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ਕੀਕੀ ਤੁਸੀਂਤੁਸੀਂ ਗ਼ੈਰਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਰਕਾਂਨਾਗਰਰਕਾਂ 
(ਰੀਰ਼ਿਉਜੀਆਂਰੀਰ਼ਿਉਜੀਆਂ) ਬਾਰੇਬਾਰ ੇਪ੍ਰੋਗਰਾਮਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
(ਸਟੇਟਸਟੇਟ ਵਲੋਂਵਲੋਂ ਰਿੱਤੀਰਿੱਤੀ ਜਾਣਜਾਣ ਵਾਲੀਵਾਲੀ 
ਰਕਮਰਕਮ) ਲਈਲਈ FPO ਸੇਵਾਵਾਂਸੇਵਾਵਾਂ ਿੇਿ ੇ
ਹੱਕਿਾਰਹੱਕਿਾਰ ਹਰੋਹਰੋ 

ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਰਕਾਂ (ਰੀਰ਼ਿਉਜੀਆਂ) ਬਾਰ ੇਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਰਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ) ਲਈ FPO 
ਸੇਵਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਰੋਕਾਂ ਲਈ ਹ਼ੈ, ਜਰੋ ਨਾਗਰਰਕਤਾ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਿਰਜੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆ ਂਨਹੀਂ 
ਕਰਿ ੇਜਾਂ ਯਰੋਗਤਾਪ੍ਾਪਤ ਲਰੋਕ ਹਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ 5-ਸਾਲ ਿੀ ਇਮੀਗ੍ਸ਼ੇਨ ਪਾਬੰਿੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। FPO 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਰਲੰਗ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਿਰਜੇ ਨੰੂ ਰਧਆਨ ਰਵੱਚ ਰੱਖੇ ਰਬਨਾ ਵਾੱਰਸ਼ੰਗਟਨ ਿ ੇਉਹਨਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ 
ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹ਼ੈ, ਜਰੋ ਼ਿ਼ੈਡਰਲ ਗਰੀਬੀ ਪੱਧਰ (FPL) 260% ਿੇ ਬਰਾਬਰ  ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ, ਜਰੋ ਪੂਰ ੇ
ਉਿੇਸ਼ ਵਾਲੇ Apple Health ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਹੱਕਿਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋਲ ਹਰੋਰ ਰਸਹਤ ਕਵਰੇਜ 
ਨਹੀਂ ਹ਼ੈ।  
FPO ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬੀਮਾ ਕਰਾ ਚੁੱ ਕ ੇਉਹਨਾਂ ਲਰੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਰੋ ਸੰਤਾਨ-ਸੰਜਮ ਿੀਆਂ ਰਾਜ਼ਿਾਰੀ 
ਵਾਲੀਆਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। FPO ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ ੇਵੀ ਸਮੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ 
ਸਕਿ ੇਹਰੋ।

ਕੀਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾੱਰਸ਼ੰਗਟਨਵਾੱਰਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟਸਟੇਟ  
ਿਾਿਾ ਵਸਨੀਕਵਸਨੀਕ ਮੰਰਨਆਮੰਰਨਆ ਰਗਆਰਗਆ ਹ਼ੈਹ਼ੈ? 

ਤੁਸੀਂ ਵਾੱਰਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਿ ੇਵਸਨੀਕ ਹਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾੱਰਸ਼ੰਗਟਨ ਰਵੱਚ ਰਰਹ ਰਹ ੇਹਰੋ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 
ਰਰਹਣ ਿਾ ਇਰਾਿਾ ਹ਼ੈ, ਨੌਕਰੀ ਿੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਰਵੱਚ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਿ ੇਵਾਅਿੇ 
ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਰਵੱਚ ਆਏ ਹਰੋ। 

ਇਸਿੇਇਸਿ ੇਘੇਰੇਘੇਰੇ ਹੇਠਹੇਠ ਰਕਹੜੇਰਕਹੜ ੇਲਾਭਲਾਭ 
ਆਉਂਿੇਆਉਂਿੇ ਹਨਹਨ? 

ਲਾਭਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹ਼ੈ:  

•   ਰਵਆਪਕ ਸੰਤਾਨ-ਸੰਜਮ ਰਨਰਰੋਧਕ ਰਵਰਜ਼ਟ 
•   ਸਲਾਹਕਾਰੀ, ਪੜ੍ਾਈ, ਸੰਤਾਨ-ਸੰਜਮ (ਗਰਭ-ਰਰੋਕ ਵੀ ਰਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹ਼ੈ) ਿੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨਾ 
•   ਸਰਰਵਕਲ (ਯਰੋਨੀ) ਕੈਂਸਰ ਿੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ  
•   ਕੁਝ ਗੁਪਤ ਰਬਮਾਰੀਆ ਂ(STD) ਅਤੇ ਰਜਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗ (STI) 

ਿੀ ਟ਼ੈਸਰਟੰਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ 
•   ਬੱਚਾ ਪ਼ੈਿਾ ਨਾ ਕਰਨ ਿੀਆ ਂਪਰਚੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਰਬਨਾ ਪਰਚੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭ ਰਰੋਕਣ 

(ਗਰਭ-ਰਰੋਕ) ਵਾਲੀਆਂ ਿਵਾਈਆ ਂ 
•   ਨਸਬੰਿੀ ਕਰਨੀ 

ਤੁਸੀਂਤੁਸੀਂ ਰਕਵੇਂਰਕਵੇਂ ਅਪਲਾਈਅਪਲਾਈ ਕਰਰੋਕਰਰੋ? ਤੁਸੀਂ ਰਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਜਰੋ FPO ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਵਾਣ ਕਰਿਾ ਹ਼ੈ, ਕਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਲਈ 
ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਰੋ। Apple Health ਜਾਂ 1-800-562-3022 'ਤ ੇਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾੱਲ ਕਰਕੇ  
ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰਿੱਰਤਆ ਂਤਰੀਰਕਆ ਂਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਾ ਕਰਕੇ:  

•   ਡਾਕਡਾਕ: HCA MEDS, PO Box 45531, Olympia WA 98504-5531 

•   ਼ਿ਼ੈਕਸ਼ਿ਼ੈਕਸ: 1-866-841-2267 

•   ਈਮੇਲਈਮੇਲ: apple@hca.wa.gov 

ਵਾੱਰਸ਼ੰਗਟਨਵਾੱਰਸ਼ੰਗਟਨ ਰਵੱਚਰਵੱਚ ਹਰੋਰਹਰੋਰ ਰਕਹੜੇਰਕਹੜ ੇ
ਰਸਹਤਰਸਹਤ ਕਵਰੇਜਕਵਰੇਜ ਉਪਲਬਧਉਪਲਬਧ ਹਨਹਨ? 

