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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



 

 

  
 

      

   

     

    

   

    

     

      

     

    

    

          

   

    

    

    

       

      

  

   

ت یاولمحتالوجد

يً حبمر
�  �ك با 

ة مھملالصاتا�ت ماوعلم

Community Health Plan of Washington  و

ي دلة یحلصاة یاعرلاو دممق

كتیب لا اذهم ادختسفیة اکی

م اتخدس�اءبد

� ة قطاب،تمادخل� اإلوصولمن ان کملتتي نقتطاب�إجحتاست

 .بكةاصخلا ProviderOneت ادمخة قاطبو

بك ة صاخلاضو عة یة هوقاطب .1

ك بصةخالا ProviderOneت دماخقةطاب .2

ت مادخةقطاب�ت إجحتا اذإ

ة یحلصاطط خلا ي�یغت

ك بة صالخاة یطتغص واخيصح� ينمأتم اتخدسا

ة حیصلاةیعالر� ال عوصحلة افیکی

ا د عوملاد یدحت

�  (لیة و�ة ایعالرم ادقمراختیة افیکی

م دل مع مقو��

16.......................................................................................................................... (PCP 

.....................................................................................................16ة ( یلو��  (PCP ا ة یاعرلا

ة لحاا 

ة لحاإن ودبھا ل علیوصحلك اكنمیي ا 

 �ا�تطلباوةصصخمتیة عارتمادخيقتل�سبیل إل

�  18...........................................................................................................لي ت امادخل

Telehealth 

� ن عیت

 )دُ عبن طبیب علت(ا Telemedicine )/دُ عب عن ةحیصلة ایعالر(ا

ي 
� ة طخلةعبلتات افیاشستملاکیة ووسللاحة صلت امادخمي دقموتلیادصیلاوءباط� ا�ب إهاذلك الیع

6.....................................Washington Apple Health 

7...................................................................................................................................................... 

8................................................................................................................................................... 

9.................................................................................................................................................. 

11....................................................................................................................................................................... 

Community Health Plan of Washington 

11.................................................................................................................... 

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

11............................................................................................. 

12.................................................................................................................. ProviderOne 

13........................................................................................................................................................... 

14........................ Community Health Plan of Washington 

16................................................................................................................................... 

17............................................................................................ 

18.............................................................. 

19.................................................................................................................. Community Health Plan of Washington 
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ة یحلصاة یاعرلات ادمخلد ادلسا

� ة دوجلا ينسحتج امرب

20......................................................................................................................................... 

20........................................................................................................................................................ 

 .....................................................................................................................................................21م اتخدس�اة رادج إمابر

د وھنل(اا یكمر�� �نی �صلسكا ا�ن أ�سكا) ومرحل �نی �صلن ا�سكاللت ماوعلم

22................................................................................................................................ 

ي ا ي 

لة جالعیة اعارل� ات إجتحا اذإ

 أئ راوطلات حا� �ة یعالر� ال عوصحلا

یة مسرلل املعد ایعاومدبعیة عارل� ات إجتحا اذإ

�و � � ي 
�  �ط اوطخفتاوهمقارأ

ًدعیبكنوکةلحا ي 

22............................................................................................ 

� � ك لم�ا عن 

طعة قاملبات امز

ة حیصلاةیعالرابل  ِقمن  كیتؤرقیت وتصوصخبتعاقوت

 ty Health Plan of Washingtonل ب ِقن ة ماطغملاا یازملا

ئة رطالاة یعالراوة ماعلات ادمخلا

ة طبیلاتفاصولو الیة أدصیلا

� اتماخد ل فاطل�ةحیصلة ایعالر

32....................................................................................................................................................................................... ج �علا

ص خصتلا

ر ظنلاومع لسا

یةبجان �  �ا�ة حصل/اة�ا�ظیم تن

ل ( محلاد عبة یطغتلا

طبیة لات ماستلزملاوت ادعملا

� ة سینیلة اعشا�وت

�  38.............................................................................................................................................................ة موما�وة 

لي فیة ا � �

اخت�ملا � 

أ مرلة احص

21................................................................. 

22............................................................... 

23............................................................................................................ 

24............................................................................................ 

25....................................................................... Communi 

26........................................................................................................................................ 

27.............................................................................................................................................. 

27........................................................................................................................................ 

33................................................................................................................................................................................ 

35......................................................................................................................................................................... 

36........................................................................................................................................... 

36........................................................................................................................................  (APC 

37............................................................................................................................................. 

37.................................................................................................................................................. 

38........................................................................................................................................... ھا مدقني ا ضا�ت ادمخلا
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 .....................................................................................................................................................................40ة یاعلراقسیتن

 ......................................................................................................................................40ة دقعملت احا�لة ارادإت مادخ

� ليفیة ا .........................................................................................................41ھا مدقند قي ا ض  �ة ا�یعالرق اسینتتمادخ

43................................................................................................................................................................... � ض ھاجا�ت مادخ

 )ةیطغتلابة لوممش ي�غة (اطغملا ي�غت ادمخلاوة انثتمسلات ادمخلا

 ...........................................................................................................................................51ة حیصلك اتماوعلم�ل إوصولا

ة یاعلرب اناوجمن  نبجاي و أأحیة صلطة اخلو اك أبصخالت امادخلامدقمنعٍ ضاري غ�نت كاذإ

�  .....................................................................................................................................................................52م لاظملا ينمأ

ةریاا عماستا�ت ساجلت وسامالتا�فض ولرت احا�ن مة عھمتماوعلم د ��

57.................................................................................................................................................................................... قك وحق

 ..............................................................................................................................................................................58ك تلیاوؤسم

 ...............................................................................................................................................................59ة بقسملات ایھجوتلا

 .......................................................................................................................................59بق؟ مسلاه یجوتلابد ومقصلاا م

 ..................................................................................................................................60ة یلعقلاةحلصلةبقسملاتایھجوتلا

ة؟ یلعقلاةحلصلةبقمسلاتایھجوتلابدومقصلاام

� ني كمیف کی

60.................................................................................................... 

 .........................................................................................61؟ ةقلیعلة احصللةقسبملت اھاجیولتل اماکإي 

� 

ك تیصصوخيحمن

 ........................................................................................................................61م ادخستة ا�ءساإورادها�ولحتیاع ا�من

62................................................................................................................................................................. 

50......................................................................... 

51............... 

54.............................................................. 
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يً بحرم
�  �ك با 

ngton Apple Health 

Community Health Plan of Washington 

Washi و 

!كباحبرم  ً

� 

.Community Health Plan of Washington (CHPW) 

�لیتسجال �عكا لركش  ًWashington Apple Health (Medicaid) بحرمو ً
�  �كا ب

ت. ما� الخدعل وة الحصیفیکوة مغطاك الایازمن بشأل یصفاتن المید زمب الیتكا الر هذفویس

ة؛یصحك التخطي  ي 
ك. ة لیتغطالي �فوتل Apple Healthع مل معن

�

� 

� یعي و.ةر �نولمسج

ل ثمة یبدنالة ویکولة السحصمات الخد �عك تیل تغطمتتشوك. ة لیتغطالي �فوتً ا لیرا شھًقسطة یصحال
� ن ب عبیبتط(الا� وةیقائوة العایرال

� تعن . یىرخا��

Washخ مات م الخدمعظة یم تغطتن ت. ل

ك تع لخطفتد Apple Healthأن  اهذي ا دُمة العایرالي  Apple Healthء �معظم عم

ة یة الصحعایرمات الخدو ) ُعد telemedicineوةصصتخمالوةیلو

 Community Health Plan ofکة بش ي�ین دوجوممات الخدي المقدمر وزن تك أیلعي 

ington ة مدتمعن کم تما لنا ة بصمات الخاة الخدقنطمجرا

ا. ًقبسم

� �  �ة دعمسا �عل والحصوة لئسي أح أرطك نكمیوة. لبقمة اللیلقع الیسابل ا��خك معل ص

م قرل� اعنا ل بك. اتصل بصتنن ل أبقك ة لدیلئسي أي أقلتة لحتامة یفنا الھاتطوطخید. عاومال
� � نن ثن ا�م، يح

 تحدیدي ا وتنس

(TTY: 711) 1-800-440-1561  ،ةمع� الجإً ءمسا 5ا  ًحباص 8ة عن السام ي 

ن ، عمسلاعیف ضأو  اًفوکفما  ًمصأأو  ا ًمصأكنت  أو مفضلةلاك غتلي هة یي �جلن
� ة � جت بحانك

 ��اغة للان کتلم  اذإ

ي ا ذك. إة بصة الخایصحة العایرالایا زم�ل إوصون المنکمتن تید أرك. نعدتمسانا نكمی

ي  ��اي �غةلغت بماولمع
� �  ��ما، بةی�لنج

ا ً ضنا أینكمیوك. یلعة فلكي تن أة دویولغة العدمسار الفون. س

 1561-440-800-1م قر� العنا ل بصفات، ةرشاة ا�ك لغلذ
�  �كعدتمسا

ي 
(TTY: 711)  عر وثالعي� 

ك. تتحدث لغت یماخدم قدم

 Appleه یة تغطیصحة عایعد رومك لروضحند عيولغل الصاوتت الماخد �علوصلحل لهؤمتأن

Health � ي �تجھب بطالُ مك ص بمات الخام الخدقدم . 
�  �م �ج إتاك تحك بأنص بة الخایة الصحعایرم القدم

م�عك إیلعب ك. یجیدعاومي لروفم ج�م � 

ك. عدومما تحدد دنعي روفم ج
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نمل وثملف أو االھاتي   ��عتحدث و المات أم الخدقدمب تكم �هاب إالذ
� ل وثمو المات أم الخدقدمبتكم�إهاب ة الذرشا�ة ا�ي لغمج�من لکم. یكعدومءناأثو یدیفل ال�خ

� � ین روفة اللغي المج�من لکمی

ك. عدومءناو أثیدیفل ال�خنم

� � من ج�ممات الخدج منارل بوحة لئسي أك أت لدیكان

chpw.org/contact-us/language-assistance 

ب یو� الع
�  �کید إلرب

� ین روفال

ی  �ممات الخدة فحصةریاا زضك أینكم.

hca.wa.gov/interpreter-services 

ي ي ا ذإ
ً ب ویلا

 �عنا عقومةریاك زنكم، ینالدی

�ي  من ج �

سالرأو إ � لـ ي نیرلفوا

إ ي ي ي 

(Health Care Authority (HCA 
� �  interpretersvcs@hca.wa.gov.�ع HCAـ لین روفالمن ج�ممات الخد � وى� �

ن اعلیھل وحصللجة احبتكنا ذإأو  تاموعلملاھم فة � دعامسلجة احبكنت  اذإابنل تصا ي 
� ت تعاىنكأو  ةقعاا بإ م أومن الصم� أو بف الضعی أو من العمً مصابت نكا ذإ .ىرخأت ابتنسیق ي 

 1561-440-800-1م قر� العنا ل بفاتص، داومن المه  ي�غتاب أو كا الم هذفھ، أو � تعمف السضع
� ة فلكن تو، دلایرة بقیرطلثم،ةعدمساات الدوا�ر أو بخق آینستد ب

� �متو ت، أكرتحم�ربال کقتسة �زمجھمات خدم القدمةدایعتكانما  اذك إ�ن نخنا أكانمبإك. ویلع ي 
 :ا

(TTY: 711) ا ومك بالیدوزنا تنكم. ی

� 

ً ضك أیر لفونة.صت الخاامعدن المها ي�غة أو صخال صاوة تزجھبأ

ي 

• 

• 

 711).و نا هع لتابال TTYف م هاتق(ر TTYخط 

 .ةي�بف کرحة بأعوبمطمات ولمعال
� ید. عاوم� الل إوصولل لقنل السائوب یترد أو تیعاومتحدید ال �ةدعمساال

�  �نوصصتخن یمات الذیدي الخمقدمنیناوعوءماس

ي  •
ة.صة الخاعایرجات الیاتحاأ  ي  •

مة ھمالال صت�ات اممعلو

بیلوان موقع انوع
ف تام هرقاأ

ء عم�لاة مخد

ل معت عاسا

ءعم�لاة مخد
ة سسؤلما

chpw.org 
1-800-440-1561 

TTY: 711)( 

� ي نم، ةمع� الجنن ثن ا�م  إ
� ا 8 5ة عالسا يحح باص ً

ًءمسا

Community Health 

Plan of 

Washington 

7 

https://www.chpw.org/contact-us/language-assistance/
http://www.hca.wa.gov/interpreter-services
mailto:interpretersvcs@hca.wa.gov
https://www.chpw.org/


 

 

 
  

 

 

 
  

  

 

 

 

 

  

   

 

   

 

 

   

 

  

   

  

 

 

  

  

  

 

 

   

   

   

   

   

              

         

             

          

بیلوان موقع انوع
ف تام هرقاأ

ء عم�لاة مخد

ل معت عاسا

ءعم�لاة مخد
ة سسؤلما

hca.wa.gov/ 

apple-health 

1-800-562-3022 

TRS 711 

� ي ةمع� الجنن ثن ا�م  إ

يا حاحبص 7ة عن السام ً
ًءمسا 5

� 
 Healthء عم�ة مدخ

Care Authority 

(HCA) Apple 

Health 

wahealthplanfinder.org 1-855-923-4633 

TTY 

1-855-627-9604 

� ي ةمع� الجنن ثن ا�م  إ

يا حاحبص 8ة عن السام ً
ًءمسا 6

� 
Washington 

Healthplanfinder 

ي دلیة حصلاایة عرالمو دقم
� 

�  �بیو� العنا قعوم�عمات ولمعال

 .كدعنساسونا تصال با ا�ً ضك أینكمی

ف م الھاتقرم �ساة یصحة العایرم القدم
�  �ىص ة الخایلوة ا�عایرم القدم

 �ىص الخاة یکولة السصحت الماخدم قدم
�  �ىصخان الناست ا�ماخدم قدم

نا ن لدیوکتع. سی�ل الوصول الجن أمةعایري المقدمف لم الھاتقرومسب ا�تكن تك أیلعح�قن

ي  chpw.org/find-a-doctor.�عنا یمات لدي الخدمقدمل یلد

 :ي 

:وه ي 

 :وهي 

:وهي   �ىصة الخاصتخصمة العایرم القدم

� ر دصمکكتیب لااذه�عدمعتت�أجب ی.ةنیونقات قاقاحستاوأقوقحيأئ�ین �كتیب لااذه

ن أبشت اموعللملخص ملم یدقتد جرمو هب یتكلاا ذهن مف دھلا Apple Health.ن عدحیولاتماولمعلا

مج ناربلوحلیة صیفتتماومعل �علوحصلاككنمی.كیدلةحلصایا ازم

 �ن ن

Apple Health عة اجرم�ل خنم

ا�عةحیصلایة عارلائة هید عاوقو نا وقحة فص � ي  hca.wa.gov/about-hca/rulemaking. �:عنت �ن�
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ب یتكلاا ذهم ادتخساة یفیک
�  .ةسئل�اح رطله ل بصتي تة الشخص الذفرمعه لدنال أدوم الجتخدسامات. لخدك للیلو دا هفھذ

لاتص�اجھة  ص ...وصخبسئلة أك یدلنت اكا ذإ

:HCA 

ProviderOne: • ء �مخل عدم

https://www.waproviderone.org/ 

lc ient 

https://fortress.wa.gov/hca/ • 

p1contactus 

تتجحة أو الئسك أال لدیزت � تكانذاإ 

م قر� العل صفات، ةیفضاة إعدمسال

1-800-562-3022. 

ي د Apple Healthطةخ �یغت ةرم ة العایرلل ا ُ
-یھا فل یجتسء الك أو إلغاة بصالخا

 11ة فحصال

Apple Healthمات خد �عل وصة الحیفیک

يا  تكطل خ�من خنة  ا�غاة طغمل -مضمل ّ
 37ة فحصال

-اتم داقة خطب ProviderOne ك بة صالخا

 9ة فحصال

• 

• 

•

Community Health Plan of Washington

أ و (TTY: 711) 1561-440-800-1لرقما �ع
� لخ�ن مت ن� chpw.org.�اع� � رلن� طبا ا

مهيا  -�یمات أو تغي الخدمقدمر یاتخ

 13ة فحصال
ةیدو� ة فحصال- 21اةطغملامات أو ا� الخد

ة فحصال- 44ى وکشم قدیت

ا ام تلا� ةیصحك التخطل بِرقضد  س قن مر 

اكیز� معر ثیؤ ة فحالص- 46ا

• 

• 

• 

• 

(ة یلو� ا PCPة ا� عایرم القدم ذ ك. إص ب) الخا
� �ة عدمسا �ت إتجح ةعایم ردقمدید تحا  ي

م قر� العنا بل صفات، ةیلأو
� �أ  �ع�و  (TTY: 711) 1-800-440-1561 ن�تن�ا

 /https://www.chpw.org.ط ابر� الع

ة فحصال- 13ةیبك الطتعایر
��13 - �� ات إحا�� يا�  ةحلصفاینصائخ

• 

• 

ولتن یمک خط مع لصا Nurse Advice Lineا

 TTY: 711( ) 1-866-418-2920لرقما �ع

9 
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https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus
https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus
https://www.chpw.org/
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ل اتص�اجھة  ص ...وصخبسئلة أك یدلنت اكا ذإ

ل:ثمكحساب �عأرتطي ات الي �یتغال • � ي 
� ع�  Washington Healthplanfinder، و ناونعلا ي�ت ا ي�یغت •

� ) أوWAFINDER )1-855-923-4633-855-1، و كلخد ي� ي�یغت •
� و  ،ةیعماتجة ا�الحال • �ت إن�ن��ا ��عال قتنا�

.wahealthplanfinder.org • و ملحلا ،
�. ي بيتة أو الد�وت الحا� •

10 

https://www.wahealthplanfinder.org/


 

 

 

  

      

   

       

  

 

  

     

   

  

   

   

 

م اخدتس�اءبد
� ، تامدخال �إل صوالون من کمتتلي نتقاطب �إج اتحتس

قة اطبو Community Health Plan of Washingtonقة اطب

 .كصة باخال ProviderOneخدمات 

ك بصة اخلا Community Health Plan of Washingtonضو ة عیة هوطاقب 1.

ة قل بطان تصب أیج

ة صالخاو ضة العیوه

 30ك بعد ب
�  �لیتسجال

ن ما ًومی

ة.یتغطال ي 
اقة طبم رقن وکیس

ت ماولمعيت أكاناذا إًروفنال بص. اتوضعة الیوة هقطا� بعا ًضحومكة بصالخاو ضة العیوه
� �ها رن تظھ رة مل كي أ وا ًمائك دتیوة هقل بطامتحن ك أیلعبجیوة. یحصحي �غكتقبطا �عةدوجوم

ك بة لخاصا ProviderOneت امدة خطاقب 2.

