
پرداخت  یها نه ی پوشش بهداشت و کمک هز  یدرخواست برا

با استفاده از این برنامه ببینید چه پوشش هایی 
 برای شما واجد شرایط است

دهند یمقرون به صرفه که جامع را ارائه م یخصوص یدرمان مهیب ی▪ برنامه ها
 .دیکند تا خوب بمان یبه شما کمک م پوشش

پوشش  یشما برا مهیتواند بالفاصله به پرداخت حق ب یکه م دیجد یاتیاعتبار مال کی▪ 
 کمک کند. یدرمان

.MO HealthNetاز  نهیکم هز ای گانیرا مهی▪ ب 

، ممکن است واجد  دینفره( درآمد دار 4خانواده  یدالر در سال )برا 94000اگر  یحت
دیباش نهیکم هز ای گانیبرنامه را کی طیشرا . 

برنامه استفاده کند؟ نیتواند از ا یم یچه کس

 .دیاستفاده کندر خانواده خود  یهر کس یدرخواست برا یبرنامه برا نیاز ا

. ممکن دی، درخواست ده دیهست یفرزندتان قبالً تحت پوشش بهداشت ایاگر شما  ی▪ حت
 .دیباش گانیرا ای نهیپوشش کم هز طیاست واجد شرا

اگر واجد  یتوانند درخواست دهند. حت یشود م یکه شامل مهاجران م یی▪ خانواده ها
. دیفرزند خود درخواست ده یبرا دیتوان ی، م دیستیتحت پوشش قرار گرفتن ن طیشرا

 ریشهروند شما تأث ایشانس اقامت دائم  ایمهاجرت  تیتواند بر وضع یدرخواست نم
 بگذارد.

 کند ، ممکن است الزم باشد یبرنامه کمک م نیبه شما در پر کردن ا ی▪اگر فرد

 .دیرا کامل کن C مهیضم

 نیبه صورت آنال عتریسر

دیدرخواست ده

mydss.mo.gov در نیدرخواست آنال عتریسره

دیداشته باش ازیاعمال ن یآنچه ممکن است برا یمهاجران قانون ینامه برا یشماره گواه ای) یاجتماع نیتأم ی• شماره ها 
دارند( مهیبه ب ازیکه ن

شما )به  همه افراد خانواده یو اطالعات درآمد برا انیونکي کارفرما •
(.اتیصورتحساب حقوق و مال ای،  W-2عنوان مثال ، از حقوق ، فرم 

 .یفعل یدرمان مهیهر ب ینامه برا مهیشماره ب ریشم •
مرتبط با شغل به خانواده شما. یدرمان مهیمعلومات اطالعات مربوط به ب •

تا به شما می پرس ی اطالعات م ر ی ما در مورد درآمد و سا                                            م؟یکن یاطالعات را درخواست م نیچرا ما ا
یم ای و آ دی هست  ط ی واجد شرا ی طی تحت چه شرا می اطالع ده

. دی ری آن کمک بگ  نهی پرداخت هز یبرا دی توان 
منی و ا  یخصوص دی ده یرا که ارائه م یتمام اطالعات  ما

، م ی دار ینگه م
قانون   مطابق
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ی سور ی م یمدرسه دولت د   

( درخواست شما باشد  رندهی تا تماس گ می دار ازی فرد بزرگسال در خانواده ن   کی ما به  ..) 

برنامه را از  نی ا ای آ  

گری د           مجوز  یکودک دارا  

و پسوند(  ی، نام خانوادگ  ی)نام ، نام خانوادگ ینام حقوق1 .

ت ی سوئ  ای . شماره آپارتمان 3 .( دی بگذار ی . آدرس منزل )در صورت نداشتن آدرس خال2

کشور  .7  یکد پست6 دولتای. ا5  شهر. 4

نمبر یټ سو ایاپارتمان . 11  یآدرس پست. 10

 دیکه ساکن آن هست ی شهر.  15  یکد پست . 14  دولت . ا 13  شهر .12

، محل کار ، تلفن همراه(  امیشماره ها و انواع تلفن )پ ر یسا. 17  به شماره تلفن .16

چه خواهد شد؟ نیبعد از ا  

 .دیشده و امضا شده خود را به آدرس صفحه هشتم ارسال کن لیدرخواست تکم
درخواست خود را امضا کرده و ،  دیخود را ندار ازیهمه اطالعات مورد ن اگر

 ییدستورالعمل ها ی. در مراحل بعدمیکن یم یریگی. ما با شما پدیارسال کن
کرد. اگر از ما  دیخواه افتیدرخواست پوشش سالمت خود در لیتکم یبرا

 نیا ردن. پر کدیریتماس بگ9994-373-855-1 ، با شماره   دیندار یخبر
 دیبرخوردار شو یاز پوشش درمان دیکه شما با ستین یمعن نیبرنامه به ا

دیی برنامه هستند ، به ما بگو نی ا ی ما برا یکه تماس اصل  یدرباره بزرگساالن  1  مرحله                   

 
 

دیریبرنامه کمک بگ نیبا ا
 mydss.mo.gov :نیآنال

 دیریتماس بگ9994-373-855-1تلفن: با مرکز تماس ما با شماره 

منطقه شما وجود داشته  ایخانواده  یمحل یبانیدر دفتر پشت یشخصاً: ممکن است مشاوران
 توانند کمک کنند. یباشند که م

HealthCare.gov دیریتماس بگ 2596-318-800-1 با شماره ای دیکن دنید 
 شتریاطالعات ب یبرا

En Español: Llame a nuestro centro de ayuda gratis al 1-855-373-9994. 
TTY users call 1-800-735-2966. 

:دیبه ما بده ریخود را در ز یآدرس پست دی، با ستین کسانی. اگر دیکن یرا بررس نجایاست ، ا یکیشما با آدرس خانه شما  یاگر آدرس پست

مجوز را در خانه امن  . کدریخ ایاست  منیارسال شده در خانه ا لیمیآدرس ا ایکه آ دیکن یرا بررس نجایا.9
 دیکن

8. 
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:کینالیښرب : 

ست ی ( چست ی ن  یسی مورد عالقه شما )اگر انگل ی گفتار ای زبان مکتوب . 19

 نده یآ یپوشش در سالها ی به روز رسان

تی کنم که به واحد حما ی، موافقت م ندهی آ ی درمان در سالها یها نه ی کمک به پرداخت هز یخود برا   ت ی صالح نیی سهولت در تع یبرا
استفاده کند. یات ی درآمد ، از جمله اطالعات اظهارنامه مال یاجازه دهم از داده ها  خانواده

توانم   یکنم و هر زمان که بخواهم م جاد ی ا یریی دهم تغ یکند ، اجازه م یمن ارسال م یاعالن برا ک ی خانواده  یبان ی واحد پشت  
انتخاب را رها کنم. 

دی کن  دی تجد ندهی آ ی خود را برا یی، به طور خودکار توانا بله
چند سال کوتاه:  ی برا ای گذشته( ،   ی سال )حداکثر تعداد سالها 5  ▢
سال  4
سال  3

سال  2 
سال  1
د ی پوشش من استفاده نکن  یبه روز رسان  یبرا یات ی از اطالعات اظهارنامه مال  

 د ییو خانواده به ما بگو ی درباره متقاض 2مرحله 

به خانواده شما و افراد وابسته به آنها دارد  یبستگ دی هست  ط ی که واجد شرا ینوع برنامه ا  ای کمک  زانی م
 پوشش ممکن را دارد.  نی هر کس بهتر می کند تا مطمئن شو یاطالعات به ما کمک م  نی . ادرآمد

که در   ی در مورد همه افراد دی ، ما با ات ی مال می . در صورت تسلدیی ما بگو یکنند برا ی م یخانواده که با شما زندگ ی همه اعضا درباره
 . )شما می کسب کن  یشما هستند اطالعات  یات ی اظهارنامه مال

 (. ست ی ن  ات ی به مال ی ازی ن  یپوشش درمان  افتی در یبرا

: دیانجام ده
 ( یخودتان )متقاض •
 همسر شما •
 کنند یم یسال شما که با شما زندگ 21 ریفرزندان ز •
 دارد یبهداشتبه پوشش  ازیمجرد شما که ن کیشر •
 دارد یبه پوشش بهداشت ازیکه ن یهر کودک نیوالد •
 نکند یاگر با شما زندگ ی، حت دیخود بگنجان  یاتیهر کس را در اظهارنامه مال •
 کند  یم یو با شما زندگ دیکن یسال که از او مراقبت م 21 ریز یگریهر فرد د •

:دیباش  ر یشامل موارد ز د یشما نبا
ندارد یبه پوشش پزشک  یازیمجرد شما که ن کیشر •
هم فرزندان مجرد شما  •

( دیسال دار 21 یکنند )اگر باال یم میخود را تنظ یاتیکنند ، اما پرونده اظهارنامه مال یم یشما که با شما زندگ نیوالد
 کنند. یخود را پرداخت م اتیاقوام بزرگسال که مال ریسا •

