدماتی شما  

 .نيست
دهدهنئهارا و يدنادنمی را خود حیص برنامه یا پالن نام شما  

 حسابصورت باید کسی چه ندادنمی بينيدمی که خدماتی
 .هدبد

o کارتدارید، نياز ماتدخ به که بار هر که است مهم 
 با را خود صحی برنامه کارت و ProviderOne خدمات
 .شيداب داشته خود

در که کنيدمی دریافت مراقبت خدمات دهندهارائه یک از شما  

 يدیأت پيش از یا یراضطرا ضعيتو یک و نيست ما شبکه
 .نيست شما صحی برنامه توسط شده
پيروی صصمتخ از مراقبت دریافت برای ما وانينق از شما  

 .کنيدینم
 پوشش حتت خدمات برای نداهوخب شما از یدبان دگاندهن ارائه
 شماره با یدردک دریافت ابحسصورت اگر .کنيد هزینه

1-800-440-1561)TTY: 711( دهنده ئهراا با ما .یدريبگ تماس ما با 
 صورت درستی به آنها که شویم مطمئن تا کرد خواهيم کار شما

 .نندک می دریافت را شما حساب

20 



 

 
 

    
     

          
             

          
            

     
             

               
             

             
             

           
          

        
      

     
     

           
            

             
        

              
           

           
               

 

       
           

 کيفيت بهبود های برنامه

Community Health Plan of Washington کيفيت بهبود برنامه هدف
 ختلفم هایمهنابر ما .است شما ربهجت و مراقبت فيتيک بهبود
 این از ما .کنيممی گزارش را خود عملکرد و کنيممی دنبال را صحی

 اناطمين ایبر توانيممی چگونه بفهميم تا کنيممی استفاده معلومات
 دریافت را خود نياز مورد هایحمایت و هامراقبت همه اینکه از

 .کنيم ملع بهتر د،ننکمی
 شما با تليفون یا الکترونيکی پست ایميل، طریق از گاهی چند از هر

 کنيم می فکر که ماتیخد یا ها برنامه مورد در تا گيریم می تماس
 خدمات که کنيم یادآوری شما به د،کن کمک شما به است ممکن
 اتمعلوم کسب برای فقط یا کنيم، یادآوری شما به را همیم صحی
 اگر .یابيم بهبود بتوانيم تا بگویيم شما به شما، مورد در بيشتر
 کيفيت ودبهب برنامه مورد در بيشتری علوماتم یا دارید سؤالی

ً  شماره به ما شتریم ماتدخ با لطفا د،يهواخمی
)711TTY:( آدرس به یا یدريبگ تماس 
 .ديبزن ليمیا

customercare@chpw.org 

 برداری بهره مدیریت های برنامه

 خواهدمی شما از
که هایی

Community Health Plan of Washington
 مراقبت ونبد است، مناسب شما برای که را اییهمراقبت

 طبی، نيازهای اساس بر يریگ ميمصت با ما .نيدک دریافت د،یردان نياز
 تا کنيم می کمک شما به ش،شوپ حتت مزایای و بودن مناسب
 .نيدک دریافت را مراقبت از اسبیمن سطح

 پاداش گفتن نه برای گيرند می را ميماتصت این که کارکنانی به ما
 در اگر .باشد منصفانه ما تصميمات شود می اعثب این .دهيم نمی
 یدريبگ تماس د،یراد سؤالی ماتيتصم این اتخاذ حوهن مورد

1-800-440-1561)TTY: 711(، جمعه، تا دوشنبه 
 .ظهر

 از بعد 5 تا بحص 8

 آالسکا بوميان و آمریکا سرخپوستان برای ماتومعل

1-800-440-1561 

HCA زمينه واشنگتن در آالسکا بوميان و آمریکا سرخپوستان به 
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 Apple ششپویا Apple Health شده یریتمد مراقبت بين خابتان
Health نيز ماتدخ ینهزه که( شده یریتمد مراقبت برنامه بدون 

 قوانين از پيروی برای را کار این HCA.دهد می را )شود می دهامين
 صحی های مراقبت ائهرا سيستم شناختن رسميت به فدرال،

 مراقبت به شما دسترسی از اطمينان به کمک و سرخپوستان
 تغيير یا السؤ ایبر .دهد می امانج گیفرهن مناسب صحی های
 ماست 3022HCA-562-800-1 شماره با توانيد می خود نام ثبت
 تغيير زمانی هر در را ودخ )های(انتخاب يدانتو می شما .یدريبگ
 .ودب هداونخ اجرا بلقا دهآین ماه تا تغيير این اما د،دهي
 است ممکن د،يتهس آالسکا بومی یا آمریکایی سرخپوست اگر

 خدمات مرکز یک طریق از را صحی های مراقبت ماتدخ بتوانيد
 صحت برنامه یا ای قبيله صحی مراقبت برنامه سرخپوستان، صحی
 سرخپوستان صحت هيئت مانند )UIHP( سرخپوستان شهری
Spokane بومی پروژه یا )Seattle Indian Health Board( سياتل
 فرهنگ، و هستند آگاه ها ککليني این دگاندهن ارائه .يدکن دریافت

 از اگر .نندک می درک را شما صحی های مراقبت نيازهای و امعهج
 قبيله دستيار یک با UIHP یا قبيله صحت برنامه ،IHS مرکز یک طریق
 تصميم در شما به توانند می آنها هستيد، ارتباط در یا مرتبط ای

 .کنند کمک گيری
 صصمتخ یک به را شما یا ندده می شما به را الزم های مراقبت آنها
 بگيرید ميمصت نندک کمک شما به است کنمم آنها .هندد می رجاعا

 را Apple Health ششپو یا شده یریتمد مراقبت مهرناب یک آیا که
 مراقبت مورد در اگر .دکني انتخاب دهش یریتمد مراقبت برنامه ونبد

 کارکنان د،ریدا سؤالی خود صحی های مراقبت ششپو یا صحی های
 .ندکن کمک شما به نندابتو است ممکن شما UIHP یا ای قبيله
 دارید ازني فوری مراقبت به اگر

 یا ایمرجنسی که يدشاب داشته مریضی یا آسيب است ممکن
 شماره به ما با .دارد فوری مراقبت به نياز اما نيست اضطراری

1-800-440-1561)TTY: 711( کاناتما یافتن برای .بگيرید استم 
 یددزبا chpw.org در ما سایت وب از یا ما شبکه در فوری مراقبت

 با د،یراد فوری مراقبت مرکز یک به رفتن مورد در سؤالی اگر .دکني
 2920-418-866-1 شماره به ما ساعته 24 نرس خط

(TTY: 711)https://www.hca.wa.gov/health‐care‐services‐supports/apple‐health‐medicaid‐
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plan‐health‐apple‐your‐contact ‐care‐managed‐health‐coverage/apple این .یدريبگ تماس 
 .است باز هفته در روز )7( هفت خط
 دارید نياز مراقبت به کاری اعتس از بعد اگر
 ساعت از بعد های مراقبت آنها آیا ببينيد تا یدريبگ تماس خود PCP با

 .خير یا ددهن می ارائه را کاری
 تماس )TTY: 711(2920-418-866-1 ما ساعته 24 نرس خط با
 زیاجم مراقبت ماتدخ با توانيدمی همچنين .يدهابخو کمک و یدريبگ

 مپيوترک یا تبلت د،شمنوه تليفون تليفون، طریق از خود صحی پالن
 .یدريبگ تماس

 خانه از که زمانی یا اضطراری مواقع در مراقبت دریافت
 هستيد دور

 دکنيمی فکر که یدارد شدیدی یا ناگهانی حیص مشکل اگر
 یا عاجل بخس تریننزدیک به یا بگيرید استم 911 با است، اضطراری

 .بروید ایمرجنسی
 وضعيت که هيدد اطالع ما به تا یدريبگ تماس ما با وقت اسرع در

 ویتجسج برای .اید شده مراقبت جاک از و اید داشته اضطراری
 صورت در .یدراند قبلی جوزم به نيازی ریطراضا مواقع در مراقبت
 طراریضا مرکز یا شفاخانه هر از توانيد می طراریضا شرایط داشتن

 .نيدک استفاده ایمرجنسی یا
 ایمرجنسی یا عاجل بخش به اضطراری التح صورت در فقط

 اجعهرم عاجل بخش به معمولی های مراقبت برای .دیبرو شفاخانه
 .يدنکن

 رفتاری صحت بحران
 روانی صحت حرانب دچار يدناسشمی که خصیش یا شما اگر
 .بگيرید ماست زیر در خود کاونتی رانحب خط با د،يتهس

 با گیزند تهدیدکننده طراریضا موارد برای :فوری کمک برای
 تماس 988 با روانی حتص ایمرجنسی عيتضو برای یا 911
 .یدريبگ
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 یا روانی صحت بحران یک مورد در فوری کمک برای 
از پيشگيری ملی نجات خط با  :کشیدخو افکار

 ( :TRS یدريبگ تماس 800-1-
 .يدهد پيام یا یدريبگ تماس 988

273-8255 خودکشی
 شماره با یا )1-800-799-4889

 365/7/24 و رمانهحم رایگان، خط این
 به است ممکن که هستيد عزیزانی از یکی نگران اگر همچنين

 .است دسترس در

 .يدزنب زنگ را 988 يدانتو می د،اشب داشته نياز رانحب حمایت

24 
 Washington Recovery( واشنگتن ابییازب راهنمای خط

Help Line( ایبر ساعته حرانب در رجاعا خط و اخلهمد یک 
 تداوی خدمات روانی، صحت به مربوط ئلسام با که است کسانی
 نرم پنجه و دست آفرینمشکل قمار و درخم مواد مصرف اختالل
)TTY( 3219-461-206-1 یا 1511-789-866-1 شماره به .نندکمی

 ایميل recovery@crisisclinic.org به د،یرذاگب امپي یا یدريبگ تماس
warecoveryhelpline.org

 :ندکن برقرار ارتباط دیگر نوجوانان با صیخا ساعات در ندناتو
 می وجوانانن .دکني اجعهرم به یا يدنزب

6546-833-866-1، teenlink@crisisclinic.org، یا 

 یتکاون بحران خط تليفون شماره
.866teenlink.org 

 یکی یا شما برای تا یدريبگ تماس خود لیمح رانحب خط با نيداتو می
 رانحب شماره .نيدک درخواست کمک خانواده اعضای یا دوستان از

 :نيديبب زیر در را کاونتی

بحران خطوط ها کاونتی  منطقه
1-800-803-8833 Cowlitz، Grays Harbor، Lewis، 

Pacific، Wahkiakum 
Great 
Rivers 

1-888-544-9986 sotinA، Benton، Columbia، 
Franklin، Garfield، 
Kittitas، Walla Walla، 

Whitman، Yakima 

Greater 
Columbia 

1-866-427-4747 King King 
1-800-852-2923 Chelan، Douglas ، Grant، 

Okanogan 
North 

Central 
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بحران خطوط ها کاونتی  منطقه
1-800-584-3578 Island، San Juan، Skagit ، 

Snohomish، Whatcom 
North 
Sound 

1-800-576-7764 Pierce Pierce 
1-888-910-0416 Clallam، Jefferson، Kitsap Salish 
1-877-266-1818 damsA، Ferry، Lincoln، Pend 

Oreille، Spokane، Stevens 
Spokane 

1-800-626-8137 Clark، Klickitat، Skamania Southwest 
1-800-270-0041 Mason، Thurston Thurston-

Mason 

ساعت 24:ایمرجنسی یا اضطراری های مراقبت  

 .است دسترس در تههف روز هفت و روز شبانه
دهندهارائه ،PCP با ساعت 24 عرض در :فوری مراقبت  

 سایر یا فوری هایمراقبت کيکلين رفتاری، صحت
 .دکني مراجعه دفتر به هادهنهدارائه

دهندهارائه ،PCP با روز 10 طی :معمول های مراقبت  

 مراقبت .نيدک بازدید دفتر از دیگر دهدهنارائه یا رفتاری صحت
 بازدیدهای املش و است دهش ریزی برنامه معمول های
 یا فوری که است طبی مشکالت برای دهدهن ارائه منظم

 .نيستند اضطراری
 با روز 30 عرض در ):وقایوی( پيشگيرانه های مراقبت

PCP هایی نهنمو .کند می بازدید دفتر از دیگر دهدهن ارائه یا 
 

 :از تندرباع نهارشگييپ های مراقبت از

 های مراقبت دهنده ارائه یک که زمانی برای انتظارات
 ببيند را شما صحی

 شما مراقبتی زهایيان به دهدهن ارائه یک دندی برای انتظار زمان
 دهدهنارائه دیدن برای را انتظار مورد انتظار هایزمان .دارد بستگی

 .يدنک مشاهده زیر در
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 می ناميده نيز آپ چک که( نهالاس فيزیکی آزمایشات
 ،)شود
 سالم، کودک ویزیت

