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Aplikasyon ng Washington Apple Health 
para sa Pangmatagalang Pangangalaga/Pagsakop sa Matanda, Bulag, May Kapansanan 
Gamitin ang aplikasyon 
na ito para makita 
kung anong pagsakop 
sa pangangalagang 
pangkalusugan kayo 
kwalipikado kung: 

• Kailangan ninyong mag-apply para sa mga Serbisyo sa Pangmatagalan na Pangangalaga 
(nursing home care, assisted living facility, adult family home o mga programa ng 
pangangalaga sa tahanan) 

• Kayo o ang isang tao sa inyong sambahayan ay edad 65 o mas matanda pa 
• Kayo o ang isang tao sa inyong sambahayan ay mayroong Medicare  
• Kailangan ninyo ng tulong sa pagbabayad ng mga premium (hulog) ng Medicare o mga 

halaga ng coinsurance (kabahagi sa insurance) 
• Kayo o ang isang tao sa inyong sambahayan ay mayroong isang kapansanan 

Tandaan: Kung kailangan ninyo mag-apply para sa paggamot ng pamilya, mga anak, 
pagbubuntis o ng bagong nasa hustong gulang makipag-ugnayan sa Healthplanfinder sa: 
www.wahealthplanfinder.org o tumawag sa 1-855-923-4633 

Mag-apply nang mas 
mabilis sa online Maaari ninyong isumite ang aplikasyon na ito sa online sa www.washingtonconnection.org 

Impormasyon na 
kakailanganin ninyo 
para mag-apply: 

• Mga numero ng social security 
• Mga petsa ng kapanganakan 
• Katayuan sa imigrasyon 
• Impormasyon ng kita 
• Impormasyon ng pinagkukunan (tulad ng mga balanse ng account sa bangko, mga stock, 

bond, trust, mga account sa pagreretiro) 
Bakit kami humihingi 
ng napakaraming 
impormasyon? 

Humihingi kami ng impormasyon para matukoy kung anong anong pagsakop sa 
pangangalagang pangkalusugan kayo kwalipikado.  Pinapanatili naming pribado ang 
impormasyon na ibinibigay ninyo ayon sa hinihiling ng batas. 

Ipadala ang inyong 
kumpleto at 
pinirmahang 
aplikasyon sa: 

Para sa Washington Apple Health para sa may kapansanan, pagsakop para sa Refugee at 
pagsakop para sa mga matatanda na mahigit sa 65, at mga programa na tumutulong sa 
pagbabayad para sa mga premium ng Medicare at mga gastos 

• Ipadala ang inyong aplikasyon sa:  
DSHS 
Community Services Division - Customer Service Center 
PO Box 11699, Tacoma, WA 98411-6699 

• I-fax ang inyong aplikasyon sa 1-888-338-7410 
• Dalhin ang inyong aplikasyon sa isang lokal na Community Services Office (CSO). 

Tingnan ang www.dshs.wa.gov/onlinecso/findservice.shtml para sa mga lokasyon. 
• Mag-apply online sa www.washingtonconnection.org 
• May mga tanong? Tumawag sa 1-877-501-2233 

Para sa pagsakop sa pangmatagalan na pangangalaga tulad ng pangangalaga sa nursing home, 
personal na pangangalaga sa tahanan, assisted living facility at mga programa sa tahanan para 
sa pamilya ng nasa hustong gulang 

• Ipadala ang inyong aplikasyon sa: 
DSHS 
Home and Community Services – Long Term Care Services 
PO Box 45826, Olympia, WA 98504-5826 

• I-fax ang inyong aplikasyon sa 1-855-635-8305 
• Dalhin ang inyong aplikasyon sa isang lokal na opisina ng HCS.  Tingnan ang 

http://www.altsa.dshs.wa.gov/Resources/clickmap.htm para sa mga lokasyon. 
• Mag-apply online sa www.washingtonconnection.org 
• May mga tanong? Para mahanap ang isang lokal na opisina ng HCS tingnan ang 

http://www.altsa.dshs.wa.gov/Resources/clickmap.htm 
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Pagsakop sa Pangangalagang Pangkalusugan  
Mga Karapatan at Pananagutan
Ang inyong mga karapatan (kailangan namin)  
para sa lahat ng programa sa pagsakop ng 
pangangalagang pangkalusugan 

Tulungan kayong basahin at sagutan ang lahat ng hiniling na 
form. Maaari kayong makipag-ugnayan sa Washington 
Healthplanfinder para sa tulong. 
 
Magbigay ng mga serbisyo ng interpreter o tagapag-salin sa 
ibang wika nang wala kayo babayaran at nang walang antala 
kapag nakikipag-ugnayan sa Washington Healthplanfinder. 
 
Panatilihing pribado ang inyong personal na impormasyon 
nguni’t maaari namin ibahagi ang ilang impormasyon sa 
ibang mga ahensiya ng estado at pamahalaan para sa mga 
layunin ng pagiging karapat-dapat at pagpapatala. 
 
Bigyan kayo ng pagkakataon na umapela kung hindi kayo 
sumasang-ayon sa isang ginawang pagtukoy sa panahon ng 
paggamit ninyo ng Washington Healthplanfinder na 
nakakaapekto sa inyong pagiging karapat-dapat para sa isang 
planong pangkalusugan, mga tax credit ng premium ng 
insurance sa kalusugan, o mga pagbabawas sa pagbabahagi 
sa halaga sa pamamagitan ng Healthplanfinder. Sa 
pamamagitan ng paghiling ng isang apela, susuriin ang inyong 
kaso. Makakahanap kayo ng karagdagang impormasyon 
tungkol sa proseso ng mga apela ng Healthplanfinder sa 
pamamagitan ng pagpunta sa Pahina ng Mga Apela ng 
Healthplanfinder sa http://wahbexchange.org/appeals/ o 
pakikipag-ugnayan sa Customer Support Center ng 
Healthplanfinder sa 1-855-923-4633. 
Kung ang apela ay para sa isang pagpapasiya sa pagsakop ng 
Washington Apple Health, na hindi nalulutas ng isang 
pagsusuri sa kaso, ipapa-iskedyul kayo para sa isang 
Administratibng Pagdinig. 
 