اضافه   یشتری سپس بزرگساالن و کودکان ب    . از خودت شروع کن! د یکن لی خانواده خود تکم یاز اعضا ک یهر  ی را برا 2مرحله 
ی نسخه ها یهر فرد اضاف ی تا برا دی کن  هی ته انی از پا ینسخه اضاف 5 -  4 دی ، با د ی نفر در خانواده خود دار 2از  شی ب  اگر .دی کن 

. دی کن  مهی و آنها را ضم د ی کن  هی ته یاضاف ی نسخه ها یهر فرد اضاف یو برا  دی کن  ه ی ته یاضاف

 لیمیا قیبرنامه از طر نیدر مورد ا یاطالعات دیخواه یم ایآ. 18
ریخ آره ئ؟ړمعلومات ترالسه کدیکن افتیدر
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ی خود برا ی . ما فقط از اطالعات شخصمی دار ینگه م منی و ا ی ، مطابق قانون ، خصوص دی ده یرا که ارائه م یما تمام اطالعات 
ت ی شماره امن   ای مهاجرت  تی به ارائه وضع یازی کرد. شما ن  می نه استفاده خواه ای  دی هست  یپوشش بهداشت  طی واجد شرا  ای آ نکهی ا یبررس

. ندارند یبه پوشش بهداشت  ی ازی که ن  دی خود ندار خانواده  ی اعضا  ی ( براSSN) ی اقتصاد

 ( ی)شروع با خود / متقاض 1: شخص 2مرحله 

در همان   یگریهر شخص د ایخود ، همسر و فرزندان خود که با شما و /  یرا برا 2ئه پرونده ، مرحله در صورت ارا
شامل شوند به   دیکه با یدر مورد افراد  شتریاطالعات ب ی. برادیکنند ، کامل کن یم یبر درآمد فدرال شما زندگ اتیمال

خانواده خود را که با   یکه هنوز اعضا دیداشته باش ادی، به  دینکرده ا هارائ یاتی. اگر اظهارنامه مالدیمراجعه کن 1صفحه 
 .دیکنند اضافه کن یم یشما زندگ

(..........مهیو ضم ی، نام خانوادگ یانی)نام ، نام م ی. نام حقوق1
2............. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ............... . رابطه با شما؟ .. .................

................. ............... ............. mm / dd / yyyyتولد ) خی. تار3 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. )

زن   ▢               مرد  ▢:     تی. جنس4
ناشناس   ▢                نه  ▢      بله  ▢متحده با تجربه:   االتی. ا5

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..SSN) یاجتماع نی. شماره تأم6 .............................. )

 .. .. .. ... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

تحت   دیخواه ینم ی. اگر حتمیدار ازیمورد ن نی، به ا دیداشته باش SSNو  دیداشته باش ی پوشش بهداشت دیاهخو یاگر م
کند. ما  عیتواند روند درخواست را تسر یامر م نیا رایباشد ز دیتواند مف یم SSN، ارائه  دیر یقرار بگ  یپوشش بهداشت

 یها نهیکمک به هز طیواجد شرا ی چه افراد مینی تا بب میکن  یم استفادهاطالعات  ریدرآمد و سا یبررس یها برا  SSNاز 
از  ای دیریتماس بگ    1213-772-800-1 خواهد ، با شماره  یکمک م SSN افتیدر یبرا ی پوشش سالمت هستند. اگر کس

socialsecurity.gov کاربران دیکن  دن ید .TTY رندیتماس بگ 0778-325-800-1 با  دیبا .
. دیرا پر کن B مهیو ضم دیکن یرا بررس نجای، ا دیآالسکا هست ایسرخپوستان هند  هلی. اگر عضو قب7
کمتر   یها نهیهز ایبا پوشش بهتر  ی، ممکن است برنامه ا دیدار مهیاگر ب ی)حت د؟یدار ازین یبه پوشش بهداشت ای. آ8

وجود داشته باشد.( 

. دیبپرداز 3، به پرسش درآمد در صفحه   رینه اگر خ  .دیپاسخ ده ریاست ، به تمام سواالت ز نیآره. اگر چن
.دیبگذار یصفحه را خال نیا هیبق  

 .( دیکن یهمه موارد را بررس - یاری)اخت تی ، قوم نیالت/ییای. اگر اسپان9 .

گری د                کوبا          ییکوی پورتور                 وی /کانوی ش               یکی مکز ییکای آمر                 یکی مکزد م  

.(دیکن ی را بررس یهمه موارد کاربرد - یاری. مسابقه )اخت10 .

 ییکا یآمر ییقایآفر ای اهیچامورو □ س ای ای□ گامان یتنامی□ و نیپیل یآالسکا □ ف یبوم ای  ییکا ی □   سرخپوست آمر  دی□ سف
بوم ییای□  هند آس ییایآس گری□ د ی□ ژاپن  گر ی□ د ینیآرام □ چ انوسیاق رهیجز گری□ د ییهاوا ی□ کره □

 نه.  ▢      هو ▢    است؟یاتباع  االتوید متحده ا ایاتباع  االتویتاسو د متحده ا ایا11.

د؟ی را دار طی مهاجرت واجد شرا ط ی شرا ای ، آ دی ست ی متحده ن  االت ی شهروند ا ای متحده   االت ی . اگر شهروند ا12 .

.دی وارد کن  ری ورود: ______________________________ شماره شناسنامه خود را در ز خی بله تار  

a .نوع سند مهاجرت _ شماره شناسه سند . 
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bرخی   ▢  بله ▢ د؟ی کن  ی م یمتحده زندگ االت ی در ا 1996از سال  ای . آ

cر خی  ▢ بله  ▢  د؟ی متحده هست  االتی فعال ارتش ا  یاز اعضا  ای جانباز   خود نی والد  ای همسر  ای شما  ای . آ

 دی ( وارد کن رهی مهاجرت خود را )پناهنده ، پناهجو و غ ت ی ، لطفا وضع دی متحده بوده ا االت ی سال در ا 5اگر کمتر از  د
_________________ 

 رخی     ▢         بله      ▢   د؟یباردار هست ایآ  13 .
"ست؟یمورد انتظار شما چ خیرود؟ "تار یانتظار م یدوران باردار  نیفرزند در ابله ، چند  اگر

د؟ ی( داررهیو غ شی، صفحه نما یاز باردار یری شگ یخانواده )پ میو خدمات تنظ   دیساله هست 56و  18 ای. آ14 
 رخی ▢    بله    ▢

 بله  ▢ د؟یمراقبت از آن کودک هست یشخص واقع ایو آ دیکن یم یسال زندگ 19 ریکودک ز کیحداقل با  ای. آ15   

رخی ▢

ری خ   ▢ بله      ▢  د؟ی تمام وقت هست  ی شما دانشجو  ای . آ16

مورد انتظار   یلی فارغ التحص خی ( ________________________ تاررهی ، کالج و غ رستانی بله ، نوع مدرسه )دب  اگر
_____________  ست؟ ی چ

ر خی  ▢    بله  ▢    د؟ی هست  ژهی تحت مراقبت و شتری ب  ای  ی سالگ 18در سن  ای آ 17 .

ر خی   ▢  بله   ▢کنند؟   یکار م ی سوری م یکه برا  دی دار ین ی والد ا ی ، آ دی سال دار 18 ری . اگر ز18

د؟ی بر درآمد فدرال را برگردان  اتی مال ندهی سال آ  دی قصد دار  ای . آ19

.( دی اقدام کن  یدرمان  مه ی ب  یبرا دی توان  ی، م دی بر درآمد فدرال ارائه نده ات ی اگر بازپرداخت مال ی)حت 

.دی خود را ج مطرح کن  ، ساالت  نصورتی ا ری . نه در غدی پاسخ ده a-cآره. اگر بله ، لطفاً به سواالت 

aرخی    ▢  بله ▢   د؟ی ده ی م لی با همسرتان پرونده مشترک تشک ای . آ

 بله ، نام همسر / همسر:  اگر

bر ی بله خ د؟ ی خود را دار یات ی انحصار اظهارنامه مال یادعا  ای . آ

بله ، نام )ها( …………………………………………………… ..  اگر

cر خی    ▢   بله   ▢ د؟ی کن  ی اعتماد م یگری شخص د یات ی به اظهارنامه مال ای . آ

:...................................... دی را ذکر کن   ات ی مال ی بله ، لطفاً نام متصد اگر
: ………………………………………….. د؟ ی دار اتی مال ی با متصد یچه نسبت 

( دی)با خودتان ادامه ده  1: شخص 2مرحله 

اطالعات مربوط به شغل و درآمد 

 گرفته شدهبه کار   ▢
. دی شروع کن    20 . با سوالدیی ما بگو ی ، درآمد خود را برا د ی اگر در حال حاضر شاغل هست    

