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ਬਜ਼਼ੁਰਗਬਜ਼਼ੁਰਗ, ਨੇਤਰਹੀਣਨੇਤਰਹੀਣ, ਅਸਮਰੱਥਅਸਮਰੱਥ (ਅਪਾਹਜਅਪਾਹਜ)/ਲੰਮੀਲੰਮੀ-ਮਮਆਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇਮਮਆਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਲਈਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 
Washington Apple Health ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ 

ਇਸਇਸ ਅਰਜ਼ੀਅਰਜ਼ੀ ਦੀਦੀ ਵਰਤੋਂਵਰਤੋਂ ਇਹਇਹ ਵੇਖਣਵੇਖਣ ਲਈਲਈ ਕਰੋਕਰੋ ਮਕਮਕ ਤ਼ੁਸੀਂਤ਼ੁਸੀਂ ਮਕਸਮਕਸ ਮਸਹਤਮਸਹਤ-ਸੰਭਾਲਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜਕਵਰੇਜ ਲਈਲਈ ਹੱਕਦਾਰਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਹੋ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਜੇਜ:ੇ 
• • ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਲੰਮੀ-ਮਮਆਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (LTSS) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹੈ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਨਰਮਸੰਗ ਹੋਮ ਕੇਅਰ, ਸਹਾਇਕ ਰਮਹਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਬਾਲਗ਼ ਫ਼ੈਮਮਲੀ ਹੋਮ, ਘਰ ਮਵੱਚ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ  

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਮਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ (TSOA)
• • ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਘਰ ਮਵੱਚ ਮਕਸੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕੇਅਰ (Medicare) ਹੈ 
• • ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ Medicare ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਜਾਂ ਸਮਹ-ਬੀਮਾ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
• • ਤ਼ੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਘਰ ਮਵੱਚ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹੈ
• • ਤ਼ੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਘਰ ਮਵੱਚ ਕੋਈ ਅਸਮਰੱਥ (ਅਪਾਹਜ) ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕੇਅਰ (Medicare) ਨਹੀਂ ਹੈ।
• • TSOA ਲਈ: ਤ਼ੁਸੀਂ 55 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹ ੋਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਮਬਨਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਵਾਲੇ ਕੇਅਰਮਗਵਰਾਂ ਨੰੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਮਧਆਨਮਧਆਨ ਮਦਓਮਦਓ: wahealthplanfinder.orgwahealthplanfinder.org 'ਤੇ ਜਾਂ 1-855-923-46331-855-923-4633 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਐਪਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਰੀਮਨਊ ਕਰੋ, 
ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ:

• 19 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਲਗ਼ ਹੋ।

• ਬੱਮਚਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

• ਬੱਮਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਮਪਤਾ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ।

• ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਵਅਕਤੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਤੇਜ਼ੀਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲਨਾਲ ਆੱਨਲਾਈਨਆੱਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾਕਰਨਾ
• • ਤ਼ੁਸੀਂ washingtonconnection.org 'ਤੇ ਆੱਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਸਬਮਮਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਪਲਾਈਅਪਲਾਈ ਕਰਨਕਰਨ ਲਈਲਈ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਹੇਠਾਾਂਹੇਠਾਾਂ ਮਦੱਤੀਮਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਦੀ ਲੋੜਲੋੜ ਪਏਗੀਪਏਗੀ:
• • ਸੋਸ਼ਲ ਮਸਮਕਓਮਰਟੀ ਨੰਬਰ
• • ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ
• • ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਥਤੀ
• • ਆਮਦਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
• • ਸ੍ਰੋਤ ਅਤੇ ਅਸਾਸੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਮਜਵੇਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤ ੇਦੇ ਬਕਾਏ, ਸਟਾੱਕ, ਬੌਂਡ, ਟ੍ਰਸਟ, ਮਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਖਾਤ)ੇ

ਅਸੀਂਅਸੀਂ ਇੰਨੀਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਲਈ ਮਕਉਂਮਕਉਂ ਕਮਹੰਦੇਕਮਹੰਦੇ ਹਾਂਹਾਂ?
• • ਅਸੀਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਮਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਮਕਹੜੀ ਮਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ ੋਅਸੀਂ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਵਲੋਂ  ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ 

ਵਲੋਂ  ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਗ਼ੁਪਤ ਵਜੋਂ ਰੱਖਦ ੇਹਾਂ।

ਤ਼ੁਸੀਂਤ਼ੁਸੀਂ ਹੇਠਾਾਂਹੇਠਾਾਂ ਮਦੱਮਤਆਂਮਦੱਮਤਆਂ ਲਈਲਈ ਮ਼ੁਕੰਮਲਮ਼ੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਕੀਤੀ ਗਈਗਈ ਅਤੇਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤਸ਼਼ੁਦਾਦਸਤਖ਼ਤਸ਼਼ੁਦਾ ਅਰਜ਼ੀਅਰਜ਼ੀ ਮਕੱਥੇ ਭੇਜਣੀ ਹੈਮਕੱਥੇ ਭੇਜਣੀ ਹ:ੈ

ਅਸਮਰੱਥਾ (ਅਪਾਹਜ) ਅਧਾਰਤ Apple Health ਲਈ ਮਰਫ਼ਊਜੀ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ 65+ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਮਰਕਾਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜ ੋMedicare ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਮਚਆ ਂਦਾ 
ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦ ੇਹਨ

• • ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਭੇਜੋ: 
DSHS
Community Services Division - Customer Service Center
PO Box 11699, Tacoma, WA 98411-6699

• • 1-888-338-7410 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੈਕਸ ਕਰੋ
• • ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਦਫ਼ਤਰ (CSO) ਮਵੱਚ ਮਲਜਾਓ।
• • ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ dshs.wa.gov/esa/community-services-find-an-office ਵੇਖੋ
• • washingtonconnection.org 'ਤੇ ਆੱਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ
• • 1-877-501-2233 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ

http://wahealthplanfinder.org 
https://www.washingtonconnection.org/home/ 
http://www.dshs.wa.gov/esa/community-services-find-an-office
https://www.washingtonconnection.org/home/


ਨਰਮਸੰਗ ਹੋਮ ਕੇਅਰ, ਘਰ ਮਵੱਚ ਮਨਜੀ ਸੰਭਾਲ, ਰਮਹਣ-ਸਮਹਣ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ, ਬਾਲਗ਼ ਫ਼ੈਮਮਲੀ ਹੋਮ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ TSOA ਵਰਗੀਆ ਂਲੰਮੀ-ਮਮਆਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਵਰੇਜ ਲਈ

• • ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਭੇਜੋ:
DSHS
Home and Community Services
PO Box 45826, Olympia, WA 98504-5826

• • ਘਰ ਮਵੱਚ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ (HCS) ਬਾਰ ੇਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ dshs.wa.gov/office-locations 'ਤੇ ਜਾਓ
• • 1-855-635-8305 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੈਕਸ ਕਰੋ
• • washingtonconnection.org 'ਤੇ ਆੱਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ
• • ਹੋਰ LTSS ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਲਈ dshs.wa.gov/altsa/resources 'ਤੇ ਜਾਓ
• • TSOA ਦੇ ਹੋਰ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਲਈ 1-855-567-0252 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫ਼ੈਮਮਲੀ ਕੇਅਰਮਗਵਰ ਸਪੈਸ਼ਮਲਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬ਼ੁਢੇਪ ੇਬਾਰ ੇਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਏਜੰਸੀ (AAA) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ AAA ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਓ: waclc.org 
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ਮਸਹਤਮਸਹਤ-ਸੰਭਾਲਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜਕਵਰੇਜ ਦੇਦੇ ਹੱਕਹੱਕ ਅਤੇਅਤੇ ਮਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂਮਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਮਸਹਤਮਸਹਤ-ਸੰਭਾਲਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜਕਵਰੇਜ ਸਬੰਧੀਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈਲਈ ਤ਼ੁਹਾਡੇਤ਼ੁਹਾਡ ੇਹੱਕਹੱਕ (ਅਸੀਂਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਜ਼ਰੂਰ ਮਸਰੇਮਸਰੇ ਚਾੜ੍ਹਦੇਚਾੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂਹਾਂ)

ਬੇਨਤੀਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇਕੀਤੇ ਗਏਗਏ ਸਾਰੇਸਾਰੇ ਫ਼ਾਰਮਫ਼ਾਰਮ ਪੜ੍ਹਣਪੜ੍ਹਣ ਅਤੇਅਤੇ ਭਰਨਭਰਨ ਲਈਲਈ ਤ਼ੁਹਾਡੀਤ਼ੁਹਾਡੀ ਮਦਦਮਦਦ ਕਰਨਾ।ਕਰਨਾ। ਤ਼ੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 1-877-501-2233 'ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਮਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਮਵਭਾਗ (DSHS) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।  

DSHS ਜਾਂਜਾਂ ਮਸਹਤਮਸਹਤ-ਸੰਭਾਲਸੰਭਾਲ ਅਥਾੱਮਰਟੀਅਥਾੱਮਰਟੀ (HCA) ਨਾਲਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਮਬਨਾ ਮਕਸੇ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮਬਨਾ ਦੇਰੀ ਕੀਮਤਆਂ ਦ਼ੁਭਾਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਅਨ਼ੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀਆਂ।

ਤ਼ੁਹਾਡੀਤ਼ੁਹਾਡੀ ਮਨਜੀਮਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂਨੰੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੱਖਣਾਰੱਖਣਾ,ਪਰ ਅਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ HCA ਦੇ ਠੇਾਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕ਼ੁਝ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਤ਼ੁਹਾਨੰੂਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਅਪੀਲਅਪੀਲ ਕਰਨਕਰਨ ਦਾਦਾ ਮੌਕਾਮੌਕਾ ਦੇਣਾਦੇਣਾ, ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ DSHS ਜਾਂ HCA ਵਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਮਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮਜਸ ਨਾਲ ਮਸਹਤ ਕਵਰੇਜ, ਲੰਮੀ-ਮਮਆਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ (LTSS) ਜਾਂ 
ਮਸਹਤ-ਪਲਾਨ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਤ਼ੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਲਈ ਕਮਹੰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਕੇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮਲਆ ਜਾਏਗਾ। DSHS ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਤ਼ੁਸੀਂ 
1-877-501-2233 'ਤੇ DSHS ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਸੰਪਰਕ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋਜਾਂ ਆਪਣੀਆ ਂਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਦਫ਼ਤਰ ਮਵੱਚ ਜਾਓ। 

ਜ ੇਇਹ ਅਪੀਲ Washington Apple Health ਕਵਰੇਜ ਬਾਰ ੇਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਹੈ, ਜ ੋਕੇਸ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ੇਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਸ਼ੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਤ਼ੁਹਾਡੇਤ਼ੁਹਾਡ ੇਨਾਲਨਾਲ ਢ਼ੁਕਵਾਂਢ਼ੁਕਵਾਂ ਮਵਹਾਰਮਵਹਾਰ ਕਰਨਾ।ਕਰਨਾ। ਪੱਖਪਾਤਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨਾਕਰਨਾ ਕਾਨੰੂਨਕਾਨੰੂਨ ਦੇਦੇ ਮਖ਼ਲਾਫ਼ਮਖ਼ਲਾਫ਼ ਹੈ।ਹੈ। DSHS ਅਤੇ HCA ਫ਼ੈਡਰਲ ਮਸਮਵਲ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰ ੇਢ਼ੁਕਵੇਂ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਸ, ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਉਮਰ, 
ਅਸਮਰੱਥਾ (ਅਪਾਹਜ) ਜਾਂ ਮਲੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। DSHS ਅਤੇ HCA ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਸ, ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਉਮਰ, ਅਸਮਰੱਥਾ (ਅਪਾਹਜ) ਜਾਂ ਮਲੰਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰ ੇਢੰਗ ਨਾਲ ਮਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

