AGING AND LONG-TERM SUPPORT ADMINISTRATION (ALTSA)
DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)

ਆਪਣੇ ਿਨਜੀ ਪ੍ਰਵ
ੋ ਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਨਕਰੀਦਾਤਾ
ਵਜ ਆਪਣੀਆਂ ਿਜ਼ਮੇ
ੰ ਵਾਰੀਆਂ ਪਵਾਣ
੍ਰ
ਕਰਨੀਆਂ
ੌ
Acknowledgement of My Responsibilities As The Employer of My Individual Providers
ਮ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸਵਾਵਾਂ
ੇ
ਬਾਰੇ ਿਵਭਾਗ (DSHS) ਵਲ ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਨਜੀ ਪ੍ਰਵ
ੋ ਾਈਡਰ (IP) ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਣ
ੈ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ IP ਦੇ ਨਕਰੀਦਾਤਾ
ੌ
ਵਜ ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੰ ੂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹ:ੈ
ਆਪਣੇ ਪੋ੍ਰਵਾਈਡਰ ਦੇ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ:


ਮ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਮੇਰੇ IP ਨੇ ਸਟੇਟ ਿਵਚਲੀ ਿਪਛੋਕੜ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਤ ਬਾਹਰ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਦੋਵ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮ
ਆਪਣੇ IP ਨੰੂ ਫ਼ੌਰਨ ਸ਼ਰ
ੁ ੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਰੱ ਖ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਮ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ
ਨਤੀਜੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ IP ਨੰੂ ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਰੱ ਖ ਲਦਾ/ਲਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰਾ ਪੋ੍ਰਵਾਈਡਰ ਅਯੋਗ ਹੋ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਹਣ
ੁ DSHS ਉਸ IP ਨੰੂ
ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ ਕਰਗੀ।
ੇ
ਮਰ
ੇ ੇ ਕੋਲ ਿਕਸੇ ਹੋਰ IP, ਜੋ ਯੋਗ ਹ,ੈ ਨੰ ੂ ਚਣਨ
ੁ
ਦਾ ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਹਏਗਾ:
ੋ
ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਿਦਆਂ ਹੋਇਆ,ਂ ਮ ਆਪਣੇ IP ਨੰ ੂ 120 ਿਦਨਾਂ ਤੱ ਕ ਲਈ ਕਮ
ੰ 'ਤੇ ਰਖਣਾ
ੱ
ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹਦੀ
ੰ ੁ ਹਾਂ। ਮ
ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਮੇਰੇ IP ਨੰੂ ਪਿਹਲਾਂ ਸਟਟ
ੇ ਿਵਚਲੇ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਟਟ
ੇ ਿਵਚਲੇ ਿਪਛਕੜ
ੋ
ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਜਾਇਜ਼;ੇ (1)
ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟਟ
ੇ ਪਟੋ
ੈ ੍ਰਲ ਰਾਹ ਮਜਰਮਾਨਾ
ੁ
ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ
ੱ
(2) ਵਾਿਸ਼ਗਟਨ
ੰ
ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਿਰਕਾੱਰਡ ਅਤੇ (3) ਵਾਿਸ਼ਗਟਨ
ੰ
ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ
ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੇ ਿਸੱ ਟ।ੇ
ਜਾਂ
ਮ ਆਪਣੇ IP ਨੰ ੂ ਕਮ
ੰ 'ਤੇ ਰੱ ਖਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਸਟਟ
ੇ ਤ ਬਾਹਰ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਤਕ
ੱ ਉਡੀਕ ਕਰਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹਦੀ
ੰ ੁ ਹਾਂ। ਸਟੇਟ ਤ
ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਿਵਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸਟਟਾਂ
ੇ ਿਵਚ ਮਜਰਮਾਨਾ
ੁ
ਿਰਕਾਰਡਾਂ
ੱ
ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
IP ਦਾ ਨਾਂ:

ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਵਜ:


ਮੈਨੰ ੂ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਪਾਪਤ
੍ਰ
IP ਨੰ ੂ ਕਮ
ੰ 'ਤੇ ਰਖਾਂਗਾ/ਰੱ
ੱ
ਖਾਂਗੀ;



ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ IP ਕੋਲ ਵੈਧ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਮਨਜਰ
ੈ ੇ
ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ;ੈ



ਮ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇ ਮਰੇ
ੇ IP ਨੰ ੂ DSHS ਤ ਨੋ ਿਟਸ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੰ ੂ ਕੰ ਮ ਬਦ
ੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ ਹੈ;