 کاریب  ▢
د یبرو 29به سوال    
 فرما شیخو  ▢
د ی برو 28به سوال    

 : 1 یشغل فعل

________________________________________. نام و آدرس کارفرما20
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_________________________________________. شماره تلفن کارفرما21
 ساالنه ماهانه  ▢ ماه در بار دو ▢ هفته 2 هر ▢ یهفتگ  ▢ یساعت ▢( اتی. دستمزد/نکات )قبل از مال22

 _________________________ $ 

____________________________________ساعات کار در هر هفته: نیانگ ی. م23
__________________________________________شروع کار: خی. تار24

 : 2 ی شغل فعل
________________________________________________. نام و آدرس کارفرما24
________________________________________________اره تلفن کارفرما. شم25
 ساالنه  ماهانه ▢ ماه  در بار  دو ▢ هفته  2 هر ▢ یهفتگ ▢  یساعت  ▢( ات ی . دستمزد/نکات )قبل از مال26

_________________________ $ 
 شما:  ای شته ، آ. در سال گذ 27

نهی از ا  چکدامی ه ▢    دی را شروع کن   یکمتر ساعات     ▢     دی بکش کار از دست  ▢     شغل  ریی تغ ▢  

 سواالت:   دی را پاسخ ده  ری . در صورت مشاغل آزاد ، موارد ز28
. نوع کار ____________________________________آ

 کرد؟  دی خواه  افتی کسب و کار( از مشاغل آزاد در یها نه ی ماه چقدر درآمد خالص )سود پس از پرداخت هز نی در ا ب
_______________________________________ $ 

.دی آن را اعالم کن  افتی و مقدار و تعداد دفعات در دی کن   ی را بررس یمورد بررسماه: همه موارد  نی درآمدها در ا ر ی . سا29
 ا ی جانبازان ، هدا ی ای از کودکان ، مزا ت ی : انواع درآمد شامل حماتوجه 

آالسکا/ییکای سرخپوستان آمر ی، پرداختها  (SSI)(Supplemental Security Income)  ی اضاف یت ی درآمد امن 

65 ی فرد  یکه برا  یشوند. فقط در صورت  یمعاونت  محسوب نم MO HealthNetاز   یانواع خاص  ی برا یو کمک آموزش

 .دیی ما بگو یبرا مدنوع درآ  نی ، از ا دی کن  ی درخواست م ت ی معلول ی دارا ای  شتری ب  ا ی سال 
 چکدامی ه
 کرد؟ چند وقت؟ ___________ افت ی در$ ___________  نفقه  ▢

___________ کبار؟ی $ ________________ چند وقت  یکاری ب ▢
___________  کبار؟ی $ ___________ چند وقت  یری گی خالص/ماه ی کشاورز  ▢ 

___________ کبار؟ی $ ___________ چند وقت  یبازنشستگ حقوق  ▢  
___________  کبار؟ی $ ___________ چند وقت  ازی امت  حق/ خالص  اجاره ▢

___________ کبار؟ی $ ___________ چند وقت  یاجتماع نی تام  ▢  
___________ کبار؟ی $ ___________ چند وقت  گری د درآمد   ▢
___________ کبار؟ی $ ___________ چند وقت  یبازنشستگ یحسابها ▢

___________  نوع  ▢

 .دیو مبلغ و دفعات پرداخت آن را اعالم کن دیکن یرا بررس ی: همه موارد کاربردفاتی. تخف30
 نهیتواند هز ی، اطالع از آنها م دیبپرداز دیبر درآمد فدرال کسر کن اتیدر اظهارنامه مال دیتوان یرا که م یمبلغ اگر

 کمتر کند. یرا کم یپوشش درمان
 (.b  28)سوال  دیدر پاسخ به مشاغل خالص لحاظ کن دیرا که قبالً در نظر گرفته ا یا نهیهز دی: نباتوجه
چند وقت  نفقه ___________ کبار؟یپرداخت شده   $ __________

 ___________  کبار؟ی$ ___________ چند وقت  گرید یکسرها  
___________  کبار؟ی$  ___________ چند وقت     ییسود وام دانشجو   
___________  عنو

. دیکن لیکند تکم  رییکه درآمد شما ماه به ماه تغ ی: فقط در صورتانهی. درآمد سال31
 .دیبرو ی، به نفر بعد دیدر درآمد ماهانه خود را ندار رییانتظار تغ اگر
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متفاوت خواهد   دی کن  ی)اگر فکر م ندهی کل درآمد شما در سال آ ی کل درآمد شما در سال جار 
 بود( 

$$

. م یدر مورد شما بدان د یاست که ما با ی زیتنها چ  نیبا تشکر! ا
 ً . دی کن  هی ، در صورت لزوم نسخه ته دی کن  لی خانواده تکم ی اعضا ر ی سا ی را برا 5و  4صفحات   لطفا

ً )    : شخص #  2مرحله  (دی ذکر کن   رهی و غ  4،  3،  2را به عنوان افراد  یاضاف افراد  لطفا

که  یهر کس ایکنند و/ یم یو فرزندان خود که با شما زندگ کیهمسر/شر یرا برا  2در صورت ارائه اظهارنامه ، مرحله  
را شامل   یچه افراد نکهیدر مورد ا شتریاطالعات ب ی. برادیکن  لیکند تکم یم یبر درآمد فدرال شما زندگ اتیدر همان مال

خانواده خود را که با شما  یکه اعضا  دیداشته باش ادی، به  دی ده ینم یاتی. اگر اظهارنامه مالدیمراجعه کن 1شوند به صفحه 

.دیکنند ، همچنان اضافه کن یم یزندگ
و پسوند( _________________________________  ی، نام خانوادگ ی)نام ، نام خانوادگ  ی. نام حقوق1
. رابطه با شما؟ _________________________________ 2
( _________________________________ mm/dd/yyyy)تولد  خی. تار3
 زن      ▢                      مرد   ▢:  تی. جنس4
 ناشناس   ▢       نه   ▢   بله   ▢متحده:     االتی. جانباز ا5

_______________ ستیاگر نه ، آدرس ل ریکند؟ بله خ یم یبا شما زندگ یفرد در همان نشان  نیا ای. آ6

SSN ی و دارا  یکه خواهان پوشش بهداشت  یهر فرد  ی( ________________. ما براSSN) یاجتماع نی . شماره تأم7
 . م ی دار ازی ن  نی است به ا

:  ل ی اگر نه ، دل ری بله خ د؟ ی شماره درخواست کرده ا  یبرا ای ندارد ، آ ی شماره ا اگر
___________________________________________ 

. دی را پر کن  B مهی و ضم دی کن  ی را بررس نجای ، ا دی آالسکا هست  یبوم ای  ییکای سرخپوستان آمر له ی . اگر عضو قب 8

 .( دی کن  یهمه موارد را بررس -  یاری )اخت  ت ی ، قوم نی الت /ییای . اگر اسپان 9
 گر ی د ▢  کوبا ▢  کو ی پورتور ▢اے /کانوی ش ▢ یکی مکز ییکای آمر ▢ یکی مکز ▢

.( دی کن  یرا بررس  یهمه موارد کاربرد -  یاری . مسابقه )اخت 10
 دی سف  ▢ 

آالسکا ی بوم ای  ییکای آمر سرخپوست ▢

ین ی پ ی لی ف   ▢
یتنامی و   ▢

 چامورو   ای  یگوآمان  ▢
تبار ییقای آفر ییکای آمر ای پوست  اه ی س ▢

 ی ژاپن   ▢   
گر ی د ییای آس ▢

 ساموآ  ▢
ییای آس یهند ▢
 ها  ین ی چ ▢

 ن ی کور ▢
ییهاوا یبوم ▢
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آرام  انوس ی اق رهی جز  گری د ▢
 . گری د  ▢ 

ی ها نهی هز ای با پوشش بهتر  ی داشته باشد ، ممکن است برنامه ا مهی اگر ب  یدارد؟ )حت  یبه پوشش بهداشت  ازی شخص ن   نی ا ای . آ11
 کمتر وجود داشته باشد.( 

. 5سواالت در صفحه   دی نه اگر نه ، از درآمد رد شو  ▢.               دی پاسخ ده ری آره. اگر بله ، به تمام سواالت ز   ▢

.دی بگذار ی صفحه را خال نی ا هی بق

. ر ی خ   □   بله     □ متحده است؟  االت ی تبعه ا ای متحده است  االت ی شخص شهروند ا  نی ا ای . آ12

.)کارت اقامت دائم( I-551  ▢  گذرنامه  □ تی تابع ای   Cert. of Naturalization □  :متحده  االت ی ا یمل دیی سند تأ اگر
 است؟  طی مهاجرت واجد شرا طی شرا ی دارا ا ی ، آ ستی متحده ن  االت ی تبعه ا ای متحده  االتی شخص شهروند ا نی . اگر ا13
. د ی وارد کن   ری ورود: ______________________________ شماره سند را در ز خی . تارآره

