د اوږدې ﻣودې ﺧدﻣﺎﺗو
او ﻣﻼﺗړوﻧو ﻟﭘﺎره د وړﺗﯾﺎ ﺑﯾﺎﮐﺗﻧﮫ

Eligibility Review for Long Term Services and Supports

د ﭘﯾرودوﻧﮑﻲ د  IDﺷﻣﯾره

د ﭘﯾرودوﻧﮑﻲ ﻧوم )ﻟوﻣړی ،ﻣﻧځﻧﯽ اﺑﺗداﯾﻲ ،وروﺳﺗﯽ(
د ﭘﯾردوﻧﮑﻲ ادرس

ښﺎر

اﯾﺎﻟت

زپ ﮐوډ

د ﭘﯾرودوﻧﮑﻲ د ﻟﯾﮏ ادرس

ښﺎر

اﯾﺎﻟت

زپ ﮐوډ

ﻣﯾرﻣن/ﻣﯾړه ﯾﺎ د ﮐوﭼﻧﻲ ﻣﺎﺷوم واﻟدﯾن )ﻟوﻣړی ،ﻣﻧځﻧﯽ اﺑﺗداﯾﻲ ،وروﺳﺗﯽ(
ښﺎر

د ﻣﯾړه /واﻟدﯾﻧو ﭘﺗﮫ )ﮐﮫ ﻣﺧﺗﻠف وي(
د ﭘﯾرودوﻧﮑﻲ د ﺗﻠﯾﻔون ﺷﻣﯾره )د ﺳﺎﺣﯥ ﮐوډ ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣل ﮐړئ(
ﮐور

ګرځﻧده ﺗﻠﯾﻔون

زپ ﮐوډ

اﯾﺎﻟت

د ﭘﯾرودوﻧﮑﻲ ﺑرﯾښﻧﺎﻟﯾﮏ
ﭘﯾﻐﺎم

ﻣﺠﺎز اﺳﺘﺎزی
ﯾو ﻣﺟﺎز اﺳﺗﺎزی ھﻐﮫ څوک دی ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ادارې ﯾﺎ د دوی ﻧوﻣول ﺷوي ﺷﺧص ﺗﮫ اﺟﺎزه ورﮐوئ ﭼﯥ ﺳﺗﺎﺳو د ګټو ﭘﮫ اړه وﻏږﯾږئ.
ﺗﺎﺳو ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ د ﭼﺎ ﻧوم وړاﻧدې ﮐړئ ﻣګر دا اړﺗﯾﺎ ﻧﻠري .ﻣﺛﺎﻟوﻧﮫ ﺳرﭘرﺳت ،ﻣﯾړه/ﻣﯾرﻣن ،ﺧﭘﻠوان ،ﭘﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﮐﯥ وﮐﯾل دی.
اﯾﺎ ﺗﺎﺳو ﯾو ﻣﺟﺎز اﺳﺗﺎزی ﻟرئ؟

ھو

ﻧﮫ

ﻧوم
د ﻟﯾﮏ ادرس
د ﺗﻠﯾﻔون ﺷﻣﯾره )د ﺳﺎﺣﯥ ﮐوډ ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣل ﮐړئ(

اړﯾﮑﮫ
ښﺎر

زپ ﮐوډ

اﯾﺎﻟت

ﺑرﭔښﻧﺎﻟﯾﮏ

د ﭘﯿﺮودوﻧﮑﻲ ﻧﮫ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﺷﻮي ﻋﺎﯾﺪ

ﻣﻘﺪار

د ټوﻟﻧﯾز اﻣﻧﯾت ګټﯥ

$

ﺗﻘﺎﻋد ﮐﯾدل /ﺗﻘﺎﻋد/ﮐﻠﻧۍ

$

ﻧور  -د وﺗرﻧراﻧو ګټﯥ ، L&I ،ﻧﻔﻘﮫ ،وﻧډې ،ﺳود ،ﮐراﯾﮫ ﯾﺎ درې ﻣﯾﺎﺷﺗﻧﯽ ﻋﺎﯾد )ﻻﻧدې ﻟﯾﺳت ﮐړئ(
$
$
$
$
$
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د ﭘﯿﺮودوﻧﮑﻲ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﺷﻮي ﻋﺎﯾﺪ
ګﻣﺎروﻧﮑﯽ