 � .ید ProviderOneت امدخقة ابطا  ًیضأیستتلق

ف مات أو �خدم قدم�هاب إلذك لتقل بطاوصورتظا� انة إجت بحالسوة. عایر� العیھا فلصتح

(711م قرال �عنا ل بصة. اتیبطة فصو 1-800-440-1561:(TTY و أcustomercare@chpw.org ذا إ

صال تا ا�ً ضك أیص بالخامات م الخدقدمن لکمیك. تقل بطاوصولبقةعای� رعلوصلحة لجت بحانك
� ة.یلهن ا�مققتحلنا لب

 �لل اخ�من  

11 
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ك ك لة بصالخا ProviderOneمات خدة قسال بطارم إتیس

كتیلهف أتشاكن اممأیا 10�ة إبعسا وحید بعد  ي ���بال
 Apple Healthیة طغت �عل وصحلل

� 
ة یهوة قاطبه ذه .

ي 
� ظ فتح. اىرخي ا�صحالمن تأة الیوقات هه بطابة تشیکیتس�ب

اذا إیقائلة تجدیدة قك بطال ً
�  �ة قت بطایقلت

 HCAل سرتن ل .ةقبطاه البھذ

ة ق� بطاعل وحصك البلطك نكمق. یالسابي 
� ل یمعمقرهشخص لدیل كر. مم ا�زا لذ، إةجدید

ك. ماتخدة ین تغطمکد تألة لقبطاه المات هذو الخدمقدمم تخدك. یسص بب الخایبید الطعاوم

ProviderOne ك إمعة قبطاه الخذ هذه. ص بالخا� 

 ProviderOneت امدخقة اطبم ادتخسا

ق یبل تط�خنمكة بصالخا ProviderOneمات خدة قن بطامة یمقة رنسخض رعك نكمی

WAPlanfinder � �عقیبتطن العید زم� العفرعة. تلوممحة الزجھا� �ع  ّ
wahbexchange.org/mobile/.� ة یمقة رنسخا ًمائك دن لدیوکما یندعة لة بدیقب بطاللطاجة د حجوت

 !كعم

م قارة أن تسعمً انّوکما ًمائن دوکیسوك. تقبطار ظھ �عكبصالخا ProviderOneیل مم عقردجوی

 "WAـ بي ھتنیو

�

ء �مخل عدمل�خنمةیصحك التخطي �یتغم بقك أو تیء تغطد بدیکتأم بق ". 

 ي�

ProviderOne ط ابر� العhttps://www.waproviderone.org/client . 

 . ً Apple Health�جسمنت ا كذإامفة عرمل ProviderOneة یصحة العایرو المقدما ًضم أیتخدیس

 ProviderOneت امدخقة اطب �إت جتحاا ذإ

ي �غت اموعلملانت اكو أك قتابطتستلم  لم اذإة دیدج ProviderOneت امدخقة ابططلب  كمكنی

 :ةدیدعقرطل�خنمیلة دبقة ابططلب  كمكنیك. قتابطت دقفأو  حةحیص

ب: یو� الع ProviderOneء �معل خمدص بع الخاقومة الریاز •

https://www.waproviderone.org/client 

ت. بامطالع البااتو،  3022-562-800-1ي  IVRط تصال بخا� •

ا  �ع� ي�غیتلابلط •

� مجاى م القر� الع

�  /https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus:طبارلال خ�ن مت نن� ��
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o  حدد"Client")لیمعلا.( 

o ة لنسدمة المقائم التخدساselect topic ر ایتخ) �عوضوم(تحدید ال

"Services Card" 

ي �فو� تعموسجد رو� ت
 ��الي �

 ).ماتلخداة ق(بطا

� ة ة الجدیدقبطا� العل وصلحم لأیا 10�ة إبعر سمق ا�رتغ. یسةجدیدة قبطا
ید.  �

Appleخدمات  Health ة رادُ مایة عرة طخن دوباة طمغال

� � ي �ي ح، ة�بامایا زمالومات ل بعض الخدقابم

� ى صاخة أسط

 �لات رنظا

 )مةدخالل ابقممسورالم ساباًضأیف رُ ع(ت
��مسجت نكا ذإ هل هذمتة. تشیصحة خط HCAع دفت  ً

 �:عایا زمال

� ، نناسب ا�ط
 20م هرماعغ ألبن ت(الذیفال ط�

� اون بناسمات ا�خد ي  •
، )غرأصوا ًماع •

•
� ل جا�ة لیوطم عل الدسائووة عایرمات الخد

First Steps Maternity Support Services (MSS) •  وFirst Steps Infant Case 

Management (ICM) ة د�وبالص الخاف یقثتالو)CBE ( ة د�ولة لقة السابیاثروة الرتشاسا�و

، و لمء الحیات إنھالمعو

�مات خد • �ا رف�ل  �قات عان إمن ون یعاند الذی

م دقمكدعیساسو.ایازمه الذ� هعلوصلحك لة بصالخا

.ومنال ي 

 ProviderOneمات دخةق� بطاإطقفجتاتحس

أو ةیلو � ة ا� عایرال

ة فحصالر ك. انظتعایر
� 

Community Health Plan of Washington 

�  �ةیصحك التخط

ق ینستومات ه الخدذ� هل إوصوال �

21 

ي �
ن ة بشألئسأك ت لدیكانا ذنا إل ب. اتصةمغطاایا الزمن العل یصفاتن المید زمل

.ناة هجرمدة مخدة أو �م ي 

یة حصالط طخالي �یتغ

ي�یتغ
�  �ق ع بالحتمتت

ي �یء تغارجن إمکد تأ.ي�یتغء الارجإ

�  �كتخط
�  .ةجدیدك التخطة کبش�مات ي الخدمقدمىرن تل أبقكتخط

نمرشھد ت بعقوبرقأي �یقد یحدث تغك. تقوي أ ي ي ي 

ي 
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ك. تخطل بدیتة لحتامق الرن الطمك العدید ناه

ب: یو� الع Washington Healthplanfinderع وقم �عتك طخ ي�یغت •

wahealthplanfinder.org 

 ProviderOne: https://www.waproviderone.org/clientء �مخل عدمة رایز •

�  :طبارلال خ�ن مت نن� ��ا �ع� ي�غیتلاب لط •

https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus/home/client 

 ).ةیط الصحالخطي �ی/تغلیسجت(ال "Enroll/Change Health Plans"ع ووضمحدد ال •

:HCA:1-800-562-3022 (TRSع ل مصاتو • 711). 

� � ن کمتتي حا ًیبطة یرول�ة اعایرل القنلة ك الجدیدتخطع مل معنفس، ةیصحط الالخطي �یت تغررقا ذإ
� � � � ج مناربي �نولمسجالی قبن یأي عنتی :ةظ�حم .جھاتاتحي يالمات � الخدعل وصالحي �ر ارمتسن ا�م

� � ك.قالتة انحال �نا بلصحد. اتام واعةمدة لیصحة الالخطس فن�قھا ینستویض رمة الحالة جعارم ي ي

� یة طتغوص اخحي صي نمأتم ادختسا

Community Health Plan of Washington ك بة صاخال
� � � � � ة بعضیتغط �ةدعمسالر لخا�ي منتأع المنتعاوقد نص. خاي صحي منم تألدیھي لنمسجبعض ال ي 

� � � ص. ي الخاصحالي منتأالیھا � یغطي يمات الالخدومات والخصود االسدي �ة کرمشاغ البالم

� ي �مات ي الخدمقدمةکبشنمضممعھل متعان تة الذییصحة العایري المقدمدوجونمکد تأ

Community Health Plan of Washington غ بالمي ما یخص أیفنا یإلي �اتوفسال الر �م �هداعدتسأو ا
� � بنتج �كلك ذعدیساص. سلخاك انیمیھا تأة � یغطصدرأة أو تطعقمغبالمد أو االسد �ةکرمشالل ي ي

� ة. ی�نف الیكالتال

� ك: لن ذمضتین. یرخة ا�یبالطمات ي الخدمقدموب أیبط� الب إهما تذندعقات بطاع الیمجرظھأ

و  ،صي الخاالصحي منتأة القبطا • �

14 
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و، ProviderOneت امداقة خطب • 

Community Health Plan of Washington اقةطب •. 

ع ل مصاتو

ك. ص لدیالخاي الصح

�: 

Apple Health 

اذة إ�بام Community Health Plan of Washi 

� من تأالةیت تغطتھان

ngton 

، أوكص لدیي الخاصحال ي • 

، أوكص لدیي الخاصحال � يمنتأة الیت تغطّ ي�تغ • 

� يمنتأع الم مادتخسص اوصة بخلئسي أك أت لدیكان • 
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یة حلصایة اعرلا�ل عصوحلایة فیک
 (یة لو��

�  (ة یلو�ة اعایرم الدقممات ولمع �
�  �ك) ل

(PCP 

(PCP 

ة حال

ة ا� عایرم القدمریاتخم امھن الم

ّ ينعنسنا ا بأنً ملعك. ة بصاو الخضة العیوة هق� بطاعكص بالخا

 �عر وثعلانك كمی ). PCP(ة یلو
 PCP(ة یلة أوعایم رقدم �

ت معسة أو یلة أوعایرمقدملفعلر باوزت تنكاذمات إخدم قدمةریاب زلطكنكمه. یلكریاتخم اعد
� مقدمنكاا ذدید إجةیلة أوعایرمقدمدإیجا �كتعدمسانا نكمه. یتبرجید ترمات تخدم قدمنع ي 

� ة. عایرع القطان انة بدویصحط الالخطي �یك تغلق . یحناتكبشي �د وجومي �غه تریاد زوي تمات الذالخد
� � .HCA�ةیعارقال التة انسیاس�حضومقا الحهذ ي ي

� ن ا� مد رفل كن لکمیو

ا رفع أیمء بجناتعة ا�یلوؤمس �وتیحد لاو )PCP(ة یلة أوعایر

م قدمرایتخاكنكمیوأ،بهص ا) خPCP(ةیلة أوعایم رقدم�علصن یحة أُ �
ة عایة ریتغطن بوتعمتن یالذیة �د ا��

� � �ت قوي أ �ك تلأو لعائك جدید لة یلة أوعایم رقدمر یاتخك انكم. یةراد يي Apple Health مال ُ

ind-a-doctor org/fchpw. �م قرتصال بالأو اTTY: 711) 1-800-440-1561(. 

� �  (یة لو�ة ایعرالم دقمعملو�ادعموالد دیحت
� مات الي ك. الخدة بصة الخایصحة الایعرجات الیاتحم امعظة بیلوتي یعس

(PCP ا 
ة ا�عایرم القدم � � ي 

�  .ىرخ��ما یھا بلعل وصالح

� ي �كلك ذدعیساسه. معا  ًضیرمبح صت) لPCP(ةیلو

جات ا� �العو )نق(الحمات یعتطالوة دیصات العاوفحالك لذي 

� ة ا� عایرم القدمك لریاتخد ارمجا ب

 .یھاج إلتاتحما ندعةعایر� العلوصالح

� � ي ñولالسوي ىبدي الصحك اللن سجعي �ثكك الص ب) الخاPCP(ةیلوة ا�عایرالم قدمفرن یعید أفمن الم
 Communityو ضعة یوة هقبطاو، كبة صالخا ProviderOneت ماخدة قبطار ضاحر إکن. تذكام�ر ا�قدب

Health Pl i  ،ي:ة بأئح�ل معي. أصحك الله سجادنب أتك. اىرخأي منقات تأي بطاأو � an of Wash ngton 

 اایة عرالم دقمر ایتخایة فیک

ً عدومحدد 

ي 

ي 

ك نكمی
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• 

• 

• 

� 

� 

و  ،كة لدییکولة أو سیصحف مخاو

و ،لھاوناتة تیدوأ

 )PCP(ةیلة أوعایم رقدم�عحھا رطدوات ترفساتسا

ن .عدومءاغل� إت إجتحااذکن إممت قوع�أ�ةیلو�ة ایاعلرامقدممع�ك إیلعبجی ي
� 

 ات ابطلوصة صختمایة عرت امدخقي تل �إل یبسال
� � اذإصاى خ� أك إتحالة بإیلوة ا�عایرم القدمموقیس ي 

الة ح��

ن کمیو .مھاقدیه تنكمة � یعایرة لجت بحانك

� ل ا� معة یفیح کیضو) تPCP(ة یلوة ا�عایرم القدمل
 �كعدتمساه نكمك. یجاتیاتحي باف� یى صاخن ا��

� ة ا� عایرم القدمع مت. تحدث ا�ح
� ى صاخة أریاز �

قدت تعا اة إذیلو

ر.خآأ  ي ي ي 

� � �ى اصخن أمجھا تاتحية العایرك الر لفونس
ي 

� ك عطائل إبقق بمسن الذ�ة أو ا�قبمسة القفاومنا المك ص بالخاة یلوة ا�عایرم القدمب لن یطب أیج
� � ةقفاومب اللتطتمات الي ك بالخدرباخة إیلوة ا�عایرم القدمن لکمیو .ماتالخدوجات �بعض الع ي 

 .نھاعرفساتسا�وتھا فرمعنا لل بتصاك ا�نكم، أو یةقبمسال

� ي�ىصاخ�ا انا هذن لدیکم یا لذنا إتكبشجرخا
� م قدمعمرما ا�هذة قشنامكنكم. یناتكبج شرخاة ریاي ز� أع

ة.کبشال � ي ي 
ا ًقبمسة قفاوم� الج إتان تحن أکمی

�  .ك) لدیPCP(ة یلوة ا�عایرال

� نا لح ضویة لیبمات الطولمعل ال�خن منا بجانن مة قبمسة القفاومة الیلوة ا�عایرم القدمبلیطس
� � ة مسخل�خكص بة الخایلوة ا�عایرم القدملةتجابسنا ا�یلعي تعنة. یعایره الك لھذجیاتحباب اسأ

� .اومی 14ه صاقعد أوم�نا رارقك برنخطسوب. لن الطممأیا  ًي

� � كنكمه یأنا هذي یعو.نارارق�عقفاوت � تنكو،بلا الطنا هذفضا رذس إامتلم اقدیت�قك الحلدی ي ي
ت. ماولمعن المید زمل 46ة فحصر الب. انظلطع الجارف یلتمخ شخص ي�فوتنا بتبمطال

� ) أوPCP(ةیلوة ا�عایرم القدمكحالا أذف إیكالي تة أیلوؤمسل متح� ت
� Community Health Plan of Washington  �ة قفاومك الینعطسو، انتكبج شرخان مي ىصاخأإ

 .قةبسملا
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� الةحإن ودبا ھیعلل صوحالك نكمیي الت امدخال ي 
� � �:ت إتجحااذنا إتكبش�مات خدم دقمةریازة لیلوة ا�عایرم القدمنمةحال� إج إتا� تح ي 

� � 
:كلذ �ما ة بیکولة السصحلمات از�ة تجابسمات ا�خد • ي 

� تمازا� �لختدال • � ي 

م ییقتلاوج �علامات خد •
� 

ة �م ا�ینظمات تخد •
ز ید �و ا�ة أی�بة العنامقص الس نوي �فرباتخا • �

مات یتطعال •
� ي ینجرالخا òرمللة یکولة السحصمات الخد • �

� 
ةتابعمة العایروا ینسجة لوقنمض الارما� •  ً

ة عتابمة العایرول فحص الس •
� 

:كلذ �ما ب، ةینسائالة حصمات الخد • ي 
� و، ةلقابمات الخدك لذ �ما ة بموممات ا�خد • � ي 

ض وي أو الحدثالصات وفح •

Telehealth دُ عبن عیة حصالایة ع(الر/( Telemedicine 

 )دُ عبن عب یبطت(ال

فرُعی .óعد شخومن تحدید مً �ر بدتویبمکف أو الالھات ��عك ص بت الخامام الخدقدمة ریاك زنكمی ي 
 ) ُعدن بعة یصحة الیعار(ال Telehealthن وکن تب أیج ).د ُعبن ب عیبطتلا( telemedicineم سا باهذ

و یدیفالوت وصط أو بالقفت وصت بالصا�) ات)ُ عدن بعب یبتطال( telemedicineم سا باً ضیھا أیر إل(یشا
� � � یة طغتن مء زا کجًریاخا  ًضة أییضا�فا�ة لجة العاعایر. تعد الي �فعت القوالي �ة ویلعفاتوة صخا بأنھا ي�متت
�15 Apple Health ةکرمشاك نكم. ی ةفحالص �مات ولمعن المدیزم�عروثعن الکمیو،كة بصالخا ي 

� � �جد اوتن الدو �فعت القوال �ج�لعاویص تشخي القلتوكص بمات الخام الخدقدمعممات ولمعال ي ي ي
 .ناكملافس ن
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 )د ُعبن ب عیبطتلا telemedicine (مات خد Community Health Plan of Washingtonطي غت

، )د ُعبن ب عیبطتلا telemedicine (مات خدم قدم�عروثلعة. لیبدنالة مات الصحة لخددمتمعال

ط صال بختا ا�ً ضك أینكمك. یص بمات الخام الخدقدمسأل او أ chpw.org/virtualcareة ریازل بضفت

24-hour Nurse Line 
� ي ة العایرع الون

 �عنیت

ن ة بشأیمجانة رومش �عل ولحصل 1-866-418-2920 (TTY: 711)م قر� العا نلدی

.جھاتاقد تح ي 

يمقدمولیات لصیداوء طبا�ا �إهاب لذالیك ع ي � 

طة خلابعة تالت ایفشتسمالویة کسلوالحة صالت امدخ

Community Health Plan of Washington 

� ة خطع من ولمن یعة الذییبدنالوة یکولة السصحمات الخدي مقدمم اتخدسك ایلعي تعنی

Community Health Plan of Washington ت لیالیدصوتیافتشسما ًضنا أی. لدیô مھاتخدتس. ي 

یات لیدصالوتماي الخدمدقملوحمات ولمع �عيوتل یحیل� دعلوب الحصلن تطك أنكمی
�  �:عة لدل ا�مت. تشنایات لدیفتشمسالو

 �مال ا�کتس
� لغات الي ال

�  òرمع الو� نعمات خدم القدمضھا رفد یویقي
� �  òرمن ولبقن یة الذییلو�ة اعایري المدقم

• 

• 

اوق بھا تحالم ا�ت ي  •

ت. مام الخدقدمف م هاتقروع قوموم سا

ة. یبة الطجرالدوت �هؤمالوصص تخال
� س. لمجة الزجاة أو إدة شھاالحوةمقاي ب اللة الطیلك

ء. �ؤهمات و الخدمقدمتحدثھا یي  •

 ).كلذي �غفال أو طن أو أو(بالغأ 

. 