.. نوع سند مهاجرت شماره شناسنامه سند آ
است؟  طی مهاجرت واجد شرا طی شرا ی دارا ا ی ، آ ستی متحده ن  االت ی تبعه ا ای متحده  االتی شخص شهروند ا نی . اگر ا13
 .دی وارد کن   ری ورود: ______________________________ شماره سند را در ز خی تار. آره  ▢

a . وع سند مهاجرت شماره شناسنامه سندن________________________

bری خ ▢ بله   ▢کند؟ ی م یمتحده زندگ االت ی در ا 1996از سال  ای . آ

cری خ ▢ بله   ▢متحده هستند؟  االتی فعال ارتش ا ی از اعضا ای جانباز هستند  نش ی والد ای همسر  ای او  ای . آ

دی ( را وارد کن رهی مهاجرت )پناهنده ، پناهجو ، و غ ت ی متحده است ، لطفاً وضع االت ی سال در ا 5اگر کمتر از  د
_________________

ر ی خ ▢ بله    ▢شخص باردار است؟   نی ا ای . آ14
رود؟ _______ یانتظار م یدوران باردار نی بله ، چند نوزاد در ا اگر
_______________ ست؟ی مورد انتظار چ دی سررس 
ضرر: ____________   خی اگر بله ، تار ر ی خ ▢ بله  ▢خود را از دست داده است؟   یدرمان  مهی پوشش ب  راً ی شخص اخ  نی ا ای . آ15

__________________: ___لی دل
 ر ی هستند؟ بله خ ی سوری م التی کارمند ا نی والد ای سال سن دارد ، آ 18 ری فرد ز نی . اگر ا16

و   STD شی ، صفحه نما ی از باردار ی ری شگی خانواده )پ  می به خدمات تنظ ازی ساله است و ن  56تا  18زن   کی شخص   نی ا ای . آ17

 ر ی خ  ▢   بله  ▢( دارد؟ رهی غ

▢کند؟ یکودک مراقبت م  نی است که از ا ی فرد نی تر یاو اصل ای کند و آ ی م یسال زندگ  19 ری کودک ز ک ی او حداقل با  ای آ -18
ر ی خ  ▢   بله

ماه گذشته آن را از دست داده است؟  3داشته و ظرف  مهی ب  یشغل  قی شخص از طر  ای آ -19

: __________________ مهی ب  انی پا ل ی . دلb: ________ ان ی پا خی اگر بله ، تار ری خ  ▢بله  ▢

 ر ی خ  ▢ بله  ▢تمام وقت است؟  ی شخص دانشجو  نی ا ای . آ20
مورد انتظار   یلی فارغ التحص خی ( ________________________ تارره ی ، دانشگاه و غ رستانی بله ، نوع مدرسه )دب  اگر
______________  ست؟ ی چ

ر ی خ  ▢ بله  ▢بوده است؟  ی تحت سرپرست  شتری ب  ای  یسالگ 18شخص در سن   نی ا ای . آ21
 ارائه دهد؟ بر درآمد فدرال اتی شخص قصد دارد سال بعد مال  نی ا ای . آ22

بر درآمد فدرال ارائه نکند.(  یات ی اگر اظهارنامه مال یاقدام کند حت  یدرمان  مهی ب  یتواند برا  یشخص همچنان م نی )ا

. د ی برو c  سوال. نه اگر نه ، به دی پاسخ ده a-cاگر بله ، لطفاً به سواالت   بله

 ر ی خ  ▢  بله ▢دهد؟   ی م لی شخص به طور مشترک با همسر پرونده تشک  نی ا ای آ. آ
بله ، نام همسر: ________________________ اگر
ر ی خ ▢ بله  ▢شما را دارد؟   یات ی به اظهارنامه مال یوابستگ ی شخص ادعا  نی ا ای آ ب

 ( افراد وابسته: __________________یبله ، نام )ها  اگر
 ر ی خ ▢ بله  ▢است؟   یگر ی شخص د یات ی شخص وابسته به اظهارنامه مال نی ا ای آ ج

: ____________________________________اتی مال ی ( متصدیبله ، نام )ها  اگر
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( دیکن  ست یل رهی و غ  4،  3،  2را به عنوان افراد   ی اضاف افراد لطفا  )     : شخص #  2مرحله 
اطالعات مربوط به شغل و درآمد 

شاغل 
. دی شروع کن  22ال 22. با س دیی ما بگو ی فرد در حال حاضر شاغل است ، از درآمد خود برا  نی اگر ا 
ست ی شاغل ن   
د ی برو 34به سوال  
یاشتغال خود ▢  
د ی برو 33به سوال  

 : 1 یشغل فعل
 ________________________________________. نام و آدرس کارفرما28
 _________________________________________. شماره تلفن کارفرما29
ساالنه ماهانه  ▢ ماه در بار دو ▢ هفته 2 هر ▢ یهفتگ  ▢ یساعت ▢( اتی. دستمزد/نکات )قبل از مال30

 _________________________ $ 
 ____________________________________ساعات کار در هر هفته: نیانگ ی. م31
 __________________________________________ شروع کار: خی. تار32

 _________________________ $ 
 شما:  ایشته ، آ. در سال گذ33

نهیاز ا چکدامیه ▢    دیرا شروع کن یکمتر ساعات   ▢    دیبکش کار از  دست  ▢     شغل رییتغ ▢  

 سواالت: دیرا پاسخ ده ری. در صورت مشاغل آزاد ، موارد ز34
. نوع کار ____________________________________ آ

 کرد؟  دیخواه افتیکسب و کار( از مشاغل آزاد در یها نهیماه چقدر درآمد خالص )سود پس از پرداخت هز نیدر ا ب
 _______________________________________ $ 

.دیآن را اعالم کن افتیو مقدار و تعداد دفعات در دیکن یرا بررس یمورد بررسماه: همه موارد  نیدرآمدها در ا ری. سا35
 ایجانبازان ، هدا یایاز کودکان ، مزا تی: انواع درآمد شامل حماتوجه

آالسکا و  /ییکا یسرخپوستان آمر ی، پرداختها (SSI)(Supplemental Security Income)  ی اضاف یتیدرآمد امن  
ی فرد ی که برا یشوند. فقط در صورت یمعاونت  محسوب نم MO HealthNetاز  یانواع خاص یبرا یکمک آموزش

 . دییما بگو یبرا مدنوع درآ نی، از ا دیکن یدرخواست م تیمعلول یدارا ای شتریب ایسال  65
 چکدامیه
___________   نفقه ▢  کرد؟ چند وقت؟ ___________  افتیدر$

چند وقت  یکاریب ▢ ___________  کبار؟ی$ ________________
___________  کبار؟ی$ ___________ چند وقت  یری گ یخالص/ماه یکشاورز ▢   
___________   کبار؟ی$ ___________ چند وقت  یبازنشستگ  حقوق ▢  
___________  کبار؟ی $ ___________ چند وقت  ازیامت حق/خالص اجاره ▢

___________  کبار؟ی$ ___________ چند وقت  یاجتماع نیتام  ▢  
___________  کبار؟ی$ ___________ چند وقت  گرید درآمد  ▢

___________  کبار؟ی$ ___________ چند وقت  یبازنشستگ  یحسابها ▢
___________  نوع ▢

 .دیو مبلغ و دفعات پرداخت آن را اعالم کن دیکن یرا بررس ی: همه موارد کاربردفاتی. تخف36
 نهیتواند هز ی، اطالع از آنها م دیبپرداز دیبر درآمد فدرال کسر کن اتیدر اظهارنامه مال دیتوان یرا که م یمبلغ اگر

 کمتر کند. یرا کم یپوشش درمان
 (.b  26)سوال  دیدر پاسخ به مشاغل خالص لحاظ کن دیرا که قبالً در نظر گرفته ا یا نهیهز دی: نباتوجه
چند وقت  نفقه  ___________ کبار؟یپرداخت شده     $ __________
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 ___________  کبار؟ی$ ___________ چند وقت  گرید یکسرها  
 ___________  کبار؟ی$  ___________ چند وقت     ییسود وام دانشجو   
 ___________  عنو

 . دیکن لیکند تکم  رییکه درآمد شما ماه به ماه تغ ی: فقط در صورتانهی. درآمد سال37
 .دیبرو ی، به نفر بعد دیدر درآمد ماهانه خود را ندار رییانتظار تغ اگر
 
 

متفاوت خواهد   دی کن  ی)اگر فکر م ندهی کل درآمد شما در سال آ ی کل درآمد شما در سال جار 
 بود( 

$ $ 

 
 

 . م یدر مورد شما بدان د یاست که ما با ی زیتنها چ  نیبا تشکر! ا
 ً  . دی کن  هی ، در صورت لزوم نسخه ته دی کن  لی خانواده تکم ی اعضا ر ی سا ی را برا 5و  4صفحات   لطفا

 
 
 
 

 
 

 : پوشش سالمت خانواده شما 3مرحله 
 .دی دارد پاسخ ده یبه پوشش بهداشت  ازی که ن  یهرکس ی سواالت برا نی به ا

 ثبت نام کرده است؟  ر ی از موارد ز یبهداشت  یدر پوشش مراقبت ها   یکس ای آ1. 