Tratuhin kayo nang patas nang walang pagtatangi sa inyong 
lahi, kulay, mga pulitikal na paniniwala, bansang pinagmulan, 
relihiyon, edad, kasarian (kasama ang pagkakakilanlan sa 
kasarian at diskriminasyon batay sa kasarian), sekswal na 
oryentasyon, kapansanan, beteranong inalis nang may 
karangalan o katayuan bilang militar, o lugar ng 
kapanganakan. Para magsampa ng isang reklamo ng 
diskriminasyon, makipag-ugnayan kayo sa U.S. Department 
of Health and Human Services sa: 
• http://www.hhs.gov/ocr/civilrights/complaints; o  

• sa Regional Manager, Office for Civil Rights 
U.S. Department of Health and Human Services, 2201 
Sixth Ave. – M/S: RX-11 
Seattle, WA 98121-1831 
Telepono para sa nakakapagsalita 800-368-1019 
Fax:206-615-2297 
TDD 800-537-7697 

 
Ang inyong mga pananagutan (kailangan ninyo)  
para sa lahat ng programa sa pagsakop ng 
pangangalagang pangkalusugan 

Pagsisiwalat ng SSN at Katayuan sa Imigrasyon. May ilang 
hindi kasama, kailangan ninyong magbigay ng Numero ng 
Social Security (SSN) o numero ng dokumento sa imigrasyon 
ng inyong sarili o ng sinuman sa inyong sambahayan na 
gustong mag-apply para sa pagsakop sa pangangalagang 
pangkalusugan. Kailangan ng SSN para mag-apply ng mga tax 
credit para sa premium ng insurance sa kalusugan. Ginagamit 
namin ang impormasyon na ito para matukoy ang inyong 
pagiging karapat-dapat sa pamamagitan ng pagkumpirma sa 
inyong pagkakakilanlan, pagiging citizen, katayuan sa 
imigrasyon, petsa ng kapanganakan, at pagkakaroon ng ibang 
pagsakop sa pangangalagang pangkalusugan. Hindi namin 
ibinabahagi ang impormasyon na ito sa anumang ahensiya ng 
imigrasyon.  
Maaaring mag-apply para sa pagsakop sa ilang mga 
miyembro ng inyong sambahayan, nguni’t hindi sa iba. Kung 
wala kayong SSN o numero ng dokumento sa imigrasyon para 
sa lahat ng miyembro ng sambahayan, maaari pa rin mag-
apply ang iba at makakuha ng pagsakop. Mayroon rin ilang 
mga programa ang Washington Apple Health para sa mga 
taong hindi maipapakita na legal silang naririto sa bansa. 
Nguni’t kung pipiliin ninyong huwag magbigay ng isang SSN o 
numero ng dokumento sa imigrasyon para sa isang tao sa 
inyong sambahayan, magpa-follow up kami sa inyo para 
makakuha ng impormasyon tungkol sa kita ng hindi 
aplikante. 
Kung hihilingin ng ahensiya, magbigay ng anumang 
impormasyon o patunay na kinakailangan para magpasiya 
kung kayo ay karapat-dapat. 

Mga bagay na kailangan ninyong malaman  
para sa lahat ng programa sa pagsakop ng 
pangangalagang pangkalusugan 

Mayroong ilang mga batas ng estado at pamahalaan na 
namamahala sa pagpapatakbo ng Washington 
Healthplanfinder, sa inyong mga karapatan at pananagutan 
bilang isang gumagamit ng Washington Healthplanfinder, at 
ang pagsakop na nakukuha sa Washington Healthplanfinder. 
Sa pamamagitan ng paggamit sa Washington 
Healthplanfinder, sumasang-ayon kayo na sumunod sa mga 
batas na ito bilang naaangkop sa mga gumagamit ng website 
na ito at pagsakop na nakapaloob dito. 

Hinihiling ng National Voter Registration Act of 1973 sa lahat 
ng estado na magbigay ng tulong sa pagpaparehistro ng 
botante sa pamamagitan ng kanilang mga opisina para sa 
tulong ng pamahalaan. Ang pag-a-apply para magparehistro o 
pagtangging magparehistro para bumoto ay hindi 
makakaapekto sa mga serbisyo o benepisyo na ibibigay sa 
inyo ng ahensiyang ito. Maaari kayong magparehistro para 
bumoto sa www.vote.wa.gov o mag-order ng mga form sa 
pagpaparehistro ng botante sa pamamagitan ng pagtawag sa 

http://www.vote.wa.gov/
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1-800-448-4881. Ang mga paghihigpit ng Health Insurance 
Portability and Accountability Act (HIPAA) ay iniiwasan ang 
Health Care Authority (Washington Apple Health) na talakayin 
ang impormasyon ng kalusugan ninyo o ng sinumang miyembro 
ng inyong sambahayan sa ibang tao, kasama ang isang 
awtorisadong kinatawan, maliban ang indibiduwal na iyon ay 
mayroong kapangyarihan ng abogado o pumirma kayo ng isang 
form ng pahintulot na nagpapahintulot sa pagsisiwalat ng 
impormasyon na ito. Kasama dito ang mga pagsisiwalat ng 
impormasyon ng kalusugang pangkaisipan, mga resulta ng 
pagsusuri sa HIV, AIDS, STD, o paggamot at mga serbisyo sa pag-
asa sa kemikal.  

Iniiwasan ng Affordable Care Act ang Washington 
Healthplanfinder na ibigay ang impormasyon na personal na 
kumikilala sa inyo (personally identifiable information) o ng 
sinumang miyembro ng inyong sambahayan sa sinuman na 
walang pahintulot na matanggap ito, at nang walang pahintulot 
ninyo. 

Ang impormasyon na ibinibigay ninyo sa Washington 
Healthplanfinder ay sasailalim sa pagpapatunay ng mga opisyal 
ng pamahalaan at estado para sa mga layunin ng pagtukoy sa 
inyong pagiging karapat-dapat para sa pagsakop sa 
pangangalagang pangkalusugan. Ang pagpapatunay ay maaaring 
may kasamang mga kasunod na pakikipag-ugnayan mula sa 
kawani ng ahensiya. 