DSHS ਅਤੇ HCA ਰਾਜ ਦੇ ਢ਼ੁਕਵੇਂ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਮਸਧਾਂਤ, ਮਲੰਗ, ਮਲੰਗ ਪ੍ਰਗਟਾਵ ੇਜਾਂ ਪਛਾਣ, ਮਜਨਸੀ ਰ਼ੁਝਾਨ, ਮਵਆਹ਼ੁਤਾ ਸਮਥਤੀ, ਧਰਮ, ਸਮਤਕਾਰ ਸਮਹਤ ਮਰਟਾਇਰ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਵੈਟਰਨ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਥਤੀ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥ (ਅਪਾਹਜ) ਮਵਅਕਤੀ ਵਲੋਂ  ਮਸਖਲਾਈਪ੍ਰਾਪਤ ਡੌਗ ਗਾਈਡ ਜਾਂ ਸਰਮਵਸ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

DSHS ਅਤੇ HCA:
• • ਅਸਮਰੱਥ (ਅਪਾਹਜ) ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮ਼ੁਫ਼ਤ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ ੋਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਮਜਵੇਂ:

• • ਯੋਗਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦ਼ੁਭਾਸ਼ੀਏ
• • ਹੋਰਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਮਵੱਚ ਮਲਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ, ਆੱਡੀਓ, ਪਹ਼ੁੰ ਚਯੋਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾੱਮਨਕ ਫ਼ਾੱਰਮੈਟ, ਹੋਰ ਫ਼ਾੱਰਮੈਟ)

• • ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮ਼ੁਫ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀਆ,ਂ ਮਜਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਜਵੇਂ:
• • ਯੋਗਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਦ਼ੁਭਾਸ਼ੀਏ
• • ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਵੱਚ ਮਲਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜ ੇਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ 1-877-501-2233 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜ ੇਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਕ DSHS ਜਾਂ HCA ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਮਵੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਹੇਠਾਾਂ ਮਦੱਮਤਆਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ:ੋ
• • DSHS

ATTN: Constituent Services
PO Box 45131
Olympia, WA 98504-5131 
1-800-737-0617
ਫ਼ੈਕਸ: 1-888-338-7410 
askdshs@dshs.wa.gov

• • HCA Division of Legal Services
ATTN: Compliance Officer
PO Box 42704
Olympia, WA 98504-2704
1-855-682-0787
ਫ਼ੈਕਸ: 1-360-586-9551
compliance@hca.wa.gov

ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਕੇ ਜਾਂ ਫੋਨ, ਡਾਕ, ਫ਼ੈਕਸ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ ੇਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਮਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਮਵੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ DSHS ਦੀਆਂ ਸੰਮਵਧਾਨਕ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ HCA ਮਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਤ਼ੁਸੀਂ https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾੱਮਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਸਹਤ ਅਤੇ ਮਨ਼ੁੱ ਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਅਮਰੀਕੀ ਮਵਭਾਗ, ਮਸਮਵਲ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰ ੇਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਮਦੱਤੇ 
ਪਤ ੇ'ਤੇ ਡਾਕ ਜਾਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਮਸਮਵਲ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰ ੇਵੀ ਮਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ:ੋ

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 ਮਸ਼ਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਾਰਮ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
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ਮਸਹਤਮਸਹਤ ਸੰਭਾਲਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜਕਵਰੇਜ ਸਬੰਧੀਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈਲਈ ਤ਼ੁਹਾਡੀਆਂਤ਼ੁਹਾਡੀਆ ਂਮਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ (ਤ਼ੁਹਾਨੰੂਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਚਾਹੀਦਾ ਹੈਹੈ) 

SSN ਅਤੇਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮਥਤੀਸਮਥਤੀ ਦਾਦਾ ਖ਼਼ੁਲਾਸਾਖ਼਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ।ਕਰਨਾ। ਕ਼ੁਝ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ, ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਘਰ ਮਵੱਚ ਰਮਹਣ ਵਾਲੇ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸ, ਜ ੋਮਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ 
ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸ਼ੁਰੱਮਖਆ ਨੰਬਰ (SSN) ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਸਹਤ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਮਡਟਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ SSN ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ 
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ, ਨਾਗਮਰਕਤਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮਥਤੀ, ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਮਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਪ਼ੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ, ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਕਸੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕ਼ੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਸਤੇ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜ ੇਤ਼ੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ SSN ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ 
ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਪਲਾਈ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮਥਤੀ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਜਾਂ ਨਾਗਮਰਕ ਬਣਨ ਦੇ ਮੌਮਕਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। 

Washington Apple Health ਦੇ ਕ਼ੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹਨ, ਜ ੋਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਮਕ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਮਵੱਚ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਮਹੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਜ ੇਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਵਚਲੇ ਮਕਸੇ 
ਮਵਅਕਤੀ ਲਈ SSN ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰਬਰ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਵਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਅੱਗੇ 
ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।

ਜ ੇਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ  ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹ,ੋ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਾਓ।

ਮਸਹਤਮਸਹਤ-ਸੰਭਾਲਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜਕਵਰੇਜ ਦੇਦੇ ਸਾਰੇਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇਬਾਰ ੇਗੱਲਾਂਗੱਲਾਂ, ਮਜਹਨਾਂਮਜਹਨਾਂ ਬਾਰੇਬਾਰ ੇਤ਼ੁਹਾਨੰੂਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾਪਤਾ ਹੋਣਾਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾਚਾਹੀਦਾ ਹੈਹੈ

ਸਟੇਟਸਟੇਟ ਅਤੇਅਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲਫ਼ੈਡਰਲ ਦੇਦੇ ਕ਼ੁਝਕ਼ੁਝ ਕਾਨੰੂਨਕਾਨੰੂਨ ਹਨਹਨ, ਜ ੋਵਾੱਮਸ਼ੰਗਟਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ  ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦ ੇਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਮਸਸਟਮਾਂ, ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਮਜਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਮਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਸਸਟਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤ਼ੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਹਮਤ ਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹ,ੋ ਜ ੋਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਕਸੇ ਮਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜ ੇਵਜੋਂ ਉਸ ਨੰੂ ਮਮਲਣ ਵਾਲੀ ਕਵਰੇਜ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰਵੋਟਰ ਰਮਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਰਮਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੰੂਨਕਾਨੰੂਨ, 1973 ਚਾਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹ ੈਮਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਰਮਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ 
ਰਮਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਮਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹ ਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਜ ੋਇਸ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ  ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤ਼ੁਸੀਂ  
www.vote.wa.gov 'ਤੇ ਵੋਟ ਲਈ ਰਮਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋਜਾਂ 1-800-448-4881 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਰਮਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਲਈ ਕਮਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਸਹਤਮਸਹਤ ਬੀਮੇਬੀਮੇ ਦੀਦੀ ਪੋਰਟੇਮਬਲਟੀਪੋਰਟੇਮਬਲਟੀ (ਕੰਪਨੀਕੰਪਨੀ ਬਦਲਣਬਦਲਣ) ਅਤੇਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇਬਾਰ ੇਕਾਨੰੂਨਕਾਨੰੂਨ (HIPAA) ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ HCA ਅਤੇ DSHS ਨੰੂ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਘਰ ਦੇ ਮਕਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮਸਹਤ ਸਬੰਧੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰ ੇਮਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਇਸ ਮਵੱਚ ਇੱਕ ਅਖ਼ਮਤਆਰਪ੍ਰਾਪਤ ਨ਼ੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਮਲ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਜਦ ਤੱਕ ਮਕ ਉਸ ਮਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਮ਼ੁਖ਼ਤਾਰਨਾਮਾ (ਪਾੱਵਰ 
ਆੱਫ਼ ਅਟਾੱਰਨੀ) ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖ਼਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਮਤਆਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮਹਮਤੀ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮਵੱਚ ਮਾਨਮਸਕ ਮਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, HIV, AIDS, 
STD ਦੇ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜ ੇਜਾਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਮਲ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਮਕਫ਼ਾਇਤੀਮਕਫ਼ਾਇਤੀ ਦੇਖਭਾਲਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇਬਾਰ ੇਕਾਨੰੂਨਕਾਨੰੂਨ, HCA ਅਤੇ DSHS ਨੰੂ ਮਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੰੂ, ਮਜਸ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਖ਼ਮਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਸਮਹਮਤੀ ਤੋਂ ਮਬਨਾ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮਕਸੇ 
ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮਨਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (PII) ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਤ਼ੁਹਾਡੇਤ਼ੁਹਾਡ ੇਵਲੋਂਵਲੋਂ  DSHS ਅਤੇਅਤੇ HCA ਨੰੂਨੰੂ ਮਦੱਤੀਮਦੱਤੀ ਗਈਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਮਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ਼ੁਸ਼ਟੀ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਵਲੋਂ  ਪ਼ੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

HCA ਅਤੇਅਤੇ DSHS ਤ਼ੁਹਾਡੇਤ਼ੁਹਾਡ ੇਮਸਹਤਮਸਹਤ ਬੀਮਾਬੀਮਾ ਪਲਾਨਪਲਾਨ ਦਾਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਕਰਨ ਲਈਲਈ ਮਜੰ਼ਮੇਵਾਰਮਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂਨਹੀਂ ਹੈ।ਹੈ। ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਮਸਹਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ, ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਲਾਭਾਂ ਬਾਰ ੇਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇਆਪਣੇ 
ਮਸਹਤਮਸਹਤ ਬੀਮਾਬੀਮਾ ਪਲਾਨਪਲਾਨ ਦੀਆਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇਬਾਰ,ੇ ਜੇਜ ੇਤ਼ੁਹਾਡੇਤ਼ੁਹਾਡ ੇਕੋਈਕੋਈ ਸ਼ੁਆਲਸ਼ੁਆਲ ਹਨਹਨ, ਇਸਇਸ ਮਵੱਚਮਵੱਚ ਤ਼ੁਸੀਂਤ਼ੁਸੀਂ ਮਕਹੜੇਮਕਹੜ ੇਲਾਭਾਂਲਾਭਾਂ ਲਈਲਈ ਹੱਕਦਾਰਹੱਕਦਾਰ ਹੋਹੋ ਅਤੇਅਤੇ ਲਾਭਲਾਭ ਦਾਦਾ ਦਾਅਵਾਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾਕਰਨਾ ਜਾਂਜਾਂ ਲਾਭਲਾਭ ਦੇਣਦੇਣ ਤੋਂਤੋਂ ਮਨ੍ਹ ਾਮਨ੍ਹ ਾ ਕਰਨਕਰਨ ਬਾਰੇਬਾਰ ੇਅਪੀਲਅਪੀਲ ਕਰਨਾਕਰਨਾ, 
ਸ਼ਾਮਮਲਸ਼ਾਮਮਲ ਹ਼ੁੰ ਦਾਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈਹੈ, ਤਾਂਤਾਂ ਇਸਇਸ ਲਈਲਈ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀਆਪਣੀ ਮਸਹਤਮਸਹਤ ਬੀਮਾਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਕੰਪਨੀ ਨਾਲਨਾਲ ਸੰਪਰਕਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਹੈ। 

ਤ਼ੁਸੀਂਤ਼ੁਸੀਂ ਬਾਲਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾਸਹਾਇਤਾ ਮਡਵੀਜ਼ਨਮਡਵੀਜ਼ਨ (DCS) ਰਾਹੀਂਰਾਹੀਂ ਐਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟਐਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਦੀ ਮਦਦਮਦਦ ਲੈਣਲੈਣ ਲਈਲਈ ਅਪਲਾਈਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਅਪਲਾਈਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ www.childsupportonline.wa.gov 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ DCS ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
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ਮਸਰਫ਼ਮਸਰਫ਼ Washington Apple Health ਲਈਲਈ ਤ਼ੁਹਾਡੇਤ਼ੁਹਾਡ ੇਹੱਕ ਹੱਕ (ਸਾਨੰੂਸਾਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਚਾਹੀਦਾ ਹੈਹੈ) 

ਜੇਜ ੇਤ਼ੁਸੀਂਤ਼ੁਸੀਂ ਪ਼ੁੱ ਮਛਆਪ਼ੁੱ ਮਛਆ ਹੈਹੈ, ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ, ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ੇਸਮਝਾਉਣਾ।

ਤ਼ੁਹਾਨੰੂਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਅੰਸ਼ਕਅੰਸ਼ਕ ਅਰਜ਼ੀਅਰਜ਼ੀ ਸਬਮਮਟਸਬਮਮਟ ਕਰਨਕਰਨ ਦਾਦਾ ਮੌਕਾਮੌਕਾ ਦੇਣਾਦੇਣਾ,, ਮਜਸ ਮਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਨਾਂ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਜਾਂ ਮਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਅਖ਼ਮਤਆਰਪ੍ਰਾਪਤ ਨ਼ੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸ਼ਾਮਮਲ ਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਮਜਸ ਮਦਨ 
ਸਾਨੰੂ ਅੰਸ਼ਕ ਅਰਜ਼ੀ ਮਮਲਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਮਲਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਇਹ ਤਾਰੀਖ਼ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮ਼ੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੰ ਦੀ, 
ਅਸੀਂ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਬਾਰ ੇਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। 

WAC 182-503-0005 ਹੇਠਾਹੇਠਾ ਮਦੱਤੇਮਦੱਤੇ ਗਏਗਏ ਮਕਸੇਮਕਸੇ ਵੀਵੀ ਤਰੀਕੇਤਰੀਕ ੇਦੀਦੀ ਵਰਤੋਂਵਰਤੋਂ ਕਰਮਦਆਂਕਰਮਦਆ,ਂ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਅਰਜ਼ੀ ਸਬਮਮਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ।

ਤ਼ੁਹਾਡੀਤ਼ੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇਬਾਰ ੇਤੇਜ਼ੀਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾਕਰਨਾ ਅਤੇ WAC 182-503-0060 ਮਵੱਚ ਮਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮਮਆਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ।

ਯੋਗਤਾਯੋਗਤਾ ਦਾਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਕਰਨ ਲਈਲਈ, ਸਾਨੰੂਸਾਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦੀਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀਜਾਣਕਾਰੀ ਮ਼ੁਹੱਈਆਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਕਰਾਉਣ ਲਈਲਈ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ 10 ਕੈਲੰਡਰ ਮਦਨ ਮਦੱਤੇ ਜਾਂਦ ੇਹਨ। ਜ ੇਤ਼ੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਦਆਂਗੇ। ਜ ੇਤ਼ੁਸੀਂ 
ਸਾਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਦੰਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਮਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

 ਜੇਜ ੇਤ਼ੁਹਾਨੰੂਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਇਹਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਕਰਨ ਲਈਲਈ ਮਕਮਕ ਤ਼ੁਸੀਂਤ਼ੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰਹੱਕਦਾਰ ਹੋਹੋ, ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਹਾਮਸਲ ਕਰਨ ਮਵੱਚ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ ੇਸਾਨੰੂ ਇੱਕ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਜਸ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗ,ੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਾਂਗੇ।

ਤ਼ੁਹਾਡੀਤ਼ੁਹਾਡੀ ਮਸਹਤਮਸਹਤ-ਸੰਭਾਲਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜਕਵਰੇਜ ਬੰਦਬੰਦ ਕਰਨਕਰਨ ਵੇਲ਼ੇਵੇਲ਼ੇ ਅਸੀਂ ਬਹ਼ੁਤ ੇਮਾਮਮਲਆਂ ਮਵੱਚ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਮਦਨ ਪਮਹਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ।

ਬਹ਼ੁਤੇਬਹ਼ੁਤ ੇਮਾਮਮਲਆਂਮਾਮਮਲਆਂ ਮਵੱਚਮਵੱਚ 45 ਮਦਨਾਂਮਦਨਾਂ ਦੇਦੇ ਅੰਦਰਅੰਦਰ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਮਲਖਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਦਆਂਗੇ। ਅਸਮਰੱਥਾ (ਅਪਾਹਜ) ਸਬੰਧੀ ਕ਼ੁਝ ਮਾਮਮਲਆਂ ਲਈ ਮਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਮਵੱਚ 60 ਮਦਨ ਤੱਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ 
ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬਾਰ ੇ15 ਮਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਲਖਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਦਆਂਗੇ।

ਜੇਜ ੇਅਸੀਂਅਸੀਂ ਤ਼ੁਹਾਡੇਤ਼ੁਹਾਡ ੇਕੇਸਕੇਸ ਦਾਦਾ ਆੱਮਡਟਆੱਮਡਟ ਕਰਦੇਕਰਦ ੇਹਾਂਹਾਂ, ਤਾਂਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਪੜਤਾਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹ ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਮਕਸੇ ਪੜਤਾਲਕਰਤਾ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਵੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹ ਾ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤ਼ੁਸੀਂ ਪੜਤਾਲਕਰਤਾ ਨੰੂ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਮਫਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲਈ ਕਮਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਮਜਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ।

ਜਦਜਦ ਤੱਕਤੱਕ ਅਸੀਂਅਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇਕਰਦ ੇਹਾਂਹਾਂ ਮਕਮਕ WAC 182-504-0125 ਅਨ਼ੁਸਾਰਅਨ਼ੁਸਾਰ, ਤ਼ੁਸੀਂਤ਼ੁਸੀਂ ਮਕਸੇਮਕਸੇ ਹੋਰਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈਲਈ ਹੱਕਦਾਰਹੱਕਦਾਰ ਹੋਹੋ, Washington Apple Health ਕਵਰੇਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।

ਜੇਜ ੇਤ਼ੁਸੀਂਤ਼ੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰਹੱਕਦਾਰ ਹੋਹੋ, ਤਾਂ WAC 182-503-0120 ਮਵੱਚ ਮਦੱਤੇ ਗਏ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕੋ ਮਜਹੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹ਼ੁੰ ਚ ਮਦੰਦੇ ਹਾਂ।

ਮਸਰਫ਼ਮਸਰਫ਼ Washington Apple Health ਲਈਲਈ ਤ਼ੁਹਾਡੀਆਂਤ਼ੁਹਾਡੀਆ ਂਮਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ (ਤ਼ੁਹਾਨੰੂਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਚਾਹੀਦਾ ਹੈਹੈ) 

ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ 30 ਮਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ WAC 182-504-0105 ਅਤੇ WAC 182-504-0110 ਮਵੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਬਾਰ ੇਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਕ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਮਕਹੜੀਆ ਂਤਬਦੀਲੀਆ ਂਦੀ 
ਮਰਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਣਗੀ ਸਬੰਧੀ ਮਚੱਠਾੀ ਪੜ੍ਹੋ। 
ਜਦੋਂਜਦੋਂ ਮਕਹਾਮਕਹਾ ਜਾਏਜਾਏ, ਤਾਂਤਾਂ  ਨਮਵਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।
ਮਸਹਤਮਸਹਤ-ਸੰਭਾਲਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਲਈ ਸਾਡੇਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇਵਾਸਤੇ ਮਬਮਲੰਗਮਬਮਲੰਗ ਕਰਨਕਰਨ ਲਈਲਈ ਮੈਡੀਕਲਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਾਓ।
ਜੇਜ ੇਤ਼ੁਸੀਂਤ਼ੁਸੀਂ Medicare (ਮੈਡੀਕੇਅਰਮੈਡੀਕੇਅਰ) ਲਈਲਈ ਹੱਕਦਾਰਹੱਕਦਾਰ ਹੋਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ।
ਜਦੋਂਜਦੋਂ ਮਕਹਾਮਕਹਾ ਜਾਏਜਾਏ, ਤਾਂ ਕ਼ੁਆਮਲਟੀ ਐਮਸ਼ਓਰੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਸਮਹਯੋਗ ਕਰਨਾ।
ਜਦੋਂਜਦੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂਤ਼ੁਸੀਂ Washington Apple Health ਕਵਰੇਜਕਵਰੇਜ ਲਈਲਈ ਕਮਹੰਦੇਕਮਹੰਦੇ ਹੋਹੋ ਜਾਂਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇਕਰਦ ੇਹੋਹੋ, ਤਾਂਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂਹੋਰਨਾਂ ਸ੍ਰੋਤਾਂਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂਤੋਂ ਸੰਭਵਸੰਭਵ ਆਮਦਨਆਮਦਨ ਲੈਣਲੈਣ ਲਈਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਢ਼ੁਕਵੀਂ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ।

ਮਸਰਫ਼ਮਸਰਫ਼ Washington Apple Health ਬਾਰੇਬਾਰ ੇਉਹਉਹ ਗੱਲਾਂਗੱਲਾਂ, ਮਜਹਨਾਂਮਜਹਨਾਂ ਬਾਰੇਬਾਰ ੇਤ਼ੁਹਾਨੰੂਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾਪਤਾ ਹੋਣਾਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾਚਾਹੀਦਾ ਹੈਹੈ

Washington Apple Health ਹੈਲਥਹੈਲਥ ਲਈਲਈ ਕਮਹਣਕਮਹਣ ਅਤੇਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇਕਰਕੇ, ਤ਼ੁਸੀਂ ਮਕਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਾੱਮਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਨੰੂ ਮਕਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਮਧਰ ਲਈ ਭ਼ੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਮਦੰਦੇ ਹੋ।

ਏਜੰਸੀਏਜੰਸੀ, ਬੱਚੇਬੱਚੇ ਦੀਦੀ ਟੀਕਾਕਰਣਟੀਕਾਕਰਣ ਮਰਪੋਰਟਮਰਪੋਰਟ 'ਤੇਤੇ ਮਨਗਰਾਨੀਮਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਰੱਖਣ ਵਾਲੇਵਾਲੇ ਮਸਸਟਮਮਸਸਟਮ ਨੰੂਨੰੂ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮਰਕਾੱਰਡ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤ਼ੁਸੀਂਤ਼ੁਸੀਂ ਮਜਹੜੀਮਜਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਜਾਣਕਾਰੀ ਮਦੰਦੇਮਦੰਦੇ ਹੋਹੋ, ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ, ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ, ਭੋਜਨ-ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਸਬਮਸਡੀਆਂ ਵਰਗ ੇਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਲਾਭਾਂ ਦਾ 
ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ DSHS ਨੰੂ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਕਾਨੰੂਨਕਾਨੰੂਨ ਅਨ਼ੁਸਾਰਅਨ਼ੁਸਾਰ, ਵਾੱਮਸ਼ੰਗਟਨਵਾੱਮਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟਸਟੇਟ ਉਹਉਹ ਲਾਗਤਾਂਲਾਗਤਾਂ ਵਸੂਲਵਸੂਲ ਕਰਕਰ ਸਕਦੀਸਕਦੀ ਹੈਹੈ, ਮਜਹਨਾਂਮਜਹਨਾਂ ਦਾਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨਭ਼ੁਗਤਾਨ ਇਸਨੇਇਸਨੇ ਐਸਟੇਟਐਸਟੇਟ ਮਰਕਵਰੀਮਰਕਵਰੀ (RCW 41.05A.090, RCW 43.20B.080 ਅਤੇਅਤੇ 
ਚੈਪਟਰਚੈਪਟਰ 182-527 WAC) ਰਾਹੀਂਰਾਹੀਂ ਤ਼ੁਹਾਡੀਤ਼ੁਹਾਡੀ ਐਸਟੇਟਐਸਟੇਟ ਤੋਂਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂਦੀਆਂ ਕ਼ੁਝਕ਼ੁਝ ਮਕਸਮਾਂਮਕਸਮਾਂ ਲਈਲਈ ਕੀਤਾਕੀਤਾ ਸੀਸੀ । ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਮਪੱਛੇ ਰਮਹ ਗਏ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ 
ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਮਜਉਂਦੇ ਬੱਮਚਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਐਸਟੇਟ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜ ੇਤ਼ੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਵੇਲ਼ੇ ਮਜਉਂਦਾ 
ਬੱਚਾ ਨੇਤਰਹੀਣ/ਅਸਮਰੱਥ (ਅਪਾਹਜ) ਸੀ। ਵਸੂਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਮਵੱਚ ਸ਼ਾਮਮਲ ਹਨ:

• • Washington Apple Health ਦੀਆਂ ਕ਼ੁਝ ਲੰਮੀ-ਮਮਆਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ, ਜ ੇਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵੇਲ਼ੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 55 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ;
• • ਮਸਰਫ਼ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕ਼ੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮਜਹੜੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵੇਲ਼ੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਨੰੂ ਮਧਆਨ ਮਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਮਖਆ ਜਾਂਦਾ।

