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ਸਿਹਤਸਿਹਤ  ਿੰਭਾਲਿੰਭਾਲ  ਕਵਰੇਜਕਵਰੇਜ  ਲਈਲਈ  ਅਰਜ਼਼ੀਅਰਜ਼਼ੀ
((ਅਤੇਅਤੇ  ਪਤਾਪਤਾ  ਲਾਉਣਾਲਾਉਣਾ  ਸਕਸਕ  ਕ਼ੀਕ਼ੀ  ਤੁਿੀਂਤੁਿੀਂ  ਲਾਗਤਾਂਲਾਗਤਾਂ  ਸਵੱਚਸਵੱਚ  ਮਦਦਮਦਦ  ਕਰਕਰ  ਿਕਦੇਿਕਦੇ  ਹੋਹ)ੋ)

ਇਹਇਹ  ਪਤਾਪਤਾ  ਲਾਉਣਲਾਉਣ  ਲਈਲਈ  ਇਿਇਿ  ਅਰਜ਼਼ੀਅਰਜ਼਼ੀ  ਦ਼ੀਦ਼ੀ  ਵਰਤੋਂਵਰਤੋਂ  ਕਰੋਕਰ ੋ ਸਕਸਕ  ਤੁਿੀਂਤੁਿੀਂ  ਸਕਹੜ਼ੀਸਕਹੜ਼ੀ  ਸਿਹਤਸਿਹਤ  ਕਵਰੇਜਕਵਰੇਜ  ਲਈਲਈ  ਯੋਗਯੋਗ  ਹੋਹੋ: 

•  ਵਾੱਸਿੰਗਟਨ ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ (Medicaid) ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲ਼਼ੀ ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ, ਇਿ ਸਵੱਚ ਪ੍ਰ਼ੀਮ਼ੀਅਮ ਵਾਲ਼਼ੀ ਬੱਸਚਆਂ ਲਈ ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ ਿਾਸਮਲ ਹੈ, ਇਿ ਨੰੂ ਸਚਲਡ੍੍ਰਨ'ਿ

ਇੰਸਿਓਰੈਂਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (CHIP) ਵਜੋਂ ਵ਼ੀ ਜਾਸਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

•  ਟੈਕਿ ਕ੍ਰੈਸਡ੍ਟ, ਸਜਿ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਢੁਕਵੇਂ ਸਿਹਤ ਪਲਾਨ ਲਈ ਆਪਣ਼ੀ ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰ਼ੀਮ਼ੀਅਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਸਮਲ ਿਕਦ਼ੀ ਹੈ

•  ਪੂਰ਼ੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲ਼ੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਢੁਕਵੇਂ ਸਿਹਤ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਡ੍ੈਂਟਲ ਪਲਾਨ

ਫ਼਼ੌਰਨ ਆੱਨਲਾਈਨਫ਼਼ੌਰਨ ਆੱਨਲਾਈਨ  ਅਪਲਾਈਅਪਲਾਈ  ਕਰਨਾਕਰਨਾ

•  ਇਿ ਵੈਬਿਾਈਟ wahealthplanfinder.org'ਤੇ ਫ਼਼ੌਰਨ ਆੱਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ

ਆਪਣੇਆਪਣ ੇ ਲਈਲਈ  ਅਤੇਅਤੇ  ਹੋਰਨਾਂਹੋਰਨਾਂ  ਵਾਿਤੇਵਾਿਤੇ  ਅਪਲਾਈਅਪਲਾਈ  ਕਰਨਕਰਨ  ਲਈਲਈ  ਤੁਹਾਨੰੂਤੁਹਾਨੰੂ  ਹੇਠਾਾਂਹੇਠਾਾਂ  ਸਦੱਤ਼ੀਸਦੱਤ਼ੀ  ਜਾਣਕਾਰ਼ੀਜਾਣਕਾਰ਼ੀ  ਦ਼ੀਦ਼ੀ  ਲੋੜਲੋੜ  ਪਏਗ਼ੀਪਏਗ਼ੀ:

•  ਿੋਿਲ ਸਿਸਕਓਸਰਟ਼ੀ ਨੰਬਰ

•  ਆਪਣੇ ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦ਼ੀ ਜਨਮ-ਤਾਰ਼ੀਖ਼

•  ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹ ੇਸਕਿੇ ਵ਼ੀ ਇਮ਼ੀਗ੍ਰੈਂਟਿ ਲਈ ਸਵਦਿੇ਼ੀ ਪਾਿਪੋਰਟ, “A” ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਮ਼ੀਗ੍ਰੇਿਨ ਨੰਬਰ

•  ਟੈਕਿ ਸਰਟਰਨ ਭਰਨ ਲਈ ਿਾਰੇ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਅਤੇ ਿਾਰੇ ਨਾਬਾਲਗ਼ਾਂ ਵਲੋਂ  ਲੋੜੀਂਦ਼ੀ ਚੋਖ਼ੀ ਆਮਦਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦ਼ੀ ਬਾਰ ੇਆਮਦਨ ਦ਼ੀ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰ਼ੀ

•  ਤੁਹਾਡ੍ ੇਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ੍ ਪਸਰਵਾਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਿਹਤ ਬ਼ੀਮੇ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰ਼ੀ

ਅਿੀਂਅਿੀਂ  ਇੰਨ਼ੀਇੰਨ਼ੀ  ਵੱਧਵੱਧ  ਜਾਣਕਾਰ਼ੀਜਾਣਕਾਰ਼ੀ  ਲਈਲਈ  ਸਕਉਂਸਕਉਂ  ਕਸਹੰਦੇਕਸਹੰਦ ੇ ਹਾਂਹਾਂ?

ਤੁਿੀਂ ਸਕਹੜ਼ੀ ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਯੋਗ ਹ,ੋ ਦਾ ਫੈ਼ਿਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਨੰੂ ਹੇਠਾਾਂ ਸਦੱਤ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ। ਕਾਨੰੂਨ ਵਲੋਂ  ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਨੁਿਾਰ, 
ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਡ੍ ੇਵਲੋਂ  ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਾਂਗੇ।

ਤੁਿੀਂਤੁਿੀਂ  ਹੇਠਾਾਂਹੇਠਾਾਂ  ਸਦੱਸਤਆਂਸਦੱਸਤਆ ਂ ਲਈਲਈ  ਮੁਕੰਮਲਮੁਕੰਮਲ  ਕ਼ੀਤ਼ੀਕ਼ੀਤ਼ੀ  ਗਈਗਈ  ਅਤੇਅਤੇ  ਦਿਤਖ਼ਤਿੁਦਾਦਿਤਖ਼ਤਿੁਦਾ  ਅਰਜ਼਼ੀਅਰਜ਼਼ੀ  ਭੇਜੋਭੇਜੋ:

Washington Healthplanfinder  
PO Box 946
Olympia, Washington, 98507 
ਜਾਂ ਫ਼ੈਕਿ ਕਰੋ 1-855-867-4467
ਜ ੇਿਾਡ੍ੇ ਵਲੋਂ  ਮੰਗ਼ੀ ਗਈ ਿਾਰ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਤੁਹਾਡ੍ ੇਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ, ਜਨਮ-ਤਾਰ਼ੀਖ਼, ਪਤਾ ਭਰਕੇ ਅਤੇ ਦਿਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣ਼ੀ ਅਰਜ਼਼ੀ 
ਦਾ ਅਮਲ ਿੁਰੂ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਿ ਨੰੂ ਉੱਪਰ ਸਦੱਤੇ ਗਏ ਪਤ ੇ'ਤੇ ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਇਿਇਿ  ਅਰਜ਼਼ੀਅਰਜ਼਼ੀ  ਬਾਰੇਬਾਰ ੇ ਮਦਦਮਦਦ  ਲਓਲਓ:

•  ਆੱਨਲਾਈਨ: wahealthplanfinder.org

•  ਫੋਨ: 1-855-WAFINDER (855-923-4633) ਜਾਂ 1-855-627-9604 (TTY) 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਿਹਾਇਤਾ ਿੈਂਟਰ (Customer Support Center) ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ

•  ਆਪ ਜਾਕੇ: ਅਰਜ਼਼ੀ ਬਾਰ ੇਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ wahealthplanfinder.org 'ਤੇ ਕਿਟਮਰ ਿਹਾਇਤਾ ਸਲੰਕ ਰਾਹੀਂ ਨੈਵ਼ੀਗੇਟਰ ਜਾਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਲਈ ਿਰਚ ਕਰੋ।

•  ਭਾਿਾ ਜਾਂ ਅਿਮਰੱਥਾ (ਅਪੰਗਤਾ): ਆਪਣ਼ੀ ਭਾਿਾ (ਇਿ ਸਵੱਚ ਦੁਭਾਿ਼ੀਆ ਜਾਂ ਛਪ਼ੀ ਹੋਈ ਿਮਗ੍ਰ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਿਾਸਮਲ ਹੈ) ਜਾਂ ਅਿਮਰੱਥਾ (ਅਪੰਗਤਾ) ਨਾਲ ਜੁੜ਼ੀ 

ਸਰਹਾਇਿ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਾਿਤੇ 1-855-WAFINDER (855-923-4633) or 1-855-627-9604 (TTY) 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ

https://www.wahealthplanfinder.org/
https://www.wahealthplanfinder.org/
https://www.wahealthplanfinder.org/
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ਸਿਹਤਸਿਹਤ  ਬ਼ੀਮੇਬ਼ੀਮ ੇ ਦੇਦ ੇ ਪ੍ਰ਼ੀਮ਼ੀਅਮਪ੍ਰ਼ੀਮ਼ੀਅਮ  ਟੈਕਿਟੈਕਿ  ਕ੍ਰੈਸਡ੍ਟਕ੍ਰੈਸਡ੍ਟ: ਆਪਣਾ ਮਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਪ੍ਰ਼ੀਮ਼ੀਅਮ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਿ ਕ੍ਰੈਸਡ੍ਟਾਂ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾ ਿਕਦ਼ੀ ਹੈ।

ਵਾੱਸਿੰਗਟਨਵਾੱਸਿੰਗਟਨ  ਹੈਲਥਪਲਾਨਫ਼ਾਈਡਂ੍ਰਹੈਲਥਪਲਾਨਫ਼ਾਈਡਂ੍ਰ (Washington Healthplanfinder):  ਵਾੱਸਿੰਗਟਨ ਸਵੱਚ ਲੋਕਾਂ, ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਸਵੱਚ ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ ਰਸਜਿਟ੍ਰੇਿਨ ਅਤੇ ਟੈਕਿ
ਕ੍ਰੈਸਡ੍ਟਾਂ, ਘਟਾਈ ਗਈ ਲਾਗਤ ਿਾਂਝ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਸੱਿੰਗਟਨ ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ ਵਰਗ ੇਿਰਕਾਰ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆੱਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕ਼ੀਟਪਲੇਿ।

ਪ੍ਰ਼ੀਮ਼ੀਅਮਪ੍ਰ਼ੀਮ਼ੀਅਮ: ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਪਲਾਨ ਲਈ ਹਰ ਮਹ਼ੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ੍ ਵਲੋਂ  ਭੁਗਤਾਨ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼਼ੀ ਰਕਮ, ਜ ੇਕੋਈ ਹੈ। ਕਵਰੇਜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰ਼ੀਮ਼ੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹ,ੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਿੀਂ ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਸਿਹਤ-ਿੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਲਈਆਂ ਹੋਣ।

ਢੁਕਵਾਂਢੁਕਵਾਂ  ਸਿਹਤਸਿਹਤ  ਪਲਾਨਪਲਾਨ: Washington Healthplanfinder ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ

ਘੱਟੋਘੱਟੋ-ਘੱਟਘੱਟ  ਜ਼ਰੂਰ਼ੀਜ਼ਰੂਰ਼ੀ  ਕਵਰੇਜਕਵਰੇਜ: ਵਾਜਬ ਿੰਭਾਲ ਬਾਰ ੇਕਾਨੰੂਨ (Affordable Care Act) ਹੇਠਾ, ਇਹ ਸਵਅਕਤ਼ੀਗਤ ਸਜੰ਼ਮੇਵਾਰ਼ੀ ਪੂਰ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਅਕਤ਼ੀਗਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦ਼ੀ ਕਵਰੇਜ ਦ਼ੀ ਇੱਕ ਸਕਿਮ ਹੈ। ਇਿ 
ਸਵੱਚ ਸਵਅਕਤ਼ੀਗਤ ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਬ਼ੀਮਾ ਪਾੱਸਲਿ਼ੀਆਂ, ਨ਼ੌ ਕਰ਼ੀ-ਅਧਾਸਰਤ ਕਵਰੇਜ, Medicare, Medicaid, ਸਚਲਡ੍੍ਰਨ'ਿ ਹੈਲਥ ਇੰਸਿਓਰੈਂਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (CHIP), TRICARE ਅਤੇ 10 ਜ਼ਰੂਰ਼ੀ
ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲ਼਼ੀ ਹੋਰ ਕਵਰੇਜ ਿਾਸਮਲ ਹੁੰ ਦ਼ੀ ਹੈ।

ਜ਼ਰੂਰ਼ੀਜ਼ਰੂਰ਼ੀ  ਸਿਹਤਸਿਹਤ  ਲਾਭਲਾਭ: 10 ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਿੈਟ, ਸਜਿ ਸਵੱਚ ਡ੍ਾੱਕਟਰ ਦ਼ੀਆਂ ਸਵਸਜ਼ਟਾਂ, ਹਿਪਤਾਲ ਸਵੱਚ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਪਰਚ਼ੀ 'ਤੇ ਸਲਖ਼ੀਆ ਂਦਵਾਈਆਂ ਵਰਗ ੇਿਾਰੇ ਪਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਿਾਸਮਲ ਹੋਣੇ 
ਚਾਹ਼ੀਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲਾਭ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਸਹ-ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਿਸਹ-ਬ਼ੀਮੇ ਵਾਲ਼ੇ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ।

ਵਾੱਸਿਗਟਨਵਾੱਸਿਗਟਨ  ਐੱਪਲਐੱਪਲ  ਹੈਲਥਹੈਲਥ: ਵਾੱਸਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿਨ਼ੀਕ ਿਰਕਾਰ਼ੀ ਸਿਹਤ ਬ਼ੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਵਾਸੱਿੰਗਟਨ ਸਵੱਚ Medicaid, ਸਚਲਡ੍੍ਰਨ'ਿ ਹੈਲਥ ਇੰਸਿਓਰੈਂਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (CHIP) 
ਅਤੇ ਵਾਸੱਿਗਟਨ ਿਟੇਟ ਵਲੋਂ  ਸਦੱਤ਼ੀਆਂ ਜਾਂਦ਼ੀਆ ਂਰਕਮਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਵੱਚ ਵਾਸੱਿਗਟਨ ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ ਨਾਂ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ।

ਿਵੈਿਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰਰੋਜ਼ਗਾਰ  ਵਾਲ਼ੇਵਾਲ਼ੇ  ਲੋਕਾਂਲੋਕਾਂ  ਲਈਲਈ

ਤੁਿੀਂ ਿਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦ਼ੀ ਆਪਣ਼ੀ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਣ਼ੀ ਖ਼ਾਲਿ ਆਮਦਨ ਸਵੱਚੋਂ ਹੇਠਾਾਂ ਸਦੱਤ ੇਮੰਜ਼ਰੂਿੁਦਾ ਖ਼ਰਚ ੇਘਟਾ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ www.irs.gov
'ਤੇ “ਿੈਸਡ੍ਊਲ C ਜਾਂ ਿੈਸਡ੍ਊਲ F ਲਈ ਸਹਦਾਇਤਾਂ ਵੇਖੋ”।

ਮੰਜ਼ਰੂਿੁਦਾ ਖ਼ਰਸਚਆ ਂਦ਼ੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ:

•  ਕਾਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਕ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ੇ

•  ਕਮ਼ੀਿਨਾਂ, ਫ਼਼ੀਿਾਂ ਅਤੇ ਠੇਾਕੇ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ

•  ਨੁਕਿਾਨ

•  ਮੁੱ ਲ ਘੱਟਣਾ

•  ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾਭ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪੇਨਿਨ ਅਤੇ ਲਾਭ-ਿਾਂਝੇ ਕਰਨ ਿਬੰਧ਼ੀ ਪਲਾਨ

•  ਬ਼ੀਮਾ (ਸਿਹਤ ਨੰੂ ਛੱਡ੍ਕੇ) ਅਤੇ ਮਾੱਰਟਗੇਜ 'ਤੇ ਲੱਸਗਆ ਸਵਆਜ

•  ਕਾਨੰੂਨ਼ੀ ਅਤੇ ਪਿੇੇਵਰ ਿੇਵਾਵਾਂ

•  ਦਫ਼ਤਰ਼ੀ ਖ਼ਰਚ,ੇ ਸਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਲ਼ੀਜ਼

•  ਿੰਪਤ਼ੀ, ਦੇਣਦਾਰ਼ੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਵੱਚ ਸਵਘਨ ਪੈਣ ਬਾਰ ੇਬ਼ੀਮਾ

•  ਿਪਲਾਈਆਂ, ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਅਤੇ ਿਾਂਭ-ਿੰਭਾਲ

•  ਿਫ਼ਰ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ

•  ਸਬਜਲ਼ੀ/ਪਾਣ਼ੀ/ਗੈਿ, ਟੈਕਿ ਅਤੇ ਲਾਇਿੈਂਿ

•  ਉਜਰਤਾਂ (ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸਡ੍ਟ)

https://www.irs.gov
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ਸਿਹਤਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲਿੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜਕਵਰੇਜ  ਦੇਦ ੇ ਹੱਕਹੱਕ  ਅਤੇਅਤੇ  ਸਜੰ਼ਮੇਵਾਰ਼ੀਆਂਸਜੰ਼ਮੇਵਾਰ਼ੀਆਂ
ਸਿਹਤਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲਿੰਭਾਲ  ਕਵਰੇਜਕਵਰੇਜ  ਿਬੰਧ਼ੀਿਬੰਧ਼ੀ  ਿਾਰੇਿਾਰ ੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ  ਲਈਲਈ  ਤੁਹਾਡ੍ੇਤੁਹਾਡ੍ ੇ ਹੱਕਹੱਕ (ਅਿੀਂਅਿੀਂ  ਜ਼ਰੂਰਜ਼ਰੂਰ  ਪੂਰੇਪੂਰ ੇ ਕਰਦੇਕਰਦ ੇ ਹਾਂਹਾਂ)

ਬੇਨਤ਼ੀਬੇਨਤ਼ੀ  ਕ਼ੀਤੇਕ਼ੀਤ ੇ ਗਏਗਏ  ਿਾਰੇਿਾਰ ੇ ਫ਼ਾਰਮਫ਼ਾਰਮ  ਪੜ੍ਹਣਪੜ੍ਹਣ  ਅਤੇਅਤੇ  ਭਰਨਭਰਨ  ਲਈਲਈ  ਤੁਹਾਡ਼੍ੀਤੁਹਾਡ਼੍ੀ  ਮਦਦਮਦਦ  ਕਰਨ਼ੀ।ਕਰਨ਼ੀ। ਮਦਦ ਲਈ ਤਿੁੀਂ ਵਾਸੱਿੰਗਟਨ ਹੈਲਥਪਲਾਨਫ਼ਾਈਡਂ੍ਰ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜ ੇਤੁਿੀਂ ਬਜ਼ਰੁਗ, ਨੇਤਰਹ਼ੀਣ ਜਾਂ 
ਅਿਮਰੱਥ (ਅਪੰਗ) ਸਵਅਕਤ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੰਮ਼ੀ-ਸਮਆਦ ਦ਼ੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਹਾਇਤਾ (LTSS) ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿੁੀਂ ਿਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਿੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਸਵਭਾਗ (DSHS) ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਵਾੱਸਿੰਗਟਨ ਹੈਲਥਪਲਾਨਫ਼ਾਈਡਂ੍ਰ ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਅਥਾਸੱਰਟ਼ੀ ਜਾਂ  DSHSDSHS  ਨਾਲਨਾਲ  ਗੱਲਬਾਤਗੱਲਬਾਤ  ਕਰਨਕਰਨ  ਵੇਲ਼ੇਵੇਲ਼ੇ, , ਤੁਹਾਨੰੂਤੁਹਾਨੰੂ  ਸਬਲਕੁਲਸਬਲਕੁਲ  ਮੁਫ਼ਤਮੁਫ਼ਤ  ਅਤੇਅਤੇ  ਸਬਨਾਸਬਨਾ  ਦੇਰ਼ੀਦੇਰ਼ੀ  ਕ਼ੀਸਤਆਂਕ਼ੀਸਤਆ,ਂ, ਦੁਭਾਿ਼ੀਆਦੁਭਾਿ਼ੀਆ  ਜਾਂਜਾਂ  
ਅਨੁਵਾਦਅਨੁਵਾਦ  ਿੇਵਾਵਾਂਿੇਵਾਵਾਂ  ਮੁਹੱਈਆਮੁਹੱਈਆ  ਕਰਨ਼ੀਆਂ।ਕਰਨ਼ੀਆਂ।

ਤੁਹਾਡ਼੍ੀਤੁਹਾਡ਼੍ੀ  ਸਨਜ਼ੀਸਨਜ਼ੀ  ਜਾਣਕਾਰ਼ੀਜਾਣਕਾਰ਼ੀ  ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ਼ੀਗੁਪਤ ਰੱਖਣ਼ੀ ਪਰ ਅਿੀਂ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਰਸਜਿਟ੍ਰੇਿਨ ਦੇ ਉਦਿੇਾਂ ਲਈ ਿਟੇਟ ਅਤੇ ਫੈ਼ਡ੍ਰਲ ਦ਼ੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਏਜੰਿ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਥੜੋ੍ਹ਼ੀ-ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਿਾਂਝ਼ੀ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਾਂ।

ਜ ੇਤੁਿੀਂ ਵਾੱਸਿੰਗਟਨ ਹੈਲਥਪਲਾਨਫ਼ਾਈਡਂ੍ਰ DSHS ਵਲੋਂ  ਕ਼ੀਤੇ ਗਏ ਸਕਿੇ ਵ਼ੀ ਫੈ਼ਿਲੇ ਨਾਲ ਅਿਸਹਮਤ ਹੋ, ਸਜਿ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਯੋਗਤਾ, LTSS, ਸਿਹਤ ਪਲਾਨ, ਸਿਹਤ ਬ਼ੀਮੇ ਦੇ 
ਪ੍ਰ਼ੀਮ਼ੀਅਮ ਟੈਕਿ ਕ੍ਰੈਸਡ੍ਟ ਜਾਂ ਲਾਗਤ-ਿਾਂਝ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼਼ੀਆਂ ਕਟ਼ੌਤ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਅਿਰ ਪਾ ਿਕਦੇ ਹਨ,  ਸਖ਼ਲਾਫ਼ਸਖ਼ਲਾਫ਼  ਤੁਹਾਨੰੂਤੁਹਾਨੰੂ  ਅਪ਼ੀਲਅਪ਼ੀਲ  ਕਰਨਕਰਨ  ਦਾਦਾ  ਮ਼ੌਕਾਮ਼ੌਕਾ  ਦੇਣਾ।ਦੇਣਾ। ਅਪ਼ੀਲ ਲਈ ਕਸਹਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ੍ ਕੇਿ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਸਲਆ
ਜਾਏਗਾ। ਤੁਿੀਂ http://www.wahbexchange.org/appeals/ 'ਤੇ ਵਾੱਸਿੰਗਟਨ ਹੈਲਥਪਲਾਨਫ਼ਾਈਡਂ੍ਰ ਦੇ ਅਪ਼ੀਲਾਂ ਬਾਰ ੇਪੇਜ 'ਤੇ ਸਵਸਜ਼ਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ 1-855-923-4633 'ਤੇ ਵਾੱਸਿੰਗਟਨ
ਹੈਲਥਪਲਾਨਫ਼ਾਈਡਂ੍ਰ ਗਾਹਕ ਿਹਾਇਤਾ ਿੈਂਟਰ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਵਾੱਸਿੰਗਟਨ ਹੈਲਥਪਲਾਨਫ਼ਾਈਡਂ੍ਰ ਦੇ ਅਪ਼ੀਲਾਂ ਬਾਰ ੇਅਮਲ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਿਕਦੇ ਹੋ। DSHS ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ
ਅਪ਼ੀਲਾਂ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ, ਤਿੁੀਂ 1-877-501-2233 'ਤੇ DSHS ਗਾਹਕ ਿੇਵਾ ਿੰਪਰਕ ਿੈਂਟਰ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣ਼ੀ ਿਥਾਨਕ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਦਫ਼ਤਰ 
ਸਵੱਚ ਜਾਓ। ਜ ੇਇਹ ਅਪ਼ੀਲ ਵਾੱਸਿੰਗਟਨ ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ ਬਾਰ ੇਫੈ਼ਿਲੇ ਲਈ ਹੈ, ਜ ੋਕਿੇ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ੇਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡ੍ ੇਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਾਿਨ਼ੀ ਿੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਤੁਹਾਡ੍ੇਤੁਹਾਡ੍ ੇ ਨਾਲਨਾਲ  ਢੁਕਵਾਂਢੁਕਵਾਂ  ਸਵਹਾਰਸਵਹਾਰ  ਕਰਨਾ।ਕਰਨਾ।  ਪੱਖਪਾਤਪੱਖਪਾਤ  ਕਰਨਾਕਰਨਾ  ਕਾਨੰੂਨਕਾਨੰੂਨ  ਦੇਦ ੇ ਸਖ਼ਲਾਫ਼ਸਖ਼ਲਾਫ਼  ਹੈ।ਹੈ।  ਵਾਸੱਿੰਗਟਨ ਹੈਲਥ ਬੈਨੇਸਫ਼ਟ ਐਕਿਚੇਂਜ/ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਅਥਾੱਸਰਟ਼ੀ ਢੁਕਵੇਂ ਫੈ਼ਡ੍ਰਲ ਸਿਸਵਲ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰ ੇਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦ਼ੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਿ, ਰੰਗ, ਰਾਿਟਰ਼ੀ ਮੂਲ, ਉਮਰ, ਅਿਮਰੱਥਾ (ਅਪੰਗਤਾ) ਜਾਂ ਸਲੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦ਼ੀ। ਵਾਸੱਿੰਗਟਨ ਹੈਲਥ ਬੈਨੇਸਫ਼ਟ ਐਕਿਚੇਂਜ/ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਅਥਾੱਸਰਟ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਿ, ਰੰਗ, ਰਾਿਟਰ਼ੀ ਮੂਲ, ਉਮਰ, ਅਿਮਰੱਥਾ (ਅਪੰਗਤਾ) ਜਾਂ ਸਲੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦ਼ੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰ ੇਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦ਼ੀ।

ਵਾੱਸਿੰਗਟਨ ਹੈਲਥ ਬੈਨੇਸਫ਼ਟ ਐਕਿਚੇਂਜ/ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਅਥਾਸੱਰਟ਼ੀ ਿਟੇਟ ਦੇ ਿਾਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਵ਼ੀ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਿਥਾ, ਸਲੰਗ, ਸਲੰਗ-ਪ੍ਰਗਟਾਵ ੇਜਾਂ ਪਛਾਣ, ਸਜਣਿ਼ੀ ਰੁਝਾਨ, ਸਵਆਹੁਤਾ 
ਿਸਥਤ਼ੀ, ਧਰਮ, ਿਨਮਾਨ ਿਸਹਤ ਨ਼ੌ ਕਰ਼ੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੈਟਰਨ ਜਾਂ ਫ਼਼ੌਜ਼ੀ ਿਸਥਤ਼ੀ ਜਾਂ ਅਿਮਰੱਥ (ਅਪੰਗ) ਸਵਅਕਤ਼ੀ ਵਲੋਂ  ਸਿਖਲਾਈਪ੍ਰਾਪਤ ਡ਼੍ੌਗ ਗਾਈਡ੍ ਜਾਂ ਿਰਸਵਿ ਐਨ਼ੀਮਲ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ
ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦ਼ੀ।

ਵਾਸੱਿੰਗਟਨ ਹੈਲਥ ਬੈਨੇਸਫ਼ਟ ਐਕਿਚੇਂਜ/ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਅਥਾਸੱਰਟ਼ੀ:
•  ਅਿਮਰੱਥਅਿਮਰੱਥ ( (ਅਪੰਗਅਪੰਗ) ) ਲੋਕਾਂਲੋਕਾਂ  ਨੰੂਨੰੂ  ਮੁਫ਼ਤਮੁਫ਼ਤ  ਿਹਾਇਕਿਹਾਇਕ  ਉਪਕਰਣਉਪਕਰਣ  ਅਤੇਅਤੇ  ਿੇਵਾਵਾਂਿੇਵਾਵਾਂ  ਦੇਣ਼ੀਆਂਦੇਣ਼ੀਆ,ਂ , ਤਾਂਤਾਂ  ਜੋਜ ੋ ਉਹਉਹ  ਿਾਡ੍ੇਿਾਡ੍ੇ  ਨਾਲਨਾਲ  ਅਿਰਦਾਰਅਿਰਦਾਰ  ਢੰਗਢੰਗ  ਨਾਲਨਾਲ  ਗੱਲਬਾਤਗੱਲਬਾਤ  ਕਰਕਰ  ਿਕਣਿਕਣ, , ਸਜਵੇਂਸਜਵੇਂ::

•  ਢੁਕਵੀਂ ਿੰਕੇਤ ਭਾਿਾ ਦੇ ਦੁਭਾਿ਼ੀਏ
•  ਹੋਰਨਾਂ ਰੂਪਾਂ (ਵੱਡੇ੍ ਅੱਖਰ, ਆੱਡ਼੍ੀਓ, ਉਪਲਬਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾੱਸਨਕ ਰੂਪ, ਹੋਰ ਰੂਪ) ਸਵੱਚ ਸਲਖਤ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ

•  ਸਜਹਨਾਂਸਜਹਨਾਂ  ਲੋਕਾਂਲੋਕਾਂ  ਦ਼ੀਦ਼ੀ  ਮਾਂਮਾਂ--ਬੋਲ਼ੀਬੋਲ਼ੀ  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼਼ੀਅੰਗ੍ਰੇਜ਼਼ੀ  ਨਹੀਂਨਹੀਂ  ਹੈਹ,ੈ , ਉਹਨਾਂਉਹਨਾਂ  ਨੰੂਨੰੂ  ਮੁਫ਼ਤਮੁਫ਼ਤ  ਭਾਿਾਭਾਿਾ  ਿੇਵਾਵਾਂਿੇਵਾਵਾਂ  ਮੁਹੱਈਆਮੁਹੱਈਆ  ਕਰਨ਼ੀਆਂਕਰਨ਼ੀਆ,ਂ , ਸਜਵੇਂਸਜਵੇਂ::
•  ਯੋਗਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਦੁਭਾਿ਼ੀਏ
•  ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਿਾਵਾਂ ਸਵੱਚ ਸਲਖਤ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ 

ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ 1-855-923-4633 ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਸਕ ਵਾੱਸਿੰਗਟਨ ਹੈਲਥ ਬੈਨੇਸਫ਼ਟ ਐਕਿਚੇਂਜ/ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਅਥਾੱਸਰਟ਼ੀ ਇਹ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਸਵੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਤਰ਼ੀਕ ੇਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕ਼ੀਤਾ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ:

•  Washington Health Benefit Exchange 
Legal Department

ATTN: Legal Division Equal Access/Equal 
Opportunity Coordinator
PO Box 1757
Olympia, WA 98507-1757
1-855-859-2512
ਫ਼ੈਕਿ: 1-360-841-7653 
appeals@wahbexchange.org

•  Health Care Authority Division of Legal Services
ATTN: Compliance Officer
(ADA/Nondiscrimination Coordinator) 
PO Box 42704
Olympia, WA 98501-2704
1-855-682-0787
ਫੈ਼ਕਿ: 1-360-507-9234
compliance@hca.wa.gov

ਤਿੁੀਂ ਆਪ ਜਾਕੇ ਜਾਂ ਡ੍ਾਕ, ਫ਼ੈਕਿ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਸਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਾਸੱਿੰਗਟਨ 
ਹੈਲਥ ਬੈਨੇਸਫ਼ਟ ਐਕਿਚੇਂਜ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ਼ੀ ਸਵਭਾਗ/ਕਾਨੰੂਨ਼ੀ ਿੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਅਥਾਸੱਰਟ਼ੀ ਸਡ੍ਵ਼ੀਜ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

http://www.wahbexchange.org/appeals/
mailto:appeals@wahbexchange.org
mailto:compliance@hca.wa.gov


ਪੰਨਾ 29 ਦਾ 4

ਤੁਿੀਂ https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾੱਸਨਕ ਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਡ੍ਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ਼ੀ ਿੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਅਮਰ਼ੀਕ਼ੀ ਸਵਭਾਗ, ਸਿਸਵਲ ਹੱਕਾਂ 
ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਸਿਸਵਲ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰ ੇਵ਼ੀ ਆਪਣ਼ੀ ਸਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ:

U.S. Department of Health and Human Services  
200 Independence Avenue SW 
Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD).

 www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html 'ਤੇ ਸਿਕਾਇਤ ਬਾਰ ੇਫ਼ਾਰਮ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਸਿਹਤਸਿਹਤ  ਿੰਭਾਲਿੰਭਾਲ  ਕਵਰੇਜਕਵਰੇਜ  ਿਬੰਧ਼ੀਿਬੰਧ਼ੀ  ਿਾਰੇਿਾਰ ੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ (ਤੁਹਾਨੰੂਤੁਹਾਨੰੂ  ਜ਼ਰੂਰਜ਼ਰੂਰ  ਕਰਨਾਕਰਨਾ  ਚਾਹ਼ੀਦਾਚਾਹ਼ੀਦਾ  ਹੈਹੈ) ਲਈਲਈ  ਤੁਹਾਡ਼੍ੀਆਂਤੁਹਾਡ਼੍ੀਆ ਂ ਸਜੰ਼ਮੇਵਾਰ਼ੀਆਂਸਜੰ਼ਮੇਵਾਰ਼ੀਆਂ

SSN ਅਤੇਅਤੇ  ਇਮ਼ੀਗ੍ਰੇਿਨਇਮ਼ੀਗ੍ਰੇਿਨ  ਿਸਥਤ਼ੀਿਸਥਤ਼ੀ  ਦਾਦਾ  ਖੁ਼ਲਾਿਾਖੁ਼ਲਾਿਾ  ਕਰਨਾ।ਕਰਨਾ। ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਛੱਡ੍ਕੇ, ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ੍ ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਸਜਹੜ ੇਮੈਂਬਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਸਕਿੇ ਹੋਰ 
ਦਾ ਿੋਿਲ ਸਿਸਕਓਸਰਟ਼ੀ ਨੰਬਰ  (SSN) ਜਾਂ ਇਮ਼ੀਗ੍ਰੇਿਨ ਦਾ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਬ਼ੀਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰ਼ੀਮ਼ੀਅਮ ਟੈਕਿ ਕ੍ਰੈਸਡ੍ਟਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ SSN ਦ਼ੀ ਲੋੜ
ਪੈਂਦ਼ੀ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਇਿ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਪਛਾਣ, ਨਾਗਸਰਕਤਾ, ਇਮ਼ੀਗ੍ਰੇਿਨ ਿਸਥਤ਼ੀ, ਜਨਮ-ਤਾਰ਼ੀਖ਼ ਅਤੇ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦ਼ੀ ਪੁਿਟ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਿਲਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦ ੇਹਾਂ।

ਅਿੀਂ ਸਕਿੇ ਵ਼ੀ ਇਮ਼ੀਗ੍ਰੇਿਨ ਏਜੰਿ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਿਾਂਝ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਿਤੇ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਿੰਭਵ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਹਾਡ੍ ੇਕੋਲ ਘਰ ਦੇ ਿਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ SSN ਜਾਂ ਇਮ਼ੀਗ੍ਰੇਿਨ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੋਰ 
ਲੋਕ ਅਜੇ ਵ਼ੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਲੈ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਿੀਂ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ
ਨਾਲ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਇਮ਼ੀਗ੍ਰੇਿਨ ਦ਼ੀ ਿਸਥਤ਼ੀ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਵਿਨ਼ੀਕ ਜਾਂ ਨਾਗਸਰਕ ਬਣਨ ਦੇ ਮ਼ੌਸਕਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਿਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

ਵਾੱਸਿੰਗਟਨ ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵ਼ੀ ਹਨ, ਜ ੋਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਿਾ ਿਕਦੇ ਸਕ ਉਹ ਦੇਿ ਸਵੱਚ ਕਾਨੰੂਨ਼ੀ ਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਰਸਹੰਦ ੇਹਨ। ਪਰ, ਜ ੇਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਵਚਲੇ ਸਕਿੇ ਸਵਅਕਤ਼ੀ
ਲਈ SSN ਜਾਂ ਇਮ਼ੀਗ੍ਰੈਂਟ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਨੰਬਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦ਼ੀ ਚੋਣ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਅਰਜ਼਼ੀ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਵਅਕਤ਼ੀ ਦ਼ੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਿਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡ੍ ੇਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਰਨ਼ੀ ਪਏਗ਼ੀ।

ਏਜੰਿ਼ੀਏਜੰਿ਼ੀ  ਵਲੋਂਵਲੋਂ   ਬੇਨਤ਼ੀਬੇਨਤ਼ੀ  ਕ਼ੀਤੇਕ਼ੀਤ ੇ ਜਾਣਜਾਣ ''ਤੇਤੇ, ਜ ੇਤੁਿੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਫ਼ੈਿਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦ਼ੀ ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਜਾਂ ਿਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ।

ਸਿਹਤਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲਿੰਭਾਲ  ਕਵਰੇਜਕਵਰੇਜ  ਦੇਦ ੇ ਿਾਰੇਿਾਰ ੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ  ਬਾਰੇਬਾਰ ੇ ਗੱਲਾਂਗੱਲਾਂ,  ਸਜਹਨਾਂਸਜਹਨਾਂ  ਬਾਰੇਬਾਰ ੇ ਤੁਹਾਨੰੂਤੁਹਾਨੰੂ  ਪਤਾਪਤਾ  ਹੋਣਾਹੋਣਾ  ਚਾਹ਼ੀਦਾਚਾਹ਼ੀਦਾ  ਹੈਹੈ

ਿਟੇਟਿਟੇਟ  ਅਤੇਅਤੇ  ਫ਼ੈਡ੍ਰਲਫ਼ੈਡ੍ਰਲ  ਦੇਦ ੇ ਕੁਝਕੁਝ  ਕਾਨੰੂਨਕਾਨੰੂਨ  ਹਨਹਨ, ਜ ੋਵਾੱਸਿੰਗਟਨ ਹੈਲਥਪਲਾਨਫ਼ਾਈਡਂ੍ਰ ਅਤੇ ਿਟੇਟ ਵਲੋਂ  ਚਲਾਏ ਜਾਂਦ ੇਐਪਲ਼ੀਕੇਿਨ ਸਿਿਟਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਚਲਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸਵਅਕਤ਼ੀ ਦੇ
ਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ੍ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਜੰ਼ਮੇਵਾਰ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮਲਣ ਵਾਲ਼਼ੀ ਕਵਰੇਜ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਿਟਮਾਂ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤਿੁੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦ਼ੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਜ ੋਉਹਨਾਂ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕਿੇ ਸਵਅਕਤ਼ੀ ਅਤੇ ਉਿਦੇ ਨਤ਼ੀਜ ੇਵਜੋਂ ਉਿ ਨੰੂ ਸਮਲਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕਵਰੇਜ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਰਾਿਟਰ਼ੀਰਾਿਟਰ਼ੀ  ਵੋਟਰਵੋਟਰ  ਰਸਜਿਟ੍ਰੇਿਨਰਸਜਿਟ੍ਰੇਿਨ  ਕਾਨੰੂਨਕਾਨੰੂਨ, 1973 ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਸਕ ਿਾਰ਼ੀਆਂ ਿਟੇਟਾਂ, ਆਪਣੇ ਿਰਕਾਰ਼ੀ ਿਹਾਇਤਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਰਸਜਿਟ੍ਰੇਿਨ ਿਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ।

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਸਜਿਟ੍ਰੇਿਨ ਵਾਿਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਸਜਿਟ੍ਰੇਿਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹ ਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਿੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ  ਅਿਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਜ ੋਇਿ ਏਜੰਿ਼ੀ ਵਲੋਂ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ 
ਜਾਣਗੇ। ਤਿੁੀਂ www.vote.wa.gov'ਤੇ ਵੋਟ ਲਈ ਰਸਜਿਟ੍ਰੇਿਨ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 1-800-448-4881 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਰਸਜਿਟ੍ਰੇਿਨ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਲਈ ਕਸਹ ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਸਿਹਤਸਿਹਤ  ਬ਼ੀਮੇਬ਼ੀਮ ੇ ਦ਼ੀਦ਼ੀ  ਪੋਰਟੇਸਬਸਲਟ਼ੀਪੋਰਟੇਸਬਸਲਟ਼ੀ  (ਇੱਕਇੱਕ  ਕੰਪਨ਼ੀਕੰਪਨ਼ੀ  ਦ਼ੀਦ਼ੀ  ਥਾਂਥਾਂ  ਦੂਜੇਦੂਜ ੇ ਦ਼ੀਆਂਦ਼ੀਆ ਂ ਿੇਵਾਵਾਂਿੇਵਾਵਾਂ  ਲੈਣ਼ੀਆਂਲੈਣ਼ੀਆਂ)  ਅਤੇਅਤੇ  ਜਵਾਬਦੇਹ਼ੀਜਵਾਬਦੇਹ਼ੀ  ਕਾਨੰੂਨਕਾਨੰੂਨ  (HIPAA), ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਅਥਾਸੱਰਟ਼ੀ (HCA) ਅਤੇ DSHS ਨੰੂ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਜਾਂ ਸਕਿੇ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਡ੍ ੇਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਸਕਿੇ ਵ਼ੀ ਮੈਂਬਰ ਦ਼ੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਬਾਰ ੇਸਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ, ਇਿ ਸਵੱਚ ਅਖ਼ਸਤਆਰਪ੍ਰਾਪਤ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਿਾਸਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਕ ਉਿ ਸਵਅਕਤ਼ੀ
ਕੋਲ ਮੁਖ਼ਤਾਰਨਾਮਾ (ਪਾੱਵਰ ਆੱਫ਼ ਅਟਾੱਰਨ਼ੀ) ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤਿੁੀਂ ਇਿ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦਾ ਖੁ਼ਲਾਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖ਼ਸਤਆਰ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਿਸਹਮਤ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਦਿਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕ਼ੀਤੇ। ਇਿ ਸਵੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ
ਿਬੰਧ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ, HIV, AIDS, STD ਦੇ ਟੈਿਟ ਨਤ਼ੀਜ ੇਜਾਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿ਼ੀਲ਼ੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਿਰਾਬ ਅਤੇ ਨਿ਼ੀਲ਼ੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਦ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦ਼ੀਆਂ ਇਲਾਜ ਿਬੰਧ਼ੀ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁ਼ਲਾਿਾ ਕਰਨਾ
ਿਾਸਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਵਾਸੱਿੰਗਟਨ ਹੈਲਥਪਲਾਨਫ਼ਾਈਡਂ੍ਰ ਦ਼ੀ ਰਾਜ਼ਦਾਰ਼ੀ ਿਬੰਧ਼ੀ ਪਾੱਸਲਿ਼ੀ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ
https://www.wahealthplanfinder.org/_content/PrivacyPolicy.html 'ਤੇ ਜਾਓ

ਵਾਜਬਵਾਜਬ  ਿੰਭਾਲਿੰਭਾਲ  ਬਾਰੇਬਾਰ ੇ ਕਾਨੰੂਨਕਾਨੰੂਨ, ਵਾੱਸਿੰਗਟਨ ਹੈਲਥਪਲਾਨਫ਼ਾਈਡਂ੍ਰ ਅਤੇ DSHS ਨੰੂ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਜਾਂ ਸਕਿੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡ੍ ੇਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਸਕਿੇ ਵ਼ੀ ਮੈਂਬਰ, ਸਕਿੇ ਅਸਜਹੇ ਸਵਅਕਤ਼ੀ, ਸਜਿ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਿਸਹਮਤ਼ੀ
ਤੋਂ ਸਬਨਾ ਇਿ ਨੰੂ ਲੈਣ ਦਾ ਅਖ਼ਸਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਿ ਲਈ ਸਵਅਕਤ਼ੀਗਤ ਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ਼ੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ।

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
https://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
https://www.vote.wa.gov
https://www.wahealthplanfinder.org/_content/PrivacyPolicy.html
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ਸਜਹੜ਼ੀਸਜਹੜ਼ੀ  ਜਾਣਕਾਰ਼ੀਜਾਣਕਾਰ਼ੀ, ਤੁਿੀਂਤੁਿੀਂ  ਵਾੱਸਿੰਗਟਨਵਾੱਸਿੰਗਟਨ  ਹੈਲਥਪਲਾਨਫ਼ਾਈਡਂ੍ਰਹੈਲਥਪਲਾਨਫ਼ਾਈਡਂ੍ਰ  ਅਤੇਅਤੇ DSHS ਨੰੂ ਸਦੱਤ਼ੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਿਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਿਾਂ ਲਈ ਉਿਦ਼ੀ ਫ਼ੈਡ੍ਰਲ ਅਤੇ ਿਟੇਟ ਦੇ
ਅਫ਼ਿਰਾਂ ਵਲੋਂ  ਪਿੁਟ਼ੀ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾ ਿਕਦ਼ੀ ਹੈ। ਏਜੰਿ਼ੀ ਦੇ ਿਟਾਫ਼ ਵਲੋਂ  ਪੁਿਟ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਅੱਗੇ ਦ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਿੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਿਾਸਮਲ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਜ ੇ ਤੁਿੀਂਤੁਿੀਂ  ਵਾੱਸਿੰਗਟਨਵਾੱਸਿੰਗਟਨ  ਹੈਲਥਪਲਾਨਫ਼ਾਈਡਂ੍ਰਹੈਲਥਪਲਾਨਫ਼ਾਈਡਂ੍ਰ  ਰਾਹੀਂਰਾਹੀਂ  ਸਿਹਤਸਿਹਤ  ਬ਼ੀਮੇਬ਼ੀਮ ੇ ਲਈਲਈ  ਅਰਜ਼਼ੀਅਰਜ਼਼ੀ  ਮੁਕੰਮਲਮੁਕੰਮਲ  ਕਰਨਕਰਨ  ਦਾਦਾ  ਅਮਲਅਮਲ  ਿੁਰੂਿੁਰ ੂ ਕਰਕਰ  ਸਦੱਤਾਸਦੱਤਾ  ਹੈਹ ੈ ਅਤੇਅਤੇ  ਸਕਿੇਸਕਿੇ  ਵ਼ੀਵ਼ੀ  ਕਾਰਣਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦ,ੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ 
ਵਾੱਸਿੰਗਟਨ ਹੈਲਥਪਲਾਨਫ਼ਾਈਡਂ੍ਰ ਸਵੱਚ ਿਟੋਰ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਏਗ਼ੀ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ੍ ੇਵਲੋਂ  90 ਸਦਨਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾ ਿਕਦ਼ੀ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਿੀਂ 90-ਸਦਨਾਂ ਦ਼ੀ ਸਮਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼਼ੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦ,ੇ ਤਾਂ
ਵਾੱਸਿੰਗਟਨ ਹੈਲਥਪਲਾਨਫ਼ਾਈਡਂ੍ਰ ਸਿਿਟਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਸਡ੍ਲ਼ੀਟ ਕਰ ਸਦੱਤ਼ੀ ਜਾਏਗ਼ੀ।

ਵਾੱਸਿੰਗਟਨਵਾੱਸਿੰਗਟਨ  ਹੈਲਥਪਲਾਨਫ਼ਾਈਡਂ੍ਰਹੈਲਥਪਲਾਨਫ਼ਾਈਡਂ੍ਰ, HCA ਅਤੇਅਤੇ  DSHS ਤੁਹਾਡ੍ੇਤੁਹਾਡੇ੍  ਸਿਹਤਸਿਹਤ  ਬ਼ੀਮਾਬ਼ੀਮਾ  ਪਲਾਨਪਲਾਨ  ਦਾਦਾ  ਪ੍ਰਬੰਧਪ੍ਰਬੰਧ  ਕਰਨਕਰਨ  ਲਈਲਈ  ਸਜੰ਼ਮੇਵਾਰਸਜੰ਼ਮੇਵਾਰ  ਨਹੀਂਨਹੀਂ  ਹਨ।ਹਨ। ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਸਿਹਤ ਬ਼ੀਮਾ ਕੰਪਨ਼ੀ, ਤੁਹਾਡ੍ ੇਲਾਭਾਂ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਿਕਦ਼ੀ ਹੈ।

ਜੇਜ ੇ ਤੁਹਾਡ੍ੇਤੁਹਾਡ੍ ੇ ਸਿਹਤਸਿਹਤ  ਬ਼ੀਮਾਬ਼ੀਮਾ  ਪਲਾਨਪਲਾਨ  ਦ਼ੀਆਂਦ਼ੀਆ ਂ ਿਰਤਾਂਿਰਤਾਂ,  ਇਿਇਿ  ਸਵੱਚਸਵੱਚ  ਤੁਿੀਂਤੁਿੀਂ  ਸਕਹੜੇਸਕਹੜ ੇ ਲਾਭਾਂਲਾਭਾਂ  ਲਈਲਈ    ਹੱਕਦਾਰਹੱਕਦਾਰ  ਹੋਹੋ, ਤੁਹਾਡ੍ੇਤੁਹਾਡ੍ ੇ ਪਲਾਨਪਲਾਨ  ਹੇਠਾਹੇਠਾ  ਸਵੱਤੋਂਸਵੱਤੋਂ-ਬਾਹਰ਼ੀਬਾਹਰ਼ੀ  ਖ਼ਰਚੇਖ਼ਰਚ ੇ ਅਤੇਅਤੇ  ਲਾਭਲਾਭ  ਦਾਦਾ  ਦਾਅਵਾਦਾਅਵਾ  ਕਰਨਕਰਨ  ਜਾਂਜਾਂ  ਲਾਭਲਾਭ  ਦੇਣਦੇਣ  ਤੋਂਤੋਂ  ਮਨ੍ਹ ਾਮਨ੍ਹ ਾ  ਕ਼ੀਤੇਕ਼ੀਤ ੇ ਜਾਣਜਾਣ 
ਸਖ਼ਲਾਫ਼ਸਖ਼ਲਾਫ਼  ਅਪ਼ੀਲਅਪ਼ੀਲ  ਕਰਨਾਕਰਨਾ  ਿਾਸਮਲਿਾਸਮਲ  ਹੈਹੈ, ਬਾਰੇਬਾਰ ੇ ਤੁਹਾਡ੍ੇਤੁਹਾਡੇ੍  ਕੁਝਕੁਝ  ਿੁਆਲਿੁਆਲ  ਹਨਹਨ, ਤਾਂਤਾਂ  ਤੁਹਾਨੰੂਤੁਹਾਨੰੂ  ਆਪਣ਼ੀਆਪਣ਼ੀ  ਸਿਹਤਸਿਹਤ  ਬ਼ੀਮਾਬ਼ੀਮਾ  ਕੰਪਨ਼ੀਕੰਪਨ਼ੀ  ਨਾਲਨਾਲ  ਿੰਪਰਕਿੰਪਰਕ  ਕਰਨਾਕਰਨਾ  ਚਾਹ਼ੀਦਾਚਾਹ਼ੀਦਾ  ਹੈ।ਹੈ। ਜ ੇਤੁਿੀਂ ਵਾੱਸਿੰਗਟਨ ਹੈਲਥਪਲਾਨਫ਼ਾਈਡਂ੍ਰ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰ਼ੀਦ਼ੀ 
ਗਈ ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਸਿਹਤ ਬ਼ੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ COBRA ਲਈ ਵ਼ੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ COBRA ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ੍ ੇਲਈ ਜ਼ਰੂਰ਼ੀ COBRA ਦੇ ਨੋਸਟਿਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਸਮਆਦ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡ੍ ੇਨ਼ੌ ਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਦ਼ੀ ਸਜੰ਼ਮੇਵਾਰ਼ੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੰੂ, ਤੁਹਾਡ੍ ੇਵਲੋਂ  ਚੁਣ਼ੀ ਗਈ ਬ਼ੀਮਾ ਕੰਪਨ਼ੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਣਗ਼ੀ ਬਾਰ ੇਸਚੱਠਾ਼ੀ ਅਤੇ ਬ਼ੀਮਾ ਪਾਸੱਲਿ਼ੀ, ਸਜਿ ਨੰੂ ਬ਼ੀਮੇ ਬਾਰ ੇਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਿਰਟ਼ੀਸਫ਼ਕੇਟ ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਲਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਮ਼ੌਜੂਦਾ ਬ਼ੀਮਾ ਕਵਰੇਜ 
ਰੱਦ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵ਼ੀ COBRA ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹ ਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਯਕ਼ੀਨ਼ੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਪਾੱਸਲਿ਼ੀ ਦ਼ੀਆਂ ਿਰਤਾਂ ਿਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਿਸਹਮਤ ਹੋ, ਪ੍ਰਭਾਵ਼ੀ ਤਾਰ਼ੀਖ਼, ਉਡ਼੍ੀਕ ਦ਼ੀਆਂ ਸਮਆਦਾਂ, ਪ੍ਰ਼ੀਮ਼ੀਅਮ
ਦ਼ੀ ਰਕਮ, ਲਾਭਾਂ, ਬੰਸਦਿਾਂ, ਰਕੋਾਂ ਅਤੇ ਰਾਈਡ੍ਰਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਾਿ ਸਧਆਨ ਸਦਓ।

ਤੁਿੀਂਤੁਿੀਂ  ਬਾਲਬਾਲ  ਿਹਾਇਤਾਿਹਾਇਤਾ  ਸਡ੍ਵ਼ੀਜ਼ਨਸਡ੍ਵ਼ੀਜ਼ਨ (DCS) ਰਾਹੀਂਰਾਹੀਂ  ਐਨਫ਼ੋਰਿਮੈਂਟਐਨਫ਼ੋਰਿਮੈਂਟ  ਿੇਵਾਵਾਂਿੇਵਾਵਾਂ  ਦ਼ੀਦ਼ੀ  ਮਦਦਮਦਦ  ਲੈਣਲੈਣ  ਲਈਲਈ  ਅਪਲਾਈਅਪਲਾਈ  ਕਰਕਰ  ਿਕਦੇਿਕਦੇ  ਹੋ।ਹੋ।
ਇਹਨਾਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ www.childsupportonline.wa.gov 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਿਥਾਨਕ DCS ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਸਿਰਫ਼ਸਿਰਫ਼  ਵਾੱਸਿੰਗਟਨਵਾੱਸਿੰਗਟਨ  ਐੱਪਲਐੱਪਲ  ਹੈਲਥਹੈਲਥ  ਲਈਲਈ ਤੁਹਾਡ੍ੇਤੁਹਾਡ੍ ੇ ਹੱਕ (ਅਿੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ)ਹੱਕ (ਅਿੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ)

ਜੇਜ ੇ ਤੁਿੀਂਤੁਿੀਂ  ਪੁੱ ਸਛਆਪੁੱ ਸਛਆ  ਹੈਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ, ਤੁਹਾਡ੍ ੇਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਜੰ਼ਮੇਵਾਰ਼ੀਆਂ ਬਾਰ ੇਿਮਝਾਉਣਾ।

ਤੁਹਾਨੰੂਤੁਹਾਨੰੂ  ਅੰਿਕਅੰਿਕ  ਅਰਜ਼਼ੀਅਰਜ਼਼ੀ  ਿਬਸਮਟਿਬਸਮਟ  ਕਰਨਕਰਨ  ਦਾਦਾ  ਮ਼ੌਕਾਮ਼ੌਕਾ  ਦੇਣਾਦੇਣਾ ਸਜਿ ਸਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੁਹਾਡ੍ਾ ਨਾਂ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਦਿਤਖ਼ਤ ਜਾਂ ਸਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਅਖ਼ਸਤਆਰਪ੍ਰਾਪਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਦਿਤਖ਼ਤ ਿਾਸਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਜਿ ਸਦਨ ਿਾਨੰੂ
ਅੰਿਕ ਅਰਜ਼਼ੀ ਸਮਲਦ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ਼ੀ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਅਰਜ਼਼ੀ ਸਮਲਣ ਦ਼ੀ ਤਾਰ਼ੀਖ਼ ਹੁੰ ਦ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਰ਼ੀਖ਼ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਭਾਵ਼ੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਿਕਦ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਅਰਜ਼਼ੀ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵ਼ੀ
ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਕਵਰੇਜ ਬਾਰ ੇਅੰਤਮ ਫ਼ੈਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।

WAC 182-503-0005 ਹੇਠਾਹੇਠਾ  ਸਦੱਤੇਸਦੱਤੇ  ਗਏਗਏ  ਸਕਿੇਸਕਿੇ  ਵ਼ੀਵ਼ੀ  ਤਰ਼ੀਕੇਤਰ਼ੀਕ ੇ ਦ਼ੀਦ਼ੀ  ਵਰਤੋਂਵਰਤੋਂ  ਕਰਸਦਆਂਕਰਸਦਆ,ਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਰਜ਼਼ੀ ਜਾਂ ਅੰਿਕ ਅਰਜ਼਼ੀ ਿਬਸਮਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮ਼ੌਕਾ ਦੇਣਾ।

ਤੁਹਾਡ਼੍ੀਤੁਹਾਡ਼੍ੀ  ਅਰਜ਼਼ੀਅਰਜ਼਼ੀ  ਬਾਰੇਬਾਰ ੇ ਫ਼਼ੌਰਨਫ਼਼ੌਰਨ  ਕਾਰਵਾਈਕਾਰਵਾਈ  ਕਰਨਾਕਰਨਾ ਅਤੇ WAC 182-503-0060 ਸਵੱਚ ਸਦੱਤ਼ੀਆਂ ਗਈਆ ਂਿਮੇਂ ਦ਼ੀਆਂ ਸਮਆਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ।

ਯੋਗਤਾਯੋਗਤਾ  ਦਾਦਾ  ਫ਼ੈਿਲਾਫ਼ੈਿਲਾ  ਕਰਨਕਰਨ  ਲਈਲਈ, , ਿਾਨੰੂਿਾਨੰੂ  ਲੋੜੀਂਦ਼ੀਲੋੜੀਂਦ਼ੀ  ਜਾਣਕਾਰ਼ੀਜਾਣਕਾਰ਼ੀ  ਮੁਹੱਈਆਮੁਹੱਈਆ  ਕਰਾਉਣਕਰਾਉਣ  ਲਈਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂਤੁਹਾਨੰੂ  10 ਕੈਲੰਡ੍ਰਕੈਲੰਡ੍ਰ  ਸਦਨਸਦਨ  ਸਦੱਤੇਸਦੱਤੇ  ਜਾਂਦੇਜਾਂਦ ੇ ਹਨ।ਹਨ। ਜ ੇਤੁਿੀਂ ਹੋਰ ਿਮਾਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਿਮਾਂ ਸਦਆਂਗੇ। ਜ ੇਤੁਿੀਂ
ਿਾਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਦੰਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਮਾਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਦਲ ਿਕਦੇ ਹਾਂ।