 

 . دیرا ادامه ده 4، اگر نه ، مرحله  ریخ ▢
 : دیرا کامل کن ریو نمودار ز دیکن یشش را بررسپو نوع ، بله اگر. آره ▢
▢ MO HealthNet 
 صلح  سپاه ▢
 کریمد ▢
 VA یبهداشت یمراقبت ها یها برنامه ▢
 کارفرما  تیتحت حما  مهیب ▢
▢ TRICARE /CHAMPUS ( دینکن یرا بررس فهیاز خط وظ  میمراقبت مستق ای)آ 
 ی درمان یها مهیب ریسا ▢
 

 : 2  طرح  : 1طرح  : دی کن  لی را تکم ری لطفا اطالعات ز

 )ها(:  یمتقاض )ها(:  یمتقاض 

   :کری مد  ی نامه / شماره ادعا مهی شماره ب 

   :گروه  اسم
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   :گروه شماره

   :: مهی شرکت ب  نام

   :نامه  مهی دارنده ب  نام

   :SSN یخط مش  دارنده

   :تولد خی نامه تار مهی ب  دارنده

 
 
 
 ر ی خ ▢  بله  ▢شود؟   یم مانی و زا  مانی ، زا مانی قبل از زا یاز جمله مراقبت ها  مانی کامل زا یا ی شامل مزا یدرمان   مهی ب  نی ا ای . آ2
 
اگر پوشش از    یحت  دی کن  یدهد؟ بله را بررس ی شغل ارائه م قی را از طر یبرنامه ذکر شده است پوشش بهداشت  نی که در ا ی کس ای . آ3

 باشد  یگری شخص د
 همسر.  ای  نی ، مانند والد شغل

 ر ی خ  ▢   بله  ▢است؟   ی کارکنان دولت  ی ای برنامه مزا نی ا ای . آدی کرده و شامل آن شو لی را تکم  A مه ی ضم دی با ، بله  اگر . آره  ▢  

 .دی ده  ادامه  4 مرحله به ،  نه اگر  ▢  
 
 

 : 4مرحله 
 
  ؟ی است چه کس نی چن  اگر  ، بله  ▢   نه   ▢کرده است؟    افت ی در یماه گذشته خدمات پزشک 3در برنامه در  ی کس ای . آ1

________________________________ 
 ً  : ___________ شی ماه پ  1: ___________ شی ماه پ   2: ___________ دی ماه قبل وارد کن  3درآمد خانواده را از  لطفا

  ؟ یاست چه کس نی چن  اگر ،  بله  ▢  نه ▢کند؟   یاستفاده م  ات ی در برنامه از دخان  ی کس ای . آ2
_________________________________________ 

  ؟ یاست چه کس نی چن  اگر  ، بله   ▢  نه  ▢زندان است؟ ای زندان  در درخواست در ی کس ای . آ3
__________________________________________ 

 ___________  ست؟ی فرد ک نی ا ی انتشار مورد انتظار برا خی تار ری شده اما محکوم نشده است؟ بله خ ری فرد دستگ  ای . آ4
  ؟ی است چه کس نی چن  اگر  ، بله   ▢نه ▢کند؟   ی خانوار درخواست م ینای افراد ناب  ی ای مزا افتی در ی برا ی کس ای . آ5

___________________________________ 
  ؟ یاست چه کس نی چن  اگر  ، بله  ▢   نه  ▢خانوار معلول است؟   یا ی مزا افت ی در یمتقاض ی کس ای . آ6

________________________________ 
است که باعث   یاحساس ای  ی، روح  یسالمت جسم ی کند ، دارا  ی درخواست م ا ی مزا افتی در یخانواده که برا ی از اعضا ی کس ای . آ7

 شود )مانند  یها م تی در فعال ت ی محدود
  ؟ یک هست اگر ،  بله   ▢نه ▢(؟ رهی روزانه و غ ی، کارها  دنی کردن ، لباس پوش حمام

______________________________________________ 
  اگر ،  بله  ▢نه  ▢کند؟  یم  یخانه سالمندان زندگ ای  یمرکز درمان  کی کند در  ی م ای که درخواست مزا ی در خانواده ا ی کس ای . آ8

 ___________________ ؟ یک هست
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.دیو امضا کن  دیبخوانبرنامه را  نی: ا5مرحله 

MO HealthNet  یها ت یحقوق و مسئول

د یامضا کن ر یو در ز  دیلطفا  با دقت بخوان 

MO HealthNet یکه برا یهمه افراد یرا برا  یاجتماع نیتأم یکه شماره ها میکن یمن/ما موافقت م  • 
 ی . اجتماعمیکنند مطابق قانون ارائه ده یدرخواست م

شود. یاطالعات استفاده م دییو تأ تیصالح نییتع  یبرا یتیشماره امن از
 میشو یابی( ارزHIPP) مهیب یدرمان مهی برنامه ب  یخانواده برا ی اعضا ایکه اگر من  میکن یمن/ما موافقت م   •

یدرمان مهیسابق ب ی کارفرما ایشغل خود را از دست داده اند و کارفرما  ایروز گذشته مشغول به کار شده  30 در
دهد.  یارائه م یگروه

 شوند. دییکه اظهارات و اطالعات ارائه شده ممکن است تأ میمن/ما موافق   •
 . میده یرا ظرف ده روز پس از وقوع گزارش م طیدر شرا رییمن/هرگونه تغ   •
که من حق آن را ندارم ، خالف قانون   ییایبه دست آوردن مزا یتالش برا ایکه به دست آوردن  میدان یمن/م   •

غلط ،  ی . هرگونه ادعامیاست/ما حق آن را ندار
، ممکن است من/ما را در معرض   یجزئ ای یهر چه که ، به طور کل یماد تیپنهان کردن هرگونه واقع ای اظهار

قرار دهد  یمدن ایو/ تیجنا
. یقانون گردیپ
محروم است ،   نیوالد تیکه از حما یکودک یبرا MO HealthNet یبودن برا طیکه با واجد شرا میمن/ما موافق   •

 تیحما افتیدر و یپدر جادیدر ا دیواگذار شده است ، و من/ما با یسوریم التیبه ا یپزشک  تیحقوق حما هیکل من/
گذارد.  ینم ریکودک تأث  تیبر صالح  ی. عدم همکارمیداشته باش یخوب لیمن/دل نکهی، مگر ا یپزشک 

معلول مشخص شده است ،   ای نایسال به باال ، ناب 65سن   نکهیرا بر اساس ا یبهداشت یمراقبت ها یایمن/من مزا  •
 م یکن یدرک نم

یبررس I/weمعلول ،   ای نای ، ناب شتریب ایسال  65که بر اساس  یبهداشت یمراقبت ها یایمزا یبرنامه برا نیا لیتکم 
شده است

کند.  لیتکم  ایمزا  نیا یرا برا یگریبرنامه د دیبا
است ، ی حقوق به بخش خدمات اجتماع  صیتخص MO HealthNet  رشیکه پذ میدان یمن/ما م   •

MO HealthNet Division از شخص ثالث.  یپزشک  یمراقبت ها نهیپرداخت هز یبرا
درمان ، پرداخت   یبرا ازیخانواده ام در صورت ن ایدر مورد من و/ یکه اطالعات پزشک  میکن یمن/ما موافقت م  •

شود
 برنامه. نیاداره ا  ایو/ یبهداشت یمراقبت ها اتی، عمل یپزشک  یها نهیهز

خدمات تحت پوشش را پرداخت  نهیهز یسوریم التیکه ا میدان یهستم/م MO HealthNet طیاگر من واجد شرا   •
 کند  یم

امالک من   ه ی، عل یافتیهرگونه کمک در یریبازپس گ یکه دولت ممکن است برا میکن یاز طرف ما و موافقت م/من
کند.  ییادعا

،  دیده یرا م لیعلت تحو ای لی، شما به ما اجازه تحو یک یالکترون ای یبرنامه به صورت کاغذ ن یا یبا امضا   •
، با شما  دین وارد کرده اکه در آ یخودکار با شماره تلفن اصل یریشماره گ  ستمیس  قیمورد مورد خود از طر در

 ردیگ  یتماس م
نیا افتیاز در دیخواه  ی. اگر مدیده تیامر رضا  نیاز برنامه خود با ا یبه عنوان بخش دیست ی. مجبور ن2 صفحه

▢ :دیکن یرا بررس نجای، ا دیتماس ها امتناع کن 

است  MO HealthNet ط یبرنامه واجد شرا  نیدر ا ی اگر کس
دهم  یخانواده م تیرا به بخش حما یخدمات بهداشت ریاز سا یهرگونه پول افتیو در یریگ یمن حق پ •
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دهم  یخانواده را م تیحقوق بخش حما  نیاشخاص ثالث. من همچن ریسا ای ی قانون یحساب ها هی، تسو مهیب
 . نیوالد ایاز همسر  یپزشک   تی حما افتیو در یریگ یپ یبرا

