ንብረት ማስመለስ
ለግዛቱ ለህክምና ለረዥም ግዜ አገልግሎና ድጋፍ ለተደረገ ወጪ ክፍያ መፈፀም
Estate Recovery
Repaying the State for Medical and Long Term Services and Supports

ንብረት ማስመለሻ ምንድን ነው?
•

በግዛት ህግ( በ RCW 41.05B እና 43.20B) ላይ እንደተቀመጠው ለህክምናና ለረዥም ግዜ
ግልጋሎቶችና ድጋፎች(LTSS) ለተደረጉ ወጪዎች ከንብረትዎት(ርስት) ላይ የሚደረግ ክፍያን
ለማህበረሰብና ጤና አገልግሎቶች መምሪያ (DSHS) እና ለጤና ጥበቃ ባለስልጣን (HCA) እንዲፈፅሙ
ይጠይቃል።

ርስት ምንድን ነው?
•

አንድ ሰው ህይወቱ በሚያልፍበት ጊዜ የሚተላለፈው (በፍላጎትም ሆነ ያለፍላጎት) አጠቃላይ ንብረቱ
እና ማንኛውም አይነት ንብረቱ ወይም ባለቤትነት ይገባኛል ብሎ በህግ ያቀረበው ንብረቱ ነው።
ይህም የሚከተሉትን አይነት ሀብትና ንብረቶኣችን ያካትታል።
o ቤትና መሬት
o የባንክ አካውንቶች
o ለሽያጭ የተዘጋጁ ነገሮችና ህጋዊ ስምምነቶች(ቦንድ)
o የግል ንብረት እና
o የውርስ ያልሆኑ ንብረቶችና በህይወት ዘመን የተጠራቀሙ ንብረቶች

ንብረትዎ ወይም ሃብቶ ያልሆነው ምንድነው?
•

ህይወትዎ በሚያልፍበት ወቅት የርስዎ ያልሆኑ ወይም ህጋዊ የይገባኛል ጥያቄ ያላቀረቡባቸው
ንብረቶች። ይህም ማለት ለምሳሌ በወላጆችዎ፣ ትዳር አጋርዎ፣ በግዛቱ መንግስት እውቅና ያለው
በቤትዎ የሚኖር ሰው ወይም የልጅዎ ንብረት ሆኖ ለብቻው የተመዘገበ ንብረት ወይም ሀብት።

ከንብረት ማስመለስ ነፃ የሆኑ ሀብቶች ምንድናቸው?
•
•
•

አንዳንድ የተለዩ ከጎሳ የተገኙ ንብረቶች
አንዳንድ ከመንግስት የተገኙ እንደማካካሻ የተደረጉ ክፍያዎችና
እውቅና የተሰጣቸው በረዥም ግዜ አብሮ የመስራት ውል የሚጠበቁ ንብረቶች።

ሕይወቶት በአለፈ ጊዜ ምንም ንብረት ባይኖሮትስ?
•

ምንም የርስት ማስመለስ አይቻልም።

የምን አይነት የህክምናና የ LTTS ወጪዎች ናቸው በርስት ማስመለስ የሚካተቱት?
•

እድሜዎ ከ 55 ካለፈ በኋላ በ ፌደራል የሚደጎሙ የ LTSS ወጪዎች DSHS ወይም HCA
የሚከፍለው፤

•

ከሚከተሉት ውጪ የሚገኙ ከግዛቱ መንግስት የተገኙ በማንኛውም እድሜ ላይ የተፈፀሙ የ DSHS
እና HCA ወጪዎች
o

የአዋቂዎች ጥበቃና እንክብካቤ አገልግሎት

o

በDevelopmental Disability Adminstration ተቆጣጣሪነት የተደረጉ ተጨማሪ የደህንነት
ክፍያዎች፣

o

የጥቃት ፈፃሚ ማህበረሰብ የማህበረሰብ ደህንነት ማስመለሻ አገልግሎቶች እና

o

የበጎ ፈቃደኛ የቤት ውስጥ ስራ

ምን አይነት የህክምናና LTTS ወጪዎች ናቸው ብርስት ማስመለስ ውስጥ ያልተካተቱት?
•

HCA በ ፌደራል Medicare የቁጠባ ኘሮግራሞች ስር ክፍያ ያደረገባቸው ወጪዎች

•

LTTS ካላገኙ የሚደረጉ በHCA ክፍያ የተደረገባቸው የህክምና ወጪዎች።
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የርስት ማስመለስ እንዲዘገይ የሚደረገው ምን ሲሆን ነው?
•

