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 ਿਵੱਤੀ ਿਬਆਨ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ: 
  SSI       SSDI       Medicaid 
  DSHS ਨਕਦ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਪੱਰ ਿਦੱਿਤਆ ਂਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਿਸਰਫ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ E ਅਤੇ G ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਲੋੜ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: 
  ਪਿਰਵਾਰਕ ਇਕਾਈ               ਗਾਹਕ 

ਗਾਹਕ ਦਾ ਨਾਮ 

      

ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵੱਤੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। Individualized Plan for Employment (ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਯੋਜਨਾ, 
IPE) ਦੀ ਲਾਗਤ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਵਾਸਤਿਵਕ ਤੇ ਿਨੱਜੀ ਅਸਾਿਸਆਂ ਤ� ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Division of Vocational 
Rehabilitation (ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਵਵਸਾਇਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਿਡਵੀਜ਼ਨ, DVR) ਦਆੁਰਾ ਤੁਹਾਡੀ IPE ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵੱਤੀ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ 
ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ, ਸਰਪ�ਸਤ, ਜਾਂ ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦ ੇਦਆੁਰਾ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ DVR ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਆੁਰਾ ਭਿਰਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ, ਅਸਾਿਸਆਂ, ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਜਾਂ 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਿਫਰ ਿਪਛਲੇ ਟੈਕਸ ਵਰ�ੇ ਦਰੌਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਘੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫ਼ਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 
ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਗਾਹਕ ਵਜ�। 

A. Modified Adjusted Gross Income (ਸੰਸ਼ੋਧਤ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ) (ਸਰਲੀਿਕ�ਤ ਿਵੱਤੀ ਿਬਆਨ) 

ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਭਰ,ੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤ� ਤਾਜ਼ਾ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ਹੈ: ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਭਰ,ੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤ� ਤਾਜ਼ਾ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ਨਹੀ ਂਹੈ: 

1. ਿਵਵਸਿਥਤ ਕੱੁਲ ਆਮਦਨ (ਫ਼ਾਰਮ 1040: ਲਾਈਨ 8b) $       
1. ਿਬਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਿਮਹਨਤਾਨਾ, ਬਖਿਸ਼ਸ਼ ਅਤੇ 

ਤਨਖਾਹ (ਟੈਕਸ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ) 
$       

2. ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਿਵਆਜ (ਫ਼ਾਰਮ 1040: ਲਾਈਨ 2a) 
ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸਯੋਗ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ 
ਜਾਂ ਸਰਵਾਈਵਰ ਲਾਭ (ਫ਼ਾਰਮ 1040 'ਤੇ ਲਾਈਨ 5a) + $       

2. ਸਵੈ-ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਆਮਦਨ (ਕਾਰਬੋਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਵੀ 
ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਮਗਰ�) + $       

3. ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ ਆਮਦਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, 
ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀ ਲਾਭ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ, ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਲਾਭ, 
ਿਵਆਜ ਤ� ਆਮਦਨ, ਪੰੂਜੀ ਲਾਭ, ਲਾਭ-ਅੰਸ਼) 

+ $       

Modified Adjusted Gross Income (ਸੰਸ਼ੋਧਤ 
ਿਵਵਸਿਥਤ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ) (ਸਲਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ) 

= $       
4. ਕੋਈ ਵੀ ਕਟੌਤੀਆਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਗੁਜ਼ਾਰ ੇਭੱਤੇ ਦਾ 

ਭੁਗਤਾਨ, ਿਕਸੇ HSA ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ) - $       

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ Modified Adjusted Gross Income (ਸੰਸ਼ੋਧਤ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕੁੱਲ 
ਆਮਦਨ, MAGI) ਹੇਠਲੀ ਸਾਰਣੀ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀਆ ਂਸੀਮਾਵਾਂ ਤ� ਵੱਧ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਡਾ VR ਕਾਉਸਂਲਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ IPE ਦੀ ਲਾਗਤ ਿਵੱਚ ਿਵੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਿਵੱਚ ਛੋਟ ਦੇ 
ਦੇਵੇਗਾ। 