ਮ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇ ਮੇਰਾ IP, ਹੁਣ ਇਕ
ੱ IP ਵਜ ਯਗਤਾਪ੍ਰ
ੋ
ਾਪਤ ਨਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ ਹੈ;



ਮ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇ ਮੇਰੇ IP ਨੰੂ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਮਨ
ੈ ੰ ੂ ਇੱ ਕ ਨੋਿਟਸ ਿਮਲੇ ਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਨੋਿਟਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤ ਬਾਅਦ ਮ ਉਸ ਤ ਕੰ ਮ
ਕਰਾਉਂਦਾ/ਕਰਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ IP ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮ ਿਨਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ;



ਮੈਨੰ ੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰਾ IP ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ
ੈ ੰ ੂ I-9 ਫ਼ਾਰਮ ਨੰ ੂ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ ਹਰ
ੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੜ
ੋ ਹੈ, ਤਾਂ
ਮ Homeland Security USCIS I-9 Web Site ਨੰ ੂ ਜਾਂ 1-888-464-4218 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰਕੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ;



ਮ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ IP ਲਭਣ
ੱ
ਿਵਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਮ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਰੈਫ਼ਰਲ ਰਿਜਸਟਰੀ (HCRR) ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਟੇਟ ਦੇ
ਬਹੁਤੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਮ 1-800-970-5456 'ਤੇ ਟੈਲੀਫਨ
ੋ ਕਰਕੇ HCRR ਨਾਲ ਸਪਰਕ
ੰ
ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮ: http://www.hcrr.wa.gov/ 'ਤੇ
ਇੰ ਟਰਨੈ ਟ 'ਤੇ HCRR ਤਕ
ੱ ਪਹਚ
ੰ ੁ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ।

ਕੰ ਮ ਲਈ ਆਪਣੇ IP ਦਾ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ:


ਮ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ DSHS ਦੀ ਮਜ਼ੂ
ੰ ਰੀ ਤ ਿਬਨਾ ਮੇਰਾ IP ਆਪਣੇ ਕਮ
ੰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤ ਵੱ ਧ ਕਮ
ੰ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦਾ;



ਮ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਮਰੇ
ੇ IP ਦੀ ਿਸਰਫ਼ ਕੰ ਮ ਦੇ ਇੱ ਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹ।ੈ ਮੇਰਾ IP ਇਸ ਸੀਮਾ ਤ ਵਧ
ੱ ਕਮ
ੰ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤ ਛੁੱ ਟ ਹਰ
ੋ ਲਕਾਂ
ੋ
ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹ;ੈ



ਮ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰਾ IP ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਵੱ ਧ ਅਤੇ ਮਰ
ੇ ੇ ਮਹੀਨਵਾਰ
ੇ
ਸਵਾ
ੇ ਦੇ ਘੰ ਿਟਆਂ ਨਾਲ ਵਧ
ੱ ਕਮ
ੰ
ਨਹ ਕਰ ਿਰਹਾ;



ਜਦ ਮੈਨੰੂ ਸਭਾਲ
ੰ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਏ, ਤਾਂ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ
ੱ ਹੋਰ ਮਦਦਗਾਰ ਕੇਅਰਿਗਵਰ ਲਭਣਾ
ੱ
ਪਣਾ
ੈ ਹ;ੈ



ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪਰੀਆ
ੂ
ਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕੇਅਰਿਗਵਰਾਂ ਨੰ ੂ ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਰਖਣਾ
ੱ
ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇ ਨਮ
ੇ ਮਨਣੇ
ੰ
ਪਣੇ
ੈ ਹਨ;



ਮੈਨੰ ੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰਾ IP ਮਰੀ
ੇ ਸੰ ਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨੰ ੂ ਸਮਝ,ੇ ਮੇਰੀ ਸੰ ਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੋ ਮ ਚਾਹਦਾ/ਚਾਹਦੀ
ੰੁ
ੰ ੁ ਹਾਂ, ਅਨੁਸਾਰ ਕਮ
ੰ
ਦਾ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮ ਬਣਾ ਸਕ;ੇ
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ਮ ਆਪਣੇ IP ਦੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਿਕ ਮੇਰੇ IP ਦਾ DSHS ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਪਰ DSHS ਮੇਰੇ IP ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਨਹ ਕਰਦਾ।

ਦਸਤਾਨੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨੇ:


ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੰੂ ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ, ਿਨਜੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ ਲਈ ਹੱ ਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ IP ਨੰੂ ਦਸਤਾਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:



ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ Apple Health (Medicaid) ਲਾਭ ਤ ਇੱ ਕ ਮਹੀਨੇ ਿਵਚ 200 ਦਸਤਾਨੇ ਤੱ ਕ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਡਾੱਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਨੇ
ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।



ਜੇ ਮੇਰੀ Apple Health (Medicaid) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੀ ਸੰ ਭਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਸਤਾਿਨਆਂ ਦੇ ਆੱਰਡਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਪਲਾਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾੱਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ https://www.hca.wa.gov/assets/billers-and-providers/13-010.pdf 'ਤੇ ਜਾਓ।



ਜੇ ਮੇਰੀ Apple Health ਕਵਰੇਜ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੀ ਸੰ ਭਾਲ ਰਾਹ ਨਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਮ:
o

https://www.hca.wa.gov/assets/billers-and-providers/ffs_providers_non_sterile_gloves.pdf : 'ਤੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਅਥਾੱਿਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ
'ਤੇ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ

o

ਆਪਣੇ ਡਾੱਕਟਰ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ; ਜਾਂ

o

1-800-562-3022 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਿਵਸ ਸਟਰ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਨੀਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਿਵਸ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਿਦੱ ਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਧੂ
ਦਸਤਾਨੇ ਲੈ ਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ http://www.hca.wa.gov/medicaid/dme/Pages/default.aspx 'ਤੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਅਥਾੱਿਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ
ਜਾਓ।

ਧਨ ਸਬੰ ਧੀ ਫ਼ਰਜ਼:


ਮ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਜਦ ਤੱ ਕ ਮੇਰਾ IP, DSHS ਨੰੂ ਨਾ ਕਹੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ IP ਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹ ਹੈ;



DSHS ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਟੈਕਸ (FICA) ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ;



ਜਦ ਤੱ ਕ ਮੇਰਾ IP, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱ ਚਾ ਹੈ, ਿਜਸਦੀ ਉਮਰ 18 ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ DSHS ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਟੈਕਸ
(FUTA/SUTA) ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ;



ਮੈਨੰੂ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਨਜੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਿਹੱ ਸੇਦਾਰੀ ਸਬੰ ਧੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ:

o

ਮੈਨੰੂ ਘਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬੁਢੇਪੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰ ਸੀ (AAA) ਰਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ

o

ਮ IP ਨੰੂ ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਰੱ ਖਦਾ/ਰੱ ਖਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ

o

ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਿਨਜੀ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਂਦਾ/ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ।


ਟੈਕਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 1-800-829-1040 'ਤੇ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਮਾਲੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ 1-888-836-1900 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ
ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

DSHS ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨਾ:


ਮ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਾਂਗਾ/ਕਰਾਂਗੀ, ਜੇ:

o

ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸੰ ਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਕੁਆਿਲਟੀ, ਜੋ ਮ ਆਪਣੇ IP ਤ ਲੈ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਚੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ;

o

ਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹ ਲੈ ਿਰਹਾ, ਿਜਹਨਾਂ ਲਈ ਮੇਰਾ IP ਿਬਿਲੰਗ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ;

o

ਮੈਨੰੂ, ਮੇਰੀ ਸੰ ਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਿਵਚਲੀਆਂ ਅਖ਼ਿਤਆਰਪ੍ਰਾਪਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹ ਿਮਲ ਰਹੀਆਂ;

o

ਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਜੋੜਣਾ ਚਾਹੰ ੁਦਾ/ਚਾਹੰ ੁਦੀ ਹਾਂ;

o

ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ IP ਨੰੂ ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਰੱ ਖਣ/ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ; ਜਾਂ

o

ਮ ਆਪਣੇ IP ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤ ਵੱ ਧ ਘੰ ਿਟਆਂ ਲਈ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੰ ੁਦਾ/ਚਾਹੰ ੁਦੀ ਹਾਂ।

ਮ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇ DSHS ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਸੰ ਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੇਣ ਤ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱ ਕ ਹੈ।
ਕਲਾਇੰ ਟ/ਕਾਨੰੂਨੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ
ਕਲਾਇੰ ਟ/ਕਾਨੰੂਨੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਿਲਖੋ
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ਤਾਰੀਖ਼

ਕਲਾਇੰ ਟ ਦਾ ID ਨੰਬਰ