  ਜੇਜ ੇ ਤੁਹਾਨੰੂਤੁਹਾਨੰੂ  ਇਹਇਹ  ਫ਼ੈਿਲਾਫ਼ੈਿਲਾ  ਕਰਨਕਰਨ  ਲਈਲਈ  ਸਕਸਕ  ਤੁਿੀਂਤੁਿੀਂ  ਹੱਕਦਾਰਹੱਕਦਾਰ  ਹੋਹੋ, ਲਈ ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਜਾਂ ਿਬੂਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰੇਿਾਨ਼ੀ ਹੋ ਰਹ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀਤੁਹਾਡ਼੍ੀ  ਮਦਦਮਦਦ  ਕਰਾਂਗੇ।ਕਰਾਂਗੇ। ਜ ੇਿਾਨੰੂ ਇੱਕ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ 
ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ, ਸਜਿ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿੈੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗ,ੇ ਤਾਂ ਅਿੀਂ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੈਿੇ ਭੇਜਾਂਗੇ।

ਤੁਹਾਡ਼੍ੀਤੁਹਾਡ਼੍ੀ  ਸਿਹਤਸਿਹਤ--ਿੰਭਾਲਿੰਭਾਲ  ਕਵਰੇਜਕਵਰੇਜ  ਬੰਦਬੰਦ  ਕਰਨਕਰਨ  ਵੇਲ਼ੇਵੇਲ਼ੇ  ਅਿੀਂਅਿੀਂ  ਬਹੁਤੇਬਹੁਤ ੇ ਮਾਮਸਲਆਂਮਾਮਸਲਆਂ  ਸਵੱਚਸਵੱਚ  ਤੁਹਾਨੰੂਤੁਹਾਨੰੂ  ਘੱਟੋਘੱਟੋ--ਘੱਟਘੱਟ  10 ਸਦਨਸਦਨ  ਪਸਹਲਾਂਪਸਹਲਾਂ  ਦੱਿਾਂਗੇ।ਦੱਿਾਂਗੇ।

ਬਹੁਤੇਬਹੁਤ ੇ ਮਾਮਸਲਆਂਮਾਮਸਲਆ ਂ ਸਵੱਚਸਵੱਚ  4545  ਸਦਨਾਂਸਦਨਾਂ  ਦੇਦ ੇ ਅੰਦਰਅੰਦਰ  ਤੁਹਾਨੰੂਤੁਹਾਨੰੂ  ਸਲਖਤ਼ੀਸਲਖਤ਼ੀ  ਫ਼ੈਿਲਾਫ਼ੈਿਲਾ  ਸਦਆਂਗੇ।ਸਦਆਂਗੇ।  ਅਿਮਰੱਥਾ (ਅਪਾਹਜ) ਿਬੰਧ਼ੀ ਕੁਝ ਮਾਮਸਲਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਸਵੱਚ 60 ਸਦਨ ਤੱਕ ਲੱਗ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਅਿੀਂ ਗਰਭ-
ਅਵਿਥਾ ਿਬੰਧ਼ੀ ਮੈਡ਼੍ੀਕਲ ਬਾਰ ੇ15 ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਲਖਤ਼ੀ ਫੈ਼ਿਲਾ ਸਦਆਂਗੇ।

ਜੇਜ ੇ ਅਿੀਂਅਿੀਂ  ਤੁਹਾਡ੍ੇਤੁਹਾਡ੍ ੇ ਕੇਿਕੇਿ  ਦਾਦਾ  ਆੱਸਡ੍ਟਆੱਸਡ੍ਟ  ਕਰਦੇਕਰਦ ੇ ਹਾਂਹਾਂ, , ਤਾਂਤਾਂ ਤਹੁਾਨੰੂਹਾਨੰੂ  ਪੜਤਾਲਕਰਤਾ ਨਾਲਨਾਲ  ਗੱਲਗੱਲ  ਕਰਨਕਰਨ  ਤੋਂਤੋਂ  ਮਨ੍ਹ ਾਮਨ੍ਹ ਾ  ਕਰਨਕਰਨ  ਦਾਦਾ  ਮ਼ੌਕਾਮ਼ੌਕਾ  ਸਦੱਤਾਸਦੱਤਾ  ਜਾਂਦਾਜਾਂਦਾ  ਹੈ।ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਕਿੇ ਪੜਤਾਲਕਰਤਾ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਵੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹ ਾ ਕਰ
ਿਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਿੀਂ ਪੜਤਾਲਕਰਤਾ ਨੰੂ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਿਮੇਂ ਸਫਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲਈ ਕਸਹ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਅਸਜਹ਼ੀ ਬੇਨਤ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਅਿਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ।

ਜਦਜਦ  ਤੱਕਤੱਕ  ਅਿੀਂਅਿੀਂ  ਫ਼ੈਿਲਾਫ਼ੈਿਲਾ  ਕਰਦੇਕਰਦ ੇ ਹਾਂਹਾਂ  ਸਕਸਕ  WAC 182-504-0125WAC 182-504-0125  ਅਨੁਿਾਰਅਨੁਿਾਰ, , ਤੁਿੀਂਤੁਿੀਂ  ਸਕਿੇਸਕਿੇ  ਹੋਰਹੋਰ  ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਲਈਲਈ  ਹੱਕਦਾਰਹੱਕਦਾਰ  ਹੋਹੋ, ਵਾੱਸਿੰਗਟਨਵਾਸੱਿੰਗਟਨ  ਐੱਪਲਐੱਪਲ  ਹੈਲਥਹੈਲਥ  ਕਵਰੇਜਕਵਰੇਜ  ਜਾਰ਼ੀਜਾਰ਼ੀ  ਰੱਖੋ।ਰੱਖੋ।
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ਜੇਜ ੇ ਤੁਿੀਂਤੁਿੀਂ  ਹੱਕਦਾਰਹੱਕਦਾਰ  ਹੋਹੋ, ਤਾਂ WAC 182-503-0120 ਸਵੱਚ ਸਦੱਤ ੇਗਏ ਅਨੁਿਾਰ  ਤੁਹਾਨੰੂਤੁਹਾਨੰੂ  ਇੱਕੋਇੱਕੋ  ਸਜਹ਼ੀਆਂਸਜਹ਼ੀਆ ਂ ਿੇਵਾਵਾਂਿੇਵਾਵਾਂ  ਤੱਕਤੱਕ  ਪਹੁੰ ਚਪਹੁੰ ਚ  ਸਦੰਦੇਸਦੰਦੇ  ਹਾਂ।ਹਾਂ।

ਸਿਰਫ਼ਸਿਰਫ਼  ਵਾੱਸਿੰਗਟਨਵਾੱਸਿੰਗਟਨ  ਐੱਪਲਐੱਪਲ  ਹੈਲਥਹੈਲਥ (ਤੁਹਾਨੰੂਤੁਹਾਨੰੂ  ਜ਼ਰੂਰਜ਼ਰੂਰ  ਕਰਨਾਕਰਨਾ  ਚਾਹ਼ੀਦਾਚਾਹ਼ੀਦਾ  ਹੈਹੈ) ਲਈਲਈ  ਤੁਹਾਡ਼੍ੀਆਂਤੁਹਾਡ਼੍ੀਆ ਂ ਸਜੰ਼ਮੇਵਾਰ਼ੀਆਂਸਜੰ਼ਮੇਵਾਰ਼ੀਆਂ

ਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀ ਦੇ 3030  ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ WAC 182-504-0105 ਅਤੇ WAC 182-504-0110 ਸਵੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇਲੋੜੀਂਦ ੇ ਅਨੁਿਾਰਅਨੁਿਾਰ  ਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀਆਂਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀਆ ਂ ਦ਼ੀਦ਼ੀ  ਸਰਪੋਰਟਸਰਪੋਰਟ  ਕਰਨ਼ੀ।ਕਰਨ਼ੀ।
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਕਹੜ਼ੀਆਂ ਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਸਰਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ, ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਣਗ਼ੀ ਸਚੱਠਾ਼ੀ ਪੜ੍ਹੋ।

ਜਦੋਂ ਵ਼ੀ ਸਕਹਾ ਜਾਏ,ਨਸਵਆਉਣਨਸਵਆਉਣ  ਦਾਦਾ  ਕੰਮਕੰਮ  ਮੁਕੰਮਲਮੁਕੰਮਲ  ਕਰੋ।ਕਰੋ।

ਸਿਹਤਸਿਹਤ--ਿੰਭਾਲਿੰਭਾਲ  ਿੇਵਾਵਾਂਿੇਵਾਵਾਂ  ਲਈਲਈ  ਸਬੱਲਸਬੱਲ  ਬਣਾਉਣਬਣਾਉਣ  ਵਾਿਤੇਵਾਿਤੇ ਿਾਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੈਡ਼੍ੀਕਲਮੈਡ਼੍ੀਕਲ  ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ੍ਰਪ੍ਰੋਵਾਈਡ੍ਰ  ਦ਼ੀਦ਼ੀ  ਜਾਣਕਾਰ਼ੀਜਾਣਕਾਰ਼ੀ  ਸਦਓ।ਸਦਓ।

 ਜ ੇਤੁਿੀਂ ਇਿ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ, Medicare ਲਈਲਈ  ਅਪਲਾਈਅਪਲਾਈ  ਕਰੋ।ਕਰੋ।

ਜਦੋਂਜਦੋਂ  ਵ਼ੀਵ਼ੀ  ਸਕਹਾਸਕਹਾ  ਜਾਏਜਾਏ, ਕੁਆਸਲਟ਼ੀਕੁਆਸਲਟ਼ੀ  ਐਸਿਓਰੈਂਿਐਸਿਓਰੈਂਿ  ਨਾਲਨਾਲ  ਸਮਲਵਰਤਨਸਮਲਵਰਤਨ  ਕਰੋ।ਕਰੋ। 

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾੱਸਿਗਟਨ ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਜਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਕਹਾ ਜਾਏ, ਤਾਂਤਾਂ  ਹੋਰਨਾਂਹੋਰਨਾਂ  ਿ੍ਰੋਤਾਂਿ੍ਰੋਤਾਂ  ਤੋਂਤੋਂ  ਿੰਭਵਿੰਭਵ  ਆਮਦਨਆਮਦਨ  ਲੈਣਲੈਣ  ਲਈਲਈ  ਅਪਲਾਈਅਪਲਾਈ  ਕਰੋਕਰ ੋ ਅਤੇਅਤੇ  ਢੁਕਵੀਂਢੁਕਵੀਂ  ਕੋਸਿਿਕਸੋਿਿ  ਕਰੋ।ਕਰੋ।

ਸਿਰਫ਼ਸਿਰਫ਼  ਵਾੱਸਿੰਗਟਨਵਾੱਸਿੰਗਟਨ  ਐੱਪਲਐੱਪਲ  ਹੈਲਥਹੈਲਥ  ਬਾਰੇਬਾਰ ੇ ਉਹਉਹ  ਗੱਲਾਂਗੱਲਾਂ, ਸਜਹਨਾਂਸਜਹਨਾਂ  ਬਾਰੇਬਾਰ ੇ ਤੁਹਾਨੰੂਤੁਹਾਨੰੂ  ਪਤਾਪਤਾ  ਹੋਣਾਹੋਣਾ  ਚਾਹ਼ੀਦਾਚਾਹ਼ੀਦਾ  ਹੈਹੈ

ਵਾੱਸਿੰਗਟਨਵਾੱਸਿੰਗਟਨ  ਐੱਪਲਐੱਪਲ  ਹੈਲਥਹੈਲਥ  ਲਈਲਈ  ਕਸਹਣਕਸਹਣ  ਅਤੇਅਤੇ  ਪ੍ਰਾਪਤਪ੍ਰਾਪਤ  ਕਰਕੇਕਰਕੇ, ਤੁਿੀਂ ਸਕਿੇ ਵ਼ੀ ਮੈਡ਼੍ੀਕਲ ਿਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਲਈ ਵਾੱਸਿੰਗਟਨ ਿਟੇਟ ਨੰੂ ਸਕਿੇ ਵ਼ੀ ਤ਼ੀਜ਼ੀ ਸਧਰ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਿਾਰੇ ਹੱਕ ਸਦੰਦ ੇਹੋ।

ਏਜੰਿ਼ੀਏਜੰਿ਼ੀ, ਬੱਚੇਬੱਚੇ  ਦ਼ੀਦ਼ੀ  ਟ਼ੀਕਾਕਰਣਟ਼ੀਕਾਕਰਣ  ਸਰਪੋਰਟਸਰਪੋਰਟ ' 'ਤੇਤ ੇ ਸਨਗਰਾਨ਼ੀਸਨਗਰਾਨ਼ੀ  ਰੱਖਣਰੱਖਣ  ਵਾਲੇਵਾਲੇ  ਸਿਿਟਮਸਿਿਟਮ  ਨੰੂਨੰੂ ਤੁਹਾਡ੍ ੇਬੱਚੇ ਦੇ ਟ਼ੀਕਾਕਰਣ ਿਬੰਧ਼ੀ ਸਰਕਾੱਰਡ੍ ਿਾਂਝੇਿਾਂਝ ੇ ਕਰਕਰ  ਿਕਦ਼ੀਿਕਦ਼ੀ  ਹੈ।ਹੈ।

ਤੁਿੀਂਤੁਿੀਂ  ਸਜਹੜ਼ੀਸਜਹੜ਼ੀ  ਜਾਣਕਾਰ਼ੀਜਾਣਕਾਰ਼ੀ  ਸਦੰਦੇਸਦੰਦੇ  ਹੋਹੋ, ਉਹ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ, ਨਕਦ ਿਹਾਇਤਾ, ਭੋਜਨ-ਿਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬਾਲ-ਿੰਭਾਲ ਿਬਸਿਡ਼੍ੀਆਂ ਵਰਗ ੇਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਲਾਭਾਂ ਦਾ
ਫ਼ੈਿਲਾ ਕਰਨ ਲਈ DSHS ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾ ਿਕਦ਼ੀ ਹੈ।

ਕਾਨੰੂਨਕਾਨੰੂਨ  ਅਨੁਿਾਰਅਨੁਿਾਰ,  ਵਾੱਸਿੰਗਟਨਵਾੱਸਿੰਗਟਨ  ਿਟੇਟਿਟੇਟ  ਉਹਉਹ  ਲਾਗਤਾਂਲਾਗਤਾਂ  ਵਿੂਲਵਿੂਲ  ਕਰਕਰ  ਿਕਦ਼ੀਿਕਦ਼ੀ  ਹੈਹੈ,  ਸਜਹਨਾਂਸਜਹਨਾਂ  ਦਾਦਾ  ਭੁਗਤਾਨਭੁਗਤਾਨ  ਇਿਨੇਇਿਨੇ  ਐਿਟੇਟਐਿਟੇਟ  ਸਰਕਵਰ਼ੀਸਰਕਵਰ਼ੀ  (RCW 41.05A.090, RCW 43.20B.080 ਅਤੇਅਤੇ  ਚੈਪਟਰਚੈਪਟਰ  182-527 WAC) 
ਰਾਹੀਂਰਾਹੀਂ  ਤੁਹਾਡ਼੍ੀਤੁਹਾਡ਼੍ੀ  ਐਿਟੇਟਐਿਟੇਟ  ਤੋਂਤੋਂ  ਮੈਡ਼੍ੀਕਲਮੈਡ਼੍ੀਕਲ  ਿੇਵਾਵਾਂਿੇਵਾਵਾਂ  ਦ਼ੀਆਂਦ਼ੀਆ ਂ ਕੁਝਕੁਝ  ਸਕਿਮਾਂਸਕਿਮਾਂ  ਲਈਲਈ  ਕ਼ੀਤਾਕ਼ੀਤਾ  ਿ਼ੀਿ਼ੀ। ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਮ਼ੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ੍ ਸਪੱਛ ੇਰਸਹ ਗਏ ਜ਼ੀਵਨ-ਿਾਥ਼ੀ ਦ਼ੀ ਮ਼ੌਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ੍ ਸਜਉਂਦੇ ਬੱਸਚਆਂ ਦ਼ੀ ਉਮਰ 21 ਿਾਲ
ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਐਿਟੇਟ ਦ਼ੀ ਵਿੂਲ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਂਦ਼ੀ। ਇਹ ਵਿੂਲ਼ੀ ਉਿ ਿਮੇਂ ਵ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਂਦ਼ੀ, ਜ ੇਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਮ਼ੌਤ ਵੇਲ਼ੇ ਸਜਉਂਦਾ ਬੱਚਾ ਨੇਤਰਹ਼ੀਣ/ਅਿਮਰੱਥ (ਅਪੰਗ) ਿ਼ੀ। ਵਿੂਲ਼ੀ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ
ਸਵੱਚ ਿਾਸਮਲ ਹਨ:
•  ਵਾੱਸਿੰਗਟਨ ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ ਦ਼ੀਆਂ ਕੁਝ ਲੰਮ-ੇਸਮਆਦ ਦ਼ੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਹਾਇਤਾ, ਿੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵੇਲ਼ੇ, ਜ ੇਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਉਮਰ 55 ਿਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ;
•  ਿੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵੇਲ਼ੇ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਉਮਰ ਕੁਝ ਕੁਝ ਵ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਿਟੇਟ ਦ਼ੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲ਼਼ੀਆਂ ਕੁਝ ਿੇਵਾਵਾਂ।

WAC 182-527-2742 ਹਠੇਾ ਤੁਿੀਂ ਲਾਗਤ ਦ਼ੀ ਵਿੂਲ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜ਼ੀਆ ਂਿੇਵਾਵਾਂ ਦ਼ੀ ਿੂਚ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਿਕਦੇ ਹੋ। WAC 182-527-2746 ਹਠੇਾ ਤੁਿੀਂ ਵਿੂਲ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਿਾਸਿਆਂ ਦ਼ੀ ਿੂਚ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲਾ ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਜ ੇਤਿੁੀਂ ਪੱਕੇ ਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਿਹੂਲਤ ਸਵੱਚ ਰਸਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਟੇਟ ਸਕਿੇ ਵ਼ੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਅਿਲ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਮ਼ੌਤ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਹੱਕ-ਰਖਾਈ ਵ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਿਕਦ਼ੀ ਹੈ (WAC 182-527-2734)। ਿਟੇਟ
ਦ਼ੀ ਿੰਪਤ਼ੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਐਿਟੇਟ ਵੇਚਕੇ ਵਿੂਲ਼ੀ ਕਰ ਿਕਦ਼ੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਕ:

•  ਤੁਹਾਡ੍ਾ ਜ਼ੀਵਨ-ਿਾਥ਼ੀ ਿੰਪਤ਼ੀ ਸਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਸਹੰਦਾ; 
•  ਤੁਹਾਡ੍ਾ ਭਰਾ/ਭੈਣ ਿੰਪਤ਼ੀ ਸਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਸਹੰਦਾ, ਿਸਹ-ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਰਤਾਂ ਪੂਰ਼ੀਆ ਂਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
•  ਤੁਹਾਡ੍ਾ ਬੱਚਾ ਿੰਪਤ਼ੀ ਸਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਸਹੰਦਾ ਅਤੇ ਨੇਤਰਹ਼ੀਣ/ਅਿਮਰੱਥ (ਅਪੰਗ) ਨਹੀਂ ਹੈ; ਜਾਂ
•  ਤੁਹਾਡ੍ਾ ਬੱਚਾ ਿੰਪਤ਼ੀ ਸਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਸਹੰਦਾ ਅਤੇ 21 ਿਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤਿੁੀਂ WAC 182-527-2734 ਸਵੱਚ ਮ਼ੌਤ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਹੱਕ-ਰਖਾਈ ਹੇਠਾ ਲਾਗਤ ਦ਼ੀ ਵਿੂਲ਼ੀ ਨਾਲ ਿਬੰਸਧਤ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦ਼ੀ ਿੂਚ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਜ ੇ ਤੁਿੀਂਤੁਿੀਂ  ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ੍ਰਾਂਪ੍ਰੋਵਾਈਡ੍ਰਾਂ  ਤੋਂਤੋਂ  ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰ਼ੀਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰ਼ੀ  ਸਿਹਤਸਿਹਤ--ਿੰਭਾਲਿੰਭਾਲ  ਿੇਵਾਵਾਂਿੇਵਾਵਾਂ  ਚਾਹੁੰ ਦੇਚਾਹੁੰ ਦ ੇ ਹੋਹੋ,  ਤਾਂਤਾਂ  ਤੁਹਾਨੰੂਤੁਹਾਨੰੂ  ਇੱਕਇੱਕ  ਸਿਹਤਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲਿੰਭਾਲ  ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ੍ਰਪ੍ਰੋਵਾਈਡ੍ਰ, ਫਾਰਮਿੇ਼ੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਹਿਪਤਾਲ  ਤੱਕਤੱਕ  ਿ਼ੀਮਤਿ਼ੀਮਤ  ਕ਼ੀਤਾਕ਼ੀਤਾ  ਜਾਜਾ  ਿਕਦਾਿਕਦਾ  ਹੈ।ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ਸਿਰਫ਼  ਢੁਕਵੇਂਢੁਕਵੇਂ  ਸਿਹਤਸਿਹਤ  ਪਲਾਨਾਂਪਲਾਨਾਂ  ਤੁਹਾਨੰੂਤੁਹਾਨੰੂ  ਸਕਹੜ਼ੀਆਂਸਕਹੜ਼ੀਆ ਂ ਗੱਲਾਂਗੱਲਾਂ  ਬਾਰੇਬਾਰ ੇ ਪਤਾਪਤਾ  ਹੋਣਾਹੋਣਾ  ਚਾਹ਼ੀਦਾਚਾਹ਼ੀਦਾ  ਹੈਹੈ
ਅਿੀਂਅਿੀਂ  ਤੁਹਾਡ਼੍ੀਤੁਹਾਡ਼੍ੀ  ਜਾਣਕਾਰ਼ੀਜਾਣਕਾਰ਼ੀ  ਦ਼ੀਦ਼ੀ  ਪੁਿਟ਼ੀਪੁਿਟ਼ੀ  ਕਰਦੇਕਰਦ ੇ ਹਾਂਹਾਂ: ਅਿੀਂ ਫ਼ੈਡ੍ਰਲ ਡ੍ਾਟਾਬੇਿ ਕੋਲ ਪਈ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਅਰਜ਼਼ੀ 'ਤੇ ਸਦੱਤ਼ੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦ਼ੀ ਪੁਿਟ਼ੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਜ ੇਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਅਰਜ਼਼ੀ 'ਤੇ ਸਦੱਤ਼ੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਫ਼ੈਡ੍ਰਲ
ਡ੍ਾਟਾਬੇਿ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦ਼ੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡ੍ ੇਕੋਲ 95 ਸਦਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।  ਿਾਡ੍ੇ ਵਲੋਂ  ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਬੇਨਤ਼ੀ (ਬੇਨਤ਼ੀਆ)ਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਸਵੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਸਹਣ ਬਦਲੇ
ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਕਵਰੇਜ ਜਾਂ ਟੈਕਿ ਕ੍ਰੈਸਡ੍ਟ ਖ਼ਤਮ ਕ਼ੀਤੇ ਜਾ ਿਕਦੇ ਹਨ।  ਿਾਡ਼੍ੀ ਬੇਨਤ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਸਜੰ਼ਮੇਵਾਰ਼ੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ੍ ਕੋਈ ਿੁਆਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਿਾਡੇ੍ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੰਤਮ-ਤਾਰ਼ੀਖ਼
ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਜਵਾਬ ਸਦਓ।
ਿੋਿਲਿੋਿਲ  ਸਿਸਕਓਸਰਟ਼ੀਸਿਸਕਓਸਰਟ਼ੀ  ਨੰਬਰਨੰਬਰ (SSN): ਆਪਣੇ ਪਸਰਵਾਰ ਸਵਚਲੇ ਹਰ ਉਿ ਸਵਅਕਤ਼ੀ, ਸਜਿ ਕੋਲ ਿੋਿਲ ਸਿਸਕਓਸਰਟ਼ੀ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਿਦਾ ਿੋਿਲ ਸਿਸਕਓਸਰਟ਼ੀ ਿਾਨੰੂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।  ਜ ੇਸਕਿੇ ਕੋਲ ਿੋਿਲ
ਸਿਸਕਓਸਰਟ਼ੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਜੇ ਵ਼ੀ ਸਿਹਤ ਬ਼ੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਸਮਲ ਿਕਦ਼ੀ ਹੈ।
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ਆਮਦਨ ਸਵੱਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼਼ੌਰਨ ਦੱਿਣਾ:ਆਮਦਨ ਸਵੱਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼਼ੌਰਨ ਦੱਿਣਾ: ਤੁਹਾਡੇ੍ ਵਲੋਂ  ਆਪਣ਼ੀ ਅਰਜ਼਼ੀ ਸਵੱਚ ਭਰ਼ੀ ਗਈ ਆਮਦਨ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਕ ਇਿ ਿਾਲ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਆਮਦਨ ਸਕੰਨ਼ੀ
ਹੋਏਗ਼ੀ।  ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਆਮਦਨ ਬਦਲੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਪਡ੍ੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ।  ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਆਮਦਨ ਸਵਚਲ਼ੀ ਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀ ਟੈਕਿ ਕ੍ਰੈਸਡ੍ਟਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਬਦਲ ਿਕਦ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਿ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀਆ ਂਕਟ਼ੌਤ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਿਾਂਝ਼ੀ ਕਰਨ ਿਬੰਧ਼ੀ ਕਟ਼ੌਤ਼ੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗ਼ੀਆਂ।  ਸਜੰਨਾ ਿੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਆਪਣ਼ੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲੱਸਗਆਂ ਿਟ਼ੀਕ ਰਹ ੋਅਤੇ ਿਾਰ਼ੀਆਂ ਅਸਹਮ
ਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀਆ ਂਬਾਰ ੇਫ਼਼ੌਰਨ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰੋ।

ਟੈਕਿਟੈਕਿ  ਕ੍ਰੈਸਡ੍ਟਾਂਕ੍ਰੈਸਡ੍ਟਾਂ  ਦਾਦਾ  ਸਮਲਾਨਸਮਲਾਨ  ਕਰਨਾਕਰਨਾ  ਜ਼ਰੂਰ਼ੀਜ਼ਰੂਰ਼ੀ  ਹੈਹੈ: IRS ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ੍ ਵਲੋਂ  ਟੈਕਿ ਕ੍ਰੈਸਡ੍ਟਾਂ ਦ਼ੀ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ਼ੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਤੁਿੀਂ ਿਲਾਨਾ IRS ਟੈਕਿ ਸਰਟਰਨ ਭਰਕੇ ਅਤੇ ਿਹ਼ੀ IRS ਫ਼ਾਰਮ 
ਿਾਸਮਲ ਕਰਕੇ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। IRS ਲਈ ਟੈਕਿ ਕ੍ਰੈਸਡ੍ਟਾਂ ਦ਼ੀ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਸਹਣ ਬਦਲੇ ਭਸਵੱਖ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੈਕਿ ਕ੍ਰੈਸਡ੍ਟ ਨਹੀਂ ਸਮਲਣਗੇ।  ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ IRS ਫ਼ਾਰਮ 1095 ਅਤੇ
8962 ਸਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆ ਂਗਈਆ ਂਸਹਦਾਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ।

ਦਰਿਾਈਆਂਦਰਿਾਈਆ ਂ ਗਈਆਂਗਈਆ ਂ ਸਿਹਤਸਿਹਤ  ਬ਼ੀਮੇਬ਼ੀਮ ੇ ਦ਼ੀਆਂਦ਼ੀਆ ਂ ਲਾਗਤਾਂਲਾਗਤਾਂ  ਬਦਲਬਦਲ  ਿਕਦ਼ੀਆਂਿਕਦ਼ੀਆਂ  ਹਨਹਨ: ਸਿਹਤ ਬ਼ੀਮਾ ਕੰਪਨ਼ੀ ਦ਼ੀਆਂ ਅੰਡ੍ਰਰਾਈਸਟੰਗ ਪ੍ਰੈਕਸਟਿਾਂ (ਜੋਖਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਕਿਮ) ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਪਿੰਦ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਸਕਿੇ 
ਵ਼ੀ ਸਵਕਲਪਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਬਦਲ ਿਕਦ਼ੀਆਂ ਹਨ।
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[English] Language assistance services, including 
interpreters and translation of printed materials, are 
available free of charge. Call 1-800-562-3022  
(TRS: 711). 

[Amharic] የቋንቋ እገዛ አገልግሎት፣ አስተርጓሚ እና የሰነዶችን 
ትርጉም ጨምሮ በነጻ ይገኛል፡፡ 1-800-562-3022 (TRS: 711) 
ይደውሉ፡፡ 

 [Arabic] خدمات المساعدة في اللغات، بما في ذلك المترجمین الفوریین
          وترجمة المواد المطبوعة، متوفرة مجاناً، اتصل على رقم

3022-562-800-1 )TRS: 711.( 

[Burmese] ဘာသာျပန္ဆုိသူမ်ားႏွင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားဘာသာျပန္ျခင္းအပါအဝင္ 

ဘာသာစကားအေထာက္အကူဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အခမဲ့ရႏိုင္ပါသည္။ 

1-800-562-3022 (TRS: 711) ကုိဖုန္းေခၚဆုိပါ။

[Cambodian] esvaCMnYyPasa rYmmanTaMg/ñkbkE®bpÊal'mat' nig

karbkE®bGksare◊HBumı KW/acrk◊neday≤tKit´z¬. 

ehATUrs¤BÊeTAelx 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Chinese] 免费提供语言协助服务，包括口译员和印制

资料翻译。请致电 1-800-562-3022 (TRS: 711)。 

[Korean] 통역 서비스와 인쇄 자료 번역을 포함한 언어 
지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.    
1-800-562-3022 (TRS: 711)번으로 전화하십시오.

[Laotian] kanbMrikand™anfaSa,  lvmtzgnaYEpfaSa ElA 
kanEpewk San†Ifim,  mIRv™VH™FrIodYbB̊ id Æ̊a.  otHaelk 1-800-
562-3022 (TRS: 711).  

[Oromo] Tajajilli gargaarsa afaanii, nama afaan hiikuu 
fi ragaalee maxxanfaman hiikuun, kaffaltii malee ni 
argattu. 1-800-562-3022 (TRS: 711) irratti bilbilaa. 