Kung sisimulan ninyong kumpletuhin ang isang aplikasyon para 
sa insurance sa kalusugan sa Healthplanfinder at hindi 
kukumpletuhin ang proseso para sa anumang dahilan, itatago 
ang inyong impormasyon sa Healthplanfinder at maa-access 
ninyo nang 90 araw. Kung hindi ninyo kukumpletuhin ang isang 
aplikasyon pagkatapos ng 90-araw na panahon, tatanggalin ang 
inyong impormasyon mula sa sistema ng Healthplanfinder.  

Walang pananagutan ang Washington Healthplanfinder para sa 
pangangasiwa ng inyong plano ng insurance sa kalusugan. Ang 
kumpanyang nagbibigay ng inyong insurance sa kalusugan ay 
maaaring magbigay sa inyo ng karagdagang impormasyon 
tungkol sa inyong mga benepisyo. Kung mayroon kayong mga 
tanong tungkol sa mga tuntunin ng inyong plano ng insurance 
sa kalusugan, kasama ang mga benepisyo na karapat-dapat 
kayo, mula sa bulsang mga paggastos sa ilalim ng inyong plano, 
at paggawa ng paghahabol sa isang benepisyo o pag-apela sa 
pagtanggi sa mga benepisyo, dapat kayong makipag-ugnayan sa 
kumpanyang nagbibigay ng inyong insurance sa kalusugan. 
Kung karapat-dapat kayo para sa COBRA kasunod ang pagtapos 
sa anumang biniling pagsakop ng insurance sa kalusugan sa 
pamamagitan ng Healthplanfinder, ang pamamahala sa COBRA 
at ang pagbibigay sa inyo ng mga kinakailangang abiso ng COBRA 
at mga panahon ng pagpili ay pananagutan ng inyong employer. 

Huwag kanselahin ang anumang kasalukuyang pagsakop ng 
insurance o tanggihan ang anumang mga benepisyo ng COBRA 
hanggang matanggap ninyo ang isang sulat ng pag-apruba at 
polisa ng insurance, kilala rin bilang kontrata o katibayan ng 
insurance, mula sa pinili ninyong kumpanya na nagbibigay ng 
insurance. Tiyakin na naiintindihan ninyo at sumasang-ayon kayo 
sa mga tuntunin ng polisa, binibigyan ng espesyal na atensyon 
ang epektibong petsa, mga panahon ng paghihintay, halaga ng 
premium, mga benepisyo, limitasyon, hindi kasama, at mga rider 
(karagdagang probisyon sa insurance).  

Maaari kayong mag-apply para sa mga serbisyo sa 
pagpapatupad ng suporta sa pamamagitan ng Division of Child 
Support (DCS).  
Para makakuha ng isang aplikasyon para sa mga serbisyong ito, 
pumunta sa www.childsupportonline.wa.gov o makipag-
ugnayan sa inyong lokal na opisina ng DCS. 

Ang inyong mga karapatan (kailangan namin)  
para sa Washington Apple Health lamang 

Ipaliwanag sa inyo ang inyong mga karapatan at pananagutan kung 
magtatanong kayo. 

Pahintulutan kayong magsumite ng isang hindi kumpletong 
aplikasyon kasama ang kahit ang inyong pangalan, tirahan, at pirma 
o ang pirma ng awtorisadong kinatawan ng aplikante. Ang araw na 
makukuha namin ang isang hindi kumpletong aplikasyon ay ang 
petsa ng inyong aplikasyon, na maaaring magkabisa kapag naging 
epektibo ang pagsakop sa inyo. Hindi kami gagawa ng panghuling 
pagpapasiya tungkol sa pagsakop sa inyo hanggang matapos ninyong 
makumpleto ang aplikasyon. 

Pahintulutan kayong magsumite ng isang aplikasyon o hindi 
kumpletong aplikasyon gamit ang alinman sa nakalistang paraan sa 
ilalim ng WAC 182-503-0010. 

Iproseso ang inyong aplikasyon nang nasa oras at hindi lalampas sa 
mga naka-iskedyul na inilalarawan sa WAC 182-503-0060. 

Bigyan kayo ng 10 araw sa kalendaryo para magbigay ng 
impormasyon na kailangan namin para matukoy ang pagiging 
karapat-dapat. Kung hihingi kayo ng karagdagang panahon, bibigyan 
namin kayo ng karagdagang panahon. Kung hindi kayo magbibigay ng 
impormasyon sa amin o hihingi ng karagdagang panahon, maaari 
namin tanggihan, isara, o baguhin ang pagsakop sa inyong 
pangangalagang pangkalusugan. 

Tulungan kayo kung nahihirapan kayong makakuha ng anumang 
impormasyon o patunay na kinakailangan para makapagpasiya kami 
kung karapat-dapat kayo. Kung mangangailangan kami ng isang 
dokumento na magbabayad kayo, kami ang magpapadala nito at 
magbabayad sa halaga. 

Abisuhan kayo, sa karamihan ng mga kaso, nang hindi bababa sa 10 
araw bago namin itigil ang pagsakop sa inyong pangangalagang 
pangkalusugan. 

Bigyan kayo ng isang nakasulat na pagpapasiya, sa karamihan ng 
mga kaso, sa loob ng 30 araw. Ang pagsakop sa pangangalagang 
pangkalusugan para sa ilang mga kaso ng kapansanan ay maaaring 
abutin ng 45 hanggang 60 araw. Nagbibigay kami ng nakasulat na 
pagpapasiya sa medikal na eksaminasyon sa pagbubuntis sa loob ng 
15 araw. 

Pahintulutan kayong tumangging makipag-usap sa isang 
imbestigador kung susuriin ang inyong kaso. Hindi ninyo kailangang 
papasukin ang isang imbestigador sa inyong tahanan. Maaari ninyong 
hilingin sa imbestigador na bumalik sa ibang oras. Ang ganitong 
kahilingan ay hindi makakaapekto sa inyong pagiging karapat-dapat 
para sa pagsakop sa pangangalagang pangkalusugan. 

Ipagpatuloy ang pagsakop ng Washington Apple Health habang 
nagpapasiya kami kung karapat-dapat kayo para sa isa pang 
programa ayon sa WAC 182-504-0125. 

