အိမ္ျခံေျမဆိုင္ရာ ျပန္လည္ရရွိမွဳ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား
ေဆးဝါးအတြက္ ႏွင့္ ေရရွည္ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ႕ေရးမ်ားအတြက္
ျပည္ေထာင္စု သို႔ ျပန္လည္ေပးေခ်ျခင္း
Estate Recovery Repaying the State for Medical and Long Term Services and Supports
အိမ္ျခံေျမဆိုင္ရာ ျပန္လည္ရရွိမွဳ အက်ိဳးအျမတ္ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း၊
•

ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒ (chapters RCW 41.05B and 43.20B)အရ သင္၏ အိမ္ျခံေျမမွ လူမွဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ
ဝန္ေဆာင္မွဳ(DSHS) ႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳ အာဏာပိုင္မ်ား ထံသို႔ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဆးဝါးမ်ား၀န္ေဆာင္မွဳႏွင့္ ေရရွည္
၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရးမ်ားအတြက္ (LTSS )ကုန္က်စရိတ္မ်ား ျပန္လည္ေပးေခ်ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အိမ္ျခံေျမ ပိုင္ဆိုင္မွဳ ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
•

ပိုင္ဆိုင္မွဳမ်ားအားလံုး ႏွင့္ အျခားေသာ သင္၏ ရရွိပိုင္ခြင့္မ်ား သို႔မဟုတ္ သင္ကြယ္လြန္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ေသတမ္းစာႏွင့္ အတူ
သို႔မဟုတ္ ေသတမ္းစာ မပါရွိဘဲ ဥပေဒအရ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ တို႔ျဖစ္သည္။ ယခု အခ်င္းအရာမ်ားတြင္ ပိုင္ဆိုင္မွု ႏွင့္ ရရွိပိုင္ခြင့္ အစရွိေသာ
ေအာက္ပါတိ႔ု ပါ၀င္ပါသည္-

o

အိမ္မ်ား၊ ေျမမ်ား၊

o

ဘဏ္အေကာင့္မ်ား၊

o

စေတာ့ရွယ္ယာမ်ား၊ ေငြစုစာခ်ဳပ္မ်ား၊

o

ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ႏွင့္

o

ေသတမ္းစာတြင္ မပါ၀င္သည့္ ရရွိပိုင္ခြင့္မ်ား၊ သက္တမ္းအတြင္းသာ ပို္င္ဆိုင္ခြင့္ ရရွိသည့္ အိမ္ျခံေျမပို္င္ဆိုင္မွဳမ်ား

အိမ္ျခံေျမပိုင္ဆိုင္မွဳ တြင္ ပါ၀င္ျခင္းမရွိေသာ အရာမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။
•

ပိုင္ဆိုင္မွဳမ်ားအားလံုး ႏွင့္ အျခားေသာ သင္၏ ရရွိပိုင္ခြင့္မရွိသည့္အရာမ်ား သို႔မဟုတ္ သင္ကြယ္လြန္သည့္ ဥပေဒအရ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္
မရွိသည့္ အရာမ်ားျဖစ္သည္။ ဥပမာ- သင္၏ မိဘမ်ား၊ ၾကင္ဖက္၊ ေဒသတြင္း မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူ သိ႔မ
ု ဟုတ္
ကေလးငယ္ တို႔မွ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရရွိသည့္ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ရရွိပိုင္ခြင္႕မ်ား

အိ္မ္ျခံေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားမွ ကင္းလြတ္သည့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။
•

မ်ိဳးႏြယ္စုဆိုင္ရာ ရပို္င္ခြင့္ ႏွင့္

•

အစိုးရပိုင္းအား အေလ်ာ္ေပးရန္ ေပးအပ္မႈမ်ား ႏွင့္

•

ေရရွည္ ထိန္းသိမ္းမွဳဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားမွ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေပးေနသည့္ ရပို္င္ခြင့္မ်ား

သင္ကြယ္လြန္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ရရွိပိုင္ခြင့္ မရွိသည့္အရာမ်ားမွာ အဘယ္နညး္။
•

