ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲੀ ਹੈ:
SSI
SSDI

ਮਾਲੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ

Medicaid (ਮੈਿਡਕਏਡ)

DSHS ਨਗਦੀ ਜ� ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ
ਜੇ ਤੁਹ ਾਨੂੰ �ਪਰ ਿਦੱ ਿਤਆਂ ਿਵਚ� ਕੋਈ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਤ� ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ

Financial Statement

ਦੇ ਿਸਰਫ਼ E ਅਤੇ G ਸੈਕਸ਼ਨ� ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਗਾਹਕ ਦਾ ਨ�

ਇਹਨ� ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ:
ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਯੂਿਨਟ

ਗਾਹਕ

ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਅਚਲ ਸੰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਿਨਜੀ ਅਸਾਿਸਆਂ ਤ� ਰਕਮ� ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪਲਾਨ (IPE) ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਿਕੱ ਤਾਮੁਖੀ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਬਾਰੇ ਿਵਭਾਗ (DVR) ਵਲ� ਤੁਹਾਡੀਆਂ IPE ਦੀਆਂ

ਲਾਗਤ� ਲਈ ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ,
ਸਰਪ�ਸਤ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਵਲ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ DVR ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਵਲ� ਭਿਰਆ ਜਾਏ। ਿਪਛਲੇ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ,

ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ� ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ� ਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਯੂਿਨਟ ਜ� ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਗਾਹਕ ਵਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਾਰ
'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ, ਅਸਾਿਸਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।

A. ਤਰਮੀਮੀ ਤਰਤੀਬਬੱ ਧ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨ (ਸਰਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਾਲੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ)
ਜੇ ਤੁਹ ਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤ� ਹਾਲੀਆ ਭਰੀ ਹੋਈ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ਹੈ, ਤ� ਭਰੋ:
1.

ਤਰਤੀਬਬੱ ਧ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨ (ਫ਼ਾਰਮ

1.

$

1040EZ: ਲਾਈਨ 4; ਫ਼ਾਰਮ 1040A:

ਜੇ ਤੁਹ ਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤ� ਹਾਲੀਆ ਭਰੀ ਹੋਈ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਭਰੋ:
ਸਭ ਤ� ਹਾਲੀਆ ਮਹੀਨ� ਲਈ ਉਜਰਤ�, ਿਟਪਸ ਅਤੇ
ਤਨਖਾਹ (ਰੋਕਕੇ ਰੱ ਖੇ ਗਏ ਟੈਕਸ� ਤ� ਪਿਹਲ�)

$

ਲਾਈਨ 21; ਫ਼ਾਰਮ 1040: ਲਾਈਨ 37)
2.

ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨ ਤ� ਬਾਹਰ

2.

ਰਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ (ਫ਼ਾਰਮ 1040: ਲਾਈਨ 7),
ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਿਵਆਜ (ਫ਼ਾਰਮ 1040: ਲਾਈਨ
8b) ਅਤੇ ਿਬਨਾ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ

ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਮਦਨ (ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ)

+$

3.

ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਮਦਨ (ਉਦਾਹਰਣ

ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਜ� ਿਜ�ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ

ਲਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱ ਤਾ,

(ਫ਼ਾਰਮ 1040 'ਤੇ ਲਾਈਨ� 20a ਅਤੇ 20b

ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਦੇ ਲਾਭ, ਿਵਆਜੀ ਆਮਦਨ, ਪੂੰ ਜੀ 'ਤੇ

ਿਵਚਕਾਰ ਵੱ ਖਰਤਾ)

ਹੋਏ ਲਾਭ, ਲਾਭ-ਅੰ ਸ਼)

ਤਰਮੀਮੀ ਤਰਤੀਬਬੱ ਧ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨ
(ਸਲਾਨਾ ਅਧਾਰ)

4.

=$

ਕੋਈ ਕਟੌਤੀਆਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ

ਯੋਗਦਾਨ)
ਤਰਮੀਮੀ ਤਰਤੀਬਬੱ ਧ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨ

ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ ਟੀ ਕਰੇਗ ਾ ਅਤੇ ਤੁਹ ਾਡੀ IPE ਦੀ ਲਾਗਤ ਿਵਚਲੀ ਮਾਲੀ

ਮਹੀਨ�ਵਾਰ

$3 248

ਸਲਾਨਾ

$38 969

$4 397

$52 760

3 ਦਾ
ਪਿਰਵਾਰ

$5 546

$66 550

=$

(ਸਲਾਨਾ ਅਧਾਰ)