 و زنان نهالاس صحی های مراقبت
 ).ها واکسين( سازی ایمن

 با يدشک طول االب های زمان از بيشتر دهنده ارائه یک دیدن برای اگر
 .یدريبگ تماس ما

 Community Health Plan of پوشش تحت مزایای
Washington 

 Community Health Plan پوشش حتت ماتدخ و مزایا بخش این
of Washington دماتخ از کاملی ليست این .هدد می شرح را 

 اگر یا بگيرید ماست خود دههند ارائه با .نيست پوشش حتت
 تماس ما با نيست ليست در یدارد نياز که خدماتی یا سرویسی

 در را ما ماتدخ و مزایا توانيدمی .یدريبگ
center يدنک مشاهده. 

chpw.org/member-

 نياز است ممکن ششپو حتت صحی هایمراقبت خدمات از برخی
 به نياز پوشش حتت غير ماتدخ همه .ندشاب داشته قبلی يدیأت به
 طریق از پوشش حتت غير ماتدخ .دارند ما از قبلی يدیات

Health از قبلی تأیيد به نياز شده یریتمد مراقبت برنامه بدون 
 .دارد

 نياز صورت در .شوند می ودمحد ها یددزبا اددتع با خدمات از برخی
 گسترش یک نداوتمی شما دهدهنارائه بيشتر، بازدیدهای به

Apple
HCA 

( ودیتمحد
 ارائه از دارید،

LE( نياز پوشش حتت غير دماتخ به اگر .ندک درخواست 
)ETR( قانون ایبر استثنا یک که بخواهيد خود دهنهد

 .ندک درخواست
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PCP  از ارجاع به نياز دمات،خ از یبرخ دریافت از بلق است ممکن
Community Health Plan of Washington از قبلی یهتایيد یا/و خود

 هزینه است ممکن د،یردان قبلی يدیأت یا ارجاع اگر .يدباش داشته
 کار خود PCP با خدمات، افتیدر از قبل .نکنيم پرداخت را خدمات

 .ددار جودو قبلی یهتأیيد که شوید مطمئن تا دکني

 اضظراری های مراقبت و مومیع خدمات

اضافی معلومات  خدمات
 نقطه ره رد هفته رد روز هفت ،روز رد ساعت 24
 .است دسترس در حدهتم ایاالت از

 خدمات
 یا اضطراری

 ایمرجنسی

 سطوت یدبا یرارضطا رغي های اقبترم متما ایرب
 .شود تایيد ما

 خدمات
 شفاخانوی،

 و تریسب
 سرپایی

 به زنيا که یدردا صحی لمشک که هنگامی
 خطر در شما زندگی اما دارد، فوری مراقبت
 .يدکن فادهاست فوری های مراقبت از نيست،

 یورف اقبترم

.ديببين ار 28 صفحه  های اقبترم
 نهارشگييپ
 )وقایوی(

.دوش یيدات ما سطوت باید  شیانبخوت
 در تریسب

 طب( شفاخانه
 )فيزیکی

 ،PCP زا یزسا نایم ایطرش اجدو ما اعضای
 .ندهست خود لیمح صحی بخش یا دواخانه،

 ریزی برنامه مورد در تربيش وماتمعل برای

 یزسا نایم
/ها

 واکسيناسيون
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اضافی معلومات  خدمات
 یا تان دهدهن ائهرا با د،وخ یزسا نایم سلسله

 .بگيرید ماست عضو ماتدخ با
 به بيشتر علوماتم برای نيداتومی همچنين
 در حتص وزارت

doh.wa.gov/youandyourfamily/immunization
 .دکني مراجعه
 حتت ار طبی یرورض و دتم تاهوک خدمات

 ممکن ضافیا خدمات .هددمی قرار ششپو
 آتی شماره به ما با .شدبا دسترس در است
 1-800-440-1561 (TTY: 711). یدريبگ تماس

 یرستاپر زکرم
 ماهر نگنرس یا

(SNF) 

 ها نسخه یا دواخانه

 دواهای فهرست نام به دهش تایيد دواهای از فهرستی از ما
 عنوان به که کنيم می استفاده Apple Health (PDL) ترجيحی
 را دواهایی باید شما دهنده ارائه .شود می شناخته نيز نامه دستور
 ماستما با نيداتو می .تندسه PDL در که ندک تجویز شما برای
 :نيدک درخواست و یدريبگ

 PDL . از کاپی یک

دواسازانی و اندهندگ ئهارا گروه درباره معلوماتی  

 .کردند جادیا را PDL که )فارمسست(
گيریممی تصميم چگونه ینکها مورد در پاليسی از کاپی یک  

 .دنگير قرار پوشش حتت اییدواه چه
 در که دوایی برای مجوز خواسترد نحوه PDL نيست. 
 تهيه ما دهنهد ارائه شبکه در ای انهدواخ از را خود دواهای یدبا شما
 تحت شما های خهنس که ندک می حاصل اطمينان این .دکني
 ما با ودخ نزدیک دواخانه یافتن به کمک برای .دنگير می قرار ششپو

 .یدريبگ تماس
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فیاضا اتمومعل  خدمات
 دهننک کترش های نهاخاود زا یدبا اعضا

Apple Health PDL از ما .دکنن استفاده
 ليست دریافت برای .کنيم می استفاده
 1561-440-800-1 مارهش با ها دواخانه

TTY: 711)( یدريبگ تماس. 

 یا یزاساود خدمات
 فارمسی

 کودکان برای صحی های مراقبت خدمات

 نام به حیص های مراقبت مزایای از سال 21 زیر جوانان و کودکان
 برخوردار )EPSDT( اویدت و تشخيص ای، دوره و گامنزوده آزمایشات

 آزمایشاتی، دماتخ از کاملی طيف شامل EPSDT.تندسه
 شناسایی به ندانتو می ها یشماآز .است معالجوی و يصیختش

 صحی های مراقبت یا رفتاری جسمی، حتص بالقوه نيازهای
 معالجه و يصتشخ به نياز است کنمم که نندک کمک دیرش

 .باشد داشته بيشتری
EPSDT طبی ضروری جهمعال و تشخيصی آزمایش گونه هر شامل 
 الزم رفتاری یا فيزیکی صحت عيتضو بهبود یا صالحا برای که است
 کودکی از حمایت برای نياز وردم افیضا ماتدخ شامل این .است
 .دارد شدیر تاخير که است
 اثرات هشکا و شرایط شدن دترب از جلوگيری خدمات این هدف

 و زودهنگام دسترسی EPSDT.است ودکک صحی مراقبت مشکل
 می تشویق وانانج و کودکان برای را صحی های مراقبت به مستمر

 .کند
 یا سالم ودکک معاینه یک عنوان به اوقات گاهی EPSDT یشمازآ

 شرایط واجد سال 3 زیر کودکان .شود می ناميده خوب مراقبت
Bright Futures EPSDT مهنابر اساس بر سالم کودک معاینه
 هر در سالم کودک نهیامع شرایط واجد سال 20 تا 3 و د،نتهس
 :باشد زیر واردم شامل یدبا کودک آپ چک .هستند تقویمی سال
 رشد و حتص کامل خچهیتار. 
 کامل فيزیکی ینهامع یک 
 صحت سابقه و سن اساس بر حتص مشاوره و آموزش. 
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PCP 

اییبين تست  

  .شنوایی تست

  .البراتواری های تست

سرب آزمایشات  

  .يدکن مرور را خواب یا خوردن مشکالت

یک توسط دهان صحت خدمات و دهان حتص آزمایشات  

 نوزادان و کودکان دانند طب به دسترسی شرایط واجد
.(ABCD)

).ها واکسين( سازی ایمن
 .روانی حتص آزمایشات

 

 

  .ادمو مصرف اختالل آزمایشات

 کودک طبی دهدهنئهارا توسط صحی عيتضو یک که هنگامی
 جامنا را آتی موارد کودک )های( دهنهدارائه شود،می داده يصتشخ

 :داد خواهند
 یا کند؛ معالجه زا کودک است دهدهن ارائه فعاليت حيطه در اگر 
 که د،دهي ارجاع مناسب صصمتخ یک به اویدت برای را کودک 

 خصصیت های ارزیابی یا ضافیا آزمایشات شامل است ممکن
 :مانند باشد،

 ی،رشد ارزیابی •
 جانبه، همه روان صحت •
 یا مواد، مصرف ختاللا ارزیابی •
 .یهتغذ مشاوره •
 ارائه به را خود خدمات نتایج معالج دگاندهن ارائه •

 همه .دهند می ارجاع EPSDT آزمایشات )های(دهدهن
 ساله 20 ودکانک برای ش،پوش حتت غير جمله از مات،خد
 .شوند بررسی طبی نياز نظر از باید کمتر و

 :از عبارتند ضافیا خدمات
فیاضا اتمومعل  خدمات

 ماهه 24 و ماهه 18 دکانوک همه ایرب
 .است موجود

 متيسوا شمایزآ
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فیاضا اتمومعل  خدمات
 زا عجارا با رکمت و ساله 20 کاندوک ایرب

PCP شما. 
 های اقبترم

 کایروپراکتيک

 18 ماهگی، نه دکانوک همه ایرب شمایزآ
 دسترس در ماهگی 30 تا 24 بين و ماهگی
 .است

 دیشر شمایزآ

 .رکمت و سال 17 دکانوک ایرب ششپو حتت
 .شود یيدات ما توسط باید
 طریق از این ه،سال 20 تا 18 جوانان برای
 مدت طوالنی حمایت و دیسالمن اداره

ALTSA)( برای .شود می داده ششپو 
 .دکني مراجعه 41 صفحه به تماس معلومات

 سنگرن یا یرستاپر
 صیوصخ وظيفه

)PDN( طبی نامهرب یا 
 کودکان فشرده
(MICP) 

 رفتاری صحت

 اختالالت جهمعال و روانی حتص خدمات شامل رفتاری صحت خدمات
 از حمایت یا یشماآز مشاوره، به نياز صورت در .است وادم مصرف
 دهدهن ارائه یک تا کنيم کمک شما به توانيم می ما رفتاری، صحت
 استم )TTY: 711(1561-440-800-1 شماره به ما با .يدکن پيدا
 .دکني انتخاب ما دهدهن ارائه فهرست از را ای دههند ارائه یا یدريبگ

فیاضا اتمومعل  خدمات
 ومتيسوا طيف اختالالت به المبت ادراف به یرفتارلليتح

 مهارت ودبهب در رشدی های ناتوانی سایر )ABA( کاربردی
 می کمک رفتاری و اجتماعی اطی،بارت های
 .کند

 لشام است نممک SUD یومعالج خدمات
 مواد مصرف اختالل
 یومعالج خدمات

:شدبا زیر موارد
 .(SUD) ارزیابی 

 معالجه به رجاعا و مختصر اخلهمد 
 داییز مس( کرت یتردیم( 
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فیاضا اتمومعل  خدمات

 سرپایی )اویدت( معالجه 
 فشرده سرپایی اویدت 
 اقامتی و بستری اویدت 
 سيهود( قضيه یتردیم( 

 رارق ششپو حتت مانیز انیرو صحت خدمات
 روانی، صحت داکتر توسط که گيرندمی
 ،وزمج ایردا انیرو صحت ورمشا ،سانشنارو

 صصمتخ یا جاز،م کلينيکی اجتماعی مددکار
 جوزم دارای انوادهخ و ازدواج )درمانشناس(

 مستقل جهمعال و ارزیابی ملشا .شوند ارائه
.(E&T) 

 یودات انی،رو صحت
 تریسب

 رارق ششپو حتت مانیز انیرو صحت خدمات
 روانی، صحت داکتر توسط که گيرندمی
 ،وزمج ایردا انیرو صحت ورمشا ،سانشنارو

 صصمتخ یا جاز،م کلينيکی اجتماعی مددکار
 جوزم دارای انوادهخ و ازدواج )درمانشناس(

 .شوند ارائه
 شامل است ممکن روانی صحت خدمات
 :شدبا زیر موارد
 فستن ارزیابی 
 فردی معالجه خدمات 
 دوایی مدیریت 
 همتایان حمایت 
 ختصرم تداوی و اخلهمد 
 خانوادگی معالجه 
 یک در دهش ارائه روانی صحت خدمات 

 مسکونی محيط
 روانشناختی ارزیابی 
 انربح خدمات 

 یودات انی،رو صحت
 سرپایی
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فیاضا اتمومعل  خدمات
)MAT( اود کمک با جهمعال انوعن به قبالً

 استفاده مورد دواهای .شد می شناخته
 .مواد مصرف اختالالت برخی معالجه برای
 مارهش با خاص جزئيات برای

TTY: 711) 1-800-440-1561( تماس ما با 
 .یدريبگ

 اختالل ایرب اهاود
 MOUD)( يدیئاپيو

 به که هستند دولتی وجوه )GFS( ایالت-ومیمع های وقندص
 پرداخت به کمک برای )MCOs( دهش دیریتم مراقبت های سازمان
 به .شود می ارائه د،تنيسن Medicaid ششپو تحت که خدماتی
 مسکونی )BH( تاریرف صحت جهمعال برای ختت و اتاق ال،ثم عنوان