Modified Adjusted Gross Income (ਸੰਸ਼ੋਧਤ 
ਿਵਵਸਿਥਤ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ) (ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਅਧਾਰ 'ਤੇ) 

= $       

ਆਮਦਨ ਿਵਅਕਤੀ 2 ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ 3 ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ 4 ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ 5 ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ 6 ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ 7 ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ 8 ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ 

ਮਹੀਨੇਵਾਰ $3,791 $5,127 $6,464 $7,800 $9,136 $10,473 $11,809 $13,146 

ਸਲਾਨਾ $45,490 $61,526 $77,563 $93,600 $109,637 $125,674 $141,710 $157,747 

ਨੋਟ: ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ MAGI ਉਪਰਕੋਤ ਤ� ਵੱਧ ਨਹੀ ਂਹੈ ਤਾਂ ਿਸੱਧੇ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ G 'ਤੇ ਜਾਓ। 

B. ਸਾਰੇ ਸ�ੋਤਾਂ ਤ� ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ (ਇਸਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਭਰ ੋਜੇ MAGI, ਸੈਕਸ਼ਨ A ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਟੇਬਲ ਿਵੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤ� ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) 

1. ਿਮਹਨਤਾਨਾ, ਬਖਿਸ਼ਸ਼, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹਾਂ (ਜਾਂ ਖਰਿਚਆਂ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ) $       

2. ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਬੀਮਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਟ�ਸਟਾਂ ਜਾਂ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ਾਂ ਤ� ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਸਲਾਨਾ ਭੱਤੇ, ਿਵਆਜ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਕਰਾਏ + $       

3. ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ + $       

4. ਹੋਰ ਆਮਦਨ + $       

B. ਕੁੱਲ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ 
 

= $       
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C. ਅਚੱਲ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਅਸਾਸੇ (ਇਸਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਤਾ ਂਹੀ ਭਰੋ ਜੇ MAGI, ਸੈਕਸ਼ਨ A ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਟੇਬਲ ਿਵੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤ� ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) 
1. ਚੈਿਕੰਗ / ਬਚਤ (ਕੱੁਲ) – ਵਰਤਮਾਨ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਸਟਟੇਮ�ਟ(ਸਟੇਟਮ�ਟਾਂ) ਨੱਥੀ ਕਰੋ $        
2. ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ – ਜ ੇਨੌਕਰੀ, ਸਕੂਲ, ਜਾਂ VR / IL ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤ ੇਵਾਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ 

ਹਰ ਜੀਅ ਲਈ ਇਕੱ ਵਾਹਨ ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦਓ; ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੱਸ ੋ
A.       + $       

B.       + $       

3. ਮਨ-ਪਰਚਾਵੇ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ (ਿਕਸ਼ਤੀਆਂ, ਟ�ੇਲਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਆਿਦ); ਵਾਹਨਾ ਂਅਤੇ ਮੁੱਲ 
ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੱਸ ੋ

 + $       

 + $       

4. ਅਚਲੱ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚ ੇ– ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਖ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ + $       

5. ਸਟੌਕ, ਬ�ਡ, ਟ�ਸਟਾਂ, ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਟ, ਆਿਦ, ਿਜਹਨਾਂ ਤ� ਉਪਰੋਕਤ ਿਹਸਾਬ ਲਗਾਈ 
ਗਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੀ ਹ ੈ

+ $       

ਅਸਾਿਸਆਂ ਿਵਚੱ ਅਧਾਰ ਛੋਟ - $ 5,000 

C.  ਕੁੱਲ ਅਚੱਲ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਅਸਾਸ ੇ = $        

D. ਅਸਲ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ (ਇਸਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਤਾ ਂਹੀ ਭਰੋ ਜੇ MAGI, ਸੈਕਸ਼ਨ A ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਟੇਬਲ ਿਵੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤ� ਵੱਧ ਹੈ) 
1. ਿਕਰਾਏ / ਿਗਰਵੀ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਭੁਗਤਾਨ $        
2. ਜਾਇਦਾਦ ਦ ੇਟੈਕਸ + $       
3. ਸਹਲੂਤਾਂ, ਟੈਲੀਫ਼ਨੋ, ਆਿਦ + $       

