
ESTATE RECOVERY REPAYING THE STATE FOR 
MEDICAL AND LONG TERM SERVICES AND SUPPORTS  
DSHS 14-454 PE (REV. 03/2016) Persian (Farsi / Dari)

 بازیابی امالک 
 بازپرداخت ھزینھ ھای صحی بھ دولت 
 و سرویس ھا و پشتیبانی طوالنی مدت 

Estate Recovery Repaying the State for Medical and Long Term Services and Supports 

 بازیابی امالک چیست؟
کھ ھزینھ ھای شماری از سرویس   دارایی شما را ملزم میکند)  43.20Bو   RCW 41.05Bقانون ایالتی (فصل ھای  •

شده را بھ ریاست سرویس ھای جمعی و صحی   دریافت) LTSSمدت (ھای پزشکی و سرویس ھا و حمایت ھای بلند 
)DSHS () و ریاست مراقبت ھای صحیHCA (.بازپرداخت کند 

 امالک و مستغالت چیست؟ 
ای منافع قانونی در آن استید و با وصیت نامھ یا تمام اموال و کدام دارایی سائری کھ در زمان مرگ تان مالک یا دار •

 ل اموال و دارایی ھایی مانند ذیل میباشد:منتقل میشود. این بھ شموبدون وصیت نامھ 
oخانھ، زمین؛ 
o حساب ھای بانکی؛ 
o سھام، اوراق قرضھ؛ 
o اموال شخصي؛ و 
o.دارایی ھای غیر مشروط، امالک زندگی 

 چھ چیزی قسمی از دارایی تان نیست؟ 
ارید. منحیث مثال، دارایی  سائر دارایی ھایی کھ در زمان مرگ شما مالک آنھا نیستید یا در آنھا منفعت قانونی ند ل یااموا •

 یا دارایی ھای سائری کھ صرف متعلق بھ والدین، ھمسر، شریک خانگی رجیستر شده در ایالت یا طفلتان است.

 چھ دارایی ھایی از بازیابی دارایی معاف استند؟
 ایی ھای قبیلھ ای؛از دار شماری  •
 شماری از پرداخت ھای غرامت دولتی؛ و  •
 ک پالیسی مشارکت طوالنی مدت محافظت میشوند.دارایی ھایی کھ بھ توسط ی •

 در صورتیکھ در زمان مرگ کدام دارایی نداشتھ باشید چھ میشود؟
 کدام بازیابی امالکی وجود ندارد. •

 گنجانده شده است؟ در بازیابی امالک LTSSچھ ھزینھ ھای صحی و 
 اخت میکند.سالگی پرد  55پس از سن   HCAیا  DSHSبا بودجھ فدرال کھ  LTSSھزینھ ھای  •
 در کدام سنی پرداخت میکند، بھ جز:  HCAیا  DSHSھزینھ ھای دولتی کھ  •

oسرویس ھای حفاظتی کالنساالن؛ 
oھای امنیتی تکمیلی مجاز بھ توسط اداره ناتوانی رشدی؛ پرداخت 
o منی جمعی ورود مجدد مجرم؛ و پروگرام ایسرویس ھای 
o ،سرویس ھای کار رضاکارانھ 

 در بازیابی امالک گنجانده شده است؟ LTSSچھ ھزینھ ھای صحی و 
 فدرال میپردازد.  Medicareتحت یک پروگرام ذخیره مدیکر  HCAھزینھ ھایی کھ  •
 اخت میکند.ھزینھ ھای صحی را پرد HCAرا ھمچنان دریافت نمیکنید،  LTSSدر صورتیکھ •
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 کدام زمانی بازیابی امالک بھ تاخیر می افتد؟ 
 نده بماند؛ در صورتیکھ ھمسرتان پس از شما ز •
 سال بصورت بازمانده داشتھ باشید؛ 21در صورتیکھ طفل زیر  •
 در صورتیکھ طفلی دارید کھ پس از شما باقی مانده باشد و در زمان مرگ تان نابینا یا ناتوان است؛ یا •
درخواست را   DSHSکھ وارثی تقاضای تاخیر عسر و حرج ناروا را داشتھ باشد و حرج، در صورتیطی مدت عسر و  •

 ایید کند.ت

 یک عسر و حرج ناروا را تایید کند؟ DSHSچھ زمانی ممکن است 
 بازیابی وارث را از داشتن مکانی برای زندگی محروم میکند و آنھا نمیتوانند سرپناه سائری بخرند. •
 ارث است؛ یادارایی تنھا دارایی کسب عواید و •
 از شما یک شریک داخلی رجیستر شده در ایالت باقی مانده باشد. •

 در صورتیکھ در یک مرکز صحی زندگی میکنید و بطور منطقی انتظار نمیرود کھ بھ خانھ برگردید؟
سال  ) TEFRAمسئولیت مالی ( میتواند بھ خاظر قانون برابری مالیھ و DSHSاگرچھ «بازیابی امالک» نباشد،  •

 حق مالی قبل از مرگ را بر خانھ تان قرار دھد.  2005
 میدھد تا قبل از مرگ تان باالی خانھ تان حق مالی را رجیستر نماید.اجازه   DSHSاین قانون بھ  •
 ھند. صرف افرادیکھ باید ھزینھ مراقبت خود را بپردازند میتوانند حق مالی قبل از مرگ بر خانھ خود قرار د •
LTSSھای صحی و  ھزینھ DSHSبر خانھ تان حق مالی داشتھ باشد و شما آن را بفروشید،  DSHSدر صورتیکھ  •

 را از عواید حاصلھ پس میگیرد.
سال یا خواھر و برادر تان در خانھ تان   21در صورتیکھ ھمسر، شریک خانگی رجیستر شده در ایالت، طفل زیر  •

 نھ تان را رجیستر نمیکند.حق مالی بر خا DSHSزندگی کنند، 
 حق مالی را آزاد میکند. DSHSدر صورت بازگشت بھ خانھ،   •

 ت بیشتری میخواھید چھ کار باید بکنید؟ در صورتیکھ کدام معلوما
بھ 1014-201-888-1بھ نمبر ) CLEARبا خط تلیفون رایگان تعلیم حقوقی ھماھنگ شده، مشوره و خط ارجاع ( •

 تماس شوید. 
 کنید کھ ھم قوانین پالن ریزی امالک و ھم قوانین مساعدت صحی را درک میکند.  با وکیلی مشوره •
در   » رابازیابی امالک باالی سرویس ھای صحی کھ توسط دولت پرداخت میشودمکتوب « •

www.washingtonlawhelp.org .مطالعھ نمایید 
صاحبان امالک بومی آمریکا و آالسکا: ستثنای بازیابی امالک باالی بومیان آالسکا یا سرخپوستان آمریکایی، بھ «بھ ا •

 مراجعھ نمایید. www.washingtonlawhelp.orgدر  »معافیت از بازیابی امالک
 را بخوانید. WAC 527182-و فصل  43.20Bو  RCW 41.05Aفصل ھای •
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