د ﭘﯾل ﻧﭔټﮫ

اﯾﺎ دا ﻋﺎﯾد د ځﺎن ګﻣﺎرﻧﯥ څﺧﮫ دی؟

ﻧﺎﺧﺎﻟص ﻣﻘدار ﺗرﻻﺳﮫ ﺷوی

ھو

د ﺗﺎدﯾﯥ ﺷرح

ﻧﮫ

د ﭘﯿﺮودوﻧﮑﻲ ﺳﺮﭼﯿﻨﯥ
ارزښت
د ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﻮ ﮐﺘﻞ

$

د ﺳﭘﻣﺎ ﺣﺳﺎﺑوﻧﮫ

$

ﻧور ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺳﺎﺑوﻧﮫ:

ﻣﺎﻟﻲ اداره  /ﺷرﮐت  /ﻣوﻗﻌﯾت

$
$

د زﯾرﻣﮫ ﮐوﻟو ﺳﻧدوﻧﮫ )(CD

$

د ادارې ﻟﺧوا ﺳﺎﺗل ﺷوی ﺣﺳﺎب

$

ﭘﮫ ﻻس ﮐﯥ ﻧﻐدي  /د ﻧورو ﻟﺧوا ﻧﯾول ﺷوی

$

د ژوﻧد  /دﻓن ﮐوﻟو د ﺑﯾﻣﯥ ﭘﺎﻟﯾﺳۍ

$

د دﻓن ﮐوﻟو ﻓﻧډوﻧﮫ

$

اﻣﺎﻧﺗوﻧﮫ

$

ﮐﻠﻧۍ

$

ﮐور )د ژوﻧد د اﻣﻼﮐو ﭘﮫ ګډون(

$

ﻧور ﻣﻠﮑﯾت:

$
$

ﻧور  -وﺳﺎﯾط ،ﺳټﺎک ،ﺑﺎﻧډوﻧﮫ ،دوه اړﺧﯾز ﻓﻧډوﻧﮫ ،د ﺗﻘﺎﻋد ﺣﺳﺎﺑوﻧﮫ )ﻻﻧدې ﻟﯾﺳت ﮐړئ(
$
$
$
اﯾﺎ ﺗﺎﺳو ﭘﮫ ﺗﯾرو ﭘﻧځو ﮐﻠوﻧو ﮐﯥ ﺧﭘﻠﯥ ﭘﯾﺳﯥ ،ﮐور ،ﻣﻠﮑﯾت ﯾﺎ ﻧورې ﺳرﭼﯾﻧﯥ وﭘﻠورﻟﯥ ،ﺳودا ﮐړې ﯾﺎ ﻣو ورﮐړې؟

ھو

ﻧﮫ

ﮐﮫ ځواب ھو وي ،ﻻﻧدې ﻣوارد ﺑﺷﭘړ ﮐړئ:
ډول

ﻣﻘدار

ﭼﺎﺗﮫ

د اﻧﺗﻘﺎل ﻧﯾټﮫ

$
$
$
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د ﭘﯿﺮودوﻧﮑﻲ طﺒﻲ ﻟګښﺘﻮﻧﮫ او د ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ  /ﺗﺎدﯾﮫ ﮐﻮﻧﮑﻲ ﻓﯿﺲ )ﺛﺒﻮت ﺿﻤﯿﻤﮫ ﮐړئ(
د روﻏﺗﯾﺎ ﺑﯾﻣﮫ )د ﻟﯾﺳت ﭼﻣﺗو ﮐوﻧﮑﻲ(

ﻣﻘﺪار
$

د اوږدې ﻣودې د ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﺑﯾﻣﮫ )د ﻟﯾﺳت ﭼﻣﺗو ﮐوﻧﮑﯽ(

