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ਅੰਤਿਰਮ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਅਖ਼ਿਤਆਰਨਾਮਾ 
Interim Assistance Reimbursement Authorization 

ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਨ� 

      

ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਨੰਬਰ 

      
ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ 

      
ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 

      
ਸੜਕ ਦਾ ਪਤਾ ਸ਼ਿਹਰ ਸਟੇਟ ਿਜਪ ਕੋਡ 

                        

ਡਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਸ਼ਿਹਰ ਸਟੇਟ ਿਜਪ ਕੋਡ 

                        

ਸ਼ਬਦ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਮਾਜਕ ਅਤ ੇਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਵਾਿੱਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਿਵਭਾਗ।  ਸ਼ਬਦ ਮ�, ਮੇਰਾ ਅਤ ੇਮੇਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ,ੈ ਉਪਰੋਕਤ ਨ� ਵਾਲਾ ਕਲਾਇੰਟ।  ਸ਼ਬਦ SSA ਦਾ 
ਮਤਲਬ ਹ,ੈ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ।  ਸ਼ਬਦ SSI ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪੂਰਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਆਮਦਨ, ਜ ੋਿਕ ਇੱਕ ਫਡੈਰਲ ਆਮਦਨ ਪੂਰਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹੈ।  ਸ਼ਬਦ ਅੰਤਿਰਮ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ,ੈ ਸਟੇਟ ਦੀਆ  ਂਰਕਮ� ਨਾਲ ਿਦੱਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱ ਲ ਨਗਦ ਭਗੁਤਾਨ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਿਜਹਨ� ਨੂੰ  ਸਟੇਟ ਵਲ�  ਜ� ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਤਰਫ� ਕਲਾਇੰਟ ਦੀਆ  ਂਬਿੁਨਆਦੀ ਲੋੜ� 
ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ  ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜ� ਬਹਾਲ SSI ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਹ� ਦੁਹਰਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।    

ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਜ ੇਮ� ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਤ ੇਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕ ੇਅਖ਼ਿਤਆਰ ਿਦੰਦਾ/ਿਦੰਦੀ ਹ�? 

ਜੇ ਮ� SSI ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੰੁਦਾ/ਹੰੁਦੀ ਹ�, ਤ� ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਮ� SSA ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲ� ਤ� ਪ�ਭਾਵੀ SSI ਭੁਗਤਾਨ� ਤ� ਸਟੇਟ ਨੰੂ ਉਹ ਰਕਮ ਜਾਰੀ 

ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਿਦੰਦਾ/ਿਦੰਦੀ ਹ�, ਜੋ ਮਨੰੂੈ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ।   

ਕੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ  ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ  ਇਸ ਅਖ਼ਿਤਆਰਨਾਮ ੇਤ ੇਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹ?ੇ 

ਹ�। WAC 388-400-0060 ਅਤ ੇRCW 74.62.030 ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਟ ਦੀਆ ਂਰਕਮ� ਵਾਲੀ ਨਗਦ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਖ਼ਿਤਆਰਨਾਮ ੇਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਮ� ਇਸ 

ਅਖ਼ਿਤਆਰਨਾਮ ੇਤ ੇਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤ� ਮਨ� ਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ�, ਤ� ਮੈਨੰੂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹ� ਿਮਲ ਸਕਦੀ। 

ਜ ੇSSA ਮੈਨੂੰ  ਪਿਹਲ� ਤ� ਪ�ਭਾਵੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਭਜੇਦੀ ਹੈ, ਤ� ਮ� ਕੀ ਕਰ�? 

ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਮਨੰੂੈ ਸਮ� ਦੀ ਉਸੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ SSI ਲਾਭ ਨਹ� ਿਮਲ ਸਕਦੇ। SSI ਪ�ਵਾਣਗੀ ਿਮਲਣ ਵੇਲੇ, ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਸਟੇਟ 

ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮ� ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੰੂ SSI ਦੇ ਪਿਹਲ� ਤ� ਪ�ਭਾਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਿਮਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਟੇਟ ਨੰੂ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ� ਘਟਾਏ ਜ�ਦੇ, ਤ� ਮ� 1-800-562-6114 ਤੇ ਮਾਲੀ ਵਸਲੂੀ ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰ�ਗਾ/ਕਰ�ਗੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਿਕਵ� ਕਰ�, ਦੀਆ ਂਿਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਕਰ�ਗਾ/ਕਰ�ਗੀ। 

ਇਹ ਅਖ਼ਿਤਆਰਨਾਮਾ ਿਕੰਨ�  ਸਮ� ਤੱਕ ਪ�ਭਾਵੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਅਖ਼ਿਤਆਰਨਾਮ ੇਦ ੇਵੈਧ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸ ਤ ੇਮਰੇੇ ਵਲ� ਅਤ ੇਸਟੇਟ ਦ ੇਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਲ� ਦਸਤਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ�  ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਦ� ਸਟੇਟ ਨੰੂ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤ� ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਲਈ 

ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਮ� ਇਸਦ ੇਪਾਬੰਦ ਹ� ਅਤੇ ਮ� ਉਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ SSI ਲਈ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹ�।   

ਜਦ� SSI ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਅਖ਼ਿਤਆਰਨਾਮਾ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ: 

• ਮੈਨੰੂ ਆਪਣਾ ਪਿਹਲਾ SSI ਭੁਗਤਾਨ ਿਮਲਦਾ ਹੈ; ਜ� 

• ਮ� ਜਾਇਜ਼ੇ ਜ� ਪ�ਸ਼ਾਸਨੀ ਅਪੀਲ ਲਈ ਬਨੇਤੀ ਦਾਇਰ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਿਮਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ; ਜ� 

• ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਮ� ਇਸ ਅਖ਼ਿਤਆਰਨਾਮ ੇਨੰੂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹ�। 

ਜ ੇਸਟੇਟ ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਦ ੇ30 ਿਦਨ�, ਜਦ� ਮ� ਇਸ ਅਖ਼ਿਤਆਰਨਾਮ ੇਤ ੇਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤ ੇਸੀ, ਦ ੇਅੰਦਰ SSA ਨੂੰ  ਨਹ� ਦੱਸਦੀ, ਤ� ਮ� ਇਸ ਅਖ਼ਿਤਆਰਨਾਮ ੇਦਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹ� ਹ�।  

ਕੀ ਇਹ ਅਖ਼ਿਤਆਰਨਾਮਾ SSI ਲਾਭ� ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆਤਮਕ ਫਾਇਿਲੰਗ ਵਜ� ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? 
ਹ�, ਜੇ ਮ� ਪਿਹਲ� SSI ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਨਹ� ਕੀਤੀ, ਤ� SSA ਨੰੂ ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪ�ਵਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮ� ਅਖ਼ਿਤਆਰਨਾਮ ੇਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦ ੇ60 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ 

SSI ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤ� ਇਸ ਅਖ਼ਿਤਆਰਨਾਮ ੇਤੇ ਮਰੇੇ ਵਲ� ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੰੂ SSI ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਲ� ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਜ� ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮ� 60 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ SSI ਲਾਭ� ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਨਹ� ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ, ਤ� ਇਹ ਅਖ਼ਿਤਆਰਨਾਮਾ, ਹੁਣ SSI ਲਈ ਮੇਰੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹ� ਕਰਦਾ।  

ਜ ੇਮ� ਇਸ ਅਖ਼ਿਤਆਰਨਾਮ ੇਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟ ਵਲ�  ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹ�, ਤ� ਮੈਨੂੰ  ਪ�ਸ਼ਾਸਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਹ।ੈ  
ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤਾਰੀਖ਼ 

      
DSHS ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ DSHS ਵਲ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 

      
 