 .شود می بازپرداخت GFS با و نيست Medicaid پوشش حتت
ً  برای معموال آنها .است متفاوت منطقه اساس بر GFS مالی خدمات

 .شوند می متصل تاریرف صحت دماتخ سایر به ضافیا بودجه تأمين

 تغذیه

فیاضا اتمومعل  خدمات
 رکمت و ساله 20 یانرمشت ایرب ششپو حتت
 ارائه توسط ارجاع و طبی لزوم صورت در
 .دهدهن
 ارزیابی طبی، یهتغذ عالجهم شامل 

 که است ایطیرش ایرب هورمشا و تغذیه،
 ثبت تغذیه خصصتم یک عمل حدودهم در

 .است جهمعال و ارزیابی برای )RD( شده

 طبی یهتغذ معالجه

 ثبت همه ایرب یقیزرت یهتغذ زماول و ها لمکم
 .دگانکنن نام
 تمام برای خوراکی یهتغذ لوازم و صوالتمح
 .لهول یهتغذ انکنندگ منا ثبت ایرب نسني

 و اکیورخ یهتغذ
 تزریقی
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فیاضا اتمومعل  خدمات
 ایرب دهانی اکیورخ یهتغذ التوحصم

 ودیمحد دتم برای کمتر و لهسا 20 مشتریان
 .حاد مریضی به گیرسيد برای

 مدت طوالنی مریضی یا خاص صحی مراقبت نيازهای

 طوالنی مریضی یا خاص صحی مراقبت نيازهای داشتن صورت در
 ماتدخ یا Health Home برنامه طریق از است ممکن مدت،

 ممکن این .يدشاب شرایط واجد ضافیا دماتخ از مراقبت هماهنگی
 خیبردر .شدبا خصصانتم به مستقيم دسترسی شامل است
 تان PCP عنوان به خود خصصتم از نيدابتو است ممکن موارد،

 و مراقبت گیهماهن مورد در بيشتر اتمعلوم ایبر .دکني استفاده
 .یدريبگ تماس ام با مراقبت مدیریت

 )درمان( معالجه
فیاضا اتمومعل  خدمات

 به صخا اتمومعل ایرب .است دوحدم یتزم یک نای
 تماس ما با )TTY: 711( 1561-440-800-1 شماره

 ودیتمحد است ممکن زیر مراکز از یک هر در .یدريبگ
 :شود اعمال

 سرپایی کلينيک 
 سرپایی شفاخانه 
 دارای انگیخ صحت سازمان یک توسط خانه 

 Medicare تصدیق
 شدر مرکز یک در کمتر و سال 20 کودکان برای وقتی
 :ديببين .شودمی ارائه شده تأیيد عصبی

doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/970-199-
NDCList.pdf 

 شیانبخوت
 سرپایی

 شغلی،(
 و فيزیکی
 معالجه
 )گفتاری
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کندمی کمک شما به که صحی هایاقبترم خدمات  خدمات
شرایط يلدل به که را روزانه عملکردهای و هامهارت  شیتوانبخ

 دست به ليهوا ابیاکتس یا ژنتيکی مادرزادی،
 این .يدشخب هبودب یا بگيرید یاد د،نيک حفظ اند،دهامني
 شماره به خاص جزئيات برای .است ودمحد مزیت یک

(TTY: 711) 1-800-440-1561 یدريبگ تماس ما با. 
 اعمال حدودیتم است ممکن زیر مراکز از یک هر در

 :شود
 سرپایی کلينيک 
 سرپایی شفاخانه 
 دارای خانگی ترزیقی سازمان یک توسط خانه 

 Medicare تصدیق

 شدر مرکز یک در کمتر و سال 20 کودکان برای وقتی
 :ديببين .شودمی ارائه شده تأیيد عصبی

doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/970-199-
NDCList.pdf 

فیاضا اتمومعل  خدمات
یرژآل های ناکسيو  رومسي( نژ آنتی

 )آلرژی
 قبلی يدیات به زنيا چاقی احیرج لعم ایرب

در قطف .است
 Centers of Excellence (COE) وردم 

 است موجودHCA . يدیات

 حیارج لعم
 چاقی

نامهرب اماتزال به دومحد  فيدبکوبي معالجه

 صصتخ
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فیاضا اتمومعل  خدمات
 یيدات به زنيا است نممک خدمات زا خیرب

 .دباشن داشته قبلی
 ییرودا معالجه

 بواسطه درمان(
 )کيمياوی مواد

 زماول و خدمات و احیرج که مانیز فقط
 دوب از کیفيزیولوژی نقایص الحاص برای مربوطه
 بازسازی یا کیفيزی ترومای مریضی، تولد،

 ارائه سرطان از پس معالجه یبرا ماستکتومی
 .شود

 یباییز احیرج

 .است دوجوم قبلی يدتای نوبد دومحد عمناب
 .است موجود قبلی تایيد با ضافیا لوازم

 دیابت زماول

 قبلی يدیات به زيان است نممک ماتدخ نای
 .ندباش داشته

 زدیالي

 ضد اهایود زیوتج وزمج که ای دهدهن ائهرا ره
 جازم د،اشب داشته را مستقيم اثر با ویروسی
 و آزمایش را Apple Health اعضای است
 مراقبت دگاندهن ارائه شامل این .کند معالجه
 مواد مصرف اختالل ویلجمعا مراکز ه،اولي های
 .شود می سایر و

 C اتيتپه معالجه

 Apple ششپو حتت اعضا ندويپ زا خیرب
Health قرار شده یریتمد مراقبت برنامه بدون 
 شماره با خاص جزئيات برای .دنگير می

TTY: 711) 1-800-440-1561( تماس ما با 
 .یدريبگ

 وعض ندويپ

 نسيجکا یومعالج ماتدخ و زماول ات،زيهتج
 انکنندگ امن ثبت ایبر ضروری تنفسی یا/و

 .شرایط واجد

 و نيجسکا خدمات
 تنفسی
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فیاضا اتمومعل  خدمات
 اتمومعل ایرب .است دوحدم یتزم یک نای

 1561-440-800-1 شماره به خاص
TTY: 711)( بگيرید تماس ما با. 

 اپ ضارام یودات

 نوبد یا با رباالت و سال 18 انیرمشت همه ایرب
 می داده پوشش قبلی يدیات یا PCP ارجاع
 Community با بيشتر اتمعلوم ایبر .شود

Health Plan of Washington شماره به 
TTY: 711) 1-800-440-1561( یا یدربگي ستما 

 .دکني مراجعه life-for-chpw.org/quit/ به

 ترسگ کرت

 و ها اجنسيتیرت حتص به طوبرم خدمات
 اویدت شامل جنسيتی نارسایی درمان

 و بلوغ کوبرس درمان ونی،هورم جایگزینی
 ممکن خدمات این .است روانی صحت خدمات
 .ندباش داشته قبلی جوزم به نياز است

 صحی خدمات
 درجنترنس

 )تراجنسيتی(

 حتص شبخ یا دوخ PCP به يدانوت می شما
 .کنيد مراجعه محلی

 TB)( لس معاینات
 بعدی درمان و

فیاضا اتمومعل  خدمات
اییوشن مایشاتزآ تست  های تست

 شنوایی
 شناسی

 .است رکمت و سال 20 دکانوک ایرب ایازم
 بالق که دیاراف تمام برای جایگزین قطعات
 .اند داده امانج ایمپلنت

 هایدستگاه
 ایمپلنت

Cochlear و 
 هایدستگاه
 لنگر سمعک

وانیخاست
 .(BAHA) 

 بينایی و شنوایی
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فیاضا اتمومعل  خدمات
 .دکني استفاده ما دهنده ائهرا بکهش زا یدبا شما
 .بگيرید ماست ما با مزایا از اطالع برای
 اتصاالت و نکعي کمتر، و سال 20 کاندکو برای

 يدانتو می .شود می داده پوشش افزاری سخت
 :در را عينک گاندکنن تامين

https://fortress.wa.gov/hca/p1findaprovider/
 .يدکن پيدا
 کمتر هزینه با کعين به نياز که بزرگساالنی برای
 از را عينک لنز و )فریم( قاب توانيدمی دارند،
 دهننکشرکت )آپتيک( بصری اندگدهنارائه طریق
 گانددهنارائه از فهرستی .يدنک اریدخری

-hca.wa.gov/assets/free-or:در را دهننکشرکت
low-cost/

optical_providers_adult_medicaid.pdf پيدا 
 .دکني
 ما افزوده ارزش مزایای از شیبخ عنوان به

21 Value Added Benefit)(، و سال اعضای همه 
 رایگان عينک VSP طریق از ندانتو می باالتر

 این مورد در بيشتر اتمعلوم برای .ندکن دریافت
 :دکني اجعهرم ریز رسآد رد ما سایتوب به مزیت،

.chpw.org/vision 

 و مچش معاینه
 عينک

 ادراف همه ایرب ششپو حتت یتزم یک معاینات
 .است
 وجودم زیر موارد برای )سمعک( وایینش آالت
 :است
 زیر و سال 20 کودکان

 ندارد را برنامه معيارهای که بزرگساالنی

 :ملشا والنمو های سمعک
 جانبی زماول 

 اییوشن معاینات
 سمعک و
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فیاضا اتمومعل  خدمات
 تعقيب و یريگيپ
 ها یربط

 

 

 باروری صحت/خانواده تنظيم

فیاضا اتمومعل  خدمات
 ادهفاست ما دگاندهن ائهرا شبکه زا نيداوت می
 تنظيم کلينيک یا لیمح صحت بخش به یا يدنک

 .دیبرو خود خانواده

 متنظي خدمات
 جمله از خانواده،

 از شگيریيپ
 ضد و بارداری،
 بارداری

 کلينيک یک به ایشاتمزآ ایرب يدانوت می شما
 دوخ PCP یا لیمح حتص بخش خانواده، تنظيم
 .بروید

 مایشاتزآ
HIV/AIDS 

 اید دهرک منا ثبت Apple Health ششپو رد راگ
 يدناوت می یرداربا ایانپ زا پس د،يتهس رداربا و
 رد .يدکن افتیرد ایمانز زا پس ششپو ماه 12 تا

hca.wa.gov/apc یدزومابي بيشتر. 

 از پس ششپو
 APC)( بارداری

 طبی لوازم و اتهيزجت

 ضروری طبی نظر از که عیمواق در را طبی ملواز یا جهيزاتت ما
 می جویزت شما صحی های مراقبت دههند ارائه توسط و تندسه

 بيشتر هزینه پرداخت از قبل یدبا ما .دهيم می پوشش شوند،
 مورد در بيشتر معلومات برای .کنيم يدیأت قبل از را لوازم و تجهيزات
 .دگيریب تماس ما با پوشش تحت طبی لوازم و تجهيزات

فیاضا اتمومعل  خدمات
 ایرب .ندربگي تایيدیه لقب زا باید اتزيهتج راکث
 هرشما به صخا ئياتزج

 طبی اتزيهتج
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فیاضا اتمومعل  خدمات
) 1-800-440-1561TTY: 711( ستما ما با 

 .یدريبگ
 .ندکن یافترد یهیيدأت لقب زا یدبا زماول ربيشت
 شماره به خاص جزئيات برای

TTY: 711) 1-800-440-1561( تماس ما با 
 .یدريبگ

 طبی زماول

(x-rays 
فیاضا اتمومعل  خدمات

 یيدات به زنيا است نممک خدمات زا خیرب
 .دباشن داشته قبلی

 و یوژلوادیر خدمات
 طبی تصویربرداری

 یيدات به زنيا است نممک خدمات زا خیرب
 .دباشن داشته قبلی

 فقط زیر در دهش داده نشان های ودیتمحد
 :است سرپایی خيصیتش دماتخ برای

 طبی ضروری مواقع در فقط دوا آزمایشات 
 :و
 از بخشی عنوان به داکتر دستور به 

 یا طبی؛ ارزیابی
 مواد مصرف اختالل یشزماآ عنوان به 

 برای بودن مناسب ابیارزی برای
 .است الزم معالجه یا طبی آزمایشات

 خانه در دهش ارائه حمل قابل اکسری خدمات
 فلم به حدودم نرسنگ مرکز یا دهکنن نام ثبت
 مواد از استفاده شامل که است هایی

 .شود نمی کنتراست

 و یراواترالب خدمات
 اکسری

 ( اکسری یا ایکس اشعه و ها البراتوار
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 زایمان و زنان صحت