ਿਹੱ ਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਰਤ� ਿਵਚ ਛੋਟ ਦਏਗਾ।
2 ਦਾ
ਪਿਰਵਾਰ

-$

ਅਤੇ ਫ਼ੀਸ� ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, HSA ਖਾਤੇ ਲਈ

ਿਵਚਲੀਆਂ ਹੱ ਦ� ਤ� ਵੱ ਧ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਤੁਹ ਾਡਾ VR ਸਲਾਹਕਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ

ਿਵਅਕਤੀਗਤ

+$

ਿਗਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱ ਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਿਟਉਸ਼ਨ

ਜੇ ਤੁਹ ਾਡੀ ਤਰਮੀਮੀ ਤਰਤੀਬਬੱ ਧ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨ (MAGI) ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਟੇਬ ਲ

ਆਮਦਨ

+$

4 ਦਾ
ਪਿਰਵਾਰ

$6 695

$80 340

5 ਦਾ
ਪਿਰਵਾਰ

$7 845

$94 131

6 ਦਾ
ਪਿਰਵਾਰ

$8 993

$107 921

7 ਦਾ
ਪਿਰਵਾਰ

$10 143

$121 712

8 ਦਾ
ਪਿਰਵਾਰ

$11 292

$135 502

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ MAGI ਉਪਰੋਕਤ ਤ� ਵੱ ਧ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਿਸੱ ਿਧਆਂ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ G 'ਤੇ ਜਾਓ।
B. ਸਾਰੇ ਸ�ੋਤ� ਤ� ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਆਮਦਨ (ਿਸਰਫ਼ ਉਦ� ਭਰੋ, ਜੇ MAGI ਸੈਕਸ਼ਨ A ਿਵਚ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਟੇਬ ਲ ਿਵਚਲੀ ਰਕਮ ਤ� ਵੱ ਧ ਹੈ)
1. ਟੈਕਸ� ਤ� ਬਾਅਦ ਉਜਰਤ�, ਿਟਪਸ ਅਤੇ/ਜ� ਤਨਖਾਹ� (ਜ� ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਮਦਨ)

$

2. ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਬੀਮਾ, ਪੇਨਸ਼ਨ�, ਟ�ਸਟ ਜ� ਲਾਭ-ਅੰ ਸ਼� ਤ� ਮਹੀਨ�ਵਾਰ ਸਲਾਨਾ ਭੱ ਤਾ, ਿਵਆਜ ਅਤੇ/ਜ� ਿਕਰਾਏ

+$

3. ਿਨਰਬਾਹ ਅਤੇ/ਜ� ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ

+$

4. ਹੋਰ ਆਮਦਨ

+$
B. ਕੁੱ ਲ ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਆਮਦਨ
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C. ਅਚਲ ਸੰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਿਨਜੀ ਅਸਾਸੇ (ਿਸਰਫ਼ ਉਦ� ਭਰੋ, ਜੇ MAGI ਸੈਕਸ਼ਨ A ਿਵਚ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਟੇਬ ਲ ਿਵਚਲੀ ਰਕਮ ਤ� ਵੱ ਧ ਹੈ)
1.

ਚੈਿਕੰ ਗ/ਬਚਤ (ਕੁੱ ਲ) – ਮੌਜੂਦਾ ਮਹੀਨ�ਵਾਰ ਸਟੇਟਮ�ਟ (ਸਟੇਟਮ�ਟ�) ਨੱਥੀ ਕਰੋ

$

2.

ਮੋਟਰ ਗੱ ਡੀਆਂ – ਜੇ ਗੱ ਡੀ ਕੰ ਮ, ਸਕੂਲ ਜ� VR/IL ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਘਰ ਦੇ ਹਰ

A.

+$

B.

+$

ਮ�ਬਰ ਲਈ ਇੱ ਕ ਗੱ ਡੀ ਬਾਹਰ ਰੱ ਖੋ; ਗੱ ਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੱ ਸੋ
3.

+$

ਮਨ�ਰੰ ਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱ ਡੀਆਂ (ਿਕਸ਼ਤੀਆਂ, ਟ�ੇਲਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ� ਆਿਦ);
ਗੱ ਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੱ ਸੋ

+$

4.

ਅਚਲ ਸੰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਢ�ਚੇ – ਆਪਣੀ ਮੁੱ ਖ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱ ਖੋ

+$

5.