• 

ا ًجددتحدید  •

� مات ا� خدط ل بخص، اتلیل� دعل وصلحل

.chpw.org 

:TTY)1561-440-800-1لرقم ا �عا نیء لدضاع و أ (711

ب یولا �ا عنعقوة مرایزبضل فت

19 

https://www.chpw.org/member-center/member-resources/plan-and-coverage/telehealth/


 

 

  

 

  

    

   

   

    

  

  

 

    

    

  

 

  

  

 

      

 

یة حصالایة عرالت امدخلد ادسال
� مات �وصخد أو  دالس .ةمغطات  مخدي  ا ا � le Healthة کرمشاغ بالمك دیر لفوت، � ت� Appي

� ة:یتالت ال�الحا �ك ماتخدل قابمع فم بد ي

ةح .لیمجتلاا Apple Health • یھاة � تغطمخدت یقلا تذ ر جثل م، إ 
� ل �ثمة � تمخدت یقلا تذ • ة.إ  یبة الطیحنان المة رو

ه. تروفاته جون یم�إمات م الخددقمفرم یعل، وةیك الصحتخطم سف ارت � تعنكاذإ

ى دلیل معک
� �  �لقد تو

• 

�  �كمعة یصحة الة الخطقبطاو

�  �د وجومال

� � ى صاخن أمةعایري القلند تععدنا  �

� � و تحسن هج تحسن منارن بمف الھد

� 
ه.یج إلتاي یحم الذعالدوةعایر� الععیمل الجوصحنمکد تأللنتحسالنا نكمف ییة کفرمعمات لولمعال  ّ

ي ProviderOneمات خدة قبطابظفاتحم ا�مھن الم o 

ت. ماه الخدي هذقل� تیھا إفجتاة تحرملك

و أئراطوة حالن کم تلنا وتكبشي ي �غمات م الخدقدمنمةعایرت الیقلا تذإ •

 .یةحصلاتك طل خبِمن قا ًقبسمة دمتعم

 .ي ا وقم ب�لم تلذا إ •

م قرال �عنا ل باتص .ةمغطامات الل الخدجن أمع فك بالدتبمطالمات ي الخدمقدم �عي بغن� ی

(TTY: 711) 1-800-440-1561 ن مکد تألك لص بمات الخام الخدقدمع مل منع. سةروفاتت یقلا تذإ

ة. یححصة روك بصة بصالخاي �اتوفله لداعدإ

� ة دولجاي نستحج مابر

ي  Community Health Plan of Washingtonة ع لخطتابة الدوالجي 
ه م هذتخد. نسناائدن أعریراقتنعد الوةفلتمخة یصحج مارب بقتع. نكة لدی�الخوةعایرة الدوج

� � �  ����أو الى و�کل�ید ا� ��الق یرطنعكل بتصنس،رخت �قونم
� � ي حكنعید زمة الفرمعط لقفة أو ممھة الیصحمات الالخدك برکك أو نذعدقد تساھا قد أنتنعي ال
� ي سنمج تحنارل بوحمات ولمعن المید زمید الرت تنكة أو لئسك أت لدیكانا ذن. إتحسة التابعمن م

مات أو الخدمج ا�ك بالرباخف �اتأو الھید ي 

ن کمتني 

لرقم ا �عنا ء لدی�مة العمتصال بخدی ا�جي �ف، ةدوالج
� � وى �کإل

(TTY: 711) 1-800-440-1561 ید رسال برأو إ

ي  customercare@chpw.org.�عنا ل
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م ادختس�ة ارادإج مابر

 Community Health Plan of Washingtonد یرت
� �  �عد . نسایھاج إلتا� تحي ة العایر� العلوصالح

ن ، دوكة لبسنامالة عایرال �علن تحصك أنم

نمبسناُ مة العایرى الوتمس �عكلوصحنمکد تأال ي ي 
 .ةغطامایا الزمالوة مء�مالوة یبة الطج� الحاا إًدناتسات ارارقذ الل اتخا�خ

�  �فنظومال ��كان � ننح

م قر� العنا بل صفات، اترارقه الذ هذة اتخایفیل کوحة لئسك ألدی
�  �نن ثن ا�م،

ت كانا ذة. إلدعانا اترارقنن أمضیا. هذمفضھرات لرارقه الذن هتخذون یالذی

ي ا ح

� ن یصل��
� ن یصل��

ي 

(TTY: 711) 1-800-440-1561  ءمسا 5 ًاحبص 8ة عن السام، ةمع� الجإي ً

ي  ان اكسللت اممعلو
ن اكسو )رمحالد نوھ(الا كیمر��

ي  اا كس�أ

ح نمت
بن �

HCA ن ا� كاالس

Apple Health 

�  �ن یلص�

یة طغتو أة راد ُملا

� ي �ین لصكا ا�سن أ�كاس) ورمد الحون(الھكا یرم� �
م سا باً ضف أیرُ ع(تة رادُمةعایة رخطن بدو

�
ر یاتخة ا�یكانمن إنطشاوي ي 

 Apple Healthة عایري 

HCA 

ي 
ـ صال بتا�

م وق). تةمل الخدقابمم وسرال
� كنكم. یایفقاة ثبسنامة الیصحة العایر� الل إوصوك بالعتمن تماض�ةدعمساللودونلھة لیصحال ً

�  �یتغة أو للئس�ل
� ي حي �ن یل

ةعایرم القدیم تنظاا لرقدی، تةیالریدفعد الاوقلثال لتم�ك للبذ  ً

HCA 
�  ) �كاتریاتخ(ا

ك ریاتخاي �یك تغنكمك. یلیسجتي  3022-562-800-1م لرقا�ع

ي�یتغن الک، لتقويأ ح.تاملا �تار الالشھي  ي 

 �ینل �صا ا�كسن أ�كاو س) أرمد الحون(الھكا یر�م��نیل �صن ا�كالسن امتنك

ة یلبقة الیصحة العایرمج النارة أو بندیة الھیصحمات الق الخدفرمل �خن مة یة الصحعایرمات الخد �ع
� ثل م ) ي الح�ندة الھصحمج النارأو ب

� 

� 
�  �كعدتمسام نھكم، ی

ل وصن الحمن کمتقد تف، ي ي ا ذإ

 NATIVE Project ofأو  UIHP Seattle Indian Health Board(ي

ي Spokane،تماو الخدمقدمفرث یعیح� 

ً �صتمت نكا ذ. إنھاومفھیوك تفقاثو

ك معتمجوةیالصحك تعایجات ریاتحات ادیاعه الهذ

ج منارأو ب IHSفق رمل �خن م Tribal Assisterع مة کا�ك لدی أو

ك.رارقذ اتخا UIHPة أو یلبقة الیصحة العایرال ي 

� صاى خ

Apple Health 
ي
� الي ة عایرالك لن ورفویس

ة یتغطأو  ةرادُمةعایرةطخرتاتخت نكاذإما  نبشأ

��إك تحالبإن وموقیأو  یھاإلج اتحت  �ا

ك لدیت كانا ذإ.ةرادُمةعایرةخطن بدو

اترارقالذ خااتً ضأیك نعدوسایقد  .ي أ  ي 

مج ناربو أ UIHPو فظومن کمتیقد ف، كبة صالخاة یصحالة عایرلاة یتغطأو  ةیصحالك تعایرل وحة لئسأ

ك. عدتمسان مكص باة الخیلبقة الیصحة العایرال
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جلة اعلایة اعرلا �إجت حتاا ذإ
�  �عنا ل بصاتة. لجعاة عایب رلتطیهة إ� أنئرطاة حالل ثم� یض رمر أو �صاب بما تبر

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

�  �مأیا

�عنا قعومةریازم بقونا أتكبشا رم �عر وثلعل ي
�  �ة لجة العاایعرق الف

إ ،م �ة ألجة العاعایرق الفرم�ب إهت تذنكاذما إل وحةلئسك أت لدیكانا ذ. ع�  تنن��ا

 hour nurse line-24خط بلفاتص
ع. وبسا��

 (ةبعسحتامطا الخ. هذ 1-866-418-2920 (TTY: 711)لرقم ا �ع

ي 

ة یسمرلل امعلد ایعاومد عبة یاعلر� ات إجتحا اذإ
� ل. معات العساة بعد عایرم القدن یكاا ذما إة فرمعة لیلوة ا�عایرم القدمل بصات

ط ل بخاتص

ا ً ضأی

24-hour nurse line 
� ي ا �فة ا�عایرة المبخدصال تا�

 .ترویبمکلاو أ

ي 

م قر� العةعدمساالب لطو
�  ��عة یك الصحتخط �ة یض

�  �ایة عرال �علصوحال

.(TTY: 711) 1-866-418-2920 

�  �و

ك نكمی

يحولز الجھاأو ال ñف الذف أو الھاتھاتال ي 

كنکوالة ح أئ راطوالت �اح ي
�� ك لم� عنا  ًدیعب

د قتعتةي�خطة أو ئجفامةیصحة لكشمكت لدیانكاذئ إراوطةفرغبرق� أب إهذأو ا 911�صل عتا

ة. ئرطاة حالأنھا 

ي
� �ن �کممتقوبرق �نا ل بصات

�  �ةعایر� العلوب الحصلق لطبمسال

ة. ئرطاة حالك یت لدكانا ذة إئرة الطاعایرال

�  �ئ ر

یح ت�� الج إتا� تحة. عایرت الیقلن تأیوةئرطاة حالك ن لدینا أم�ع أ

نشآت من مة نشأمی أو فشتمسي م أتخدقد تس .ئراوة الطحالي 

ة عایرلئ لراوة الطفرغ�ب إهة. � تذئرطاة حالت كانا ذی إ� إفتشمسالي ا وة الطفرغ�ب إهتذ �

 .ةینیتورلا

(7 
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https://www.hca.wa.gov/health-care-services-supports/apple-health-medicaid-coverage/apple-health-managed-care#contact-your-apple-health-plan


 

 

 

 

  

     

  

  

     

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

    

      

 

 

 

       

       

 

   

کیة ولسلاحة لصامة زأ

ة ة بالصحقلتعمة مزن أمي ا ذه إدناة أطعقاممات الزط أل بخاتص

 .یةلقعلا

 • 911 �رقم بل صتاة: یروة فدعسا� معلصولحل

• 

� ى ه تعافرشخص تعي ت أو أت أننك

يالئ ر � � ي 
ة. یلقة العصحئ الراوط

صل تا :راحنت�الوحرافكأأو  عقلیة حةصمة زأبقعلیتا مفییة روفةدعامس �علوحصلل

ة أویاحتھدد الا وة الطحال ة لحال 988ي 

 8255-273-800-1رقم لا �ع National Suicide Prevention Lifelineخط ب

ح اتوم

� ى مجاط ا الخ. هذ

د قك یلعز یزعن شخص ا بشأًقلقت نكا ذإ

1-800-799-4889 :TRS) 

24/7/365
�  �مع� دج إتایح

م قر� العة یصة نسالل رسرل أو أص) أو ات

988 

ي �وي  988

م قربالصال تا ا�ً ضك أینكم. ی
.ماتزا�� ي 

� �  �لختدالوةحال

TTY)1-206-461-3219 

ةعر الساامد �عمات زا�ي  Washington Recovery Help Lineخط   ��ط لخنعةرباع

ل كمشاالود اومي الطاب تعارضطج ا�عمات خدوة یلقة العبالصحة قلتعمل كمشان من وعانن یء الذی�ؤلھ

و أ)، و أ 1511-789-866-1م ق� رة إیصة نسالل رسرل أو أص. اترماقة بالقلتعمال
� � وى �کید إلرة بسالل رسر

� ا رمع مل صاوتالقن ه

کن می .� warecoveryhelpline.org إل قتأو ان � recovery@crisisclinic.org إي أ 

�ي ي ا رملل قنه

، أو  

، أو 6546-833-866-1ة: محددعات ل سا�خن یرخآ

link@crisisclinic.org .866 link.org teen teen 

� ة طعاقملبات ماز�اططوف ختام هورقاأ

� ط ا� ل بخصاتك ا�نكمی
� ه: دناة أطعقاممات بالزم ا�قار

رة. انظلئد العاارفحد أق أو ألصدیك أو ة لعدمساب اللك لطلدی �محمات الز ي 
أ 

تامز� �ط اوطخ تطعاقاملا منطقة لا

1-800-803-8833 Cowlitz وGrays Harbor وLewis وPacific 

 Wahkiakumو

Great Rivers 

1-888-544-9986 Franklin Columbia Asotin وBenton  وو وGarfield 

 Yakimaو Whitmanو Walla Wallaو Kittitasو 

Greater 

Columbia 

1-866-427-4747 King King 
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تامز تطعاقاملا ��ط اوطخ منطقة لا

1-800-852-2923 Chelan  وDouglas وGrant وOkanogan North Central 

1-800-584-3578 Snohomish it Island وSan Juan  وSkag ووWhatcom North Sound 

1-800-576-7764 Pierce Pierce 

1-888-910-0416 Clallam وJefferson وKitsap Salish 

1-877-266-1818 Adams وFerry وLincoln  وPend Oreille وSpokane 

 Stevensو

Spokane 

1-800-626-8137 Clark  وKlickitat وSkamania Southwest 

1-800-270-0041 Mason وThurston Thurston-Mason 

یة حصالایة عرالل بِقنمكتیؤرتیقتوص صوخبتاقعتو

ة قعوتمر التظانت ا�قاوض أرعاك.تعایجات ریاتح� اعات مخدم قدمةیؤرر لتظانا�قات مد أوتتع

 .هدنامات أخدم قدمة یؤرل

 �� ن
ع.وبسم ا�ر أیاامد �ع،مویال �ةعسا 24:ئراوطلت ا�اح �ة یاعلرا • ي  ي

� 
ة یکولالسة مات الصحخدم قدمة أو یلوة ا�عایرم القدمة لدیاعات الریاز :لةجاعلایة اعرلا •

 .عةاس 24ل �خمات دي الخمقدمنمه ي�غة أو لجة العاعایرة الدیاعك أو لدی
� 

ة یکولالسة صحمات الخدم قدمة أو یلوة ا�عایرم القدمة لدیاعات الریاز :تینیةورلایة اعرلا •

 �عل متشتوة مخططة ینیتورة العایر. المأیا 10ل �خمات ي الخدمقدمن مه  ي�غك أو لدی

 .ئراوت الط�حاة أو لجعاالي �غة یبالطل كمشاص الومات بخصخدي المقدمة لمتظنمات ریاز
� 

ي دمن مقمه ي�غوك أ) لPCP(ةیلوة ا�عایرم القدمة لدیاعات الریاز :یةئاقولایة اعرلا •

 �:عةیقائوة العایرلة الثمل أمتش. تاًموی 30ل �خمات الخد

o و  )صاتوفحم السباا  ًضف أیرُ ع(تة یونة السیبصات الطوفحال
� � 

o و  ءصحافال ا�طات ا�ریاز
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o 

و ، ةأرملة لیونة السیة الصحعایرال

 ).نقلح(امات یتطعال

 .ماتخدمقدمةیؤره ل�عأضحومت القون الملوطت أقوت لرتظنا اذنا إل باتص

ل بِقنماة طمغالا ایزمال

Community Health Plan of Washington 

 Community Health Plan of Washington.ل بِ قن مة مغطامات الالخدوایا زمم القسا الف هذصی

 �عنا ة بصمات الخاالخدوایا زمض الرعك نكم. یةیتالة المقائلاي ا وي �غةمخد �ج إتات تحنكاذإ

نا معل صاوك أو تتع لحالتابممات الدم الخقدمنمقق. تحةطامغمات الة بالخدلمكاة مائقتیسي لهو
�  �ة در

.chpw.org/member-center 

ة مغطاالي �غمات الخدع یمجب لتطتة. قبمسة قفاومة مغطاة الیصحة العایرلمات اخدب بعض لتطقد ت

طة ن خودب Apple Healthل �خن مة مغطاالي �غمات الخدب لتط. تنامة قبمسة قفاوم �عل وصالح

ن ة مبقسة مفقا� موعلحصولاةرادُة میاعر

�  �مات نح� بعض الخدت

.HCA 

مدید تب لطك ص بمات الخام الخدقدمن لکمات. یریازن الممحدد  عددي 

 ETR)(ةعداقللًءناثتسب الطمات یم الخدقدملجعات. اریازن المید زم�ة إجت بحانكا) إذLE(دیولقا

ة. اطغمي �غمات خد �ت إتجحا اذإ

 �ة اعایرم الدقمنمةحال� إعلو� الحصج إتاقد تح

Community Health Plan of Washington 

ن مة قبمسة قفاوم/أو وك بص الخاة یلو�

ة ا� عایرم القدمع مل معمات. اه الخدل هذقابمع فقد � ندف، ةقبمسة قفاومة أو حالإ

 .ةدمخلا�علحصولابل قةبقسة مفقاد موجووند مکأتلل

ك ن لدیکم تا لذإوت.ماعض الخد� بعلصتحنل أبق
ك ص بلخااةیلو�
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ئة راطالایة عرالومة االعت امدخال

ةیفضا� �اات ملومعلا ة مدخلا
� � � ا �ع وبسد م �عة رفوتم �ن كامي  �م اال أیاوطو، ةعر السا یات�وال أ يي

 .ةتحدمال
ةئر الطمات الخد ا

� ي اتعن ی يومال ة.ئرالطا�غة یعارل الكنا لبانجن میھا لعة قف �  òرمالوی فتشمسمات الخد
� � يالد ا يینلخ ینجرخاالو

ةة بالصحقلتعمة لكمشك ن لدیوکما تندعة لجة العاایعرم التخدس ا 

اا تحت ر.لخطلك یاتحض  روفة ایعر� الج إ رن تعمضتا � تنھك، ل ًّ

ة لجة العاعایرال

21.ة فحالصر انظ ة یقائوة العایرال

ي ھیعلقة افوملن عتی ا.نلبمن قا ا � � òرملل ایهة تأدعا إ 
� � يالد ا یفتشمسل �ینلخ ا ي

 )يعیبالطب (الط

� ةیلوأ  ة ا�عایرالم قدمن مت مایتطع� العل وصلحن لولهؤمنا ضاؤع

م دقم �ع إوجرلك انكم. یمة لدیھیلمحة الة الصحرائة أو دیلیدصأو ال
لوحمات ولمعن المید زمء لضاع� ات ا� مصال بخدتمات أو ا�الخد

ت. مایتطعة العوممجة لجدو

�عة صحة الرائة دریاا زً ض ك أینكمی

doh.wa.gov/youandyourfamily/immunization ن مد یزلم

.تموعلملا ا

 /ماتیتطعال

حات قالال

� ماتخدر فوتقد تم  ال�وى دمة اليُ .ا�صقات ملخدی لغط ًیبطة یرو

مقرال �عنا ل بصة. اتیفضا  1-800-440-1561 (TTY: 711).إ 
ة یضیرمتة العایرق الفرم

 SNF)اذقة (ا حل
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یة بطالت افصالوو أة یلدیصال
�  e Health "Applن م)PDL(ةلضفمة الیدوة ا�مقائ"یھا لعقل، یطةمدتمعة الیدو�

� ههذ �ةدوجومك الة لیدو� ي 

�  (ةلضفمة الیدوة ا�مقائن مةنسخ

 .PDLء نشاا بإومقان الذیة لدیاصالوتماي الخدمقدمةعوممجن عمات ولمع
� � � ة.یتغطلھا المتشلي ة ایدوة ا�یهمار رقنبعھا لتنة الي سیان السمةنسخ ي ي

�  .PDLي �د راوي �غء اح لدوی� ت�عل وب الحصلطك نكمف ییک

.(PDL • 

• 

• 

• 

� � ي�ا عد هذ. یسانات لدیماي الخدمقدمةکبن شمضةیلیدصن المكتیدو� أعلصن تحك أیلعي تعنی
� .نكمبة یة قریلدی� صعروثالع �ةعدمسالنا لل ب، اتصكة بصاة الخیبفات الطصوة الین تغطمکد تأال ي 

ةیفضا� �اات ملومعلا ة مدخلا
� � ي تخدسء اضاعتعن ی متخدة. نسکرمشات الیالیدصم الا� �ع  Appleا