فیاضا اتمومعل  خدمات
 قبلی يدیات به زنيا است نممک عاوان زا خیرب

 .ندباش داشته
 های پمپ

 سينه شيردهی

 و نتيرو یا لومعم صحی های اقبترم خدمات
 پيش و بارداری های مراقبت ندنام نهارشگييپ

 معاینه باروری، صحت ماموگرافی، زادی،
 شمایزآ ی،رداربا زا یريشگيپ ماتدخ می،وعم
 .شيردهی و مقاربتی های بيماری جهمعال و

 صحی های اقبترم
 زنان

 ششپو ،CHPW در

 دهيممی ارائه که اضافی خدمات
Apple Health

 می ئهارا را یربيشت مزایای و ماتدخ ما .است
 دهش تهساخ شما مناسب ما

 هيچ که دهيم

 با یا .کنيد مراجعه به بيشتر، وماتمعل برای
 نرس خط

 کندمی کمک تانخانواده و شما به و ندارد شما برای ایهزینه
 .يدشاب اشتهد تریسالم گیزند
 هر در .مجازی مراقبت و )نرسنگ( تاریپرس مشاوره خط
 .دکني مراجعه داکتر یک به یودوی یا تليفون طریق از شب، یا روز زمان،

chpw.org/virtualcare
)TTY: 711( 2920-418-866-1 شماره به ما ساعته

 .نيدک صحبت دهش راجستر نرس یک با تا یدريبگ تماس
24 

 طریق از برنامه این ).نوزاد و زایمان از مراقبت( اول های گام
 ماتدخ .شود می ارائه واشنگتن ایالت صحی های مراقبت اداره

 .هدد می ششپو آنها نوزادان و درآمد کم باردار زنان برای را مختلفی
 به بيشتر وماتمعل برای

cost-health-care/
i-need-medical-dental-or-vision-care/first-steps-maternity-

 .يدنک مراجعه

https://www.hca.wa.gov/free-or-low-

and-infant-care 
 تليفون یک دریافت شرایط جدوا است ممکن .رایگان همراه تليفون
 پاداش .يدباش متنی های پيام و ماهانه تماس دقيقه و گانیرا همراه

 سيم بی تليفون طرح که کسانی ایبر دهش اضافه نسبو یا

41 
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SafeLink هيچ از استفاده ونبد توانيد می شما :ندکن می انتخاب را 
 وماتمعل برای .بگيرید استم CHPW با خود ماهانه های دقيقه از یک

 .دکني مراجعه chpw.org/free-cellphone به بيشتر،
 را صیخا دتم طوالنی دواهای اگر .شود می پر روزه 90 نسخه
 باال، خون فشار شکر، یا دیابت روانی، صحت( مزمن ایطشر برای

 د،ينکمی مصرف )قلبی مزمن تکليف یا کرونر، عروق بيماری
 Community Health( جامعه صحی مرکز دواخانه از يدانتومی

90 Center طرف هایدواخانه و يدکن افتیدر روزه  دوای یک خود )
 به بيشتر، اتمعلوم برای .يدنک انتخاب را قرارداد

chpw.org/prescription-drugs کنيد مراجعه. 
 کودکان و بزرگساالن مردم، از بسياری .رفتاری صحت از حمایت

 به بوطرم التمشک با خود دگینز از مقطعی در کسان،ی طور به
 ما سایت وب .شوند می مواجه درخم مواد مصرف یا روانی صحت

 عيتضو یک دیریتم و شناخت مورد در سنين همه برای معلوماتی
 در بيشتر وماتمعل .دارد درخم مواد مصرف یا وانیر صحت

.chpw.org/behavioral-health 
 شرایط واجد .Amazon Prime تخفيف

 از بيش ندانتومی
Apple Health اعضای

Prime از .دکنن دریافت  عضویت برای تخفيف 50%
 کتاب و موسيقی فلم، عالوهبه اقالم هاونميلي روزه دو رایگان ارسال

 در بيشتر وماتمعل .ببرید لذت رایگان الکترونيکی
.chpw.org/amazon-prime/ 

 VAB)( افزوده ارزش مزایای
 توسط )VAB( افزوده ارزش مزایای

مزایای بر عالوه و شود می ئهارا
Community Health Plan of

Apple Health Washington شما 
 اختيار در مراقبت برای را بيشتری های گزینه توانند می اینها .است
 .بپردازند صحت کننده تعيين اجتماعی املوع به و ندهد قرار شما
VAB ارندند شما برای ای هزینه هيچ و ندسته هنداوطلبا ها. 

 CHPW.بزرگساالن ایبر رایگان عينک
 اعضای هب را )لیاص لنزهای
 هر را چشم معمول معاینات همچنين

21 
 و قاب( رایگان های عينک

 ما .هدد می ارائه باالتر و سال
 می ششپو یکبار ماه 24

 های مراقبت اداره طریق از سال 21 زیر کودکان های عينک. (دهيم
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 پوشش حتت صحی
chpw.org/vision 

به بيشتر اتجزئي برای ).هستند Apple Health
 .يدنک مراجعه

 در ندانتو می CHPW اعضای
 تا موعجم

 ).جایگزین( بدیل های تداوی
 مراجعه سال در کایروپراکتيک و ماساژ سوزنی، طب بار 20

 در بيشتر اتجزئي قبلی جوزم یا رجاعا به نياز ونبد .دکنن
.chpw.org/alternative-treatments/ 

.ChildrenFirst™ صحت برای خوب شروع یک تان اطفال و شما به 
 ودکانک و باردار اعضای به ما ™ChildrenFirst برنامه .هدد می بهتر
 کودک حتص و زایمان از پس تولد، از قبل معاینات برای هدیه کارت
 chpw.org/childrenfirst. در بيشتر معلومات .هددمی پاداش
 ،CHPW عضو یک واننع به .پسران و دختران کلپ در تعضوی
 دهننک شرکت کلوپ به مکتب از بعد )سال 18 تا 6( شما طفل

 تناسب های فعاليت خانگی، ارک کمک از .دارد رایگان دسترسی
 به .دیببر ذتل دیگر واردم و رایگان های وعده ميان ،)فيتنس( اندام

/and-girls-club-chpw.org/boys دکني مراجعه. 
 می )سال 18 تا 6( شما اطفال .کودکان برای کییزفي ورزش

 از را ورزشی فيزیکی نهیامع ای هزینه هيچ دونب سال هر ندناتو
 شما طفل نهالاس آپ چک بر عالوه این .دکنن دریافت خود داکتر
 chpw.org/sportsphysical. در جزئيات .است
 هر .هدد می پوشش کودکان تنهخ برای $200 تا CHPW.ختنه
 واجد باشد شده تعيين پسر لدتو دوب در که سال 18 زیر کودک
 chpw.org/circumcision. در جزئيات .است شرایط
 یک به یک حمایت از آن از بعد و اریدراب ولط در .بارداری از حمایت
 و سينه رایگان شيردهی پمپ شامل چنينهم مزایا .شوید برخوردار

 در بيشتر معلومات .است لیمح منابع به دسترسی
.chpw.org/chpw-benefits-plus/healthy-you-healthy-baby 
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 مراقبت هماهنگی

 پيچيده قضيه یا دوسيه مدیریت خدمات

 با اعضایی به کمک ایبر است خدماتی دهچيپي قضيه مدیریت
 مراقبت دریافت برای صحی های مراقبت چندگانه یا دهپيچي نيازهای

 نظر در با شما مراقبت کردن نگهماه به دوسيه مدیران .خدمات و
 است ممکن طرح نماینده یک .ندکن می کمک شما افاهد گرفتن
 صحی آزمایشات اولين در که سؤاالتی اساس بر را مورد مدیریت

 است، شده داده پاسخ نام ثبت از پس شما )صحت ارزیابی(
 .هدد پيشنهاد

 یا خود برای را دوسيه دیریتم خدمات زمانی هر در يدانتو می شما
 های مراقبت اندهندگ ئهارا .يدنک خواسترد خانواده اعضای از یکی

 نيز طبی یریتمد های برنامه و مراقبان ترخيص، ریزان برنامه صحی،
 با یدبا شما .هندد ارجاع دوسيه مدیریت به را شما ننداتو می

 شماره با سؤال نهرگوه برای .يدکن وافقتم دوسيه مدیریت خدمات
1-800-440-1561)TTY: 711( بگيرید استم. 

 ارائه است ممکن که اضافی مراقبت هماهنگی خدمات
 دهيم

 دگیيرس خود اوليه نيازهای به باید داتبا ودخ صحت از مراقبت برای
 معهاج حمایتی تيم Community Health Plan of Washington.دکني
 ما .ندک می متصل محلی منابع به نيازها این از برخی برای را شما
 گانددهن ارائه با و دهيم رجاعا کنيم، اییشناس را منابع توانيم می
 با را شما تواند می اجتماعی های حمابت .کنيم هماهنگ شما
 و حمل مسکن، :مانند شما، جامعه در موجود های برنامه و منابع
 را جامعه حمایتی خدمات توانيد می شما .ندک متصل ذاغو نقل

 شما برای را آنها نداوت می خانواده اعضای از یکی یا بخواهيد خودتان
 ی،صح های مراقبت دگانهند ارائه مانند سایرین، .ندک درخواست

 مراقبت یریتمد کارکنان و مراقبان فاخانه،ش از ترخيص ریزان برنامه
 جامعه حمایت به ماتدخ به اتصال برای را شما ندانتو می نيز ما،

 دریافت را جامعه حمایتی ماتدخ بتوانيد ینکها از بلق .دهند ارجاع
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 شماره با ربيشت اتمعلوم ایبر .داریم نياز شما اجازه به د،کني
 .یدريبگ تماس 1-866-418-7006

 که ماتیخد یا معالجه با ارتباط در شما به وانيمتمی چنينهم ما
 یا پرستاری :مانند کنيم، کمک يدباش داشته نياز آنها به است ممکن
 WISe ،)کاربردی رفتاری ليلحت(ABA ی،خصوص وظيفه نرسنگ

 و )قاطعانه جامعه الجهمع برنامه(PACT ،)فشرده خدمات با نديوپ(
CLIP)ما کارکنان از یک هر ).کودکان دتم طوالنی بستری درمان 
 برای .شوید هدایت خدمات آن به تا ندکن کمک شما به ننداتو می
 ماست )TTY: 711(1561-440-800-1 شماره با سواالت، یا ارجاع
 .یدريبگ

 های مراقبت از فراتر اجتماعی های حمایت .جامعه های حمایت
 شما حتص بر که شما گیزند های جنبه سایر به این .است طبی
 شما به تواند می جامعه های ایتحم .ندک می کمک گذارد می تأثير
 امنيت به دستيابی در شما به د،کني پيدا ارپاید مسکن ندک کمک

 طبی های قاتمال قرار از که ندک حاصل اطمينان د،کن کمک اییذغ
 منابع سایر به را شما و د،نيک آمد و رفت خواهيد می آن از و خود

 .ندک می متصل محلی
 حیص مشکالت یا صحی مورد ینچند دیریتم .مراقبت مدیریت
 تا استجاین ما مراقبت دیریتم تيم .باشد دشوار است ممکن مزمن
 می کمک شما به شما شخصی دوسيه دیرم .ندک کمک شما به
 آنها .کنيد ریزی برنامه و کرده شناسایی را خود صحی افاهد ات کند

 ختلفیم حیص هایبرنامه و خدمات کردن هماهنگ برای همچنين
 .داشت خواهند حضور د،داری نياز حساسا بهترین برای که

 احتقانی نارسایی آسم، که اعضایی برای CHPW.جمعيت صحت
 گریمربی د،ننکمی مدیریت را دیابت یا/و COPD ،(CHF) قلب

 .هددمی ئهارا فرد به فردی سالمت
 نانچهم د،دیش خارج شفاخانه از اینکه از بعد .مراقبت انتقال
 انتقال تيم .یدارد نياز حمایت به کامل بهبودی از مينانطا برای

 انتقال شود مطمئن تا کند می کار شما شفاخانه با CHPW مراقبت
 تماس یک با شفاخانه از وجخر از پس آنها .است ساده شما ترخيص
 می که شد خواهند مطمئن آنها .نندک می بررسی را شما تليفونی
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 را خود نياز مورد دواهای و يدرسب ودخ بعدی قرارهای به يدناتو
 .يدکن دریافت
 مربی، یک کمک با .کنيم کمک توانيم می ما .کنيد ترک توانيد می

 ترک را سگرت گی،دنز برای رکت برنامه با منابع سایر و وب حمایت
chpw.org/quit-for-life/

 می Health Homes مهبرنا چگونه که بياموزید
 .یدزوبيام بيشتر در .دکني

 مدیریت تواند
 برای ندناتو می شرایط واجد اعضای .کند ترانآس را شما مراقبت
 .ندکن افتیدر کمک مراقبت، اهنگیمه الی،قانت های مراقبت
 يدناتو می .دیگر اردمو بسياری و مراقبت یریتمد صحی، آموزش
 را بيشتر معلومات

 .يدکن دریافت homes-chpw.org/health در
 صحت سازی یکپارچه برنامه .کنيد مدیریت را خود روان صحت
 صحت گانددهن ارائه به ترآسان دسترسی کانما شما به روانی
 .هدد می افیضا هزینه ونبد را يهولا های مراقبت کيکلين در روانی

 در و ندکن مشورت خصصانمت با ندانتومی مراقبت دگانکننهماهنگ
 برای .هندد جامنا شما برای را روانی حتص ارجاعات نياز، صورت
 گاندنماین از یکی با بيشتر علوماتم کسب

ارهمش به يدکن بتصح
Community Health
1-800-440-1561 Plan of Washington

)TTY: 711( نيدک بتصح. 