ਉਪਲਬਧ Apple Health ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਰੋ, ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਰਕ (ਰੀਰ਼ਿਉਜੀ) ਅਤੇ ਰਬਨਾ 
ਿਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ੈਂਟ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ: 

•     hca.wa.gov/apple-health-non-citizens 
•     hca.wa.gov/apple-health-pregnant-individuals 

ਤੁਹਾਨੰੂਤੁਹਾਨੰੂ ਰਹੱਸਾਰਹੱਸਾ 1 ਰਕਵੇਂਰਕਵੇਂ ਭਰਨਾਭਰਨਾ 
ਚਾਹੀਿਾਚਾਹੀਿਾ ਹ਼ੈਹ਼ੈ? 

ਸਾਰਾ ਭਰਰੋ, ਜਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਰੋ। ਅਰਜ਼ੀ ਿ ੇਰਹੱਸਾ 1 ਰਵੱਚ ਰਿੱਤ ੇਗਏ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਆਲਾਂ ਬਾਰ ੇਹਰੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖਰੋ। 

ਗ਼ੈਰਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਰਕਾਂਨਾਗਰਰਕਾਂ (ਰੀਰ਼ਿਉਜੀਆਂਰੀਰ਼ਿਉਜੀਆਂ) ਲਈਲਈ ਰਸਰ਼ਿਰਸਰ਼ਿ ਸੰਤਾਨਸੰਤਾਨ-ਸੰਜਮਸੰਜਮ ਵਾਲੀਆਂਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਲਈ ਅਰਜ਼ੀਅਰਜ਼ੀ   



ii

ਰਸਹਤਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲਸੰਭਾਲ ਅਥਾੱਰਰਟੀਅਥਾੱਰਰਟੀ 
(HCA) ਤੁਹਾਡੇਤੁਹਾਡ ੇਸਰੋਸ਼ਲਸਰੋਸ਼ਲ 
ਰਸਰਕਓਰਰਟੀਰਸਰਕਓਰਰਟੀ ਨੰਬਰਨੰਬਰ (SSN)  
ਿੀਿੀ ਵਰਤੋਂਵਰਤੋਂ ਰਕਵੇਂਰਕਵੇਂ ਕਰੇਗੀਕਰੇਗੀ? 

HCA ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ, ਨਾਗਰਰਕਤਾ, ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਿਰਜੇ, ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼ 
ਅਤੇ ਿੂਜੀ ਰਸਹਤ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਉਪਲਬਧਤਾ ਿੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਰੋਗਤਾ ਿਾ ਰਨਰਣਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕਰਿੀ ਹ਼ੈ। HCA ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਿ ੇਉਿੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਕਸੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ 
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿੀ। 

ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਰਕਾਂ (ਰੀਰ਼ਿਉਜੀਆਂ) ਲਈ FPO ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਰਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ) ਲਈ 
ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡ ੇਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਿਰਜੇ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਜਾਂ ਨਾਗਰਰਕ ਬਣਨ ਿ ੇਮੌਰਕਆਂ 
'ਤ ੇਕਰੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਿਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਕਰੋਲ SSN ਨਹੀਂ ਹ਼ੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਛੱਡਰੋ।  

HCA ਤੁਹਾਡੇਤੁਹਾਡ ੇਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਿੇਿ ੇ
ਿਰਜੇਿਰਜੇ ਸਬੰਧੀਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀਿੀ 
ਵਰਤੋਂਵਰਤੋਂ ਰਕਵੇਂਰਕਵੇਂ ਕਰੇਗੀਕਰੇਗੀ? 

HCA ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ, ਨਾਗਰਰਕਤਾ, ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਿਰਜੇ, ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼ 
ਅਤੇ ਿੂਜੀ ਰਸਹਤ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਉਪਲਬਧਤਾ ਿੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਰੋਗਤਾ ਿਾ ਰਨਰਣਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕਰਿੀ ਹ਼ੈ। 

HCA ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਿ ੇਉਿੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਕਸੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿੀ। 

ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਰਕਾਂ (ਰੀਰ਼ਿਉਜੀਆਂ) ਲਈ FPO ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਰਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ) ਲਈ 
ਯਰੋਗਤਾ ਨੰੂ ਪਬਰਲਕ ਚਾਰਜ ਟ਼ੈਸਟ ਤੋਂ ਛਰੋਟ ਹ਼ੈ। ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਰਕਾਂ (ਰੀਰ਼ਿਉਜੀਆਂ) ਲਈ Apple Health 
FPO ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ FPO ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਰਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰ ੇਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਸੁਆਲ ਜਾਂ ਰਚੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਰਕ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡ ੇਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਿਰਜੇ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਜਾਂ ਨਾਗਰਰਕ 
ਬਣਨ ਿ ੇਮੌਰਕਆਂ 'ਤ ੇਰਕਵੇਂ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਅਟਾੱਰਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਰੋ। 

ਅਪਲਾਈਅਪਲਾਈ ਕਰਨਕਰਨ ਸਮੇਂਸਮੇਂ, ਕੀਕੀ ਉੱਥੇਉੱਥ ੇ
ਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥਾਅਸਮਰੱਥਾ (ਅਪੰਗਤਾਅਪੰਗਤਾ) 
ਸੇਵਾਵਾਂਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧਉਪਲਬਧ ਹਨਹਨ? 

ਰਕਸੇ ਹਰੋਰ ਭਾਸ਼ਾ (ਇਸ ਰਵੱਚ ਿੁਭਾਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਛਪੀਆ ਂਹਰੋਈਆ ਂਸਮਗ੍ੀਆਂ ਿਾ ਅਨੁਵਾਿ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹੰੁਿਾ ਹ਼ੈ) 
ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥਾ (ਅਪੰਗਤਾ) ਕਰਕੇ ਮੁ਼ਿਤ ਮਿਿ ਲ਼ੈਣ ਲਈ 1-800-562-3022 'ਤ ੇਕਾੱਲ ਕਰਰੋ। ਹਰੋਰ 
ਪਤਾ ਲਾਓ: hca.wa.gov/interpreter-services. 