Bigyan kayo ng mga serbisyo na may patas na pag-access ayon sa 
inilalarawan sa WAC 182-503-0120 kung karapat-dapat kayo. 

 

Ang inyong mga pananagutan (kailangan ninyo)  
para sa Washington Apple Health lamang 

Iulat ang mga pagbabago na hinihiling sa WAC 182-504-0105 at 
WAC 182-504-0110 sa loob ng 30 araw ng pagbabago. 

Kumpletuhin ang mga pagre-renew kapag hiniling. 

Bigyan ng impormasyon ang mga medikal na tagapagkaloob na 
kailangan para singilin kami sa mga serbisyo sa pangangalagang 
pangkalusugan. 

 

 

http://www.childsupportonline.wa.gov/
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Mag-apply para sa Medicare kung may karapatan kayo para dito. 

Makipagtulungan sa kawani ng Pagtiyak sa Kalidad kapag hiniling. 

Mag-apply para sa at gumawa ng makatwirang pagsusumikap para 
makakuha ng posibleng kita mula sa ibang mga mapagkukunan kapag 
humiling kayo o tumanggap ng pagsakop ng Washington Apple 
Health. 

Mga bagay na kailangan ninyong malaman  
para sa Washington Apple Health lamang 

Sa pamamagitan ng paghiling at pagtanggap ng Washington Apple 
Health, binibigyan ninyo ang estado ng Washington ng lahat ng 
karapatan sa anumang medikal na suporta at sa anumang mga 
pagbabayad sa ikatlong partido para sa pangangalagang 
pangkalusugan.   

Maaaring ibahagi ng Ahensiya ang kasaysayan ng pagbabakuna ng 
inyong anak sa Child Profile Immunization Tracking System. 

Ang inuulat ninyong impormasyon ay maaaring ibigay sa 
Department of Social and Health Services para matukoy ang pagiging 
karapat-dapat at mga benepisyo buwan-buwan para sa mga 
programa tulad ng isang pagsakop sa pangangalagang 
pangkalusugan, tulong na salapi, tulong sa pagkain at mga subsidiya 
sa pangangalaga ng anak.  

Ayon sa batas (RCW 41.05A.090 at WAC 182-527), kung kayo ay 
nasa edad na 55 o mas matanda pa AT tumatanggap ng mga 
serbsiyo ng Washington Apple Health, maaaring kunin ng Health 
Care Authority (HCA) mula sa inyong ari-arian (mga pag-aari na 
pagmamay-ari ninyo sa oras ng pagkamatay) ang halaga ng mga 
gastos na binayaran namin para sa ilang mga uri ng tulong sa 
pangangalagang pangkalusugan, tulad ng pangangalaga sa nursing 
home o pangangalaga na pangmatagalan. (Maaaring bawiin ng HCA 
ang mga gastos para sa mga serbisyo sa pangmatagalang 
pangangalaga na pinopondohan lamang ng estado na natanggap sa 
anumang edad.) Tinatawag itong PAGBAWI SA ARI-ARIAN. Maaari 
ninyong mahanap ang kumpletong listahan ng mga uri ng tulong sa 
pangangalagang pangkalusugan na sasailalim sa pagbawi ng ari-arian 
sa WAC 182-527-2740 at WAC 182-527-2742.  

Hindi magaganap ang Pagbawi sa Ari-arian hanggang pagkatapos ng 
pagkamatay at ang pagkamatay ng inyong buhay na asawa, kung 
mayroon. Maaari rin kami magsampa ng isang paghahabol bago ang 
pagkamatay para sa pagbawi pagkatapos ng pagkamaay, na 
sasailalim sa mga hinihiling ng 42 U.S. Code 1396p. Ang mga lupa na 
panlipi at ilang mga ari-arian na pagmamay-ari ng mga American 
Indian at Alaskan Native ay maaaring hindi isama sa pagbawi (WAC 
182-527-2754). Kung mayroon kayong mga umaasang tagapagmana, 
maaaring maantala ang pagbawi ng ari-arian para sa ilang mga 
dahilan ng paghihirap. 

Maaari kayong maging limitado sa isang tagapagkaloob ng 
pangangalagang pangkalusugan, parmasya, at/o ospital kung hihingi 
kayo ng mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan mula sa 
mga tagapagkaloob. 

 

Mga bagay na kailangan ninyong malaman  
para sa mga kwalipikadong planong pangkalusugan 
lamang 

Kung magpapatala kayo sa isang kwalipikadong planong 
pangkalusugan sa pamamagitan ng Healthplanfinder at hindi kayo 
magbibigay ng impormasyon para sa Healthplanfinder para 
patunayan ang inyong pagiging karapat-dapat para bumili ng isang 
plano o tumanggap ng isang plano na may mababang halaga, o kung 
ang alinman sa impormasyon na ibibigay ninyo ay hindi maaaring 
mapatunayan, magkakaroon kayo ng 90 araw para magbigay ng 
karagdagang impormasyon para matugunan ang mga hinihiling ng 
Washington Healthplanfinder para sa pagiging karapat-dapat. Sa 
panahon na ito, kailangan ninyong makipagtulungan sa kawani ng 
Healthplanfinder para subukang magbigay ng anumang kulang na 
impormasyon o lutasin ang anumang hindi pagkakaayon para 
magkabisa ang pagsakop sa inyo at mga naaangkop na gastos sa 
lalong madaling panahon.  

Kung magpapatala kayo sa isang kwalipikadong planong 
pangkalusugan sa pamamagitan ng Healthplanfinder at mayroong 
nagbago sa inyong kita, dapat ninyong abisuhan ang 
Healthplanfinder sa lalong madaling panahon. Ang pagbabago sa kita 
ay maaaring baguhin ang mga subsidiya sa buwis o mga pagbabawas 
sa pagbabahagi sa halaga na karapat-dapat kayo. Maaari kayong 
maging karapat-dapat para sa isang mas mababang halaga na plano 
kasunod ang pagbabago sa kita, o maaaring hilingin sa inyong 
bayaran ang isang bahagi ng subsidiya sa buwis na matatanggap 
ninyo kung tataas ang inyong kita at hindi ninyo iuulat ang 
pagbabago.  