WAC 182-527-2742 ਹੇਠਾ ਤ਼ੁਸੀਂ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁੜੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਹੋ। WAC 182-527-2746 ਹੇਠਾ ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਸਾਮਸਆਂ ਦੀ 
ਸੂਚੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜ ੇਤ਼ੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਰਮਸੰਗ ਸਹੂਲਤ ਮਵੱਚ ਰਮਹੰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਮਕਸੇ ਵੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਹੱਕ-ਰਖਾਈ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ ੈ(WAC 
182-527-2734)। ਸਟੇਟ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਐਸਟੇਟ ਵੇਚਕੇ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਜਦ ਤੱਕ ਮਕ:

• • ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਸੰਪਤੀ ਮਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਮਹੰਦਾ/ਰਮਹੰਦੀ; 
• • ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਭੈਣ-ਭਰਾ ਸੰਪਤੀ ਮਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਮਹੰਦੇ, ਸਮਹ-ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕ਼ੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆ ਂਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
• • ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੰਪਤੀ ਮਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਮਹੰਦਾ ਅਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣ/ਅਸਮਰੱਥ (ਅਪਾਹਜ) ਨਹੀਂ ਹੈ; ਜਾਂ
• • ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੰਪਤੀ ਮਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਮਹੰਦਾ ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤ਼ੁਸੀਂ WAC 182-527-2734 ਮਵੱਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਹੱਕ-ਰਖਾਈ ਹੇਠਾ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਮਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਜ ੇਤ਼ੁਸੀਂਤ਼ੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਤੋਂਤੋਂ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਹਤਮਸਹਤ-ਸੰਭਾਲਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦੇਚਾਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹੋਹੋ, ਤਾਂਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕਇੱਕ ਮਸਹਤਮਸਹਤ-ਸੰਭਾਲਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਬਜ਼਼ੁਰਗਬਜ਼਼ੁਰਗ, ਨੇਤਰਹੀਣਨੇਤਰਹੀਣ, ਅਸਮਰੱਥਅਸਮਰੱਥ (ਅਪਾਹਜਅਪਾਹਜ)/ਲੰਮੀਲੰਮੀ-ਮਮਆਦਮਮਆਦ ਦੀਆਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾਸਹਾਇਤਾ ਲਈਲਈ 
Washington Apple Health ਅਰਜ਼ੀਅਰਜ਼ੀ

 1   ਮਬਮਬਨੈਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀਨੈਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

  
ਪਮਹਲਾ ਨਾਂ (ਖ਼ੁਦ)          ਮਵਚਲਾ ਅੱਖਰ     ਅੰਤਮ ਨਾਂ           

 
ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ (ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)     ਮਬਨੈਕਾਰ ਜਾਂ ਅਖ਼ਮਤਆਰਪ੍ਰਾਪਤ ਨ਼ੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ  

ਪਤਾ, ਮਜੱਥੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਰਮਹੰਦੇ ਹ ੋ(ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ)ੈ 

   
ਕਾਉਂਟੀ            ਸ਼ਮਹਰ        ਸਟੇਟ   ਮਜ਼ਪ ਕੋਡ

  ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭੌਮਤਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭੌਮਤਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ 'ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓਤਾਂ ਇਸ ਬਾਕਸ 'ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ

ਡਾਕ ਦਾ ਪਤਾ (ਜ ੇਵੱਖ ਹ)ੈ

   
ਕਾਉਂਟੀ           ਸ਼ਮਹਰ         ਸਟੇਟ   ਮਜ਼ਪ ਕੋਡ

  
ਮ਼ੁਢਲਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ         ਸੈੱਲl            ਈਮੇਲ      

ਜੇਜ ੇਇੱਕਇੱਕ ਸਹੂਲਤਸਹੂਲਤ ਮਵੱਚਮਵੱਚ ਰਮਹਰਮਹ ਰਹੇਰਹ ੇਹੋਹੋ, ਤਾਂਤਾਂ ਸਹੂਲਤਸਹੂਲਤ ਦਾਦਾ ਨਾਂਨਾਂ ਅਤੇਅਤੇ ਪਤਾਪਤਾ ਮਲਖੋਮਲਖੋ, ਜੇਜ ੇਉੱਪਰਉੱਪਰ ਮਦੱਤਾਮਦੱਤਾ ਨਹੀਂਨਹੀਂ ਹੈਹੈ:

ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਨਾਂ

ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪਤਾ

   
ਕਾਉਂਟੀ           ਸ਼ਮਹਰ         ਸਟੇਟ   ਮਜ਼ਪ ਕੋਡ
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 2   ਪ੍ਰੋਪ੍ਰਗੋਰਾਮਗਰਾਮ, ਮਜਸਮਜਸ ਲਈਲਈ ਅਪਲਾਈਅਪਲਾਈ ਕਰਕਰ ਰਹੇਰਹੇ ਹੋਹੋ 

ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਵਚਲਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹੇਠਾਾਂ ਮਦੱਮਤਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਮਰਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ:

 ਘਰ ਮਵੱਚ ਕੇਅਰਮਗਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ 

 ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲਾ ਰਮਹਣ-ਸਮਹਣ/ਬਾਲਗ਼ ਫ਼ੈਮਮਲੀ ਹੋਮ

 ਨਰਮਸੰਗ ਹੋਮ ਕੇਅਰ 

 ਬਜ਼਼ੁਰਗ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਮਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ (TSOA)

  ਬਜ਼਼ੁਰਗ, ਨੇਤਰਹੀਣ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥ (ਅਪਾਹਜ) ਲਈ ਮਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ

  Medicare ਬੱਚਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

  ਅਸਮਰੱਥ (ਅਪਾਹਜ) ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਐਪਲ ਹੈਲਥ (HWD)

 3   ਮਬਨਾਮਬਨਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨਭ਼ੁਗਤਾਨ ਵਾਲੇਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲਮੈਡੀਕਲ ਮਬੱਲਾਂਮਬੱਲਾਂ ਬਾਰੇਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮਜਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਲਈ ਤ਼ੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ, ਮਜਸ ਨੰੂ ਮੌਜੂਦਾ 3 ਮਹੀਮਨਆਂ ਤੋਂ ਮਬਲਕ਼ੁਲ ਪਮਹਲੇ ਦੇ ਮਕਸੇ ਮਹੀਨੇ ਮਵੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਬਨਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਬੱਲਾਂ ਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?   ਹਾਂ  ਨਹੀਂ   ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੱਸ ੋਕੌਣ ਹੈ:

 

 4  ਭਾਸ਼ਾਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀਜਾਣਕਾਰੀ 

ਕੀ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਮਜਸ ਮਕਸੇ ਲਈ ਤ਼ੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਮਕਸੇ ਦ਼ੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ?  ਹਾਂ    ਨਹੀਂ

ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਮਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਮਵਕਲਮਪਕ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ?ੈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ:               

 5  ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਪਮਰਵਾਰਤ਼ੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਪਮਰਵਾਰ ਬਾਰੇਬਾਰ ੇਜਾਣਜਾਣਕਾਰੀਕਾਰੀ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਹ ਰਹੇ ਆਸ਼ਮਰਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹ ੇ(ਜ ੇਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੱਥੀ ਕਰੋ)।

ਨਾਂ (ਪਹਮਲਾ, ਵਮਚਲਾ, ਅੰਤਮ)            ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਨਮਰਧਾਰਤ ਲਮੰਗ    ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਸ਼ਤਾ?   ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼   

ਸੋਸ਼ਲ ਸਮਕਮਓਰਮਟੀ ਨੰਬਰ (SSN)*            ਕੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਚਾਹ਼ੁੰਦੇ ਹ?ੋ        ਹਾ ਂ   ਨਹੀ ਂ   

ਨਾਗਰਮਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਮਕ ਸਥਮਤੀ: (ਇੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ)ੋ

ਵਾਸ਼ਮੰਗਟਨ ਨਮਵਾਸੀ   ਹਾਂ    ਨਹੀ      ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਮਕ   ਹਾਂ    ਨਹੀ  

ਕੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਹਮਸਪੈਨਮਕ, ਲੈਟਮਨੋ, ਜਾਂ ਸਪੈਨਮਸ਼ ਮੂਲ ਦੇ ਹ?ੋ (ਵਮਕਲਪਮਕ) 

 ਕਮਊਬਨ        ਮੈਕਸੀਕਨ/ਮੈਕਸੀਕਨ-ਅਮਰੀਕਨ/ਚਮਕਨੋ   ਸਪੇਨੀ/ਹਮਸਪੈਨਮਕ ਨਹੀ ਂ  

 ਹੋਰ ਸਪੈਨਮਸ਼/ਹਮਸਪੈਨਮਕ     ਪੋਰਟੋ ਰੀਕਨ

ਜਾਤੀ (ਵਮਕਲਪਮਕ - ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਤੱਕ ਚ਼ੁਣੋ)

 ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ         ਚੀਨੀ      ਕੋਰੀਅਨ        ਥਾਈ

 ਏਸ਼ੀਆਈ          ਫਮਲੀਪੀਨੋ      ਲਾਓਟੀਅਨ        ਵੀਅਤਨਾਮੀ

 ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਰਤੀ          ਗ਼ੁਆਮਾਨੀਅਨ    ਹੋਰ ਪੈਸੀਫਮਕ ਆਈਲੈਂਡਰ     ਸਫੈਦ  

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
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 ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ         ਹਵਾਈਅਨ     ਹੋਰ ਜਾਤੀ       

 ਕੰਬੋਡੀਅਨ           ਜਾਪਾਨੀ     ਸਮੋਆਨ            

ਨਾਂ (ਪਹਮਲਾ, ਵਮਚਲਾ, ਅੰਤਮ)           ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਨਮਰਧਾਰਤ ਲਮੰਗ    ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਸ਼ਤਾ?  ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼     

ਸੋਸ਼ਲ ਸਮਕਮਓਰਮਟੀ ਨੰਬਰ (SSN)*            ਕੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਚਾਹ਼ੁੰਦੇ ਹ?ੋ        ਹਾ ਂ   ਨਹੀ ਂ   

ਾਗਰਮਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਮਕ ਸਥਮਤੀ: (ਇੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ)ੋ

ਵਾਸ਼ਮੰਗਟਨ ਨਮਵਾਸੀ   ਹਾਂ    ਨਹੀ      ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਮਕ   ਹਾਂ    ਨਹੀ  

ਕੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਹਮਸਪੈਨਮਕ, ਲੈਟਮਨੋ, ਜਾਂ ਸਪੈਨਮਸ਼ ਮੂਲ ਦੇ ਹ?ੋ (ਵਮਕਲਪਮਕ) 

 ਕਮਊਬਨ        ਮੈਕਸੀਕਨ/ਮੈਕਸੀਕਨ-ਅਮਰੀਕਨ/ਚਮਕਨੋ   ਸਪੇਨੀ/ਹਮਸਪੈਨਮਕ ਨਹੀ ਂ  

 ਹੋਰ ਸਪੈਨਮਸ਼/ਹਮਸਪੈਨਮਕ     ਪੋਰਟੋ ਰੀਕਨ

ਜਾਤੀ (ਵਮਕਲਪਮਕ - ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਤੱਕ ਚ਼ੁਣੋ)

 ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ         ਚੀਨੀ      ਕੋਰੀਅਨ        ਥਾਈ

 ਏਸ਼ੀਆਈ          ਫਮਲੀਪੀਨੋ      ਲਾਓਟੀਅਨ        ਵੀਅਤਨਾਮੀ

 ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਰਤੀ          ਗ਼ੁਆਮਾਨੀਅਨ    ਹੋਰ ਪੈਸੀਫਮਕ ਆਈਲੈਂਡਰ     ਸਫੈਦ  

 ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ         ਹਵਾਈਅਨ     ਹੋਰ ਜਾਤੀ       

 ਕੰਬੋਡੀਅਨ           ਜਾਪਾਨੀ     ਸਮੋਆਨ            

ਨਾਂ (ਪਹਮਲਾ, ਵਮਚਲਾ, ਅੰਤਮ)           ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਨਮਰਧਾਰਤ ਲਮੰਗ    ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਸ਼ਤਾ?  ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼     

ਸੋਸ਼ਲ ਸਮਕਮਓਰਮਟੀ ਨੰਬਰ (SSN)*            ਕੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਚਾਹ਼ੁੰਦੇ ਹ?ੋ        ਹਾ ਂ   ਨਹੀ ਂ   

ਾਗਰਮਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਮਕ ਸਥਮਤੀ: (ਇੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ)ੋ