 به کمک برای CHPW.نجوانا رفتاری صحت خدمات از حمایت
 حورم جامعه و مکتب ه،خان دماتخ رفتاری، نيازهای دارای کودکان
 همساالن یا کتبم خانوادگی، دگینز ودکک رفتار که گامیهن .دارد
 ندم بهره تاریرف صحت ایتحم از توانند می د،نک می تلمخ را

 خدمات و ویژه های اقبتمر هماهنگی :ملشا حمایت این .شوند
 به شما طفل اگر .است خانه در دهش ارائه فشرده روانی صحت

 تليفون خطوط با ًلطفا دارد، نياز )ABA( کاربردی رفتاری ليلحت
 :بگيرید ماست ABA های تليفون شماره- ما اختصاصی

1-866-418-7004، 1-866-418-7005 )DSNP.( از توانيدمی چنينهم 
 :یدريبگ تماس ما با زیر آدرس در ایميل طریق

caremgmtReferrals@chpw.com 
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 مدیریت مراقبت برنامه بدون Apple Health خدمات
 گيرند می قرار پوشش تحت شده

Apple Health یک تحت که هددمی پوشش را دیگر ماتدخ از برخی 
 خدمات برای نهیزه واننع به نينچهم( دهش دیریتم مراقبت طرح

 هایبرنامه سایر .دنگيرنمی قرار ششپو حتت )ندشومی شناخته
 پوشش را زیر در دهش ذکر ماتدخ و مزایا جامعه، بر مبتنی
 شما PCP با ما .ایدکرده امنثبت ما در که زمانی حتی د،دهنمی

 ماتدخ این به کنيم کمک شما به تا کرد خواهيم هماهنگ
 همه برای .کنيد هماهنگ را خود مراقبت و يدشاب تهاشد دسترسی
 .يدکن فادهاست خود ProviderOne ماتدخ کارت از باید خدمات

 ما با است، دهشن فهرست اینجا در که ماتیخد یا مزایا مورد در
 مراقبت مهرناب چهکتاب دونب را Apple Health پوشش .یدربگي تماس
 :نيدک دهاهشم دماتخ از کاملی فهرست ایبر شده مدیریت

.hca.wa.gov/assets/free-or-low-cost/19-065.pdf 

 فیاضا اتمومعل خدمات
ریز دراوم لشام Apple Health ماتدخ ینهزه  جنين سقط خدمات

 :شود می

 عنوان به که دوا توسط جنين سقط 
 می شناخته نيز جنين قطس قرص
 .شود

 آن به که جراحی توسط جنين سقط 
 .شود می گفته نيز کيکلين در سقط

 هایمراقبت سازمان یک در که مشتریانی
 نامثبت Apple Health (MCO) شدهمدیریت
 به جنين سقط خدمات برای ندانتومی اند،کرده
 .دکنن اجعهمر خود MCO از خارج

 گونه هر برای بعدی های مراقبت شامل
 .است رضاوع
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فیاضا اتمومعل  خدمات
 به اییوه سالنوآمب لنق و لحم خدمات متما

 از شود، می ارائه Apple Health مشتریان
 مراقبت سازمان یک در که افرادی جمله

 .اند کرده نام ثبت )MCO( شده مدیریت

 سالنوآمب خدمات
 )هوایی(

 مينیز سالنوآمب لنق و لحم خدمات متما
 Apple مشتریان به طراری،اض غير و اضطراری

Health، سازمان یک در که افرادی جمله از 
 کرده نام ثبت )MCO( شده مدیریت مراقبت
 .شود می ارائه اند،

 سالنوآمب خدمات
 )زمينی(

 انربح ماتدخ شما، دگینز لمح ساسا رب
 برای .است دسترس در شما از ایتحم برای
 با گیزند دهننک یدتهد ضطراریا عيتضو یک

 صحت ایمرجنسی ضعيت و یک برای یا 911
 در ها شماره برای .یدريبگ تماس 988 با روانی
 .دکني اجعهرم 24 صفحه به خود منطقه
 :خودکشی از پيشگيری اتحي ملی خط برای
 يدکن سالرا مياپ یا یدريبگ تماس 988 شماره با
 د،گيریب تماس 8255-273-800-1 ارهمش با یا

 3219-461-206-1 شماره به TTY کاربران
 مصرف اختالل هایحرانب یا روانی صحت برای

ً صحت ریداا خدمات سازمان با لطفا مواد،
 از BH-ASO.یدريبگ تماس )BH-ASO( رفتاری
 در ونبد واشنگتن ساکنان ایبر رانحب خدمات
Apple Health ودنب شرایط اجدو گرفتن نظر

 را تليفون هایشماره .ندک می حمایت
 داپي زیر آدرس در یا باال 24 حهصف در يدانتومی
:يدنک

 .hca.wa.gov/mental-health-crisis-lines 

 انربح خدمات

:است ریز دراوم لامش دادرارق خدمات  دندان طب خدمات
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فیاضا اتمومعل  خدمات
 اندند رکتدا سطوت که اییه خهنس 

 .است شده نوشته
 خدمات ABCD ارائه یک توسط دهش ارائه 

 ABCD. شده تایيد دهدهن
 وسطت دهش ائهرا جراحی/طبی خدمات 

 .دندان داکتر
 جراحی مرکز تسهيالت هزینه 

 .شفاخانه/سرپایی
 برنامه دونب اندند طب دماتخ سایر

 Apple توسط شده مدیریت مراقبت
Health گيرند می قرار پوشش حتت. 
 :يدنابد بيشتر

 در آنالین صورت به 
services-hca.wa.gov/dental، یا 

1-800-562-3022  با HCA شماره به 
 .یدريبگ تماس

 را Apple Health که ایدهندهارائه یافتن برای
 :پذیردمی آنالین صورت به
DentistLink.org، یا 

http://www.fortress.wa.gov/hca/p1fi  

ndaprovider/ 
- کاندوک ایرب  عينک، میرف رمتک و سال 20

 جانبی وازمل خدمات و تماسی، لنزهای لنز،
 حتت شده یریتمد مراقبت برنامه ونبد
 .دارند قرار Apple Health ششپو

- بزرگساالن برای  لنز و فریم باالتر و سال 21
 د،نتسين Apple Health پوشش حتت عينک
 توانيد یم د،يتهس آنها خرید به مایل اگر اما
)تيکپآ( رینو دگاندهن ارائه طریق از را آنها
 تخفيفی های قيمت با دهننک کترش

 خدمات و عينک
 جانبی لوازم
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فیاضا اتمومعل  خدمات
 :دکني اجعهرم رسآد نای به .هيدد رشسفا

hca.wa.gov/assets/free-or-low-cost/
optical_providers_adult_medicaid.pdf 

MSS خدمات ایمانز زا پس و رداربا ادراف به 
 یا خانه در را پيشگيرانه آموزشی و صحی
 و سالم بارداری به تا هدد می ارائه کار محل

 .ندک کمک سالم نوزادی
ICM سال یک تا کودکان که اییهخانواده به 
 حوهن و مورد در تا کندمی کمک دارند

 حمایتی خدمات
 اول دمق مادران
MSS)(، مدیریت 
 ICM)( وزادن دوسيه

 زایمان آموزش و
(CBE) 

 آموزشی اجتماعی، طبی، منابع از استفاده
 تا بياموزند جامعه نياز مورد منابع یرسا و

 .کنند رشد ندنابتو خانواده و کودک
CBE و باردار افراد برای گروهی های صنف 
 ارائه یک توسط که زمانی آنها حامی افراد
 می داده آموزش یيدات مورد HCA CBE دهدهن

 شامل موضوعات .ندک می فراهم شود،
 تغذیه، بارداری، در دهنده هشدار عالئم

 طول در چهآن زایمان، مهنارب شيردهی،
 ایمنی و داشت، انتظار یدبا والدت و زایمان
 .است نوزاد
 به شما، منطقه در اندهندگ ئهراا برای

hca.wa.gov/health-care-services-
supports/apple-health-medicaid-

coverage/first-steps-maternity-and-
infant-care دکني مراجعه. 

تراوز قدیتص ایردا های مانزسا سطوت باید  های اقبترم
دسترسی برای .شود ارائه )DOH( بهداشت  صحت معالجه

.یدريبگ تماس ما با ماتدخ این به  بستری روانی
 کاندکو برای
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فیاضا اتمومعل  خدمات
 یربست نامهرب(

 مدت طوالنی
 CLIP)( کودکان
 تا 5 سنين برای

 )سال 17

.کنيد اجعهرم هچکتاب نای 52 صفحه به  و اقبترم خدمات
 طوالنی حمایت
 LTSS)( مدت

 لتکمي لقب روز 30 ار یزسا معقي ورمف باید
 برگشت .ندک برآورده را معافيت الزامات یا کند
 .ندشو نمی داده پوشش )آن برعکس( ها

 نواسيزیليراست
 ،)سازی عقيم(

 و سال 20 سن
 کمتر

 رضاوع احی،رج های روش لشام خدمات
 ئدزا موهای ليزر یا الکتروليز و عمل، از پس
 .است پایين جراحی برای سازی آماده برای
 با قبلی جوزم ایبر .است الزم قبلی مجوز
 به یا یدريبگ تماس 3022-562-800-1 شماره

transhealth@hca.wa.gov يدنزب ایميل. 

 صحی تماخد
 درجنترنس

 )تراجنسيتی(

Apple Health لنق و لحم خدمات ینهزه 
 صحی مراقبت های نوبت از و به )ترانسپورت(

 .ندک می پرداخت را نياز مورد ضطراریا غير
 ارائه با ها ودیتمحد و ماتدخ از اطالع برای
 در )ترانسپورت دهنیامن( نقل و حمل دهدهن

 ترانسپورت نماینده .یدريبگ تماس خود منطقه
 هزینه کم و ترین مناسب شما ای منطقه
 می ترتيب شما برای را نقل و حمل ترین
 را ترانسپورت های دهنیامن از فهرستی .هدد

-hca.wa.gov/transportation در يدانتومی
help يدنک پيدا. 

 ایرب لنق و لحم
 های اتمالق قرار
 ریطراضا غير طبی
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 )LTSS( مدت طوالنی حمایت و خدمات
– (ALTSA و خانه ماتدخ ( دتم طوالنی و سالمندی از حمایت اداره

 و مسن افراد ایبر را دتم طوالنی مراقبت ماتدخ )HCS( اجتماع
 خانه، در مراقب یک جمله از شان، های خانه در معلوليت رایاد افراد
 چنينهم HCS.هدد می ارائه معهاج مسکونی های محيط در یا

 و انسالمند های خانه از انتقال در افراد به کمک برای را خدماتی
 برنامه توسط ماتدخ این .هدد می ارائه خانواده مراقبان به کمک
 مورد در بيشتر اتمعلوم دریافت ایبر .شود نمی ئهارا شما صحی
 .یدريبگ تماس خود حلیم HCS دفتر با مدت، طوالنی مراقبت خدمات

 و دیسالمن زا حمایت هرادا عاجتما و خانه خدمات
 مدت طوالنی

)ALTSA Home and Community Services( یدبا 
 با بيشتر معلومات برای .کند يدیأت را ماتدخ این
 :یدريبگ تماس خود حلیم HCS دفتر

 ،Adams، Asotin، Benton، Chelan–1 منطقه
Columbia، Douglas، Ferry، Franklin، Garfield، 

Grant، Kittitas، Klickitat، Lincoln، Okanogan، 
Pend Oreille، Spokane، Stevens، Walla Walla، 

Whitman، 
Yakima – 1-509-568-3767 9409-323-866-1 یا 

 ،Island – 2N ، San Juan، Skagit منطقه
Snohomish،و 

Whatcom – 1-800-780-7094تسهيالت دریافت ؛ 
 سنگرن یا پرستاری

 2SKing – 1-206-341-7750 – منطقه

 3Clallam، Clark، Cowlitz، Grays – منطقه
Harbor، Jefferson، Kitsap، Lewis، Mason، 
Pacific، Pierce، Thurston ، Skamania، 

LTSS 

52 



 

 
 

 
 

      
      

             
            

             
            

   
  

   
 

   

       
          

           
  

      
     

     
   

      
      

 
     

 
     

   
     

 
      
    
     

   

 

Wahkiakum –
 1-800-786-3799 

 Developmental( رشدی های وليتمعل یا ناتوانی اداره هدف
 بزرگساالن و انکودک به کمک )

 اساس بر آنها هایخانواده و شدیر های معلوليت یا وانیتنا دارای
 مورد در بيشتر اتمعلوم دریافت ایبر .است جامعه در خابتان و نياز

dshs.wa.gov/dda/
 تماس است دهش فهرست زیر در که خود حلیم

Disabilities Administration, DDA 

 دفتر با یا کنيد مراجعه به حمایت، و خدمات
DDA یدريبگ. 