Ang mga ipinapakitang singil ay maaaring magbago batay sa mga 
kasanayan sa pangangasiwa ng nagbibigay ng insurance sa kalusugan 
at sa inyong pagpili ng mga makukuhang opsyonal na benepisyo, 
kung mayroon. Ang mga pinal na singil ay palaging tinutukoy ng 
nagbibigay ng insurance sa kalusugan.  

Ang mga ipinapakitang singil ay para LAMANG sa hiniling ninyong 
epektibong petsa. Kung ang aktwal na epektibong petsa ng inyong 
polisa ay iba sa inyong hiniling na epektibong petsa, ang aktwal na 
gastos sa inyong polisa ay maaaring mag-iba sa mga singil sa itaas, 
dahil sa mga pagtaas sa singil o mga pagbabago sa polisa mula sa 
kumpanya ng insurance at/o isa o mahigit pang mga miyembro ng 
pamilya na may kaarawan. (Ang mga singil ay ganap na depende sa 
edad). Hindi magagarantiya ng pinili ninyong kumpanyang nagbibigay 
ng insurance ang kanilang mga singil para sa anumang panahon.  

Pinahihintulutan ninyong ilabas ng Employment Security 
Department ng Estado ng Washington ang inyong sahod at data ng 
trabaho sa Washington Healthplanfinder. Tinatanggap ninyo na ang 
pagpayag sa pahintulot na ito ay makakatulong na gawing simple ang 
proseso ng pag-apply at muling pagtukoy para sa Washington 
Healthplanfinder. Ang inyong personal na impormasyon ay 
poprotektahan ayon sa inilalarawan sa Patakaran sa Pagkapribado ng 
Healthplanfinder. 



 

                                                                                         

Aplikasyon ng Washington Apple Health 
para sa Pangmatagalang Pangangalaga/Pagsakop sa Matanda, Bulag, May Kapansanan 

Pangalan ng Aplikante at Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan 
1. Panga lan                        Gitnang inisyal            Apelyi do 2. Numero ng ID ng 

kliyente sa ACES 

Pirma ng Aplikante o Awtorisadong Kinatawan (Kailangan) 

        
3.   Tirahan Kung Saan Kayo Nakatira 

County Lungsod Estado Zip Code 

4.   Tirahan para sa pagpapadala ng Sulat (Kung Iba) 

County Lungsod Estado Zip Code 

5.  Pangunahing Numero ng Telepono      Cell     Bahay     Trabaho 
(     ) 

6.  Pangalawang Numero ng Telepono      Cell     Bahay      Trabaho 
(     ) 

7.  Email Address 

Kung kayo ay nakatira sa isang pasilidad, ilista ang pangalan at address ng pasilidad, kung hindi pareho sa nasa itaas: 

8.  Pangalan ng Pasilidad 

9. Address ng Pasilidad 

County Lungsod Estado Zip Code 

Mga Ina-applayan na Programa: 
10. Ako, ang aking asawa, o isang tao sa aking sambahayan ay nag-a-
apply para sa: 

 Pagsakop sa Pangangalagang Pangkalusugan para sa Matanda, 
Bulag, o May Kapansanan 

 Medicare Savings Program 

 Mga serbisyo ng tagapag-alaga sa tahanan 

 Pangangalaga sa Nursing Home 

 

 
 Tulong sa mga medikal na bayarin (mula sa huling 

tatlong buwan) 

 Healthcare for Workers with Disabilities (HWD) 

 Pangangalaga sa hospisyo 

 Assisted Living Facilityo Adult Family Home 

 

Impormasyon ng Wika 

11.   Kailangan ko ng isang interpreter. Nagsasalita ako ng: ___________________  o   gumagamit ng mga senyas; isalin 
ang aking mga sulat sa: _____________________   
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Impormasyon Tungkol sa Inyong Pamilya 
12. Ilista ang lahat sa inyong sambahayan kahit na hindi ninyo sila ina-apply (maglakip ng mga karagdagang papel, kung 
kinakailangan). 

 Mga Opsyonal para sa mga Hindi Aplikante 

Pangalan 
(Pangalan, Gitna, Apelyido) 

Kasaria
n 

L o B 

Anong ang 
Kaugnayan ng 
Taong Ito Sa 

Inyo? 

Petsa ng 
Kapanganakan 

Lagyan ng 
check kung 

Gusto 
Ninyo ng 
Pagsakop 

para sa 
Taong Ito 

Numero ng Social 
Security 

Lagyan 
ng check 

kung 
U.S. 

Citizen 

Lahi 
(Tingnan ang 

mga 
Halimbawa sa 

Ibaba) 

Pangalan ng 
Tribo 

(Para sa mga 
American Indian, 

Alaska Native) 

  Ako       

         

         

         

         

         

I.     Pangkalahatang Impormasyon 

Ang pinagmulan ng aking etniko ay Hispaniko o Latino:  Oo       Hindi  
Ang impormasyon ng lahi at pinagmulang Etniko ay boluntaryo. Mga halimbawa ng lahi: Puti, Itim o African American, Asian, Native Hawaiian, 
Pacific Islander, American Indian, Alaska Native, o anumang kombinasyn ng mga lahi. 

1. Sa nakalipas na 30 araw, ako, ang aking asawa, o isang tao sa aking sambahayan ay nakatanggap ng pagsakop sa pangangalagang 
pangkalusugan mula sa isa pang estado, tribo o ibang pinagkukunan?    Oo       Hindi 

2. Ako, ang aking asawa, o isang tao sa aking sambahayan ay nakatanggap ng Supplemental Security Income (SSI) sa isa pang estado? 
 Oo       Hindi   Kung oo, sino? _________________________________                             

3. Ako, ang aking asawa, o isang tao sa aking sambahayan ay isang ini-sponsor na dayuhan (alien)? 
 Oo       Hindi    Kung oo, sino?  _________________________________ 

 4. Ako, ang aking asawa, o isang tao sa aking sambahayan ay naglingkod sa militar?  
 Oo       Hindi    Kung oo, sino?  _________________________________ 

5. Ako, ang aking asawa, o isang tao sa aking sambahayan ay umaasa o asawa ng isang tao ( nabubuhay o namatay) na naglingkod sa militar? 
Kung oo, sino?    Oo       Hindi     