(TTY: 711) 1-800-440-1561 Health PDLم قر� العنا ل بص. ات

ت. یالیدصة بالمقائ �عل وصلحل

یات لدیصمات الخد

ل افط�

رکبمج ال�عالویص تشخالوفحص ی المة تسیصحة عایایا رزما  ًمعا 21 � ن ت سحباب تالشولفاطی ا�قلتی

ت. صاوفحالویص تشخالوج �مات العخدن مة لمكاة عوممج EPSDTمات خدن متض). تEPSDT(ي رالدوو
� ةعایأو رة یکولة السلصحجات ایاتحو اة أت الجسدیجایاتح� ا�عف رتعال �ك دعن تساص أوفحلن لکمی ي
� ة. یج�عوة یفاضة إیصیا تشخً صوفحب لتطقد تي اليوة لمتمحة الیومنتة الصحال

�� ي یح أو تحسنصحتھا لیج إلتاة تحیروة �یبطجات �عي 
� � ي ىیعال فطم عة لدیروة ال�یفضا

أ و، ةیصیت تشخارباتخي اأ EPSDTن مضتت

 �مات ا�خدك اللن ذمضتة. ییکولة السصحة أو الة الجسدیالحال

ة با� مقائم تخدنس

ف ا� صومات م الخدقدم �عب ". یجفاتصولب ایتك"م ساباًضف أیرُ عتو

ن: عال ؤالسونا تصال بك ا�نكمة. یمقائال

ل� یة حصالایة عرالت امدخ

ن م

 .یةومنتاقة عإ
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 EPSDTجع ل. تشفلطلة یة الصحعایرة اللكمشر ثال آیلقتوف ورم الظقفاع تنم �مات إه الخدف هذتھد
� باب. الشفال وط�ة لیصحة العایر� الر إمتمسالور کبمل الوصوال

ة. عایرة الصحن مققحتالص وفحأو  لفة الطصحص وفحها رباتعبا EPSDTص وفح �إرما یشاً ایانحأ
�  Brightل ا لجدوًقفوفال طة ا�صحصات وفحن لولهؤمات ونس 3ن عم هرماعل أقن تالذیفال طا��

� � Futures EPSDT،م اعلكلفة الطصحفحص  ءارج�ن �ولهؤما ًمعا 20و3ي م بنهرماعح أاو�ن تذیلاو

ي :�ما یل فة الطصحفحص  نمضتن یب أیج .يمیوقت

ل.مكاو المنالوة صحل السج • 

ل.مكاي جسدفحص  •

ءناة بصخاات رتشاسو ي حصف الیقثتال اا ي.ل الصحلسجور م� العع ً • 

ر.ظنات الرباتخ ا • 

ع.مالسات رباتخ ا • 

 • � .یة�خمصات الوفحال

ص. صارالفحص 
� � �ل كمشاة الجعرم .مونو الل أكا ا� ي

• 

• 

Access to Baby  نمل هؤمة یلة أوعایم رقدمة سطو م بفة الصحمات خدوم فة الصحفحص ا • 

and Child Dentistry (ABCD) . 

 • ).نقلح(امات یتطعال

ة.یلقة العصحفحص ال • 

اد.و مي الطعااب ترضطت اماخدفحص  • 

ة عایرال )يمقدم(مقدمنفإ، لفلطة لیبة الطعایرم القدملبقنمةیصحة حالیص م تشختما یندع

 :فسول طفلل

ات؛ أو مم الخدقدمة سرمامق نطان مضن كاا ذل إفیعالج الط •
� ماتییقأو ت �ضار إباتخ� اعلمتشیقد ما  وهو،ج�لعب لسانمصاى خ� أإلفل الطییح • � ي ي

 :ثلم، ةصصختم

و أو منلام ییقت •

و أةملة الشایفسنة الصحال •

، أو داومي الطاب تعارضطم اییقت •
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ة. یة تغذورتشاسا •

 )يمدقم(م قدم �م إماتھخدتائج ل نیصو� تعن وعالجممات الالخدو مقدمل میع •
� � كلذ �ما ، بماتع الخدیمجة جعارمي تعنة. یحال�م با�وقي یالذ EPSDTص فحمات خد ي

� � ة. یبة الطرول�ل لقو أا أً معا 20م هرماعغ ألبن تفال الذیط�ل،ةمغطاالي �غ

 :ةیفضا�مات ا�ل الخدمتشو

ةیفضا� �اات ملومعلا ة مدخلا
�� نن سمة ایفال بدط ا 18 24�ل اكة لرفوتم ا.نسيحور ھش رھش ًً د حوتص الوفح

� �فال ط� ا نس �ل وأم عا ً� مقدمن مة حال 20 � ا�عل وصع الحمر صغ ي
ك.ص بالخاة یلو� ة ا� عایرال

ي رقفد الومم العیوقة تعایر

� �� ا ور شھة أن تسعس� 18�فال طاع یمة لجحتامصات وفحال ير ھش نوب ًي
ا. 30و 24 ًرھش

ي ومنتالفحص ال

� � ضع� �ء  �ة لمغطا وأماع انسا يً ا انعتی .غرص . نلبمن قھیعلقة افومل ا17 ي

� � ي �ن تب الذیبالشة لبنسبال ةیطغتم تت، ام ع20و 18م بنهرماعح أاو ا ً
� لجد اإوة خویخة الشعایت رماخدل �خن مك لذ ة ا�لیوطم عة الدر

41 ALTSA) صال. تمات ا�ولمع �عل ولحصلة فحر الص). انظ

م مھایض الرممج تنارب

مج نار) أو بPDN(ة صالخا

ة فثكمالة یبة الطعایرال
(فال ط�  MICP)�ل

ة یکسلوالحة صال
 .ةرمخدد الاومي الطب تعاارضطج ا�عوة یلقة العحمات الصخد �عة یکولة السصحمات الخدل متتش

� معو در أابتخء اارجة أو إرتشاس� اة إجت بحانكاذت إماخدم قدم�عروثالع �كعدتمسانا نكمی ي 
:TTY) 1561-440-800-1م قر� العنا ل بصة. اتیکولة السصحال ل یلن دممات خدم دقمحدد  أو (711

 .نامات لدیي الخدمقدم

ةیفضا� �اات ملومعلا ة مدخلا
�� ي �ة اعدمسا ةیومنتقات العا�صابنماد الرف ا�وحد وتف الیطابات رضطبا

� �� �ى رخ يا�  ة.یکولالسوة یعماتجات ا�رمھاالو، ملھصوتسنتح ا ي

يقیبتطال ñولل السیلتحال ي
(ABA) 
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ةیفضا� �اات ملومعلا ة مدخلا

(د و مي الطاب تعارضطج ا�عمات دخل متقد تش  �:) عSUDا

مییقتل • ا 
� ي ��جول الختدال ج�لعة لحال • ا�و

)مومة السالز(إنسحاب ة ا�رإ د • ا
� � ي òرمالج �ع • ینجرالخا
� � ي òرمالج �ع • فثكمالینجرالخا

� � � ي الدا òرمالج �ع • يینلخ ننطقاالو

تالحا�ة رإ د • ا

اب رضطج ا�عمات خد

ةرمخدد الو مي الطتعا ا

(SUD)

ب یبطب جانن ممھا قدیند تعة یلقالعة صحمات الدخة یم تغطتت

لوؤمسه أو ص لخرمة یلقعة صحي رتشاسأو افøم نعال أو فøن يي
� وزج المعالص أو  ّا  ا�وج  خرمي ری�ي عماتج ص. ّا  �ل عمتشیخرمة ال�

ج و�عل (م ییقتلا  .قلتسمل ) E&Tا ا

ة یلقة العصحالج �ع
�� اا òرلمل يدل نخلی

ب یبطب جانن ممھا قدیند تعة یلقالعة صحات المدیة خطغتتم ت

لوؤمسه أو ص لخرمة یلقعة صحي رتشاسأو افøم نعال أو فøن يي
� وزج المعالص أو  ّا  ا�وج  خرمي ری�ي عماتج ص. ّا خرمة ال�

 �:عة یلقالعة مات الصحدخل متقد تش

لوبقلم ییقت • ا

ي درفج ال�مات العخد •
� �ة ارإد ةویدا •
� �م عد انرقا •

� يو الل ختدال • ج�علوا �ج

ي�ج العائ�الع •
� �

کيسن كام �ة مقدمة الیلقة العحصمات الخد • يي
مییقتل • يøفنلاا 

ة یلقة العصحالج �ع
� � ي òرمالو ینجرالخا
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ةیفضا� �اات ملومعلا ة مدخلا

� �
ماتز�مات الخد • ة ا�حال ي

� � ان ی كا ةدوی MATیھر إلشا ). ا� ًُ (ة یدوقساب ة با�عانتسج با��العم سا با

نال بص. اتةرمخدد الومي الطابات تعارضطج بعض ا�ة لعمتخدمسال ا

یلصتف  �عل صوحلل 1-800-440-1561 (TTY: 711)الرقم �ع ا

 .ةمحدد

اا� � برضطة با�صة الخایدو
ةیدو� ل ا� وناتق بلتعمال

�� MOUD)یة (نویفا 

ة رادُ مة العایرسات السؤم �مھا إقدیم تتة یی�ولة لق تابعدیانصي ) هGFS(ة ی�ولة لمق العادیناالص
� � )MCOج مناریھا بط� یغي ت اليمال الخدقابمعفدي �ةعدامسل) لMedicaid.ي ، � یغطلثامل الیبس�ع

ن میضھا وم تعتیو)BH(ةینكة السیکولة السصحبال �ي صنم الخاالطعاوةمقا �ة ا�فلكت Medicaidمج نارب

 .GFSبل  ِق

ة یکولة السصحات المل بخدتصتما  ةدعاوة. قنطمب الحس GFSب جانن مة لومممات الالخدف لتتخ
�  .ي �ضا�ل ا�یومتلى لرخا��

ذیة تغال

ةیفضا� �اات ملومعلا ةمدخلا
� مهرماعغ لبن تء الذی�ملعة لمغطا ةیرو 20أ ن � وکما تندعن ما دوو

ا �ی بط ام ا�تتو ت.مم الخدقدمن میھا ة إلحال ً

ة رومشالم قدیتوة تغذیالم ییقتوة یبة الطتغذیبالج �ل العمیش •
� � � ىصاخي ت اللحا�ل ةتغذیال�ة سرمامق الن نطامضع قت يي

 .جھا�عومھا ییقت) لRD(ل مسجال

ة یبة الطتغذیالج �ع
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ةیفضا� �اات ملومعلا ةمدخلا

ي لكت لمازلتمسو )ةیدیرو(الة یوعمال �غة تغذیمات الزلتمس
� ي  .لھالن مسجال

� �� ي �ع ایمة لجیومعة الیتغذمات الزلتمسوتجات نم ي�لنمسجلر لماع
� �تغ مجال ال مفلق ایرطن عة یومعة الغذیتتجات النم .بوبن ا �عة ذی �

� ا 20م هرماعغ ألبتن ء الذی�ملعل يصدتلة لدحدومة  وأم عا �فر لصغ ً
 .دض الحارملل

يایةذغتلا �غویة وعمل

یةوعملا

� د م�ال یطوض رمالو أصة اخالیة حصالایة عرالت اجایتحا

مات خد، أو )ةیل الصحزنام(ال Health Homeج منارل ب�خن مة یفضامات إخدي قلتلً �هؤمن وکقد ت
� ل متقد یشومد. ل ا�یوطضرمة أو صخاة یصحة عایرة بقلتعمجات یاتحك ات لدیكانا ذإةعایرالق ینست

� � � � ن مةمدي الخقل� تعتض الحا�بعي �اًردقان وکقد ت . يینصائخ� ا�ة إ�بامل الوصو� العكلذ
� � ن مید زم�علولحصنا لل ب. اتصكتع لحالتابمة الیلوة ا�عایرم القدمنمها قالتما تا کً مماتي ىصاخا��

ة. عایرة الرادإوةعایرق الینسل توحمات ولمعال

ج الع�

ةیفضا� �اات ملومعلا ة مدخلا

� � � � 

� مقرال �عنا ل ب. اتصةدمحدوة  ي  1561-440-800-1�مه الهذ

(TTY: 711) مء تود سویقي ال�قد ت .ةمحددل یصفا� تعل وصلحل ا
� � ة:یتالن الکما أ �یذ فنتال ن ا�مي  ي

� � ي òرمة الدیاع • ینجرالخا
� � ي òرملی لفتشمسال • ینجرالخا

Medicare • مل� اا  من ةدمتعمیة لكول �من خل  �محة لة ص
�� مهرماعغ ألبتن فال الذیط �ر غصوا امع  20�ه لمقدیند تع ونمز کرمأ يً

� òرمللل یهتأة الدعا إ 
� � ي يمھيج ال�(العین جرالخا

ج�علو  ج�عي وعیبطلا ا

)بطتخاال
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ةیفضا� �اات ملومعلا ة مدخلا

ر:مد. انظتمععصي  ي�
doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/970-199-NDCList.pdf 

� � مھالتعات أو رمھا �عظ فاالح�ك عدتساي ة الیصحة العایرمات الخد يي
� ييالة یمویة الیام الحمھاوف ظائوة سرمام �عك عدتساونھا یأو تحس

ةبتسكم أو ةیاثروة أو یقلخة یصحف ورظب بتسابھا بسكم اتم یل
� ا مقر� العنا ل بص. اتةدمحدوة  ير كبم �مه ال. هذ ً

(TTY: 711) 1-800-440-1561 ةمحددل یصفا� تعل وصلحل. 

� � �یذ فنتم الء توسد ویقي ال�قد ت ة:یتالن الکما أا ن ا�مي  ي

� � ي òرمة الدیاع • ینجرالخا
� � ي òرملی لفتشمسال • ینجرالخا

����Medicare • �اا لم نمة دعتممة لیكول خ�ن مل  م�د یوزتة ل

�� مهرماعغ ألبتن فال الذیط �ر غصوا امع  20�ه لمقدیند تع ونمز کرمأ يً
ر:مد. انظتمععصي  ي�

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

ل یهتأالمات خد

ةیفضا� �اات ملومعلا ة مدخلا

ة.یسالحسان قح  )ةیسل الحساصم(ضد تمس

� ةحرجب لطتت دبلا ة مونا ط �فقة رفتو. مةبقسة مفقا اا یتم�زکرم از ا ي
.HCA COE)( من ةدمتعمل ا

ةانبدالة حرج ا

ة.بات الخطلطتم �عت� قت ي جولویبالع تجارا�ج �ع

.ةبقسة مفقمو مات ب بعض الخدلتطقد ت ا � يىیامیکج ال�الع

ص صختلا
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ةیفضا� �اات ملومعلا ة مدخلا

ي ةبولمطمات الزلتمسالوة بھا قلعتممات الالخدوة حرالج�فوند تعط قف ا

ةد�لون ة میجلویوسفب ویعح یحتصل ضرج م�علو  ا ةدمصو  أ أ
ن.طا�د الما بعج �لعي أو ثدم الیم� �ة أو لجسدی

لیمجتلاحة جر ا

� موعل حصولب لتط� تة دمحدوت مازلتمسر فوتت .ةبقسة مفقا ا

وم �عل وصة بعد الحرفوتمة یفضا� ة.قبمسة قف �مات ازلتمسال ا
اءة بد قلتعملمات ازلتمسال

ي رکالس

ة.قبمسة قفو ممات ه الخدب هذلتطقد ت ا ي ولكل الیالغس

� � ح �مس ةدمضاالة یدوی  ف ا�صوه لخص لرممات خدم دقمي  ُ
� �باملل اوفعمات السات ذوي  Apple Healthءضاعفحص أب �فلل

رموة یلو� ابرضطج ا�عق فا� ة عایرو المقدمك لن ذمضت. یمجھ�عو ا

ا يو مي الطتعا ك.لذ�غوة رمخدد ال

 Cبد کلتھاب االج �ع

وبء عضا� ةسط �ع ارزیات لمعة بعض یم تغطتت ن ودب Apple Healthا

د مقر� العنا ل بص. اتةرم ة عایة رخط ُ 1-800-440-1561 (TTY: 711)ا
.ةمحددل یصفا� تعل وصلحل

� ا ءعضار زیات لمع  ا�ة ع

� �� ا �الکسجنيا�  ج�ت العماخدوات دإمدوات معد/ أو ویبطي رو ا ً
� � يفø نتال .يلنجمسلل نلهؤمال ي

�� ات معدوکسجنيمات ا� خد

سفنتل ا 

� مقرال �عنا ل ب. اتصةدمحدوة  ي  1561-440-800-1�مه الهذ

(TTY: 711) ةددمحمات ولمع �عل ولحصل. 

