
 

 

 

 

    
 

  

      
 

      
   

      
  

      
     

                        
      

                        
                  

                  
                

                      
                    

        
                 

         
              

             
                 

        
                       
                      

               
         

     
                       

                   
               

      
                   
         

                  
        

                     
                  

           
                  

   

      
     

       

કામચલાઉ મદદ ભરપાઈ અિધકરણ
Interim Assistance Reimbursement Authorization 

ક્લાય ટનું નામ ક્લાય ટ નબંર: ક્લાય ટનો ઓળખ નબંર ટેિલફોન નબંર

સરનામું શહરે રા ય ઝી૫ કોડ

ટપાલ સરનામું શહરે રા ય ઝી૫ કોડ

રા ય શ દનો અથ થાય છે વૉિશ ટન રા યનો સામા જક અને આરો ય સેવાઓ િવભાગ. ું, મા ંનો અથ થાય છે ઉપર નાિમત લાય ટ. SSA શ દનો
અથ થાય છે સોિશયલ િસ ો રટ એડિમિન શન (સામા જક રુ ા શાસન). SSI શ દનો અથ થાય છે સોિશયલ િસ ો રટ સ લમે ટલ િસ ો રટ
ઇનકમ (સામા જક રુ ા વધારાની રુ ા આવક), એક આવકને રૂક મદદ રૂ પાડતો સઘંીય કાય મ છે. કામચલાઉ મદદ (ઇ ટ રમ આિસ ટ સ) 
શ દનો અથ થાય છે રોકડ કૂવણી સં ણૂપણે રા યના કોષમાથંી આવે છે અને રા ય ારા લાય ટની ળૂ તૂ જ રયાતોને રૂ કરવા માટ
લા ટને અથવા અથવા તેમના વતી રૂ પાડવામાં આવે છે અને પાછળથી પહલી ક ફર થી થાિપત થયેલ SSI કૂવણી ારા રૂ પડાય છે.   
આ ફૉમમાં સહ કર ને ું શેને અિધ ૃત ક ં ં? 

જો SSI ચકૂવણી મેળવવાને પાત્ર ઠ ,ં તો હું સમજુ ં ં કે હુ ંSSA કિમ રને રા યને મારી ભતૂકાલીન SSI ચકૂવણીમાથંી, મને મળેલ રા ય
સાવર્જિનક મદદ ( ટેટ પિ લક આિસ ટ સ) ટલી રકમ ચકૂવવાને અિધકૃત ક ં .ં   

ું રા ય પાસે માર પાસે આ અિધ ૃિત પર સહ કરાવવાનો આ હ રાખવાની સ ા છે? 
હા. અિધકૃિત પર સહી કરવી એ રા ય ારા પરૂી પડાતી રોકડ મદદ માટે WAC 388-400-0060 અને RCW 74.62.030 પ્રમાણે પાત્રતાની
જ િરયાત છે. જો હું આ અિધકૃિત પર સહી કરવાની ના પાડુ,ં તો હું રા ય પાસેથી સાવર્જિનક મદદ મેળવી શકંુ નહીં. 

જો SSA તૂકાલીન કૂવણીની આખી રકમ મોકલે તો ું ં ુ ક ં? 
હું સમજુ ં ં કે હુ ં એક જ સમયે રા ય સાવર્જિનક મદદ અને SSI બેિનિફ સ બનેં મેળવી શકંુ નહીં.  યારે SSI માટે મને મજૂંરી મળે, તો હું સમજુ ં
ં કે રા ય સાવર્જિનક મદદ મારા પર એક કરજ થઈ જાય છે અને મારે તે ચકૂવવાનું રહશેે. જો હું ભતૂકાલીન SSI ચકૂવણી મેળવુ,ં માં રા યનું

કરજ ચકૂવવા માટેની કપાત થઈ ન હોય, તો હું આિથર્ક પનુપ્રાર્િ ત કચેરી (ઑિફસ ઑફ ફાઇનાિ શયલ િરકવરી)ને 1-800-562-6114 પર ફોન
કરીને કરજ કેવી રીતે ચકૂવવું તે િવશે તેમની સચૂનાઓને અનસુરીશ. 

આ અિધ ૃિત ાં ધુી ભાવી રહશે? 
અિધકૃિત મા ય થઇ શકે તે માટે તેના પર મારી અને રા યના એક પ્રિતિનિધની સહી હોવી જોઇશે. આ રા યને તે મળે તે િદવસથી એક કેલે ડર
વષર્ સધુી મારા પર તેમજ રા ય પર બધંનકતાર્ રહશેે અને હું તે અવિધ દરિમયાન SSI માટે ફાઇલ કરવાને સમંત થાઉં .ં   
યારે SSI માટેની અરજી ફાઇલ કરવામાં આવે, યારે આ અિધકૃિત યાં સધુી મા ય રહ છે યાં સધુી: 

 મને મારી પહલેી SSI ચકૂવણી મળે, અથવા
 હું સમીક્ષા અથવા એડિમિન ટે્રિટવ અપીલની માગંણી ન ક ં અને ફાઇલ માટેનો વધમુાં વધુ સમય વીતી ન ગયો હોય, અથવા
 રા ય અને હું આ અિધકૃિતને પરૂી કરવાને સમંત થઇએ. 

જો રા ય ું આ અિધ ૃિત પર સહ ક ં તેના 30 દવસની દર SSAને ણ ન કર, તો આ અિધ ૃિત મારા માટ બધંનકતા નથી. 
ું આ અિધ ૃિત SSI બેિન ફ સ માટ ર ા મક ફાઇ લગ ું કામ કર છે? 
હા, જો મેં SSI માટે અરજી કરી દીધી ન હોય, તો SSAએ આ ફૉમર્ વીકારવું પડશે અને જો હું આ અિધકૃિત પર સહી કરવાના 60 િદવસની અંદર
SSI માટે અરજી ક ,ં તો મેં આ અિધકૃિત પર સહી કરી એ િદવસને SSIની અરજીની તારીખ ગણવાની રહશેે. જો હુ ંSSI બેિનિફટ માટેની અરજી 60 
િદવસની અંદર ન ક ,ં તો આ અિધકૃિત SSIની મારી માગંણીની તારીખની સરુક્ષા કરશે નહીં. 

જો ું આ અિધ ૃિત સબંધંી રા ય એ લીધેલ કોઈ પગલાથી અસમંત હો , તો મને એક શાસિનક નુાવણી (એડિમિન ટવ હય રગ) મેળવવાનો હક છે. 
ક્લાય ટની સહી તારીખ

DSHS પ્રિતિનિધની સહી DSHSને મ યા તારીખ

DSHS 18-235 GJ (REV. 01/2013) Gujarati 