 ایرب خدمات
 دارای افراد

( دیشر های ليتوعلمیا انیونات هرادا
 خدمات یا وماتمعل به اگر .کند يدیات را ماتدخ این

DDA( یدبا 

ًلطفا د،داری نياز  ماست خود DDA حلیم دفتر با یا نیاتوان
 :یدريبگ معلوليت

 ،Asotin، Chelan، Douglas، Ferry:1 منطقه شدیر های
Lincoln، Okanogan، Pend Oreille، Spokane، 

Stevens، Whitman1-800-319-7116 ایميل یا 
 R1ServiceRequestA@dshs.wa.govبه يدنزب

 ،Adams، Benton، Columbia، Franklin:1 منطقه
Garfield، Grant، Kittitas، Klickitat، Walla Walla، 

Yakima -
 به بزنيد یميلا یا 1-866-715-3646

R1ServiceRequestB@dshs.wa.gov 
 ،2NIsland ، San Juan، Skagit منطقه

Snohomish، Whatcom : 
 به بزنيد یميلا یا 1-800-567-5582

R2ServiceRequestA@dshs.wa.gov 
ایميل یا  S2– King :1-800-974-4428 منطقه

 R2ServiceRequestB@dshs.wa.gov به يدنزب
 یا KitsapPierce1-800-735-6740 –:3 منطقه
 R3ServiceRequestA@dshs.wa.gov به بزنيد ایميل
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 Clallam، Clark، Cowlitz، Grays:3 منطقه
Harbor، Jefferson، Lewis، Mason، Pacific، 

Skamania، Thurston، 1-888-707-1202 -
Wahkiakum 

 ایميل R3ServiceRequestB@dshs.wa.gov به یا
 يدنزب

 اوليه یادگيری های برنامه

 را هایی برنامه و خدمات )DCYF( ها خانواده و وانانج کودکان، بخش
 .هدد می ارائه سال پنج زیر کاندکو برای

 و )ECEAP( کیدوک اوليه دوران در کمک و آموزش برنامه
Head Start که هستند واشنگتن کودکستان از پيش هایبرنامه 

 در وفقيتم برای را ددرآمکم هایخانواده ساله چهار و سه کودکان
 پيش کودک هر ایبر ECEAP.ندنک می آماده گیزند و مکتب

 باز مدیآدر های حدودیتم رعایت صورت در وادهخان و کودکستانی
 و ECEAP کودکستان يشپ مورد در اتمعلوم کسب برای .است

Head Start به 
dcyf.wa.gov/services/earlylearning-childcare/eceap-headstart 

 .ديکن مراجعه
 خدمات )ESIT( نوپا کودکان و نوزادان برای زودهنگام حمایت

 یا رشد تاخير با سالهسه کودکان که اندشده طراحی ایگونه به
 در آینده در و کودکی اوليه هایسال در تا سازدمی قادر را ناتوانی
 است ممکن ها يطمح .ندشاب موفق و فعال تلفخم های محيط
 یا کودکستان يشپ کودک، از مراقبت هایبرنامه ها،خانه شامل
 به بيشتر معلومات برای .شدبا آنها جوامع در و مکتب

supports/esit-development-ervices/childdcyf.wa.gov/s مراجعه 
 .ديکن

 است خانواده بر متمرکز ه،داوطلبان هاخانواده برای خانه از بازدید
 خردسال اطفال و یدجد نوزادان که هاییخانواده و باردار دینلوا به و

 طفل عاطفی و اجتماعی جسمی، صحت از تا ودشمی ئهارا دارند
 به بيشتر علوماتم برای .ندکن ایتحم شما
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dcyf.wa.gov/services/child-development-supports/home-
visiting يدنک مراجعه 

 کیدوک اوليه دوران در اوليه يریگپيش و مداخله خدمات
(ECLIPSE)

 بی و آزاری کودک
 خطر معرض در که سال پنج تا دهش لدتوم کودکان به

 گرفتن قرار دليل به است ممکن و تندسه توجهی
 د،اشنب داشته رفتاری صحت مشکالت پيچيده هایآسيب معرض در

Yakima County و King County در خدمات .هددمی ارائه خدمات
 به بيشتر معلومات برای .شود می ارائه

providers/eceap-learning-dcyf.wa.gov/services/early مراجعه 
 .دکني
 خدمات این با تباطار در شما به توانيم می ما و یدريبگ تماس ما با

 .کنيم کمک

 پوشش( پوشش تحت غير خدمات و مستثنی، خدمات
 )شوند نمی داده

 برنامه یک بدون Apple Health یا Apple Health توسط زیر خدمات
 از یکهر اگر .دنگيرنمی قرار پوشش حتت شده،مدیریت مراقبت

 را بل شوید مجبور است ممکن د،دیکر دریافت را ماتدخ این
Community Health Plan of Washington

 مزایای گزینه یا که يدنابد اینکه برای یا دارید سوالی گونه هر اگر
 یدريبگ تماس با .بپردازید

( افزوده ارزش
 .خير یا دارد جودو نيست ششپو

Value-Added Benefit( حتت که ماتیخد ایبر 

فیاضا اتمومعل  خدمات
 ششفابخ ذهبی،م اعمال نی،وزس طب
 هوميوپاتی، گياهی، درمان ای، دهقيع

 .مانیرد ژماسا یا ژماسا

 نیزجایگ اهایود

 اقبترم
 ایبر کایروپراکتيک
 و 21( بزرگساالن

 )رباالت
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فیاضا اتمومعل  خدمات
 یا بیوخالک نداشترب ت،ورص ليفت جمله زا

 .وم کاشت
 یا یییباز احیرج
 انتخابی الستيکپ

 و صتشخي
 درمان

 ناباروری،
 نیاتوان

 و جنسی،
 عملکرد اختالل
 جنسی
 و جاودزا هورمشا
 جنسی ابطهر

.خانه اترتغيي رسای یا پمر ندنام  طبیرغي اتزيهتج
 هیافر لایسو

 شخصی
 کییزفي معاینات
 برای ازني مورد

 بيمه استخدام،
 وزمج ورصد یا

 زا ندترعبا دهحتم ایاالت هایروقلم: 
•پورتوریکو 
•گوام 
 حدهتم ایاالت جينروی جزایر 
 شمالی ماریانای جزایر 
 یکاییرآم آیوسام 

 سطوت که یخدمات
 یا فدرال قانون
 و قلمروها و یتایال
 مجاز آن اتفرمتص

 نيست

 شده ائهرا خدمات
 تالایا از خارج در

 متحده
 یتوعض الت،وحصم ن،وز شکاه اهایود
 .نوز شکاه ایرب اتزيهتج یا ،پکل رد

 نوز شکاه خدمات
 لروکنت و
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 شما صحی معلومات به دسترسی

 از ایجنبه هر یا صحی برنامه دهنده،ارائه از اگر
 هستيد ناراضی تان مراقبت

 گویند می این به .دارید کایتش حق شما جازم مایندهن یا شما
 برای .کنيد ثبت را خود شکایت کنيم می کمک شما به ما .شکایت

 یدريبگ تماس 1561-440-800-1 شماره به ما با شکایت، یک ثبت
)TTY: 711( بنویسيد زیر آدرس به ما به یا: 

1111 3rd Ave, Suite 400, 
Seattle, WA 98101 

 

 

 

 

 

 دارید صحی های مراقبت دریافت برای که دیگری مشکل هر. 
 یا کایتش که دهيم اطالع شما به نامه یا تليفون طریق از یدبا ما

 در باید ما .ایم کرده دریافت کاری روز دو ظرف را شما دادخواهی
 يشب نداوت نمی اما کنيم، گیرسيد شما های نگرانی به وقت رعسا
 از رایگان خهنس یک ما با ماستبا يدانتو می .بکشد طول روز 45 از

 .يدکن دریافت را ما شکایت پاليسی

Ombuds)بازرس منازعه، حل صصختم( 
Ombuds برای رمانهحم و رایگان کمک ارائه برای که است شخصی 

 دسترس در شما رفتاری صحت ماتدخ به مربوط هاینگرانی رفع
 رفتاری، صحت از کایتش داشتن صورت در توانند می آنها .است

 شما های گرانین رفع به منصفانه دادرسی یا دنظرجدیت درخواست
 برنامه از مستقل Ombuds.دکنن کمک ممکن سطح ترین پایين در

 :باشد زیر مورد در تواند می ها دادخواهی یا یاتاکش
 شما داکتر دفتر در مشکل
 تان داکتر از بل یک دریافت

 می ارسال صيالتتح به طبی بل نشدن پرداخت دليل به
 .شود

 .شما با وردخبر حوهن یا شما مراقبت کيفيت
 .صحی برنامه یا داکتران توسط دهش ارائه خدمات
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 داشته رفتاری صحت خدمات که فردی وسطت این .شماست صحی
 حتص ماتدخ او وادهخان اعضای از یکی که صیشخ یا است،
 .شود می ارائه است، داشته رفتاری

 خود نطقهم در Ombuds با استم برای زیر های تليفون شماره از
 :يدنک استفاده

Ombuds 
 حل متخصص(

 منازعه،
 )زرسبا

ها نتیوکا  منطقه

1-800-803-8833 
 یا

360-561-2257 

Cowlitz، Grays Harbor، 
Lewis، Pacific، Wahkiakum 

Great 
Rivers 

1-888-544-9986 
 یا

509-808-9790 

sotinA، Benton، Columbia، 
Franklin، Garfield، Kittitas، 

Walla Walla، Whitman، 
Yakima 

Greater 
Columbia 

1-866-427-4747 
 یا

206-265-1399 

King King 

509-389-4485 
 یا

1-800-852-2923 

Chelan، Douglas ، Grant، 
Okanogan 

North 
Central 

1-800-584-3578 
 یا

360-528-1799 

Island، San Juan، Skagit ، 
Snohomish، Whatcom 

North 
Sound 

1-866-427-4747 
 یا

253-304-7355 

Pierce Pierce 

1-888-910-0416 
 یا

360-481-6561 

Clallam، Jefferson، Kitsap Salish 

1-877-266-1818 
 یا

509-655-2839 

damsA، Ferry، Lincoln، Pend 
Oreille، Spokane، Stevens 

Spokane 

58 



 

 
 

      
  

 
  

       
 

 

 
    

 
 

 

          
           

          
              

              
          

             
  

            
              

           
            

          
            

           
             

              
             

         
           

           

Ombuds 
 حل متخصص(

 منازعه،
 )زرسبا

ها نتیوکا  منطقه

1-800-626-8137 
 یا

509-434-4951 

Clark، Klickitat، Skamania Southwest 

1-800-270-0041 
 یا

360-489-7505 

Mason، Thurston Thurston-
Mason 

 اداری جلسات و نظر تجدید رد، مورد در مهم ماتومعل

 را خدماتی شما صحی برنامه که است زمانی )یرشذپ عدم( ردیه
 .ندکنمی ختپردا یا يدیأت د،ایکرده درخواست داکتران یا شما که

 ارسال شما برای ای نامه کنيم، می رد را ماتیخد ما که هنگامی
 رد را درخواستی سیسرو چرا که گویيم می شما به و کنيم می
 و حقوق .است ما تصميم رسمی ميهالاع مهنا این .ایم کرده

 اطالع شما به نظر تجدید درخواست حوهن مورد در را خود معلومات
 .هدد می
 معلومات تمام نبوده، صحيح که يدکن می فکر ،دهستي مخالف اگر

 توسط یدبا ميمصت دکني می فکر یا است، دهنش تهفرگ نظر در طبی
 هر دمجد بررسی خواسترد دارید حق ود،ش بررسی دیگری شخص

 شما به ما .نظر تجدید ندیويگم این به .دباشي تهداش را تصميمی
 .هيددب نظر یدتجد درخواست تا کنيم می کمک
 دوباره خواهيدمی ما از که است زمانی دیدنظرتج ستاوخرد

 رد سیسرو یک برای نيداتو می شما .کنيم بررسی را تاندوسيه
 ما به تا يدیسنوب نامه یا یدريبگ تماس توانيد می .يدکن اعتراض شده
 دنظردیجت درخواست رد تاریخ از روز 60 ظرف باید اما دهيد، اطالع
 کنيم کمک شما به توانيم می ما .هيدد اطالع ما به را خود

 دیگری شخص یا شما دهدهنارائه .هيددب نظر یدتجد درخواست
 که يدکن امضا اگر د،نک دنظردیجت درخواست شما برای تواندمی