ریخ ▢  بله  ▢کنند؟ یم یدارد که خارج از خانه زندگ ینیبرنامه والد نیدر ا یکودک چیه ایآ  •

یکند همکار یم افتیدر یپزشک  تیحما بیغا نیشود با آژانس که از والد یدانم که از من خواسته م یاگر بله ، م  •
توانم به   یرساند ، م یم بیفرزندانم آس ایبه من  یپزشک  یها تیحما یجمع آور یبرا یکنم همکار یکنم. اگر فکر م

کنم. یهمکارو ممکن است مجبور نباشم  میخانواده بگو  یبانیبخش پشت 

دیو امضا کن دیبرنامه را بخوان نی : ادامه ا5مرحله 
نجا فرم تا آ نیکه من به تمام سواالت موجود در ا یمعن نیکنم ، بد یبرنامه را تحت مجازات شهادت دروغ امضا م نیمن ا
، ممکن است تحت   یرواقعیغ ایدانم که در صورت ارائه اطالعات نادرست و  یداده ام. من م  یدانم پاسخ واقع یکه م
 .رمیفدرال قرار بگ  نیقوان

 یبرنامه نوشتم(. م نیخانواده اطالع دهم )متفاوت از آنچه در ا یبانی به بخش پشت دیکرد با رییتغ یزیدانم که اگر چ یممن 

توانم از mydss.mo.gov دی دن کنم یا با شماره855-373-9994  تماس بگ یرم تا تغی یرات را گزارش کنم. من  
 بگذارد. ری( خانواده من تأثی)اعضا یاعضا یستگ یتواند بر شا یاطالعات من م رییکنم که تغ یدرک م

 تی، هو یجنس شی، سن ، گرا تی، جنس یبر اساس نژاد ، رنگ ، منشاء مل ضیفدرال ، تبع نیدانم که طبق قوان یم •
 توانم با مراجعه به ی. من مستیمجاز ن  یناتوان  ای یتیجنس

 statement.htm-policy-nondiscrimination-http://dss.mo.gov/files/missouri
کنم.  ضیتبع تیشکا 

▢       بله   ▢حبس( است؟   ایکند حبس )بازداشت  یدرخواست درخواست م نیدر ا یدرمان مهیب یکه برا یکس ایآ
 ریخ

: ___________________________ دیوارد کن نجایبله ، نام شخص را در ا اگر
. ریخ ایمانده است  یرفع اتهامات باق یشخص برا  نیا ایکه آ دیکن یرا بررس نجایا

 یکمک به پرداخت پوشش درمان یشما را برا تیتا صالح میدار ازیطالعات نا نیبه درخواست ، ما به ا لیدرصورت تما
داده از   یها گاهیو پا یکی داده الکترون یها گاهیشما را با استفاده از اطالعات موجود در پا ی. ما پاسخ هامیکن یبررس
 یم یآژانس گزارش مصرف کننده بررس کی ایو/ یداخل  تیامن زارت، و یاجتماع نی( ، تامIRS) یدرآمد داخل سیسرو

 .دیما ارسال کن یرا برا یمدرک می. اگر اطالعات مطابقت ندارند ، ممکن است از شما بخواهمیکن

دنظریتجد یحق من برا

به   دنظرینظر کنم. درخواست تجد دیخود تجد میتوانم از تصم یخانواده اشتباه کرده است ، م تی کنم بخش حما یفکر م اگر
کنم عمل اشتباه است ، و درخواست   یکه من فکر م دیی خانواده بگو یبانی بخش پشت یاز اعضا یک یت که به معناس نیا

 بازبینی عادالنھ از آن اقدام را داشتھ باشید. من می دانم کھ می توانم با نحوه تماس با مرکز تماس با شماره9994-373-855
 تجدیدنظر را بیاموزم. من می دانم کھ شخص دیگری می تواند در این فرایند نماینده من نحوه درخواست

 داده خواهد شد.  حیمن توض یاطالعات مهم برا ریمن و سا تیباشد. صالح

، تا   دیمجاز هست ندهیبرنامه را امضا کند. اگر نما نیا دیرا پر کرده است با  1که مرحله  یشخص .دیبرنامه را امضا کن نیا

 .دیرا امضا کن نجایا دیتوان ی، م  دیرا ارائه کرده ا C مهیدر ضم ازید نکه اطالعات مور یزمان
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 د یرا امضا کن نجایا 

( mm/dd/yyyy)  متر/روز/سال(  یلی )م خی تار ی متقاض  یامضا

واستوئ.  کی تنلښغو ی شو ړ: خپل بشپ امګ مږشپ 

 (Family Support Division)از خانواده  ت ی بخش حما: د نامه به

 ، 
PO BOX 2700

(Jefferson City, MO 
65102)

: mydssupload.mo.govبه لی می ا

573-526-9400 ی د:  فکس ک ن

:  دی کن  لی تکم ری دهندگان را در آدرس ز ی فرم ثبت نام را دی توان  ی ، م دی دادن ثبت نام کن  ی را ی برا دی خواه  یاگر م
http://sos.mo.gov/elections/goVoteMissouri/register.aspx 

Mail to: Family Support Division 
PO BOX 2700
Jefferson City, MO 65102
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( APPENDIX Aاول ) وستیپ

 پوشش سالمت از مشاغل 
 شغل باشد.  قی از طر یپوشش بهداشت  طی د شرادر خانه واج ی شخص نکهی مگر ا دی ساالت ندار نی به ا ییبه پاسخگو یازی ن 
 .دی کن  مه ی دهد ضم ی که پوشش م ی هر شغل ی صفحه را برا نی از ا یکپ  کی 

 .دی ده حی دهد توض ی که پوشش م ی مورد شغل در
نی ا دی کند. شما فقط با یسواالت کمک م نی که به شما در پاسخ به ا دی ببر ییرا در صفحه بعد به کارفرما انی پوشش کارفرما ابزار

 . انی ، نه ابزار پوشش کارفرما دی صفحه را هنگام ارسال درخواست خود وارد کن 

یاطالعات استخدام
.……………………………………………………………………… کارمند ی نام حقوق. 1
.………………………………………………………………  کارمند یاجتماع نی شماره تأم. 2

اطالعات کارمند 
 . نام کارفرما____________________________________________________3

 (_________________________________________EINکارفرما ) یی . شماره شناسا4

_________________________________. آدرس کارفرما___________________5

 . شماره تلفن کارفرما_________________________________________________6

 . شهر____________________________________________________7

 ____________________________________________________التی . ا8

 ____________________________________________________ی. کد پست 9

م؟ی ری تماس بگ می توان  ی م یشغل با چه کس نی در مورد پوشش سالمت کارکنان در ا -10

____________________________________________________

 . شماره تلفن )اگر متفاوت از باال باشد( __________________________________11

 ____________________________________________________ لی می . آدرس ا12

اوسئ؟  ړو  ېک اشتو ی م 3تاسو به په راتلونکو  ای ،  است ی  ړ لپاره و ښښ شوي پو   زی اندړلخوا و مارونکيګ ېتاسو دا مهال د د  ای . ا13

 ( ئ ړ)دوام ورک هو  ▢

13a یکول کنهی نوم ل ې ک ښښ، تاسو کله پو است ی  ې ک ېدور  ېن ی آزمو ای . که تاسو د انتظار   ( شئ؟mm/dd/yyyy _______ ) 

 . ید  ړ لپاره و ښښپو ېدند ې د د ېچ  وکڅ  ئړ ک ستی بل چا نومونه ل د

: ______________________ نوم: _______________________ نوم: _____________________نوم

 ( شئ ړته ال ې مرحل 5 ېک کی تنل ښاو په غو ئیږ نه )دلته ودر  ▢
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 .دییما بگو یکارفرما برا  نیارائه شده توسط ا یاز برنامه بهداشت
 

 ری خ  ▢  بله ▢ارزش *باشد؟ یارهای حداقل مع ی دهد که دارا یرا ارائه م  ی کارفرما برنامه بهداشت  ای به آ14
(:  ی خانوادگ ی مه هاشود )بدون برنا ی ارائه شده به کارمند را شامل م یکه فقط حداقل استانداردها یبرنامه ا  نهی هز نی کمتر ی . برا15

 . کاهش دی حداکثر ، ارائه ده  افتی پردازد در صورت در یرا که کارمند م ی ا مهی دارد ، حق ب  یاگر کارفرما برنامه رفاه
 تحت برنامه رفاه.  شتری ب  ف ی و بدون تخف  اتی هر برنامه ترک دخان  یبرا
a  - طرح پرداخت خواهند کرد؟ ___________  نی ا یچقدر کارکنان برا 
bساالنه   ▢ ماهه  سه ▢ ماه  در بار  دو ▢ هفته  2 هر ؛ ▢ یهفتگ ▢ . چند بار؟ 
 
 

 خواهد کرد؟   جادی ( اییبرنامه )در صورت شناسا دی در سال جد یریی به کارمند چه تغ16
 دهد یارائه نم  یکارمند پوشش بهداشت  ند