ਸ਼ੇਅਰ, ਬ�ਡ, ਟ�ਸਟ, ਜਮ�ਾ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਕਮ� ਦੇ ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਟ ਆਿਦ, ਿਜਹਨ�

+$

ਨਾਲ �ਪਰ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਆਮਦਨ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ

ਬੁਿਨਆਦੀ ਅਸਾਸੇ ਦੀ ਛੋਟ

5,000

-$
=$

C. ਕੁੱ ਲ ਅਚਲ ਸੰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਿਨਜੀ ਅਸਾਸੇ

D. ਅਸਲ ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ (ਿਸਰਫ਼ ਉਦ� ਭਰੋ, ਜੇ MAGI ਸੈਕਸ਼ਨ A ਿਵਚ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਟੇਬ ਲ ਿਵਚਲੀ ਰਕਮ ਤ� ਵੱ ਧ ਹੈ)
1. ਿਕਰਾਏ/ਮੌਰਟਗੇਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ

$

2. ਸੰ ਪਤੀ ਟੈਕਸ

+$

3. ਉਪਯੋਗਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਿਦ

+$

4. ਬੀਮਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਕਸਮ ਅਤੇ ਰਕਮ ਦੱ ਸੋ

+$

ਆੱ ਟੋ ਬੀਮਾ

+$
+$
ਕ�ੈਿ ਡਟਰ/ਕਰਜ਼ਾ

5. ਕ�ੈਿਡਟ ਜ� ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ; ਦੱ ਸੋ

ਕੁੱ ਲ ਬਕਾਇਆ
$

+$

$

+$

$

+$

ਕ�ੈਿ ਡਟਰ/ਕਰਜ਼ਾ
6. ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ; ਦੱ ਸੋ

ਕੁੱ ਲ ਬਕਾਇਆ

8. ਅਸਮਰੱ ਥਾ (ਅਪਾਹਜ) ਸਬੰ ਧੀ ਹੋ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚੇ (ਟਿਹਲ-ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ,

ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ

$

+$

$

+$

$

+$

ਪ�ੋਵਾਈਡਰ
7. ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ; ਦੱ ਸੋ

ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ

ਕੁੱ ਲ ਬਕਾਇਆ

ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ

$

+$

$

+$

$

+$

+$

ਥੈਰੇਪੀ, ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਿਲਖੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਉਪਕਰਣ ਆਿਦ)
9. ਟ��ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ

+$

10. ਗੱ ਡੀ ਦਾ/ਦੇ ਲਾਇਸ�ਸ (ਹਰ ਮਹੀਨ�)

+$

11. ਭੋਜਨ

+$

12. ਕਪੜੇ

+$
+$

13. ਹੋਰ; ਦੱ ਸੋ

+$
D. ਅਸਲ ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
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E. DSHS ਨਗਦੀ ਜ� ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ/SSI/ SSDI ਮੈਡੀਕਲ ਪੁਸ਼ ਟੀ/ਬ�ਕ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਦੀ ਛੋਟ (DVR ਸਟਾਫ਼)
1. ਮ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ DSHS ਨਗਦੀ ਜ� ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ, SSI, SSDI ਜ� Medicaid (ਮੈਿਡਕਏਡ) ਿਮਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਲੀ
ਸਟੇਟਮ�ਟ ਲਈ ਢੁਕਵ� ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੱਥੀ ਕਰੋ।

VRC ਦੇ ਛੋਟੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

VRC ਦੇ ਛੋਟੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

2. ਮ� ਬ�ਕ ਸਟੇਟਮ�ਟ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਵਚ ਛੋਟ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ।
F. ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪਲਾਨ ਿਵਚ ਗਾਹਕ ਦੇ ਯੋਗ ਦਾਨ ਦਾ ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤਾਬ (DVR ਸਟਾਫ)
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ IPE ਿਵਚ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਅੰ ਦਾਜ਼ਨ ਤਦਾਦ ਭਰੋ
B

1. ਕੁੱ ਲ ਮਹੀਨ�ਵਾਰ ਆਮਦਨ (ਸੈਕਸ਼ਨ B ਤ�)
2. ਕੁੱ ਲ ਅਚਲ ਸੰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਿਨਜੀ ਅਸਾਿਸਆਂ (ਸੈਕਸ਼ਨ C ਤ�) ਨੂੰ ਿਵਚਲੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਰਾਹ�
ਭਾਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਨ (ਮਹੀਨ�ਵਾਰ ਅਸਾਿਸਆਂ ਲਈ)

$

ਿਵਚ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਨਾਲ
ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ
ਲਾਈਨ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈਨ 2