ਕੀਕੀ ਤੁਸੀਂਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈਅਪਲਾਈ ਕਰਨਕਰਨ ਲਈਲਈ 
ਅਖ਼ਰਤਆਰਪ੍ਾਪਤਅਖ਼ਰਤਆਰਪ੍ਾਪਤ ਨੁਮਾਇੰਿੇਨੁਮਾਇੰਿ ੇ
(AREP) ਿੀਿੀ ਸੇਵਾਸੇਵਾ ਲ਼ੈਲ਼ੈ ਸਕਿੇਸਕਿੇ ਹਰੋਹਰੋ? 

ਹਾਂ। ਇੱਕ AREP ਕਰੋਈ ਵੀ ਬਾਲਗ ਹ਼ੈ, ਜਰੋ ਪਰਰਵਾਰ ਿੀਆ ਂਸਰਥਤੀਆ ਂਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਜਾਣੂ ਹ਼ੈ ਅਤੇ 
ਯਰੋਗਤਾ ਉਿੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਰਰਵਾਰ ਿੀ ਤਰਫੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰਰਵਾਰ ਵਲੋਂ ਅਖ਼ਰਤਆਰ 
ਪ੍ਾਪਤ ਹੰੁਿਾ ਹ਼ੈ। ਇਹ ਨੈਵੀਗੇਟਰ ਜਾਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹ਼ੈ। 

FPO ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀਸਬੰਧੀ ਆਮਿਨਆਮਿਨ 
ਿੀਆਂਿੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀਕੀ ਹਨਹਨ? 

ਆਮਿਨ FPL ਿ ੇ260% ਿ ੇਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੰੁਿੀ ਹ਼ੈ। ਹਰੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ hca.wa.gov/
family-planning 'ਤ ੇਜਾਓ।  

ਪਰਰਵਾਰਪਰਰਵਾਰ ਿੇਿ ੇਅਕਾਰਅਕਾਰ ਿਾਿਾ ਰਨਰਣਾਰਨਰਣਾ 
ਰਕਵੇਂਰਕਵੇਂ ਕੀਤਾਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾਜਾਂਿਾ ਹ਼ੈਹ਼ੈ   ?

ਪਰਰਵਾਰ ਿ ੇਅਕਾਰ ਿਾ ਰਨਰਣਾ ਟ਼ੈਕਸ ਭਰਨ ਿੀ ਸਰਥਤੀ 'ਤ ੇਅਧਾਰਤ ਹੰੁਿਾ ਹ਼ੈ। ਪਰਰਵਾਰ ਿਾ ਮੈਂਬਰ 
ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਆਸਰਰਤ ਹੰੁਿਾ ਹ਼ੈ, ਰਜਸ ਲਈ ਰਬਨੈਕਾਰ ਟ਼ੈਕਸ ਆਸਰਰਤ ਵਜੋਂ ਟ਼ੈਕਸ ਜਾਂ ਿਾਅਵੇ 
ਿਾਇਰ ਕਰਿਾ/ਕਰਿੀ ਹ਼ੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ਼ੈਕਸ ਼ਿਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਿ,ੇ ਉਸੀ ਘਰ ਰਵੱਚ ਘਰ ਿਾ ਮੈਂਬਰ ਪਤੀ/
ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਆਰਸ੍ਤ ਰਰਹ ਰਰਹਾ ਹ਼ੈ।   

http://www.hca.wa.gov/family-planning


iii

ਜੇਜ ੇਤੁਹਾਡਾਤੁਹਾਡਾ ਕਰੋਈਕਰੋਈ ਿੂਜਾਿੂਜਾ ਬੀਮਾ  ਬੀਮਾ  
ਹ਼ੈਹ਼ੈ ਅਤੇਅਤੇ ਰਾਜ਼ਿਾਰੀਰਾਜ਼ਿਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ 
ਸੇਵਾਵਾਂਸੇਵਾਵਾਂ ਿੀਿੀ ਲਰੋੜਲਰੋੜ ਹ਼ੈਹ਼ੈ, ਤਾਂਤਾਂ ਕੀਕੀ  
ਕਰਨਾਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾਚਾਹੀਿਾ ਹ਼ੈਹ਼ੈ? 

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਛਰੋਟਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਿ ੇਹਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਮਾ ਹ਼ੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ਿਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ 
ਸੰਤਾਨ-ਸੰਜਮ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯਰੋਗ ਹਰੋ ਸਕਿੇ ਹਰੋ: 

•     ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ਿਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਤਾਨ-ਸੰਜਮ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਹ ਰਹ ੇਹਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 
18 ਜਾਂ ਘੱਟ ਹ਼ੈ; ਜਾਂ 

•     ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲ ੂਰਹੰਸਾ ਿ ੇਰਸ਼ਕਾਰ ਹਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਰਹੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀ ਿ ੇ
ਰਸਹਤ ਬੀਮ ੇਹੇਠ ਹਰੋ।  

ਰਾਜ਼ਿਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਵੱਚ ਨਾਂ ਿਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 1-800-562-3022 'ਤ ੇHCA  
ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰਰੋ। 

ਜੇਜ ੇਤੁਹਾਡਾਤੁਹਾਡਾ ਕਰੋਈਕਰੋਈ ਿੂਜਾਿੂਜਾ ਬੀਮਾਬੀਮਾ ਹ਼ੈਹ਼ੈ,  
ਤਾਂਤਾਂ ਕੀਕੀ ਹੰੁਿਾਹੰੁਿਾ ਹ਼ੈਹ਼ੈ? 

ਤੁਸੀਂ FPO ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿੂਜਾ ਬੀਮਾ ਹ਼ੈ, ਰਜਸਿੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਸੰਤਾਨ-ਸੰਜਮ 
ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਉਂਿੀਆਂ ਹਨ, ਜਿ ਤੱਕ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ਿਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਤਾਨ-ਸੰਜਮ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹ ੇਹਰੋ। 

ਪੂਰੇਪੂਰ ੇਉਿੇਸ਼ਉਿੇਸ਼ ਵਾਲਾਵਾਲਾ ਐੱਪਲਐੱਪਲ ਹ਼ੈਲਥਹ਼ੈਲਥ 
(Medicaid) ਕੀਕੀ ਹ਼ੈਹ਼ੈ ਅਤੇਅਤੇ ਕੀਕੀ 
ਤੁਹਾਨੰੂਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਇਸ ਲਈਲਈ ਅਪਲਾਈਅਪਲਾਈ  
ਕਰਨਕਰਨ ਿਾਿਾ ਆਪਣਾਆਪਣਾ ਹੱਕਹੱਕ ਛੱਡਛੱਡ  
ਿੇਣਾਿੇਣਾ ਚਾਹੀਿਾਚਾਹੀਿਾ ਹ਼ੈਹ਼ੈ?  