قد� امب ا�طمات خد

�ًمعامرع�ء �معلاع یمجلاة طغم � ومة أو حالء بإوس�کا أو أ 18 ةقفا ا ي
ةل بخطص. اتنھاو بدوة أیلو�  Community�ة اعایرم الدقمن مة قبمس

1-800-440-1561 Health Plan of Washington م قر� الع

(TTY: 711) ة ریازل بضفتمات أو ولمعن المید زمل

.chpw.org/quit-for-life/ 

� يا� � خندتن العع �ق
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ةیفضا� �اات ملومعلا ة مدخلا

� ي الن وتحمة الصحة بقلتعمات المل الخدمتتش جعازنا�ج �عوینسج ً
ماتخدوغ ولبع المقج �عوة لبدیالناتومرج بالھ�لعا�عنø الج ي

ا  ًًیحمات ت�ه الخدب هذلتطقد تة. یلقة العصحال ا.قبمس

� ي لن وتحملة لیصحمات الالخد

ایسنج ً

ةرائك أو لدتع لحالتابمالة یلو� ة ا� عایرالم قدم �هاب إك الذنكمی

ة. یلمحالة الصح
ج �وع )TB(ل ص السوفح

تمل عةباا 

ةیفضا� �اات ملومعلا ة مدخلا

ع.مالسفحص ر باتخ ا عمالسات رباتخ ا 

� � ي مهرماعغ ألبن تفال الذیط �مال ما و 20�ي لة ه ندواام ع ً
� ل ا�كة للبدیء الضاع� اا�  ل.فعم بالعُرف طم ن لدیھد الذی

� �ة مخدتمسة الزجھ� عرزا� ي
مسة ھزأجوعة وققل ات اعا 

م� العظاعة تبثمن الذ� ا� 

(BAHA) 

� ي نال بص. اتنادیمات لي الخدمقدمة کبشع مل متعالك ایلعتعن ی

 .ایازمل الوحمات ولمع �عل ولحصل

غلبن تفال الذیط� مهرماع �ة لبنسبال ا 20 أ ةیطغتم تی، قلأأوام ع ً
اترنظاة المخدي مقدم �عر وثك العنكمی .مھازو لة ویبات الطرنظاال ا

https://fortress.wa.gov/hca/p1f. indaprovi �: ع /der 

� ي منھكم، یةضفمخة فلكتات بر� نظان إوجتان یحالذین بالغلة لبنسبال
یاتب�مات الخدي مقدمل �خن مسات دالعوات رنظاات الرطاء إ�� ا

� � ي يکن رمشاال  �:عکنرمشاة المي الخدمقدمة بمقائن عث . ابح

l -hca.wa.gov/assets/free-or- ow 

cost/opt. ical_providers_adult_medicaid.pdf 

� ي اترنظاالو العنصات وفح

ر ظنالوع مسال
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� � ي ا �من مء زکج نذیء الضاعنة بصة الخافضامة المیقالة  ع ا�یمن لجکم، ی
� مهرأعمتبلغ  �کا أو أعا  21ا ل�خن مة یجانمات ر� نظاعل والحصم  ً

� VSP ر، انظةي  �مه الق بھذلتعما ییفة یفضامات إولمع �عل ولحص. ل

ا  chpw.org/v. ision:یبولا�عن عوقم

� � ي رف �مت صاوفحتعد ال اد.ع ا�یمة لجطامغة 

ة: رفوتمة یمعنات السیمعال

رمفال بعط� ا 20�ل نودم ة ونس
� ي يبالغن لل مجنا��عایمن وفوتن یسالذی �ال

� �ما ة بدیحا� :كلذة ا� یمعنات السیمعال ي
ت�صیتول • ا 

تمل • عةباا 

یات ربطاال •

نات یمعالوع مص السوفح

یةعمسل ا 

�� 
� حة ص/الة��ام یظنت

ةیفضا� �اات ملومعلا ةمدخلا

ة رائ� ده إجوتنا أو الت لدیماي الخدمقدمة کبة بشعانتسك ا�نكمی
.ة�� م ا� یظنة تدیاعة أو یلمحة الالصح

�ما ، بة�� � يم ا� ینظمات تخد
ل سائوول نسالك تحدید لذ

ل مالحع نم

� ةحة الصرائأو دة �اة یكانمك إلدی ا�م ینظتة لدیاع �هاب إر الذیاتخ
� رج��ة اعایرم القدمو ة أیلمحال فحص.لااء ة �یلو

قصس نوي  �فر باتخص اوفح
� زید��بالة عنامال /ا�ةی

�جلة سمنت ا كذ � ِ Apple Healthیةطغتإ  لوصك الحنكم، ی�محات نكو ً ي
ا 12�ل إصما ی �ع ل.مء الحتھاد انرجمة بد�وعد الما بة ین تغطمر شھ ً

�عف   �عد یزملعرت ّ hca.wa.gov/apc. ا

 APC)(ل مة بعد الحیتغطال

یة ابجن ا
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یة بطالت امزتلسمالوتادمعال
� م قدمك فھا لصیة ویبة الطیحنان المة یرون �وکما تندعة یبمات الطزلتمسات أو المعدي النغط

� � ل . اتصتھافلكع تفل دبقمات زلتمسالوات دوم ا�معظ �عاًقبمسة قفاومنا الیلعي تعنة. ییصحة العایرال

 .ةغطامة الیبمات الطزلتمسالوتامعدل الوحمات ولمعن المید زم�علوصلحنا لب

ةیفضا� �اات ملومعلا ة مدخلا

ي ظمعم �عقة افوملن عتی ااا ًدعمل ا اا. قبسمت  قملرا�عنبل صت

(TTY: 711) 1-800-440-1561 ةمحددل یصفات �عل وصلحل. 

ة یبالطات معدال �

� ي اتعن ی ًومال مقر� العنا ل ب. اتصقبمسمات زلتمسم المعظ �عة قف ا

(TTY: 711) 1-800-440-1561 ةمحددل یصفات �عل وصلحل. 
ةیبلطامات زلتمسال

� یة نیسالشعة �اوت ا ��تخمال

ةیفضا� �اات ملومعلا ة مدخلا

ة.قبمسة قفو ممات ب بعض الخدلتطقد ت ا ریوتصالوة عش� مات ا� خد

ي�الطي

ة.قبمسة قفو ممات ب بعض الخدلتطقد ت ا

� � ي òرملیص لتشخالمات ة بخدصخاه دناة أحضومد الویقال ینجرالخا

 :قطف

� ا �و مفحص  :وة یبة الطرو�د ا • ند ال�عط قفن ماد

؛ أوم الطيییقتن المء زب کجیبن الطمر مبأ • ي�
ا �و مي طاب تعارضطفحص اب لولطمو ما هک مییقتن لماد • د ا�

ج. �العة أو یبطصات الوفحة المء�مى مد

�
�خملمات الخد � اا  عةشویة  �

ةینیسل ا 
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ةیفضا� �اات ملومعلا ة مدخلا
� �� � � ة اليلوممحة الینیة السشع �ها  يت ا�ماخدت� قت ل �فوتم تی �م يي

�� يم ال�ف ام تخدسن امتض� ت� ا� عض یرمتق الفرمب أو تسنمال ي
ن. بایتط السائو

مة مو��ا وأة رمالحة ص

� ي الیة ف
Apple Health 
� �  �کة أیاحشیع�كتلعائوتك أنعدتساو

� 

ةیفضا� �اات ملومعلا ةمدخلا
ون� ومع ب بعض ا� لتطقد ت ة.قبمسة قفا ا ي ثدمضخات ال

ةموم� ة ا� عایمات رخدل ثمة ینیتورالوة یقائوة الیصحة العایرمات الخد
ةالصحة وینیة السشع� ي با� ثدر الیوصتوة د�والل بقما  ةعایرو

ج�عو، اترباتخا�ول مع الحنممات خدوة مص العاوفحالو، ةینجاب� ا� 

ا ااض �مرا  ضلرویسنلة جوقنمل .یةعیبطلااعة ا ً
�

أةرملة لیصحة العایرال

اھمدقنا ض�� ات امدخال ي 
CHPW �ي 

ا ًئیش

ك فلكة � تیفضاایا إزمومات خدم قدن نك. نحلجن أمیة طغتیم مصتتم  ،�

ة. صحي 

ف الھات Nurse Advice Line).یض ( رملتات اراستشاط خضیة وا�ف�ایة اعرلا

ي 

 ��عب یبطة ریازك نكمی

(TTY: 711) 1-866-418-2920 

�  �ویدیفأو ال

chpw.org/virtualcare 

� 

أ ط ل بخاتصو .

ةریازل بضف، تماتولمعن المید زمل. لیلنھار أو الال �نكاء او، ستقويأ ي 
24-hour Nurse Line لرقم ا �ع

ة. لمسجة ضرممع متحدث لل

First Steps ةی�و ).مةوم ي
� �  �ةیصحة العایرالة ئیل ه�خنمجمنا ��ا الذم هقدیم تتی �اوع ضرلایة اع(ر

ع. ضرن الفالھطأوفض نخمل الخات الدل ذوماولحمات لن الخدمة عونتمة عوممجي و یغطفھن. نطشاو

ة ریازل بضف، تماتولمعن المید زمل

https://www.hca.wa.gov/free-or-low-cost-health-care/i-need-medical-dental-or-vision-

.care/first-steps-maternity-and-infant-care 
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ن �ً �هؤمن وکقد ت .يمجاي لوف ختها مجاى ي ولخف � هاتعل وصلحل

SafeLink Wireless 

ةیل نصائسرومات كالمققائدو ي  ي
تصالك ا�نكمة: ییفالھاتة خطن ورتان یخذیك الئلو � ة �یفضاة إفأكامة. یمجانة یرشھ

ة ریازل بضف، تماتولمعن المید زمة. لیرك الشھققائن دميم أاتخدسن ادو CHPWبـ  

.chpw.org/free-cellphone 

� � ت لحا�مد لة ا�لیوطة یدول بعض ا�ناوتت تنك
� ب لقر الوصق، أو يجتالن ایا�ض الرم، أو مط الدضغع فاتر

ا ذإ .اًموی 90ة كل یبطلافات صلواف �ة داعإیات لمع

 او ، أيرکو الس، أةیلقة العصح(الة نمزمال

تحدید وي معتمجة الحصز الکرمة لة تابعیلیدصن ما  ًموی 90ة دمف ل� �عل وصك الحنكم، ی)نمزمال

ة ریازل بضف، تماتولمعن المید زم. لةقدتعامیات لیدص

یعاى �

.chpw.org/prescription-drugs 

� � بالغن الص وشخان ا�م
� ل كت لماولمع�عبیول� اعناقعوميوت. یحمھیاتح�ما تقو

ي �ثكال .کیةولسلاحةلصاعم د
� ةقلتعملكشامنمءاوسدح�عفال طا�و ي ي 

يا ومالي طتعاب
� 

 �عمات ولمعن المید زم

�  �ة یلقة العصحد أو ال

�عل وصحك النكم. یتھارادإوة یلقة العصحة أو الرمخدد الاوملي اطة تعاحال �عف رتعالل وحر ماعا�  ّ

ي 

.chpw.org/behavioral-health 

ن� ز تجاوم یصخ �عل وصالح ينلهؤلما
�  �ین �مل

 Apple Healthء اضع�کن می Amazon Prime.�عخصم 
 meیة وضع �ع 50% �

� 
Pri� يمنوة یدملمجاى ن حع بشتمتس. ا م�ف� أة إفضا� با�ناالعي  ي 

 /chpw.org/amazon-prime.�عید زمة. الیجانمة ینو�کب إلتكوی قیسومو

اضمالمة یقالت ا�م � 

افة ( ضملامة یقلاات ��مم قدیم تتی

 (فة 
VAB 

(VAB
بل قن م ) 

ي 
Community Health Plan of Washi �ةفضابا � 

�  �ءضاع�) لةیسسا� �
� فال ط�ات لرنظاة الیم تغطت(ت . 

chpw.org/vision 

 ngtonي 

ة معالجوةعایرلت لاریان الخمدیزمه الك هذر لفون تن أکمك. یة بصاالخ Apple Healthایا زم �إ

 .فةكلتيألمحتت�ویة عوط VABsن ة. إحصلة لیعماتجات ا�محددال

ن لغن بالة لینجاات مرظان

��ک 21
�� 

 ي
أ وا  ًمعا

 �(ا�ة یمجانات رنظا CHPWر وفت .
� ل كة ینیتورالت العن صاوفح

العدسات ا� وات رطا

24 

نس ي 
ًارشھا  ًضي أین نغط. نح ي 

 �ع إلط). اةیصحة العایرة الئیل ه�خنم Apple Healthة سطاوا بً معا 21ن مقل ا 

 .یلصافتلا �ل عوصحلل
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https://www.chpw.org/find-health-plan/apple-health-plan/chpw-plan-benefits/free-cellphone/
https://www.chpw.org/member-center/member-resources/plan-and-coverage/prescription-drug-benefits/
https://www.chpw.org/member-center/behavioral-health/
https://www.chpw.org/chpw-benefits-plus/amazon-prime/
https://www.chpw.org/member-center/member-resources/plan-and-coverage/vision/


 

 

  

 

  

    

 

      

   

 

     

 

 

      

 

     

 

  

   

 

  

  

 

  

ءاضع�کن می .یلةدلبات اج�علا �CHPW ك یلدتالور با�ز بخوللً ما�جإة ریاز 20�ل إصما ی �علوصالح

 �عل یصفاتن المید زم .حیت�نح المة أو حالل إمعم زل. � یً ایونسي رقفد الومم العیوقتو

� � ج منارب ��كا. یةیدجةصحع بتمتال �ةایك بدفالط

� 

ChildrenFirst™ 

.chpw.org/alternative-treatments/ 

.ChildrenFirst™ ي أ وتأنك نحمت
ا� ول ماوالح

 �عت اموعلملا

یة وعض

نمید زمر فوتل. یفلطة ایفعاصات وفحوها بعدوة د�ول البقما  ایاقات هدبطافال بط�

 .chpw.org/childrenfirst 

�� CHPWي(�ك لفطل ص، یح 
� � � ي ��مب الج �ة دعمساالع بتمتسة. اکرمشاة الندی�لة سرمدبعد ال

.Boys & Girls Club 
� � 

�) عاًامع 18إ�  6نسا � ًعضوك تبصف ي 
ي ى مجال وصو

ر ید. انظزمالوة یمجانة فیفخبات جوو
ة قیالة الأنشطوا والي 

 .لاطف�

.chpw.org/boys-and-girls-club/ 

� �  �فال ط�ن لکمی

� 

� فحص بدى  �عل و) الحص

 �عل یصافتر الفوتك. تلفي لطونفحص الس� الة إفضاا با�. هذ

 �لضیة اییة رطبت اصوحف

ً امجانم عال كم ص بھب الخایبالط

نما ًمعا 18إ�  6(نس ي ي 

.chpw.org/sportsphysical 

� يح م تیا وً امع 18ن ه عرمقل عیفل طكل  .فلطلاان تخبقلعتیامیف CHPW $200طي غتن. اختلا

 chpw.org/circumcision.�عل یصفاتر الفوتل. تهؤمر که ذتحدید أن

ية ثدمضخ �عایا زمل المت. تشهبعدوك لمحل �خ óم الشخع� الدعل وصك الحنكمی .ملحلامدع ي 
�عد یزم� العف رة. تعیلمحد الراوم� الل إوصوالوة یمجان  ّ

.chpw.org/chpw-benefits-plus/healthy-you-healthy-baby 

ة یاعلرایق سنت

ة دقمعالت �احالة رادإت امدخ

ا دإ

ي
� 

ي 

ي 

� ة ا� عدمساة لمخدي ة هقدمعالتة الحا�ر
�  �تو الحا�ردیمعد ات. یسامالخدوةعایر� العلوالحص �ةقدمعال

ً ءنات بة الحا�رادة إل الخطثممح �قد یق .رباتعا�ي � �

ك فاهدأعضوعمكتیعاق رینست

فحص  لأوي 

ة أو تعددمة الیصحة الایعرجات الیاتحم ان لدیھذیء العضا
� 

� � �  �یھا لعةجاب�ت ا�متيالة لئس� ا�ع

ل. یجتسند الع)يصحالم ییقت(الك ي لصح
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https://www.chpw.org/chpw-benefits-plus/alternative-treatments/
https://www.chpw.org/chpw-benefits-plus/children-first/
https://www.chpw.org/chpw-benefits-plus/boys-and-girls-club/
https://www.chpw.org/chpw-benefits-plus/sports-physicals-for-kids/
https://www.chpw.org/chpw-benefits-plus/circumcision/
https://www.chpw.org/chpw-benefits-plus/healthy-you-healthy-baby/


 

 

 

  

  

   

   

  

   

   

  

 

   

    

      

  

   

   

    

 

  

   

  

 

�ا دمات إخدب لطك نكمی ة عایري المقدمن لکمت. یقويأي د ا� ارفحد أك أو �فسنت لالحا�ة ر

ا ربوةعایري المقدمویفتشمسن المجوري الخمخططوةیصحال
� ت. � ا�ة الحرن تعت. یالحا�

ي الیة فض� �

ة راد� إك إتحالا إً ضة أییبة الطراد�مج ا

ا دمات إخد �عة قفاومالك یلعي 

�  �ة ��

� 
 1561-440-800-1م قرل بص، اتةلئسي أ�

.(TTY: 711) 

ا ھمدقند قي ا  � اایة عرالق یسنتت امدخ
� ق یرفل مة. یعیسساا�ك جاتیاتحة بانایالع

ه ن هذمبعض ة لیلمحد الراومك باللیصو� تع
�ي  تعن ، یكتصحة بنایلعل

Community Health Plan of Washington 

� 

ً  Community Supports�ك أویلع
طة خب

ا ومنا تحدید نكمجات. ییاتحا�

Community Supports ي ا �الود راومك باللیصوت

ق یرفن لکمك. یت لدیماي الخدمقدمعمقینستالوتحا�م با�یاقالودر
� �ل: ا�ثم،كمعتمج �مج  ك نكم. یمالطعاولقنالونكاس�

� ل ثم، نیرخ�ن لکمك. یا لبھلطة �د ا��

نا ة لدیعایرة الرادي إفظوموةعایري المقدمویفشتمسن المجوري الخمخططوةیصحة العایري المقدم

�س فنل Community Supportsمات خدب لط ا رفحد أن �کمك أو ی

 Community Supports�ك إتحالا إً ضأی

م قرل بص، اتماتولمعن المید زم. ل

ي قلن تمن کمتن تل أبقك نمن ذ� إج إاتمات. نحتصال بالخد�ل

 Community Supportsمات خد

�  �ة عدمساا الً ضنا أینكمی

.1-866-418-7006 

يي 
� مات الي ج أو الخد�ك بالعلیصوت

و  )يقیبتطالي ñولل السیلتح(ال

 Private Dutyل: ثم،ایھج إلتاحقد ت
ة الي لممات الشاالخد( �

� ا الد òرمة العای(ر

� 

Nursing وصیض الخرمت(الòو ) يABA WISe  ي
 PACTو )ةفثكممات الن الخدمضتت

� � � ن � کم). یفالط�ل لجة ا�لیوط
� م قرل بص، اتةلئس�أو ل

CLIP  ي� ن یلخ

ت حا��ل

و )يیدکتأي المعتمجج ال�لعج لمنار(ب
� � ت.ماالخده هذ �ك إیھجوت�ةعدمسانا اللدیفن ظومن المي ي ي 

�  �عد و یسافھة. یبة الطعایرم القدیة تلحرم
 ي��

نھا موة یبلطك ایدعاوم �قال إتة انلیسود وجون مد کتأالو

.Community Supports ي ز تجاوی
 �ر عوثعلا

ي ا ي 

ك عدسان ین أکمك. یتصح �عرثؤك تیاتحنمىرخب أانوج
� � � اى لغذن مق ا�یقحت�ةعدمساالوتن ثابکس

�  .ىرخة ا�یلمحد الر

Community Supports 

ا ومك باللیصوب تجان �إ

ي ة ارإدق یرف

ة. نمزمة الیصحت ال�کمشة أو الیصحت ال�کمشن الم العدید ةرادب إصعن المن وکقد ییة. اعرلاة رادإ
�  �ةیصلشخك اتحالر مدیك عدیساك. سعدتمساح لتامنا ة لدیعایرال

ي ة الفلتمخة الیالصحمات الخدوج م � �

ضعھا ووة خطحدید ت

ا ً ضا أیًدوجومن وکیسوة. یحصك الفاهد� أل إوصولل
� 

ي ا �ق الینستل
حال.  لضفأي �كر بأنوشعلیھا لج إلتاتح

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

Community Supports 

41 



 

 

   

   

 

 

 

  

 

  

   

  

 

 

 

     

 

 

    

    

 

  

 

  

  

  

   

 

 

دم قتن. السكاحةص
� ى قاتحا�

CHPW دیرفایصحا بیرتد ً ً ً
� ب لقر الوصق/أو وو برض الرمن ورین یدالذیء ضاع�ا ل

 .يرکض السرم/أو ون مزمي الوئرد الانسدا�ض رمو /أو )(CHFي 

 .اً مماك تیفن تعامکد تألم لع� الدة إجل بحا، تظیفتشمسن المكجورخبعد  یة.اعرلال انتقات املیع

ةیلمن العأنمکد تألك لة بصی الخافتشمسع الم  CHPWة لخطع تابة العایرالقال تیات انلمعق یرفل میع

ة ردمغاة بعد یفة هاتمكالمك بتحالة عتابمم بوقیسوة. لسك سة بصی الخافتشمسن المجورلخة لیالقتنا�

ي ء الذا� الدوعلوالحصوكة بصة الخاتابعمید العاوم�ل إوصو� العكترقدن مکد تأیسوی. فتشمسال

ه. یج إلتاتح

. ن ي ن خدتلعن اع ق��ك انكیم

مج نارل ب�خن مى رخأد راوموب یوال

ي �
Quit for Life® 

� خندتن العع �ق �ك ا�نكمك. یعدتمسانا نكمی

�عدیمزلا�عفعرت.  ّ 

 �عم عدوب رمدة عدمساب

tchpw.org/qui -for-life/. 