[Persian]  خدمات کمک زبانی، از جملھ مترجم شفاھی و ترجمھ اسناد و
  مدارک (مطالب) چاپی، بصورت رایگان ارائھ خواھد شد.با شماره

1-800-562-3022 (TRS: 711) .تماس بگیرید 

[Punjabi] ਭਾਸਾਾ ਸਾਾਇਾਾ ਸੇਾੇਵ—ਦੁਭਾਸ਼ੀਾ ਇਸਾ ਿਪ� ੰਾਕ਼ਇ਼ਾਸੋਈਾ

 ਮੱਗਰ਼ਾਦਸਾ � ਨੁੇਾਦਾ ਮਸਇ—ਮੁਫ਼ਇਾਉਿਲੱਬਧਾਸਨ।ਾ1-800-562-3022 

(TRS: 711) 'ਇਸਾਕਾਲਾਕਰੋ।ਾ

[Romanian] Serviciile de asistență lingvistică, inclusiv 
cele de interpretariat și de traducere a materialelor 
imprimate, sunt disponibile gratuit. Apelați 1-800-562-
3022 (TRS: 711). 

[Russian] Языковая поддержка, в том числе услуги 
переводчиков и перевод печатных материалов, 
доступна бесплатно. Позвоните по номеру       
1-800-562-3022 (TRS: 711).

[Somali] Adeego caawimaad luuqada ah, ay ku jirto 
turjubaano afka ah iyo turjumid lagu sameeyo 
waraaqaha la daabaco, ayaa lagu helayaa lacag 
la’aan. Wac 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Spanish] Hay servicios de asistencia con idiomas, 
incluyendo intérpretes y traducción de materiales 
impresos, disponibles sin costo. Llame al 1-800-562-
3022 (TRS: 711). 

[Swahili] Huduma za msaada wa lugha, ikiwa ni 
pamoja na wakalimani na tafsiri ya nyaraka 
zilizochapishwa, zinapatikana bure bila ya malipo. 
Piga 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Tagalog] Mga serbisyong tulong sa wika, kabilang 
ang mga tagapagsalin at pagsasalin ng nakalimbag 
na mga kagamitan, ay magagamit ng walang bayad. 
Tumawag sa 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Tigrigna] ተርጎምትን ናይ ዝተፅሓፉ ማተርያላት ትርጉምን ሓዊሱ ናይ 
ቋንቋ ሓገዝ ግልጋሎት፤ ብዘይ ምንም ክፍሊት ይርከቡ፡፡      
ብ 1-800-562-3022 (TRS: 711) ደውል፡፡ 

[Ukrainian] Мовна підтримка, у тому числі послуги 
перекладачів та переклад друкованих матеріалів, 
доступна безкоштовно. Зателефонуйте за 
номером 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Vietnamese] Các dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ, bao gồm 
thông dịch viên và bản dịch tài liệu in, hiện có miễn 
phí. Gọi 1-800-562-3022 (TRS: 711). 



ਪੰਨਾ 29 ਦਾ 9

ਸਿਹਤਸਿਹਤ  ਿੰਭਾਲਿੰਭਾਲ  ਕਵਰੇਜਕਵਰੇਜ  ਲਈਲਈ  ਅਰਜ਼਼ੀਅਰਜ਼਼ੀ
ਭਾਗਭਾਗ 1

1  ਪ੍ਰਾਇਮਰ਼ੀਪ੍ਰਾਇਮਰ਼ੀ  ਸਬਨੈਕਾਰਸਬਨੈਕਾਰ  ਦਾਦਾ  ਨਾਮਨਾਮ  ਅਤੇਅਤੇ  ਿੰਪਰਕਿੰਪਰਕ  ਜਾਣਕਾਰ਼ੀਜਾਣਕਾਰ਼ੀ

ਪਸਹਲਾ ਨਾਂ M.I. ਆਖਰ਼ੀ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਪਛੇਤਰ

ਜਨਮ-ਤਾਰ਼ੀਖ਼ (ਮਮ/ਦਦ/ਿਿਿਿ) ਿੋਿਲ ਸਿਸਕਓਸਰਟ਼ੀ ਨੰਬਰ (SSN)* ਜਨਮ-ਿਮੇਂ ਸਮੱਸਥਆ ਸਗਆ ਸਲੰਗ  ਮਰਦ  ਔਰਤ

ਅਰਜ਼਼ੀਕਰਤਾ ਜਾਂ ਅਖ਼ਸਤਆਰਪ੍ਰਾਪਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਦਿਤਖ਼ਤ

ਕ਼ੀ ਤੁਹਾਡ੍ਾ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ?      ਨਹੀਂ  ਹਾਂ

ਜ ੇਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਸਕਹੜ਼ੀ ਕਾਉਂਟ਼ੀ ਸਵੱਚ ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਿੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ?ੋ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਫਰ ਵ਼ੀ ਡ੍ਾਕ ਪਤਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਫਰ ਵ਼ੀ ਡ੍ਾਕ ਪਤਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।

ਪਤਾ, ਸਜੱਥੇ ਤਿੁੀਂ ਰਸਹੰਦੇ ਹੋ ਿਸਹਰ ਿਟੇਟ ਸਜ਼ਪ ਕੋਡ੍

ਡ੍ਾਕ ਪਤਾ (ਜ ੇਵੱਖਰਾ ਹੈ) ਿਸਹਰ ਿਟੇਟ ਸਜ਼ਪ ਕੋਡ੍

ਮੁੱ ਖ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੂਜਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ

ਵਾੱਸਿੰਗਟਨ ਹੈਲਥਪਲਾਨਫ਼ਾਈਡਂ੍ਰ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਅਰਜ਼਼ੀ ਦ਼ੀ ਿਸਥਤ਼ੀ ਿਬੰਧ਼ੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦ਼ੀ ਬੇਨਤ਼ੀ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡ੍ ੇਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਪੈ ਿਕਦ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡ੍ ੇਨਾਲ ਿੰਪਰਕ 

ਕ਼ੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਕਹੜਾ ਤਰ਼ੀਕਾ ਪਿੰਦ ਹੈ?     ਫੋਨ     ਈ-ਮੇਲ     USPS ਮੇਲ

*HCA ਇਮ਼ੀਗ੍ਰੇਿਨਇਮ਼ੀਗ੍ਰੇਿਨ  ਲਾਗੂਲਾਗ ੂ ਕਰਨਕਰਨ  ਦੇਦ ੇ ਉਦੇਿਾਂਉਦੇਿਾਂ  ਲਈਲਈ  ਸਕਿੇਸਕਿੇ  ਵ਼ੀਵ਼ੀ  ਇਮ਼ੀਗ੍ਰੇਿਨਇਮ਼ੀਗ੍ਰੇਿਨ  ਏਜੰਿ਼ੀਏਜੰਿ਼ੀ  ਨਾਲਨਾਲ  ਇਹਇਹ  ਜਾਣਕਾਰ਼ੀਜਾਣਕਾਰ਼ੀ  ਿਾਂਝ਼ੀਿਾਂਝ਼ੀ  ਨਹੀਂਨਹੀਂ  ਕਰਦ਼ੀ।ਕਰਦ਼ੀ। ਜੇਜ ੇ ਤੁਹਾਡ੍ਾਤੁਹਾਡ੍ਾ  SSN  ਨਹੀਂਨਹੀਂ  ਹੈਹੈ, ਤਾਂਤਾਂ  ਇਿਇਿ  ਨੰੂਨੰੂ  ਖ਼ਾਲ਼ੀਖ਼ਾਲ਼ੀ  ਛੱਡ੍ਛੱਡ੍  ਸਦਓ।ਸਦਓ।

2  ਭਾਿਾਭਾਿਾ  ਬਾਰੇਬਾਰ ੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀਜਾਣਕਾਰ਼ੀ

ਕ਼ੀ ਤੁਿੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਸਜਿ ਲਈ ਤਿੁੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ, ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਭਾਿ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼਼ੀ ਤੋਂ ਛੱੁਟ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਭਾਿਾ ਸਵੱਚ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹ?ੈ

ਨਹੀਂ   ਹਾਂ

ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਕਹੜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਵਕਲਸਪਕ ਫਾਰਮੈਟ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਭ ਦ਼ੀ ਿੂਚ਼ੀ ਬਣਾਓ 

ਕ਼ੀ ਤੁਿੀਂ ਜਾਂ ਤੁਿੀਂ ਸਜਿ ਲਈ ਅਰਜ਼਼ੀ ਦੇ ਰਹ ੇਹੋ, ਕ਼ੀ ਸਕਿੇ ਸਵਕਲਸਪਕ ਫਾਰਮੈਟ ਸਵੱਚ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹਾਂ

ਜ ੇਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਿਾਡ੍ੇ ਵਲੋਂ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਕਹੜਾ ਬਦਲਵਾਂ ਫ਼ਾਰਮੈਟ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹ?ੈ ਵੱਡ੍ੇ ਅਖਰਾਂ ਸਵੱਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼਼ੀ ਬ੍ਰੇਲ
HCA 18-001 PJ (9/22) Punjabi
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 3   ਗਰਭਗਰਭ-ਅਵਿਥਾਅਵਿਥਾ  ਬਾਰੇਬਾਰ ੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀਜਾਣਕਾਰ਼ੀ

ਕ਼ੀ ਪਸਰਵਾਰ ਸਵੱਚ ਕੋਈ ਗਰਭਵਤ਼ੀ ਹ?ੈ         ਨਹੀਂ      ਹਾਂ  

 4   ਅਖ਼ਸਤਆਰਪ੍ਰਾਪਤਅਖ਼ਸਤਆਰਪ੍ਰਾਪਤ  ਨੁਮਾਇੰਦੇਨੁਮਾਇੰਦ ੇ ਬਾਰੇਬਾਰ ੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀਜਾਣਕਾਰ਼ੀ

1. ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਬਾਲਗ਼ ਅਖ਼ਸਤਆਰਪ੍ਰਾਪਤ ਨੁਮਾਇੰਦਾ (AREP), ਪਸਰਵਾਰ ਦ਼ੀਆਂ ਿਾਰ਼ੀਆਂ ਿਸਥਤ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗ਼ੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਉਦੇਿਾਂ ਲਈ ਉਿਨੰੂ ਪਸਰਵਾਰ ਦ਼ੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 
ਦਾ ਅਖ਼ਸਤਆਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਵ਼ੀਗੇਟਰ ਜਾਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

2. ਜ ੇਇੱਕ ਅਰਜ਼਼ੀਕਰਤਾ ਮੈਡ਼੍ੀਕਲ ਿਸਥਤ਼ੀ ਕਰਕੇ AREP ਸਨਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਸਵਅਕਤ਼ੀ dshs.wa.gov/authorized-rep-form 'ਤੇ ਅਖ਼ਸਤਆਰ਼ੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ  
ਦਾ ਸਨਯੁਕਤ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ (DSHS 14-532) ਭਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ AREP ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ।  

3. ਅਖ਼ਸਤਆਰਪ੍ਰਾਪਤ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਨਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਸਤਆਰਪ੍ਰਾਪਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੰੂ ਹੇਠਾਾਂ ਸਦੱਸਤਆਂ ਲਈ ਮੰਜ਼ਰੂ਼ੀ ਸਦੰਦੇ ਹ:ੋ

•  ਖਾਤ ੇਿਬੰਧ਼ੀ ਿਾਰੇ ਮਾਮਸਲਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ।

•  ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਅਰਜ਼਼ੀ ਅਤੇ ਖਾਤ ੇਿਬੰਧ਼ੀ ਨੋਸਟਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ; ਅਤੇ

•  ਅਰਜ਼਼ੀ ਅਤੇ ਖਾਤ ੇਿਬੰਧ਼ੀ ਿਾਰ ੇਮਾਮਸਲਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ।

a. ਕ਼ੀ ਤੁਿੀਂ ਇੱਕ ਅਖ਼ਸਤਆਰਪ੍ਰਾਪਤ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਨਯੁਕਤ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ?       ਨਹੀਂ     ਹਾਂ

b. ਕ਼ੀ ਤੁਿੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ ੋਸਕ ਤੁਹਾਡ੍ਾ ਅਖ਼ਸਤਆਰਪ੍ਰਾਪਤ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਅਰਜ਼਼ੀ ਅਤੇ ਖਾਤ ੇਿਬੰਧ਼ੀ ਨੋਸਟਿ ਵ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ?     ਨਹੀਂ     ਹਾਂ

ਅਖ਼ਸਤਆਰਪ੍ਰਾਪਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ/ਿੰਿਥਾ             ਫੋਨ ਨੰਬਰ           

ਅਖ਼ਸਤਆਰਪ੍ਰਾਪਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਡ੍ਾਕ ਪਤਾ             ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ          

 5   ਤੁਹਾਡ੍ੇਤੁਹਾਡ੍ ੇ ਪਸਰਵਾਰਪਸਰਵਾਰ  ਬਾਰੇਬਾਰ ੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀਜਾਣਕਾਰ਼ੀ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣ਼ੀ ਅਰਜ਼਼ੀ ਸਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਿਾਸਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹ:ੈ ਤੁਹਾਡ੍ਾ ਜ਼ੀਵਨ-ਿਾਥ਼ੀ, ਤੁਹਾਡ੍ ੇਨਾਲ ਰਸਹੰਦੇ ਤੁਹਾਡ੍ ੇਬੱਚੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨਾਲ ਘਰ ਸਵੱਚ ਰਸਹ ਰਹ ੇਿਾਰੇ ਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਅਤੇ 
ਜ ੇਤੁਿੀਂ ਆਪਣ਼ੀ ਫ਼ੈਡ੍ਰਲ ਆਮਦਨ ਦ਼ੀ ਟੈਕਿ ਸਰਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਿਖ਼ਿ, ਤੁਿੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਸਕ ਉਹ ਇਿਦਾ ਤੁਹਾਡ੍ ੇਵਲੋਂ  ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ। ਆਪਣੇਆਪਣ ੇ ਪਸਰਵਾਰਪਸਰਵਾਰ  ਬਾਰੇਬਾਰ ੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀਜਾਣਕਾਰ਼ੀ  ਿਾਂਝ਼ੀਿਾਂਝ਼ੀ  ਕਰਨਕਰਨ  
ਲਈਲਈ  ਪੰਨਾਪੰਨਾ 9 ਤੋਂਤੋਂ 16 ਦ਼ੀਦ਼ੀ  ਵਰਤੋਂਵਰਤੋਂ  ਕਰੋਕਰ।ੋ।

ਜ ੇਤੁਿੀਂ ਸਕਿੇ ਦ਼ੀ ਟੈਕਿ ਸਰਟਰਨ 'ਤੇ ਟੈਕਿ-ਆਿਸਰਤ ਦੇ ਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਉਮ਼ੀਦ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੈਕਿ ਫ਼ਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਿਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਿਾਸਮਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ,  
ਜ ੋਤੁਹਾਡ੍ ੇਅਤੇ ਤੁਹਾਡ੍ੇ ਨਾਲ ਰਸਹਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੈਕਿ ਭਰਨ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

 6   ਮੁੱ ਖਮੁੱ ਖ  ਅਰਜ਼਼ੀਕਰਤਾਅਰਜ਼਼ੀਕਰਤਾ (ਖੁ਼ਦਖੁ਼ਦ)

ਪਸਹਲਾ ਨਾਂ         M.I.     ਆਖ਼ਰ਼ੀ ਨਾਂ          ਜਨਮ-ਤਾਰ਼ੀਖ਼ (ਮਮ/ਦਦ/ਿਿਿਿ)        

ਕ਼ੀ ਇਹ ਸਵਅਕਤ਼ੀ ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ?    ਨਹੀਂ      ਹਾਂ  

ਤੁਹਾਡ੍ ੇਨਾਲ ਸਰਿਤਾ:      

(ਕਵਰੇਜਕਵਰੇਜ  ਲਈਲਈ  ਅਪਲਾਈਅਪਲਾਈ  ਨਾਨਾ  ਕਰਨਕਰਨ  ਵਾਲ਼ੇਵਾਲ਼ੇ  ਲੋਕਾਂਲੋਕਾਂ  ਲਈਲਈ, ਿੋਿਲਿੋਿਲ  ਸਿਸਕਓਸਰਟ਼ੀਸਿਸਕਓਸਰਟ਼ੀ  ਨੰਬਰਨੰਬਰ  (SSN) ਨੰਬਰਨੰਬਰ  ਜਾਂਜਾਂ  ਨਾਗਸਰਕਤਾਨਾਗਸਰਕਤਾ  ਿਸਥਤ਼ੀਿਸਥਤ਼ੀ  ਮੁਹੱਈਆਮੁਹੱਈਆ  ਕਰਨਾਕਰਨਾ  ਅਖ਼ਸਤਆਰ਼ੀਅਖ਼ਸਤਆਰ਼ੀ  ਹੈਹੈ) 

ਨਾਗਸਰਕ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਸਰਕ ਦਰਜਾ: (ਇੱਕ 'ਤੇ ਸਨਿਾਨ ਲਾਓ)

    U.S. ਨਾਗਸਰਕ ਜਾਂ U.S. ਵਿਨ਼ੀਕ         U.S. ਸਵੱਚ ਕਾਨੰੂਨ਼ੀ ਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਮ਼ੌਜੂਦ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਸਰਕ        ਹੋਰ

ਿੋਿਲਿੋਿਲ  ਸਿਸਕਓਸਰਟ਼ੀਸਿਸਕਓਸਰਟ਼ੀ  ਨੰਬਰਨੰਬਰ (SSN):           

ਿਵੈਿਵੈ

http://www.dshs.wa.gov/authorized-rep-form
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ਜ ੇਤੁਿੀਂ ਕਾਨੰੂਨ਼ੀ ਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਮ਼ੌਜੂਦ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਸਰਕ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਸਦੱਤ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਭਰੋ:

ਇਮ਼ੀਗ੍ਰੇਿਨ-ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਦ਼ੀ ਸਕਿਮ:        "A" ਨੰਬਰ:         ਰਿ਼ੀਦ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੰਬਰ:     

ਸਵਦੇਿ਼ੀ ਪਾਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ:              ਜਾਰ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਦੇਿ:           

ਦੇਿ ਸਵੱਚ ਆਉਣ ਦ਼ੀ ਤਾਰ਼ੀਖ਼: (ਮਮ/ਦਦ/ਿਿਿਿ)          ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਦ਼ੀ ਸਮਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦ਼ੀ ਤਾਰ਼ੀਖ਼: (ਮਮ/ਦਦ/ਿਿਿਿ)    

ਮ਼ੌਜੂਦਾ ਿਾਲ ਲਈ ਿੰਭਾਸਵਤ ਟੈਕਿ ਭਰਨ ਦ਼ੀ ਿਸਥਤ਼ੀਮ਼ੌਜੂਦਾ ਿਾਲ ਲਈ ਿੰਭਾਸਵਤ ਟੈਕਿ ਭਰਨ ਦ਼ੀ ਿਸਥਤ਼ੀ (ਇੱਕ ਚੁਣੋਇੱਕ ਚੁਣੋ)

  ਸਿੰਗਲ ਟੈਕਿ ਭਰਨੇ             ਅਰਜ਼਼ੀ 'ਤੇ ਸਕਿੇ ਦਾ ਟੈਕਿ-ਆਿਸਰਤ 

  ਪਸਰਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖ਼ੀ              ਅਰਜ਼਼ੀ 'ਤੇ ਸਕਿੇ ਦਾ ਟੈਕਿ-ਆਿਸਰਤ ਨਹੀਂ

  ਆਿਸਰਤ ਬੱਚ ੇਨਾਲ ਯੋਗ ਸਵਧਵਾ (ਸਵਧੁਰ)          ਸਵਅਕਤ਼ੀ ਨਾ ਤਾਂ ਟੈਕਿ ਭਰਦਾ ਹ ੈਨਾ ਹ਼ੀ ਟੈਕਿ-ਆਿਸਰਤ ਿ਼ੀ

  ਸਵਆਹੁਤਾ ਵੱਖਰ ੇਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਿ ਭਰਦਾ ਹੈ

  ਸਵਆਹੁਤਾ ਿਾਂਝੇ ਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਿ ਭਰਦਾ ਹੈ:

   ਟੈਕਿ ਭਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁੱ ਖ ਸਵਅਕਤ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ:                     

ਕ਼ੀ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਸਪਛਲੇ ਿਾਲ ਟੈਕਿ ਭਰਨ ਦ਼ੀ ਉਹ਼ੀ ਿਸਥਤ਼ੀ ਹ,ੈ ਜ ੋਉੱਪਰ ਸਦੱਤੇ ਗਏ ਮ਼ੌਜੂਦਾ ਿਾਲ ਸਵੱਚ ਿ਼ੀ?  ਨਹੀਂ     ਹਾਂ   

ਜ ੇਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਪਛਲੇ ਿਾਲ ਦਾ ਟੈਕਿ ਭਰਨ ਦ਼ੀ ਿਸਥਤ਼ੀ:  (ਇਿ ਿੁਆਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡ੍ੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ ਲਈ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਯੋਗਤਾ ਇਿ ਿੁਆਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡ੍ੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ ਲਈ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਅਿਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾਤੇ ਅਿਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ)

ਜ ੇਤੁਿੀਂ ਇਿ ਕੈਲੰਡ੍ਰ ਿਾਲ ਦੇ 11/01 ਅਤੇ 12/31 ਸਵਚਕਾਰ ਇਹ ਅਰਜ਼਼ੀ ਿਬਸਮਟ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਕ਼ੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਮ਼ੀਦ ਹੈ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਅਗਲੇ ਿਾਲ ਉਿ਼ੀ ਟੈਕਿ ਿਸਥਤ਼ੀ ਨਾਲ ਟੈਕਿ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਸਜਵੇਂ ਤੁਿੀਂ 

ਇਿ ਿਾਲ ਭਸਰਆ ਹੈ?    ਨਹੀਂ    ਹਾਂ  

ਬੰਿਬੰਿ (ਅਖ਼ਸਤਆਰ਼ੀ ਅਖ਼ਸਤਆਰ਼ੀ – ਲਾਗੂ ਿਾਸਰਆਂਂ  ਲਾਗੂ ਿਾਸਰਆਂਂ 'ਤੇ ਸਨਿਾਨ ਲਾਓਤੇ ਸਨਿਾਨ ਲਾਓ) 

  ਅਮਰ਼ੀਕ਼ੀ ਇੰਡ਼੍ੀਅਨ ਜਾਂ ਅਲਾਿਕਾ ਦੇ ਮੂਲ-ਸਨਵਾਿ਼ੀ    ਸਫ਼ਲ਼ੀਪ਼ੀਨੋ        ਲਾਓਿ਼ੀਅਨ         ਵ਼ੀਅਤਨਾਮ਼ੀ

  ਏਸਿਆਈ ਭਾਰਤ਼ੀ          ਗੁਆਮੈਨ਼ੀਅਨ      ਹੋਰ ਏਸਿਆਈ ਪੈਿ਼ੀਸਫ਼ਕ ਆਈਲੈਂਡ੍ਰ    ਗੋਰੇ

  ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਅਫ਼ਰ਼ੀਕ਼ੀ ਅਮਰ਼ੀਕਨ        ਹਵਾਈਅਨ       ਹੋਰ ਬੰਿ       

  ਕੰਬੋਡ਼੍ੀਅਨ           ਜਪਾਨ਼ੀ       ਿਮੋਅਨ        

  ਚ਼ੀਨ਼ੀ            ਕੋਰ਼ੀਅਨ       ਥਾਈ           

ਕ਼ੀ ਤੁਿੀਂ ਸਹਿਪੈਸਨਕ, ਲੈਟ਼ੀਨੋ ਜਾਂ ਿਪੈਸਨਿ ਮੂਲ ਦੇ ਹੋ?

  ਸਕਉਬਨ         ਮੈਕਿ਼ੀਕਨ/ਮੈਕਿ਼ੀਕਨ ਅਮਰ਼ੀਕਨ/ਸਚਕੈਨੋ    ਿਪੈਸਨਿ/ਸਹਿਪੈਸਨਕ ਨਹੀਂ  

  ਹੋਰ ਿਪੈਸਨਿ/ਸਹਿਪੈਸਨਕ      ਸਪਉਰਤ ੋਸਰਕਨ

ਅਿੀਂਅਿੀਂ  ਇਹਇਹ  ਜਾਣਕਾਰ਼ੀਜਾਣਕਾਰ਼ੀ  ਇਕੱਠਾ਼ੀਇਕੱਠਾ਼ੀ  ਸਕਉਂਸਕਉਂ  ਕਰਦੇਕਰਦ ੇ ਹਾਂਹਾਂ – ਅਿੀਂ ਇਿ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਹਤ-ਸਨਰਪੱਖਤਾ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਾਸਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। 
ਤੁਹਾਡ੍ ੇਵਲੋਂ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ, ਸਿਹਤ ਪਲਾਨ ਸਵੱਚ ਰਸਜਿਟ੍ਰੇਿਨ ਦ਼ੀ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਿਮਰੱਥਾ ਸਵੱਚ ਅਸੜੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗ਼ੀ। 

ਕ਼ੀ ਤੁਿੀਂ ਅਮਰ਼ੀਕ਼ੀ ਇੰਡ਼੍ੀਅਨ ਜਾਂ ਅਲਾਿਕਾ ਦੇ ਮੂਲ-ਸਨਵਾਿ਼ੀ ਹੋ?          ਨਹੀਂ     ਹਾਂ
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 7  ਜ਼ੀਵਨਜ਼ੀਵਨ-ਿਾਥ਼ੀਿਾਥ਼ੀ  ਜਾਂਜਾਂ  ਹੋਰਹੋਰ  ਮਾਤਾਮਾਤਾ-ਸਪਤਾਸਪਤਾ (ਜੇਜ ੇ ਘਰਘਰ  ਸਵੱਚਸਵੱਚ  ਰਸਹਰਸਹ  ਰਹੇਰਹੇ  ਹਨਹਨ)

ਪਸਹਲਾਂ ਨਾਂ         M.I.     ਅੰਤਮ ਨਾਂ          ਜਨਮ-ਤਾਰ਼ੀਖ਼ (ਮਮ/ਦਦ/ਿਿਿਿ)  

ਕ਼ੀ ਇਹ ਸਵਅਕਤ਼ੀ ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ?    ਨਹੀਂ        ਹਾਂ      ਜਨਮ-ਿਮੇਂ ਸਮੱਸਥਆ ਸਗਆ ਸਲੰਗ          ਮਰਦ        ਔਰਤ

ਤੁਹਾਡ੍ਾ ਸਰਿਤਾ (ਜ਼ੀਵਨ-ਿਾਥ਼ੀ, ਸਬਨਾ ਸਵਆਹ ਕ਼ੀਸਤਆਂ ਜ਼ੀਵਨ-ਿਾਥ਼ੀ ਵਾਂਗ ਰਸਹਣਾ,ਪਾਰਟਨਰ)

(ਕਵਰੇਜਕਵਰੇਜ  ਲਈਲਈ  ਅਪਲਾਈਅਪਲਾਈ  ਨਾਨਾ  ਕਰਨਕਰਨ  ਵਾਲ਼ੇਵਾਲ਼ੇ  ਲੋਕਾਂਲੋਕਾਂ  ਲਈਲਈ, ਿੋਿਲਿੋਿਲ  ਸਿਸਕਓਸਰਟ਼ੀਸਿਸਕਓਸਰਟ਼ੀ  ਨੰਬਰਨੰਬਰ (SSN) ਨੰਬਰਨੰਬਰ  ਜਾਂਜਾਂ  ਨਾਗਸਰਕਤਾਨਾਗਸਰਕਤਾ  ਿਸਥਤ਼ੀਿਸਥਤ਼ੀ  ਮੁਹੱਈਆਮੁਹੱਈਆ  ਕਰਨਾਕਰਨਾ  ਅਖ਼ਸਤਆਰ਼ੀਅਖ਼ਸਤਆਰ਼ੀ  ਹੈਹੈ) 

ਨਾਗਸਰਕ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਸਰਕ ਦਰਜਾ: (ਇੱਕ 'ਤੇ ਸਨਿਾਨ ਲਾਓ)

     U.S. ਨਾਗਸਰਕ ਜਾਂ U.S. ਵਿਨ਼ੀਕ         U.S. ਸਵੱਚ ਕਾਨੰੂਨ਼ੀ ਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਮ਼ੌਜੂਦ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਸਰਕ        ਹੋਰ

ਿੋਿਲਿੋਿਲ ਸਿਸਕਓਸਰਟ਼ੀਸਿਸਕਓਸਰਟ਼ੀ ਨੰਬਰਨੰਬਰ(SSN):    

ਜ ੇਤੁਿੀਂ ਕਾਨੰੂਨ਼ੀ ਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਮ਼ੌਜੂਦ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਸਰਕ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਸਦੱਤ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਭਰੋ:

ਇਮ਼ੀਗ੍ਰੇਿਨ-ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਦ਼ੀ ਸਕਿਮ:        "A" ਨੰਬਰ:         ਰਿ਼ੀਦ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੰਬਰ:     

ਸਵਦੇਿ਼ੀ ਪਾਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ:              ਜਾਰ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਦੇਿ:           

ਦੇਿ ਸਵੱਚ ਆਉਣ ਦ਼ੀ ਤਾਰ਼ੀਖ਼: (ਮਮ/ਦਦ/ਿਿਿਿ)          ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਦ਼ੀ ਸਮਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦ਼ੀ ਤਾਰ਼ੀਖ਼: (ਮਮ/ਦਦ/ਿਿਿਿ )   

ਮ਼ੌਜੂਦਾ ਿਾਲ ਲਈ ਿੰਭਾਸਵਤ ਟੈਕਿ ਭਰਨ ਦ਼ੀ ਿਸਥਤ਼ੀਮ਼ੌਜੂਦਾ ਿਾਲ ਲਈ ਿੰਭਾਸਵਤ ਟੈਕਿ ਭਰਨ ਦ਼ੀ ਿਸਥਤ਼ੀ (ਇੱਕ ਚੁਣੋਇੱਕ ਚੁਣੋ)  