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਪੂਰ ੇਉਿੇਸ਼ ਵਾਲੀ Apple Health ਲਈ ਯਰੋਗ ਹਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਿਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ 
ਹਸਪਤਾਲ, ਘਰੇਲ ੂਰਸਹਤ, ਰਫਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਰਚੀ 'ਤ ੇਰਲਖੀਆਂ ਿਵਾਈਆ,ਂ ਡੈਂਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ  
ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਇਲਾਜ ਵਰਗ ੇਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਰੋ। 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਸਹਤ ਲਾਭ, ਰਜਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯਰੋਗ ਹਰੋ ਸਕਿੇ ਹਰੋ, ਲ਼ੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰ ੇ 
ਉਿੇਸ਼ ਵਾਲੀ Apple Health ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ੇਰਿ ੇਹਾਂ। ਪੂਰ ੇਉਿੇਸ਼ ਵਾਲੀ 
Apple Health ਬਾਰ ੇਹਰੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ hca.wa.gov/apple-health 'ਤ ੇਜਾਓ।  

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਯਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹਰੋ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ FPO ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਿ ੇਹਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰ ੇਉਿੇਸ਼ ਵਾਲੀ Apple 
Health ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਛੱਡ ਸਕਿੇ ਹਰੋ। 

ਆਪਣੀਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀਅਰਜ਼ੀ ਿੀਿੀ ਸਰਥਤੀਸਰਥਤੀ  
ਲਈਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂਤੁਹਾਨੰੂ ਰਕਵੇਂਰਕਵੇਂ ਅਤੇਅਤੇ ਕਿੋਂਕਿੋਂ  
ਪਤਾਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾਚੱਲੇਗਾ  ?

ਪ੍ਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆ ਂਿੀ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤ ੇ45 ਰਿਨਾਂ ਿ ੇਅੰਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹ਼ੈ। 
ਜ ੇਵਾਧ ੂਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਲਰੋੜ ਹ਼ੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਫਰੋਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 
ਕਾਰਵਾਈ ਹੰੁਰਿਆ ਂਸਾਰ ਹੀ ਪ੍ਵਾਣਗੀ ਜਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਚੱਠੀ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ। 
ਜਿਰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਾ ਹਰੋਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰੋਣ ਿੌਰਾਨ ਉਡੀਕ ਕਰਰਿਆ ਂਹਰੋਇਆ,ਂ  
ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿ ੇਸਕਿੇ ਹਨ।  

ਕੀਕੀ ਤੁਸੀਂਤੁਸੀਂ ਯਰੋਗਤਾਯਰੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀਸਬੰਧੀ ਰਨਰਣੇਰਨਰਣੇ 
ਲਈਲਈ ਅਪੀਲਅਪੀਲ ਕਰਕਰ ਸਕਿੇਸਕਿੇ ਹਰੋਹਰੋ? 

ਹਾਂ, ਜ ੇਤੁਸੀਂ HCA, Washington Healthplanfinder ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ  
ਬਾਰ ੇਰਵਭਾਗ (DSHS) ਵਲੋਂ ਕੀਤ ੇਗਏ ਰਨਰਣੇ, ਰਜਸ ਨਾਲ ਰਸਹਤ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯਰੋਗਤਾ  
'ਤ ੇਅਸਰ ਪ਼ੈ ਸਕਿਾ ਹ਼ੈ, ਨਾਲ ਅਸਰਹਮਤ ਹਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 90 ਰਿਨਾਂ ਿ ੇਅੰਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਰੋ। 
ਅਪੀਲਾਂ ਿ ੇਅਮਲ ਬਾਰ ੇਹਰੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  hca.wa.gov/about-hca/file-appeal-
apple-health-medicaid'ਤ ੇਜਾਓ।.  

ਤੁਹਾਨੰੂਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਧੂਵਾਧ ੂਜਾਣਕਾਰੀਜਾਣਕਾਰੀ ਰਕੱਥੋਂਰਕੱਥੋਂ  
ਰਮਲਰਮਲ ਸਕਿੀਸਕਿੀ ਹ਼ੈਹ਼ੈ? 

ਵਾਧ ੂਜਾਣਕਾਰੀ hca.wa.gov/family-planning ਤ ੇਰਮਲ ਸਕਿੀ ਹ਼ੈ। 

http://www.hca.wa.gov/about-hca/file-appeal-apple-health-medicaid
http://www.hca.wa.gov/about-hca/file-appeal-apple-health-medicaid


ਗ਼ੈਰਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਰਕਾਂਨਾਗਰਰਕਾਂ (ਰੀਰ਼ਿਉਜੀਆਂਰੀਰ਼ਿਉਜੀਆ)ਂ ਲਈਲਈ ਰਸਰ਼ਿਰਸਰ਼ਿ ਸੰਤਾਨਸੰਤਾਨ-ਸੰਜਮਸੰਜਮ ਵਾਲੀਆਂਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਲਈ ਅਰਜ਼ੀਅਰਜ਼ੀ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹਰੋ?    ਹਾਂ    ਨਹੀਂ, ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਰਵੱਚ ਜਵਾਬ ਰਿੰਿ ੇਹਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਨ-ਸੰਜਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹਰੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 

ਰਸਹਤ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਯਰੋਗ ਹਰੋ ਸਕਿੇ ਹਰੋ। wahealthplanfinder.org 'ਤ ੇਆੱਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਰੋ 