 تا يدهاخومی اگر .نيدک اعالم دنظرجدیت درخواست با را خود موافقت
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 که خدماتی دریافت به کنيم،می بررسی را خود تصميم که زمانی
 دنظرخواهییجدت برای روز 10 فقط د،يهد ادامه دکنيمی دریافت
 شما به و داد خواهيم پاسخ شما به کتبی صورت به ما .دارید فرصت
 افتیدر روز پنج ظرف را شما رظدندیجت خواسترد که گویيممی
 بررسی را شما جدیدنظرت روز 14 ظرف ما موارد، بيشتر در .ایمکرده
 زمان به يریگ ميمصت رایب اگر .گرفت خواهيم تصميم و کرده

 جدیدنظرت تصميم .گویيمب شما به یدبا باشيم، داشته نياز بيشتری
 .شود گرفته روز 28 ظرف باید
 نظر یدتجد درخواست کتبی یا شفاهی صورت به يدانتو می شما
 دکني ارسال زیر آدرس به را کتبی نظر یدتجد خواسترد .دکني

1111 3rd Ave، Suite 400، Seattle، WA 98101، 206( به فکس یا( 
 به ایميل یا652-7040

customercare@chpw.org. کنيم کمک شما به توانيم می ما 
 دنظردیجت درخواست برای .يدکن ثبت را خود نظر یدتجد درخواست
 تماس ما با )TTY: 711( 1561-440-800-1 ارهمش به شفاهی،

 .یدريبگ
 و هيدد ادامه اتدمخ دریافت به رظدندیجت ندیآرف طول در اگر :توجه

 یدوش مجبور است ممکن دهيد،ب دست از را دنظرجدیت درخواست
 .بپردازید ایدکرده دریافت که را یخدمات هزینه
 یا شما فوری، صحی یا طبی شرایط برای .است فوری اگر

)ریفو( سریع دنظرجدیت درخواست ما با تماس با يدانتومی داکتران
 روز سه طی د،نک ایجاب شما صحی یا طبی شرایط اگر .دکني

 درخواست ایبر .شودمی گيریتصميم شما هایمراقبت درباره
 اگر .دارید نياز ترسریع تصميم به چرا بگویيد ما به سریع، رظدندیجت

 همان در شما دنظردیجت درخواست کنيم، رد را شما درخواست
 تصميم اگر .شودمی بررسی باال در شده ذکر زمانی های ودهمحد
 هب سریع دنظردیجت درخواست از شما درخواست تغيير بر مبنی ما

 کایتش يدناتومی د،دارین دوست را استندرد دنظرجدیت درخواست
 جدیدنظرت واستدرخ برای شما درخواست رد صورت در .دکني

 آن ليلد وانيمتب تا بگيریم تماس شما با کرد خواهيم الشت سریع،
 روز دو ظرف یدبا ما .دهيم پاسخ ؤالیس هر به و دهيم توضيح را

 .کنيم ارسال کتبی اطالعيه یک گيری، تصميم از پس
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 که دارید را حق این د،تييسن موافق جدیدنظرت ميمصت با اگر
 دادرسی لسهج یک در .يدکن اداری دگیيرس یا دادرسی درخواست

 کار HCA یا ما برای که اریدا حقوق ضیقا یک اداری، گیرسيد یا
 .کند می بررسی را شما دوسيه کند، نمی
 دگیيرس واستدرخ برای ما نظرددیتج تصميم تاریخ از روز 120 شما
 نمودن رد از قبل که را ماتیخد يدهاخومی اگر .یدراد صتفر اداری
 تا دارید صتفر روز 10 فقط دهيد، امهدا یددرکمی دریافت ما

 .کنيد اریدا رسيدگی درخواست
 يدیوبگ اداری جلسات دفتر به باید اداری، دگیيرس واستدرخ برای
 دليل .است دخيل Community Health Plan of Washington که

 که خییرتا و ده؛ش رد که خیتاری ه؛شد رد خدماتی چه رسيدگی؛
ً  و آدرس نام، تماح چنينهم .است شده رد نظر یدتجد درخواست

 .يدنک درج را خود تليفون شماره
 :طریق از گیرسيد برای درخواست ارسال

 ارهمش به )oah.wa.gov( اداری جلسات دفتر با تماس .1
1-800-583-8271، 

 یا

 :به نامه .2
Office of Administrative Hearings

P.O. Box 42489 
Olympia، WA 98504-2489 

 بخواهيد دیگری خصش از یا يدکن صحبت وکيل یک با يدانتو می شما
 ایبر اگر .ندک گینمایند دگیيرس یا دادرسی جلسه در را شما که

nwjustice.org
 .یدريبگ تماس 1014-201-888-1 در NW Justice CLEAR خط
 به دارید، نياز کمک به وکيل یافتن

 برای خود ميمصت وضيحت برای ای اطالعيه اداری دگیيرس ضیقا
 این د،ارید خالفتم گیرسيد ميمصت با اگر .ندک می ارسال شما

ً  واستدرخ با یا HCA استيناف هيئت به مستقيما که دارید را حق

 با یا کنيد مراجعه
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 (IRO ( مستقل بازنگری ازمانس یک توسط خود دوسيه بررسی
 .يدکن اعتراض ميمصت این به نسبت

 در دنظردیجت درخواست ایبر دامیاق اگر :مهم انیمز محدودیت
 از روز 21 ظرف کمهحم تصميم د،يهدن جامنا گیرسيد ميمصت مورد
 .شودمی تبدیل نهایی کمح به پست، ارسال تاریخ
 بررسی خواسترد توانيد می د،ارید خالفتم گیرسيد ميمصت با اگر

 است ممکن و یدارند مستقل بررسی به نيازی شما .دکني مستقل
 بررسی خواسترد HCA استيناف هيئت از و بگذرید مرحله این از
 .دکني

IRO برای که ميشود جامنا تریکدا یک توسط مستقل بررسی یک 
 و یدريبگ تماس ما با یدبا ،IRO تواسخدر برای .ندک نمی کار ما

 IRO یک از دگی،يرس گيری تصميم نامه دریافت از پس روز 21 ظرف
 ظرف را افیضا معلومات نهگو هر یدبا شما .نيدک بررسی درخواست

 را IRO تصميم .يدده قرار ما ختيارا در IRO خواسترد از پس روز پنج
 .داد خواهيم اطالع شما به

 استم )TTY: 711(1561-440-800-1 رهشما با راهنمایی برای
 یک درخواست است ممکن است، خطر در شما صحت اگر .یدريبگ

 شتهاد را بررسی این درخواست اگر .يدشاب داشته سریع تصميم
 تقلسم بازنگری سازمان به کاری روز سه ظرف شما دوسيه د،باشي

)IRO( بررسی این برای نيستيد جبورم شما .شد خواهد ارسال 
 .داد خواهيم العاط شما به را IRO تصميم .یدازردپب ای هزینه
 یک که نيدک درخواست نيداتومی نيستيد، موافق IRO ميمصت با اگر
 شما دوسيه بررسی برای HCA استيناف هيئت از جدیدنظرت ضیقا
 تصميم مهنا دریافت از پس تا دارید صتفر روز 21 فقط شما .هداوبخ

IRO، عیقط رظدندیجت قاضی ميمصت .يدنک بررسی خواسترد 
 دوسيه بررسی برای دنظردیجت ضیاق از درخواست برای .است
 :شما

د،گيریب تماس 5212-728-844-1 شماره با  

 

 یا

 :به يدنویسب نامه
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HCA Board of Appeals
P.O. Box 42700 

Olympia، WA 98504-2700 
 شما حقوق

 :یدراد حق شما نام، ثبت یک عنوان به
اوی،تد از امتناع جمله از خود، صحی های مراقبت درباره  

 رفتاری و فيزیکی صحت ماتدخ شامل این .بگيرید تصميم
 .شود می
از نظر صرف موجود، معالجوی های ینهزگ مامت مورد در  

 .شوید مطلع هزینه،
PCP يدده تغيير یا انتخاب را خود.  

دریافت خود حیص برنامه در دیگری دهنهد ارائه از را دوم نظر  

 .دکني
  .نيدک دریافت موقع به را خدمات

با .است ممنوع عيضبت .شود رفتار کرامت و احترام با  

 جنسيت، ملی، منشاء رنگ، نژاد، ليلدبه تواننمی کسهيچ
 اشاتوانین ای دهقيع هب،ذم سن، جنسی، ترجيحات

 .کرد رفتار ناعادالنه یا متفاوت )معلوليت(
هيچ ونبد خود های نگرانی و صحی های مراقبت مورد در  

 .دکني بتصح آزادانه بدی جهنتي
به مربوط علوماتم و دکني محافظت خود خصوصی حریم از  

 .دارید نگه رمانهحم را خود مراقبت
دریافت و بخواهيد کاپی یک خود صحی یا طبی بقاوس از  

 .دکني
طبی دوسيه در الحاتیصا و دکني خواسترد نياز، صورت در  

 .يدده امانج خود
  :مورد در اتمعلوم کسب و درخواست

 .شما پوشش تحت خدمات و صحی های مراقبت •
 ارائه سایر و متخصصان به ارجاع حوهن و شما دههند ارائه •

 .دگاندهن
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و حقوق و خدمات مزایا، ها، پاليسی ساليانه اقلدح  

 .کنيد دریافت را اعضا هایمسئوليت
عنوان به خود های مسئوليت و حقوق وردم در اییه يهتوص  

Community Health Plan of Washington اعضای از یکی
 نيدک بيان

  .يدکن دریافت را حرانب های تليفون شماره زا ليستی

یا ذهنی پيشبرد های دستورالعمل های فورم تکميل برای  

 .نيدک دریافت کمک طبی

های مراقبت و صحی نيازهای وردم در خود گانددهن ارائه با  

 .نيدک بتصح تان صحی
جمله از خود، صحی های مراقبت مورد در گيری تصميم به  

 .یدريبگ تصميم اوی،تد از امتناع
افاهد در امکان حد تا و يدناسشب را خود حیص مشکالت  

 .يدکن شرکت شده توافق معالجوی
 Community Health Plan of و خود دگاندهن ارائه به

Washington يدهدب خود صحت مورد در مکمل معلومات. 
 

آن با که مراقبتی برای را خود دهنده ارائه های العملدستور  

 .نيدک دنبال یدا کرده موافقت

 ئهارا به شما طبی های مراقبت هزینه ختپردا نحوه
 .شما دگاندهن
 از خاصی انواع چرا ینکها و مراقبت ایبر ها گزینه همه

 .نيدک می دریافت را مراقبت
 یا مراقبت مورد در دادخواهی یا شکایت ثبت برای چگونه
 یا دماتخ رد مورد در بازنگری درخواست در کمک

 .نيدک دریافت کمک نظر یدتجد درخواست
 ها، روش و اه پاليسی شامل ما سازمانی ساختار

 .است تغييرات يهتوص حوهن و عملی، هایدستورالعمل

 ماش های مسئوليت

 :يدکن می موافقت شما ده،کنن نام ثبت یک عنوان به
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 قرار اگر .يدباش وقت سر و نيدک حفظ را ها مالقات های قرار 
 ارائه دفتر با د،ينک لغو را القاتم قرار باید یا يديایب دیر است
 .یدريبگ تماس ودخ دهدهن

 ارائه برای باید که يددهب خود دگاندهن ارائه به را معلوماتی 
 .نندک پرداخت ولپ شما به خدمات

 خدمات کارت ProviderOne عضو شناسایی کارت و 
Community Health Plan of Washington قرار همه در را 

 .بياورید خود های مالقات
 پوشش حتت که ماتیخد و خود حیص برنامه مورد در 

 .يدکن کسب معلومات تندسه
 يدکن ادهفاست صحی های مراقبت ماتدخ از نياز صورت در. 
 این اگر .دکني استفاده درستی به صحی مراقبت ماتدخ از 

 هماهنگی و بررسی برنامه در است ممکن د،ينکن را کار
 یک ،PCP یک به شما برنامه این در .کنيد نام ثبت مریض

 یک و شده کنترل مواد برای کننده ویزجت یک دواخانه،
 داده تصاصاخ طراریضا غير ایه مراقبت برای نهاخلفش

 .يدنابم برنامه همان در ماه 12 قلادح باید شما .یدا شده
 بارداری، مانند کرد، تغيير شما عيتضو یا خانواده اندازه اگر 

 برای بودن شرایط واجد یا آدرس تغيير دگی،فرزندخوان تولد،
 .دهيد اطالع HCA به ها، بيمه سایر یا Medicare بيمه

 زا استفاده با Washington Healthplanfinder در 
wahealthplanfinder.org، يدکن یدتمد ساالنه را خود ششپو 

 تولد، تأهل، وضعيت د،آمدر نندام را تان حساب در تغييرات و
 يمهب برای شدن شرایط واجد و آدرس، تغيير گی،دفرزندخوان
Medicare يدکن گزارش را ها بيمه سایر یا. 