کارمند در نظر گرفته شده و   یکه برا  یا  نهی برنامه کم هز مهی فقط حق ب  ای کند  ی به کارمند م یشروع به ارائه پوشش درمان  کارمند
 .( دی مراجعه کن  15برنامه رفاه باشد. به سوال  فی نشان دهنده تخف دی با مهی دهد. * )حق ب  یم ریی حداقل استاندارد ارزش را دارد را تغ

.a  طرح خواهند پرداخت؟ $ _____________ نی ا ی برا مهی کارکنان چقدر حق ب 

.b  ساالنه    ▢  ماهه  سه ▢ ماه  در بار دو ▢  هفته 2 هر ؛ ▢ یهفتگ چند بار؟ 
 : ___________________________________(mm/dd/yyyy) متر / روز / سال( یلی )م ریی تغ خی تار
 
 
ها نباشد ،   نهی هز نی درصد از ا 60مجاز تحت پوشش برنامه کمتر از  یا ی مزا یها نه ی که سهم برنامه از مجموع هز یدر صورت  *
کد درآمد   36B (c) (2) (C) ( ii)از "استاندارد حداقل ارزش" برخوردار است )بخش  انی کارفرما ت ی تحت حما ی طرح بهداشت  کی 

 (. 1986 یداخل
 

 )EMPLOYER COVERAGE TOOL(   ابزار پوشش کارمند
 

که واجد   انیکارفرما یالف در مورد هرگونه پوشش بهداشت  مهی به سواالت ضم ییکمک به پاسخگو یابزار برا نیاز ا
  یشماره گذار ی. اطالعات موجود در کادرهادی، مانند همسر( استفاده کن  یگریاگر از شغل شخص د ی)حت دیهست طیشرا

 A وستیدر پ 14درسوال  دیصفحه با   نیدر ا 14پاسخ سوال   ،مثال  یالف مطابقت دارد. برا مهیضم یبا کادرها ریشده ز
 شود. افتی

 
  یابزار برا کیفرم را پر کند.  هیبق دیو از کارفرما بخواه د یسیبنو 2و   1 یخود را در کادرها  یاجتماع نیو شماره تأم نام

 .دیکن  لیدهد تکم یارائه م یهر کارفرما که پوشش بهداشت
 
 . دیکن لیدهد ، تکم یارائه م یهر کارفرما که پوشش بهداشت یابزار برا کی

 
 قسمت را پر کند.( نی ا دیاطالعات کارمند )کارمند با

 ( ______________________ نیکارمند )اول ، وسط ، آخر ی. نام حقوق1

 کارمند ______________________  یاجتماع نی. شماره تام2

 

 .( ئړوک تنهښپو خهڅ مارونکيګمعلوماتو لپاره له کار  ېکارمند معلومات )د د د

 

 .( دیاطالعات را از کارفرما بخواه نیاطالعات کارمند )ا 3

 . نام کارفرما _____________________ 3

 ( _____________________ EINکارفرما ) یی. شماره شناسا4
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کند(  یآدرس ارسال م ن یرا به ا یخانواده اعالنات تی )بخش حما. آدرس کارفرما 5

 __________________________________________ 

. شماره تلفن کارفرما _____________________ 6

. شهر _____________________ 7

. حالت _____________________ 8

_____________________  ی. کد پست9

م؟یریتماس بگ میتوان یم  یشغل با چه کس نیدر مورد پوشش سالمت کارکنان در ا -10

 _____________________ 

. شماره تلفن )اگر متفاوت از باال باشد( _____________________ 11

_____________________  لیمی. آدرس ا12

طیواجد شرا ندهیماه آ 3شما در  ایکارفرما است  نیپوشش ارائه شده توسط ا طیکارمند در حال حاضر واجد شرا ایبه آ13
 بود؟ دیخواه
 ( ادامه) بله ▢

13a   ی، چه زمان یشیدوره آزما ایدوره انتظار  کی جهی، از جمله در نت ستین طیکارمند امروز واجد شرا کیاگر 
روز / سال( )ادامه(متر /  یلیپوشش است؟ __________________ )م طیکارمند واجد شرا

(دیفرم را به کارمند برگردان نیو ا دیستیبا نجای)ا ریخ ▢   

 .دییما بگو یکارفرما برا نیارائه شده توسط ا یدر مورد برنامه بهداشت
افراد تحت تکفل کارمند شود؟ ایدهد که شامل همسر  یرا ارائه م یکارمند برنامه بهداشت ایآ

شوهر/  زن ▢  انحصارگر ▢ ؟ی افراد چه ، بله ▢   
 (دیبرو 14)به سوال  ریخ ▢   

ارزش باشد*؟  یارهایحداقل مع یدهد که دارا یرا ارائه م یکارفرما برنامه بهداشت ایبه آ14
.a  طرح پرداخت خواهند کرد؟$ ____________  نیا  یچقدر کارکنان برا

bساالنه  ▢ ماهه سه ▢در ماه   بار دو ▢ هفته  2  هر ▢ یهفتگ  ▢. چند بار 

(:  ی خانوادگ ی شود )بدون برنامه ها ی ارائه شده به کارمند را شامل م یکه فقط حداقل استانداردها یبرنامه ا  نهی هز نی کمتر ی . برا15
هر   یرا ب  فی . تخفدی حداکثر ، ارائه ده  افتی پردازد در صورت در یرا که کارمند م ی ا مهی دارد ، حق ب  یاگر کارفرما برنامه رفاه

 تحت برنامه رفاه.  شتری ب  فی بدون تخف و  اتی برنامه ترک دخان 
a  - طرح پرداخت خواهند کرد؟$ ____________  نی ا یچقدر کارکنان برا

bساالنه  ▢ ماهه سه ▢در ماه   بار دو ▢ هفته  2 هر ▢ یهفتگ  ▢. چند بار 

. اگر  دی برو 16کند ، به سوال  یم ریی تغ ی شنهادی پ  یبهداشت  یبرنامه ها دی دان  ی رسد و م یم انی زود به پا یلی خ  یزی اگر سال برنامه ر
 .دی و فرم را به کارمند برگردان  دی ست ی با،  دی دان  ینم

کند؟ ی م جادی ا یریی )در صورت مشخص شدن( چه تغ  د ی سال برنامه جد ی . کارفرما برا6
 دهد یارائه نم یبهداشت  پوشش کارفرما  ▢ 

کارمند در   ی را که فقط برا ی برنامه ا نهی هز نی کمتر مهی حق ب  ای کند  ی به کارکنان م یدرمان  پوشش ارائه به شروع  کارفرما ▢  
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باشد. به سوال   یسالمت   یبرنامه ها فی نشان دهنده تخف دی با مهی دهد.* )حق ب  یم ریی دسترس است و حداقل استاندارد ارزش را دارد تغ
 .( دی مراجعه کن  15
 کبار؟ ی آن طرح را بپردازد؟ $ چند وقت  مهی حق ب   دی کارمند چقدر با  
 یهفتگ ▢

 هفته  2 هر ▢
 ر ماه د دوبار   ▢ 

 کباری  ماه  سه ▢
 انه ی سال ▢
 _____________________________(:mm/dd/yyyy)  متر/روز/سال(:  یلی )م ریی تغ خی تار
 

کارفرما   ت ی تحت حما یمجاز منافع تحت پوشش برنامه ، برابر باشد ، برنامه بهداشت  یها نهی که سهم برنامه از کل هز یدر صورت 
 "استاندارد حداقل ارزش" است   یدارا
 .(1986 ی( کد درآمد داخلii( )ج( )2)ج( )  36Bها )بخش   نه ی هز نی درصد از ا 60از  کمتر

 

  APPENDIX B  (B) یب مهیضم 
 

 ( AI/AN)  خانواده آالسکا یبوم ا ی  ییکایسرخپوست آمر
  ی را با درخواست خود برا نی . ادی کن  لی را تکم مهی ضم نی ا دی آالسکا هست  یبوم ای  ییکای آمر یخانواده هند  یاز اعضا  یکی  ای اگر شما 

 .دی رسال کن پرداخت ا ی ها نهی پوشش سالمت و کمک هز
 

 . دیی ما بگو  یآالسکا برا ی بوم  ای یی کایخانواده سرخپوستان آمر یدر مورد اعضا

 
بهداشت   ی برنامه ها ای  ی ا  لهی بهداشت قب  یهند ، برنامه ها  یتوانند از خدمات بهداشت  یآالسکا م انی و بوم ییکای سرخپوستان آمر

کنند. به   افتی ثبت نام ماهانه در ژه ی و ی کنند و دوره ها می را تقس نهی ممکن است مجبور نباشند هز نی کنند. همچن  افت ی هند در یشهر
 کنند. ی م افتی کمک ممکن را در نی شتری که خانواده شما ب  دی شو  مطمئنتا  دی پاسخ ده ری سوال ز

 
 . دی کن  مهی و ضم هی صفحه ته نی از ا یکپ  کی ،  د ی دار یشتری : اگر افراد ب توجه

 