ਇਹਇਹ ਅਰਜ਼ੀਅਰਜ਼ੀ ਭਰਕੇਭਰਕ ੇਤੁਸੀਂਤੁਸੀਂ ਮੰਨਮੰਨ ਰਹੇਰਹ ੇਹਰੋਹਰੋ ਰਕਰਕ ਤੁਸੀਂਤੁਸੀਂ ਰਸਰ਼ਿਰਸਰ਼ਿ ਸੰਤਾਨਸੰਤਾਨ-ਸੰਜਮਸੰਜਮ ਸੇਵਾਵਾਂਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਲਈ ਅਪਲਾਈਅਪਲਾਈ ਕਰਕਰ ਰਹੇਰਹ ੇਹਰੋ।ਹਰੋ। 

1. ਰਬਨੈਕਾਰਰਬਨੈਕਾਰ ਅਤੇਅਤੇ ਸੰਪਰਕਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀਜਾਣਕਾਰੀ

     
ਪਰਹਲਾ ਨਾਂ (ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਨਾਂ ਭਰਰੋ) ਰਵਚਕਾਰਲਾ ਨਾਂ ਅੰਤਮ ਨਾਂ

 ਮਰਿ     ਔਰਤ     ਵਾੱਰਸ਼ੰਗਟਨ ਿ ੇਵਸਨੀਕ ਹਰੋ? 
ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼ ਸਰੋਸ਼ਲ ਰਸਰਕਓਰਰਟੀ ਨੰਬਰ (ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਕਰੋਲ ਹ਼ੈ)  ਹਾਂ     ਨਹੀਂ

         
ਤੁਹਾਡ ੇਰਰਹਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਿਾ ਪਤਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ # ਸ਼ਰਹਰ ਸਟੇਟ ਰਜ਼ਪ ਕਰੋਡ

         
ਡਾਕ ਪਤਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ # ਸ਼ਰਹਰ ਸਟੇਟ ਰਜ਼ਪ ਕਰੋਡ

    ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ ਫਰੋਨ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਾਂ?
ਘਰ/ਸ਼ੈਲ/ਤਰਜੀਹੀ ਨੰਬਰ ਕੰਮ/ਮ਼ੈਸੇਜ ਨੰਬਰ  ਹਾਂ     ਨਹੀਂ

 
ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੰਗ੍ੇਜ਼ੀ ਬਰੋਲਣ, ਪੜ੍ਣ ਜਾਂ ਰਲਖਣ ਰਵੱਚ ਰਿੱਕਤ ਹੁੰ ਿੀ ਹ਼ੈ ? ਹਾਂ    ਨਹੀਂ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੁਭਾਸੀਏ ਿੀ ਲਰੋੜਹ਼ੈ?    ਹਾਂ    ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਰੋਲਿ ੇਹਰੋ?  ?

ਮ਼ੈਨੰੂ ਰਾਜ਼ਿਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੀ ਲਰੋੜ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਮੈਂ:

18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਿਾ/ਿੀ ਹਾਂ; ਜਾਂ

ਮੈਂ ਘਰੇਲੂ ਰਹੰਸਾ ਿਾ/ਿੀ ਰਸ਼ਕਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੋਸ਼ਕ ਿੇ ਰਸਹਤ ਬੀਮੇ ਹੇਠ ਹਾਂ

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਾਈਵੇਟ ਰਨਜੀ ਬੀਮਾ ਜਾਂ Apple Health ਕਵਰੇਜ (Medicaid) ਹਰੋਈ ਹ਼ੈ?    ਹਾਂ  ਨਹੀਂ 

ਜ ੇਨਹੀਂਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰ ੇਉਿੇਸ਼ ਵਾਲੀ Apple Health ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰਚਤ ਚਰੋਣ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂਹੇਠਾਂ ਰਿੱਤੇਰਿੱਤ ੇਬਾੱਕਸਬਾੱਕਸ 'ਤੇਤ ੇ
ਰਨਸ਼ਾਨਰਨਸ਼ਾਨ ਲਾਕੇਲਾਕੇ ਤੁਸੀਂਤੁਸੀਂ ਅਜੇਅਜ ੇਵੀਵੀ FPO ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈਲਈ ਯਰੋਗਯਰੋਗ ਹਰੋਹਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਿੂਜੀ ਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਰਕਵੇਂ ਯਰੋਗ ਹਰੋ ਸਕਿੇ ਹਰੋ, ਬਾਰ ੇਹਰੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ wahealthplanfinder.org 'ਤ ੇਅਪਲਾਈ ਕਰ 
ਸਕਿੇ ਹਰੋ।

   ਮੈਂਮੈਂ ਰਸਰ਼ਿਰਸਰ਼ਿ ਸੰਤਾਨਸੰਤਾਨ-ਸੰਜਮਸੰਜਮ ਕਵਰੇਜਕਵਰੇਜ ਲਲਈਈ ਅਪਲਾਈਅਪਲਾਈ ਕਰਨਕਰਨ ਿੀਿੀ ਚਰੋਣਚਰੋਣ ਕੀਕੀਤੀਤੀ ਹ਼ੈਹ਼ੈ ਅਤੇਅਤੇ ਪੂਰੇਪੂਰ ੇਉਿੇਸ਼ਉਿੇਸ਼ ਵਾਲੀਵਾਲੀ Apple Health (Medicaid) ਲਈਲਈ ਅਪਲਾਈਅਪਲਾਈ  
ਨਾਨਾ ਕਰਕਰਨਨ ਵਾਸਤੇਵਾਸਤੇ ਸੂਰਚਤਸੂਰਚਤ ਚਰੋਣਚਰੋਣ ਕਰਕਰ ਰਰਹਾਰਰਹਾ/ਰਹੀਰਹੀ ਹਾਂ।ਹਾਂ।
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2. ਰਰੋਜ਼ਗਾਰਰਰੋਜ਼ਗਾਰ/ਸਵ਼ੈਸਵ਼ੈ-ਰਰੋਜ਼ਗਾਰਰਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂਤੋਂ ਆਮਿਨਆਮਿਨ

ਤੁਹਾਡੇਤੁਹਾਡ ੇਵਲੋਂਵਲੋਂ ਕਮਾਈਕਮਾਈ ਗਈਗਈ ਆਮਿਨਆਮਿਨ

   
ਮੌਜੂਿਾਮੌਜੂਿਾ ਨੌਕਰੀਿਾਤਾਨੌਕਰੀਿਾਤਾ ਿਾਿਾ ਨਾਂਨਾਂ (ਪਰਹਲੀਪਰਹਲੀ (1st) ਨੌਕਰੀਨੌਕਰੀ) ਟ਼ੈਲੀਫਰੋਨਟ਼ੈਲੀਫਰੋਨ ਨੰਬਰਨੰਬਰ