ن أکن میل. ھسأكیتاعة ررادإلعجیأن  )حیةلصالزامنلا( Health Homesمج ان�لن کمیکیف  فّرعت
� ل ا� یحص

ن مید زم� العل وصك الحنكمید. یزمالوة عایرة الرادإوي ف الصحیقثتالو

� 
ة عایرالق ینستوةیالقتنة ا�عایرلق بالتعما ییفةدعمسا �عنولهؤمء العضا

 chpw.org/health-homes.�عت اموعلملا

ج منارك بحنمیعقلیة. لاك حتصة رادإ
�  �ة یلقة العحصمات الخد

Mental Health Integration Program
� 

ي مقدمل لسھأً�وصو

ي 
ي 

ة ا� یعارة الدیاع

ارجإو � صن صتخمع المرتشاوال

Community Health Plan of Washington 

ة عایري القنسمن لکمیوة.یفضام إوسن ردو، بكة بصة الخایلو
� ل ثمم �ر. تحدث إمم ا�زا لذ، إكة لیلقة العصحت الحا�ء إ

 �ع

(TTY: 711) 1-800-440-1561 دیمزلافة عرمل. 

� � 
� � ة أو ی�ة ا�یااب الحرضط� ال إفطك الولسي دؤما یندعة. یکولجات السیاتحي ا�فال ذوطة ا�عدمسال

ق ینس�: تعم عل الدمتة. یشیکولة السم الصحعن دمة دفاتسم ا�نھكمی، هانرقة أو أسرمدل الیتعط

ة یمعتمجوةیسرمدوةیل�متماخدلدیھا  CHPWطة خب. اللشبکیة وسللاحة لصاتامدخعم د

اذ. إل�مالي  � � �  �ة مدقمة الفثكمالة یلقة العصحمات الخدوة فثكمة العایرال

نا ة لدیصمخصف الط الھاتوبخطصال تی ا�جر، ی)
ي
�  �ك لفطن كا

ف م هاتقارأ

 �ید ا� ��ال ��عنا معل ص

ل یلتح� الة إجحا

- ABA(يطبیقتلاي ñلوسلا

1-866-418-7004 ،1-866-418-7005DSNP) ي ا وتا الً ضن أیکم). ی

:ABA 
� �  �عى و�کل

 caremgmtReferrals@chpw.comن: اونالع
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https://www.chpw.org/member-center/health-management/health-coaching/quit-for-life/
https://www.chpw.org/provider-center/member-health-services/health-homes/
mailto:caremgmtReferrals@chpw.com


 

 

       

  

 

    

    

  

  

 

     

   

  

  

     

   

 

 

     

  

  

  

    

     

Appleخدمات  Health ة رادُ مایة عرة طخن دوباة طمغال

� � م سا باً ضف أیرُ ع(تة رادُ مة عایة رخطیھا � تغطي يى الرخا�مات بعض الخد Apple Healthطي غت
� � ما ندعيحهدناة أجردمایا الزمالوتماى الخدرخة ا�یمعتمجمج الا��ي ال). تغطةمل الخدقابمموسرال

� � ماته الخد� هذل إوصوالي �كعدتمساة لیلوة ا�عایرم القدمعمقینستبالم وقنس.نامعً �مسجن وکت

مات. ع الخدیمك لجة بصالخا ProviderOneمات خدة قطام باتخدس� اج إتاتحك. ستعایق رینستو 

ب یتكن ودب Apple Healthة یض تغطرع. اناهة دراوي �غة مخدة أو �ي �مص وصة بخلئ �سح ا�رنا لطل بصات

مات: ة بالخدلمكاة مقائ �عل ولحصة لرادُ مة عایة رخط

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

ةیفضا� �اات ملومعلا ة مدخلا

� � 

 App: le Healthن مة مل الخدقابمم وسري التغط

� وض الدجھا� ، یاىا�  ًُي �ضف أیرع .ضجھا • ب ا�وبحم سا با

رض الججھا� ، یيحا�  ًُا �ضأیف رع ض دجھا • .ةدیاالعل خم ا�سا با ا

ياء �معللکن می ا � Apple Healthنجلسمل دعرمة ظنم من ةرمیة  ا ُي
� MCO � (MCO) جرخاة یاتة الذحال ض.جھاا�  مات ا�خد �عل وصلحل

ت.فاعمضاي � ة � تابعمالة عاین رمتضت

ضاجھ� مات ا� خد

ا ء�مع �ة إمقدمي الوف الجسعا�خد تسل باقنت الماخدع یمج م ا�
� �� ي �ما ، ب د MCO � Apple Health).لنمسجك اللذ (ة رمة عایة رسسؤم ا ُيي

)يو(الجف عاس� مات ا� خد

� � ا òرم ا��خد تسل باقنت الماخدع یمج يف ا�سعا ،ةئرالطا�غوة ئرطاال ي
� �� ء�معإ�  مةدقمل ي �ما ، با  ةسسؤم Apple Health �لنجمسك اللذ يي

ا دعر ة (رمیة  ُ MCO). ا

� �
� òرمات ا� خد )(ا�ف عاس ي

� � كمعمات لدز �مات ر الخدفوتت ك.تمقان إكام �ا إً اة ا�حال دناتس ي
�� برقم لصت يئ الرولطة احال 911 � 988ا  ةلحالة أویاھدد الحتا يي

� � ماتز �مات الخد ة ا�حال ي
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ةیفضا� �اات ملومعلا ة مدخلا
� ة.یلقة العئ الصحرو ط مقار 20ة فحر الصانظا � ا� عل ولحصل

� ة �دجومول .كتطقنما  ي

ة سالل رسرأو أل ص: اتNational Suicide Prevention Lifelineخط ل

قملر �عیة صن 8255-273-800-1ا ي مدتخمس، لم قرل بالأو اتص 988

1-206-461-3219 TTY م قرصال بالتم ا�تی

� ومي الطعااب ترضطمات ازة بنسبال ،ةیلقة العة أو الصحرمخدد ال � ا

 .(BH-ASO �د (ة یکولة السصحلة لیرمات ا�ة الخدسسؤمل بتصای ا�جری ا
� � �� ية ا�الح �مات الخدسسات ؤمم عتد يي BH-ASO �منیقملت لماز

� �ة إیلهو ا �عر وثعلکن می . Apple Healthن ا�عر نظف الن ب�نطش ا
� � �ف م الھاتقار ه�عةفحالصأ  : أأ  و �20 يي

cr.hca.wa.gov/mental-health- isis l- ines 

: ي�ما ییھا لعقد تعاممات الل الخدمتش
� � اة الي یبالطفات صوال • نسبھتكی ان.ب ا�یبط ي

ABCD ABCD • تادمخم دبل مققن ة مدممقلمات خد ا 

.دمتعمل ا 
� � الية یحرالج/ة یبمات الطالخد • ا ا ن.ناسمھقدی ب ا�یبط ي

ا �ر ز الجکرم /یفتشمسلق افرمم وسر ة.یفسعا • �ة اح
� � نى بدورخب ا� طمات خدع یمج Apple Healthطي غت ا�ن ناس

د ید:زمة الفرمع. لةرم ة عایة رخط ا ُ

� �اع� � ع� تن� •  أو، services-hca.wa.gov/dentalن�

.1-800-562-3022 HCA ـ • لرقما �عل ب صات

� �اع� �ل بقیمات خدم قدم �عر وثلعل Apple Health �تن: ن�

•DentistLink.org وأ 
http://www.fortress.wa.gov/hca/p1findaprovider/ • 

نناس� مات ا�خد
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https://suicidepreventionlifeline.org/
https://www.hca.wa.gov/free-or-low-cost-health-care/i-need-behavioral-health-support/mental-health-crisis-lines
https://www.hca.wa.gov/free-or-low-cost-health-care/i-need-behavioral-health-support/mental-health-crisis-lines
https://www.hca.wa.gov/free-or-low-cost-health-care/i-need-behavioral-health-support/mental-health-crisis-lines
https://www.hca.wa.gov/health-care-services-supports/apple-health-medicaid-coverage/dental-services
http://www.dentistlink.org/
http://www.dentistlink.org/
http://www.fortress.wa.gov/hca/p1findaprovider/


 

 

     

 

 

     

 

   

    

  

 

 

 

  

  

   

 

  

 

 

   

 

 

  

  

   

 

 

 

  

ةیفضا� �اات ملومعلا ة مدخلا

� �فال ط� -نس �ة لبنسبال ا و 20 رغصام ع ات ارإطیة طغتتم تأ ًي
ل�خن مب یک�  �مات الخدوة قص�سات الدالعوسات عدالوات رنظاال

د Apple Healthیة طغت .ةرم ة الایعرة الخطن وبد ا ُ

� � ي - Appleمهرماعغ ألبن تالذیبالغن لل �کو أا أ 21 طيغت �م عا ً
�� ا ��ب غرت تنكذ ن إکلو Health ساتالعدوات رنظاات الرطا، ،ائھاإ  ي
� ي رسعابأکن رمشایات الب�المات خدي مدقمل �خن مبھا لطك نكمی

-l -hca.wa.gov/assets/free-orة: ریازل بضفة. تضفمخ ow 

cost/optical_provi _aduders lt_medicaid.pdf 

بیک�  �الوات رنظامات الخد

وف یقثتت الماخدة د�وبعد الول مو حلل MSSر وفی ةیقائوة الصحلا ا First Steps Maternity 
� �� � �ة عدمسالة لدیال أو الع � ةل بصحفطوي صحل مبحع تمتال�مال يي

 .دةیج

� � � �ويحة د�ون المفال طدیھا ألي ت ال�عائال ICMعد تسا ة ا�نالس ي
� ومالوم  تخدسا�ة یفیکوف رتعال �ر من العم ةیعماتجا�وة یبد الطرا ا ي

� �
ومن المها  ي �ة مز�د الر �غوة یمیلتعالو يحع متمجلا لفن الطکمتی ا ي

Support Services (MSS) 

 Infant Caseو 

Management (ICM) 

ة د�وص بالف الخایقثتالو

(CBE) 

 .رهادزن ا�مة لالعائو

�� ة ا�عوممجول مو حلل CBEروفت اا يص الدشخا دنا عسوردن ھلنمع ً

ل مشت .دمتعم HCA CBEمات خدم قدمب جانن ممھا قدیت
� ةییعبة الطعضارالوة تغذیالول مالح �ر تحذیمات ال�ععات وضومال ي

� يحدیة م�سوة د�والوض مخ ء الناه أثعقون تکمما یوة د�وة الخطو يا
ة.د�ول ا 
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ةیفضا� �اات ملومعلا ة مدخلا
� ةریازل بضف، تكتقنطم �مات ي الخدمقدمة لبنسبال ي

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

i.medicaid-coverage/first-steps-maternity-and- nfant -care 

� ي نمة دمتمعت الكا�وب الجانن مها  يتعن ی  Department of�فوت
� DOH Health ل إوصوال �ة دعمسالنا لل بص). ات، ةصحة الرائ(د� ي

مات. ه الخدهذ

 òرملة لیفسنة العایرال
� � يالد ا فالطینلخ  �ل

� òرملفال لط� مج ا�نار(ب
� � يالد ا (مد  ینلخ )CLل ا�یوط IP

� � ي �ن تالذیو ما بنم هرماعح أاو

ا 17و 5 )امع ً

�

ةحفص �عطلع   ا 41ا  .بیتكلذ ن هم ا ل سائووة عایرالمات خد
(ل ج� LTSS) ا�ة لیوطم عالد

ل.زناتبات اللطتمة یبلا أو ت 30ل بقم یقتعج الذوممال نکب إیج ًموی

ي .ةمغطا �غت ساكانعا�

غ لبن تلذی، لمیقتعیات اللمع

مع همرأ  ا و 20ا أقلام ع ً

رج� رءات الجمات ا� ل الخدمتش رعد الجما بفات عضاموة یحا ةحا ا
� � يى بارکھل الیلتحالو ا�لر باللشعة االزأو إ را لجًتعدسر ا ءزة الجحد ا ي

�عل وصلح. لقبمسح یت� �عل وصلحم ازلی.من الجسم �فالس ي
ا 3022ً-562-800-1م قرل بالص، اتقبمسیح ت� ید رل بسرأو أ
� �کل �ا عإ ً transhealth@hca.wa.gov. ینو

� ي لن وتحملة لیصحمات الالخد

ایسنج ً

ةیصحة العایرالید عو م �ل إقنمات الخدة فلكت Apple Healthعدفت ا ومللقل نل دیعا  ياا �ة غیبطل
�

ي ي) �طیسو(الل قنمات الخدم قدمل بص. اتنھاموة بولمطة الئرالطا �غ ة ئرالطا

طیسوك الب لتي  �سود. ویقالومات ن الخدعید زمف الرتع، لكتقنطم
� �کي أمیلق� روثن العکمة. یفلكلھا تقو، كتة لحالمئ�مل قة نلیسوا�  أ

hca.wa.gov/transportat. i�عء سطاوة بالمقائ �ع -help on 
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 )LTSS(لج�� ایلة طوم عدالل ائسووتامدخال
�  (ل جا�ة لیوطم عة الدر

� � ا ًنس ��کص ا�خاش�ل لج�
�  �، أو ل

ة ا� عایي رمقدمةعدمساوةیضیرمتة العایرر الن دومال قتنا�

-ا دإوة خوخیة الشعایت رماخدم قدت (ALTSA ة یمعتمجالوة یل�ممات الالخد

HCS)
ي ��

ة ا� لیوطة عایت رماخد )
� � � �مال �ةعایرم القدمكلذ ي

�  �صشخاا��

� � 
�  �ة صجات الخایاتحي ا�ود ذ

ة عدمسالمات خدا  ًضأی

 �فوم تت� ی .ة
� ، لج�ة الیوطة عایرمات الخدن مات بشأولمعن المید زمالي قلتة. لیصحك التخطل بقن ممات الخد

� �  �ممات الدب الختكمل بصاتك ا�نكمی

� ما ، بملھزنامي ا رفا�و

ر فوتة. یمعتمجة الینكئات السیبلاي 

ي 

HCS 
ه هذي  ��

 (ةیمعتمجالوةیل

� � 

.(HCS 

LTSS � تعن ی

مات:ولمعن المید زمل�محال HCSب تكمبصل تا ي 

ت. ماه الخدلھذك یقل� تع ALTSAة یمعتمجالوة یل�ممات الق الخدفاون تأي 

 Asotinو  Adams–1منطقة لا

Franklin 

 Ferryو asDouglو Columbiaو  Chelanو Bentonو

 Lincolnو  Klickitatو  Kittitasو Grantو Garfieldوو 

Whi 

 Pendو  Okanoganو

eOreill وSpokane وStevens وWalla Walla وtman 

 9409-323-866-1و أ Yakima -1-509-568-3767و 

 Island – 2N Snohomishمنطقة لا

ي  Whatcom–1-800-780-7094و

و  Skagitو San Juanو
� ة ییضرمتة العایرق الفرم �ل وبق، ال

 King – 2S – 7750-341-206-1منطقة لا

 Kitsapو Jeffersonو Grays Harborو Cowlitzو  Clarkو Clallam – 3منطقة لا

-Wahkiakumو Skamaniaو Thurstonو Pierceو Pacificو Masonو Lewisو

1-800-786-3799 
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� � � ي�قات عان إمن ون یعانالذیي بالغنالوفال طا�ة عدامس �) إDDA(و منة بالقلعتمقات العا��ة ارادف إتھد
� � ل وصلح. لممعھتمجي �ریاتخا�وةج� الحاعًءنام بعالدومات � الخدعلوالحصي �مه�أوومنال

ب تكمل بصأو ات dshs.wa.gov/dda/ة ریازل بضف، تمعالدوت مال الخدوحمات ولمعن المید زم �ع

DDA هدناج أرمدال�محال. ي 

ت نكاذمات. إخده ال� هذع)DDA(ومنة بالقلتعمات القعا�ة ا�رادق إفاون تب أیجت امدخ
� :DDAـ ل�محب التكمصال بالتا�ی جي�ف،ماتخدمات أو ولمع �ة إجبحاص شخا�ل ي 

ن  Pendو  Okanoganو Lincolnو  Ferryو Douglasو  Chelanو Asotin :1منطقة لا ينباصلما
ید رسال برأو إ Whitman -1-800-319-7116و Stevensو Spokaneو Oreilleو منلاات عاقبإ

� �  R1ServiceRequestA@dshs.wa.gov�إي وى�کإل

 Kittitasو Grantو Garfieldو Franklinو  Columbiaو  Bentonو Adams :1منطقة لا

- Yakimaو Walla Wallaو Klickitatو 
�  R1ServiceRequestB@dshs.wa.gov�إي وى�کید إلرسال برأو إ 1-866-715-3646 �

landمنطقة لا :2N: Is وSan Juan  وSkagit وSnohomish وWhatcom -
�  R2ServiceRequestA@dshs.wa.gov�إي وى�کید إلرسال برأو إ 1-800-567-5582 �

� �  �إي وى�کید إلرسال برأو إ King :2S–1-800-974-4428منطقة لا

R2ServiceRequestB@dshs.wa.gov 

� �  �إي وى�کید إلرسال برأو إ Pierce -1-800-735-6740و Kitsap :3منطقة لا

R3ServiceRequestA@dshs.wa.gov 

 Lewisو Jeffersonو Grays Harborو Cowlitzو  Clarkو Clallam :3منطقة لا

 Thurstonو Skamaniaو  Pacificو Masonو

 Wahkiakum- 1202-707-888-1و
� �  R3ServiceRequestB@dshs.wa.gov�إي وى�کید إلرسال برأو إ
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ر کبمالم تعلالج مارب

مجاربوت ماخد ) �  DCYF(ت�العائواب بالشوفال طم ا�قسم قدی

Early Childhood Education and Assistance Program (ECEAP) وHead Start 
� � � م بن هرا عد� إعن �من یعنطشاو �ة ضورل البقما  ةلحرمل

� ة. مسن الخان سفال دوط�ل

ن مجاناربا مه
يا معح أاو�ن تفال الذیطد ا�� ع برأوث �ثي 

ن ا� مات ونس
� ي �ل فطلدیھا 

ة.ایالحي  �  �وةسرمدال �حنجاللفض نخمل الخات الد� ذ� �

ل وحمات ولمع �علوصلحل. لخلدد اویقاوفوتسا اذة إسرمدلل ابقما  نس

� ةلئاعفل وطي �ح وتفم ي 
ECEAP 

ة ریازل بضفت Head Start preschoolsو

ت امدیم خمصتتم 
� ي ح

ي 
ن دیولومالفال ط�

ل �خجحن �

�  ا�کن متل
� ا نوي ا نشطنونوکن ین أمت قاعاو أو إمنالي �ر خن تأمن ون یعانات الذیونسث �ن ثس