4. ਬੀਮਾ ਭੁਗਤਾਨ; ਿਕਸਮ ਅਤੇ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੱਸ ੋ

ਆਟੋ ਬੀਮਾ + $       

      + $       

      + $       

5. ਕ�ੈਿਡਟ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਖਾਤ;ੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੱਸ ੋ

ਲੈਣਦਾਰ / ਕਰਜ਼ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹੀਨੇਵਾਰ 

      $       + $       

      $       + $       

      $       + $       

6. ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ; ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੱਸ ੋ

ਲੈਣਦਾਰ / ਕਰਜ਼ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹੀਨੇਵਾਰ 

      $       + $       

      $       + $       

      $       + $       

7. ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ;ੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੱਸ ੋ

ਪ�ਦਾਤਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹੀਨੇਵਾਰ 

      $       + $       

      $       + $       

      $       + $       
8. ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਿਨਰੰਤਰ ਖਰਚ ੇ(ਅਟ�ਡ�ਟ, ਥੈਰੇਪੀ, 

ਿਪ�ਸਿਕ�ਪਸ਼ਨਾਂ, ਉਪਕਰਣ, ਆਿਦ) 
+ $       

9. ਆਵਾਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚ ੇ + $       
10. ਵਾਹਨ ਦਾ(ਦ)ੇ ਲਸੰਸ (ਪ�ਤੀ ਮਹੀਨਾ) + $       
11. ਭੋਜਨ + $       
12. ਕਪੜ ੇ + $       

13. ਹੋਰ; ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੱਸ ੋ
      + $       

      + $       

D. ਅਸਲ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ = $        

E. DSHS ਨਕਦ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ / SSI / SSDI Medicaid ਤਸਦੀਕ / ਬ�ਕ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਦੀ ਛੋਟ (DVR ਸਟਾਫ਼) 
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1. ਮ� ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਗਾਹਕ ਨੰੂ DSHS ਨਕਦ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ, SSI, SSDI, ਜਾਂ Medicaid ਿਮਲ ਰਹੀ ਹੈ, 
ਿਵੱਤੀ ਿਬਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕੁਵ� ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੱਥੀ ਹਨ। 

VRC ਦੇ ਛੋਟੇ ਦਸਤਖਤ 

2. ਮ� ਬ�ਕ ਸਟੇਟਮ�ਟਾਂ ਅਤੇ ਦਜੂੀ ਿਵੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਿਵੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। VRC ਦੇ ਛੋਟੇ ਦਸਤਖਤ 

F. Individualized Plan for Employment (ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਯੋਜਨਾ) (DVR ਸਟਾਫ਼) ਿਵੱਚ ਗਾਹਕ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਿਹਸਾਬ 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇIPE ਿਵੱਚ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਿਗਣਤੀ ਦਰਜ ਕਰ ੋ       

1. ਕੁੱਲ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ (ਸੈਕਸ਼ਨ B ਤ�) B $       

2. ਕੁੱਲ ਅਚੱਲ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਅਸਾਸ ੇ(ਸੈਕਸ਼ਨ C ਤ�), ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ 
ਿਗਣਤੀ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕ ੇ(ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਅਸਾਿਸਆਂ ਲਈ) 

C ਤਕਸੀਮ IPE ਿਵੱਚ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ + $       

3. ਕੁੱਲ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਸ�ੋਤ ਲਾਈਨ 1 ਜਮ�ਾਂ ਲਾਈਨ 2 = $       