6. Mayroon akong isang umaasa sa buwis na hindi ko pa naisama sa aking aplikasyon na hindi nakatira sa akin?  
 Oo       Hindi                                     

Kung oo, ilista ang (mga) pangalan ng 
umaasa sa buwis: 

____________________________         ______________________________ 

  7.  Ako ay:  Walang 
asawa  

 May-asawa na nakatira sa 
asawa      

 May-asawa na naninirahan nang 
hiwalay sa asawa       

 Diborsiyado   Balo 

            Nasa isang rehistradong Domestic Partnership           Legal na hiwalay 
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II.  Kinita (Ilakip ang Patunay) 
   1.  Ako, ang aking asawa, o isang tao na ina-apply ko ay mayroong kita mula sa trabaho?  Oo  Hindi    

Kung oo, mangyaring kumpletuhin ang seksyon na ito. 
Tandaan: Hindi kailangan iulat ng mga American Indian o Alaska Native ang ilang kita kasama ang:  Mga Alaska Native Corporation at Mga 
Settlement Trust; mga distribusyon mula sa ari-arian na nasa trust; mga distribusyon at pagbabayad mula sa pangingisda, pagkuha at pag-
ani ng mga likas na yaman, mga distribusyon mula sa pagmamay-ari ng mga likas na yaman at mga pagpapaganda; mga pagbabayad mula 
sa pagmamay-ari ng mga gamit na mayroong natatanging panrelihiyon, ispirituwal, tradisyonal, o kultural na kahalagahan alinsunod sa 
Batas ng Tribo o kaugalian; at tulong na salapi para sa mag-aaral mula sa mga programa sa edukasyon ng Bureau of Indian Affairs. 

   2.  Sino ang kumikita ng Kitang ito:   _             _             Natanggap na gross na halaga (Halaga ng dolyares bago ang mga 

pagbabawas) 

$  _             kada:  Oras   Linggo  Dalawang Linggo   

 Dalawang beses sa isang Buwan   Buwan  

Oras kada linggo:  _               
Mga petsa ng suweldo (hal. ika-1 at ika-15, o tuwing Biyernes):     

                    

                

                

Pangalan at Numero ng Telepono ng Employer 

Petsa ng Pagsisimula 

Ang trabaho bang ito ay Pagtatarabaho sa Sarili?   Oo    Hindi 

  3.  Sino ang kumikita ng Kitang ito:   _             _            Natanggap na gross na halaga (Halaga ng dolyares bago ang mga 

pagbabawas) 

$  _             kada:  Oras   Linggo  Dalawang Linggo   

 Dalawang beses sa isang Buwan   Buwan  

Oras kada linggo:  _              
Mga petsa ng suweldo (hal. ika-1 at ika-15, o tuwing Biyernes):      

Pangalan at Numero ng Telepono ng Employer 

Petsa ng Pagsisimula 

Ang trabaho bang ito ay Pagtatarabaho sa Sarili?   Oo    Hindi 

III.  Ibang Kita (Gamitin para sa lahat ng Miyembro ng Sambahayan) (Maglakip ng Patunay) 
  1. Ang mga halimbawa ng ibang kita ay: 

• Suporta sa Anak o Pagpapanatili para sa Asawa 

• Mga benepisyo para sa edukasyon 
(Mga Student Loan, Tulong na Salapi, Trabaho-
Pag-aaral) 
Kita sa Sugal 

• Mga Regalo (Suporta na Pera o mga Gift Card) 

• Mga Interes o Dibidendo 

• Labor and Industries (L&I) 

• Mga Benepisyo sa Railroad 

• Kita sa Pagpapaupa 

• Pagreretiro o Pensyon 

• Mga Kontrata sa Pagbebenta o Tala ng 
Pangako (Promissory Notes) 

• Social Security 

• Supplemental Security Income (SSI) 

• Kita ng Tribo 

• Mga Trust 

• Mga benepisyo ng Walang trabaho 

• Veteran Administration (VA) o mga 
Benepisyo ng Militar 

• Iba pa 

2. Ilista ang ibang kita na natatanggap ninyo, ng inyong asawa, o sinuman na ina-apply ninyo: 

Uri ng Hindi Kinita  Sino ang Nakakakuha ng 
Kita 

Kabuuang (gross) Halaga 
Buwan-buwan 

Sino ang Nakakakuha ng 
Kita  

Kabuuang (gross) Halaga 
Buwan-buwan 

  $  $ 

  $  $ 

  $  $ 

  $  $ 

  $  $ 

  $  $ 

3. Ako, ang aking asawa, o isang tao sa aking sambahayan ay tumatanggap ng kita mula sa isang pamumuhunan na kinikita sa isang taon?    

         Sino ang Nagmamay-ari ng 
Kinikita sa Isang Taon Kumpanya o Institusyon Kabuuang Halaga o 

Halaga Kita Buwan-buwan Petsa noong Binili 

  $ $  

     

IV.  Mga Gastos  sa Pabahay (Maglakip ng Patunay kung nag-a-apply para sa mga 
bi     k    ) Upa 

$ 
Mortgage 

  $ 
Upa ng Lugar 

  $ 
Insurance ng mga May-ari ng 
Bahay 

  $ 

Mga Buwis ng Ari-
arian 

  $ 

Ibang mga Bayarin 
  $ 

Tinutulungan ako ng isa pang tao o ahensiya, tulad ng may subsidiyang pabahay, na bayaran ang lahat o bahagi ng mga gastos na ito:  
  Oo       Hindi  Kung oo, sino:___________________________________________________________________ 
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V.  Mga Ibinabawas 
1.   Ako, ang aking asawa, o isang tao na ina-apply ko ang nagbabayad o dapat magbayad ng: 

 Halaga Buwan-buwan Sino ang Nagbabayad ng 

Pangangalaga sa anak o sa umaasang nasa hustong gulang $  

Suporta sa anak na inutos ng hukuman $  

Mga singil ng nagbabayad $  

Mga singil sa pag-aalaga $  

Mga singil ng abogado na inutos ng hukuman $  

Mga umuulit na medikal na gastos (kasama ang Medicare o  
ibang mga premium ng insurance sa kalusugan na inyong 
binabayaran) 