အိမ္ျခံေျမဆိုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားျပန္လည္ရရွိခြင့္

အိမ္ျခံေျမဆိုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားျပန္လည္ရရွိခြင့္တြင္ ပါဝင္ေနသည့္ ေဆးဝါးပို္င္းဆိုင္ရာႏွင့္ LTSS ကုန္က်စရိတ္မ်ား အဘယ္နည္း။
•

သင္၏ အသက္ ၅၅ နွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ DSHS သို႔မဟုတ္ HCA မွ ဖယ္ဒရယ္ဆိုင္ရာက က်ခံေပးထားသည့္ LTSS ကုန္က်စရိတ္

•

ေအာက္ပါတို႔မွ တပါး ျပည္ေထာင္စုမွ က်ခံေပးသည့္ DSHS သို႔မဟုတ္ HCA ကုန္က်စရိတ္-

o

အရြယ္ေရာက္သူမ်ားအား ကာကြယ္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

o

မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မွဳမ်ားစီမံခန္႕ခြဲမွဳမွ ခြင့္ျပဳထားသည့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ျဖည့္စြက္ ေပးအပ္မွဳမ်ား

o

ျပစ္ဒဏ္က်ခံျပီးသူမ်ား လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားအတြင္း ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာမွဳအတြက္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား
အတြက္ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ႏွင့္

o

ေစတနာ့၀န္ထမ္းအေနႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မွဳေပးျခင္းမ်ား

အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးအျမတ္ျပန္လည္ ရရွိမႈတြင္ ပါဝင္ျခင္းမရွိသည့္ ေဆးဝါးဆိုင္ရာႏွင့္ LTSS ကုန္က်စရိတ္မ်ား မွာ အဘယ္နည္း။
•

ဖယ္ဒရယ္ဆိုင္ရာ ေဆးဝါးကုသမွဳ ျပဳစုျခင္းမ်ားအတြက္ စုေဆာင္းမွဳ အစီအစဥ္ အတြက္ မွ HCA ေပးေခ်သည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား

•

LTSS မရရွိပါက HCA မွ က်ခံေပးမည့္ ေဆးဝါးဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား
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အိမ္ျခံေျမဆိုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္ျပန္လည္ရရွိမွဳသည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေနွာင့္ေနွးတတ္သနည္း။
•

ၾကင္ဖက္က သင္အ
့ ား လုပ္ကိုင္ေကၽြးေမြးေနပါက

•

အသက္ ၂၁ နွစ္ေအာက္ မွီခုိေနသည္႔ သားသမီး ရွိပါက

•

သင္ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ မ်က္မျမင္ျဖစ္ေနျခင္း သို႕မဟုတ္ မသန္စြမ္းျဖစ္ေနသည့္ မွီခိုေနသည့္ သားသမီး ရွီေနပါက

•

ဆင္းရဲျပီး အခက္အခဲမ်ား ရွိေနသည့္ ကာလမ်ားအတြင္း အေမြစားအေမြခံမွ အခက္အခဲျဖစ္ေနသည့္အတြက္
အခြင့္အေရးေတာင္းဆိုခဲ့ျပီး မွ DSHS အဆိုပါ ေတာင္းဆိုမွဳကို ခြင့္ျပဳျခင္း

အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေနသည္အတြက္ အခြင့္အေရးေတာင္းဆိုမွဳကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ DSHS မွ ခြင့္ျပဳသနည္း။
•

အေမြခံမွ ေနထိုင္ရန္ ေနရာတစ္ခုကို ခံစားခြင့္မေပးဘဲပိတ္ပင္ထားျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ေနထိုင္မွဳမ်ားအတြက္
တက္စြမ္းနိုင္ျခင္းမရွိခ်ိန္မ်ားတြင္ ျပန္လည္အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္ေပးျခင္း

•

အေမြခံအတြက္ အိမ္ျခံေျမသည္ ၀င္ေငြရရွိနုိင္သည့္ ရရွိပိုင္ခြင့္မ်ား၏ အေျခခံျဖစ္ေနျခငး္ သို႕မဟုတ္