እርሶ ከሞቱ በኋላ ባል/ ሚስት ካለ።

•

በህይወት ያለ ከ21 አመት በታች የሚገኝ ህፃን ካሎት

•

ህይወትዎ ባለፈበት ወቅት አይነ ስውር የሆነ ወይም ሌላ የአካል ጉዳት ያለበት ህፃን ልጅ ያልዎት
ከሆነ ወይም

•

ከበድ ያለ(ያልትጠበቀ) ችግር ውስጥ በሚገኙበት ጊዜ ወራሹ/ዋ ከበድ ባለ ችግር ወቅት ለሚደረግ
ማዘግያ ጠይቆ ከ DSHS ተቀባይነት አግኝቶ ከሆነ።

መቼ ነው DSHS ባለቦት ችግር ምክንያት እዳ እንዲማሩ የሚፈቅድሎት።
•

የንብረት ማስመለሱ ወራሽን ያለመኖሪያ ቤት የሚያስቀር ከሆነና ወራሽ ሌላ መኖሪያ ለማግኘት
አቅሙ የማይፈቅድ ከሆነ

•

ንብረቱ ለወራሽ ብቸኛ ሀብት የማፍሪያ ገቢ ማስገኛ መንገድ ከሆነ ወይም

•

እርስዎ ህይወትዎ ካለፈ በኃላ የሚወርስዎት ሌላ አብርዎት የሚኖር በግዛቱ መንግስት የተመዘገበ
ከሆነ።

በህክምና ሰጪ ማእከል የሚኖሩ ከሆንና ወደ ቤትዎ ይመለሳሉ ተብሎ የማይጠበቅ ከሆነስ?
•

የንብረት ማስመለስ ባይሆንም DSHS በግብር አከፋፈል ትክክለኝነትና የገንዘብ አያያዝ ሀላፊነትን
በሚመለከት በወጣው ህግ(TEFRA) 2005 ምክንያት የቅድመ ህልፈተ ህይወት በቤት ላይ የሚጣል
እገዳ ሊያደርግ ይችላል።

•

DSHS ህይወትዎ ከማለፉ አስቀድሞ በቤትዎ ላይ እገዳ እንዲጥል ህ ይፈቅድለታል።

•

የቅድመ ህልፈተ ህይወት የቤት ወለድ እገዳ ሊጣልባቸው የሚችሉት ላገኙት የጤና እንእንክብካቤ
ክፍያ መፈፀም የሚጠበቅባቸው ብቻ ናቸው።

•

፟DSHS በቤትዎ ላይ እገዳ ካደረገ እና እርስዎ ቤትዎን የሚሸጡ ከሆነ DSHS ከሚገኘው ገቢ ላይ
የህክምናና LTSS ወጪዎችን ያስመልሳል።

•

DSHS የትዳር አጋርዎ፣ በግዛቱ መንግስት የተመዘገበ አብሮ የሚኖር ሌላ ግለሰብ፣ ከ21 አመት በታች
የሆነ ህፃን ወይም ወንድም/እህት በቤቱ ውስጥ የሚኖርከሆነ ለእገዳ አያመለክትም።

•

ወደ ቤትዎ ተመልሰው የሚገቡ ከሆነ DSHS እገዳውን ያነሳል።

የበለጠ መረጃ ማግኘት ከፈለጉስ?
•

ወደ Coordinated Legal Education, Advice and Referral (CLEAR) በነፃ የስልክ መስመር ይደውሉ።
1-888-201-1014

•

ስለ ንብረት እቅድ እና የህክምና እርዳታ ህጎችን የሚያውቅ የህግ ባለሙያ ያማክሩ።

•

“Estate Recovery for Medical Services Paid for by the State” የሚለውን
ከwww.washingtonlawhelp.org የሚለውን ያንብቡ።

•

ለ Alaska ተወላጆችና አሜሪካን ኢንዲያኖች ተብሎ በተለየ የተቀመጠውን የንብረት ማስመለስ ሁኔታ
ከ “Native American and Alaska Native Property Owners: Exemptions from Estate Recovery”
የሚለውን ከwww.washingtonlawhelp.org ያንብቡ።

•

የ RCW41.05 A እና 43.20B እንዲሁም የ WAC ከ182-527 ምእራፎችን ያንብቡ።
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