ਐਸਟੇਟ ਿਰਕਵਰੀ
ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਿਮਆਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਭੁਗ ਤਾਨ ਕਰਨਾ
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ਐਸਟੇਟ ਿਰਕਵਰੀ ਕੀ ਹੈ?
•

ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਚੈਪਟਰ RCW 41.05B ਅਤੇ 43.20B) ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ� ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵ�
ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਿਮਆਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ (LTSS) ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ� ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਿਵਭਾਗ (DSHS)
ਅਤੇ ਿਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਅਥਾੱਿਰਟੀ (HCA) ਨੂੰ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ।

ਐਸਟੇਟ ਕੀ ਹੈ?
•

ਸਾਰੀ ਸੰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਸਾਸੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨ ਜ� ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮ� ਿਜਹਨ� ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱ ਕ ਸਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ
ਵਸੀਅਤ ਜ� ਵਸੀਅਤ ਤ� ਿਬਨਾ ਿਪੱ ਛੇ ਰਿਹ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਅਸਾਸੇ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ, ਿਜਵ�:
o

ਘਰ, ਜ਼ਮੀਨ;

o

ਬ�ਕ ਖਾਤੇ;

o

ਸਟਾੱਕ, ਬ�ਡਸ;

o

ਿਨਜੀ ਸੰ ਪਤੀ; ਅਤੇ

o

ਿਬਨਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਅਸਾਸੇ, ਲਾਈਫ਼ ਐਸਟੇਟਸ।

ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਟੇਟ ਿਵਚ ਿਕਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਨਹ� ਆ�ਦੀਆਂ?
•

ਸੰ ਪਤੀ ਜ� ਹੋਰ ਅਸਾਸੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਹ� ਹਨ ਜ� ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮ� ਉਹਨ� ਿਵਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱ ਕ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ,
ਸੰ ਪਤੀ ਜ� ਅਸਾਸੇ, ਜੋ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਸਟੇਟ-ਰਿਜਸਟਰਡ ਘਰੇਲੂ ਭਾਈਵਾਲ ਜ� ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਹਨ।

ਐਸਟੇਟ ਿਰਕਵਰੀ ਿਵਚ ਿਕਹੜੇ ਅਸਾਿਸਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੈ?
•

ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਸਾਸੇ;

•

ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕੁਝ ਭੁਗਤਾਨ; ਅਤੇ

•

ਢੁਕਵ� ਲੰਮੀ ਿਮਆਦ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਪਾੱਿਲਸੀ ਰਾਹ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਸਾਸੇ।

ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦ� ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਅਸਾਸੇ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ?
•

ਕੋਈ ਐਸਟੇਟ ਿਰਕਵਰੀ ਨਹ� ਹੈ।

ਐਸਟੇਟ ਿਰਕਵਰੀ ਿਵਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ LTSS ਦੀਆਂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਲਾਗਤ� ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ?
•

ਤੁਹਾਡੀ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਡਰਲ ਦੀਆਂ ਰਕਮ� ਵਾਲੀਆਂ LTSS ਲਾਗਤ� ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ DSHS ਜ� HCA ਕਰਦੀ ਹੈ;

•

ਹੇਠ� ਿਦੱ ਿਤਆਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡਕੇ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਿਵਚ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਰਕਮ� ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗਤ� ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ DSHS ਜ� HCA ਕਰਦੀ ਹੈ:
o

ਬਾਲਗ਼ ਸੁਰੱਿਖਆਤਮਕ ਸੇਵਾਵ�;

o

ਿਵਕਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਅਪੰ ਗਤਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਵਲ� ਅਖ਼ਿਤਆਰਪ�ਾਪਤ ਪੂਰਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਭੁਗਤਾਨ;

o

ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵਚ ਿਲਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸੇਵਾਵ�; ਅਤੇ

o

ਵਾੱਲੰਟੀਅਰ ਫੁਟਕਲ ਸੇਵਾਵ�,

ਐਸਟੇਟ ਿਰਕਵਰੀ ਿਵਚ ਿਕਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ LTSS ਲਾਗਤ� ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹ� ਹਨ?
•

