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 जायजथेा �रकभरी 
 िच�कत्ा र  ीीघकाकील ्सेा ाथा ्हायााह�को कािग राजयकाा भभु ाली 
 Estate Recovery 
Repaying the State for Medical and Long Term Services and Supports 

जायजेथा �रकभरी भलेको के हो? 
• राजय कालनल (RCW 41.05B, 43.20B चयाापरह�) काा ापा�के �ा� गलभघभभको िच�कत्ा ्ेसाह� र  ीीघकाकील 

्ेसा र ्हायााह� (LTSS) को कागाह� ्ामािजक ाथा ससाससय िसभाग (DSHS) र ससाससय सयाहार हिरकारी 
(HCA) काा भभुाली गलघ ापा�को जायजेथा  सवयक प घछ 

जायजेथा भलेको के हो? 
• ापा�को मृतयभ भभको ्मयमा ापा�को इच ा सा इच ा ि ला पा् सल ेापा�को ससािमास सा कालनली िहस्ा भभको 

् ै ीर सा हनय कभ लै �कारको ्सपिप सलछ  य्मा ाक ल केिला जसाा ीर र ्सपिप ्मासेस सन ल : 
o ीरह�, जमील; 
o  �क लाााह�; 
o सपक,  ोण्ह�; 
o �िुगा ्सपिप; र 
o �मािणा इच ापप लग�रभका ्सपिप, काइफ सपेपह�छ 

ापा�को जायजेथाको भागमा के प �ल? 
• ापा�को मृतयभ भभको ्मयमा ापा�को ससािमास सा कालनली िहस्ा लभभको ीर सा ्सपिपह�छ  ल ाहरणको कािग, 

ापा�को  मा भसाह�, जीसल्ाथी, राजयमा  ााघ भभको गृह ्ासे ार सा   ाको भकक ससािमतसमा रहकेो ीर सा 
हनय ्सपिपह�छ 

के-के ्सपिप जायजेथा �रकभरी ाप मभु  ल ? 
• िलि�ा जािाय ्सपिपह�; 
• ्रकारको िलि�ा मभ सज़ा भभु ालह�; र  
• योगय  ीीघकाकील सयाहार ्ासे ारी लीिाीारा ा्रिंा ्सपिपह�छ 

ापा�को मृतयभ भभको ्मयमा ापा� स्ग कभ लै ्सपिप लभभमा के सन ? 
• कभ लै जायजेथा �रकभरी सस ैलछ 

जायजेथा �रकभरीमा कभ ल-कभ ल िच�कत्ा र LTTS कागाह� ्मासेस ग�रभका सन ल ? 
• ापा�को 55 सषघको लमेर पि  ा्ीीय ्रकार ीारा िसप �ससथा ग�रभका LTSS कागाह� DSHS सा HCA 

भभुालह�; 
• िल�  ाहकेका राजयीारा िसप �ससथा ग�रभको कागाह� DSHS सा HCA भभुालह�: 

o सयसक भ्रंातमक ्ेसाह�; 
o िसका्ातमक ह्ंमाा �सा्लीारा  िरका�रकाा � ाल ग�रभका पनरक भ्रंा भभुालीह�; 
o हफेन्र �रइननी कसयभिलपी ्े पी �ोीाम ्ेसाह�; र 
o ससेिच क िलयिमा ्ेसाह�, 

जायजेथा �रकभरीमा कभ ल-कभ ल िच�कत्ा र LTTS कागाह� ्मासेस ग�रभका सस लैल ? 
• ा्ीीय मेि्केयर  चा कायघ्म हनागघा भभुाल सल ेHCA कागाह�छ 
• य�  LTSS पिल �ा� लगरेको भभ िच�कत्ा कागाह� HCA भभुालह�छ 
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जायजेथा �रकभरीमा कभ ल  ेका �ढकाइ सन ? 

• ापा�को जीसल्ाथीके ापा�काा  चाभमा; 

• य�  ापा�को िजिसा   ा 21 सषघ भन ा कम लमेरको भभमा; 

• ापा�को मृतयभ भभको ्मयमा ापा�को िजिसा   ा  िृििसहील सा हपााग   भल;े सा 

• हिरक क�ठलााको ्मयमा, लपरािरकारीके हिरक क�ठलााको कारण �ढकाइको माग गरेमा र DSHS के हलभरोरको 
ससीकृिा � भमाछ 

हिरक क�ठलााको कभ ल  ेका DSHS के ससीकृा ग घ? 

• �रकभरीके लपरािरकारीको  �े सथाल हपालस  र हनय सा्सथालको �ससथा गलघ ्न ैल भल;े 

• जायजेथा लपरािरकारीको  स ाली � ले भकमाप ्सपिप भभमा, सा 
• ापा� राजयीारा  ााघ ग�रभको गृह ्ासे ारीारा  ासचलभभभको   भलेछ 

ापा� िच�कत्ा भ्िसरामा  �भसन  र ापा� �पमा ीरमा �फााघ जाल यथोिचा  सा रा भस� भल ेके सन ? 

• य�िप यो “जायजेथा �रकभरी,” होइल ाापिल 2005 को Tax Equity र Fiscal Responsibility Act (TEFRA) को 
कारणक ेDSHS ापा�को ीरको मृतयभ पनसघ ् ामा रा  ्न छ 

• य् कालनलक ेDSHS काा मृतयभ पनसघ ापा�को ीरको ् ा फाइक गलघ हलभमिा � न छ 
•   लो सयाहारको कागा ाफघका भभुाल िा�ररहकेा �िुह�के माप िालीह�को ीरको मृतयभ पनसघ ् ा िकल ्न ल छ 
• य�  DSHS स्ग ापा�को ीरको ् ा सन  भल,े DSHS के िच�कत्ा कागा र LTSS काा ि ्� मन य ाप �रकभर 

ग घछ 
• ापा�को ीरमा जीसल्ाथी, राजयीारा  ााघ ग�रभको गृह ्ासे ार, 21 सषघ मभिलको   ा सा ्हो र  स ल  भल े

ापा�को ीरमा DSHS क े् ा फाइक गल�  ैलछ 

• ापा�क ेीर �फााघ गरेमा DSHS क े् ाकाा फभ कभ सा गल� छ 

ापा� थप जालकारी चाहलभसन  भले के गल�? 

• कोह�्लेपे् िकगक भजभके्ल, भ्भाइ् भण् �रफरक काइल (CLEAR) को य् पोक �� लस र  
1-888-201-1014 मा कक गलभघहो  ्छ 

• सपेप योजला र िच�कत्ा ्हायाा िलयमह�  भ ै  भसेको भपोलो स्ग परामसघ िकलभहो  ्छ 
• “Estate Recovery for Medical Services Paid for by the State” काा 

www.washingtonlawhelp.orgमा पढलभहो  ्छ  

• हकासका रािियाा सा हमे�रकल इिण्यलह�को कािग जायजेथा �रकभरी  भ पको कािग, “Native American and 
Alaska Native Property Owners: Exemptions from Estate Recovery” 
www.washingtonlawhelp.orgमा हलेभघहो  ्छ 

• RCW 41.05A र 43.20B चयाापरह� ाथा 182-527 WAC चयाापर पढलभहो  ्छ 
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