  ਸਿੰਗਲ ਟੈਕਿ ਭਰਨੇ             ਅਰਜ਼਼ੀ 'ਤੇ ਸਕਿੇ ਦਾ ਟੈਕਿ-ਆਿਸਰਤ 

  ਪਸਰਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖ਼ੀ              ਅਰਜ਼਼ੀ 'ਤੇ ਸਕਿੇ ਦਾ ਟੈਕਿ-ਆਿਸਰਤ ਨਹੀਂ

  ਆਿਸਰਤ ਬੱਚ ੇਨਾਲ ਯੋਗ ਸਵਧਵਾ (ਸਵਧੁਰ)          ਸਵਅਕਤ਼ੀ ਨਾ ਤਾਂ ਟੈਕਿ ਭਰਦਾ ਹ ੈਨਾ ਹ਼ੀ ਟੈਕਿ-ਆਿਸਰਤ ਿ਼ੀ

  ਸਵਆਹੁਤਾ ਵੱਖਰ ੇਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਿ ਭਰਦਾ ਹੈ

  ਸਵਆਹੁਤਾ ਿਾਂਝੇ ਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਿ ਭਰਦਾ ਹੈ:

   ਟੈਕਿ ਭਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁੱ ਖ ਸਵਅਕਤ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ:                      

ਕ਼ੀ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਸਪਛਲੇ ਿਾਲ ਟੈਕਿ ਭਰਨ ਦ਼ੀ ਉਹ਼ੀ ਿਸਥਤ਼ੀ ਹ,ੈ ਜ ੋਉੱਪਰ ਸਦੱਤੇ ਗਏ ਮ਼ੌਜੂਦਾ ਿਾਲ ਸਵੱਚ ਿ਼ੀ?     ਨਹੀਂ    ਹਾਂ        

ਜ ੇਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਪਛਲੇ ਿਾਲ ਦ਼ੀ ਟੈਕਿ ਭਰਨ ਦ਼ੀ ਿਸਥਤ਼ੀ ਸਲਖ:ੋ  (ਇਿ ਿੁਆਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡ੍ੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ ਲਈ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਯੋਗਤਾਇਿ ਿੁਆਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡ੍ੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ ਲਈ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਯੋਗਤਾ  'ਤੇ ਅਿਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾਤੇ ਅਿਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ)

ਜ ੇਤੁਿੀਂ ਇਿ ਕੈਲੰਡ੍ਰ ਿਾਲ ਦੇ 11/01 ਅਤੇ 12/31 ਸਵਚਕਾਰ ਇਹ ਅਰਜ਼਼ੀ ਿਬਸਮਟ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਕ਼ੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਮ਼ੀਦ ਹੈ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਅਗਲੇ ਿਾਲ ਉਿ਼ੀ ਟੈਕਿ ਿਸਥਤ਼ੀ ਨਾਲ ਟੈਕਿ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਸਜਵੇਂ ਤੁਿੀਂ 

ਇਿ ਿਾਲ ਭਸਰਆ ਹੈ?    ਨਹੀਂ    ਹਾਂ  



ਪੰਨਾ 29 ਦਾ 13

ਬੰਿਬੰਿ (ਅਖ਼ਸਤਆਰ਼ੀਅਖ਼ਸਤਆਰ਼ੀ – ਲਾਗੂ ਿਾਸਰਆਂਂਲਾਗੂ ਿਾਸਰਆਂ ਂ'ਤੇ ਸਨਿਾਨ ਲਾਓਤੇ ਸਨਿਾਨ ਲਾਓ)

 ਅਮਰ਼ੀਕ਼ੀ ਇੰਡ਼੍ੀਅਨ ਜਾਂ ਅਲਾਿਕਾ ਦੇ ਮੂਲ-ਸਨਵਾਿ਼ੀ   ਸਫ਼ਲ਼ੀਪ਼ੀਨੋ      ਲਾਓਿ਼ੀਅਨ        ਵ਼ੀਅਤਨਾਮ਼ੀ

 ਏਸਿਆਈ ਭਾਰਤ਼ੀ         ਗੁਆਮੈਨ਼ੀਅਨ    ਹੋਰ ਏਸਿਆਈ ਪੈਿ਼ੀਸਫ਼ਕ ਆਈਲੈਂਡ੍ਰ   ਗੋਰੇ

 ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਅਫ਼ਰ਼ੀਕ਼ੀ ਅਮਰ਼ੀਕਨ       ਹਵਾਈਅਨ     ਹੋਰ ਬੰਿ

 ਕੰਬੋਡ਼੍ੀਅਨ          ਜਪਾਨ਼ੀ     ਿਮੋਅਨ

 ਚ਼ੀਨ਼ੀ            ਕੋਰ਼ੀਅਨ     ਥਾਈ

ਕ਼ੀ ਤੁਿੀਂ ਸਹਿਪੈਸਨਕ, ਲੈਟ਼ੀਨੋ ਜਾਂ ਿਪੈਸਨਿ ਮੂਲ ਦੇ ਹੋ?

 ਸਕਉਬਨ     ਮੈਕਿ਼ੀਕਨ/ਮੈਕਿ਼ੀਕਨ ਅਮਰ਼ੀਕਨ/ਸਚਕੈਨੋ    ਿਪੈਸਨਿ/ਸਹਿਪੈਸਨਕ ਨਹੀਂ

 ਹੋਰ ਿਪੈਸਨਿ/ਸਹਿਪੈਸਨਕ    ਸਪਉਰਤ ੋਸਰਕਨ 

ਅਿੀਂਅਿੀਂ ਇਹਇਹ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਇਕੱਠਾ਼ੀਇਕੱਠਾ਼ੀ ਸਕਉਂਸਕਉਂ ਕਰਦੇਕਰਦ ੇਹਾਂਹਾਂ – ਅਿੀਂ ਇਿ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਹਤ-ਸਨਰਪੱਖਤਾ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਾਸਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। 
ਤੁਹਾਡ੍ ੇਵਲੋਂ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ, ਸਿਹਤ ਪਲਾਨ ਸਵੱਚ ਰਸਜਿਟ੍ਰੇਿਨ ਦ਼ੀ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਿਮਰੱਥਾ ਸਵੱਚ ਅਸੜੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗ਼ੀ।

ਕ਼ੀ ਤੁਿੀਂ ਅਮਰ਼ੀਕ਼ੀ ਇੰਡ਼੍ੀਅਨ ਜਾਂ ਅਲਾਿਕਾ ਦੇ ਮੂਲ-ਸਨਵਾਿ਼ੀ ਹੋ?          ਨਹੀਂ     ਹਾਂ

 8  ਬੱਸਚਆਂਬੱਸਚਆਂ/ਟੈਕਿਟੈਕਿ  ਆਿਸਰਤਾਂਆਿਸਰਤਾਂ/ਪਸਰਵਾਰਪਸਰਵਾਰ  ਦੇਦ ੇ ਹੋਰਨਾਂਹੋਰਨਾਂ  ਮੈਂਬਰਾਂਮੈਂਬਰਾਂ  ਦਾਦਾ  ਨਾਂਨਾਂ  ਸਲਖੋਸਲਖੋ #1

ਪਸਹਲਾ ਨਾਂ         M.I.     ਆਖ਼ਰ਼ੀ ਨਾਂ          ਜਨਮ-ਤਾਰ਼ੀਖ਼ (ਮਮ/ਦਦ/ਿਿਿਿ)  

ਕ਼ੀ ਇਹ ਸਵਅਕਤ਼ੀ ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹ?ੈ        ਨਹੀਂ     ਹਾਂ   ਜਨਮ-ਿਮੇਂ ਸਮੱਸਥਆ ਸਗਆ ਸਲੰਗ          ਮਰਦ     ਔਰਤ

ਤੁਹਾਡ੍ ੇਨਾਲ ਸਰਿਤਾ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਬੱਚਾ, ਪੋਤਾ/ਪੋਤ਼ੀ, ਦੋਹਤਾ/ਦੋਹਤ਼ੀ, ਭਾਣਜਾ/ਭਤ਼ੀਜਾ, ਭਾਣਜ਼ੀ /ਭਤ਼ੀਜ਼ੀ/ਭਤ਼ੀਜ਼ੀ/ਭੈਣ/ਭਰਾ) 

(ਕਵਰੇਜਕਵਰੇਜ  ਲਈਲਈ  ਅਪਲਾਈਅਪਲਾਈ  ਨਾਨਾ  ਕਰਨਕਰਨ  ਵਾਲ਼ੇਵਾਲ਼ੇ  ਲੋਕਾਂਲੋਕਾਂ  ਲਈਲਈ,  ਿੋਿਲਿੋਿਲ  ਸਿਸਕਓਸਰਟ਼ੀਸਿਸਕਓਸਰਟ਼ੀ  ਨੰਬਰਨੰਬਰ (SSN) ਨੰਬਰਨੰਬਰ  ਜਾਂਜਾਂ  ਨਾਗਸਰਕਤਾਨਾਗਸਰਕਤਾ  ਿਸਥਤ਼ੀਿਸਥਤ਼ੀ  ਮੁਹੱਈਆਮੁਹੱਈਆ  ਕਰਨਾਕਰਨਾ  ਅਖ਼ਸਤਆਰ਼ੀਅਖ਼ਸਤਆਰ਼ੀ  ਹੈਹੈ) 

ਨਾਗਸਰਕ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਸਰਕ ਦਰਜਾ: (ਇੱਕ 'ਤੇ ਸਨਿਾਨ ਲਾਓ)

   U.S. ਨਾਗਸਰਕ ਜਾਂ U.S. ਵਿਨ਼ੀਕ         U.S. ਸਵੱਚ ਕਾਨੰੂਨ਼ੀ ਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਮ਼ੌਜੂਦ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਸਰਕ         ਹੋਰ

ਿੋਿਲਿੋਿਲ  ਸਿਸਕਓਸਰਟ਼ੀਸਿਸਕਓਸਰਟ਼ੀ  ਨੰਨੰਬਰਬਰ (SSN): 

ਜ ੇਤੁਿੀਂ ਕਾਨੰੂਨ਼ੀ ਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਮ਼ੌਜੂਦ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਸਰਕ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਸਦੱਤ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਭਰੋ:

ਇਮ਼ੀਗ੍ਰੇਿਨ ਦੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਦ਼ੀ ਸਕਿਮ:       "A" ਨੰਬਰ:         ਰਿ਼ੀਦ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੰਬਰ:     

ਸਵਦੇਿ਼ੀ ਪਾਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ:              ਜਾਰ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਦੇਿ:           

ਦੇਿ ਸਵੱਚ ਆਉਣ ਦ਼ੀ ਤਾਰ਼ੀਖ਼: (ਮਮ/ਦਦ/ਿਿਿਿ)          ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਦ਼ੀ ਸਮਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦ਼ੀ ਤਾਰ਼ੀਖ਼: (ਮਮ/ਦਦ/ਿਿਿਿ)    
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ਮ਼ੌਜੂਦਾ ਿਾਲ ਲਈ ਿੰਭਾਸਵਤ ਟੈਕਿ ਭਰਨ ਦ਼ੀ ਿਸਥਤ਼ੀਮ਼ੌਜੂਦਾ ਿਾਲ ਲਈ ਿੰਭਾਸਵਤ ਟੈਕਿ ਭਰਨ ਦ਼ੀ ਿਸਥਤ਼ੀ (ਇੱਕ ਚੁਣੋਇੱਕ ਚੁਣੋ)

 ਸਿੰਗਲ ਟੈਕਿ ਭਰਨੇ            ਅਰਜ਼਼ੀ 'ਤੇ ਸਕਿੇ ਦਾ ਟੈਕਿ-ਆਿਸਰਤ 

 ਪਸਰਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖ਼ੀ             ਅਰਜ਼਼ੀ 'ਤੇ ਸਕਿੇ ਦਾ ਟੈਕਿ-ਆਿਸਰਤ ਨਹੀਂ

 ਆਿਸਰਤ ਬੱਚ ੇਨਾਲ ਯੋਗ ਸਵਧਵਾ (ਸਵਧੁਰ)         ਸਵਅਕਤ਼ੀ ਨਾ ਤਾਂ ਟੈਕਿ ਭਰਦਾ ਹ ੈਨਾ ਹ਼ੀ ਟੈਕਿ-ਆਿਸਰਤ ਿ਼ੀ

 ਸਵਆਹੁਤਾ ਵੱਖਰ ੇਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਿ ਭਰਦਾ ਹੈ

 ਸਵਆਹੁਤਾ ਿਾਂਝੇ ਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਿ ਭਰਦਾ ਹੈ:

 ਟੈਕਿ ਭਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁੱ ਖ ਸਵਅਕਤ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ:              

ਕ਼ੀ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਸਪਛਲੇ ਿਾਲ ਟੈਕਿ ਭਰਨ ਦ਼ੀ ਉਹ਼ੀ ਿਸਥਤ਼ੀ ਹ,ੈ ਜ ੋਉੱਪਰ ਸਦੱਤੇ ਗਏ ਮ਼ੌਜੂਦਾ ਿਾਲ ਸਵੱਚ ਿ਼ੀ?     ਨਹੀਂ    ਹਾਂ    

ਜ ੇਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਪਛਲੇ ਿਾਲ ਦ਼ੀ ਟੈਕਿ ਭਰਨ ਦ਼ੀ ਿਸਥਤ਼ੀ ਸਲਖੋ:  (ਇਿ ਿੁਆਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡ੍ੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ ਲਈ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਯੋਗਤਾਇਿ ਿੁਆਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡ੍ੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ ਲਈ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਅਿਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾਤੇ ਅਿਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ)

ਜ ੇਤੁਿੀਂ ਇਿ ਕੈਲੰਡ੍ਰ ਿਾਲ ਦੇ 11/01 ਅਤੇ 12/31 ਸਵਚਕਾਰ ਇਹ ਅਰਜ਼਼ੀ ਿਬਸਮਟ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਕ਼ੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਮ਼ੀਦ ਹੈ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਅਗਲੇ ਿਾਲ ਉਿ਼ੀ ਟੈਕਿ ਿਸਥਤ਼ੀ ਨਾਲ ਟੈਕਿ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਸਜਵੇਂ ਤੁਿੀਂ 

ਇਿ ਿਾਲ ਭਸਰਆ ਹੈ?     ਨਹੀਂ    ਹਾਂ  

ਬੰਿਬੰਿ (ਅਖ਼ਸਤਆਰ਼ੀਅਖ਼ਸਤਆਰ਼ੀ – ਲਾਗੂ ਿਾਸਰਆਂਲਾਗੂ ਿਾਸਰਆ ਂ'ਤੇ ਸਨਿਾਨ ਲਾਓਤੇ ਸਨਿਾਨ ਲਾਓ)

 ਅਮਰ਼ੀਕ਼ੀ ਇੰਡ਼੍ੀਅਨ ਜਾਂ ਅਲਾਿਕਾ ਦੇ ਮੂਲ-ਸਨਵਾਿ਼ੀ   ਸਫ਼ਲ਼ੀਪ਼ੀਨੋ      ਲਾਓਿ਼ੀਅਨ        ਵ਼ੀਅਤਨਾਮ਼ੀ

 ਏਸਿਆਈ ਭਾਰਤ਼ੀ         ਗੁਆਮੈਨ਼ੀਅਨ    ਹੋਰ ਏਸਿਆਈ ਪੈਿ਼ੀਸਫ਼ਕ ਆਈਲੈਂਡ੍ਰ   ਗੋਰੇ

 ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਅਫ਼ਰ਼ੀਕ਼ੀ ਅਮਰ਼ੀਕਨ       ਹਵਾਈਅਨ     ਹੋਰ ਬੰਿ

 ਕੰਬੋਡ਼੍ੀਅਨ          ਜਪਾਨ਼ੀ     ਿਮੋਅਨ

 ਚ਼ੀਨ਼ੀ           ਕੋਰ਼ੀਅਨ     ਥਾਈ

ਕ਼ੀਕ਼ੀ  ਤੁਿੀਂਤੁਿੀਂ  ਸਹਿਪੈਸਨਕਸਹਿਪੈਸਨਕ, ਲੈਟ਼ੀਨੋਲੈਟ਼ੀਨੋ  ਜਾਂਜਾਂ  ਿਪੈਸਨਿਿਪੈਸਨਿ  ਮੂਲਮੂਲ  ਦੇਦ ੇ ਹੋਹੋ?

 ਸਕਉਬਨ    ਮੈਕਿ਼ੀਕਨ/ਮੈਕਿ਼ੀਕਨ ਅਮਰ਼ੀਕਨ/ਸਚਕੈਨੋ o   ਿਪੈਸਨਿ/ਸਹਿਪੈਸਨਕ ਨਹੀਂ

 ਹੋਰ ਿਪੈਸਨਿ/ਸਹਿਪੈਸਨਕ   ਸਪਉਰਤ ੋਸਰਕਨ 

ਅਿੀਂਅਿੀਂ  ਇਹਇਹ  ਜਾਣਕਾਰ਼ੀਜਾਣਕਾਰ਼ੀ  ਇਕੱਠਾ਼ੀਇਕੱਠਾ਼ੀ  ਸਕਉਂਸਕਉਂ  ਕਰਦੇਕਰਦ ੇ ਹਾਂਹਾਂ– ਅਿੀਂ ਇਿ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਹਤ-ਸਨਰਪੱਖਤਾ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਾਸਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। 
ਤੁਹਾਡ੍ ੇਵਲੋਂ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ, ਸਿਹਤ ਪਲਾਨ ਸਵੱਚ ਰਸਜਿਟ੍ਰੇਿਨ ਦ਼ੀ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਿਮਰੱਥਾ ਸਵੱਚ ਅਸੜੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗ਼ੀ। 

ਕ਼ੀ ਤੁਿੀਂ ਅਮਰ਼ੀਕ਼ੀ ਇੰਡ਼੍ੀਅਨ ਜਾਂ ਅਲਾਿਕਾ ਦੇ ਮੂਲ-ਸਨਵਾਿ਼ੀ ਹੋ?          ਨਹੀਂ     ਹਾਂ

 8  ਬੱਸਚਆਂਬੱਸਚਆਂ/ਟੈਕਿਟੈਕਿ  ਆਿਸਰਤਾਂਆਿਸਰਤਾਂ/ਪਸਰਵਾਰਪਸਰਵਾਰ  ਦੇਦ ੇ ਹੋਰਨਾਂਹੋਰਨਾਂ  ਮੈਂਬਰਾਂਮੈਂਬਰਾਂ  ਦਾਦਾ  ਨਾਂਨਾਂ  ਸਲਖੋਸਲਖ ੋ   #2

ਪਸਹਲਾ ਨਾਂ         M.I.     ਆਖ਼ਰ਼ੀ ਨਾਂ          ਜਨਮ-ਤਾਰ਼ੀਖ਼ (ਮਮ/ਦਦ/ਿਿਿਿ)         

ਕ਼ੀ ਇਹ ਸਵਅਕਤ਼ੀ ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ?        ਨਹੀਂ     ਹਾਂ   ਜਨਮ-ਿਮੇਂ ਸਮੱਸਥਆ ਸਗਆ ਸਲੰਗ          ਮਰਦ     ਔਰਤ

ਤੁਹਾਡ੍ ੇਨਾਲ ਸਰਿਤਾ  (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਬੱਚਾ, ਪੋਤਾ/ਪੋਤ਼ੀ, ਦੋਹਤਾ/ਦੋਹਤ਼ੀ, ਭਾਣਜਾ/ਭਤ਼ੀਜਾ, ਭਾਣਜ਼ੀ /ਭਤ਼ੀਜ਼ੀ/ਭਤ਼ੀਜ਼ੀ/ਭੈਣ/ਭਰਾ)
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(ਕਵਰੇਜਕਵਰੇਜ  ਲਈਲਈ  ਅਪਲਾਈਅਪਲਾਈ  ਨਾਨਾ  ਕਰਨਕਰਨ  ਵਾਲ਼ੇਵਾਲ਼ੇ  ਲੋਕਾਂਲੋਕਾਂ  ਲਈਲਈ, ਿੋਿਲਿੋਿਲ  ਸਿਸਕਓਸਰਟ਼ੀਸਿਸਕਓਸਰਟ਼ੀ  ਨੰਬਰਨੰਬਰ  (SSN) ਨੰਬਰਨੰਬਰ  ਜਾਂਜਾਂ  ਨਾਗਸਰਕਤਾਨਾਗਸਰਕਤਾ  ਿਸਥਤ਼ੀਿਸਥਤ਼ੀ  ਮੁਹੱਈਆਮੁਹੱਈਆ  ਕਰਨਾਕਰਨਾ  ਅਖ਼ਸਤਆਰ਼ੀਅਖ਼ਸਤਆਰ਼ੀ  ਹੈਹੈ) 

ਨਾਗਸਰਕ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਸਰਕ ਦਰਜਾ: (ਇੱਕ 'ਤੇ ਸਨਿਾਨ ਲਾਓ)

    U.S. ਨਾਗਸਰਕ ਜਾਂ U.S. ਵਿਨ਼ੀਕ         U.S. ਸਵੱਚ ਕਾਨੰੂਨ਼ੀ ਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਮ਼ੌਜੂਦ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਸਰਕ        ਹੋਰ

ਿੋਿਲਿੋਿਲ  ਸਿਸਕਓਸਰਟ਼ੀਸਿਸਕਓਸਰਟ਼ੀ  ਨੰਬਰਨੰਬਰ (SSN):    

ਜ ੇਤੁਿੀਂ ਕਾਨੰੂਨ਼ੀ ਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਮ਼ੌਜੂਦ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਸਰਕ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਸਦੱਤ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਭਰੋ:

ਇਮ਼ੀਗ੍ਰੇਿਨ-ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਦ਼ੀ ਸਕਿਮ:        "A" ਨੰਬਰ:         ਰਿ਼ੀਦ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਰਨੰਬਰ:     

ਸਵਦੇਿ਼ੀ ਪਾਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ:              ਜਾਰ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਦੇਿ:           

ਦੇਿ ਸਵੱਚ ਆਉਣ ਦ਼ੀ ਤਾਰ਼ੀਖ਼: (ਮਮ/ਦਦ/ਿਿਿਿ)          ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਦ਼ੀ ਸਮਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦ਼ੀ ਤਾਰ਼ੀਖ਼: (ਮਮ/ਦਦ/ਿਿਿਿ)    

ਮ਼ੌਜੂਦਾ ਿਾਲ ਲਈ ਿੰਭਾਸਵਤ ਟੈਕਿ ਭਰਨ ਦ਼ੀ ਿਸਥਤ਼ੀਮ਼ੌਜੂਦਾ ਿਾਲ ਲਈ ਿੰਭਾਸਵਤ ਟੈਕਿ ਭਰਨ ਦ਼ੀ ਿਸਥਤ਼ੀ (ਇੱਕ ਚੁਣੋਇੱਕ ਚੁਣੋ)

 ਸਿੰਗਲ ਟੈਕਿ ਭਰਨੇ            ਅਰਜ਼਼ੀ 'ਤੇ ਸਕਿੇ ਦਾ ਟੈਕਿ-ਆਿਸਰਤ 

 ਪਸਰਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖ਼ੀ             ਅਰਜ਼਼ੀ 'ਤੇ ਸਕਿੇ ਦਾ ਟੈਕਿ-ਆਿਸਰਤ

 ਆਿਸਰਤ ਬੱਚ ੇਨਾਲ ਯੋਗ ਸਵਧਵਾ (ਸਵਧੁਰ)         ਸਵਅਕਤ਼ੀ ਨਾ ਤਾਂ ਟੈਕਿ ਭਰਦਾ ਹ ੈਨਾ ਹ਼ੀ ਟੈਕਿ-ਆਿਸਰਤ ਿ਼ੀ

 ਸਵਆਹੁਤਾ ਵੱਖਰ ੇਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਿ ਭਰਦਾ ਹੈ

 ਸਵਆਹੁਤਾ ਿਾਂਝੇ ਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਿ ਭਰਦਾ ਹੈ:

 ਟੈਕਿ ਭਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁੱ ਖ ਸਵਅਕਤ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ:               

ਕ਼ੀ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਸਪਛਲੇ ਿਾਲ ਟੈਕਿ ਭਰਨ ਦ਼ੀ ਉਹ਼ੀ ਿਸਥਤ਼ੀ ਹ,ੈ ਜ ੋਉੱਪਰ ਸਦੱਤੇ ਗਏ ਮ਼ੌਜੂਦਾ ਿਾਲ ਸਵੱਚ ਿ਼ੀ?    ਨਹੀਂ    ਹਾਂ    

ਜ ੇਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਪਛਲੇ ਿਾਲ ਦ਼ੀ ਟੈਕਿ ਭਰਨ ਦ਼ੀ ਿਸਥਤ਼ੀ ਸਲਖ:ੋ  (ਇਿ ਿੁਆਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡ੍ੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ ਲਈ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਯੋਗਤਾਇਿ ਿੁਆਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡ੍ੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ ਲਈ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਯੋਗਤਾ  'ਤੇ ਅਿਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾਤੇ ਅਿਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ)

ਜ ੇਤੁਿੀਂ ਇਿ ਕੈਲੰਡ੍ਰ ਿਾਲ ਦੇ 11/01 ਅਤੇ 12/31 ਸਵਚਕਾਰ ਇਹ ਅਰਜ਼਼ੀ ਿਬਸਮਟ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਕ਼ੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਮ਼ੀਦ ਹੈ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਅਗਲੇ ਿਾਲ ਉਿ਼ੀ ਟੈਕਿ ਿਸਥਤ਼ੀ ਨਾਲ ਟੈਕਿ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਸਜਵੇਂ ਤੁਿੀਂ 

ਇਿ ਿਾਲ ਭਸਰਆ ਹੈ?        ਨਹੀਂ     ਹਾਂ  

ਬੰਿਬੰਿ (ਅਖ਼ਸਤਆਰ਼ੀਅਖ਼ਸਤਆਰ਼ੀ – ਲਾਗੂ ਿਾਸਰਆਂ 'ਤੇ ਸਨਿਾਨ ਲਾਓਲਾਗੂ ਿਾਸਰਆਂ 'ਤੇ ਸਨਿਾਨ ਲਾਓ)

 ਅਮਰ਼ੀਕ਼ੀ ਇੰਡ਼੍ੀਅਨ ਜਾਂ ਅਲਾਿਕਾ ਦੇ ਮੂਲ-ਸਨਵਾਿ਼ੀ   ਸਫ਼ਲ਼ੀਪ਼ੀਨੋ      ਲਾਓਿ਼ੀਅਨ        ਵ਼ੀਅਤਨਾਮ਼ੀ

 ਏਸਿਆਈ ਭਾਰਤ਼ੀ         ਗੁਆਮੈਨ਼ੀਅਨ    ਹੋਰ ਏਸਿਆਈ ਪੈਿ਼ੀਸਫ਼ਕ ਆਈਲੈਂਡ੍ਰ   ਗੋਰੇ

 ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਅਫ਼ਰ਼ੀਕ਼ੀ ਅਮਰ਼ੀਕਨ       ਹਵਾਈਅਨ     ਹੋਰ ਬੰਿ

 ਕੰਬੋਡ਼੍ੀਅਨ          ਜਪਾਨ਼ੀ     ਿਮੋਅਨ

 ਚ਼ੀਨ਼ੀ           ਕੋਰ਼ੀਅਨ     ਥਾਈ
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ਕ਼ੀ ਤੁਿੀਂ ਸਹਿਪੈਸਨਕ, ਲੈਟ਼ੀਨੋ ਜਾਂ ਿਪੈਸਨਿ ਮੂਲ ਦੇ ਹੋ?