ਵਾਸ਼ਮੰਗਟਨ ਨਮਵਾਸੀ   ਹਾਂ    ਨਹੀ      ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਮਕ   ਹਾਂ    ਨਹੀ  

ਕੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਹਮਸਪੈਨਮਕ, ਲੈਟਮਨੋ, ਜਾਂ ਸਪੈਨਮਸ਼ ਮੂਲ ਦੇ ਹ?ੋ (ਵਮਕਲਪਮਕ) 

 ਕਮਊਬਨ        ਮੈਕਸੀਕਨ/ਮੈਕਸੀਕਨ-ਅਮਰੀਕਨ/ਚਮਕਨੋ   ਸਪੇਨੀ/ਹਮਸਪੈਨਮਕ ਨਹੀ ਂ  

 ਹੋਰ ਸਪੈਨਮਸ਼/ਹਮਸਪੈਨਮਕ     ਪੋਰਟੋ ਰੀਕਨ
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ਜਾਤੀ (ਵਮਕਲਪਮਕ - ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਤੱਕ ਚ਼ੁਣੋ)

 ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ         ਚੀਨੀ      ਕੋਰੀਅਨ        ਥਾਈ

 ਏਸ਼ੀਆਈ          ਫਮਲੀਪੀਨੋ      ਲਾਓਟੀਅਨ        ਵੀਅਤਨਾਮੀ

 ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਰਤੀ          ਗ਼ੁਆਮਾਨੀਅਨ    ਹੋਰ ਪੈਸੀਫਮਕ ਆਈਲੈਂਡਰ     ਸਫੈਦ  

 ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ         ਹਵਾਈਅਨ     ਹੋਰ ਜਾਤੀ       

 ਕੰਬੋਡੀਅਨ           ਜਾਪਾਨੀ     ਸਮੋਆਨ            

ਨਾਂ (ਪਹਮਲਾ, ਵਮਚਲਾ, ਅੰਤਮ)           ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਨਮਰਧਾਰਤ ਲਮੰਗ    ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਸ਼ਤਾ?  ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼     

ਸੋਸ਼ਲ ਸਮਕਮਓਰਮਟੀ ਨੰਬਰ (SSN)*            ਕੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਚਾਹ਼ੁੰਦੇ ਹ?ੋ        ਹਾ ਂ   ਨਹੀ ਂ   

ਾਗਰਮਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਮਕ ਸਥਮਤੀ: (ਇੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ)ੋ

ਵਾਸ਼ਮੰਗਟਨ ਨਮਵਾਸੀ   ਹਾਂ    ਨਹੀ      ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਮਕ   ਹਾਂ    ਨਹੀ  

ਕੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਹਮਸਪੈਨਮਕ, ਲੈਟਮਨੋ, ਜਾਂ ਸਪੈਨਮਸ਼ ਮੂਲ ਦੇ ਹ?ੋ (ਵਮਕਲਪਮਕ) 

 ਕਮਊਬਨ        ਮੈਕਸੀਕਨ/ਮੈਕਸੀਕਨ-ਅਮਰੀਕਨ/ਚਮਕਨੋ   ਸਪੇਨੀ/ਹਮਸਪੈਨਮਕ ਨਹੀ ਂ  

 ਹੋਰ ਸਪੈਨਮਸ਼/ਹਮਸਪੈਨਮਕ     ਪੋਰਟੋ ਰੀਕਨ

ਜਾਤੀ (ਵਮਕਲਪਮਕ - ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਤੱਕ ਚ਼ੁਣੋ)

 ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ         ਚੀਨੀ      ਕੋਰੀਅਨ        ਥਾਈ

 ਏਸ਼ੀਆਈ          ਫਮਲੀਪੀਨੋ      ਲਾਓਟੀਅਨ        ਵੀਅਤਨਾਮੀ

 ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਰਤੀ          ਗ਼ੁਆਮਾਨੀਅਨ    ਹੋਰ ਪੈਸੀਫਮਕ ਆਈਲੈਂਡਰ     ਸਫੈਦ  

 ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ         ਹਵਾਈਅਨ     ਹੋਰ ਜਾਤੀ       

 ਕੰਬੋਡੀਅਨ           ਜਾਪਾਨੀ     ਸਮੋਆਨ            

ਨਾਂ (ਪਹਮਲਾ, ਵਮਚਲਾ, ਅੰਤਮ)           ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਨਮਰਧਾਰਤ ਲਮੰਗ    ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਸ਼ਤਾ?  ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼    

ਸੋਸ਼ਲ ਸਮਕਮਓਰਮਟੀ ਨੰਬਰ (SSN)*            ਕੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਚਾਹ਼ੁੰਦੇ ਹ?ੋ        ਹਾ ਂ   ਨਹੀ ਂ   

ਾਗਰਮਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਮਕ ਸਥਮਤੀ: (ਇੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ)ੋ

ਵਾਸ਼ਮੰਗਟਨ ਨਮਵਾਸੀ   ਹਾਂ    ਨਹੀ      ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਮਕ   ਹਾਂ    ਨਹੀ  

ਕੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਹਮਸਪੈਨਮਕ, ਲੈਟਮਨੋ, ਜਾਂ ਸਪੈਨਮਸ਼ ਮੂਲ ਦੇ ਹ?ੋ (ਵਮਕਲਪਮਕ) 

 ਕਮਊਬਨ        ਮੈਕਸੀਕਨ/ਮੈਕਸੀਕਨ-ਅਮਰੀਕਨ/ਚਮਕਨੋ   ਸਪੇਨੀ/ਹਮਸਪੈਨਮਕ ਨਹੀ ਂ  

 ਹੋਰ ਸਪੈਨਮਸ਼/ਹਮਸਪੈਨਮਕ     ਪੋਰਟੋ ਰੀਕਨ
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ਜਾਤੀ (ਵਮਕਲਪਮਕ - ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਤੱਕ ਚ਼ੁਣੋ)

 ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ         ਚੀਨੀ      ਕੋਰੀਅਨ        ਥਾਈ

 ਏਸ਼ੀਆਈ          ਫਮਲੀਪੀਨੋ      ਲਾਓਟੀਅਨ        ਵੀਅਤਨਾਮੀ

 ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਰਤੀ          ਗ਼ੁਆਮਾਨੀਅਨ    ਹੋਰ ਪੈਸੀਫਮਕ ਆਈਲੈਂਡਰ     ਸਫੈਦ  

 ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ         ਹਵਾਈਅਨ     ਹੋਰ ਜਾਤੀ       

 ਕੰਬੋਡੀਅਨ           ਜਾਪਾਨੀ     ਸਮੋਆਨ            

*HCA ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਮਸੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕੋਲ SSN ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ 
ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਮਓ। 

 6   ਆਮਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀਜਾਣਕਾਰੀ

1. ਮਪਛਲੇ 30 ਮਦਨਾਂ ਮਵੱਚ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਵਚਲੇ ਮਕਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ, ਕਬੀਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜ ੇਸ੍ਰੋਤ ਤੋਂ ਮਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ?

  ਹਾਂ    ਨਹੀਂ    ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਵਆਮਖਆ ਕਰ ੋ 

2. ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਵਚਲੇ ਮਕਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਮਵੱਚ ਪੂਰਕ ਸ਼ੁਰੱਮਖਆ ਆਮਦਨ (SSI) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ?

  ਹਾਂ   ਨਹੀਂ  ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੈ:  

3.  ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਵਚਲਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸਪਾਂਸਰਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੀ ਹ?ੈ

  ਹਾਂ   ਨਹੀਂ  ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੈ:  

4.  ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਵਚਲੇ ਮਕਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਥਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ਰਵਸ ਮਵੱਚ ਸੇਵਾ ਮਦੱਤੀ ਹ ੈਜਾਂ ਮਕਸੇ ਅਮਜਹ ੇਮਵਅਕਤੀ 'ਤੇ ਆਸਮਰਤ ਜਾਂ ਜੀਵਨ-
ਸਾਥੀ ਹਾਂ, ਮਜਸਨੇ ਸੇਵਾ ਮਦੱਤੀ ਹ:ੈ  

  ਹਾਂ   ਨਹੀਂ  ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੈ:  

5. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੈਕਸ-ਆਸਮਰਤ ਹ,ੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਮਹੰਦਾ/ਰਮਹੰਦੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਵੱਚ ਸ਼ਾਮਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? 

  ਹਾਂ   ਨਹੀਂ  ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ-ਆਸਮਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਮਲਖ ੋ

                                 

6. ਮੈਂ:  ਇਕੱਲਾ/ਇਕੱਲੀ  ਮਵਆਹ਼ੁਤਾ, ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰਮਹੰਦਾ/ਰਮਹੰਦੀ ਹਾਂ  ਮਵਆਹ਼ੁਤਾ, ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਮਹੰਦਾ/ਰਮਹੰਦੀ ਹਾਂ  ਤਲਾਕਸ਼਼ੁਦਾ  ਮਵਧ਼ੁਰ/ਮਵਧਵਾ

  ਮਬਨਾ ਮਵਆਹ ਕੀਮਤਆਂ ਨਾਲ ਰਮਹਣ ਦੇ ਮਰਸ਼ਤੇ ਮਵੱਚ ਹਾਂ  ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਮਹਦਾ ਹਾਂ

 7   ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਆਮਦਨਆਮਦਨ (ਸਬੂਤਸਬੂਤ ਨੱਥੀਨੱਥੀ ਕਰੋਕਰੋ)

ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨੀ ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਕ਼ੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ* ਵਮੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ 

• ਫ਼ਾਰਮ W-2, ਬਾਕਸ 1 'ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 
ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹ, ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਸ਼ੁਝਾਅ

• ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ

• ਸਾਮਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਚਣਾ

• ਰਚਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

• ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ, 
ਮੰਗ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

• ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਕਮਮਸ਼ਨ

• ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਭ਼ੁਗਤਾਨ

• ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਲਾਭ

• ਅਜਮਹੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਜਮੱਥੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੇ 
ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਰੋਕਮਆ (ਜਮਵੇਂ ਕਮ ਗਮਗ ਆਰਥਮਕ ਕੰਮ)

• ਬ਼ੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਡਮਲੀਵਰੀ ਲਈ 
ਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ

ਸਵੈਸਵੈ - ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ:

• ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣੋ ਜਾਂ ਚਲਾਓ

• ਫਾਰਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣੋ ਜਾਂ ਚਲਾਓ

• ਧਾਰਮਮਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ

• ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਹੈ
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*ਸਰੋਤਸਰੋਤ: irs.gov/credits-deductions/individuals/earned-income-tax-credit/earned-income-and-earned-income-tax-credit-eitc-tables

1. ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ, ਮਜਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਮਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਹ?ੈ  ਹਾਂ   ਨਹੀਂ, ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਭਰੋ।

2.        
     ਇਹ ਆਮਦਨ ਮਕਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ:      ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ            ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ

 ਕੀ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ?  ਹਾਂ   ਨਹੀਂ
 ਸ਼਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼        

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕ਼ੁੱ ਲ ਰਕਮ (ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਡਾੱਲਰ ਮਵੱਚ ਰਕਮ) ਹਰ:   ਘੰਟੇ   ਹਫ਼ਤੇ   ਹਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ

  ਮਹੀਨੇ ਮਵੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ     ਮਹੀਨੇ

 
ਘੰਟੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ              ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, 1ਲੀ ਅਤੇ 15ਵੀਂ ਜਾਂ ਹਰ ਸ਼਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ)

3.       
   :          ਇਹ ਆਮਦਨ ਮਕਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ:   ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ         ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ

  ਕੀ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ?  ਹਾਂ  ਨਹੀਂ
ਸ਼਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼         
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕ਼ੁੱ ਲ ਰਕਮ (ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਡਾੱਲਰ ਮਵੱਚ ਰਕਮ) ਹਰ:  ਘੰਟੇ  ਹਫ਼ਤੇ  ਹਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ

 ਮਹੀਨੇ ਮਵੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ   ਮਹੀਨੇ

 8   ਹੋਰਹੋਰ ਆਮਦਨਆਮਦਨ (ਘਰਘਰ ਦੇਦੇ ਸਾਰੇਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈਲਈ) (ਸਬੂਤਸਬੂਤ ਨੱਥੀਨੱਥੀ ਕਰੋਕਰੋ) 

 1.  ਆਮਦਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ:

• • ਬਾਲ-ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ
• • ਮਵਮਦਅਕ ਲਾਭ (ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਬੰਧੀ 