  ਸਵ਼ੈ-ਰਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਰੋ?
ਟ਼ੈਕਸਾਂਟ਼ੈਕਸਾਂ ਤੋਂਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂਪਰਹਲਾਂ ਕੁੱ ਲਕੁੱ ਲ ਮਹੀਨੇਵਾਰਮਹੀਨੇਵਾਰ ਆਮਿਨਆਮਿਨ  ਹਾਂਹਾਂ     ਨਹੀਂਨਹੀਂ

   
ਮੌਜੂਿਾਮੌਜੂਿਾ ਨੌਕਰੀਿਾਤਾਨੌਕਰੀਿਾਤਾ ਿਾਿਾ ਨਾਂਨਾਂ (ਿੂਜੀਿੂਜੀ (2nd) ਨੌਕਰੀਨੌਕਰੀ) ਟ਼ੈਲੀਫਰੋਨਟ਼ੈਲੀਫਰੋਨ ਨੰਬਰਨੰਬਰ

  ਸਵ਼ੈ-ਰਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਰੋ?
ਟ਼ੈਕਸਾਂਟ਼ੈਕਸਾਂ ਤੋਂਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂਪਰਹਲਾਂ ਕੁੱ ਲਕੁੱ ਲ ਮਹੀਨੇਵਾਰਮਹੀਨੇਵਾਰ ਆਮਿਨਆਮਿਨ  ਹਾਂਹਾਂ     ਨਹੀਂਨਹੀਂ

ਪਰਰਵਾਰਪਰਰਵਾਰ ਿੇਿ ੇਹਰੋਰਨਾਂਹਰੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂਵਲੋਂ ਕਮਾਈਕਮਾਈ ਗਈਗਈ ਆਮਿਨਆਮਿਨ

   
ਮੌਜੂਿਾਮੌਜੂਿਾ ਨੌਕਰੀਿਾਤਾਨੌਕਰੀਿਾਤਾ ਿਾਿਾ ਨਾਂਨਾਂ (ਪਰਹਲੀਪਰਹਲੀ (1st) ਨੌਕਰੀਨੌਕਰੀ) ਟ਼ੈਲੀਫਰੋਨਟ਼ੈਲੀਫਰੋਨ ਨੰਬਰਨੰਬਰ

  ਸਵ਼ੈ-ਰਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਰੋ?
ਟ਼ੈਕਸਾਂਟ਼ੈਕਸਾਂ ਤੋਂਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂਪਰਹਲਾਂ ਕੁੱ ਲਕੁੱ ਲ ਮਹੀਨੇਵਾਰਮਹੀਨੇਵਾਰ ਆਮਿਨਆਮਿਨ  ਹਾਂਹਾਂ     ਨਹੀਂਨਹੀਂ

   
ਮੌਜੂਿਾਮੌਜੂਿਾ ਨੌਕਰੀਿਾਤਾਨੌਕਰੀਿਾਤਾ ਿਾਿਾ ਨਾਂਨਾਂ (ਿੂਜੀ ਿੂਜੀ (2nd) ਨੌਕਰੀਨੌਕਰੀ) ਟ਼ੈਲੀਫਰੋਨਟ਼ੈਲੀਫਰੋਨ ਨੰਬਰਨੰਬਰ

  ਸਵ਼ੈ-ਰਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਰੋ?
ਟ਼ੈਕਸਾਂਟ਼ੈਕਸਾਂ ਤੋਂਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂਪਰਹਲਾਂ ਕੁੱ ਲਕੁੱ ਲ ਮਹੀਨੇਵਾਰਮਹੀਨੇਵਾਰ ਆਮਿਨਆਮਿਨ  ਹਾਂਹਾਂ     ਨਹੀਂਨਹੀਂ

ਜ ੇਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਰਵਾਰ ਿ ੇਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਿ ੇਿਰੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਿਾਤਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਿੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨੱਥੀ ਕਰਰੋ।

ਆਮਿਨ ਬਾਰ ੇਰਕਵੇਂ ਿੱਸਰੋ, ਬਾਰ ੇਹਰੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ wahbexchange.org/how-to-report-income 'ਤ ੇਜਾਓ।

3. ਪਰਰਵਾਰਪਰਰਵਾਰ ਿੀਿੀ ਹਰੋਰਹਰੋਰ ਆਮਿਨਆਮਿਨ  ਮਹੀਨੇਵਾਰਮਹੀਨੇਵਾਰ ਰਕਮਰਕਮ: ਇਹਇਹ ਰਕਸਰਕਸ ਨੰੂਨੰੂ ਰਮਲਿੀਰਮਲਿੀ ਹ਼ੈਹ਼ੈ:

  ਗੁਜ਼ਾਰਾ-ਭੱਤਾ/ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਸਹਾਇਤਾ    

  ਰਕਰਾਇਆ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਰਾੱਇਲਟੀ ਿੀ ਆਮਿਨ (ਕੁੱ ਲ)    

  ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਰਖਆ/ਰੇਲਵ ੇਰਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ    

  ਬੇਰਰੋਜ਼ਗਾਰੀ    

  ਰਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਿੀ ਆਮਿਨ, ਇਸ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹੁੰ ਿੀ ਹ਼ੈ: ਪੇਨਸ਼ਨ,   

ਸਲਾਨਾ-ਭੱਤਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ IRA ਵੰਡ    

  ਲਾਭ-ਅੰਸ਼, ਸਟਾੱਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕ਼ੈਪੀਟਲ ਲਾਭ,

ਰਵਿੇਸ਼ੀ, ਟ੍ਸਟ/ਹਰੋਰ ਪੂੰ ਜੀਕਾਰੀ ਨਾਲ ਆਮਿਨ    

  ਟ਼ੈਕਸਯਰੋਗ ਕਬਾਇਲੀ ਆਮਿਨ    

  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇਮੱਛੀਆਂ ਫੜਣ ਤੋਂ ਹਰੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਿਨ (ਕੁੱ ਲ)    

  ਹਰੋਰ ਟ਼ੈਕਸਯਰੋਗ ਆਮਿਨ    

4. ਪਰਰਵਾਰਕਪਰਰਵਾਰਕ ਕਟੌਤੀਆਂ ਮਹੀਨੇਵਾਰਕਟੌਤੀਆਂ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਰਕਮਰਕਮ:         ਇਸਿਾਇਸਿਾ ਭੁਗਤਾਨਭੁਗਤਾਨ ਕੌਣਕੌਣ ਕਰਿਾਕਰਿਾ ਹ਼ੈਹ਼ੈ:

  ਗੁਜ਼ਾਰਾ-ਭੱਤਾ/ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਿਾ     

  ਯਰੋਗਿਾਨ/IRA ਜਾਂ ਟ਼ੈਕਸ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਰਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਖਾਤ ੇਿ ੇਯਰੋਗਿਾਨ    

  ਰਵਰਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ ੇ'ਤ ੇਰਵਆਜ ਬਾਰ ੇਭੁਗਤਾਨ    

  ਹਰਥਆਰਬੰਿ ਼ਿੌਜਾਂ ਿ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਿ ੇਜਾਣ ਿੀਆ ਂਲਾਗਤਾਂ    

  ਪੜ੍ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿ ੇਖ਼ਰਚ ੇ    

  ਰਸਹਤ ਬਚਤਾਂ ਿ ੇਖਾਤ ੇਰਵੱਚ ਯਰੋਗਿਾਨ    

  ਬਚਤਾਂ ਪਰਹਲਾਂ ਕਢਾਉਣ 'ਤ ੇਜੁਰਮਾਨਾ    

  ਕੁਝ ਿਾਅਵਾਯਰੋਗ ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ੇ    
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(ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਵ਼ੈ-ਰਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕੁੱ ਲ ਮਹੀਨੇਵਾਰ)

(ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਵ਼ੈ-ਰਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕੁੱ ਲ ਮਹੀਨੇਵਾਰ)

(ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਵ਼ੈ-ਰਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕੁੱ ਲ ਮਹੀਨੇਵਾਰ)

(ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਵ਼ੈ-ਰਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕੁੱ ਲ ਮਹੀਨੇਵਾਰ)
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5. ਟ਼ੈਕਸਟ਼ੈਕਸ ਰਰਟਰਨਰਰਟਰਨ ਭਰਨਭਰਨ ਿੀਿੀ ਸਰਥਤੀਸਰਥਤੀ

ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਟ਼ੈਕਸ ਭਰਨ ਿੀ ਸਰਥਤੀ ਕੀ ਹਰੋਏਗੀ ?  ਇਕੱਲਾ ਟ਼ੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਾ/ਵਾਲੀ    ਰਵਆਹੁਤਾ ਲਰੋਕ ਵੱਖਰ ੇਤੌਰ 'ਤ ੇਰਰਟਰਨ ਭਰਿ ੇਹਨ    

    ਰਵਆਹੁਤਾ ਲਰੋਕ ਇਕੱਰਠਆਂ ਰਰਟਰਨ ਭਰਿ ੇਹਨ     ਪਰਰਵਾਰ ਤੋਂ ਕਰੋਈ ਟ਼ੈਕਸ ਆਸਰਰਤ     ਪਰਰਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਕਰੋਈ ਟ਼ੈਕਸ ਆਸਰਰਤ     ਟ਼ੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਰਵਆਹ ੇਹਰੋਏ ਹਰੋ? ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਿਾ ਪੂਰਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਨਾਂ   
  ਹਾਂ       ਨਹੀਂ ਪਰਹਲਾ, ਰਵਚਲਾ, ਅੰਤਮ ਨਾਂ

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਟ਼ੈਕਸ ਰਰਟਰਨ ਭਰਿ ੇਹਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਕੰਨੇ ਟ਼ੈਕਸ ਆਸਰਰਤਾਂ ਿਾ ਿਾਅਵਾ ਕਰਿ ੇਹਰੋ?    ਜ ੇਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਰਕੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹਨ?   

6. ਹੁਣੇਹੁਣ ੇਰਜਹੇਰਜਹ ੇਨੌਕਰੀਨੌਕਰੀ ਖੁੰ ਝੀਖੁੰ ਝੀ ਹ਼ੈਹ਼ੈ

ਕੀ ਰਪਛਲੇ 90 ਰਿਨਾਂ ਰਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਹ਼ੈ ਜਾਂ ਖੰੁਝ ਗਈ ਹ਼ੈ?
    ਹਾਂਹਾਂ       ਨਹੀਂਨਹੀਂ

ਜੇਜ ੇਹਾਂਹਾਂ, ਤਾਂਤਾਂ ਕਾਰਰੋਬਾਰਕਾਰਰੋਬਾਰ ਿਾਿਾ ਨਾਂਨਾਂ:   

ਰਰੋਜ਼ਗਾਰਰਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮਖ਼ਤਮ ਹਰੋਣਹਰੋਣ ਿੀਿੀ ਆਖ਼ਰੀਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ਤਾਰੀਖ਼:   

ਕੀ ਰਪਛਲੇ 90 ਰਿਨਾਂ ਰਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਹ਼ੈ ਜਾਂ ਖੰੁਝ ਗਈ ਹ਼ੈ?
       ਹਾਂਹਾਂ       ਨਹੀਂਨਹੀਂ

ਜੇਜ ੇਹਾਂਹਾਂ, ਤਾਂਤਾਂ ਕਾਰਰੋਬਾਰਕਾਰਰੋਬਾਰ ਿਾਿਾ ਨਾਂਨਾਂ:   

ਰਰੋਜ਼ਗਾਰਰਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮਖ਼ਤਮ ਹਰੋਣਹਰੋਣ ਿੀਿੀ ਤਾਰੀਖ਼ਤਾਰੀਖ਼:   

7. ਬੰਸਬੰਸ/ਨਸਲੀਨਸਲੀ ਰਪਛਰੋਕੜਰਪਛਰੋਕੜ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਬੰਸ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਰਪਛਰੋਕੜ ਬਾਰ ੇਿੱਸਣ ਲਈ ਕਰਹੰਿ ੇਹਾਂ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯਰੋਗਤਾ ਬਾਰ ੇ

ਰਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਰਤਆ ਜਾਏਗਾ।

     ਕਾੱਕੇਸ਼ੀਅਨ

     ਰਹਸਪ਼ੈਰਨਕ

  ਹਰੋਰ:  

    ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਅ਼ਿਰੀਕੀ-ਅਮਰੀਕਨ

    ਅਮਰੀਕਨ-ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ

 ਕਬੀਲੇ ਿਾ ਨਾਂ:   