$  

  2.   Ako, ang aking asawa, o isang tao na ina-apply ko ay may dapat bayarang mga medikal na gastos? 
 

Uri ng Medikal na Gastos Petsa nang 
Matamo ito 

Halaga na Dapat 
Bayaran 

Sino ang Dapat Magbayad 

  $  

  $  

  $  

3. Ako, ang aking asawa, o isang tao na ina-apply ko ay mayroong isang kapansanan at nagtatrabaho at mayroong mga gastos na 
sumusuporta sa trabaho? Ang mga ito ay tinatawag na impairment related work expenses (IRWE).    Oo      Hindi Kung oo, ibigay ang  
halaga ng IRWE $  
  VI.  Mga Pinagkukunan (Maglakip ng Patunay)  (Laktawan ang seksyon na ito kung nag-a-apply para sa 

     1.  Ang isang pinagkukunan ay anumang bagay na pagmamay-ari ninyo o binibili ninyo na maaaring ipagbili, ikalakal, o ipalit sa 
cash o pera na hawak ng iba. Ang isang pinagkukunan ay walang kasamang perosnal na pag-aari tulad ng muwebles o damit. Ang 
mga halimbawa ng pinagkukunan ay: 
● Pera ● Mga mutual fund ● Mga bahay, kasama ang tinitirhan ninyo ● Life insurance 

● Mga checking account ● Mga stock ● Mga pondo sa pagpapalibing ● Mga prepaid na plano para 
 l b  ● Mga saving account ● Mga kinikita sa isang 

 
● Condominium ● Mga pondo sa kolehiyo 

● Mga CD ● Mga Trust ● Lupa ● Time-share 
● Account para sa money 

k t 
● IRA ● Mga kontrata sa pagbebenta ● Kagamitan sa negosyo 

● Mga savings bond ● 401K ● Mga Gusali ● Kagamitan sa bukid 
● Mga Bond ● Pondo sa pagreretiro ● Pagmamay-ari ng lupa ● Mga baka 

 
2. Ilista ang ang mga pinagkukunan ninyo, ng inyong asawa, o sinuman na ina-apply ninyo na pagmamay-ari ninyo o binibili: 
Uri ng Pinagkukunan Sino ang 

 
Lokasyon Halaga Sino ang 

 
Lokasyon Halaga 

   $   $ 

   $   $ 

   $   $ 

   $   $ 

   $   $ 

   $   $ 

3.  Ako, ang aking asawa, o isang tao na ina-apply ko ay mayroong mga kotse, trak, van, bangka, RV, trailer, o ibang mga sasakyan: 
  

Taon (hal., 2010) 
 

Yari (hal., Ford) 
 

Modelo (hal., Escort) 
 

Lagyan ng check kung 
Inuupahan 

Lagyan ng check kung 
ginagamit para sa  
Mga Layunin ng 

Paggamot 

 
Halaga na Dapat 

Bayaran 

     $ 
 
 

    $ 
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VII.  Karagdagang  Tanong para saMga  Pinagkukunan  para sa Pang-mat  agalangPangangalaga  
(Kumpletuhin lang kung nag-a-apply kayo para sa mga serbisyo ng LTC) 
1.   Ako, ang aking asawa, o isang tao na na ina-apply ko ay nagmamay-ari o bumibili ng isang bahay na pangunahing tirahan: 

 

Address ng Ari-arian Kasalukuyang Halaga  
(Kada Assessor) 

Mga Halaga ng Hiniram 
na Dapat Bayaran  

sa Ari-arian 
 $ $ 
 $ $ 
2.  Ako, ang aking asawa, o isang tao na ina-apply ko ay ipinagbili, ikinalakal, ipinamigay, o inilipat ang isang pinagkukunan sa nakalipas 

na limang taon (kasama ang, ari-arian, mga trust, sasakyan, pera o pagmamay-ari ng lupa)?     Oo       Hindi Kung oo, 
kumpletuhin ang sumusunod: (maglakip ng mga karagdagang papel, kung kinakailangan) 

 Uri ng Pinagkukunan Petsa ng Paglipat Halaga ng Inilipat na Pinagkukunan Kanino ito Inilipat 
  $  

  $  

VIII.  Insurance para saPang-matagalang Pangangalaga (Hindi kinakailangan para sa Medicare Savings Program) 
Ako o kami ay mayroong insurance sa 

  
 Oo      Hindi Ito ba ay isang kwalipikadong polisia ng LTC 

  
 Oo    Hindi 

Kung oo, mangayring ilista ang (mga) pangalan ng kumpanya ng insurance at sino ang sinasakop ng polisia. 

Kumpanya ng Insurance Numero ng 
Polisia 

Pangalan ng Taong Nasa 
Insurance 

Sinasakop na Tao   Halaga ng dolyares 
(kung LTCP) 

    $ 
    $ 

IX.  Impormasyon ng Awtorisadong Kinatawan 
Ang isang awtorisadong kinatawan ay sinumang nasa hustong gulang na may kaalaman sa mga pangyayari sa sambahayan at 
pinahintulutan ng sambahayan na kumilos sa ngalan ng sambahayan para sa mga layunin na pagiging-karapat-dapat. 

Sa pamamagitan ng pagtatalaga ng isang awtorisadong kinatawan, binibigyan ninyo ng pahintulot ang inyong awtorisadong 
kinatawan na: 

• Pirmahan ang aplikasyon sa ngalan ninyo;  

• Makatanggap ng mga abiso na may kaugnayan sa inyong aplikasyon at account; at 

• Kumilos sa ngalan ninyo para sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa aplikasyon at account. 

