जायजेथा �रकभरी
िच�कत्सा र दीघर्कालीन सेवा त सहायताह�को लािग राज्यलाई भु�ान
Estate Recovery
Repaying the State for Medical and Long Term Services and Supports

जायजेथा �रकभरी भनेको के हो?
•

राज्य कानून(RCW 41.05B, 43.20B च्याप्टर) लाई तपा�ले �ा� गनुर्भएको िच�कत्सा सेवाह� र दीघर्काल
सेवा र सहायताह� (LTSS) को लागतह� सामािजक तथा स्वास्थ्य िवभ(DSHS) र स्वास्थ्य स्याहार अिधक
(HCA) लाई भु�ानी गनर् तपा�को जायजेथा आवश्यक पछ

जायजेथा भनेको के हो?
•

तपा�को मृत्यु भएको समयमा तपा�क इच्छा वा इच्छा िबना पास �ने तपा�को स्वािम�व वा कानूनी िहस्सा भ
सबै घर वा अन्य कुनै �कारको सम्पि� �न।  यसमा तल उल्लेिखत जस्ता घर र सम्पि� समावेश:
o

घरह�, जमीन;

o

ब�क खाताह�;

o

स्ट, बोण्डह;

o

�ि�गत सम्पि; र

o

�मािणत इच्छाप� नग�एका सम्पि, लाइफ स्टेटह�

तपा�को जायजेथाको भागमा के पद�न?
•

तपा�को मृत्यु भएको समयमा तपा�को स्वािम�व वा कानूनी िहस्सा नभएको घर वा सम्पि�ह�।  उदाहरणको ,
तपा�को आमाबुवाह�, जीवनसाथी, राज्यमा दतार् भएको गृह साझेदार वा ब�ाको एकल स्वािमत रहेको घर वा
अन्य सम्पि�ह

के -के सम्पि� जायजेथा �रकभरीबाट मु� छन?
•

िनि�त जाितय सम्पि�ह;

•
•

सरकारको िनि�त मुआवज़ा भु�ानह�; र
योग्य दीघर्कालीन स्याहार साझेदारी नीित�ारा संरिक्षत सम्

तपा�को मृत्यु भएको समयमा तपा�सँग कुनै सम्प नभएमा के �न्?
•

कुनै जायजेथा �रकभरी �ँदैन।

जायजेथा �रकभरीमा कुन-कुन िच�कत्सा रLTTS लागतह� समावेश ग�रएका �न्छन?
•

तपा�को 55 वषर्को उमेर पिछ संघीय सरकार �ारा िव� �वस्था ग�रएकLTSS लागतह� DSHS वा HCA
भु�ानह�;

•

िन� बाहेकका राज्य�ारा िव� वस्था ग�रएको लागतह�DSHS वा HCA भु�ानह�:
o

वयस्क सुरक्षात्मक से;

o

िवकासात्मक असक्षमता �शासन�ारा आिधका�रकता �दान ग�रएका पूरक सुरक्षा भु�;

o

अफे न्डर �रइन्�ी कम्युिनटी सेफ्टी �ो�ाम से; र

o

स्वेिच्छक िनयिमत सेवा,

जायजेथा �रकभरीमा कुन-कुन िच�कत्सा रLTTS लागतह� समावेश ग�रएका �ँदैनन्?
•

संघीय मेिडके यर बचत कायर्�म अन्तगर्त भु�ान �HCA लागतह�।

•

य�द LTSS पिन �ा� नगरे को भए िच�कत्सा लागतह�HCA भु�ानह�।
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जायजेथा �रकभरीमा कुन बेला �ढलाइ �न्?
•

तपा�को जीवनसाथीले तपा�लाई बचाएमा;

•

य�द तपा�को िजिवत ब�ा 21 वषर् भन्दा कम उमेरको भए;

•

तपा�को मृत्यु भएको समयमा तपा�को िजिवत ब�ा दृि�िवहीन वा अपाङ्ग छ भ; वा

•

अिधक क�ठनाईको समयमा, उ�रािधकारीले अिधक क�ठनाईको कारण �ढलाइको माग गरे मा र DSHS ले अनुरोधको
स्वीकृित �दएमा

अिधक क�ठनाईको कुन बेला DSHS ले स्वीकृत गछ?
•

�रकभरीले उ�रािधकारीको ब�े स्थान हटाउँछ र अन्य वासस्थानको �वस्था गनर् सक्द;

•

जायजेथा उ�रािधकारीको आम्दानी �दने एकमा� सम्पि� भए, वा

•

तपा� राज्य�ारा दतार् ग�रएको गृह साझेदार�ारा बाँच्नुभएक भने।

तपा� िच�कत्सा सुिवधामा ब�ु�न्छ र तपा� �पमा घरमा �फतार् जान यथोिचत आशा रा�ु�� भने के ?
•

य�िप यो “जायजेथा �रकभरी,” होइन तापिन 2005 को Tax Equity र Fiscal Responsibility Act (TEFRA) को
कारणले DSHS तपा�को घरको मृत्यु पूवर् स�ामा र सक्छ

•

यस कानूनले DSHS लाई मृत्यु पूवर् तपा�को घरको स�ा फाइल गनर् अनुमित �द

•

आफ्नो स्याहारको लागत तफर्का भु�ान ित�ररहेका �ि�ह�ले मा� ितनीह�को घरको मृत्यु पूवर् स�ा िलनस

•

य�द DSHS सँग तपा�को घरको स�ा �न्छ भन, DSHS ले िच�कत्सा लगत र LTSS लाई िब�� मूल्यबाट �रकभर
गछर्

•

तपा�को घरमा जीवनसाथी, राज्य�ारा दतार् ग�रएको गृह साझेद, 21 वषर् मुिनको ब�ा वा सहोदर बस्छन् भन
तपा�को घरमा DSHS ले स�ा फाइल गन� छै न।

•

तपा�ले घर �फतार् गरेमाDSHS ले स�ालाई फु कुवा गन�छ।

तपा� थप जानकारी चाहनु�न्छ भने के गन?
•

कोअ�डनेटेड िलगल एजुकेसन, एडभाइस एण्ड �रफरल लाइन(CLEAR) को यस टोल �� नम्बर
1-888-201-1014 मा कल गनुर्होस्

•

स्टेट योजना र िच�कत्सा सहायता िनयमह� दुबै बुझेको एटोन�सँग परामशर् िलनुहो

•

“Estate Recovery for Medical Services Paid for by the State” लाई
www.washingtonlawhelp.orgमा पढ्नुहोस्।

•

अलास्का राि�यता व अमे�रकन इिण्डयनह�को लािग जायजेथा �रकभरी छुटको लाि, “Native American and
Alaska Native Property Owners: Exemptions from Estate Recovery”
www.washingtonlawhelp.orgमा हेनुर्होस्

•

RCW 41.05A र 43.20B च्याप्टरह� तथ182-527 WAC च्याप्टर पढ्नुहो
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