3. ਕੁੱ ਲ ਮਹੀਨ�ਵਾਰ ਸ�ੋਤ

D

4. ਕੁੱ ਲ ਅਸਲ ਮਹੀਨ�ਵਾਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ (ਸੈਕਸ਼ਨ D ਤ�)
5. IPE ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਮਹੀਨ�ਵਾਰ ਕੁੱ ਲ ਫ਼ੰ ਡ
6. IPE ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕੁੱ ਲ ਫ਼ੰ ਡ

+$
=$
-$

ਲਾਈਨ 3 ਮਨਫ਼ੀ ਲਾਈਨ 4

=$

ਰਾਹ� ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਈਨ 5

=$

IPE ਿਵਚ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਤਦਾਦ

ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ (ਆਈਟਮ 5 ਅਤੇ 6) IPE ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਫ਼ੰ ਡ ਮਨਫ਼ੀ ਨਾਲ� ਵੱ ਧ ਹਨ, ਤ� ਗਾਹਕ ਦੇ IPE ਿਵਚ (ਉਹਨ� ਸੈਕਸ਼ਨ� ਿਵਚ, ਜੋ “ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲਾਗਤ�” ਦਾ ਪਤਾ
ਲਾ�ਦੇ ਹਨ) ਇਸ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
G. ਗਾਹਕ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ
ਵਾੱਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਦੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਨੀ ਕੋਡ (WAC) ਅਨੁਸਾਰ, ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਜੇ ਮ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ� ਿਕ ਮੈਨੰ ੂ SSI, SSDI, Medicaid (ਮੈਿਡਕਏਡ) ਜ� DSHS
ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਤ� ਮੈਨੰ ੂ ਲਈਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ VR ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਹੱ ਸੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ। ਜੇ ਮ� ਚਾਹ�, ਤ� ਮ� ਕੁਝ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ
ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�, ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਇੰ ਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ।
ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚੈਪਟਰ 388-891A, WAC ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਮੇਰੇ IPE ਿਵਚਲੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਿਸਰੇ ਚਾੜ�ਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
ਮ� ਝੂਠੀ ਗੁਆਹੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੇਠ ਸਹੁੰ ਚੁੱ ਕਦਾ/ਚੁੱ ਕਦੀ ਹ� ਿਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਿਵਚ ਭਰੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮ� ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ, ਅਸਾਿਸਆਂ
ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਮੇਰੇ ਮਾਲੀ ਦਰਜੇ ਿਵਚਲੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ DVR ਨੂੰ ਫ਼ੌਰਨ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਮ� ਅੱ ਗੇ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਲ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ਼ਲਤ ਜ� ਅਧੂਰੀ ਹੋਈ, ਤ� DVR ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਤ� ਮਨ�ਾ ਜ� ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਅਤੇ ਢੁਕਵ� ਹੈ, ਤ� ਮੇਰੇ ਵਲ� ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤ� ਹਾਲੀਆ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ਜ� ਿਜਸ 'ਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਆਸਿਰਤ ਵਜ� ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਦੀ
ਕਾੱਪੀ ਅਤੇ ਜੇ ਢੁਕਵ� ਹੈ, ਤ� ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਜ� ਛੋਟ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਚਤ ਅਤੇ ਚੈਿਕੰ ਗ ਸਟੇਟਮ�ਟ (ਸਟੇਟਮ�ਟ�) ਦੀ ਕਾੱਪੀ। ਮੰ ਗੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮ� ਆਪਣੇ ਮਾਲੀ ਦਰਜੇ
ਦੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਦਆਂਗਾ/ਿਦਆਂਗੀ।
ਮ�, ਆਪਣੇ ਮਾਲੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ IPE ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਸਬੰ ਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ DVR ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ�।
ਗਾਹਕ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ�ਸਤ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੈ)

ਤਾਰੀਖ਼

H. ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ
ਮ� ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਗਾਹਕ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, ਸਰਪ�ਸਤ ਜ� ਦੂਜੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਵਲ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਟੀਕ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮ�, ਗਾਹਕ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ,
ਸਰਪ�ਸਤ ਜ� ਦੂਜੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਉਸਦੇ ਮਾਲੀ ਦਰਜੇ ਿਵਚਲੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਫ਼ੌਰਨ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਲੀ
ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰ ਗੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ DVR ਦੀਆਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਮ�, ਗਾਹਕ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, ਸਰਪ�ਸਤ ਜ� ਦੂਜੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਨੂੰ
ਉਸਦੇ ਮਾਲੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ IPE ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਉਸਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ DVR ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱ ਸ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ।
ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

FINANCIAL STATEMENT
DSHS 14-068 PJ (REV. 02/2019) Punjabi
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ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਨ�
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