 )احتياطی نامه وصيت( قبلی های دستورالعمل
 چيست؟ قبلی دستورالعمل

 های مراقبت برای را شما های انتخاب قبلی، دستورالعمل یک
 و داکتر به قبلی دستورالعمل .دهد می قرار کتوبم صورت به صحی
 :یدگو می شما خانواده
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 خواهيد نمی یا خواهيد می را صحی های مراقبت نوع چه 
 :اگر

 .يدهد می دست از را خود ریياهوش شما •
 تصميم صحی های مراقبت مورد در توانيد نمی دیگر شما •

 .کنيد گيری
• 

• 

• 

 یا شما عزیزان که است معنی این به قبلی دستورالعمل داشتن
 های انتخاب شما های خواسته اساس بر توانند می شما داکتر
 ایالت در قبلی عملورالدست نوع سه .دهند امانج شما ایبر طبی

 :دارد وجود واشنگتن
 به قادر شما اگر .صحی های مراقبت برای بادوام نامه وکالت .1

 دیگير می امن را دیگری شخص د،تييسن خود ایبر گيری تصميم
 .بگيرد را صحی یا طبی ميماتصت شما برای تا

 بيانيه این ).گیزند اراده( صحی های مراقبت دستورالعمل .2
 ایبر هایی اویدت يدهاخومی آیا که یدگومی مردم به مکتوب
 .خير یا شود انجام عمرتان کردن ترطوالنی

 عضو ایاهد درخواست .3

 زمان هر توانيدمی شما .يدکن صحبت خود نزدیک اطرافيان و داکتر با
 معلومات يدانتو می .دکني لغو را قبلی دستورالعمل یک بخواهيد که

 قبلی های دستورالعمل مورد در شفاخانه یا داکتر ما، از را بيشتری
 :يدناتو می همچنين شما .يدکن دریافت
 

 

 نوع چه که بگویيد خود خانواده یا داکتر به يدانتو نمی شما
 .خواهيد می مراقبتی
 دااه را خود دنب اعضای رگم از پس خواهيد می شما
 .يدنک
 مورد در دیگری شخص خواهيد می توانيد، نمی اگر

 .گيردب تصميم شما صحی های مراقبت

 مورد در را خود حیص برنامه های پاليسی تا نيدک درخواست
 .دببيني قبلی های دستورالعمل

 به را خود شکایت د،نش رعایت شما دستورالعمل اگر
Community Health Plan of Washington یا HCA ارسال 

 .دکني
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 است هرکسی برای )POLST( ارپاید اویدت برای داکتر دستور رمفو
 وردم در گيری تصميم به نياز و دارد جدی حیص ضعيتو یک که
 برای POLST فورم از اندوت می شما دهنده ارائه .دارد ارپاید اویدت

 و واضح طبی دستورات عنوان به شما های خواسته دادن نشان
 درباره بيشتر اتممعلو کسب ایبر .کند استفاده خاص

 .یدريبگ تماس ما با قبلی هایدستورالعمل

 روانی صحت قبلی های دستورالعمل

 چيست؟ روانی صحت قبلی دستورالعمل

 که است قانونی مکتوب سند یک روانی صحت قبلی دستورالعمل
 که شود یدشد درقنآ شما روانی صحت التمشک اگر هددمی يحتوض
 ممکن این .افتدمی اتفاقی چه باشيد، داشته ازني دیگران کمک به

 به قادر یا/و باشد شده تلمخ شما اوتضق که باشد انیزم است
 .يدباشن موثر ارتباط برقراری

 نمی یا خواهيد می را رفتاری چه اینکه مورد در را دیگران نداوت می
 از گيری تصميم اختيار او به که را فردی تواند می و ندک گاهآ خواهيد
 .کند اساییشن اید داده را شما طرف
 دارید، جسمانی صحت از مراقبت پيشبرد برای دستورالعملی اگر
 تا اریدبگذ ميان در خود روانی حتص ماتدخ دهدهن ارائه با را آن باید
 .ندنابد را شما های خواسته آنها

 تکميل را روانی صحت قبلی دستورالعمل یک چگونه
 کنم؟

 و روانی حتص قبلی دستورالعمل فورم از نسخه یک يدانتومی
-hca.wa.gov/health در را آن تکميل نحوه درباره بيشتر معلومات

care-serviceshca.wa.gov/health-care-services-and-
supports/behavioral-health-recovery/mental-health-advance-

 directives .نيدک دریافت
Community Health Plan of Washington، مراقبت دهدهن ارائه 

 در شما به ننداتو می نيز شما Ombuds یا تاریرف صحت های
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 :بگيرید تماس ما با بيشتر معلومات برای .کنند کمک ورمف تکميل

 ستفادها سوء و )کردن تلف( اتالف تقلب، از جلوگيری

 ماليات نشود، کنترول استفاده سوء و اتالف تفلب، که زمانی
 برای توان می را ها پول این .ندازدرپمی پول یا هزینه دگاندهن
 استفاده جامعه در Apple Health خدمات و حياتی مزایای ششپو
 ایبر فردبهصرنحم موقعيتی در شما گان، دهکنن نامثبت عنوانبه .کرد

 دهاهمش صورت در .هستيد بيهوده یا متقلبانه هایروش شناسایی
 :دهيد اطالع ما به زیر موارد از یک هر

 خدمات کارت دریافت دلب در شخصی اگر ProviderOne شما 
 به رفتن دلب در یا کند می پيشنهاد شما به را اعیتم یا پول
 می هادنپيش متاعی یا پول شما به صحی مالقات قرار یک
 .شود

 دریافت که خدماتی یا ها محموله مزایای مورد در حیضيوت 
 .يدکن می دریافت یدا نکرده

 می فعتنم ادعای دروغ به که يدناسش می را کسی اگر 
 .کند
 تقلبی، شویدمی آگاه آن از که دیگری عمل هر

 رسدمی نظر به دهکنناتالف یا کنندهفادهسوءاست

 آن يدناتو می ،دهستي مشکوک استفاده سوء یا اتالف تقلب، از اگر
 گزارش ما به فکس یا پست ل،ایمي طریق از یا آنالین صورت به را
 .دهيد گزارش ناشناس صورت به که یدارد را امکان این شما .يدهد

potential-fraud-forms.chpw.org/report به آنالین گزارش برای
 فورم يدناتو می فکس یا پست ل،ایمي طریق از گزارش برای .بروید

 در مندرج تماس معلومات از و يدکن دانلود را "احتمالی تقلب گزارش"
 chpw.org/member- در توانيدمی را فورم .نيدک استفاده فورم

waste-and-abuse-rights/fraud-center/member نيدکداپي. 

 کنيم می محافظت ماش وصیصخ حریم از ما

 افظتمح شما حیص معلومات از هستيم موظف قانون طبق ما
 ارائه برای شما وماتمعل از ما .داریم نگه صیوصخ را آن و کرده
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 استفاده حیص های مراقبت عمليات و پرداخت جه،لمعا جامنا مزایا،
 به شما معلومات از همچنين ما .ذاریمگ می اشتراک به و کنيم می
 کنيم می استفاده است الزامی و جازم ونقان طبق که دیگری دالیل

 .گذاریم می راکتاش به و
 مانند صحی علوماتم به )PHI( شده افظتمح حیص معلومات
 سایر یا عضو مارهش نام، شامل که صحی یا طبی سوابق
 هایامهبرن توسط دهش ریاذگاشتراک یا استفاده مورد هایشناسه
 زیر دالیل به HCA و حیص های برنامه .دارد اشاره است، صحی

PHI ارندگذ می اشتراک به را: 
اندهندگ ئهراا سایر و شما بين ارجاعات شامل- PCP اویدت  

 .است صحی های مراقبت
مورد در گيری تصميم ایبر PHI از است ممکن- پرداخت  

 است ممکن این .اریمبگذ اشتراک به یا کنيم استفاده پرداخت
 مورد در يریگ ميمصت و تدوای های تایيدیه ها، مطالبه شامل
 .باشد طبی نيازهای
مطالبه وماتمعل از است کنمم- صحی های مراقبت عمليات  

 که صحی برنامه یک مورد در شما به تا کنيم استفاده شما
 .دهيم اطالع کند کمک شما به نداوت می

 PHI از شما از کتبی يدیأت ونبد خاصی شرایط حتت است ممکن
 .گذاریمب اشتراک به یا کرده استفاده شما

 دوستان و بستگان سایر خانواده، اعضای به شما PHI افشای
 :اگر است جازم شما نزدیک شخصی

ً  در دوست یا خانواده مشارکت به مستقيما معلومات این •
 یا شما و است؛ مرتبط مراقبت آن برای پرداخت یا مراقبت
 شما به اعتراض صتفر یا یدا کرده موافقت افشا با شفاهی

 .یدا نکرده ضیرااعت و دهش داده
Community Health Plan of Washington یا HCA به قانون
 به و استفاده زیر دالیل به شما PHI از تا هدد می اجازه

 

 

 :بگذارد اشتراک
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 االتیا انسانی ماتدخ و حتص وزارت وزیر که هنگامی •
 اشتراک به را شما PHI که خواهد می ما از )DHHS( حدهتم

 .بگذاریم
 به کمک ملشا است ممکن که ایمنی و عامه صحت •

 مرض کنترول یا پيشگيری برای عامه صحت های سازمان
 .باشد

 يزیمم برای شما PHI به است ممکن دولتی هایسازمان •
 نياز ملی امنيت هایفعاليت مانند خاص عملکردهای یا

 .ندباش داشته
 هيئت یک توسط که زمانی خاص، واردم در تحقيق برای •

 .است شده یيدأت سازمانی یا صیوصخ حریم بررسی
 .محکمه حکم به پاسخ ندنام حقوقی، های گیرسيد برای •

 یا جنازه تشييع یرانمد با شما PHI است ممکن همچنين
 امانج در آنها به تا شود گذاشته اشتراک به انونیق داکتران
 .ندک کمک انکارهایش

 فرد یا هدشا مظنون، یافتن به کمک برای قانون اجرای با •
 سوء قربانی شما است ممکن کنيم فکر اگر .گمشده
 د،اشيب شده خانگی خشونت یا جهیوت بی استفاده،
 ميان در نيز ونیقان اماتمق سایر با شما PHI است ممکن
 .شود اشتهگذ

 .کارگران خسارات جبران قوانين از اطاعت •
 مورد است دهنش ذکر باال در که دیگری دالیل به شما کتبی يدیأت

 لغو یدا داده ما به که را کتبی یهیيدأت توانيد می شما .است نياز
 لغو از بلق شده جامنا داماتقا مورد در شما لغو حال، این با .دکني

 .شد هداونخ اعمال
)PHI( خود دهشافظتمح حیص معلومات به خواهيدمی اگر

 معلومات به دسترسی درخواست فورم د،نيک پيدا دسترسی
 در جودوم شدهافظتمح صحی

forms-tools-center/member-chpw.org/member و تکميل را 
 با تماس با را ورمف از اپیک یک توانيدمی همچنين .يداندررگب

Community Health Plan این به واشنگتن مشتری خدمات خشب 

70 

https://center/member-chpw.org/member


 

 
 

       
             

      
            

          
        

         
  

     
    

 
   

  
 

      
 

            
             

              
          

         
          

      
       

 ).TTY: 711( 1561-440-800-1 دکني خواسترد آدرس
 حریم حفظ خصوص در را شما قوقح ما که نيدکمی فکر اگر

 :توانيدمی ایم،کرده قضن PHI خصوصی
 شما عليه اقدامی هيچ ما .يدکن شکایت و یدريبگ تماس ما با 

 می دریافت که مراقبتی .دهيم نمی امانج شکایت ثبت برای
 .ندک نمی تغيير وجه هيچ به دکني

 دنیم حقوق دفتر به DHHS حدهتم ایاالت )U.S. DHHS، 
Office for Civil Rights(، در: 

ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf به یا د،کني شکایت 
 :یسيدنوب زیر آدرس

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Ave SW، Room 509F، HHH Building 

Washington، D.C 20201 
 :یا

 تماس )TDD 7697-537-800-1(1019-368-800-1 شماره به
 یدريبگ

 که هستيم ملزم ما .است کلی نمای یک فقط اتمعلوم این :توجه
PHI مورد در مکتوب علوماتم ساالنه و داریم نگه صیوصخ را شما 

 ارائه شما به را شما PHI و برنامه صیوصخ حریم حفظ اقدامات
ً  صیوصخ حریم داماتقا اطالعيه به بيشتر جزئيات ایبر لطفا .دهيم

 به بيشتر اتمعلوم برای توانيدمی چنينهم .دکني مراجعه خود
 ، Third Ave 1111 ما آدرس ،)TTY: 711( 1561-440-800-1 شماره

Suite 400، Seattle، WA 98101، ما ایميل 
customercare@chpw.org، ما سایت وب chpw.org یدريبگ تماس. 
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