ਕਰਜ਼,ੇ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਹ਼ੁੰ ਮਦਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ)
• • ਗੇਮ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ
• • ਤੋਹਫ਼ੇ (ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ/ਮਗਫ਼ਟ ਕਾਰਡ)
• • ਮਵਆਜ/ਲਾਭ-ਅੰਸ਼

• • ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ (L&I)
• • ਰੇਲਰੋਡ ਲਾਭ 
• • ਮਕਰਾਏ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ
• • ਮਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪੇਨਸ਼ਨ
• • ਮਵਕਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਠੇਾਕ/ੇਪ੍ਰੋਮਮਸਰੀ ਨੋਟਸ
• • ਸੋਸ਼ਲ ਸ਼ੁਰੱਮਖਆ

• • ਪੂਰਕ ਸ਼ੁਰੱਮਖਆ ਆਮਦਨ (SSI)
• • ਕਬਾਇਲੀ ਆਮਦਨ 
• • ਟ੍ਰਸਟ
• • ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭ
• • ਵੈਟਰਨ ਐਡਮਮਮਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (VA) ਫ਼ੌਜੀ ਲਾਭ
• • ਹੋਰ

2. ਤ਼ੁਹਾਡੀ, ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਮਜਸ ਲਈ ਤ਼ੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ, ਨੰੂ ਮਮਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਮਲਖੋ:

ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਮਕਸਮ    ਆਮਦਨ ਮਕਸ ਨੰੂ ਮਮਲਦੀ ਹੈ     ਕ਼ੁੱ ਲ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਰਕਮ     ਆਮਦਨ ਮਕਸ ਨੰੂ ਮਮਲਦੀ ਹੈ    ਕ਼ੁੱ ਲ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਰਕਮ 

ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਮਕਸਮ    ਆਮਦਨ ਮਕਸ ਨੰੂ ਮਮਲਦੀ ਹੈ     ਕ਼ੁੱ ਲ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਰਕਮ     ਆਮਦਨ ਮਕਸ ਨੰੂ ਮਮਲਦੀ ਹੈ    ਕ਼ੁੱ ਲ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਰਕਮ 

ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਮਕਸਮ    ਆਮਦਨ ਮਕਸ ਨੰੂ ਮਮਲਦੀ ਹੈ     ਕ਼ੁੱ ਲ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਰਕਮ     ਆਮਦਨ ਮਕਸ ਨੰੂ ਮਮਲਦੀ ਹੈ    ਕ਼ੁੱ ਲ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਰਕਮ 

ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਮਕਸਮ    ਆਮਦਨ ਮਕਸ ਨੰੂ ਮਮਲਦੀ ਹੈ     ਕ਼ੁੱ ਲ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਰਕਮ     ਆਮਦਨ ਮਕਸ ਨੰੂ ਮਮਲਦੀ ਹੈ   ਕ਼ੁੱ ਲ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਰਕਮ 

 

ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਮਕਸਮ    ਆਮਦਨ ਮਕਸ ਨੰੂ ਮਮਲਦੀ ਹੈ     ਕ਼ੁੱ ਲ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਰਕਮ     ਆਮਦਨ ਮਕਸ ਨੰੂ ਮਮਲਦੀ ਹੈ   ਕ਼ੁੱ ਲ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਰਕਮ 
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3. ਮੈਨੰੂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਵਚਲੇ ਮਕਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੰੂ ਸਲਾਨਾ ਪੂੰ ਜੀਕਾਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਮਮਲੀ ਹੈ?  ਹਾਂ    ਨਹੀਂਨਹੀਂ

ਸਲਾਨਾ ਰਕਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ   ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ      ਰਕਮ ਜਾਂ ਮ਼ੁੱ ਲ    ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ    ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼

ਸਲਾਨਾ ਰਕਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ   ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ      ਰਕਮ ਜਾਂ ਮ਼ੁੱ ਲ    ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ    ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼

 9   ਹਾਉਮਸੰਗਹਾਉਮਸੰਗ ਸਬੰਧੀਸਬੰਧੀ ਖ਼ਰਚੇਖ਼ਰਚ ੇ(ਜੇਜ ੇLTSS ਲਈਲਈ ਅਪਲਾਈਅਪਲਾਈ ਕਰਕਰ ਰਹੇਰਹ ੇਹੋਹੋ, ਤਾਂਤਾਂ ਸਬੂਤਸਬੂਤ ਨੱਥੀਨੱਥੀ ਕਰੋਕਰੋ)

ਮਕਰਾਇਆ    ਮੌਰਟਗੇਜ    ਥਾਂ ਦਾ ਮਕਰਾਇਆ     ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਸੰਪਤੀ ਟੈਕਸ   ਹੋਰ ਖਰਚੇ

ਕੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਮਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਸਬਮਸਡੀ ਵਾਲੀ ਮਰਹਾਇਸ਼ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਖਰਮਚਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਾਂ ਕ਼ੁਝ ਮਹੱਸਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ?

 ਹਾਂ   ਨਹੀਂ   ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੈ?  

 10   ਕਟੌਤੀਆਂਕਟੌਤੀਆਂ

1. ਮੈਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਵਚਲੇ ਮਕਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ, ਮਜਸ ਲਈ ਮੈਂ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਜਸਨੰੂ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਮਰਹਾ ਹਾਂ:

ਬਾਲ ਜਾਂ ਬਾਲਗ਼ ਆਸਮਰਤ ਦੇਖਭਾਲ      ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਰਕਮ         ਕੌਣ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਬਾਲ-ਸਹਾਇਤਾ     ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਰਕਮ          ਕੌਣ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫ਼ੀਸ        ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਰਕਮ        ਕੌਣ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੀਸ        ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਰਕਮ          ਕੌਣ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਅਟਾੱਰਨੀ ਦੀ ਫ਼ੀਸ      ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਰਕਮ        ਕੌਣ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਪੱਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ          ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਰਕਮ        ਕੌਣ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
(Medicare ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਸਹਤ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸ਼ਾਮਮਲ ਕਰੋ,  
ਮਜਹਨਾਂ ਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕਰਦ ੇਹੋ)

2. ਮੈਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਮਜਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਮਰਹਾ ਹਾਂ, 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚ ੇਬਕਾਇਆ ਹਨ?

ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚ ੇਦੀ ਮਕਸਮ     ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼    ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ     ਰਕਮ ਮਕਸ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ

ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚ ੇਦੀ ਮਕਸਮ     ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼    ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ     ਰਕਮ ਮਕਸ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ

ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚ ੇਦੀ ਮਕਸਮ     ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼    ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ     ਰਕਮ ਮਕਸ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ
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3.  ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ, ਮਜਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਮਰਹਾ ਹਾਂ, ਅਸਮਰੱਥ (ਅਪਾਹਜ) ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਮਰਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ, ਮਜਸਦੇ ਖ਼ਰਚ ੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰ ੇਕੀਤੇ ਜਾਂਦ ੇਹਨ? ਇਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਕੰਮ ਦੇ ਖ਼ਰਮਚਆ ਂਸਬੰਧੀ ਨ਼ੁਕਸਾਨ ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ (IRWE) ਹੈ।

 ਹਾਂ  ਨਹੀਂ  ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ IRWE ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਮਲਖੋ 

 11   ਸ੍ਰੋਤਸ੍ਰੋਤ (ਸਬੂਤਸਬੂਤ ਨੱਥੀਨੱਥੀ ਕਰੋਕਰੋ) 

(ਜੇਕਰ ਮਸਰਫ਼ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਸੇਮਵੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੇਕਰ ਮਸਰਫ਼ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਸੇਮਵੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (MSP) ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਐਪਲ ਹੈਲਥ ਹੈਲਥਕੇਅਰ  ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਐਪਲ ਹੈਲਥ ਹੈਲਥਕੇਅਰ (HWD) ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ  ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ 

ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਛੱਡ ਮਦਓ)ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਛੱਡ ਮਦਓ)

1.  ਸ੍ਰੋਤ, ਉਹ ਸਭ ਕ਼ੁਝ ਹ,ੈ ਮਜਸਦੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹ ੋਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਮਜਸ ਨੰੂ ਵੇਮਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜਸ ਨੰੂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਦਮਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਸ੍ਰੋਤ ਮਵੱਚ ਫ਼ਰਨੀਚਰ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ, ਜਾਂ ਕਪਮੜਆ ਂਵਰਗਾ ਮਨਜੀ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਮਮਲ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੰ ਦਾ। ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ:

• • ਨਕਦੀ
• • ਚੈਮਕੰਗ ਖਾਤ ੇ
• • ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ
• • CDs
• • ਪੂੰ ਜੀ ਬਜ਼ਾਰ ਸਬੰਧੀ ਖਾਤਾ
• • ਬੱਚਤ ਬੌਂਡ
• • ਬੌਂਡ
• • ਮਮਉਚ਼ੁਅਲ ਫੰ਼ਡ
• • ਸਟਾੱਕ
• • ਸਲਾਨਾ ਰਕਮਾਂ

• • ਟ੍ਰਸਟ
• • IRA
• • 401K
• • ਮਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰ਼ਡ
• • ਘਰ, ਇਸ ਮਵੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਮਲ ਹੈ, ਮਜਸ ਮਵੱਚ 

ਤ਼ੁਸੀਂ ਰਮਹੰਦੇ ਹੋ
• • ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫੰ਼ਡ
• • ਕੌਂਡੋਮੀਨੀਅਮ
• • ਜ਼ਮੀਨ
• • ਮਵਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਠੇਾਕਾ

• • ਇਮਾਰਤਾਂ
• • ਲਾਈਫ਼ ਐਸਟੇਟ
• • ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ
• • ਪਮਹਲਾਂ ਤੋਂ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਵਾਲੇ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਪਲਾਨ
• • ਕਾੱਮਲਜ ਫੰ਼ਡ
• • ਅੰਸ਼ਕ-ਮਾਲਕੀ
• • ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਪਕਰਣ
• • ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਣ
• • ਪਸ਼ੂ-ਧਨ

2.	 ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ, ਮਜਸ ਲਈ ਤ਼ੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ, ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਮਲਖੋ, ਜ ੋਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹ ੇਹਨ:

 
ਸ੍ਰੋਤ ਦੀ ਮਕਸਮ   ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ   ਥਾਂ     ਮ਼ੁੱ ਲ    ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ    ਥਾਂ:          ਮ਼ੁੱ ਲ

 
ਸ੍ਰੋਤ ਦੀ ਮਕਸਮ   ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ   ਥਾਂ     ਮ਼ੁੱ ਲ    ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ    ਥਾਂ:          ਮ਼ੁੱ ਲ

 
ਸ੍ਰੋਤ ਦੀ ਮਕਸਮ   ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ   ਥਾਂ     ਮ਼ੁੱ ਲ    ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ    ਥਾਂ:          ਮ਼ੁੱ ਲ

 
ਸ੍ਰੋਤ ਦੀ ਮਕਸਮ   ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ   ਥਾਂ     ਮ਼ੁੱ ਲ    ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ    ਥਾਂ:          ਮ਼ੁੱ ਲ

3. ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ, ਮਜਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਮਰਹਾ ਹਾਂ, ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ, ਟ੍ਰਕ, ਵੈਨਾਂ, ਮਕਸ਼ਤੀਆਂ, RVs, ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ:

ਸਾਲ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, 2010)   ਮੇਕ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਫ਼ੋਰਡ)     ਮਾੱਡਲ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਐਸਕਾੱਰਟ)   ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ

 ਜ ੇਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ,   ਜ ੇਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ 

ਸਾਲ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, 2010)   ਮੇਕ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਫ਼ੋਰਡ)     ਮਾੱਡਲ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਐਸਕਾੱਰਟ)   ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ

 ਜ ੇਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ,   ਜ ੇਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ 

 12   ਵਾਧੂਵਾਧੂ LTSS ਸ੍ਰੋਤਸ੍ਰੋਤ

(ਤਾਂਤਾਂ ਹੀਹੀ ਭਰੋਭਰੋ, ਜੇਜ ੇਤ਼ੁਸੀਂਤ਼ੁਸੀਂ LTSS ਸੇਵਾਵਾਂਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਲਈ ਅਪਲਾਈਅਪਲਾਈ ਕਰਕਰ ਰਹੇਰਹ ੇਹੋਹੋ)

1.  ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ, ਮਜਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਮਰਹਾ ਹਾਂ, ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹ ੈਜਾਂ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦ ਮਰਹਾ ਹੈ, ਜ ੋਮਕ ਮ਼ੁਢਲੀ ਮਰਹਾਇਸ਼ ਹੈ:

ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਪਤਾ         ਮੌਜੂਦਾ ਮ਼ੁੱ ਲ (ਮ਼ੁਲਾਂਕਣ-ਕਰਤਾ ਅਨ਼ੁਸਾਰ)     ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ ੇਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ

ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਪਤਾ         ਮੌਜੂਦਾ ਮ਼ੁੱ ਲ (ਮ਼ੁਲਾਂਕਣ-ਕਰਤਾ ਅਨ਼ੁਸਾਰ)     ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ ੇਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 
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2. ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ, ਮਜਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਮਰਹਾ ਹਾਂ, ਨੇ ਮਪਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਮਵੱਚ ਸ੍ਰੋਤ ਵੇਚੇ ਹਨ, ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਦੱਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ (ਇਸ ਮਵੱਚ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਟ੍ਰਸਟ, 

ਗੱਡੀਆਂ, ਨਕਦੀ ਜਾਂ ਲਾਈਫ਼ ਐਸਟੇਟ ਸ਼ਾਮਮਲ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹ)ੈ ਕੀਤੇ ਹਨ?   ਹਾਂ    ਨਹੀਂ 
ਜ ੇਹਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਮਦੱਤੇ ਭਰੋ: (ਜ ੇਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੱਥੀ ਕਰੋ)

ਸ੍ਰੋਤ ਦੀ ਮਕਸਮ     ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼      ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ੍ਰੋਤ ਦਾ ਮ਼ੁੱ ਲ    ਇਹ ਮਕਸ ਨੰੂ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ 

ਸ੍ਰੋਤ ਦੀ ਮਕਸਮ     ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼      ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ੍ਰੋਤ ਦਾ ਮ਼ੁੱ ਲ      ਇਹ ਮਕਸ ਨੰੂ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਸੀ 

 13   ਲੰਮੀਲੰਮੀ-ਮਮਆਦਮਮਆਦ ਦਾਦਾ ਸੰਸੰਭਾਲਭਾਲ ਬੀਮਾਬੀਮਾ 

(Medicare ਬੱਚਤਬੱਚਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈਲਈ ਲੋੜਲੋੜ ਨਹੀਂਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਪੈਂਦੀ)

ਮੇਰਾ/ਸਾਡਾ ਲੰਮੀ-ਮਮਆਦ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਬੀਮਾ ਹੈ?  ਹਾਂ  ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹ ਯੋਗ LTC ਭਾਈਵਾਲੀ (LTCP) ਸਬੰਧੀ ਪਾੱਮਲਸੀ ਹ?ੈ    ਹਾਂ   ਨਹੀਂ
ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ (ਕੰਪਨੀਆ)ਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮਲਖੋ ਅਤੇ ਪਾੱਮਲਸੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠਾ ਕੌਣ ਹੈ:

ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ     ਪਾੱਮਲਸੀ ਨੰਬਰ      ਪਾੱਮਲਸੀ-ਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਂ   ਪਾੱਮਲਸੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠਾਲਾ ਮਵਅਕਤੀ ਡਾੱਲਰ ਮਵੱਚ ਮ਼ੁ੍ੱ ਲ (ਜ ੇLTCP ਹ)ੈ

ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ     ਪਾੱਮਲਸੀ ਨੰਬਰ      ਪਾੱਮਲਸੀ-ਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਂ   ਪਾੱਮਲਸੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠਾਲਾ ਮਵਅਕਤੀ ਡਾੱਲਰ ਮਵੱਚ ਮ਼ੁ੍ੱ ਲ (ਜ ੇLTCP ਹ)ੈ

ਇਸਇਸ ਅਰਜ਼ੀਅਰਜ਼ੀ ਲਈਲਈ ਕੋਈਕੋਈ ਵਾਧੂਵਾਧੂ ਮਟੱਪਣੀਆਂਮਟੱਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਮਲਸ਼ਾਮਮਲ ਕਰਨਕਰਨ ਲਈਲਈ, ਜਾਣਕਾਰੀਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀਵਾਲੀ ਸ਼ੀਟਸ਼ੀਟ ਨੱਥੀਨੱਥੀ ਕਰੋ।ਕਰੋ।

 14   ਅਖ਼ਮਤਆਰਪ੍ਰਾਪਤਅਖ਼ਮਤਆਰਪ੍ਰਾਪਤ ਨ਼ੁਮਾਇੰਦੇਨ਼ੁਮਾਇੰਦੇ ਬਾਰੇਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀਜਾਣਕਾਰੀ 

ਅਖ਼ਮਤਆਰਪ੍ਰਾਪਤ ਨ਼ੁਮਾਇੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲਗ਼ ਹੈ, ਮਜਸ ਨੰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਮਥਤੀਆਂ ਬਾਰ ੇਪਤਾ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਘਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਘਰ ਵਲੋਂ  ਅਖ਼ਮਤਆਰ 
ਮਮਮਲਆ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਅਖ਼ਮਤਆਰਪ੍ਰਾਪਤ ਨ਼ੁਮਾਇੰਦਾ ਮਨਯ਼ੁਕਤ ਕਰਕੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਮਤਆਰਪ੍ਰਾਪਤ ਨ਼ੁਮਾਇੰਦੇ ਨੰੂ ਹੇਠਾਾਂ ਮਦੱਮਤਆਂ ਲਈ ਮੰਜ਼ਰੂੀ ਦੇ ਰਹ ੇਹੋ:
•• ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ; 
•• ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖਾਤ ੇਸਬੰਧੀ ਨੋਮਟਸ ਲੈਣੇ; ਅਤੇ
•• ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖਾਤ ੇਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਮਲਆਂ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ।

1. ਕੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਅਖ਼ਮਤਆਰਪ੍ਰਾਪਤ ਨ਼ੁਮਾਇੰਦਾ ਮਨਯ਼ੁਕਤ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ?  ਹਾਂ    ਨਹੀਂ

2.  ਕੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹ ੋਮਕ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਅਖ਼ਮਤਆਰਪ੍ਰਾਪਤ ਨ਼ੁਮਾਇੰਦਾ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖਾਤ ੇਸਬੰਧੀ ਨੋਮਟਸ  

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ?  ਹਾਂ    ਨਹੀਂ
3.  ਕੀ ਇਸ ਅਖ਼ਮਤਆਰਪ੍ਰਾਪਤ ਨ਼ੁਮਾਇੰਦੇ ਕੋਲ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ?  

 ਹਾਂ   ਨ ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਕਸ ਲਈ? 

4.  ਕੀ ਇਸ ਅਖ਼ਮਤਆਰਪ੍ਰਾਪਤ ਨ਼ੁਮਾਇੰਦੇ ਕੋਲ ਮ਼ੁਖ਼ਤਾਰਨਾਮਾ ਹੈ?  

 ਹਾਂ    ਨ ਜ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਕਸ ਲਈ? 

ਅਖ਼ਮਤਆਰਪ੍ਰਾਪਤ ਨ਼ੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ/ਜੱਥੇਬੰਦੀ

ਫੋਨ ਨੰਬਰ               ਈਮੇਲ ਪਤਾ          

ਅਖ਼ਮਤਆਰਪ੍ਰਾਪਤ ਨ਼ੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਡਾਕ ਦਾ ਪਤਾ
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 15   ਦਸਤਖ਼ਤਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਕਰਨ ਤੋਂਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂਪਮਹਲਾਂ ਮਧਆਨਮਧਆਨ ਨਾਲਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਪੜ੍ਹੋ

ਮਸਹਤਮਸਹਤ-ਸੰਭਾਲਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜਕਵਰੇਜ ਅਤੇਅਤੇ ਲੰਮੀਲੰਮੀ-ਮਮਆਦਮਮਆਦ ਦੀਦੀ ਦੇਖਭਾਲਦੇਖਭਾਲ ਲਈਲਈ ਸਟੇਟਸਟੇਟ ਨੰੂਨੰੂ ਮ਼ੁੜਮ਼ੁੜ-ਭ਼ੁਗਤਾਨਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾਕਰਨਾ:
ਕਾਨੰੂਨ ਅਨ਼ੁਸਾਰ, ਵਾੱਮਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਉਹ ਲਾਗਤਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਮਜਹਨਾਂ ਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਇਸਨੇ ਐਸਟੇਟ ਮਰਕਵਰੀ (RCW 41.05A.090, RCW 43.20B.080 ਅਤੇ ਚੈਪਟਰ 182-527 WAC) 
ਰਾਹੀਂ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਐਸਟੇਟ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕ਼ੁਝ ਮਕਸਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਮਪੱਛੇ ਰਮਹ ਗਏ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਮਜਉਂਦੇ ਬੱਮਚਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ 
ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਐਸਟੇਟ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜ ੇਤ਼ੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਵੇਲ਼ੇ ਮਜਉਂਦਾ ਬੱਚਾ ਨੇਤਰਹੀਣ/ਅਸਮਰੱਥ (ਅਪਾਹਜ) ਹੈ। ਵਸੂਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ 
ਮਵੱਚ ਸ਼ਾਮਮਲ ਹਨ: 

Washington Apple Health ਦੀਆਂ ਕ਼ੁਝ ਲੰਮੀ-ਮਮਆਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ, ਜ ੇਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵੇਲ਼ੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 55 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ;

ਮਸਰਫ਼ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕ਼ੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮਜਹੜੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵੇਲ਼ੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਨੰੂ ਮਧਆਨ ਮਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਮਖਆਜਾਂਦਾ।

WAC 182-527-2742 ਹੇਠਾ ਤ਼ੁਸੀਂ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁੜੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੇਹੋ। WAC 182-527-2746 ਹੇਠਾ ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਸਾਮਸਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਜ ੇਤ਼ੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਰਮਸੰਗ ਸਹੂਲਤ ਮਵੱਚ ਰਮਹੰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਮਕਸੇ ਵੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਹੱਕ-ਰਖਾਈ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ ੈ(WAC 182-527-2734). 
ਸਟੇਟ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਐਸਟੇਟ ਵੇਚਕੇ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਜਦ ਤੱਕ ਮਕ:

••  ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਸੰਪਤੀ ਮਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਮਹੰਦਾ/ਰਮਹੰਦੀ; 
••  ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਭੈਣ-ਭਰਾ ਸੰਪਤੀ ਮਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਮਹੰਦੇ, ਸਮਹ-ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕ਼ੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆ ਂਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
••  ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੰਪਤੀ ਮਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਮਹੰਦਾ ਅਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣ/ਅਸਮਰੱਥ (ਅਪਾਹਜ) ਨਹੀਂ ਹੈ; ਜਾਂ
••  ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੰਪਤੀ ਮਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਮਹੰਦਾ ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤ਼ੁਸੀਂ WAC 182-527-2734 ਮਵੱਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਹੱਕ-ਰਖਾਈ ਹੇਠਾ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਮਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੱਕਹੱਕ ਅਤੇਅਤੇ ਸਮਹਯੋਗਸਮਹਯੋਗ ਸੌਂਪਣੇਸੌਂਪਣੇ:
ਤ਼ੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮਕ ਜਦੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ Washington Apple Health ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਾੱਮਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਨੰੂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੀਜੀ ਮਧਰ ਦੇ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ 
ਇਹ ਹ ੈਮਕ ਵਾੱਮਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਹੋਰ ਮਕਸੇ ਵੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਮਬਮਲੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਜ ੋਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਮਕਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚ ੇਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਹ ੈ(ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਜਾਂ 
ਮਾਤਾ-ਮਪਤਾ ਦੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਜਸਦੇ/ਮਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤ਼ੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਮਹੰਦੇ)। ਉਸ ਬੀਮਾ ਪਲਾਨ ਦਾ ਗਾਹਕ, ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚ ੇਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਮਜਸਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ 
ਉਸ ਪਲਾਨ ਵਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਡਰ ਹੈ ਮਕ ਇਸ ਨਾਲ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਬੱਮਚਆਂ ਨੰੂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ, ਸਾਨੰੂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੀਜੀ ਮਧਰ ਦੇ ਭ਼ੁਗਤਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਨਾ 
ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਮਹ ਸਕ