ਫ਼ੈਡਰਲ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਸੇਿਵੰ ਗਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਲਾਗਤ� ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ HCA ਕਰਦੀ ਹੈ।

•

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ LTSS ਵੀ ਨਹ� ਿਮਲਦਾ, ਤ� ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਗਤ� ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ HCA ਕਰਦੀ ਹੈ।
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ਐਸਟੇਟ ਿਰਕਵਰੀ ਿਵਚ ਕਦ� ਦੇਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
•

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਿਜ਼ੰ ਦਾ ਹੈ;

•

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 21 ਸਾਲ ਤ� ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱ ਚਾ ਿਜ�ਦਾ ਹੈ;

•

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਿਜ�ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮ� ਨ�ਤਰਹੀਣ ਜ� ਅਪੰ ਗ ਸੀ; ਜ�

•

ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਵਾਲੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ, ਜੇ ਇੱ ਕ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
DSHS ਬੇਨਤੀ ਪ�ਵਾਣ ਕਰ ਲ� ਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਵਾਲੇ ਸਮ� ਨੂੰ DSHS ਕਦ� ਪ�ਵਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
•

ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਥ� ਤ� ਵ�ਝਾ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਨਾਹ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ;

•

ਐਸਟੇਟ, ਉਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕੋ ਇੱ ਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ; ਜ�

•

ਤੁਸ� ਸਟੇਟ-ਰਿਜਸਟਰਡ ਘਰੇਲੂ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜ� ਿਜ਼ੰ ਦਾ ਹੋ।

ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸ� ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨਹ� ਹੈ?
•

ਂ ਿਫ਼ਸਕਲ ਿਰਸਪ�ਿਸਿਬਲਟੀ ਐਕਟ (TEFRA), 2005 ਕਰਕੇ
ਹਾਲ�ਿਕ ਇਹ “ਐਸਟੇਟ ਿਰਕਵਰੀ” ਨਹ� ਹੈ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਇਕੁਇਟੀ ਐਡ
DSHS ਮੌਤ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਹੱ ਕ-ਰਖਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਕਾਨੂੰਨ, DSHS ਨੂੰ ਮੌਤ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਹੱ ਕ-ਰਖਾਈ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।

•

ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋ ਕ, ਿਜਹਨ� ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਮੌਤ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੱ ਕਰਖਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

•

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ DSHS ਦੀ ਹੱ ਕ-ਰਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� DSHS ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹ� ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ LTSS
ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ� ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰੇਗੀ।

•

DSHS ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਹੱ ਕ-ਰਖਾਈ ਦਾਇਰ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਸਟੇਟ ਰਿਜਸਟਰਡ ਘਰੇਲੂ ਭਾਈਵਾਲ, 21 ਸਾਲ ਤ�
ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਉਸਦੇ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਉਥੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ।

•

ਜੇ ਤੁਸ� ਘਰ ਪਰਤ ਆ�ਦੇ ਹੋ, ਤ� DSHS ਹੱ ਕ-ਰਖਾਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਏਗਾ।

ਕੀ ਜੇ ਤੁਸ� ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ?
•

ਂ ਰੈਫ਼ਰਲ ਲਾਈਨ (CLEAR) ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ
ਟੋਲ ਫ਼�ੀ 1-888-201-1014 ਤੇ ਕੋਆੱਰਡੀਨ�ਿਟਡ ਲੀਗਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਐਡਵਾਈਜ਼ ਐਡ

•

ਉਸ ਅਟਾੱਰਨੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਜੋ ਐਸਟੇਟ ਪਲਾਿਨੰਗ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਨ�ਮ� ਦੋਹ� ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

•

www.washingtonlawhelp.org ਤੇ “Estate Recovery for Medical Services Paid for by the State” ਪੜ�ੋ।

•

ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋ ਕ� ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡਕੇ ਐਸਟੇਟ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ www.washingtonlawhelp.org ਤੇ “Native
American and Alaska Native Property Owners: Exemptions from Estate Recovery” ਵੇਖੋ।

•

ਚੈਪਟਰ RCW 41.05A ਅਤੇ 43.20B ਅਤੇ ਚੈਪਟਰ 182-527 WAC ਪੜ�ੋ।
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