•

သင္သည္ ျပည္နယ္တြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ပူးေပါင္းအက်ိဳးခံစားသူအား မွီခိုေနရျခင္း

ေဆးဝါးဆိုင္ရာ အခြင့္ခံစားမွဳမ်ားႏွင့္ သင္ေနထိုင္ေနရျပီး အိမ္သို႕ျပန္ရန္ အခြင့္အလမ္းမရရွိခ်ိန္မ်ားသည္ မည္သည့္ အခ်ိန္မ်ား ျဖစ္သနည္း။
•

အိမ္ျခံေျမဆိုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္ျပန္လည္ ရရွိခြင့္ မဟုတ္ေသာ္လည္း အခြန္ တန္းတူညီမွ်ခြင့္ႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ
တာ၀န္ခံမွဳမ်ားဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒ ၂၀၀၅ (TEFRA) အရ DSHS မွ သင္၏ အိမ္ယာအေပၚ အာမခံအျဖစ္ဆက္လက္ထားရွိခြင့္ အား
သင္ေသဆံုးျခင္းမျဖစ္မီတြင္ ထားရွိနိုင္ပါသည္။

•

ဥပေဒမွ DSHSအား သင္ေသဆံုးျခင္းမျဖစ္မီတြင္ အိမ္ယာအေပၚ အာမခံအျဖစ္ဆက္လက္ထားရွိခြင့္ အား ခြင့္ျပဳပါသည္။

•

ကုသေစာင့္ေရွာက္ေပးမွဳအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ေပးေခ်ရမည့္ သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အိမ္ယာအေပၚတြင္သာ
ေသဆံုးျခင္းမျဖစ္မီ အာမခံ ထားရွိမွဳ ရရွိနုိင္သည္။

•

အကယ္၍ DSHS မွ သင္၏ အိမ္ အေပၚတြင္ အာမခံထားရွိမွဳ လက္ခံထားျပီး သင္မွ ေရာင္းခ်ပါက လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ေန၍
ေဆးဝါးဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ အတြက္ က်ခံထားမွဳမ်ားကို DSHSက ျပန္လည္ ရယူမည္ျဖစ္ပါသည္။

•

. သင္၏ ၾကင္ဖက္၊ ျပည္နယ္တြင္ မွတ္ပံုတင္ထားရွေသာ အက်ိဳးတူပူးေပါငး္ေဆာင္ရြက္သူ၊ အသက္ ၂၁နွစ္ေအာက္ ကေလး
သို႔မဟုတ္ ညီအကို ေမာင္နွမမ်ား ရွိေနပါက DSHS မွ သင္၏ အိမ္ယာေပၚတြင္ အာမခံ ထားရွိခြင့္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

•

. သင္မွ အ္ိမ္သို႕ ျပန္ရပါက အာမခံအား DSHS မွ ေျဖေလ်ာ့ေပးလိုက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

သင္ အခ်က္အလက္ပိုလိုခ်င္ရင္ ဘာလုပ္မလဲ။
•

1-888-201-1014 ျဖင့္ Coordinated Legal Education, Advice and Referral Line (CLEAR) ကိုအခမဲ့ဖုန္းေခၚပါ။

•

အိမ္ရာေျမအစီအမံႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အေထာက္အကူစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို နားလည္သည့္ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါ။

•

www.washingtonlawhelp.org တြင္ “Estate Recovery for Medical Services Paid for by the State” ကိုဖတ္ရႈပါ။

•

မူလအလက္စကာသားမ်ား သို႔မဟုတ္ အေမရိကန္အိႏၵိယန္းမ်ားအတြက္ အိမ္ရာေျမျပန္လည္ရယူသည့္ ခၽြင္းခ်က္
အတြက္ www.washingtonlawhelp.org တြင္ “Native American and Alaska Native Property Owners: Exemptions from
Estate Recovery” ကိုၾကည့္ပါ။

•

အခန္း RCW 41.05A ႏွင့္ 43.20B ႏွင့္ အခန္း 182-527 WAC ကိုဖတ္ရႈပါ။
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