1.  Magtatalaga ba kayo ng isang awtorisadong kinatawan?        Oo    Hindi 

2.  Gusto ba ninyong makatanggap ng mga abiso ang inyong awtorisadong kinatawan na may kaugnayan sa inyong aplikasyon at account?  
 Oo    Hindi 

3.  Mayroon bang legal na pangangasiwa ang awtorisadong kinatawan?   Oo    Hindi Kung oo, sino:  _____________        

4.  Mayroon bang kapangyarihan ng abogado ang awtorisadong kinatawan?     Oo    Hindi  Kung oo, sino:  _            

Pangalan ng Awtorisadong Kinatawan / Organisasyon 
       

Numero ng Telepono 
(                 )        

Tirahan ng Awtorisadong Kinatawan para sa Sulat 
       
E-mail Address 
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X. Basahin Mabuti Bago  Pirmahan 
Pagbabayad sa Estado para sa Pagsakop sa Pangangalagang Pangkalusugan At Pangmatagalang Pangangalaga: 
Ayon sa batas, kung makatanggap ng mga serbisyo sa pangmatagalang pangangalaga, ang Health Care Authority (HCA) ay maaaring bawiin mula sa 
inyong ari-arian (mga ari-arian na pamamay-ari ninyo sa oras ng inyong pagkamatay) para bayaran ang HCA para sa mga halaga ng 
pangmatagalang pangangalaga (kasama ang mga serbisyo ng personal na pangangalaga ng Washington Apple Health (Medicaid). Ang mga gastos 
sa pagbabahagi ng halaga na binabayaran ng Medicare Savings Program ay hindi sakop. (Maaaring bawiin ng HCA ang mga gastos para sa mga 
serbisyo sa pangmatagalang pangangalaga na pinopondohan lamang ng estado na natanggap sa anumang edad.) Tinatawag ang mga ito na 
pagbawi ng ari-arian. Ang mga lupa ng tribo ay maaaring hindi isama sa pagbawi. 

Kasama sa mga serbisyo ng Pangmatagalang Pangangalaga ang COPES, Washington Apple Health (Medicaid) Personal Care, mga sebisyo ng 
nursing home, kalusugan sa umaga ng nasa hustong gulang, pribadong nagtatrabahong nars, at Developmental Disabilities Administration 
(DDA) at hindi isinasama ang Home and Community based Services (HCBS) sa ibang mga serbisyo na ibinibigay ng Home and Community 
Services at ng Developmental Disabilities Administration. Tingnan ang WAC 182-527-2742. 

Hindi magaganap ang Pagbawi sa Ari-arian hanggang pagkatapos ng pagkamatay at ang pagkamatay ng inyong buhay na asawa, kung 
mayroon. Kung mayroon kayong mga umaasang tagapagmana, 
maaaring maantala ang pagbawi ng ari-arian para sa ilang mga dahilan ng paghihirap. 

Kung permanente kayong naninirahan sa isang nursing home o ibang medikal na pasilidad, ang HCA ay maaaring magsampa ng isang paghahabol 
laban sa inyong ari-arian para bayaran ang mga halaga ng pagsakop sa pangangalagang pangkalusugan, mga medikal na serbisyo, at 
pangmatagalang pangangalaga na inyong natatanggap. Kung bumalik kayo sa bahay, ilalabas ng HCA ang paghahabol. Ang HCA ay hindi 
magsasampa ng isang paghahabol laban sa inyong bahay kung: 

• Ang inyong asawa ay nakatira doon. 

• Ang inyong anak na bulag, may kapansanan, o wala pa sa 21 ay nakatira doon. 

• Ang inyong kapatid na mayroong equity interest sa tahanan ay nakatira doon at tumira doon ng hindi bababa sa isang taon bago kaagad kayo 
  pumasok sa pasilidad.   

• Tumatanggap kayo ng Supplemental Security Income (SSI) o mga serbisyo ng LTC sa ilalim ng isang programa ng Washington Apple Health na 
batay sa MAGI. 

Pagtatalaga ng mga Karapatan at Pakikipagtulungan: 
Naiintindihan ninyo nagtatalaga kayo ng mga pagbabayad ng ikatlong partido para sa medikal na pangangalaga sa Estado ng Washington kapag 
tumatanggap kayo ng pagsakop sa Washington Apple Health. Ang ibig sabihin nito ay ang Estado ng Washington ay sisingilin ang anumang ibang 
plano ng insurance na legal na obligado para sakupin ang anuman sa inyong mga medikal na gastos (ito ay maaaring ang plano ng insurance ng 
dating asawa o magulang na hindi na nakatira sa inyo). Ang subscriber ng plano ng insurance na iyon ay maaaring makatanggap ng impormasyon 
tungkol sa inyong mga medikal ng gastos na binabayaran ng planong iyon. Kung kayo ay natatakot na maaari nitong ilagay kayo o ang inyong mga 
anak sa panganib, maaari ninyong hilingin sa amin na huwag ituloy ang mga pagbabayad ng ikatlong partido para sa medikal na pangangalaga. 

Pagsisiwalat ng Kinikita sa Isang Taon: 
Kung kayo o ang inyong asawa ay mayroong interes sa isang kinikita sa isang taon at tumatanggap kayo ng mga benepisyo ng Washington Apple 
Health (Medicaid) sa Pangmatagalang Pangangalaga, 
dapat ninyong pangalanan ang Estado ng Washington bilang isang naiwang benepisyaryo ng kinikita sa isang taon. 

Mga Karapatan sa Administratibong Pangdinig: 
Kung hindi kayo sumasang-ayon sa isang pagpapasiya na ginawa namin hinggil sa inyong pagsakop sa pangangalagang pangkalusugan o mga 
serbisyo ng pangmatagalang pangangalaga, mayroon kayong karapatan na umapela sa pagpapasiya sa pamamagitan ng proseso ng 
administratibong pagdinig. Maaari rin ninyong hilingin sa isang superbisor at tagapangasiwa na suriin ang hindi napagkasunduang pagpapasiya o 
pagkilos nang hindi naaapektuhan ang inyong mga karapatan sa isang administratibong pagdinig. 

Pagpapahayag  at  Pirma 
Nabasa ko at nauunawaan ang impormasyon sa aplikasyon na ito. Ipinapahayag ko, sa ilalim ng parusa sa panunumpa nang walang 
katotohanan, na ang ibinigay kong impormasyon sa aplikasyon na ito, kasama ang impormasyon hinggil sa pagiging citizen at katayuan sa 
imigrayson ng mga miyembro na nag-a-apply para sa mga benepisyo, ay totoo, tama, at kumpleto sa abot ng aking kaalaman. 

 Pirm a ng Aplikante o Awtorisadong Kinatawan 
 
    Petsa     

Nakasulat na Pangalan ng Aplikante o Awtorisadong Kinatawan 
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