� �  �ل بقتمسال �وة رکبمة اللوفات الطونس
� � �  �و، ةسرمدة أو السردمل البقما  جم �، فالطة ا�عایر ردو

.dcyf.wa.gov/services/child-development-supports/esit 

ي 

ي 
�  �وملھزنامئات؛ یبن المتضقد تت. ئایبن المةعونتمةعوممج

ل ضف، تماتولمعن المید زمل.ممعاتھتمج
ي ي 

ي ا ربي 
رة ایزب

نن � ��ملاة رایزلا � � ي الت �العائومھات ا�وءبا�� ام إقدتوة�� ا�عزکرة تیعوتط

، ماتولمعن المید زملك. لفة لطیفطالعاوةیعماتجا�وةیبدنة الم الصحعر لدصغافال طأوجدد  فالطأ

 لدیھاي ت �ئاعلللیة إن 

ة ریازل بضفت

م دتخ
� ي ح

Early Childhood Intervention and Prevention Services (ECLIPSE)
� � فال و طة ا�لممعاة ءسار إلخطضن رمعالوات ونس سمخنس

�  �مات م الخدقدیم تت. یةقدمعتماصدض لرتعب البة بسیکولة سیصح
ي 

ف طا��

ت �کمشن من وما یعانبروم مالھهإ

ة د�ون المل ا

ي  Yakimaو )غنیک(ة عطقام
ة ریازل بضف، تماتولمعن المدیزم). لمایک(یا

مات. ه الخدك بھذلیصوتي 

.dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/eceap 

�  �ك عدتمسانا نكمیونا ل باتص

ECEAP 

.dcyf.wa.gov/services/earlylearning-childcare/eceap-headstart 

Early Support for Infants and Toddlers (ESIT)
� 

dcyf.wa.gov/services/child-development-supports/home-visiting 

King 
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لة موشمي �غ(اة طغمالي �غت امدخالواة نثتسمالت امدخال

 )ةیطتغالب
� ي . �ةرادُ ة میاعرة طخن ودب Apple Healthو أ Apple Healthب جانن مة مغطاة یتالمات الن الخدوک� ت

 Community Healthـ ل بص. اتمھاوسع رف� در إطقد تض، ماته الخدن هذمي � أعك لوصحة حال

Plan of Washington ك نان هكاا ذما إة فرمعة أو للئسي أح أرلط
�  .اةطغم ي�غمة دخلافة ضمة المیقة الي �مر یاخ

ةیفضا� �اات ملومعلا ة مدخلا

� ىحاورج ال�عة أو الینسات الدیرمامأو الر ب� ج�أو الع �ج با�الع ي
�ثمج ال�و الععشاب أ� ك.یلدتج بال�ك أو العیلتدأو البا�  ي

لةیدلبایة ود�  �ا

ي رلفقاد ومعلایم وتقیة اعر
ن ي ًن غلاللب �م عا )�کأوا  )21 

ر.ة الشععرم أو زشولة االزه أو إجون شد المضتت ا یة راختی�ال یمجلتاة حراج

عقم لاج �عخیص وتش

ل خللانة واعنلاو

ي�نجلي افیظولا

ج �علاج واوزلات اراستشا

ي�نجال

� � � .ىرخ �مت ال�تعدیات أو الرحدنمل الثم �ة ایل ي ةیبطالغ� ات دعمال

یة خصلشاحة ارلات امزمستل
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ةیفضا� �اات ملومعلا ة مدخلا

نیة دلباص وحفلا
أو ظیفوللتیة رون  �لا

ن ي صیخنمأتلا  ��لاو أ

� � ة:یکیرمل ا� متش م ا�یقال

Puerto Rico • 

Guam • 

U.S. Virgin Islands • 

Northern Mariana Islands • 

American Samoa • 

� ھابح مسی � يلاات مدلخا ي
نوناقأو  �ادرلفیان ونالقا ي
ا تھامتلكما ومھلیاقأیة و�ولا

ج راخة مدقملات امدخلا

دة حتلمات ای�ولا

�
ي لعاب �ققاع ة ا�صالیات وضعه أو تجاتنمو ن أزوص القاإن

� ن.زوالل یلقتف لتھدات الي معدلو اة أیضیارال ي

ن يکم �حلتاون زولال تقلیت امدخ
زنولا

یة حصالك اتممعلو �إلصوالو

طة خالو أك بص اخالت امدخالم دقمن عٍ ضاري �غت نكا ذإ

یة اعرالب انجون مبانجيأوأیة حصال
� .ملظم تدیقت�كدعنساسو.املك تظلی ذمیسو.ىوکم شقدیض توفمك اللثممت أو ك أنق لیح ي ً

:TTY) 1561-440-800-1م قر� العنا ل بص، اتملم تظقدیتل  :ي �تان الاون� الععنا لساأو ر (711

1111 3rd Ave, Suite 400, 

Seattle, WA 98101 
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 :نعىاولشكاأو  تاملتظلانوکتنکن أیم

� ك.بیبطةدیاع�ت لھا ضرة تعلكمش ي 
ك. بیبطن مة روفاتك یقلت

 .ةمسددي �غة یبطة روفاتب بت بس�یصتح� الك إسالرإ

 .تھایفیکوك ج�عة قیرط أو كتعایة ردوج

• 

• 

• 

• 
� ة. یصحة الطء أو الخباطل ا�بقن مة مدقمة المالخد

� ة. یصحة العایرالي قلما یخص تیفىرخل أكمشاي ك �ضرتع

• 

• 

� الج ن نعي أبغنیول. معي مول ی�خك اوکشك أو ملنا تظیقلنا تة أنسالف أو رھاتال ��عك م�عنا إیلعي تعنی
� ة سیاسن مة لمكاة � نسخعل وصالحك نكمیو .اً موی 45ز تجاوة � ت�فل �خن کلون کمما یع �ك بأاوکش

ا. نبتصال ل ا��خن منا مات لدیلتظال

� م الظمالي نمأ
� ة صحمات الة بخدقلتعمت ال�کمشالل ة لحی�وةیمجانة عدمسام قدیتح لتامو شخص م همظالالي منأ

س أو ماتو الة أیکولة السصحق باللتعم یلك تظن لدیكاا ذة إعدمساه النكمیوك. ة بصالخاة یکولالس
� � ك تطخن عً �قتمسم مظالالي منن أوکیون. کممى وتمس� أدى عك فخاومل ة لحلدعاع امتسة السج

ه ه لدیت�د أارفحد أن أاكشخص  ة أویکولسةصحت ماخده لدین كال شخص بِقنمه ي�فوتتم ی.یةحصلا

ة. یکولسة صحمات خد

� � ك: تقنطمي �ممظالالي منع أملصاوتله لدناف أاتوم الھقارم أتخدسا

ن ي ملاظلمان مأ تطعاقاملا منطقة لا

1-800-803-8833 

أ و

360-561-2257 

Cowlitz وGrays Harbor وLewis وPacific 

 Wahkiakumو

Great Rivers 
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ن ي ملاظلمان مأ تطعاقاملا منطقة لا

1-888-544-9986 

أ و

509-808-9790 

Franklin Columbia Asotin وBenton  وو وGarfield 

 Yakimaو Whitmanو Walla Wallaو Kittitasو 

Greater Columbia 

1-866-427-4747 

أ و

206-265-1399 

King King 

509-389-4485 

أ و

1-800-852-2923 

Chelan  وDouglas وGrant وOkanogan North Central 

1-800-584-3578 

أ و

360-528-1799 

Snohomish it Island وSan Juan  وSkag و

 Whatcomو

North Sound 

1-866-427-4747 

أ و

253-304-7355 

Pierce Pierce 

1-888-910-0416 

أ و

360-481-6561 

Clallam وJefferson وKitsap Salish 

1-877-266-1818 

أ و

509-655-2839 

Adams وFerry وLincoln  وPend Oreille 

 Stevensو Spokaneو

Spokane 

1-800-626-8137 

أ و

509-434-4951 

Clark  وKlickitat وSkamania Southwest 

1-800-270-0041 

أ و

360-489-7505 

Mason وThurston Thurston-Mason 
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ت اسجلوت اسامتل�اوفض رالت �احن عمة ھمت اممعلو

یة راد��اع امتس�ا

فض رما نندعك. بیبطت أو تھا أنبلطة مخدل قابمع فة أو تدیصحك التخطق فاوما � تندعض فلراون کی
يمسرر الخط و ا�اب هالخطا ة. هذبولمطة المفض الخدب ربسبك �ا یخخطابك ل لس � ا  ��ً  �نا سفإن،ةمخد

س. ماتالب لطة یفین کمات بشأولعم �عو، كقوقح �عك لعیطسو .نارارقب

� � نکم یلرارقن الدت أقتعا اذ، إكتقفاوممعدة الح�رارقية �جعارم�علوب الحصلطكق لیح ي 
ر. خل شخص آبِ قن مر ارقة الجعارمب ه یجة أو أنیبمات الطولعمع الیمجة عاارمم تم ته لا أو أنً یحصح

� س.ماتم القدیت�كعدانسسو.اسماتا الی هذمیسو ي ً

� ةمخدضد  سماتم القدیك تنكمیو.ىرخة أرمكتحال �رنظة الدعانا بإبتطاله لمقدب تلطوهس امت�لا ي 
� ا ًومی 60ل �خكسماتنا بالغ�ك إبیلعي تعنن یکلو،انم�ع��نا تلسارمنا أو صال بتك ا�نكمی.ضةوفمر

� صت الخامام الخدقدمن لکمس. یامتم القدیت �ك عدتمساا ننكمیوفض. رخطاب الی رتان ما یمیتقو ي ً
ت لما زت نكاذإوس. ماتل�� اعكتقفاومنع ��تعلتقعواذك إس لامتلم ا�قدیر تخص آشخي ك أو أب

� � � 10ز واتجة � ت�فل �خس ماتلم ا�قدیك تیلعي غبنیف، نارارقة جعارمة �فل �خة مالخدي قلت �ب غرت ي 
� م أیاة مسخل�خسماتل�ك لبلطيقلتك برطنخة لتابككیلعد�سوفض. رن المطقفیة میوقتمأیا

� ��� ا نیلع ينعتی .اًیمیوقتا  ًموی 14ل �خك سامتن الشأا بًرارقتخذ نور مع ا�جا�ت سالحا�ب لغأي �ة. یمیوقت
�  .اًیمیقوتاًومی 28ل �س خامتل�ارارقذاتخاي تعن. یرارقذتخات �قون المید زمنا لتجحا اذك إرباخإ

ناون� الععایبتاكسماتلسال ا�رك انكم. یایتابكا أو یفھشسامتلا�ب لطكنكمی ً ً ً
� � te 400, Seattle, WA 98101 i1111 3rd Ave, Su (206)کس افأو ال يىو�کلید ا� ��ال ��عأو  652-7040

� customercare@chpw.org. عنا ل بصت، ااًیفھشا  ًسماتب اللك. لطسماتم القدیتي �ك عدتسامنا نكمیو� 

:TTY) 1561-440-800-1لرقم ا 711). 

� ،مقدمس الامتلا�ت �خو، سماتلة ا�یلمعل �خة مخدي القلت �ر ارمتست ا�ررقا ذإ :ةظ�حم ي 
�ن .اتلقیتھلي ات امدخلال بامقع فدك علین عفسیت ي ي
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� �  �عاجر م�انا كاذإ

ي 

ل جعاس ماتب اللطكبیبط�عك أو یلعيبغن، یةلجلعاة ایبت الطا�الح
� ة ث�ل ث�خك تعایرن ا بشأًرارقتخذ نفس، óتقتة یبك الطتحالت كان

ي � ً.

ا ذ. إناصال بتل ا��خنم)عی(�

ع. ی�ر الارقا ال� هذإكتجحاب بس�عنا لعتطن ك أیلعيغبن، یلجعاس ماتب اللة. لطیمیوقم تأیا

ك نكم. یه�عة أحضومة الینمزات الرطاا رمم تتفس، كبلطنا ضفا رذإو

ب بح السیضون تمن کمتنس 
� .ناررقن ميمنول ی�خة تابكك لسرا ا ن ني أغبن � ة. یلئسي أ� أعة جاب�ا� �ة عدمساالو ي

� �ة. یردع إ ةلسجا ي
� ا ماتسة السجب لط�ق لحع بتمت ي ك تفإن، سماتلر ا� يذاإ  ا�غت نك اوم رق �عق ف

.تكلعة ح ا اجمرب HCAنا أول لدیم� یعي  د� ي الذرن ا�وقانال ا � قاòم وقی، سةیرإ داعمتسا يا

 �س ا�فل ن�خكسماتة الجع

 .يس العادماتل�� ال إجالعاس ماتلن ا�مك بلطي �یتغنا برارقن عٍ ضاري �غت نكا ذإم لم تظقدیت
� ي حلجعاس مات� العلوصلحك لبلطنا ضفا رذك إصال بتل ا�نحاو

�ع ا�ماتسة ا�لسجءارجب إلطمقدیي تبغنیو

ل �خة یراد�ا�ع ماتسة ا�لسجء  
� ة الي مي الخدقلت

�  �نا ر
�  ي�تبغا رذفض إر الی رن تامطقفمأیا

يبغنیوس.ماتلا�ا رقی رن تاما  ًموی 120ل �خة یراد ي 

ا رجب إلطمقدیك تیلع
�  �ر

10 

 .ك لھایقلنا تضفري ي ا رمتسا�

ت اسلجب مكت( Office of Administrative Hearingsر باخإ�ج إتاتح، سةیرادع إماتسة السجبللط

� 

ي 

ة کرمشا) بةیرادا�ع ماتسا�
� ة الي مالخد

 .كفم هاتقرو

ل: �خنمعماتسة السجقد ب لعلسال الطرك إنكمی

Community Health Plan of Washington ما و، عامتسة ا�لسجب ببسو

.1 

ك انونعوكمسنا باغ�بن إما ًضأیکد تأوس. ماتلفض ا�یخ رراتوضھا ف ری راتوضھا فم رت

�ع ا�ماتسلسات ا�جب تكم(  oah.wa.gov) ) (ةیراد Office of Administrative Hearingsع مصل اوتلا

، 8271-583-800-1لرقم ا �ع

و أ

 :ةلسارم

Office of Administrative Hearings 

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

�  �ة إجت بحانكاذإع. ماتسة ا�لسجي �كر لخشخص آل یثمب تلط أو ٍممحاع مدث تحك النكمیو
�  �، عNW Justice CLEARط ل بخصاتأو ا� nwjustice.orgة ریازل بضفتف،  ٍممحاد إیجاي �ة عدمسا

.1-888-201-1014 

� ة سلجر ارق �عق فاوت � تنكا ذ. إهرارق �فا یًرخطاة إیراد�ع ا�ماتسة ا�لسجي òقاك ل لسي �س
� ن و عأ HCAة ئیع لھتابسات الامتلس ا�لمج �ة إ�بامرارقد الضسماتم القدیك تق لحیف،عماتسا�

 ).IRO(لة قتسملاعة اجمرلاسة سؤمل بمن قك تلاعة حاجمرطلب  قیطر

�  ن

� 

ي �ي ملزد احلا

 .عماتسة ا�لسجرارقسماتلء �ارجإيذ أتخم تا لذد إی ��سال بالر�ا�

لة قتسمعة اجمرء اإجرإ�  جاتحت�.قلةتسمعة اجمرلب طنك كمی،سةجللارا� قرعقافوم ي�غنت ا كذإ

 .HCAة ئیع لھتابسات الامتلس ا�لمجن مة جعارم �عل وصب الحلطوة وطه الخي هذك تخطنكمیو

� 

ة سسؤمبل. لطنال لدیمب � یعیبطلبِقنمةلقتمسة جعارميه )IROمستقلة (لاعة جارملاسسة ؤم

لة قتسملاعة اجمرلاسة سؤمل ب ِمن قعة اجمرلب طوا نبل اصت�ایك عل ينعتی، )IROلة (قتسملاعة اجمرلا

)IRO( ة یفضات إماولمعیدنا بوزك تیلع �ي عنتیوع. ماتسة ا�لسجر ارقك لخطاب یقلد تا بعً موی 21ل �خ

 .IROر ارقبك ملعُنس. وIROب ن طلمم ایأة سخمل خ�

:TTY) 1561-440-800-1رقم لا �عل صتا ا ذع إی�ر ارق �عل وصب الحلطك نكم. یةعدمسالل (711
� ي �كتصحت كان

 يòا

یخرن تاما ًموی 21ن وضغ  ي

 )IRO(ةلقتمسة جعارمةسسؤم�ك إتحالسال رم إتیفس، ةجعارمه الت هذبلطاذر. إخط
تعن� یل. معمة أیاث�ن ثوغض � �� ي 

� جعال� HCAة ئیت بھساماتلة ا�نن لجمةجعارمòقاب لطتنك أنكم، یIROر ارقمع  فقتتم لاذإو  يي

.IROر ارقك بملعُنسوة. جعارمه الل هذجن أمع فك الدیلع ي 

ر ق ارن قوکیو.IROر اب قراطخم�تسادعبعة اجمرلابطللطقا ف ًموی 21ك ممان أوکیوك. تحال
� ك:تحالة جعارمة بجعارمالقاò ة بمطال. لایة نھائجعارمال ي ً

،5212-728-844-1�صل عتا • 

ایا نھائرمع أماتس�ة السجنعردر الصاارقالبح صی :مھلما ً ً

و أ
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 • :ةلسارمك یمكن

HCA Board of Appeals 

P.O. Box 42700 

Olympia, WA 98504-2700 

وقك حق

ي :�ما ییفقالحع بتمتك تفإن، نالدیً �مسجك رباتعبا

� � �عك لل ذمتج. یش�فض العر �ق ن الحمضتتي الو، ةیالصحك تعاین ربشأات رارقذ اتخا ي ي
ة. یکولالسوة یبدنة الیصحمات الالخد

� .تھافلكن تعرنظغض ال، بةحتامج ال�ات العریاخلك�عكع�طا�قالح ي 
� ك. ص ب) الخاPCP(ة یلوة ا�عایرم القدمي �یر أو تغیاتخا

� ة.یك الصحتخطن ر بشأخمات آخدم دقمنمني ثاأ� رعلوالحص �قالح ٍ ي
� ب.سنامت القوال �مات � الخدعلوصالح ي 

� � ة قیرخص بطشي ع أمل متعان الکم� ی .ي �یمتح بالوممسي �غة. مارکوم ا�حك بامعل متعاال

أو نøه الجلیضفه أو تسنجي أو موقله الصه أو أنوو له أقرعب بة بسلدعا �غة أو فلتمخ ي ي
ه. تقعاإه أو یدتقعأو  هنه أو دیرمع

ة. ئیسبقاوعين أمات دوماتها�وةیلصحاةعایرن العةیرتحدث بحال
� ك.تعایربةقلتعممات الولمعة الی � �عظفاالحوكتیصوخصة مایح�قالح ي 
� .ایھلعلوصالحوةیبك الطت�سجن مب نسخ لط�قالح ي 