ਸਲਾਨਾਸਲਾਨਾ ਰਕਮਰਕਮ ਸਬੰਧੀਸਬੰਧੀ ਖ਼਼ੁਲਾਸਾਖ਼਼ੁਲਾਸਾ:
ਜ ੇਤ਼ੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਕਮ ਮਵੱਚ ਮਦਲਚਸਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤ਼ੁਸੀਂ Washington Apple Health (Medicaid) ਦੇ ਲੰਮੀ-ਮਮਆਦ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਸਲਾਨਾ 
ਰਕਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਮਹੰਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾੱਮਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਸ਼ੁਣਵਾਈਸ਼ੁਣਵਾਈ ਸਬੰਧੀਸਬੰਧੀ ਹੱਕਹੱਕ:
ਜ ੇਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਜਾਂ ਲੰਮੀ-ਮਮਆਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰ,ੇ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਮਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਸ਼ੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ 
ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਖ਼ਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤ਼ੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਸ਼ੁਣਵਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਏ ਮਬਨਾ ਮਵਵਾਦ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੰੂ ਵੀ 
ਕਮਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 16   ਅਖ਼ਮਤਆਰਨਾਮਾਅਖ਼ਮਤਆਰਨਾਮਾ

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਮਵਆਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ  ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰ ੇਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕ ਇਹ ਠਾੀਕ ਹੈ, ਲਈ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ 
ਅਫ਼ਸਰ ਇਸਦੀ ਪ਼ੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਵਾੱਮਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਅਥਾੱਮਰਟੀ (HCA) ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਮਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਮਵਭਾਗ (DSHS) ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ 
ਮਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਦੀ ਪ਼ੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਾਸੇ ਦੀ ਪ਼ੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਮਤਆਰ ਮਦੰਦਾ/ਮਦੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਮਕ HCA ਅਤੇ DSHS ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਅਸਾਸੇ 
ਦੀ ਪ਼ੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਮਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਕਸੇ ਵੀ ਮਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਮਕ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅੰਤਮ ਅਣਸ਼ੁਖਾਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ, ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਮੇਰੀ ਯੋਗਤਾ 
ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਖ਼ਮਤਆਰਨਾਮਾ ਖ਼ਤਮ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਕ ਮੈਂ HCA ਜਾਂ DSHS ਨੰੂ ਮਲਖਤੀ ਨੋਮਟਸ ਦੇਕੇ ਮਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਖ਼ਮਤਆਰਨਾਮੇ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਜ ੇਮੈਂ ਅਖ਼ਮਤਆਰਨਾਮਾ 
ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਨੰੂ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮਨ੍ਹ ਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਮਕ ਮੈਂ ਮਕਸੇ ਵੀ Washington Apple Health ਬ਼ੁਢੇਪਾ, ਨੇਤਰਹੀਣ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥਾ (ਅਪੰਗਤਾ) (SSI-ਸੰਬੰਮਧਤ) 
ਸਬੰਧੀ ਮੈਮਡਕਏਡ (Medicaid) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ/ਹੋਵਾਂਗੀ।

ਅਸਾਸੇ ਦੀ ਪ਼ੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਖ਼ਮਤਆਰ ਮਦੱਤੇ ਜਾਣ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਨ੍ਹ ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਜ਼਼ੁਰਗ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਮਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ (TSOA) ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 
ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
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 17  ਵੋਟਰਵੋਟਰ ਰਮਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਰਮਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਮਵਭਾਗ ਵੋਟਰ ਰਮਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਵੱਚ ਆੱਟੋਮੈਮਟਕ ਵੋਟਰ ਰਮਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਮਲ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਵੋਟਵੋਟ ਪਾਉਣਪਾਉਣ ਲਈਲਈ ਰਮਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਰਮਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈਲਈ ਅਪਲਾਈਅਪਲਾਈ ਕਰਨਕਰਨ ਜਾਂਜਾਂ ਰਮਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਰਮਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਕਰਾਉਣ ਤੋਂਤੋਂ ਮਨ੍ਹ ਾਮਨ੍ਹ ਾ ਕਰਨਕਰਨ 'ਤੇਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂਜਾਂ ਲਾਭਾਂਲਾਭਾਂ ਦੀਦੀ ਰਕਮਰਕਮ 'ਤੇਤੇ ਕੋਈਕੋਈ ਅਸਰਅਸਰ ਨਹੀਂਨਹੀਂ ਪਏਗਾਪਏਗਾ, ਜੋਜ ੋਤ਼ੁਹਾਨੰੂਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਇਸਇਸ ਏਜੰਸੀਏਜੰਸੀ ਤੋਂਤੋਂ ਮਮਲਮਮਲ ਸਕਦੇਸਕਦੇ ਹਨ।ਹਨ। 
ਜ ੇਤ਼ੁਸੀਂ ਵੋਟਰ ਰਮਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਦਦ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਤ਼ੁਸੀਂ ਵੋਟਰ ਰਮਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮ ਇਕੱਮਲਆਂ ਵੀ ਭਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ ੇਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਕ ਵੋਟ ਲਈ ਰਮਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੋਟ ਲਈ ਰਮਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹ ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਹੱਕ, ਰਮਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨੱਜਤਾ ਦੇ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਹੱਕ ਜਾਂ 
ਆਪਣੀ ਖ਼਼ੁਦ ਦੀ ਮਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਮਸਆਸੀ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਹੱਕ ਮਵਚ ਮਕਸੇ ਨੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ Washington State Election Division, PO Box 
40229, Olympia, WA 98504, email Election@sos.wa.gov 'ਤੇ ਮਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ 1-800-448-4881 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।: 

ਕੀਕੀ ਤ਼ੁਸੀਂਤ਼ੁਸੀਂ ਵੋਟਵੋਟ ਲਈਲਈ ਰਮਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਰਮਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂਜਾਂ ਆਪਣੀਆਪਣੀ ਵੋਟਰਵੋਟਰ ਰਮਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਰਮਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਮਵਆਉਣਾਨਮਵਆਉਣਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦੇਚਾਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹੋਹੋ?  ਹਾਂਹਾਂ    ਨਹੀਂਨਹੀਂ

ਜੇਜ ੇਤ਼ੁਸੀਂਤ਼ੁਸੀਂ ਦੋਹਾਂਦੋਹਾਂ ਮਵੱਚੋਂਮਵੱਚੋਂ ਮਕਸੇਮਕਸੇ ਖਾਨੇਖਾਨੇ 'ਤੇਤੇ ਮਨਸ਼ਾਨਮਨਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇਲਾਉਂਦੇ, ਤਾਂਤਾਂ ਅਸੀਂਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇਮੰਨਾਂਗੇ ਮਕਮਕ ਤ਼ੁਸੀਂਤ਼ੁਸੀਂ ਇਸਇਸ ਸਮੇਂਸਮੇਂ ਵੋਟਵੋਟ ਪਾਉਣਪਾਉਣ ਲਈਲਈ ਰਮਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਰਮਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਕਰਾਉਣ ਦਾਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂਨਹੀਂ ਕੀਤਾਕੀਤਾ, ਜਦਜਦ ਤੱਕਤੱਕ ਮਕਮਕ ਤ਼ੁਸੀਂਤ਼ੁਸੀਂ ਆੱਟੋਮੈਮਟਕਆੱਟੋਮੈਮਟਕ ਵੋਟਰਵੋਟਰ 
ਰਮਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਰਮਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈਲਈ ਯੋਗਯੋਗ ਨਹੀਂਨਹੀਂ ਹੋਹੋ ਅਤੇਅਤੇ ਮਨ੍ਹ ਾਮਨ੍ਹ ਾ ਨਹੀਂਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਕੀਤਾ।

ਜਦ ਤੱਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਮਦੱਤੇ “ਨਹੀਂ” 'ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਤ਼ੁਸੀਂ ਆੱਟੋਮੈਮਟਕ ਵੋਟਰ ਰਮਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹੋ। ਤ਼ੁਸੀਂ ਆੱਟੋਮੈਮਟਕ ਵੋਟਰ ਰਮਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹ,ੋ ਜ ੇਤ਼ੁਸੀਂ ਅਗਲੀ 
ਚੋਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤ਼ੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਗਮਰਕ ਹੋ ਅਤੇ DSHS ਕੋਲ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਨਾਂ, ਮਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡਾਕ ਦਾ ਪਤਾ, ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼, ਨਾਗਮਰਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ਼ੁਸ਼ਟੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਦਸਤਖ਼ਤ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪ਼ੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦ ੇਹਨ।

ਕੀਕੀ ਤ਼ੁਸੀਂਤ਼ੁਸੀਂ ਵੋਟਵੋਟ ਪਾਉਣਪਾਉਣ ਲਈਲਈ ਆੱਟੋਮੈਮਟਕਆੱਟੋਮੈਮਟਕ ਤਰੀਕੇਤਰੀਕ ੇਨਾਲਨਾਲ ਰਮਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਰਮਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦੇਚਾਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹੋਹੋ?  ਹਾਂਹਾਂ    ਨਹੀਂਨਹੀਂ

ਜੇਜ ੇਤ਼ੁਸੀਂਤ਼ੁਸੀਂ “ਹਾਂ”“ਹਾਂ” ਵਾਲੇਵਾਲੇ ਖ਼ਾਨੇਖ਼ਾਨੇ 'ਤੇਤੇ ਮਨਸ਼ਾਨਮਨਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦੇਲਾਉਂਦੇ ਹੋਹੋ ਜਾਂਜਾਂ ਦੋਹਾਂਦੋਹਾਂ ਮਵੱਚੋਂਮਵੱਚੋਂ ਮਕਸੇਮਕਸੇ ਖ਼ਾਨੇਖ਼ਾਨੇ 'ਤੇਤੇ ਮਨਸ਼ਾਨਮਨਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇਅਤੇ ਤ਼ੁਸੀਂਤ਼ੁਸੀਂ ਵੋਟਰਵੋਟਰ ਰਮਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਰਮਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਗਤਾਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂਪੂਰੀਆ ਂਕਰਦੇਕਰਦ ੇਹੋਹੋ, ਤਾਂਤਾਂ DSHS ਤ਼ੁਹਾਡੀਤ਼ੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸੈਕ੍ਰੈਟਰੀਸੈਕ੍ਰੈਟਰੀ ਆੱਫ਼ਆੱਫ਼ ਸਟੇਟਸਟੇਟ ਦੇਦੇ ਦਫ਼ਤਰਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂਨੰੂ ਭੇਜੇਗੀਭੇਜੇਗੀ ਅਤੇਅਤੇ ਵੋਟਵੋਟ ਪਾਉਣਪਾਉਣ ਲਈਲਈ ਤ਼ੁਸੀਂਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇਆਪਣੇ ਆਪਆਪ ਰਮਜਸਟਰਰਮਜਸਟਰ ਹੋਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮਟੱਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ,  ਜਾਓਗੇ। ਮਟੱਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ,  
ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸ਼ੀਟ ਨੱਥੀ ਕਰੋ।ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸ਼ੀਟ ਨੱਥੀ ਕਰੋ।

ਟਮੱਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸ਼ੀਟ ਨੱਥੀ ਕਰੋ।

 18  ਐਲਾਨਨਾਮਾਐਲਾਨਨਾਮਾ ਅਤੇਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤਦਸਤਖ਼ਤ 

ਮੈਂ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਮਵੱਚ ਮਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਮਝ ਮਲਆ ਹੈ। ਵਾੱਮਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਹੇਠਾ ਝੂਠਾੀ ਗ਼ੁਆਹੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਮਹਤ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮਕ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਮਵੱਚ ਮੇਰੇ 
ਵਲੋਂ  ਮਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਵੱਚ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਗਮਰਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮਥਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਮਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਬਹਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਸੱਚੀ, ਸਹੀ ਅਤੇ 
ਮ਼ੁਕੰਮਲ ਹੈ।

ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ               ਫੋਨ ਨੰਬਰ        ਤਾਰੀਖ਼

ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ              ਫੋਨ ਨੰਬਰ        ਤਾਰੀਖ਼

ਨਾਬਾਲਗ਼ ਕਲਾਇੰਟ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਮਪਤਾ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ          ਫੋਨ ਨੰਬਰ        ਤਾਰੀਖ਼

ਅਖ਼ਮਤਆਰਪ੍ਰਾਪਤ ਨ਼ੁਮਾਇਦੇ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ         ਫੋਨ ਨੰਬਰ        ਤਾਰੀਖ਼
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