 ਸਕਉਬਨ    ਮੈਕਿ਼ੀਕਨ/ਮੈਕਿ਼ੀਕਨ ਅਮਰ਼ੀਕਨ/ਸਚਕੈਨੋ    ਿਪੈਸਨਿ/ਸਹਿਪੈਸਨਕ ਨਹੀਂ  

 ਹੋਰ ਿਪੈਸਨਿ/ਸਹਿਪੈਸਨਕ     ਸਪਉਰਤ ੋਸਰਕਨ 

ਅਿੀਂਅਿੀਂ  ਇਹਇਹ  ਜਾਣਕਾਰ਼ੀਜਾਣਕਾਰ਼ੀ  ਇਕੱਠਾ਼ੀਇਕੱਠਾ਼ੀ  ਸਕਉਂਸਕਉਂ  ਕਰਦੇਕਰਦ ੇ ਹਾਂਹਾਂ – ਅਿੀਂ ਇਿ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਹਤ-ਸਨਰਪੱਖਤਾ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਾਸਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। 
ਤੁਹਾਡ੍ ੇਵਲੋਂ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ, ਸਿਹਤ ਪਲਾਨ ਸਵੱਚ ਰਸਜਿਟ੍ਰੇਿਨ ਦ਼ੀ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਿਮਰੱਥਾ ਸਵੱਚ ਅਸੜੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗ਼ੀ। 

ਕ਼ੀ ਤੁਿੀਂ ਅਮਰ਼ੀਕ਼ੀ ਇੰਡ਼੍ੀਅਨ ਜਾਂ ਅਲਾਿਕਾ ਦੇ ਮੂਲ-ਸਨਵਾਿ਼ੀ ਹੋ?          ਨਹੀਂ    ਹਾਂ

 8  ਬੱਸਚਆਂਬੱਸਚਆਂ/ਟੈਕਿਟੈਕਿ-ਆਿਸਰਤਆਿਸਰਤ/ਪਸਰਵਾਰਪਸਰਵਾਰ  ਦੇਦ ੇ ਹੋਰਹੋਰ  ਮੈਂਬਰਮੈਂਬਰ  #3

ਪਸਹਲਾ ਨਾਂ         M.I.     ਆਖ਼ਰ਼ੀ ਨਾਂ          ਜਨਮ-ਤਾਰ਼ੀਖ਼ (ਮਮ/ਦਦ/ਿਿਿਿ)  

ਕ਼ੀ ਇਹ ਸਵਅਕਤ਼ੀ ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ?    ਨਹੀਂ     ਹਾਂ   ਜਨਮ-ਿਮੇਂ ਸਮੱਸਥਆ ਸਗਆ ਸਲੰਗ    ਮਰਦ   ਔਰਤ

ਤੁਹਾਡ੍ ੇਨਾਲ ਸਰਿਤਾ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਬੱਚਾ, ਪੋਤਾ/ਪੋਤ਼ੀ, ਦੋਹਤਾ/ਦੋਹਤ਼ੀ, ਭਾਣਜਾ/ਭਤ਼ੀਜਾ, ਭਾਣਜ਼ੀ /ਭਤ਼ੀਜ਼ੀ/ਭਤ਼ੀਜ਼ੀ, ਭੈਣ/ਭਰਾ) 

(ਕਵਰੇਜਕਵਰੇਜ  ਲਈਲਈ  ਅਪਲਾਈਅਪਲਾਈ  ਨਾਨਾ  ਕਰਨਕਰਨ  ਵਾਲ਼ੇਵਾਲ਼ੇ  ਲੋਕਾਂਲੋਕਾਂ  ਲਈਲਈ,  ਿੋਿਲਿੋਿਲ  ਸਿਸਕਓਸਰਟ਼ੀਸਿਸਕਓਸਰਟ਼ੀ  ਨੰਬਰਨੰਬਰ (SSN) ਨੰਬਰਨੰਬਰ  ਜਾਂਜਾਂ  ਨਾਗਸਰਕਤਾਨਾਗਸਰਕਤਾ  ਿਸਥਤ਼ੀਿਸਥਤ਼ੀ  ਮੁਹੱਈਆਮੁਹੱਈਆ  ਕਰਨਾਕਰਨਾ  ਅਖ਼ਸਤਆਰ਼ੀਅਖ਼ਸਤਆਰ਼ੀ  ਹੈਹੈ) 

ਨਾਗਸਰਕ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਸਰਕ ਦਰਜਾ: (ਇੱਕ 'ਤੇ ਸਨਿਾਨ ਲਾਓ)

     U.S. ਨਾਗਸਰਕ ਜਾਂ U.S. ਵਿਨ਼ੀਕ         U.S. ਸਵੱਚ ਕਾਨੰੂਨ਼ੀ ਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਮ਼ੌਜੂਦ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਸਰਕ        ਹੋਰ

ਿੋਿਲਿੋਿਲ  ਸਿਸਕਓਸਰਟ਼ੀਸਿਸਕਓਸਰਟ਼ੀ  ਨੰਨੰਬਰਬਰ (SSN): 

ਜ ੇਤੁਿੀਂ ਕਾਨੰੂਨ਼ੀ ਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਮ਼ੌਜੂਦ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਸਰਕ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਸਦੱਤ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਭਰੋ:

ਇਮ਼ੀਗ੍ਰੇਿਨ-ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਦ਼ੀ ਸਕਿਮ:        "A" ਨੰਬਰ:         ਰਿ਼ੀਦ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਰਨੰਬਰ:     

ਸਵਦੇਿ਼ੀ ਪਾਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ:              ਜਾਰ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਦੇਿ:           

ਦੇਿ ਸਵੱਚ ਆਉਣ ਦ਼ੀ ਤਾਰ਼ੀਖ਼: (ਮਮ/ਦਦ/ਿਿਿਿ)          ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਦ਼ੀ ਸਮਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦ਼ੀ ਤਾਰ਼ੀਖ਼: (ਮਮ/ਦਦ/ਿਿਿਿ)    

ਮ਼ੌਜੂਦਾ ਿਾਲ ਲਈ ਿੰਭਾਸਵਤ ਟੈਕਿ ਭਰਨ ਦ਼ੀ ਿਸਥਤ਼ੀਮ਼ੌਜੂਦਾ ਿਾਲ ਲਈ ਿੰਭਾਸਵਤ ਟੈਕਿ ਭਰਨ ਦ਼ੀ ਿਸਥਤ਼ੀ (ਇੱਕ ਚੁਣੋਇੱਕ ਚੁਣੋ)

 ਸਿੰਗਲ ਟੈਕਿ ਭਰਨੇ            ਅਰਜ਼਼ੀ 'ਤੇ ਸਕਿੇ ਦਾ ਟੈਕਿ-ਆਿਸਰਤ 

 ਪਸਰਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖ਼ੀ             ਅਰਜ਼਼ੀ 'ਤੇ ਸਕਿੇ ਦਾ ਟੈਕਿ-ਆਿਸਰਤ

 ਆਿਸਰਤ ਬੱਚ ੇਨਾਲ ਯੋਗ ਸਵਧਵਾ (ਸਵਧੁਰ)         ਸਵਅਕਤ਼ੀ ਨਾ ਤਾਂ ਟੈਕਿ ਭਰਦਾ ਹ ੈਨਾ ਹ਼ੀ ਟੈਕਿ ਆਿਸਰਤ ਿ਼ੀ

 ਸਵਆਹੁਤਾ ਿਾਂਝੇ ਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਿ ਭਰਦਾ ਹੈ

 ਸਵਆਹੁਤਾ ਿਾਂਝੇ ਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਿ ਭਰਦਾ ਹੈ:

   ਟੈਕਿ ਭਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁੱ ਖ ਸਵਅਕਤ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ:               

ਕ਼ੀ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਸਪਛਲੇ ਿਾਲ ਟੈਕਿ ਭਰਨ ਦ਼ੀ ਉਹ਼ੀ ਿਸਥਤ਼ੀ ਹ,ੈ ਜ ੋਉੱਪਰ ਸਦੱਤੇ ਗਏ ਮ਼ੌਜੂਦਾ ਿਾਲ ਸਵੱਚ ਿ਼ੀ?          ਨਹੀਂ     ਹਾਂ    
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ਜ ੇਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਪਛਲੇ ਿਾਲ ਟੈਕਿ ਭਰਨ ਦ਼ੀ ਿਸਥਤ਼ੀ ਦੱਿੋ:  (ਇਿ ਿੁਆਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡ੍ੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ ਲਈ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਯੋਗਤਾ ਇਿ ਿੁਆਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡ੍ੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ ਲਈ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਅਿਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾਤੇ ਅਿਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ)

ਜ ੇਤੁਿੀਂ ਇਿ ਕੈਲੰਡ੍ਰ ਿਾਲ ਦੇ 11/01 ਅਤੇ 12/31 ਸਵਚਕਾਰ ਇਹ ਅਰਜ਼਼ੀ ਿਬਸਮਟ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਕ਼ੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਮ਼ੀਦ ਹੈ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਅਗਲੇ ਿਾਲ ਉਿ਼ੀ ਟੈਕਿ ਿਸਥਤ਼ੀ ਨਾਲ ਟੈਕਿ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਸਜਵੇਂ ਤੁਿੀਂ 

ਇਿ ਿਾਲ ਭਸਰਆ ਹੈ?        ਨਹੀਂ     ਹਾਂ  

ਬੰਿ ਬੰਿ (ਅਖ਼ਸਤਆਰ਼ੀ ਅਖ਼ਸਤਆਰ਼ੀ – ਲਾਗੂ ਿਾਸਰਆਂ  ਲਾਗੂ ਿਾਸਰਆਂ 'ਤੇ ਸਨਿਾਨ ਲਾਓਤੇ ਸਨਿਾਨ ਲਾਓ)

 ਅਮਰ਼ੀਕ਼ੀ ਇੰਡ਼੍ੀਅਨ ਜਾਂ ਅਲਾਿਕਾ ਦੇ ਮੂਲ-ਸਨਵਾਿ਼ੀ   ਸਫ਼ਲ਼ੀਪ਼ੀਨੋ      ਲਾਓਿ਼ੀਅਨ        ਵ਼ੀਅਤਨਾਮ਼ੀ

 ਏਸਿਆਈ ਭਾਰਤ਼ੀ         ਗੁਆਮੈਨ਼ੀਅਨ    ਹੋਰ ਏਸਿਆਈ ਪੈਿ਼ੀਸਫ਼ਕ ਆਈਲੈਂਡ੍ਰ   ਗੋਰੇ

 ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਅਫ਼ਰ਼ੀਕ਼ੀ ਅਮਰ਼ੀਕਨ       ਹਵਾਈਅਨ     ਹੋਰ ਬੰਿ

 ਕੰਬੋਡ਼੍ੀਅਨ          ਜਪਾਨ਼ੀ     ਿਮੋਅਨ

 ਚ਼ੀਨ਼ੀ           ਕੋਰ਼ੀਅਨ     ਥਾਈ

ਕ਼ੀ ਤੁਿੀਂ ਸਹਿਪੈਸਨਕ, ਲੈਟ਼ੀਨੋ ਜਾਂ ਿਪੈਸਨਿ ਮੂਲ ਦੇ ਹੋ?

 ਸਕਉਬਨ    ਮੈਕਿ਼ੀਕਨ/ਮੈਕਿ਼ੀਕਨ ਅਮਰ਼ੀਕਨ/ਸਚਕੈਨੋ    ਿਪੈਸਨਿ/ਸਹਿਪੈਸਨਕ ਨਹੀਂ

 ਹੋਰ ਿਪੈਸਨਿ/ਸਹਿਪੈਸਨਕ   ਸਪਉਰਤ ੋਸਰਕਨ 

ਅਿੀਂਅਿੀਂ  ਇਹਇਹ  ਜਾਣਕਾਰ਼ੀਜਾਣਕਾਰ਼ੀ  ਇਕੱਠਾ਼ੀਇਕੱਠਾ਼ੀ  ਸਕਉਂਸਕਉਂ  ਕਰਦੇਕਰਦ ੇ ਹਾਂਹਾਂ  – ਅਿੀਂ ਇਿ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਹਤ-ਸਨਰਪੱਖਤਾ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਾਸਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। 
ਤੁਹਾਡ੍ ੇਵਲੋਂ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ, ਸਿਹਤ ਪਲਾਨ ਸਵੱਚ ਰਸਜਿਟ੍ਰੇਿਨ ਦ਼ੀ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਿਮਰੱਥਾ ਸਵੱਚ ਅਸੜੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗ਼ੀ। 

ਕ਼ੀ ਤੁਿੀਂ ਅਮਰ਼ੀਕ਼ੀ ਇੰਡ਼੍ੀਅਨ ਜਾਂ ਅਲਾਿਕਾ ਦੇ ਮੂਲ-ਸਨਵਾਿ਼ੀ ਹੋ?    ਨਹੀਂ    ਹਾਂ

ਪਸਰਵਾਰਪਸਰਵਾਰ  ਦੇਦ ੇ ਹੋਰਨਾਂਹੋਰਨਾਂ  ਮੈਂਬਰਾਂਮੈਂਬਰਾਂ  ਨੰੂਨੰੂ  ਿਾਸਮਲਿਾਸਮਲ  ਕਰਨਕਰਨ  ਲਈਲਈ, ਇਿਇਿ  ਨਾਲਨਾਲ  ਹਰਹਰ  ਸਵਅਕਤ਼ੀਸਵਅਕਤ਼ੀ  ਲਈਲਈ  ਬੇਨਤ਼ੀਬੇਨਤ਼ੀ  ਕ਼ੀਤ਼ੀਕ਼ੀਤ਼ੀ  ਗਈਗਈ  ਜਾਣਕਾਰ਼ੀਜਾਣਕਾਰ਼ੀ  ਵਾਲ਼਼ੀਵਾਲ਼਼ੀ  ਿ਼ੀਟਿ਼ੀਟ  ਨੱਥ਼ੀਨੱਥ਼ੀ  ਕਰੋ।ਕਰੋ।

 9  ਤੁਹਾਡ੍ੇਤੁਹਾਡ੍ ੇ ਪਸਰਵਾਰਪਸਰਵਾਰ  ਬਾਰੇਬਾਰ ੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀਜਾਣਕਾਰ਼ੀ

ਅਮਰ਼ੀਕ਼ੀਅਮਰ਼ੀਕ਼ੀ  ਇੰਡ਼੍ੀਅਨਇੰਡ਼੍ੀਅਨ  ਅਤੇਅਤੇ  ਅਲਾਿਕਾਅਲਾਿਕਾ  ਦੇਦ ੇ ਮੂਲਮੂਲ-ਸਨਵਾਿ਼ੀਸਨਵਾਿ਼ੀ

ਅਮਰ਼ੀਕ਼ੀ ਇੰਡ਼੍ੀਅਨ ਅਤੇ ਅਲਾਿਕਾ ਦੇ ਮੂਲ-ਸਨਵਾਿ਼ੀ, ਖ਼ਾਿ ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ ਿੁਰੱਸਖਆਵਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਵਾੱਸਿੰਗਟਨ ਹੈਲਥਪਲਾਨਫ਼ਾਈਡਂ੍ਰ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਾਿ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਿੀਂ ਸਜਿ ਮੈਂਬਰ 
ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਉਹ ਅਮਰ਼ੀਕ਼ੀ ਇੰਡ਼੍ੀਅਨ ਜਾਂ ਅਲਾਿਕਾ ਦਾ ਮੂਲ-ਸਨਵਾਿ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਿ ਵਾਿਤੇ ਹੇਠਾਾਂ ਸਦੱਤਾ ਚਾਰਟ ਪੂਰਾ ਭਰੋ।

ਸਵਅਕਤ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ               ਕਬ਼ੀਲੇ ਦਾ ਨਾਂ             

ਫ਼ੈਡ੍ਰਲ ਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਮਾਣਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਕਬ਼ੀਲੇ, ਬੈਂਡ੍, ਪੂਬਲੋ ਜਾਂ ਰੈਂਚੇਰ਼ੀਆ ਦਾ ਮੈਂਬਰ; 

ਅਲਾਿਕਾ ਮੂਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈ ਜਾਂ ਸਵਲੇਜ ਕਾਰਪੋਰੇਿਨ ਸਵੱਚ ਸਹੱਿੇਦਾਰ    ਨਹੀਂ    ਹਾਂ

ਸਵਅਕਤ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ               ਕਬ਼ੀਲੇ ਦਾ ਨਾਂ             

ਫ਼ੈਡ੍ਰਲ ਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਮਾਣਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਕਬ਼ੀਲੇ, ਬੈਂਡ੍, ਪੂਬਲੋ ਜਾਂ ਰੈਂਚੇਰ਼ੀਆ ਦਾ ਮੈਂਬਰ; 
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ਅਲਾਿਕਾ ਮੂਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈ ਜਾਂ ਸਵਲੇਜ ਕਾਰਪੋਰੇਿਨ ਸਵੱਚ ਸਹੱਿੇਦਾਰ             ਨਹੀਂ   ਹਾਂ

ਸਵਅਕਤ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ               ਕਬ਼ੀਲੇ ਦਾ ਨਾਂ              

ਫ਼ੈਡ੍ਰਲ ਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਮਾਣਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਕਬ਼ੀਲੇ, ਬੈਂਡ੍, ਪੂਬਲੋ ਜਾਂ ਰੈਂਚੇਰ਼ੀਆ ਦਾ ਮੈਂਬਰ; 

ਅਲਾਿਕਾ ਮੂਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈ ਜਾਂ ਸਵਲੇਜ ਕਾਰਪੋਰੇਿਨ ਸਵੱਚ ਸਹੱਿੇਦਾਰ             ਨਹੀਂ   ਹਾਂ

ਸਵਅਕਤ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ               ਕਬ਼ੀਲੇ ਦਾ ਨਾਂ             

ਫ਼ੈਡ੍ਰਲ ਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਮਾਣਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਕਬ਼ੀਲੇ, ਬੈਂਡ੍, ਪੂਬਲੋ ਜਾਂ ਰੈਂਚੇਰ਼ੀਆ ਦਾ ਮੈਂਬਰ; 

ਅਲਾਿਕਾ ਮੂਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾਈ ਜਾਂ ਸਵਲੇਜ ਕਾਰਪੋਰੇਿਨ ਸਵੱਚ ਸਹੱਿੇਦਾਰ             ਨਹੀਂ   ਹਾਂ

ਸਰਹਾਇਿਸਰਹਾਇਿ

ਵਾੱਸਿੰਗਟਨ ਦਾ ਵਿਨ਼ੀਕ ਉਹ ਿਖ਼ਿ ਹ,ੈ ਜ ੋਇਿ ਿਮੇਂ ਵਾੱਸਿੰਗਟਨ ਸਵੱਚ ਰਸਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਉਿਦਾ ਵਾੱਸਿੰਗਟਨ ਸਵੱਚ ਰਸਹਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਇਿ ਸਵੱਚ ਸਬਨਾ ਪੱਕੇ ਪਤ ੇਦੇ ਰਸਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਿਾਸਮਲ ਹਨ; ਜਾਂ 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਖ਼ਿ, ਜੋ ਨ਼ੌ ਕਰ਼ੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਨ਼ੌ ਕਰ਼ੀ ਦ਼ੀ ਭਾਲ ਸਵੱਚ ਿਟੇਟ ਸਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕ਼ੀ ਹਰ ਿਖ਼ਿ ਵਾੱਸਿੰਗਟਨ ਿਟੇਟ ਸਰਹਾਇਿ ਲਈ ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ?        ਨਹੀਂ   ਹਾਂ  

ਜ ੇਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵ਼ੀ, ਜ ੋਵਿਨ਼ੀਕ ਕ਼ੌਣ ਨਹੀਂ ਹ,ੈਸਲਖੋ:                         

ਤਮਾਖੂਤਮਾਖ ੂ ਦ਼ੀਦ਼ੀ  ਵਰਤੋਂਵਰਤੋਂ

ਕ਼ੀ ਇਿ ਅਰਜ਼਼ੀ ਸਵੱਚ ਿਾਸਮਲ ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਸਕਿੇ ਵ਼ੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਪਛਲੇ 6 ਮਹ਼ੀਸਨਆਂ ਸਵੱਚ ਤਮਾਖੂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦ਼ੀ ਨੇਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਹੈ            ਨਹੀਂ   ਹਾਂ  

ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਭਰੋ:                            
(ਇਿਇਿ  ਿੁਆਲਿੁਆਲ  ਲਈਲਈ  ਤੁਹਾਡ੍ੇਤੁਹਾਡ੍ ੇ ਜਵਾਬਜਵਾਬ  ਦਾਦਾ  ਐੱਪਲਐੱਪਲ  ਹੈਲਥਹੈਲਥ  ਲਈਲਈ  ਤੁਹਾਡ਼੍ੀਤੁਹਾਡ਼੍ੀ  ਯੋਗਤਾਯੋਗਤਾ 'ਤੇਤ ੇ ਅਿਰਅਿਰ  ਨਹੀਂਨਹੀਂ  ਪੈਂਦਾਪੈਂਦਾ)

ਅਿਮਰੱਥਅਿਮਰੱਥ  (ਅਪੰਗਅਪੰਗ)  ਟੈਕਿਟੈਕਿ-ਆਿਸਰਤਆਿਸਰਤ  ਬਾਲਗ਼ਬਾਲਗ਼

ਅਿਮਰੱਥ (ਅਪੰਗ) ਟੈਕਿ-ਆਿਸਰਤ ਬਾਲਗ਼, ਉਹ ਸਵਅਕਤ਼ੀ ਹ,ੈ ਜ ੋਅਿਮਰੱਥਾ (ਅਪੰਗਤਾ) ਕਰਕੇ ਨ਼ੌ ਕਰ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕਦਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਆਿਸਰਤ ਹੈ।

ਕ਼ੀ ਤੁਹਾਡ੍ਾ ਬੱਚਾ ਬਾਲਗ਼ ਹ,ੈ ਜ ੋ26 ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਅਿਮਰੱਥ (ਅਪੰਗ) ਆਿਸਰਤ ਹ?ੈ            ਨਹੀਂ     ਹਾਂ  

ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਭਰੋ:                             
(ਇਿਇਿ  ਿੁਆਲਿੁਆਲ  ਲਈਲਈ  ਤੁਹਾਡ੍ੇਤੁਹਾਡ੍ ੇ ਜਵਾਬਜਵਾਬ  ਦਾਦਾ  ਐੱਪਲਐੱਪਲ  ਹੈਲਥਹੈਲਥ  ਲਈਲਈ  ਤੁਹਾਡ਼੍ੀਤੁਹਾਡ਼੍ੀ  ਯੋਗਤਾਯੋਗਤਾ 'ਤੇਤ ੇ ਅਿਰਅਿਰ  ਨਹੀਂਨਹੀਂ  ਪੈਂਦਾਪੈਂਦਾ)
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ਜੇਲ੍ਹਜੇਲ੍ਹ  ਅਤੇਅਤੇ  ਕੈਦਕੈਦ  ਬਾਰੇਬਾਰ ੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀਜਾਣਕਾਰ਼ੀ

1. ਕ਼ੀ ਤੁਿੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਖਿ, ਸਜਿ ਲਈ ਤੁਿੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਕੈਦ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ?             ਨਹੀਂ     ਹਾਂ  

ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਭਰ:ੋ        

2. ਕ਼ੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਫ਼ੈਿਲਾ ਹੋਣਾ ਹ?ੈ      ਨਹੀਂ   ਹਾਂ

3. ਕ਼ੀ ਸਰਹਾ ਹੋਣ ਦ਼ੀ ਤਾਰ਼ੀਖ਼ 30 ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦ਼ੀ ਹ?ੈ              ਨਹੀਂ    ਹਾਂ

ਵੋਟਰਵੋਟਰ  ਰਸਜਿਟ੍ਰੇਿਨਰਸਜਿਟ੍ਰੇਿਨ

ਸਜੱਥੇਸਜੱਥ ੇ ਤੁਿੀਂਤੁਿੀਂ  ਇਿਇਿ  ਿਮੇਂਿਮੇਂ  ਰਸਹੰਦੇਰਸਹੰਦ ੇ ਹੋਹੋ, ਜੇਜ ੇ ਵੋਟਵੋਟ  ਲਈਲਈ  ਤੁਹਾਡ਼੍ੀਤੁਹਾਡ਼੍ੀ  ਰਸਜਿਟ੍ਰੇਿਨਰਸਜਿਟ੍ਰੇਿਨ  ਨਹੀਂਨਹੀਂ  ਹੋਹਈੋਈ, ਤਾਂਤਾਂ  ਕ਼ੀਕ਼ੀ  ਤੁਿੀਂਤੁਿੀਂ  ਵੋਟਵੋਟ  ਲਈਲਈ  ਤੁਹਾਡ਼੍ੀਤੁਹਾਡ਼੍ੀ  ਰਸਜਿਟ੍ਰੇਿਨਰਸਜਿਟ੍ਰੇਿਨ  ਕਰਾਉਣਾਕਰਾਉਣਾ  ਚਾਹੁੰ ਦੇਚਾਹੁੰ ਦ ੇ ਹੋਹੋ?       ਨਹੀਂ    ਹਾਂ    

ਜ ੇਤੁਿੀਂ “ਹਾਂ” ਦ਼ੀ ਚੋਣ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੋਟਰ ਰਸਜਿਟ੍ਰੇਿਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗ਼ੀ।

ਰਸਜਿਟ੍ਰੇਿਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੋਟ ਲਈ ਰਸਜਿਟ੍ਰੇਿਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹ ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਦੱਤ਼ੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼਼ੀ ਮਦਦ ਦ਼ੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ  ਕੋਈ ਅਿਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ।

ਜ ੇਤੁਿੀਂ ਵੋਟਰ ਰਸਜਿਟ੍ਰੇਿਨ ਅਰਜ਼਼ੀ ਭਰਨ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਸਿੰਗਟਨ ਦ਼ੀ ਟੋਲ-ਫ਼੍ਰ਼ੀ ਵੋਟਰ ਰਸਜਿਟ੍ਰੇਿਨ ਹਾੱਟਲਾਈਨ 1-800-448-4881 'ਤੇ ਿਹਾਇਤਾ ਸਮਲ ਿਕਦ਼ੀ ਹੈ। ਮਦਦ ਲੈਣ 
ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਿਲਾ ਤੁਹਾਡ੍ਾ ਹੈ। ਤੁਿੀਂ ਗੁਪਤ ਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਵ਼ੀ ਅਰਜ਼਼ੀ ਭਰ ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਸਕ ਸਕਿੇ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਸਜਿਟ੍ਰੇਿਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡ੍ ੇਹੱਕ ਜਾਂ ਵੋਟ ਲਈ ਰਸਜਿਟ੍ਰੇਿਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹ ਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਸਜਿਟ੍ਰੇਿਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਿਲਾ ਲੈਣ ਸਵੱਚ 
ਰਾਜ਼ਦਾਰ਼ੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡ੍ ੇਹੱਕ ਸਵੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼਼ੀ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਵਾੱਸਿੰਗਟਨ ਿਟੇਟ ਦ਼ੀ ਚੋਣ ਸਡ੍ਵ਼ੀਜ਼ਨ Washington State Election Division, PO Box 40229, Olympia, WA 98504 ਕੋਲ 
ਸਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ, elections@sos.wa.gov 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਜਾਂ 1-800-448-4881 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਢੁਕਵੇਂਢੁਕਵੇਂ  ਸਿਹਤਸਿਹਤ  ਪਲਾਨਪਲਾਨ  ਵਾਿਤੇਵਾਿਤੇ  ਅਰਜ਼਼ੀਅਰਜ਼਼ੀ  ਪਾਉਣਪਾਉਣ  ਵਾਸਲ਼ਆਂਵਾਸਲ਼ਆਂ  ਲਈਲਈ  ਦਿਤਖ਼ਤਦਿਤਖ਼ਤ

ਰੁਕੋਰੁਕੋ:  ਤੁਿੀਂਤੁਿੀਂ  ਮੁਫ਼ਤਮੁਫ਼ਤ  ਜਾਂਜਾਂ  ਘੱਟ-ਲਾਗਤਘੱਟ-ਲਾਗਤ  ਵਾਲ਼਼ੀਵਾਲ਼਼ੀ  ਕਵਰੇਜਕਵਰੇਜ  ਲਈਲਈ  ਹੱਕਦਾਰਹੱਕਦਾਰ  ਹੋਹ ੋ ਿਕਦੇਿਕਦੇ  ਹੋ।ਹੋ।  ਜੇਜ ੇ ਤੁਿੀਂਤੁਿੀਂ  ਆਪਣ਼ੀਆਪਣ਼ੀ  ਆਮਦਨਆਮਦਨ  ਬਾਰੇਬਾਰ ੇ ਸਵਚਾਰਸਵਚਾਰ  (ਗੱਲਬਾਤਗੱਲਬਾਤ) ਨਹੀਂਨਹੀਂ  ਕਰਨਾਕਰਨਾ  ਚਾਹੁੰ ਦੇਚਾਹੁੰ ਦ ੇ ਅਤੇਅਤੇ  ਢੁਕਵੇਂਢੁਕਵੇਂ  ਸਿਹਤਸਿਹਤ  ਪਲਾਨਪਲਾਨ  (QHP)  ਸਵੱਚਸਵੱਚ 
ਰਸਜਿਟ੍ਰੇਿਨਰਸਜਿਟ੍ਰੇਿਨ  ਕਰਾਉਣਾਕਰਾਉਣਾ  ਚਾਹੁੰ ਦੇਚਾਹੁੰ ਦ ੇ ਹੋਹੋ,  ਤਾਂਤਾਂ  ਹੇਠਾਾਂਹੇਠਾਾਂ  ਦਿਤਖ਼ਤਦਿਤਖ਼ਤ  ਕਰੋਕਰ ੋ ਅਤੇਅਤੇ  ਆਪਣ਼ੀਆਪਣ਼ੀ  ਅਰਜ਼਼ੀਅਰਜ਼਼ੀ  ਿਬਸਮਟਿਬਸਮਟ  ਕਰੋ।ਕਰੋ।  ਤੁਹਾਨੰੂਤੁਹਾਨੰੂ,  ਤੁਹਾਡ਼੍ੀਤੁਹਾਡ਼੍ੀ  ਸਿਹਤਸਿਹਤ  ਕਵਰੇਜਕਵਰੇਜ  ਦ਼ੀਦ਼ੀ  ਪੂਰ਼ੀਪੂਰ਼ੀ  ਲਾਗਤਲਾਗਤ  ਦਾਦਾ  ਭੁਗਤਾਨਭੁਗਤਾਨ  ਕ਼ੀਤਾਕ਼ੀਤਾ  ਜਾਏਗਾਜਾਏਗਾ  ਅਤੇਅਤੇ  ਤੁਹਾਨੰੂਤੁਹਾਨੰੂ  ਅਰਜ਼਼ੀਅਰਜ਼਼ੀ  ਦਾਦਾ  
ਸਹੱਿਾਸਹੱਿਾ  2  ਭਰਨਭਰਨ  ਦ਼ੀਦ਼ੀ  ਲੋੜਲੋੜ  ਨਹੀਂਨਹੀਂ  ਹੈ।ਹੈ।

ਮੈ ਪੜ੍ਹ ਸਲਆ ਹ ੈਜਾਂ ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਜੰ਼ਮੇਵਾਰ਼ੀਆਂ ਬਾਰ ੇਚੰਗ਼ੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਮਝਾ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਹੈ।

ਇਿ ਅਰਜ਼਼ੀ 'ਤੇ ਦਿਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ, ਤੁਿੀਂ ਵਾੱਸਿੰਗਟਨ ਹੈਲਥਪਲਾਨਫ਼ਾਈਡਂ੍ਰ ਵਲੋਂ  ਿਟੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੈਡ੍ਰਲ ਏਜੰਿ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਿਾਂਝ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਹਮਤ਼ੀ ਸਦੱਤ਼ੀ ਹੈ।

ਦਿਤਖ਼ਤ                        ਤਾਰ਼ੀਖ਼      

ਜਾਰ਼ੀਜਾਰ਼ੀ: ਆਪਣਾਆਪਣਾ  ਬ਼ੀਮਾਬ਼ੀਮਾ  ਪ੍ਰ਼ੀਮ਼ੀਅਮਪ੍ਰ਼ੀਮ਼ੀਅਮ  ਘਟਾਉਣਘਟਾਉਣ  ਲਈਲਈ  ਵਾੱਸਿਗਟਨਵਾੱਸਿਗਟਨ  ਐੱਪਲਐੱਪਲ  ਹੈਲਥਹੈਲਥ (Medicaid) ਜਾਂਜਾਂ  ਟੈਕਿਟੈਕਿ  ਕ੍ਰੈਸਡ੍ਟਾਂਕ੍ਰੈਸਡ੍ਟਾਂ  ਲਈਲਈ  ਅਪਲਾਈਅਪਲਾਈ  ਕਰਨਕਰਨ  ਵਾਿਤੇਵਾਿਤੇ, ਤੁਹਾਨੰੂਤੁਹਾਨੰੂ  ਇਿਇਿ  ਅਰਜ਼਼ੀਅਰਜ਼਼ੀ  ਦਾਦਾ  
ਸਹੱਿਾਸਹੱਿਾ 2 ਜ਼ਰੂਰਜ਼ਰੂਰ  ਭਰਨਾਭਰਨਾ  ਚਾਹ਼ੀਦਾਚਾਹ਼ੀਦਾ  ਹੈ।ਹੈ।

mailto:elections@sos.wa.gov
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ਸਹੱਿਾਸਹੱਿਾ 2

 1   ਸਿਹਤਸਿਹਤ  ਬ਼ੀਮਾਬ਼ੀਮਾ  ਜਾਣਕਾਰ਼ੀਜਾਣਕਾਰ਼ੀ

ਕ਼ੀ ਤੁਿੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਸਜਿ ਲਈ ਤੁਿੀਂ ਵਾੱਸਿਗਟਨ ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ (Medicaid ਜਾਂ CHIP) ਤੋਂ ਛੱੁਟ ਸਿਹਤ ਬ਼ੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ?

(ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਵੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਨ਼ੌ ਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਬ਼ੀਮਾ, ਸਵਅਕਤ਼ੀਗਤ ਸਿਹਤ ਬ਼ੀਮਾ, ਿ਼ੀਮਤ ਲਾਭ ਬ਼ੀਮਾ, Medicare, ਵੈਟਰਨ ਪ਼ੀਿ ਕੋਰ (Peace Corps), Tri-Care ਅਤੇ ਹੋਰ ਬ਼ੀਮਾ  

ਿਾਸਮਲ ਹੈ)     ਨਹੀਂ     ਹਾਂ   

ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਲੇ ਚਾਰਟ ਸਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਸਦਓ। ਜ ੇਇੱਕ ਨਾਲੋਂ  ਵੱਧ ਸਵਅਕਤ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਬ਼ੀਮਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਕਾਗਜ਼ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਬ਼ੀਮਾ ਕੰਪਨ਼ੀ ਜਾਂ ਨ਼ੌ ਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ:        ਪਾੱਸਲਿ਼ੀ ਨੰਬਰ:       ਗਰੁਪ ਨੰਬਰ:       

ਪਾੱਸਲਿ਼ੀ ਧਾਰਕ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ:             ਪਾੱਸਲਿ਼ੀ ਧਾਰਕ ਦ਼ੀ ਜਨਮ-ਤਾਰ਼ੀਖ਼:         

ਇਿ ਪਲਾਨ ਹੇਠਾ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਿਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਿੋ:         ਇਿ ਪਲਾਨ ਹੇਠਾ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਿਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰ ੇਦੱਿੋ:     

ਇਿ ਪਲਾਨ ਹੇਠਾ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਿਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰ ੇਦੱਿੋ:          ਇਿ ਪਲਾਨ ਹੇਠਾ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਿਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰ ੇਦੱਿੋ:     

ਇਿ ਪਲਾਨ ਹੇਠਾ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਿਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰ ੇਦੱਿੋ:          ਇਿ ਪਲਾਨ ਹੇਠਾ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਿਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰ ੇਦੱਿੋ:     

 2   ਬੱਸਚਆਂਬੱਸਚਆਂ ਦਾਦਾ ਸਿਹਤਸਿਹਤ ਬ਼ੀਮਾਬ਼ੀਮਾ

ਜੇਜ ੇਤੁਿੀਂਤੁਿੀਂ ਬੱਚੇਬੱਚੇ ਲਈਲਈ ਕਵਰੇਜਕਵਰੇਜ ਵਾਿਤੇਵਾਿਤੇ ਅਪਲਾਈਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂਨਹੀਂ ਕਰਕਰ ਰਹੇਰਹ,ੇ ਤਾਂਤਾਂ ਇਹਇਹ ਿੁਆਲਿੁਆਲ ਛੱਡ੍ੋਛੱਡ੍ੋ ਅਤੇਅਤੇ ਅਗਲੇਅਗਲੇ ਿੈਕਿਨਿੈਕਿਨ (ਭੁਗਤਾਨਭੁਗਤਾਨ ਨਾਨਾ ਕ਼ੀਤੇਕ਼ੀਤੇ ਗਏਗਏ ਮੈਡ਼੍ੀਕਲਮੈਡ਼੍ੀਕਲ ਸਬੱਲਸਬੱਲ ਬਾਰੇਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰ਼ੀਜਾਣਕਾਰ਼ੀ) 'ਤੇਤੇ ਜਾਓ।ਜਾਓ।

ਕ਼ੀ ਤੁਹਾਡ੍ ੇਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡ੍ ੇਸਿਹਤ ਬ਼ੀਮੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?     ਨਹੀਂ     ਹਾਂ  

ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਭਰੋ:                             

ਕ਼ੀ ਤੁਿੀਂ ਸਪਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹ਼ੀਸਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 19 ਿਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਸਚਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬ਼ੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਛੱਡ੍ ਸਦੱਤ਼ੀ ਹ?ੈ     ਨਹੀਂ     ਹਾਂ  

ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਵਰੇਜ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਿ਼ੀ?    

 3   ਭੁਗਤਾਨਭੁਗਤਾਨ ਨਾਨਾ ਕ਼ੀਤੇਕ਼ੀਤੇ ਗਏਗਏ ਮੈਡ਼੍ੀਕਲਮੈਡ਼੍ੀਕਲ ਸਬੱਲਸਬੱਲ ਬਾਰੇਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰ਼ੀਜਾਣਕਾਰ਼ੀ

ਕ਼ੀ ਤੁਿੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਸਜਿ ਲਈ ਤੁਿੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਉਿ ਨੰੂ ਮ਼ੌਜੂਦਾ ਮਹ਼ੀਨੇ ਤੋਂ ਸਬਲਕੁਲ ਪਸਹਲਾਂ ਦੇ 3 ਮਹ਼ੀਸਨਆਂ ਸਵੱਚੋਂ ਸਕਿੇ ਸਵੱਚ ਵ਼ੀ ਲਈਆਂ ਗਈਆ ਂਿੇਵਾਵਾਂ ਵਾਿਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕ਼ੀਤੇ ਗਏ 

ਮੈਡ਼੍ੀਕਲ ਸਬੱਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹ?ੈ         ਨਹੀਂ     ਹਾਂ 

ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਵਅਕਤ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਭਰੋ:                            
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 4   ਗ਼ੈਰਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਸਰਕਨਾਗਸਰਕ  ਐਮਰਜੈਂਿ਼ੀਐਮਰਜੈਂਿ਼ੀ  ਮੈਡ਼੍ੀਕਲਮੈਡ਼੍ੀਕਲ  ਜਾਣਕਾਰ਼ੀਜਾਣਕਾਰ਼ੀ

ਤੁਿੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡ੍ ੇਪਸਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਮੈਂਬਰ ਿ਼ੀਮਤ ਐਮਰਜੈਂਿ਼ੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣ਼ੀ ਇਮ਼ੀਗ੍ਰੇਿਨ ਦ਼ੀ ਿਸਥਤ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ।

ਤੁਿੀਂ ਸਜਹੜ ੇਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਸਰਕਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਿਾਰੇ ਬਾੱਕਿਾਂ 'ਤੇ ਿਹ਼ੀ ਦਾ ਸਨਿਾਨ ਲਾਓ ਅਤੇ ਸਦੱਤ਼ੀ ਗਈ ਥਾਂ ਸਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਭਰੋ:

   ਇਿ ਮਹ਼ੀਨੇ ਜਾਂ ਸਪਛਲੇ ਸਤੰਨ ਮਹ਼ੀਸਨਆਂ ਦ਼ੌਰਾਨ ਸਕਿੇ ਐਮਰਜੈਂਿ਼ੀ ਮੈਡ਼੍ੀਕਲ ਹਾਲਤ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਸਗਆ ਹ:ੈ

ਕ਼ੌਣ:             

   ਡ੍ਾਇਸਲਸਿਿ ਜਾਂ ਕੈਂਿਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹ:ੈ ਕ਼ੌਣ:                

    ਅੰਗ ਬਦਲਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਐਟਂ਼ੀ-ਸਰਜੈਕਿਨ ਦਵਾਈ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹ:ੈ ਕ਼ੌਣ:             

    ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ, ਿਹਾਇਤਾ ਵਾਲ਼ੇ ਰਸਹਣ-ਿਸਹਣ ਜਾਂ ਘਰ ਸਵੱਚ ਿੰਭਾਲ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਕ਼ੌਣ:             

 5   ਗਰਭਗਰਭ-ਅਵਿਥਾਅਵਿਥਾ ਬਾਰੇਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰ਼ੀਜਾਣਕਾਰ਼ੀ

ਕ਼ੀ ਤੁਿੀਂ ਜਾਂ ਪਸਰਵਾਰ ਸਵੱਚ ਕੋਈ ਗਰਭਵਤ਼ੀ ਹ?ੈ         ਨਹੀਂ     ਹਾਂ   (ਜ ੇਇੱਕ ਨਾਲੋਂ  ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦ਼ੀ ਗਰਭ-ਅਵਿਥਾ ਪੂਰ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਿ਼ੀ, ਤਾਂ ਦੂਜ਼ੀ ਲਾਈਨ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।) ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ

ਨਾਂ ਭਰੋ:               ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਦ਼ੀ ਤਾਰ਼ੀਖ਼:      ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਨੰਬਰ:       

ਨਾਂ ਭਰੋ:               ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਦ਼ੀ ਤਾਰ਼ੀਖ਼:      ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਨੰਬਰ:       

ਕ਼ੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਪਸਰਵਾਰ ਸਵਚਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ੀਅ ਨੰੂ ਸਪਛਲੇ 12 ਮਹ਼ੀਸਨਆਂ ਸਵੱਚ ਬੱਚਾ ਠਾਸਹਸਰਆ ਿ਼ੀ?         ਨਹੀਂ     ਹਾਂ 

(ਜ ੇਇੱਕ ਨਾਲੋਂ  ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦ਼ੀ ਗਰਭ-ਅਵਿਥਾ ਪੂਰ਼ੀ ਹ ੋਗਈ ਿ਼ੀ, ਤਾਂ ਦੂਜ਼ੀ ਲਾਈਨ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।) ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ

ਨਾਂ ਭਰੋ:                ਗਰਭ-ਅਵਿਥਾ ਪੂਰ਼ੀ ਹੋਣ ਦ਼ੀ ਤਾਰ਼ੀਖ਼:         

ਨਾਂ ਭਰੋ:                ਗਰਭ-ਅਵਿਥਾ ਪੂਰ਼ੀ ਹੋਣ ਦ਼ੀ ਤਾਰ਼ੀਖ਼:         
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 6   ਖ਼ਾਲਿਖ਼ਾਲਿ  ਆਮਦਨਆਮਦਨ  ਬਾਰੇਬਾਰ ੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀਜਾਣਕਾਰ਼ੀ

ਇਹ ਿੈਕਿਨ ਿਾਡ੍ੇ ਪਸਰਵਾਰ ਦ਼ੀ ਿੋਧ਼ੀ ਹੋਈ ਤਰਤ਼ੀਬ ਸਦੱਤ਼ੀ ਗਈ ਖ਼ਾਲਿ ਆਮਦਨ (MAGI) ਦ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਫ਼ੈਿਲਾ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਿਾਡ਼੍ੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। MAGI ਆਮਦਨ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਿਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਵ਼ੀ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹ ੈਸਕ ਤੁਿੀਂ ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਿੀਂ, ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਸਜਿ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਜੰਨਾ 

ਿੰਭਵ ਹੋ ਿਕੇ, ਿੁਆਲਾਂ ਦੇ ਿਟ਼ੀਕ ਜਵਾਬ ਸਦਓ। ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਦੱਤ਼ੀ ਗਈ ਆਮਦਨ ਦ਼ੀ ਸਕਿਮ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਭਰੋ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ਼ੀ, ਆਪਣ ੇਜ਼ੀਵਨ-ਿਾਥ਼ੀ ਅਤੇ ਸਕਿ ੇਵ਼ੀ ਨਾਬਾਲਗ਼, ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਕਝੁ ਵ਼ੀ ਹਵੋ ੇਅਤੇ ਟੈਕਿ-ਆਿਸਰਤਾਂ ਲਈ ਮ਼ੌਜੂਦਾ ਖ਼ਾਲਿ ਮਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਭਰਨ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਪਏਗ਼ੀ,  

ਜਦ ਤੱਕ ਸਕ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਜਾਂ ਟੈਕਿ-ਆਿਸਰਤ ਨੰੂ ਟੈਕਿ ਭਰਨ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗ਼ੀ। ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਸਕਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ, ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ, wahbexchange.org/how-to-report-income   

'ਤ ੇਜਾਓ

ਸਧਆਨਸਧਆਨ  ਸਦਓਸਦਓ: ਅਮਰ਼ੀਕ਼ੀ ਇੰਡ਼੍ੀਅਨ/ਅਲਾਿਕਾ ਦੇ ਮੂਲ-ਸਨਵਾਿ਼ੀਆਂ (AI/AN) ਨੰੂ ਸਕਿੇ ਵ਼ੀ ਅਸਜਹ਼ੀ AI/AN ਆਮਦਨ ਬਾਰ ੇਨਹੀਂ ਦੱਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਿ ਕਰਕੇ ਇਿ ਨੰੂ ਅੰਦਰੂਨ਼ੀ ਮਾਲ਼ੀ ਿੇਵਾ (Internal  

Revenue Service) ਦ਼ੀ ਟੈਕਿ ਲੱਗਣ ਵਾਲ਼਼ੀ ਖ਼ਾਲਿ ਆਮਦਨ ਤੋਂ AI/AN ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਰਸਖਆ ਸਗਆ ਹੈ। ਇਿ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ, AI/ANs ਨੰੂ WAC 182-509-0340 ਸਵੱਚ ਦੱਿੇ ਗਏ ਅਨੁਿਾਰ ਵਾੱਸਿਗਟਨ  

ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ (Medicaid) ਲਈ ਆਮਦਨ ਦ਼ੀਆਂ ਕਈ ਸਕਿਮਾਂ ਬਾਰ ੇਨਹੀਂ ਦੱਿਣਾ ਪੈਂਦਾ।

ਨ਼ੌ ਕਰ਼ੀਨ਼ੌ ਕਰ਼ੀ  ਤੋਂਤੋਂ  ਆਮਦਨਆਮਦਨ: ਕ਼ੀ ਤੁਿੀਂ ਜਾਂ ਸਜਿ ਲਈ ਤੁਿੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਇਿ ਿਮੇਂ ਨ਼ੌ ਕਰ਼ੀਿੁਦਾ ਹ?ੈ         ਨਹੀਂ     ਹਾਂ

ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਨ਼ੌ ਕਰ਼ੀਿੁਦਾ ਸਵਅਕਤ਼ੀ, ਨ਼ੌ ਤਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦ਼ੀਆਂ ਮ਼ੌਜੂਦਾਮ਼ੌਜੂਦਾ ਉਜਰਤਾਂ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਂ ਸਟਪ ਵਜੋਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਸਮਲ਼ੀ ਖ਼ਾਲਿ ਮਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਰਕਮ। 

ਇਿ ਿੈਕਿਨ ਸਵੱਚ ਿਵੈ- ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਮਦਨ ਨਾ ਭਰੋ। ਜ ੇਭਸਵੱਖ ਸਵਚਲ਼ੀ ਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀ ਬਾਰ ੇਿਪਿਟ ਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਿੰਕੇਤ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣ਼ੀ ਆਮਦਨ ਦ਼ੀ ਔਿਤ ਦੇਣ ਦ਼ੀ ਚੋਣ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। WAC  

182-509-0310 ਸਵੱਚ ਦੱਿੇ ਗਏ ਅਨੁਿਾਰ ਿੁਝਾਈ ਗਈ ਿਮੇਂ ਦ਼ੀ ਸਮਆਦ ਸਵੱਚ ਔਿਤ ਆਮਦਨ ਰਾਹੀਂ ਮਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ।

ਨ਼ੌ ਕਰ਼ੀਿੁਦਾ ਸਵਅਕਤ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ             ਨ਼ੌ ਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ           

ਨ਼ੌ ਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਦਾ ਪਤਾ           ਿਸਹਰ        ਿਟੇਟ    ਸਜ਼ਪ ਕੋਡ੍  

$:                            
ਖ਼ਾਲਿ (ਟੈਕਿ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ) ਮਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ (ਉਜਰਤਾਂ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਸਟਪਿ, ਕਾਰਪੋਰੇਿਨ, S- ਕਾਰਪੋਰੇਿਨ)

ਕ਼ੀ ਇਿ, ਸਵਅਕਤ਼ੀ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨ਼ੌ ਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਵਲੋਂ  ਸਿਹਤ ਬ਼ੀਮੇ ਦ਼ੀ ਪੇਿਕਿ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਿ਼ੀ?         ਨਹੀਂ     ਹਾਂ

ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਿਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਪੇਿਕਿ ਕ਼ੀਤੇ ਗਏ ਬ਼ੀਮੇ ਬਾਰ ੇਦੱਿੋ                    

$:                               
ਇਿ ਨ਼ੌ ਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਵਲੋਂ  ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੰੂ ਘੇਰੇ ਹੇਠਾ ਸਲਆਉਣ ਲਈ ਤਜਵ਼ੀਜ਼ਿੁਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਪ੍ਰ਼ੀਮ਼ੀਅਮ ਸਕੰਨਾ ਹ?ੈ

$:                               
ਇਿ ਨ਼ੌ ਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਵਲੋਂ  ਤੁਹਾਡ੍ ੇਘਰ ਨੰੂ ਘੇਰੇ ਹੇਠਾ ਸਲਆਉਣ ਲਈ ਮਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਕੰਨੇ ਪ੍ਰ਼ੀਮ਼ੀਅਮ ਦ਼ੀ ਪੇਿਕਿ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਹ?ੈ* 

ਨ਼ੌ ਕਰ਼ੀਿੁਦਾ ਸਵਅਕਤ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ             ਨ਼ੌ ਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ           

ਨ਼ੌ ਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਦਾ ਪਤਾ           ਿਸਹਰ        ਿਟੇਟ    ਸਜ਼ਪ ਕੋਡ੍  

$:                             
ਖ਼ਾਲਿ (ਟੈਕਿ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ) ਮਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ (ਉਜਰਤਾਂ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਸਟਪਿ, ਕਾਰਪੋਰੇਿਨ, S- ਕਾਰਪੋਰੇਿਨ)

ਕ਼ੀ ਇਿ, ਸਵਅਕਤ਼ੀ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨ਼ੌ ਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਵਲੋਂ  ਸਿਹਤ ਬ਼ੀਮੇ ਦ਼ੀ ਪੇਿਕਿ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਿ਼ੀ?         ਨਹੀਂ     ਹਾਂ

http://www.wahbexchange.org/how-to-report-income
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ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਿਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਪੇਿਕਿ ਕ਼ੀਤੇ ਗਏ ਬ਼ੀਮੇ ਬਾਰ ੇਦੱਿੋ                    

$:                               
ਇਿ ਨ਼ੌ ਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਵਲੋਂ  ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੰੂ ਘੇਰੇ ਹੇਠਾ ਸਲਆਉਣ ਲਈ ਤਜਵ਼ੀਜ਼ਿੁਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਪ੍ਰ਼ੀਮ਼ੀਅਮ ਸਕੰਨਾ ਹ?ੈ

$:                               

ਇਿ ਨ਼ੌ ਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਵਲੋਂ  ਤੁਹਾਡ੍ ੇਘਰ ਨੰੂ ਘੇਰੇ ਹੇਠਾ ਸਲਆਉਣ ਲਈ ਮਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਕੰਨੇ ਪ੍ਰ਼ੀਮ਼ੀਅਮ ਦ਼ੀ ਪੇਿਕਿ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਹੈ?* 

ਨ਼ੌ ਕਰ਼ੀਿੁਦਾ ਸਵਅਕਤ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ             ਨ਼ੌ ਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ           

ਨ਼ੌ ਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਦਾ ਪਤਾ           ਿਸਹਰ        ਿਟੇਟ    ਸਜ਼ਪ ਕੋਡ੍  

$:                            
ਖ਼ਾਲਿ (ਟੈਕਿ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ) ਮਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ (ਉਜਰਤਾਂ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਸਟਪਿ, ਕਾਰਪੋਰੇਿਨ, S- ਕਾਰਪੋਰੇਿਨ)

ਕ਼ੀ ਇਿ, ਸਵਅਕਤ਼ੀ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨ਼ੌ ਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਵਲੋਂ  ਸਿਹਤ ਬ਼ੀਮੇ ਦ਼ੀ ਪੇਿਕਿ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਿ਼ੀ?         ਨਹੀਂ     ਹਾਂ

ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਿਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਪੇਿਕਿ ਕ਼ੀਤੇ ਗਏ ਬ਼ੀਮੇ ਬਾਰ ੇਦੱਿੋ                    

$:                               

ਇਿ ਨ਼ੌ ਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਵਲੋਂ  ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੰੂ ਘੇਰੇ ਹੇਠਾ ਸਲਆਉਣ ਲਈ ਤਜਵ਼ੀਜ਼ਿੁਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਪ੍ਰ਼ੀਮ਼ੀਅਮ ਸਕੰਨਾ ਹ?ੈ

$:                               

ਇਿ ਨ਼ੌ ਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਵਲੋਂ  ਤੁਹਾਡ੍ ੇਘਰ ਨੰੂ ਘੇਰੇ ਹੇਠਾ ਸਲਆਉਣ ਲਈ ਮਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਕੰਨੇ ਪ੍ਰ਼ੀਮ਼ੀਅਮ ਦ਼ੀ ਪੇਿਕਿ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਹ?ੈ* 

*ਇਹਇਹ  ਮੁਹੱਈਆਮੁਹੱਈਆ  ਕਰਾਓਕਰਾਓ,  ਭਾਵੇਂਭਾਵੇਂ  ਤੁਿੀਂਤੁਿੀਂ  ਆਪਣੇਆਪਣ ੇ ਘਰਘਰ  ਸਵੱਚਸਵੱਚ  ਦੂਸਜਆਂਦੂਸਜਆ ਂ ਲਈਲਈ  ਨ਼ੌ ਕਰ਼ੀਦਾਤਾਨ਼ੌ ਕਰ਼ੀਦਾਤਾ  ਬ਼ੀਮਾਬ਼ੀਮਾ  ਯੋਜਨਾਯੋਜਨਾ  ਪ੍ਰਵਾਣਪ੍ਰਵਾਣ  ਕਰਨਕਰਨ  ਦਾਦਾ  ਪਲਾਨਪਲਾਨ  ਨਹੀਂਨਹੀਂ  ਬਣਾਬਣਾ  ਰਹੇ।ਰਹੇ।  ਇਹਨਾਂਇਹਨਾਂ  ਿੁਆਲਾਂਿੁਆਲਾਂ  ਲਈਲਈ  ਤੁਹਾਡ੍ੇਤੁਹਾਡ੍ ੇ ਜਵਾਬਜਵਾਬ  ਤੁਹਾਡ਼੍ੀਤੁਹਾਡ਼੍ੀ  

ਐੱਪਲਐੱਪਲ  ਹੈਲਥਹੈਲਥ  ਯੋਗਤਾਯੋਗਤਾ  'ਤੇਤ ੇ ਅਿਰਅਿਰ  ਨਹੀਂਨਹੀਂ  ਪਾਉਂਦੇ।ਪਾਉਂਦੇ।

ਿਵੈਿਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰਰੋਜ਼ਗਾਰ  ਆਮਦਨਆਮਦਨ: ਕ਼ੀ ਤੁਿੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਸਜਿ ਲਈ ਤੁਿੀਂ ਮ਼ੌਜੂਦਾ ਿਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ?         ਨਹੀਂ     ਹਾਂ

ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਿਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਮ਼ੌਜੂਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨ (ਕਾਰੋਬਾਰ਼ੀ ਖ਼ਰਸਚਆ ਂਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾ) ਭਰੋ। ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਣਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰ਼ੀ ਖ਼ਰਸਚਆ ਂਲਈ ਪੰਨਾ ਵੇਖੋ ii ਵੇਖੋ।  

ਜ ੇਭਸਵੱਖ ਸਵਚਲ਼ੀ ਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀ ਬਾਰ ੇਿਪਿਟ ਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਿੰਕੇਤ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣ਼ੀ ਆਮਦਨ ਦ਼ੀ ਔਿਤ ਦੇਣ ਦ਼ੀ ਚੋਣ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। WAC 182-509-0370 ਸਵੱਚ ਦੱਿੇ ਗਏ ਅਨੁਿਾਰ ਿੁਝਾਈ 

ਗਈ ਿਮੇਂ ਦ਼ੀ ਸਮਆਦ ਸਵੱਚ ਔਿਤ ਆਮਦਨ ਰਾਹੀਂ ਮਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ।

ਿਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲ਼ੇ ਸਵਅਕਤ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ    ਕੰਪਨ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ (ਜ ੇਕੋਈ ਹ)ੈ      ਕੁੱ ਲ ਮਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ (ਕਾਰਪੋਰੇਿਨ ਨਾ ਭਰੋ      
                    ਜਾਂ S-ਆਮਦਨ ਇੱਥੇ ਭਰੋ)

ਿਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲ਼ੇ ਸਵਅਕਤ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ    ਕੰਪਨ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ (ਜ ੇਕੋਈ ਹ)ੈ      ਕੁੱ ਲ ਮਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ (ਕਾਰਪੋਰੇਿਨ ਨਾ ਭਰੋ    
                    ਜਾਂ S-ਆਮਦਨ ਇੱਥੇ ਭਰੋ)

ਿਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲ਼ੇ ਸਵਅਕਤ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ    ਕੰਪਨ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ (ਜ ੇਕੋਈ ਹ)ੈ      ਕੁੱ ਲ ਮਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ (ਕਾਰਪੋਰੇਿਨ ਨਾ ਭਰੋ      
                    ਜਾਂ S-ਆਮਦਨ ਇੱਥੇ ਭਰੋ)
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ਿੋਿਲਿੋਿਲ  ਸਿਸਕਓਸਰਟ਼ੀਸਿਸਕਓਸਰਟ਼ੀ  ਆਮਦਨਆਮਦਨ: ਕ਼ੀ ਤੁਿੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਸਜਿ ਲਈ ਤੁਿੀਂ ਿੋਿਲ ਸਿਸਕਓਸਰਟ਼ੀ ਆਮਦਨ ਲੈਣ ਵਾਿਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ?         ਨਹੀਂ     ਹਾਂ

ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਰਟਾਇਰਮੈਂਟ, ਅਿਮਰੱਥਾ (ਅਪੰਗਤਾ) ਜਾਂ ਸਪੱਛੇ ਰਸਹ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਾਿਤੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਿੋਿਲ ਸਿਸਕਓਸਰਟ਼ੀ ਐਡ੍ਸਮਸਨਿਟ੍ਰੇਿਨ ਤੋਂ ਸਮਲਣ ਵਾਲ਼਼ੀ ਆਮਦਨ ਭਰੋ। ਪੂਰਕ ਿੋਿਲ ਸਿਸਕਓਸਰਟ਼ੀ ਦ਼ੀ ਆਮਦਨ 

(SSI) ਬਾਰੇ ਸਰਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰੋ।

ਿੋਿਲ ਸਿਸਕਓਸਰਟ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹ ੇਸਵਅਕਤ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ (SSI ਨਹੀਂ)             ਖ਼ਾਲਿ ਮਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ       

ਿੋਿਲ ਸਿਸਕਓਸਰਟ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹ ੇਸਵਅਕਤ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ (SSI ਨਹੀਂ)             ਖ਼ਾਲਿ ਮਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ       

ਿੋਿਲ ਸਿਸਕਓਸਰਟ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹ ੇਸਵਅਕਤ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ (SSI ਨਹੀਂ)             ਖ਼ਾਲਿ ਮਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ        

ਸਕਰਾਏ ਤੋਂ ਆਮਦਨਸਕਰਾਏ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਆਮਦਨਆਮਦਨ: ਕ਼ੀ ਤੁਿੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਸਜਿ ਲਈ ਤੁਿੀਂ ਸਕਰਾਏਦਾਰ਼ੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ?         ਨਹੀਂ    ਹਾਂ

ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਕਰਾਏ 'ਤੇ ਸਦੱਤ਼ੀ ਸਰਅਲ ਐਿਟੇਟ ਜਾਂ ਸਨਜ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਸਮਲਣ ਵਾਲ਼਼ੀ ਮਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ ਭਰੋ। ਪ੍ਰਵਾਣਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰ਼ੀ ਖ਼ਰਸਚਆ ਂਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨ ਭਰੋ।

ਸਕਰਾਏਦਾਰ਼ੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹ ੇਸਵਅਕਤ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ     ਿੰਪਤ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ (ਜ ੇਕੋਈ ਹ)ੈ        ਕੁੱ ਲ ਮਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ   