$
$

د ﺳرﭘرﺳت ﻣﯾﺎﺷﺗﻧﻲ ﻓﯾﺳوﻧﮫ

$

د ﺗﺎدﯾﮫ ﮐوﻧﮑﻲ ﻣﯾﺎﺷﺗﻧﯽ ﻓﯾس

$

ﻧﮫ ﺗﺎدﯾﮫ ﺷوي طﺑﻲ ﺑﯾﻠوﻧﮫ )ﻟﯾﺳت(

$
$
$

ﻣﯿړه ﯾﺎ ﻣﯿﺮﻣﻦ /د ﻣﺘﮑﻲ ﻋﺎﯾﺪ
د ټوﻟﻧﯾز اﻣﻧﯾت ګټﯥ
ﺗﻘﺎﻋد ﮐﯾدل /ﺗﻘﺎﻋد/ﮐﻠﻧۍ

ﻣﻘﺪار
$
$
$

ﻋﺎﯾدات

$
$

د وﺗرﻧراﻧو ګټﯥ

$

ﻧور –  ،L&Iﻧﻔﻘﮫ ،وﻧډې ،ﺳود ،ﮐراﯾﮫ ﯾﺎ درې ﻣﯾﺎﺷﺗﻧﯽ ﻋﺎﯾد )ﻻﻧدې ﻟﯾﺳت ﮐړئ(
$
$
$
ﭘﯿﺴﯥ

د ﻣﯿړه/ﻣﯿﺮﻣﻦ د ﺳﺮﭘﻨﺎه ﻟګښﺘﻮﻧﮫ
ﮐراﯾﮫ  /ګروي

$

د ﻣﻠﮑﯾت ﻣﺎﻟﯾﮫ  /د ﮐور ﺑﯾﻣﮫ

$

ﻋﻣوﻣﻲ ﻟګښﺗوﻧﮫ

$

ﻧور  -ارزوﻧﯥ ،د  Condoﯾﺎ د  Co-Opﻓﯾﺳوﻧﮫ ،د ځﺎی ﮐراﯾﮫ ،او ﻧور.

$
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د ﺷﺘﻤﻨﯿﻮ د ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻟﭙﺎره اﺟﺎزه ورﮐﻮل
زه ﭘوھﯾږم ﭼﯥ ھﻐﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﭼﯥ زه ﯾﯥ ﭼﻣﺗو ﮐوم ﭼﯥ د ﻣرﺳﺗﯥ ﻟﭘﺎره ﻏوښﺗﻧﮫ وﮐړم ﯾﺎ ﯾﯥ د ﻧوي ﮐوﻟو ﻏوښﺗﻧﮫ وﮐړم ،ﺑﮫ د ﻓدراﻟﻲ او اﯾﺎﻟﺗﻲ
ﭼﺎرواﮐو ﻟﺧوا د ﺗﺎﯾﯾد ﺗﺎﺑﻊ وي ﺗرڅو ﻣﻌﻠوﻣﮫ ﮐړي ﭼﯥ اﯾﺎ دا ﺳم دي .زه د واﺷﻧګټن اﯾﺎﻟت د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ادارې ) (HCAاو د ټوﻟﻧﯾز او
روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺎﺗو څﺎﻧګﯥ ) (DSHSﺗﮫ اﺟﺎزه ورﮐوم ﭼﯥ د ﺷﺗﻣﻧﯾو ﺗﺻدﯾﻖ ﺗرﺳره ﮐړي ﺗرڅو زﻣﺎ وړﺗﯾﺎ وټﺎﮐﻲ او زﻣﺎ د ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو دﻗت
ﺗﺻدﯾﻖ ﮐړي .زه ﭘوھﯾږم  HCAاو  DSHSﻣﻣﮑن د ﺷﺗﻣﻧﯾو د ﺗﺻدﯾﻖ ﮐوﻟو د ﭘروﺳﯥ د ﺑرﺧﯥ ﭘﮫ ﺗوګﮫ ﺗﺣﻘﯾﻖ وﮐړي او د ﻣﺎﻟﻲ ادارې ،اﯾﺎﻟت
ﯾﺎ ﻓدراﻟﻲ ادارې ،ﯾﺎ ﺧﺻوﺻﻲ ډﯾټﺎﺑﯾس ﺳره اړﯾﮑﮫ وﻧﯾﺳﻲ .زه ﭘوھﯾږم ﭼﯥ دا اﺟﺎزه ھﻐﮫ وﺧت ﭘﺎی ﺗﮫ رﺳﯾږي ﮐﻠﮫ ﭼﯥ زﻣﺎ ﭘﮫ ﻏوښﺗﻧﻠﯾﮏ ﺑﺎﻧدې
وروﺳﺗۍ ﻣﻧﻔﻲ ﭘرﯾﮑړه وﺷﻲ ،ﻧو د ګټو ﻟﭘﺎره زﻣﺎ وړﺗﯾﺎ ﭘﺎی ﺗﮫ رﺳﯾږي ،ﯾﺎ ﮐﮫ زه ﭘﮫ ﻟﯾﮑﻠﻲ ﺧﺑرﺗﯾﺎ ﺳره  HCAﯾﺎ  DSHSﺗﮫ ﭘﮫ ﭼﻣﺗو ﮐوﻟو
ﺳره ھر وﺧت دا اﺟﺎزه ﻟﻐوه ﮐړم .ﮐﮫ زه اﺟﺎزه ﻟﻐوه ﮐړم ﯾﺎ ﯾﯥ ﭼﻣﺗو ﮐول رد ﮐړم ،زه ﭘوھﯾږم ﭼﯥ زه ﺑﮫ د زاړو ،ړاﻧدو ﯾﺎ ﻣﻌﻠول ﺷوﯾو ﮐﺳﺎﻧو
ﻟﭘﺎره د واﺷﻧګټن د اﯾﭘل د روﻏﺗﯾﺎ او د  SSIﭘورې اړوﻧد د ﻣﯾډﯾﮑﯾډ ﺑرﻧﺎﻣﯥ ﻟﭘﺎره وړ ﻧﮫ ﯾم.