4. ਕੁੱਲ ਅਸਲ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ (ਸੈਕਸ਼ਨ D ਤ�) D - $       

5. IPE ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਕੁੱਲ ਫ਼ੰਡ ਲਾਈਨ 3 ਘਟਾਓ ਲਾਈਨ 4 = $       

6. IPE ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕੁੱਲ ਫ਼ੰਡ 
ਲਾਈਨ 5 ਗੁਣਾ IPE ਿਵੱਚ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ 
ਿਗਣਤੀ 

= $       

ਜੇ ਉਪੱਰ IPE ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਫ਼ੰਡ (ਆਈਟਮਾਂ 5 ਅਤੇ 6) ਿਸਫ਼ਰ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਦੇ IPE (ਉਹਨਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਿਵੱਚ ਜੋ "ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 
ਜੁੜੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ" ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦ ੇਹਨ) ਿਵੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

G. ਗਾਹਕ ਦਾ ਐਲਾਨ 
ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਿਕ Washington Administrative Code (ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਪ�ਸ਼ਾਸਕੀ ਕੋਡ, WAC) ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਮ� ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਮ� SSI, 
SSDI, Medicaid, ਜਾਂ DSHS ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀਆਂ VR ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱਸ ੇਵਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਨਹੀ ਂ
ਹੈ। ਮ� ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਨਹੀ ਂਹੈ। 
ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਅਿਧਆਏ 388-891A, WAC ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੇਰੇ IPE ਿਵਚਲੇ ਉਦਸ਼ੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। 
ਮ� ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸਹੁ ੰਚੁੱਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ, 
ਅਸਾਿਸਆਂ ਅਤੇ ਦਣੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮ� ਆਪਣੀ ਿਵੱਤੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�ਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰ ੇਫ਼ੌਰਨ DVR ਨੰੂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ 
ਨੰੂ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ। ਮ� ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਆੁਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ DVR ਸੇਵਾ 
ਨੰੂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ।  
ਮੇਰੇ ਦਆੁਰਾ ਫ਼ਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤ� ਤਾਜ਼ਾ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ਜਾਂ ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਿਜਸ ਉਪੱਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਿਨਰਭਰ ਵਜ� ਹੋਣ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਦੀ 
ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਚਤ ਅਤੇ ਚੈਿਕੰਗ ਸਟੇਟਮ�ਟ(ਸਟੇਟਮ�ਟਾਂ) ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਮ� ਆਪਣੀ ਿਵੱਤੀ ਸਿਥਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ/ਗੀ] 
ਮ� ਆਪਣੀ ਿਵੱਤੀ ਸਿਥਤੀ ਦ ੇਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ IPE ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ DVR ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ। 
ਗਾਹਕ / ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਰਪ�ਸਤ ਦੇ ਦਸਤਖਤ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ) ਤਾਰੀਖ 
       
H. ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ 
ਮ� ਗਾਹਕ, ਮਾਪੇ, ਸਰਪ�ਸਤ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦ ੇਦਆੁਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਨੰੂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੈ। ਮ� ਗਾਹਕ, ਮਾਪੇ, 
ਸਰਪ�ਸਤ, ਜਾਂ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਉਦਸ਼ੇ ਲਈ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦ ੇਨੰੂ, ਉਸਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�ਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰ ੇਫ਼ੌਰਨ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ, ਅਤੇ DVR ਦਆੁਰਾ ਉਸਦੀ ਿਵੱਤੀ 
ਸਿਥਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਮ� ਗਾਹਕ, ਮਾਪੇ, ਸਰਪ�ਸਤ, ਜਾਂ ਹੋਰ 
ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੰੂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ IPE ਦੀ ਲਾਗਤ ਿਵੱਚ ਉਸਦ ੇਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ DVR ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਬਾਰ ੇਵੀ ਸੂਿਚਤ 
ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤਾਰੀਖ 
       

ਿਪ�ੰਟ ਕੀਤਾ ਨਾਮ 
      

 