ਸਕਰਾਏਦਾਰ਼ੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹ ੇਸਵਅਕਤ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ     ਿੰਪਤ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ (ਜ ੇਕੋਈ ਹ)ੈ        ਕੁੱ ਲ ਮਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ   

ਸਕਰਾਏਦਾਰ਼ੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹ ੇਸਵਅਕਤ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ      ਿੰਪਤ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ (ਜ ੇਕੋਈ ਹ)ੈ        ਕੁੱ ਲ ਮਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ   

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ਼ੀ, ਆਪਣ ੇਜ਼ੀਵਨ-ਿਾਥ਼ੀ ਅਤੇ ਸਕਿ ੇਵ਼ੀ ਨਾਬਾਲਗ਼, ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਕਝੁ ਵ਼ੀ ਹਵੋ ੇਅਤੇ ਟੈਕਿ-ਆਿਸਰਤਾਂ ਲਈ ਮ਼ੌਜੂਦਾ ਖ਼ਾਲਿ ਮਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਭਰਨ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਪਏਗ਼ੀ, 

ਜਦ ਤੱਕ ਸਕ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਜਾਂ ਟੈਕਿ-ਆਿਸਰਤ ਨੰੂ ਟੈਕਿ ਭਰਨ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗ਼ੀ। ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਸਕਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ, ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ, wahbexchange.org/how-to-report-

income  'ਤ ੇਜਾਓ]

ਸਧਆਨਸਧਆਨ  ਸਦਓਸਦਓ: ਅਮਰ਼ੀਕ਼ੀ ਇੰਡ਼੍ੀਅਨ/ਅਲਾਿਕਾ ਦੇ ਮੂਲ-ਸਨਵਾਿ਼ੀਆਂ (AI/AN) ਨੰੂ ਸਕਿੇ ਵ਼ੀ ਅਸਜਹ਼ੀ AI/AN ਆਮਦਨ ਬਾਰ ੇਨਹੀਂ ਦੱਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਿ ਕਰਕੇ ਇਿ ਨੰੂ ਅੰਦਰੂਨ਼ੀ ਮਾਲ਼ੀ ਿੇਵਾ  

(Internal Revenue Service) ਦ਼ੀ ਟੈਕਿ ਲੱਗਣ ਵਾਲ਼਼ੀ ਖ਼ਾਲਿ ਆਮਦਨ ਤੋਂ AI/AN ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਰਸਖਆ ਸਗਆ ਹੈ। ਇਿ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ, AI/ANs ਨੰੂ WAC 182-509-0340 ਸਵੱਚ ਦੱਿੇ ਗਏ  

ਅਨੁਿਾਰ ਵਾੱਸਿਗਟਨ ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ (Medicaid) ਲਈ ਆਮਦਨ ਦ਼ੀਆਂ ਕਈ ਸਕਿਮਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦ਼ੀਆਂ ਕਈ ਸਕਿਮਾਂ ਬਾਰ ੇਨਹੀਂ ਦੱਿਣਾ ਪੈਂਦਾ।

ਨ਼ੌ ਕਰ਼ੀਨ਼ੌ ਕਰ਼ੀ  ਤੋਂਤੋਂ  ਆਮਦਨਆਮਦਨ: ਕ਼ੀ ਤੁਿੀਂ ਜਾਂ ਸਜਿ ਲਈ ਤੁਿੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ, ਇਿ ਿਮੇਂ ਨ਼ੌ ਕਰ਼ੀਿੁਦਾ ਹ?ੈ    ਨਹੀਂ    ਹਾਂ

ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਨ਼ੌ ਕਰ਼ੀਿੁਦਾ ਸਵਅਕਤ਼ੀ, ਨ਼ੌ ਤਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦ਼ੀਆਂ ਮ਼ੌਜੂਦਾਮ਼ੌਜੂਦਾ  ਉਜਰਤਾਂ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਂ ਸਟਪ ਵਜੋਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਸਮਲ਼ੀ ਖ਼ਾਲਿ ਮਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਰਕਮ। 

ਇਿ ਿੈਕਿਨ ਸਵੱਚ ਿਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਮਦਨ ਨਾ ਭਰੋ। ਜ ੇਭਸਵੱਖ ਸਵਚਲ਼ੀ ਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀ ਬਾਰ ੇਿਪਿਟ ਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਿੰਕੇਤ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣ਼ੀ ਆਮਦਨ ਦ਼ੀ ਔਿਤ ਦੇਣ ਦ਼ੀ ਚੋਣ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ।  

WAC 182-509-0310 ਸਵੱਚ ਦੱਿੇ ਗਏ ਅਨੁਿਾਰ ਿੁਝਾਈ ਗਈ ਿਮੇਂ ਦ਼ੀ ਸਮਆਦ ਸਵੱਚ ਔਿਤ ਆਮਦਨ ਰਾਹੀਂ ਮਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ।

ਨ਼ੌ ਕਰ਼ੀਿੁਦਾ ਸਵਅਕਤ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ             ਨ਼ੌ ਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ           

ਨ਼ੌ ਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਦਾ ਪਤਾ           ਿਸਹਰ        ਿਟੇਟ    ਸਜ਼ਪ ਕੋਡ੍  

ਖ਼ਾਲਿ (ਟੈਕਿ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ) ਮਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ (ਉਜਰਤਾਂ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਸਟਪਿ, ਕਾਰਪੋਰੇਿਨ, S- ਕਾਰਪੋਰਿੇਨ)       

http://www.wahbexchange.org/how-to-report-income
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ਨ਼ੌ ਕਰ਼ੀਿੁਦਾ ਸਵਅਕਤ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ             ਨ਼ੌ ਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ           

ਨ਼ੌ ਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਦਾ ਪਤਾ           ਿਸਹਰ        ਿਟੇਟ    ਸਜ਼ਪ ਕੋਡ੍  

ਖ਼ਾਲਿ (ਟੈਕਿ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ) ਮਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ (ਉਜਰਤਾਂ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਸਟਪਿ, ਕਾਰਪੋਰੇਿਨ, S- ਕਾਰਪੋਰੇਿਨ)            

ਨ਼ੌ ਕਰ਼ੀਿੁਦਾ ਸਵਅਕਤ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ             ਨ਼ੌ ਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ           

ਨ਼ੌ ਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਦਾ ਪਤਾ           ਿਸਹਰ        ਿਟੇਟ    ਸਜ਼ਪ ਕੋਡ੍  

ਖ਼ਾਲਿ (ਟੈਕਿ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ) ਮਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ (ਉਜਰਤਾਂ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਸਟਪਿ, ਕਾਰਪੋਰੇਿਨ, S- ਕਾਰਪੋਰੇਿਨ) 

ਿਵੈਿਵੈ--ਰੋਜ਼ਗਾਰਰੋਜ਼ਗਾਰ  ਆਮਦਨਆਮਦਨ: ਕ਼ੀ ਤੁਿੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਸਜਿ ਲਈ ਤੁਿੀਂ ਮ਼ੌਜੂਦਾ ਿਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ?   ਨਹੀਂ     ਹਾਂ

ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਿਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਮ਼ੌਜੂਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨ (ਕਾਰੋਬਾਰ਼ੀ ਖ਼ਰਸਚਆ ਂਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾ) ਭਰੋ। ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਣਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰ਼ੀ ਖ਼ਰਸਚਆ ਂਲਈ ਪੰਨਾ ii ਵੇਖੋ। ਜ ੇਭਸਵੱਖ 

ਸਵਚਲ਼ੀ ਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀ ਬਾਰ ੇਿਪਿਟ ਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਿੰਕੇਤ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣ਼ੀ ਆਮਦਨ ਦ਼ੀ ਔਿਤ ਦੇਣ ਦ਼ੀ ਚੋਣ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। WAC 182-509-0370 ਸਵੱਚ ਦੱਿੇ ਗਏ ਅਨੁਿਾਰ ਿੁਝਾਈ ਗਈ ਿਮੇਂ ਦ਼ੀ 

ਸਮਆਦ ਸਵੱਚ ਔਿਤ ਆਮਦਨ ਰਾਹੀਂ ਮਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ।

ਿਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲ਼ੇ ਸਵਅਕਤ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਂ    ਕੰਪਨ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ)      ਕੁੱ ਲ ਮਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ (ਕਾਰਪੋਰੇਿਨ       
                    ਨਾ ਭਰੋ ਜਾਂ S-ਆਮਦਨ ਇੱਥੇ ਭਰੋ)

ਿਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲ਼ੇ ਸਵਅਕਤ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ    ਕੰਪਨ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ)      ਕੁੱ ਲ ਮਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ (ਕਾਰਪੋਰੇਿਨ       
                    ਨਾ ਭਰੋ ਜਾਂ S-ਆਮਦਨ ਇੱਥੇ ਭਰੋ)

ਿਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲ਼ੇ ਸਵਅਕਤ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ    ਕੰਪਨ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ)      ਕੁੱ ਲ ਮਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ (ਕਾਰਪੋਰੇਿਨ        
                    ਨਾ ਭਰੋ ਜਾਂ S-ਆਮਦਨ ਇੱਥੇ ਭਰੋ)

ਿੋਿਲਿੋਿਲ  ਸਿਸਕਓਸਰਟ਼ੀਸਿਸਕਓਸਰਟ਼ੀ  ਆਮਦਨਆਮਦਨ: ਕ਼ੀ ਤੁਿੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਸਜਿ ਲਈ ਤੁਿੀਂ ਿੋਿਲ ਸਿਸਕਓਸਰਟ਼ੀ ਆਮਦਨ ਲੈਣ ਵਾਿਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ?         ਨਹੀਂ     ਹਾਂ

ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਰਟਾਇਰਮੈਂਟ, ਅਿਮਰੱਥਾ (ਅਪੰਗਤਾ) ਜਾਂ ਸਪੱਛੇ ਰਸਹ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਾਿਤੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਿੋਿਲ ਸਿਸਕਓਸਰਟ਼ੀ ਐਡ੍ਸਮਸਨਿਟ੍ਰੇਿਨ ਤੋਂ ਸਮਲਣ ਵਾਲ਼਼ੀ ਆਮਦਨ ਭਰੋ। ਪੂਰਕ ਿੋਿਲ ਸਿਸਕਓਸਰਟ਼ੀ ਦ਼ੀ  
ਆਮਦਨ (SSI) ਬਾਰੇ ਸਰਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰੋ।

ਿੋਿਲ ਸਿਸਕਓਸਰਟ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹ ੇਸਵਅਕਤ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ (SSI ਨਹੀਂ)             ਖ਼ਾਲਿ ਮਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ       

ਿੋਿਲ ਸਿਸਕਓਸਰਟ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹ ੇਸਵਅਕਤ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ (SSI ਨਹੀਂ)             ਖ਼ਾਲਿ ਮਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ       

ਿੋਿਲ ਸਿਸਕਓਸਰਟ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹ ੇਸਵਅਕਤ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ (SSI ਨਹੀਂ)             ਖ਼ਾਲਿ ਮਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ       

ਸਕਰਾਏਸਕਰਾਏ ਤੋਂਤੋਂ ਆਮਦਨਆਮਦਨ: ਕ਼ੀ ਤੁਿੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਸਜਿ ਲਈ ਤੁਿੀਂ ਸਕਰਾਏਦਾਰ਼ੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ?          ਨਹੀਂ     ਹਾਂ

ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਕਰਾਏ 'ਤੇ ਸਦੱਤ਼ੀ ਸਰਅਲ ਐਿਟੇਟ ਜਾਂ ਸਨਜ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਸਮਲਣ ਵਾਲ਼਼ੀ ਮਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ ਭਰੋ। ਪ੍ਰਵਾਣਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰ਼ੀ ਖ਼ਰਸਚਆ ਂਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨ ਭਰੋ।
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ਸਕਰਾਏਦਾਰ਼ੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹ ੇਸਵਅਕਤ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ     ਿੰਪਤ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ (ਜ ੇਕੋਈ ਹ)ੈ        ਕੁੱ ਲ ਮਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ   

ਸਕਰਾਏਦਾਰ਼ੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹ ੇਸਵਅਕਤ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ     ਿੰਪਤ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ (ਜ ੇਕੋਈ ਹ)ੈ        ਕੁੱ ਲ ਮਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ   

ਸਕਰਾਏਦਾਰ਼ੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹ ੇਸਵਅਕਤ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ      ਿੰਪਤ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ (ਜ ੇਕੋਈ ਹ)ੈ         ਕੁੱ ਲ ਮਹ਼ੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ   

 7   ਹੋਰਹੋਰ  ਆਮਦਨਆਮਦਨ

ਬਾਲ ਿਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸਬਨਾ ਪੇਨਿਨ ਵਾਲ਼ੇ ਵੈਟਰਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿਾਸਮਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਲਾਗੂ ਿਾਸਰਆਂ 'ਤੇ ਸਨਿਾਨ ਲਾਓ ਅਤੇ ਿਾਨੰੂ ਦੱਿੋ ਸਕ ਇਹ ਸਕਿ ਨੰੂ ਸਮਲਦ਼ੀ ਹ,ੈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਕੰਨ਼ੀ ਸਮਲਦ਼ੀ ਹ ੈਅਤੇ ਅਕਿਰ 
ਇਹ ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ ਸਮਲਦ਼ੀ ਹੈ।

 ਗੁਜ਼ਾਰਾ-ਭੱਤਾ/ਜ਼ੀਵਨ-ਿਾਥ਼ੀ ਦ਼ੀ ਮਦਦ ਕ਼ੌਣ:           $:        ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:      

        ਕ਼ੌਣ:           $:        ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:      

 ਿਲਾਨਾ ਰਕਮ ਜਾਂ ਪੇਨਿਨ   ਕ਼ੌਣ:           $:        ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:      

        ਕ਼ੌਣ:           $:        ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:      

 ਪੂੰ ਜ਼ੀਗਤ ਲਾਭ     ਕ਼ੌਣ:           $:        ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:      

        ਕ਼ੌਣ:           $:        ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:      

 ਲਾਭ-ਅੰਿ, ਿਟਾੱਕ ਜਾਂ ਿੇਅਰ   ਕ਼ੌਣ:           $:        ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:      

        ਕ਼ੌਣ:           $:        ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:      

 ਖੇਤ਼ੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ     ਕ਼ੌਣ:           $:        ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:      

        ਕ਼ੌਣ:           $:        ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:      

 ਸਵਦੇਿ਼ੀ ਆਮਦਨ     ਕ਼ੌਣ:           $:        ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:      

        ਕ਼ੌਣ:           $:        ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:      

 ਟ੍ਰਿਟ ਤੋਂ ਆਮਦਨ    ਕ਼ੌਣ:           $:        ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:      

        ਕ਼ੌਣ:           $:        ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:      

 ਸਵਆਜ਼ੀ ਆਮਦਨ     ਕ਼ੌਣ:           $:        ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:      

        ਕ਼ੌਣ:           $:        ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:      

 IRA ਆਮਦਨ     ਕ਼ੌਣ:            $:        ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:      

        ਕ਼ੌਣ:            $:        ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:      

 ਹੋਰ ਟੈਕਿਯੋਗ ਆਮਦਨ   ਕ਼ੌਣ:            $:        ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:      

        ਕ਼ੌਣ:           $:        ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:      

 ਰੇਲਰੋਡ੍ ਸਰਟਾਇਰਮੈਂਟ 
 ਲਾਭ       ਕ਼ੌਣ:           $:        ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:      
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        ਕ਼ੌਣ:            $:        ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:      

 ਰਾੱਇਲਟ਼ੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ    ਕ਼ੌਣ:            $:        ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:      

        ਕ਼ੌਣ:            $:        ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:      

 ਟੈਕਿਯੋਗ ਕਬਾਇਲ਼ੀ ਆਮਦਨ  ਕ਼ੌਣ:            $:        ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:      

        ਕ਼ੌਣ:            $:        ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:      

 ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ਼ੀ 
 ਲਾਭ       ਕ਼ੌਣ:            $:        ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:      

        ਕ਼ੌਣ:            $:        ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:      

ਕ਼ੀ 19 ਿਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਇਿ ਅਰਜ਼਼ੀ 'ਤੇ ਟੈਕਿ-ਆਿਸਰਤ, ਇਿ ਿਾਲ ਫ਼ੈਡ੍ਰਲ ਟੈਕਿ ਸਰਟਰਨ ਭਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ਼ੀ ਿ਼ੀਮਾ ਪੂਰ਼ੀ ਕਰਨਗ?ੇ

ਨਾਂ                          
    ਨਹੀਂ     ਹਾਂ

ਨਾਂ                          
    ਨਹੀਂ     ਹਾਂ

ਨਾਂ                          
    ਨਹੀਂ     ਹਾਂ

 8   ਕਟ਼ੌਤ਼ੀਆਂਕਟ਼ੌਤ਼ੀਆਂ

ਇਹ ਖ਼ਰਚ ੇਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਆਮਦਨ ਦ਼ੀ ਉਿ ਰਕਮ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ, ਸਜਿ ਨੰੂ ਅਿੀਂ ਸਕਿੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ਼ੀ ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਬਲਕੁਲ ਉਿ਼ੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਜਵੇਂ IRS ਤੁਹਾਡ੍ ੇਟੈਕਿਾਂ ਦ਼ੀ ਰਕਮ ਨੰੂ 
ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਿੀਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦ਼ੀ ਚੋਣ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਸਫਰ ਵ਼ੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘੱਟ-ਲਾਗਤ ਵਾਲ਼਼ੀ ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਯੋਗ ਹ ੋਿਕਦੇ ਹੋ।

 ਗੁਜ਼ਾਰਾ-ਭੱਤਾ/ਜ਼ੀਵਨ-ਿਾਥ਼ੀ ਨੰੂ ਿਹਾਇਤਾ ਭਗੁਤਾਨ ਕ਼ੀਤਾ ਸਗਆ ਿ਼ੀ  ਕ਼ੌਣ:          $:       ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:     

             ਕ਼ੌਣ:          $:       ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:     

 ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਣਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰ਼ੀ ਖ਼ਰਚੇ       ਕ਼ੌਣ:          $:       ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:     

             ਕ਼ੌਣ:          $:       ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:     

 ਅਸਧਆਪਕ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ੇ         ਕ਼ੌਣ:          $:       ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:     

             ਕ਼ੌਣ:          $:       ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:     

 ਸਿਹਤ ਬਚਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤ ੇਸਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ      ਕ਼ੌਣ:          $:       ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:     

             ਕ਼ੌਣ:          $:       ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:     

 ਿਰਕਾਰ਼ੀ ਫ਼਼ੌਜ ਦ਼ੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜ਼ੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਦ਼ੀ ਲਾਗਤ  

 ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜ਼ੀ ਥਾਂ ਜਾਣਾ        ਕ਼ੌਣ:          $:       ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:     

             ਕ਼ੌਣ:          $:       ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:     

 ਬਚਤਾਂ ਪਸਹਲਾਂ ਕਢਾਉਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ      ਕ਼ੌਣ:          $:       ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:     
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            ਕ਼ੌਣ:          $:       ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:     

 ਟੈਕਿ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਸਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਖਾਤ ੇਦੇ 
 ਯੋਗਦਾਨ          ਕ਼ੌਣ:          $:       ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:     

            ਕ਼ੌਣ:          $:       ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:      

 ਿਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਹਤ ਬ਼ੀਮਾ        ਕ਼ੌਣ:          $:       ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:     

            ਕ਼ੌਣ:          $:       ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:     

 ਿਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਲਾਨ      ਕ਼ੌਣ:          $:       ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:     

            ਕ਼ੌਣ:          $:       ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:     

 ਿਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਟੈਕਿ        ਕ਼ੌਣ:          $:       ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:     

            ਕ਼ੌਣ:          $:       ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:     

 ਸਵਸਦਆਰਥ਼ੀ ਕਰਜ਼ ੇ'ਤੇ ਸਵਆਜ      ਕ਼ੌਣ:          $:       ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:     

            ਕ਼ੌਣ:          $:       ਸਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ਼ੀ:     

 9    ਪੂਰਕਪੂਰਕ  ਜਾਣਕਾਰ਼ੀਜਾਣਕਾਰ਼ੀ

ਕ਼ੀਕ਼ੀ  ਕਵਰੇਜਕਵਰੇਜ  ਲਈਲਈ  ਅਪਲਾਈਅਪਲਾਈ  ਕਰਕਰ  ਰਹੇਰਹ ੇ ਮੈਂਬਰਾਂਮੈਂਬਰਾਂ  ਸਵੱਚੋਂਸਵੱਚੋਂ  ਸਕਿੇਸਕਿੇ  ਨੰੂਨੰੂ  ਵ਼ੀਵ਼ੀ  ਇਹਨਾਂਇਹਨਾਂ  ਿੇਵਾਵਾਂਿੇਵਾਵਾਂ  ਸਵੱਚੋਂਸਵੱਚੋਂ  ਸਕਿੇਸਕਿੇ  ਦ਼ੀਦ਼ੀ  ਲੋੜਲੋੜ  ਹੈਹੈ?

a. ਲੰਮ਼ੀ-ਸਮਆਦ ਦ਼ੀਆਂ ਿੰਭਾਲ ਿਵੇਾਵਾਂ, ਸਕਉਂਸਕ ਇਿ ਿਮੇਂ ਤੁਿੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵਰਗ਼ੀ ਮਡੈ਼੍ੀਕਲ ਿੰਿਥਾ ਸਵੱਚ ਰਸਹ ਰਹੇ ਹ ੋਜਾਂ ਜਾਣ ਦ਼ੀ ਉਮ਼ੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।      ਨਹੀਂ     ਹਾਂ 

ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਵਅਕਤ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਭਰੋ:              

ਿਹੂਲਤ ਦ਼ੀ ਸਕਿਮ:                     

b. ਘਰ ਸਵੱਚ ਕੇਅਰ-ਸਗਵਰ?    ਨਹੀਂ     ਹਾਂ    ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਵਅਕਤ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਭਰੋ:                   

c. ਿਹਾਇਤਾ ਵਾਲ਼ੇ ਰਸਹਣ-ਿਸਹਣ ਵਾਲ਼਼ੀਆਂ ਿੰਭਾਲ ਿੇਵਾਵਾਂ?     ਨਹੀਂ     ਹਾਂ    ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਵਅਕਤ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਭਰੋ:               

d. ਸਵਕਾਿ ਿਬੰਧ਼ੀ ਅਿਮਰੱਥਾ (ਅਪੰਗਤਾ) ਸਡ੍ਵ਼ੀਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਿੇਵਾਵਾਂ?      ਨਹੀਂ     ਹਾਂ 

   ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਵਅਕਤ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਭਰ:ੋ                 

e. ਹ਼ੌਿਸਪਿ ਿੰਭਾਲ?     ਨਹੀਂ     ਹਾਂ    ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਵਅਕਤ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਭਰੋ:                  

  f. ਸਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ, ਸਕਉਂਸਕ ਉਹ ਸਿਹਤ ਿਸਥਤ਼ੀ ਜਾਂ ਅਿਮਰੱਥਾ (ਅਪੰਗਤਾ) ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕਦੇ?       ਨਹੀਂ     ਹਾਂ 

   ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਵਅਕਤ਼ੀ (ਸਵਅਕਤ਼ੀਆਂ) ਦੇ ਨਾਂ ਭਰੋ:):                     

ਜੇਜ ੇ ਹੇਠਾਾਂਹੇਠਾਾਂ  ਸਦੱਸਤਆਂਸਦੱਸਤਆ ਂ ਸਵੱਚੋਂਸਵੱਚੋਂ  ਕੋਈਕੋਈ  ਵ਼ੀਵ਼ੀ  ਅਪਲਾਈਅਪਲਾਈ  ਕਰਦਾਕਰਦਾ  ਹੈਹੈ,  ਤਾਂਤਾਂ  ਤੁਹਾਨੰੂਤੁਹਾਨੰੂ HCA ਫ਼ਾਰਮਫ਼ਾਰਮ 18-005 (hca.wa.gov/assets/free-or-low-cost/18-005.pdf) ਭਰਨਾਭਰਨਾ  ਪੈਪ ੈ ਿਕਦਾਿਕਦਾ  ਹੈਹੈ:

https://www.hca.wa.gov/assets/free-or-low-cost/18-005.pdf
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•  ਤੁਹਾਡ਼੍ੀ ਉਮਰ 65 ਿਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਾਂ Medicare 'ਤੇ ਹੋ।
•  ਤੁਿੀਂ ਉੱਪਰ ਸਦੱਤੇ a-f ਸਵਚਲੇ ਿੁਆਲਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਸਕਿੇ ਦਾ ਵ਼ੀ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਸਵੱਚ ਸਦੱਤਾ ਹੈ।
•  ਤੁਿੀਂ ਮੈਡ਼੍ੀਕਲ ਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ (MN) ਜਾਂ ਅਿਮਰੱਥ (ਅਪੰਗ) (HWD) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲ਼ੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ ਵਾਿਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ। 

 10   ਦਿਤਖ਼ਤਦਿਤਖ਼ਤ  ਕਰਨਕਰਨ  ਤੋਂਤੋਂ  ਪਸਹਲਾਂਪਸਹਲਾਂ  ਸਧਆਨਸਧਆਨ  ਨਾਲਨਾਲ  ਪੜ੍ਹੋਪੜ੍ਹੋ

ਹੋਰ ਿਟੇਟ ਅਤੇ ਫ਼ੈਡ੍ਰਲ ਏਜੰਿ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦਾ ਖੁ਼ਲਾਿਾ:

ਮੈਂ ਵਾੱਸਿੰਗਟਨ ਹੈਲਥਪਲਾਨਫ਼ਾਈਡਂ੍ਰ ਨੰੂ 5 ਿਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਿਲਾਨਾ ਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਨਸਵਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਮਲ ਦ਼ੌਰਾਨ ਆਪਣ਼ੀ ਟੈਕਿ ਸਰਟਰਨ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦ਼ੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾੱਸਨਕ ਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਪੁਿਟ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ 
ਅਖ਼ਸਤਆਰ ਸਦੰਦਾ/ਸਦੰਦ਼ੀ ਹਾਂ।  ਮੈਂ ਿਮਝਦਾ/ਿਮਝਦ਼ੀ ਹਾਂ ਸਕ ਮੈਂ ਸਕਿੇ ਵ਼ੀ ਿਮੇਂ ਆਪਣ਼ੀ ਿਸਹਮਤ਼ੀ ਬਦਲ ਿਕਦਾ/ਿਕਦ਼ੀ ਹਾਂ। ਇਿ ਬਾੱਕਿ 'ਤੇ ਸਨਿਾਨ ਲਾਕੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕ਼ੀਤੇ ਸਬਨਾ ਟੈਕਿ 
ਕ੍ਰੈਸਡ੍ਟਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਲਾਨਾ ਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਨਸਵਆਉਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਮੰਜ਼ਰੂ਼ੀ ਸਦੰਦਾ/ਸਦੰਦ਼ੀ ਹਾਂ। 

  ਨਹੀਂ     ਹਾਂ 

ਮੈ ਪੜ੍ਹ ਸਲਆ ਹ ੈਜਾਂ ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਜੰ਼ਮੇਵਾਰ਼ੀਆਂ ਬਾਰ ੇਚੰਗ਼ੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਮਝਾ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਹ ੈਅਤੇ  ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਜੰ਼ਮੇਵਾਰ਼ੀਆਂ  ਦ਼ੀ ਕਾੱਪ਼ੀ ਮੈਨੰੂ ਸਮਲ ਗਈ ਹੈ।

 11   ਐਲਾਨਨਾਮਾਐਲਾਨਨਾਮਾ  ਅਤੇਅਤੇ  ਦਿਤਖ਼ਤਦਿਤਖ਼ਤ

ਆਪਣਾਆਪਣਾ  ਬ਼ੀਮਾਬ਼ੀਮਾ  ਪ੍ਰ਼ੀਮ਼ੀਅਮਪ੍ਰ਼ੀਮ਼ੀਅਮ  ਘੱਟਘੱਟ  ਕਰਨਕਰਨ  ਲਈਲਈ  ਵਾੱਸਿਗਟਨਵਾੱਸਿਗਟਨ  ਐੱਪਲਐੱਪਲ  ਹੈਲਥਹੈਲਥ (Medicaid) ਮੁਫ਼ਤਮੁਫ਼ਤ  ਜਾਂਜਾਂ  ਘੱਟਘੱਟ  ਲਾਗਤਲਾਗਤ  ਵਾਲ਼਼ੀਵਾਲ਼਼ੀ  ਕਵਰੇਜਕਵਰੇਜ  ਜਾਂਜਾਂ  ਟੈਕਿਟੈਕਿ  ਕ੍ਰੈਸਡ੍ਟਕ੍ਰੈਸਡ੍ਟ  ਲਈਲਈ  ਅਪਲਾਈਅਪਲਾਈ  ਕਰਨਕਰਨ  ਵਾਿਤੇਵਾਿਤੇ, ਹੇਠਾਾਂਹੇਠਾਾਂ  ਤੁਹਾਡ੍ੇਤੁਹਾਡ੍ ੇ ਵਲੋਂਵਲੋਂ   ਦਿਤਖ਼ਤਦਿਤਖ਼ਤ  
ਕਰਨੇਕਰਨੇ  ਜ਼ਰੂਰ਼ੀਜ਼ਰੂਰ਼ੀ  ਹਨ।ਹਨ। 

ਮੈਂ ਇਿ ਅਰਜ਼਼ੀ ਸਵੱਚ ਸਦੱਤ਼ੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਿਮਝ ਸਲਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਝੂਠਾ਼ੀ ਗੁਆਹ਼ੀ ਦ਼ੀ ਿਜ਼ਾ ਨੰੂ ਸਧਆਨ ਸਵੱਚ ਰੱਖਸਦਆ,ਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਕ ਇਿ ਅਰਜ਼਼ੀ ਸਵੱਚ ਸਜਹੜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਮੈਂ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰ਼ੀ ਸਬਹਤਰ਼ੀਨ ਿਮਝ ਮੁਤਾਸਬਕ ਿੱਚ਼ੀ, ਿਹ਼ੀ ਅਤੇ ਪੂਰ਼ੀ ਹੈ।

ਦਿਤਖ਼ਤ                    ਤਾਰ਼ੀਖ਼        
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