    ਵੀਅਤਨਾਮੀ/ਲਾਓਸ਼ੀਅਨ/ਕੰਬਰੋਡੀਅਨ

    ਹਰੋਰ ਏਰਸ਼ਆਈ ਜਾਂ ਪ਼ੈਸੀਰ਼ਿਕ ਆਈਲੈਂਡਰ

8. ਹੇਠਾਂਹੇਠਾਂ ਿਸਤਖ਼ਤਿਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਕਰਨ ਤੋਂਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂਪਰਹਲਾਂ ਰਧਆਨਰਧਆਨ ਨਾਲਨਾਲ ਪੜ੍ਰੋਪੜ੍ਰੋ
  ਮੈਂ ਸਮਝਿਾ/ਸਮਝਿੀ ਹਾਂ ਰਕ:

•  HCA, ਮੇਰ ੇਵਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਰਸੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਹ ਸਕਿੀ ਹ਼ੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ HCA ਸਬੂਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਰੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ  

ਜਾਂ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮੇਰੀ ਮਿਿ ਕਰ ਸਕਿੀ ਹ਼ੈ।

•  ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਹਰੋਰ ਼ਿ਼ੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲ਼ੈ ਸਕਿੀਆਂ ਹਨ। 

•  ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਕਵਰੇਜ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਰਹਣ ਅਤੇ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਵਾੱਰਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਨੰੂ ਰਕਸੇ ਵੀ ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੀਜੀ 

ਰਧਰ ਨੰੂ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਕਸੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰ ੇਹੱਕ ਰਿੰਿਾ ਹਾਂ।

•  ਮੈਂ ਸਮਝਿਾ/ਸਮਝਿੀ ਹਾਂ ਰਕ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਰਸਰ਼ਿ ਗਰਭ ਿੀ ਰਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੰਤਾਨ-ਸੰਜਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹ਼ੈ। ਜ ੇਮ਼ੈਨੰੂ ਰਕਸੇ ਹਰੋਰ ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਕਵਰੇਜ ਸਹਾਇਤਾ 

ਿੀ ਲਰੋੜ ਪੈਂਿੀ ਹ਼ੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ Washington Healthplanfinder (wahealthplanfinder.org) 'ਤ ੇਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਿਾ/ਸਕਿੀ ਹਾਂ।  ਜ ੇਮ਼ੈਨੰੂ ਮਾਲੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਼ਿਡੂ ਸਟੈਂਪਾਂ ਿੀ ਲਰੋੜ ਹ਼ੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ DSHS ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਿ਼ਿਤਰ ਜਾਂ ਵਾੱਰਸ਼ੰਗਟਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ (washingtonconnection.org) 

'ਤ ੇਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਿਾ/ਸਕਿੀ ਹਾਂ।

•  ਮ਼ੈਨੰੂਮ਼ੈਨੰੂ 15 ਕਾਰਰੋਕਾਰਰੋਬਾਰੀਬਾਰੀ ਰਿਨਾਂਰਿਨਾਂ ਿੇਿ ੇਅੰਿਰਅੰਿਰ ਵਾਵਾਧੂਧ ੂਜਾਣਕਾਰੀਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਲਈ ਰਕਸੇਰਕਸੇ ਵੀਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂਬੇਨਤੀਆ ਂਲਈਲਈ ਜਵਾਬਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਿੇਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹ਼ੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਹਰੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ  

ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਸੰਤਾਨ-ਸੰਜਮ ਬਾਰ ੇਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਿ ੇਿ਼ਿਤਰ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਲਾਗਤਾਂ ਲਈ ਰਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਹਰੋ ਸਕਿਾ/ਸਕਿੀ ਹਾਂ।

9. ਵਾੱਲੰਟਰੀਵਾੱਲੰਟਰੀ ਅਖ਼ਰਤਆਰਪ੍ਾਪਤਅਖ਼ਰਤਆਰਪ੍ਾਪਤ ਨੁਮਾਇੰਿਾਨੁਮਾਇੰਿਾ (AREP) 

   
ਨਾਂ/ਜੱਥੇਬੰਿੀ ਟ਼ੈਲੀਫਰੋਨ ਨੰਬਰ

         
ਡਾਕ ਪਤਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸ਼ਰਹਰ ਸਟੇਟ ਰਜ਼ਪ ਕਰੋਡ
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10. ਐਲਾਨਨਾਮਾਐਲਾਨਨਾਮਾ ਅਤੇਅਤੇ ਿਸਤਖ਼ਤਿਸਤਖ਼ਤ

ਮੈਂ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਰਵੱਚ ਰਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪੜ ੍ਅਤੇ ਸਮਝ ਰਲਆ ਹ਼ੈ। ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਿਾ/ਕਰਿੀ ਹਾਂ ਰਕ ਝੂਠੀ ਗੁਆਹੀ ਿੀ ਸਜ਼ਾ ਹੇਠ ਮੇਰ ੇਵਲੋਂ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 

ਰਵੱਚ ਰਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰਬਹਤਰੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹ਼ੈ।

   
ਰਬਨੈਕਾਰ ਿ ੇਿਸਤਖ਼ਤ ਤਾਰੀਖ਼

ਹੇਠਾਂਹੇਠਾਂ ਰਿੱਰਤਆਂਰਿੱਰਤਆ ਂਰਵੱਚੋਂਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕਇੱਕ ਿੀਿੀ ਵਰਤੋਂਵਰਤੋਂ ਕਰਰਿਆਂਕਰਰਿਆ ਂਭਰਰਆਭਰਰਆ ਹਰੋਇਆਹਰੋਇਆ ਼ਿਾਰਮ਼ਿਾਰਮ ਰਸਹਤਰਸਹਤ ਸੰਭਾਲਸੰਭਾਲ ਅਥਾੱਰਰਟੀਅਥਾੱਰਰਟੀ ਨੰੂਨੰੂ ਵਾਪਸਵਾਪਸ ਭੇਜਰੋਭੇਜਰੋ:

•   ਡਾਕਡਾਕ: HCA MEDS, PO Box 45531, Olympia WA 98504-5531

•   ਫਰੋਨਫਰੋਨ: 1-800-562-3022

•   ਼ਿ਼ੈਕਸ਼ਿ਼ੈਕਸ: 1-866-841-2267

•   ਈਮੇਲਈਮੇਲ: apple@hca.wa.gov
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