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 ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ  
REQUEST FOR HEARING 

DSHS ਸੁਣਵਾਈ ਿਨਯਮਾ ਂਲਈ ਪਰ੍ਤੀ ਚੈਪਟਰ 388-02 
 

FOR AGENCY USE ONLY 

(ਿਸਰਫ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ) 

  Oral request taken by: 
NAME TELEPHONE NUMBER 
            
INVOLVED DIVISION/ORGANIZATION DATE 
            

ਮੇਲ ਕਰ ੋ:  OFFICE OF ADMINISTRATIVE HEARING (OAH) MAIL STOP:  42489 
 PO BOX 42489 
 OLYMPIA WA  98504-2489 FAX: 360-586-6563 
 
ਜ ੇਕਰ  ਤੁ ਸ� ਆਪਣੀ  DSHS ਪਰ੍ਬ ੰਿਧਤ  ਦੇਖਭਾਲ ਿਸਹਤ  ਯੋਜਨਾ  ਤ � ਮੇਡ ੀਕਲ ਲਾਭਾ  ਂਜ ਾ  ਂਸੇਵ ਾਵ ਾ  ਂਦੇ ਇਨਕਾਰ  ਲਈ  ਸੁਣਵ ਾਈ  ਵਾਸਤ ੇ ਬੇਨਤ ੀ  ਕਰ  ਰਹ ੇ ਹ ,ੋ ਤ ਾ  ਂਤੁ ਹਾ ਨੂ ੰ 
ਸੁਣਵ ਾਈ  ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤ � ਪਿਹਲਾ  ਂਆਪਣੀ  ਯੋਜਨਾ  ਦੀ  ਅਪੀਲ ਦੀ  ਪਰ੍ਿਕ ਿਰਆ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ  ਕਰਨਾ  ਜ਼ਰ ੂਰੀ  ਹ ੈ।   (WAC 388-538-112)  

 
ਮ� ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ�ਿਕ ਮ� ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾ ਂਿਵਭਾਗ (DSHS) ਜਾ ਂਮੇਰੀ DSHS ਪਰ੍ਬੰਿਧਤ ਦੇਖਭਾਲ ਿਸਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹ� 
ਹਾ:ਂ 

• ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਦੱਸੋ ਿਕ DSHS ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ DSHS ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਬੰਿਧਤ ਦੇਖਭਾਲ ਿਸਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਂਨਹ� ਕੀਤਾ (ਜ  ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਤਾ ਂਹੋਰ ਪੰਨੇ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕਰੋ); ਅਤੇ 

•  ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤ  ੇਜਾ ਰਹੇ ਨੋਿਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੱੀ ਨੱਥੀ ਕਰੋ।  

 

 
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਪਰ੍ੰਟ ਕਰ)ੋ 
      

ਜਨਮ ਿਮਤੀ: 
      

ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤਾ ਦਾ ਡਾਕ ਪਤਾ 
 
      
ਿਸਟੀ ਸਟੇਟ ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ 
                  

ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ 
 
      
ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ (ਏਰੀਆ ਕੋਡ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰ)ੋ 

       ਮੈਸੇਜ ਫੋਨ 

ਮੈਨੂ ੰ ਫ ੈਸਲੇ ਬਾਰ  ੇਹ ੇਠਾ  ਂਨੂ ੰ ਸੂਿਚਤ  ਕੀਤ ਾ  ਿਗਆ ਸੀ :        ਦੁਆਰਾ:        
 ਤਾਰੀਖ਼ CSO ਜਾਂ DSHS ਪਰ੍ਬੰਿਧਤ ਦੇਖਭਾਲ ਿਸਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ 

ਮ� ਿਨਰ ੰਤਰ  ਸਹਾਇਤ ਾ  ਚ ਾਹ ੁੰਦਾ  ਹਾ ,ਂ ਜ ੇਕਰ  ਮ� ਯੋਗ  ਹ ੁੰਦਾ  ਹਾ ਂ:   ਹਾ ਂ   ਨਹ�        ਪਰੋਗਰ੍ਾਮ:        
 
ਹੇਠਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਿਤਿਨਧਤਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ (ਜ  ੇਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾ ਂਨਾ ਭਰੋ): 

ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ੍ਿਤਿਨਧੀ ਦਾ ਨਾਂ 
      

ਸੰਗਠਨ 
      

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 
      

ਪਤਾ      ਗਲੀ 
      

ਸ਼ਿਹਰ 
      

ਸਟੇਟ 
      

ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ 
      

   ਮ� ਉ�ਪਰ  ਦੱਸ ੇ ਪਰ੍ਿਤ ਿਨਧੀ  ਨੂ ੰ ਆਪਣੀ  ਸੁਣਵ ਾਈ  ਬਾਰ  ੇਜ ਾਣਕ ਾਰੀ  ਜ ਾਰੀ  ਕਰਨ ਦਾ  ਅਿਧਕ ਾਰ  ਿਦ ੰਦਾ  ਹਾ ਂ।  

ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤਾਰੀਖ਼ 
      

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਿਕਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾ ਂਸੁਿਵਧਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?   ਹਾ ਂ    ਨਹ� 

ਜੇਕਰ ਹਾ,ਂ ਿਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾ ਂਿਕਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?        
ਪਰ੍ਬੰਧਕੀ ਕਾਨੰੂਨ ਜੱਜ (ALJ’s) ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹ� ਕੁਝ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਜ  ੇਤੁਸ� ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨੋਿਟਸ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਜ  ੋ
ਤੁਹਾਨੰੂ OAH ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। 

 