اﻋﻼﻣﯿﮫ او ﻻﺳﻠﯿﮑﻮﻧﮫ
ﻣﺎ د وړﺗﯾﺎ د ﺑﯾﺎﮐﺗﻧﯥ ﻓورﻣﮫ او زﻣﺎ ﺣﻘوﻧﮫ او ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧﮫ ﻟوﺳﺗﻠﻲ ،ﯾﺎ راﺗﮫ ﺗﺷرﯾﺢ ﺷوي او د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﭘوښښ ﺣﻘوﻧو او
ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧو ﻓورﻣﮫ  HCA 18-011ﯾوه ﮐﺎﭘﻲ ﻣﯥ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړې.
زه ﭘوھﯾږم ﭼﯥ ھﻐﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﭼﯥ زه ﯾﯥ ﭼﻣﺗو ﮐوم ﭼﯥ د ﻣرﺳﺗﯥ ﻟﭘﺎره ﻏوښﺗﻧﮫ وﮐړم ﺑﮫ د ﻓدراﻟﻲ او اﯾﺎﻟﺗﻲ ﭼﺎرواﮐو ﻟﺧوا د ﺗﺎﯾﯾد
ﺗﺎﺑﻊ وي ﺗرڅو ﻣﻌﻠوﻣﮫ ﮐړي ﭼﯥ اﯾﺎ دا ﺳم دي .ﮐﮫ زه ﭘﮫ ﮐﻠﻧۍ ﮐﯥ ﻋﻼﻗﮫ ﻟرم ،زه ﺑﺎﯾد د واﺷﻧګټن اﯾﺎﻟت د ﭘﺎﺗﯥ ګټﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ ﭘﮫ
ﺗوګﮫ ﻏوره ﮐړم.
زه اﻋﻼن ﮐوم ،د واﺷﻧګټن اﯾﺎﻟت د ﻗواﻧﯾﻧو ﻻﻧدې د دروﻏو د ﺟزا ﻻﻧدې ،ﭼﯥ ھﻐﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﭼﯥ ﻣﺎ ﭘدې ﻓورﻣﮫ ﮐﯥ ﭼﻣﺗو ﮐړي دي
رﯾښﺗﯾﻧﻲ ،ﺳم او زﻣﺎ د ﻏوره ﭘوھﯥ ﺳره ﺑﺷﭘړ دي.
د ﭘﯾرودوﻧﮑﻲ ﻻﺳﻠﯾﮏ

د ﺗﻠﯾﻔون ﺷﻣﭔره

ﻧﯾټﮫ

د ﻣﯾړه/ﻣﯾرﻣن ﻻﺳﻠﯾﮏ

د ﺗﻠﯾﻔون ﺷﻣﭔره

ﻧﯾټﮫ

د ﮐوﭼﻧﻲ ﻣﺎﺷوم ﭘﯾرودوﻧﮑﻲ ﻟﭘﺎره د واﻟدﯾن ﻻﺳﻠﯾﮏ

د ﺗﻠﯾﻔون ﺷﻣﭔره

ﻧﯾټﮫ

د ﻣﺟﺎز اﺳﺗﺎزي ﯾﺎ د ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوﻧﮑﻲ ﻻﺳﻠﯾﮏ

د ﺗﻠﯾﻔون ﺷﻣﭔره

ﻧﯾټﮫ
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