� � .ائھارجإوة روند ال�عة یبك الطت�� سجعت �ء تعدیارجب إلط �ق الح ي 

ص: ویھا بخصلعل وصالحومات ولمع �عل وصب الحلط

ة.یتغطلھا المتشمات الي الخدوة یصحك التعایر • � ي 
� ن. یرخمات ا�خدي المقدموین ئ

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

صا خ� ا�ت إحا��ء ا�ارجة إیفیکوت مام الخدقدم • � �

ة. یبك الطتعایري �ت نظماي الخدمقدمع لفف ندیک •

ي 
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•� ة. عایرالن مةنیمعع اون�كیقلب تبة سفرمعوكلةحتامة العایرات الریاخلك

� � ب لطي ي  • �ةعدمساك أو تعاین رى بشأوکو شم ألم تظقدیت�ةعدمساك یقلة تیفیک

• 

س. ماتمات أو الخدفض ة رجعارم

� �ماي ب ةیفیکق لرطوة سرمامات الداشراوءات ارجاوسات یاك سلذم یظنتلاا نلكیه ي 
ت. اي �یتغة بالیصوتال

• 

• 

 �ق اوقحومات الخدوایا زمالوة الخطسات یاسي قلت

ى و لدضك کعیاتلوؤمسوك قوقحص وصیات بخصوم تقدیت

ل.قً ایونسم یاتھلوؤمسوء ضاع� � � ا� ع

Community Health Plan of 

Washington 

قا رة بأمقائي قلت
�  �ةعدمساي قلت

� � � ت ا� حا� �صال بھا تا�ي بغنیف الي اتوم الھ

ة. یبة أو الطیلقء العاوسة قبمسات الیھجوتج الذمامال نکتسا

مات.ز • ي ي 
ي  •

ك اتیلوسؤم

 :ي �ما ی �عقفاوك تفإن، نالدیً �مسجك رباتعبا

� ن صت الخاماي الخدمقدمع متحدث ال
� �  �قن الحمضتتالي و،ةیلصحك اتعاین رشأات بر �ةدعمساال

� 

ي • 

ارقذ اتخا ي 

ة. یصحالك تعایجات رایتحاوك تصحل وحك ب
� 

ي • ج. �فض العري 

ن.کممر دق��کیھا بألعق فتمج ال • �عف ال أهد �ة کرمشاال ا ي و، ةیك الصحلكشام �عف رتعال

Communityلولة حمكت اموعلم ا Health Plan of Was  hingtonو مات ي الخدمقدمنح م

ك. تصح

• 

� ي ة العایرن ال

ا ذإمات لخدم اقدمبتكمل بب. اتصسنامت القوال

 .یھاقل� تعتقفاوأ بشكمات لدالخم قدمتمایلع تعباات •
�  �روضالحوید ع

� عد. ومء الإلغاك یلعتعن ن یكاأو  رختأتت سنك
� مات الي ولمعمات بالي الخدمقدمید وزت

ي 
ي ا وم� العةفظمحاال •

ي 

م قدین تعمقاتھتحمسي قلتیھا للن إوجتایحي  •

 .كمات لالخد

مات خدة قار بطاضإح •
 ي��

ProviderOne عضو  ةیهوة قاطبوCommunity Health Plan of 

Washington  كدیعاومكل. 
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ة.یتغطلھا المتشي مات الالخدوةیصحك التخط �عفرتعال • � ي 
 .یھاج إلتاما تحندعةیصحة العایرمات الخدم اتخدسا •

� 
ي�كلیم تسجتد یقف،كلم بذقم تا لذة. إبسنامةروة بصیة الصحعایرالمات خدم تخدسا •

� ةیلة أوعایرمقدم�ك إنییم تعت، یمجنا ��ا الهذ �.قھاینستوضیرمة الحالة جعارممج نارب ي 
ي�غةعایرلة لحداویفتشسموهد اوشات الد ذاوملحد لاوفصاووةحداوةیلیدصوحد او

� � � ل.ق� ا�عارشھ 12ة مدة لطس الخفن�ءقابالك یلعي نتعة. یئرالطا ً ي
� 

تحا�ید أو الومل أو المل الحثم، متھالحك أو تلعائد ارفعدد أي �ة تغحال � HCAار طخإ • ي
� ماتخدن مها  ي�غأو  Medicareت مالخدً �هؤمت بحصا أذإو ن أاونالعي �یأو تغبي تال ي 

�  . ينأمتلا

بط ارلال خ�ن م Washington Healthplanfinderم اتخدسة بایونسة روك بصتیتغطتجدید  •

anfinder.org wahealthpl ،ة الحالولخل الدثم،كابحس �عات  ي�یث تغحدون عغ�ب�ا�و
� أو Medicare�م إمانض�ك لتیلهأون اونالعي �یتغوي بتت الحا�وید الومالوة یعماتجا� ي

�  .ي منتأم الن نظمها ي�غ

قة بسمالت اھیجتوال

؟ قبسملایه جتوالبدصوقمالا م

ة قبمست الیھاجوتال ��ة. تخیصحة العایرق باللتعیما یفكاتریاتخن ای� تدوعةقبمسھات الیجوتل المتع

ة: یتالمات الولمعك بالتلعائوك بیبط

� � � � نميك �ضرند تععیھا قلت�بغر� تك الي ل، أو تیھاقلت�بغرتة الي یصحة العایرع الون • � ي يي ي
ة: یتالت الالحا�

 .يعوقدت الف •

ة. یصحة العایرات الرارقذ � اتخاعا ًردقام تعد لذا إ •
.یھافبغرتية العایرالع ونك بتلئعاك أو بیبطرباخ� إعاًردقان کم تا لذإ • � ي

ك. فاتوك بعد جسدن م )ءعضا(أو ضع بع ��تالي �ا ًبغات رنكا ذإ • �
 �عاًردقان کم تا لذة إیصحك التعاین را بشأًرارقمهحدتخذ أن یأي �بغرت تنكاذإ • �

 .رارقا الذ هذتخاا
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� ك. باتغ� رعًءناك بصتخة یبطات ریاخذم اتخانھكمك یبیبطك أو ءباحن أأي ية یعقبمست یھاجود توجو
� ن:نطشاوة ی�و �ة قبمسیھات الجوتن المع اوة أنث�ك ثناه ي 

ة یابة نیبك الطاترارقتخذ ر یخا آً صشخل یکوتا الیحدد هذوة. یلصحة اعایرلم لائدي مسل ریکوت .1
� ك. فسنها بذ� اتخاعردقاي �غتنكيمكنع

ي� ى تاكح الیت�ا ال). هذةیاق الححة قیثو(ة یصحة الایعریھات الجوت
� م �. ك أتیاحلیات تطج�ع�بغرت

��یخ
ت نكما اذص إشخاا��

ي 

��تب اللط 3. � ء. ضاعا�ع ب

� � � ید زم �عل وصالحك نكمیوت. قوي أي �ق بمساله یجوتء الإلغاك نكمك. ینمي بنرقمالوك بیبط �تسا

 :اًضك أینكمة. یقبمسالیھات جوتن الی بشأفتشسمن الم، أو كبیبطنم أو ،نابجانن ممات ولمعن الم

• 

• 

ة. قبسمیھات الجوتن الة بشأیحصة السات الخطایس �عع �طب ا�لط

م ا���لم ا�تم یا لذإ HCAو أ Community Health Plan of Washingtonإ�  لمظتیم دقت

 .ةقبسمك الیھاتجوتب

ةیصحة لكمشصاب بمي شخص ة �صصمخ )POLST �ا ج أوذومن �  (ةیا� الحعظفالحلج�لعء لباط�ر ام

ج ذومم ناتخدسمات ام الخدقدمن لکم. یةیا� الحعظفالحج ل�عنر بشأارقذ� اتخاج إتایحو،ةي�خط

POLST نال ب، اتصةقبمسلات ایھجوتن العید زمة الفرمعلة. ضحاووةدمحدة یبطرماكأوك باتغل ریثمتل. 

یة قلالعحة صللقة بسمالت اھیجتوال

؟ یةقلالعحة صللقة بسمالت اھیجتوالبدصوقمالا م
� اذث إن یحده أیدرما تح ضویى وقانب وتكمند تمسن عة رباعة یلقة العصحلة لقبمسیھات الجوتال ي 

� قد  ن.یرخن ا�مةعدمساللة جك بحالة تجعجرة بدشدیدك ة بصة الخایلقعة الصحل الكمشات بحصأ

فعال. ل كبشل صاوت� العردقاي �غنوکما تندعو/أوا ًشومشك مکحنوکما یندعایحدث هذ

� ة لطه الستنحمي الذدید الشخص نھا تحكمیو، هیدره أو � تیدري تج الذ�ن بالعیرخ�غ ا�نھا إبكمی

ك. نعة یابت نارارقذ التخا�
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ة یة الصحعایرم القدمع مك لة ذکرمشاك یلعب جیف، ةیبدنة الیة الصحعایرللق بمسه یجوك تن لدیكاا ذإ
� ي حك ص بة الخایلقالع

� ي نكمیف یک

ك. باتغف رریع

؟ یةقلالعحة صللقة بسمالت اھیجوتالال مکإي 

ل وحمات ولمعن المد یزموة یلقة العصحلة لقبسمیھات الجوتلج اذومن نمة � نسخعل وصك الحنكمی

 �عمالھا کة إیفیک

hca.wa.gov/health-care-services-and-supports/behavioral-health-recovery/ 

.mental-health-advance-directives 

ك عدتسان ا أً ضن أیکمی
� من ك أو أص بالخا

Community Health Plan of Washington
�  �ممظالال

ة یکولة السیة الصحعایرم القدمأو 

ت.ماولمعن المید زمنا لل بصج. اتذومنمال الکإي  ي 

ا ول ایتح�اع نم

ا� وال یتحما یحدث ا�ندع

ت ماخدوایا زمةیتغطات لر�ه الدوم هذاتخدسن اکمی
�  �مکفإن، لن�

�� 

ا ن روم داتخدسة ا�ءساإوراهد�

م ادختس�اة ءاسإور اده

 ّ� 

ع. متمجاللخا

ل كك یلذنفإ، عد

Apple Health 

ت. ار�ب دوائي ال�فعاف د
� ة د یمه�ة اشدید

مامً ات أیأیا رذة. إفعالالي �غة أو ییالتحسات ا�رمامتحدید الید لرفع ضو ي ي ّ مسجم کفصوب
منع�إجی  يف�،ی�  :ا ي

مات خدة قل بطاقابمع لمال أو السالما  ك شخصیلعض رعا ذإ

ي. صحعد وم �هاب إل الذقابمع لسمال أو الك الیلعض رُعا ذإ
� ي مات الع أو الخدللسایا لزملا ل �

• 

ي  • .یھالعل صم تحلً ح�ی قلتت

ProviderOne ك أو ة بصلخاا

 .ً اایا کذبزمب بالیطالما ا  ًصشخن م ألت تعنكا ذإ •

ة. فعالي �غوة أئیمسأو  ةیالیتحبدو اتوم بھا لع�عنوکى ترخأسات رماميأ

اتخدسة اءسار أو إاهدو إیال أتحة ایلمعدوجوا بتشة ا�حال � ي
�ه � � ي 

 �ة. لیوالھن عفکشن الغ دو�ب�ر ا�یاخكس. لدیکفاالید أو  ��ال ��ع
� potential-fraud -forms.chpw.org/reportل  �کل�ید ا ��ال ��عغ �ب��.

� �  �ت

�  ���عك لنا بذغ�ك إبنكم، یم
 ��عغ �ب� �

� ك نكم، یسکفاید أو ال ��ال أو ىو
�  �ة جرمدصال التمات ا�ولمعم 

و ت أن�نا�

 �ل إقت، انتن�ن�� ا

ي 
نکمج. یذومنالا تخدساو "لمتمحال الیتحا�ن عغ �ب  �"ا�ج ذومل نی

 �عج ذومنلا �عر وثعلا
ي 

.chpw.org/member-center/member-rights/fraud-waste-and-abuse 
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ك تیصصوخمي حن

م تخد. نستھایصوصخ �عظ فاالحوة یحك الصماتولمعة ماین بحوقانب الجومبن وبطالُ من نح

ك ماتولمعم تخدنسو.ج�العوعفالدوةیصحة الیعاریات اللمعیذ فنتوایا زمالي �فوتکھا لرشانوكماتولمع

ً ضکھا أیرنشاو

ك رة. تشایصحط الطالخي ي �غو أو ضم العقك أو رمسا

� .ةنیعمف ورظظل  �ك بناج  ي

و أ HCAـ ن لوقانح الی�

� ن.وقانال óتقیومح ما یسبحسى رخب أباسا �� ي 

�  �عل متتشي ية الیبالطت �ل السجثمة یصحمات الولمع� ال) إ
� 

 PHI(ةیممحة الیصحمات الولمعالي �تش

ما بن یفة کرمشاة أو المتخدمسفات الرمعن المها 
� ة: یتالباب الس�) ل PHI(ة یممحة الیمات الصحولمعال HCAوة یط الصحالخط

ة. یصحة العایراليمقدمنمه ي�غو)PCP(ةیلو�ة ا�عایرالمقدم�يت بنحا��ن ا�مضتیو-ج�علا

د قوع. فت الدارارقتخذ نکھا لر) أو نشا PHI(ة یممحة الیصحك الماتولمعم تخدقد نس-ع فالد

ة. یبك الطجاتیاتحن اات بشأرارقالوج �� الععقات فاومالوبات مطالا الن هذمضتی

ي صحمج النا ��� العكلعنطك لباتطالمنممات ولعممتخدد نسق-ةیة الصحعایریات اللمع

ك. عدتمساه نكمي یالذ

• 

• 

• 

نة میطخةفقا� موعلحصولاي �غباھکراشنوأ) PH ة یممحة الیالصحك ماتولمعم تخدقد نسو)I 

PHI( ،مهي �غ، ویھالعك تلعائد ارفع أ�طاو  (ةیممحة الیصحك الماتولمعن عفکشنا بالح لمیس
� ة: یتالت الالحا� �، 

• 
� ي ي ینك الشخصقائصدب أرقأو، كبرقان أم

ع فك أو لدتعایرء لاو، سقأو الصدیة لن تخص العائوؤة بش�بامق لتعمات تولمعت الكانا ذإ • �

ت یقلقد تت نك، أو ماتولمعه الن هذعف کش� العً ایوفت شقفاوقد  تنكو، كتعایل رقابم
��  .اذهع�  ضع�تم لوض اع�ل�ة صرفلا

Community Health Pl كماتولمعم اتخدسبا an of Washington
� 

• 

ة: یتالالاب بس�

Secretary of the Department بة طللاح of Health and Human Services U.S. 

تھا ل كرمشاو)PHI(ةیممحة الیالصح
 ي��
ة یك الصحماتولمعة کرمشانا م )DHHS، ةتحدمیات ال�ولة لینسان ��مات االخدوة صحر الیزو(

• 

 .( PH محملا) یةI 
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ن مةقایوالي ي  •
 .تھافحكامض أو ارما��

� ي ة الم�السوةمة العاصحال

 (ةیممحة الیصحك الماتولمع �ة إیموکت الحا�كوج التاقد تح
� � ي. موقن المة با�قلتعمة الشطنا�ل ثم،ةصخاف ظائوأو 

� ة لقعتو مأةیسسة مؤعجارة مئیهند مامعت�اثل ، مةنیعت م�احث � حبل

�  �ة مة العاحصت الكا�وة دعمسا �عل متقد تش

قیقیات تدلمعل جن أم ) •PHI 

• 

• 

ي ا ض ارغ��
ة. یصوبالخص

ك ماتولمعة کرامشا  ًضم أیتقد تة. مکمحر م� أة إجابتسل ا�ثم، ةینوقانءات الارجل ا�جأن م
�  �م عدتھمسایات لفولة اضاقن أو في الدتعھدمع م ) 

�  �ةعدمسالن لوقانذ الفاإن
� PHI( قدنا تعا اذى إرخة ا�ینوقانلطات اللسع ام

� � ي ��مف النمال أو العه��ة أو الممعاالة ءسا�ة �یضحن وکقد تك أن
� � � لن مضات العایوتعن انوقبم  �

� 
 .ممھمھاء ادأي  PHI(ةیممحة الیالصح

نکمه. یه ببتمشد أو هد أو شاوقفمشخص  دإیجاي �وؤمسع م • ي 
 (ةیممحة الیصحك الماتلوعة مکراشا مً یضأ

. 

 .ي ي ا �ل�ل •

ي 

� �  �غىرخب ا�باسع ا�یمة لجبولمطة یابتكك التقف

ا ومء الغاق إلبن یطلف،اع هذمو.نایتھا إلمقد

ا وم
� ي ال

ي 
ي يت الءاارج� ا�عةقف

ة یتابكك التقفاومء ك إلغانكمیو .ه�عة أجرمدال
ء. لغا �ا ا�ل هذبقهایذفنم تت � �

 (ةیممحة الیصحك الماتولمع �ل إوصوالدت را أذإ

 �عد وجومة الیممحة الیمات الصحولمعال

PHI(ل إوصوب اللطجذومع نجاربإم قم ثلمکأ، ف� 

.chpw.org/member-center/member-forms-tools 

 Communityة ء بخط�مة العمخدم قسصال بتل ا��خنمجذومنن المةب نسخلطا ًضك أینكمی

Health Plan of Washington م قر� الع

�  �ك قوقحنا كھتقد اننا قد أنتت تعنك

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

� �و، ةیصوصالخ كیمكن)،  PHI(ةیممحة الیصحك الماتولمعا ذإو ي ي 
 :ي �ما یف کت�ال

� 

� � كال. شن ا�ملكي شیھا بألعلصتحي ة العایرال

U.S. DHHS, Office for Civil Rights 

يم بأدقتالند عكلحصا �سیء لارجي إتخذ أن ننا لك بأنعدنو.ىوکم شّ قدونال باتص ي  •
ي ي �تغن ت. لىوکش

مات الخدوة ة الصحرازو(�ى إوکم شقدیك تنكمیو •

 � �:ع )ةیمدنق الوقب الحتكم، ةتحدمیات ال�وة بالینسانا�
ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf 
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U.S. Department of Health and Human Services 

200 Independence Ave SW, Room 509F, HHH Building 

Washington, D.C 20201 

 :وأ

 1-800-368-1019 (TDD 1-800-537-7697)برقم  لصتا

ك ماتولمعة یصوخص �عظ فابالحن وبمطالن حنو، طقفة معاة رمات نظولمعه الل هذثمت :ةظ�حم

ی ونة سیتابكمات ولمعم قدیتبو،)PHI(ةیممحة الیالصح

 PH(ةیممحة الیصحك الماتولمعنبشأو

ةبالخطة صة الخایصوصسات الخرمامن ا بشأ  ً
I ك ص بة الخایصوسات الخصراممر خطاة إجعارمی جر). ی

:TTY) 1561-440-800-1م قر� العنا بتصال ا ا�ً ضك أینكمة. ییفضال إیصفات�علحصولل 711) ،
� � يىو�کلید ا�  ��أو ال Third Ave, Suite 400, Seattle, WA 98101 1111ا نناونع

chpw.org customercare@chpw.org  مات. ولمعن المید زملنا بصب الخایوع القومأو
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