 AI/AN  1شخص AI/AN  2شخص 

. نام )ها( را در ستون  1 
 دی وارد کن  ی )ها( بعد

 ____________________ نی اول
 ____________________ یان ی م

 ____________________ آخر

 ____________________ نی اول
 ____________________ یان ی م

 ____________________ آخر

فدرال   له ی قب  ک ی . عضو 2
 شناخته شده؟ 

 ر ی خ▢       بله ▢
:  لهی بله ، نام قب  اگر

 ____________________ 
در آنها  یا لهی دولت قب  یها یکه کرس ییها التی ا

:  قرار دارد 
____________________________ 

 ر ی خ ▢    بله ▢
:  لهی بله ، نام قب  اگر

 ____________________ 
در آنها  یا لهی دولت قب  یها یکه کرس ییها التی ا

  :قرار دارد
____________________________ 

شخص تا به    نی ا ای . آ33
هند   یحال از خدمات بهداشت 

،   ی ا له ی ، برنامه بهداشت قب 
هند   ی برنامه بهداشت شهر ای 

  یکی ارجاع به  ق ی از طر ای ، 
برنامه ها خدمات   نی از ا
 کرده است؟  افتی در

 ر ی خ  ▢  بله ▢
  طی فرد واجد شرا ای صورت ، آ نی ا ری غ در

  یهند ، برنامه ها یخدمات از خدمات بهداشت 

  یبهداشت شهر یبرنامه ها ای ،  یا  لهی بهداشت قب 

 است ، یهند شهر
   بله ▢برنامه ها؟   نی از ا یکی با مراجعه به  ای 

 ر ی خ ▢

 ر ی خ  ▢   بله ▢
  طی فرد واجد شرا ای صورت ، آ نی ا ری غ در

  یهند ، برنامه ها یخدمات از خدمات بهداشت 

  یبهداشت شهر یبرنامه ها ای ،  یا  لهی بهداشت قب 

 است ، یهند شهر
  ▢  بله  ▢برنامه ها؟ نی از ا یکی با مراجعه به  ای 

 ری خ
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یافت ی در ی از پولها ی . برخ4
 MO  یممکن است برا 
HealthNet   .حساب نشوند

هر گونه درآمد )نوع ، مقدار  
و تعداد دفعات( گزارش شده  

که شامل   در برنامه خود را
ستی منابع است ، ل نی پول ا

 :دی کن 
ی ا له ی پرداخت سرانه از قب  •

، حقوق   یعی که از منابع طب 
ازی حق امت   ای استفاده ، اجاره 

 شود   یحاصل م
،   یعی پرداخت از منابع طب  •

،   ی ، دامدار ی کشاورز
حق   ا ی ، اجاره  یری گی ماه
که   یینهای از زم ازی امت 

وزارت کشور به عنوان  
 نیی هند تع یامانت  یاراض

کرده است )شامل رزرو و  
 ( یرزرو قبل

پول حاصل از فروش   •
یفرهنگ ت ی که اهم ییزهای چ

 دارند. 

نوع ___________ $ ___________  
___________ نوع   کبار؟ی چند وقت 

___________ $ ___________ چند  
___________ نوع   کبار؟ی وقت 

___________ $ ___________ چند  
 ________ ___ کبار؟ی وقت 

نوع ___________ $ ___________  
___________ نوع   کبار؟ی چند وقت 

___________ $ ___________ چند  
___________ نوع   کبار؟ی وقت 

___________ $ ___________ چند  
 ___________  کبار؟ی وقت 

 (APPENDIX C) یس مہیضم

 برنامه  نی ا لیکمک در تکم
مرسته  ېک ولوړبشپ کیتنلښغو ېد د
 لی، تکم  ایدرخواست مزا  ی. برادیندار C مهیبه ضم یازین MO HealthNet یایمزا افتیدر ایدرخواست  یبرا

  کی دیتوان  یم ای. دیریخانواده تماس بگ  یبانیبا بخش پشت   دیتوان ی، م ییبه تنها گریانجام مشاغل د ایساالنه خود  یبررس
 نییتع یارائه شده است. برا CFR 435.908 42 که توسط   ور، همانط دیکن نییشما تع یندگی نما یمجاز برا ندهی نما
انتصاب را  دیبا دیکرده ا نییمجاز خود تع ندهیکه شما به عنوان نما یو شخص دیکن لیفرم را تکم نیا دیمجاز ، با ندهی نما
ً ی خانواده ممکن است مستق یبانی مجاز ، بخش پشت ندهیدر دسترس بودن نما رغمی. علردیو بپذ ردیبپذ شما ارتباط برقرار  با ما
 .کند

:  رهی شم  فونی زه ، __________________________________________________ د تل

_______________________
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:  SSN ای   DCN____________________________ _________________________ پته

_______________________ 

 لخوا  ې مارن ګد  دلته

:  رهی شم  فونی : ________________________________________________ د تلنوم

_______________________ 

آدرس:   ک ی نالیښ: _______________________________________________ د برادرس 

_______________________ 

 

 . دیمجاز من عمل کن   نده یبه عنوان نما
 ر ی خانواده منصوب شده است. بله خ یبان ی نامه از واحد پشت  افت ی در ی مجاز من برا ندهی فرد / سازمان به عنوان نما نی ا

 مسئوالنه و مسئوالنه نسبت به من عمل خواهد کرد:   ری / سازمان منتخب با هدف ز  فرد
 دو  هر ▢دهد  یرا انجام م ی سازمان  عملکرد  ▢  برنامه ▢     

 
  ی اقدام من و عدم ارائه عمد ای ساالنه  ی درخواست ، بررس  لی تکم ی من برا ط ی کنم از شرا یکه من استخدام م یشخص / سازمان 

. گزارش  دی کار ندار نی به ا یازی مطلع است. شما ن  داد ی رو ای  تی عدم گزارش هرگونه واقع ای اطالعات غلط ، پنهان کردن اطالعات ، 
کنم که من مسئول اطالعات ارائه شده توسط   یمتحده. من درک م االتی ا ای  التی ا نی مقررات ا ای  اتشده توسط هر گونه قانون ، مقرر

 که ممکن است نادرست باشد.  یمجاز خود هستم ، از جمله هر گونه اطالعات  ندهی نما
 

 خ ی تار / شرکت کننده  ی متقاض یامضا

  

 
 : اطالعات ری ت حفاظت شده و سااطالعا  ی درخواست و مجوز افشا

 خانواده دارم  یبان ی واحد پشت  ک ی  نجای من ، ______________________________________________ ، ا
  نی مربوط به ا ی __________________________________________ اطالعات افشا شده شامل درخواست ها

به دست   یبرا  یاقدامات ادار  ای ساالنه   یها ی ، بررس یاطالعات پزشکبه  ی بودن و دسترس ط ی واجد شرا ی ها ه ی برنامه ، اطالع
به   دی سالم با  یمن ی بودن و اطالعات ا طی واجد شرا  یها ه ی اطالع ،آوردن اطالعات از شخص مذکور است. )توجه: درخواست اطالعات  

 کنند. یم یندگی که آنها نما یندگی که در باال نام برده شده ارسال شود ، نه به نما ی شخص
 
  ابدی  ی درخواست و افشاء شدن ادامه م نی مجاز با ا ی اقدام ادار ای ساالنه    یبرنامه ، بررس ییدرخواست افشا و انتشار تا انحالل نها نی ا

شود به با درخواست و   ینامه نوشته باشم. نوع آن لغو نم یاقدام ادار ای نه ساال ی، بررس  ییقبالً در مورد درخواست نها نکهی ، مگر ا
در قبال آنچه   یت ی مسئول چی خانواده ه یبان ی شوم که واحد پشت  ی ( ، متوجه مPHIمحافظت شده ) یاطالعات بهداشت  ی صدور مجوز افشا

 فرم به من ارائه شده است  نی نسخه از ا کی که  رمی پذ یدانم و م یدهد ، ندارد. من م یاطالعات افشا شده رخ م یبرا
 . 
 

 ادامه داد:  (Appendix C) یس مهیضم
 

 : مجاز  ندهیانتصاب نما رش ی و پذ رش یپذ
 ____ من ، )نام چاپ شده( ______________________________ شماره تلفن ________________ 

 ________________________________________________________________  ینشان
 
 

  ی برنامه ، بررس لی تکم ی/ شرکت کننده که برا ی متقاض طی ( و از شراست ی سازمان قابل اجرا ن  یبزرگتر هستم )برا  ای ساله  18من 
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سازمان( عمداً اطالعات غلط ارائه نخواهم داد ،   نی ا ای دارم. من ) یاز آنها الزم است ، آگاه یندگی به نما یندگی اقدام نما ای ساالنه 
 دهم  یگزارش نم ای کنم  ینماطالعات را پنهان 

 متحده گزارش شود.  االت ی ا ای  الت ی مقررات آن ا ای که الزم است توسط هر قانون ، مقررات  یحادثه ا  ای  ت ی واقع هر
. من از محرمانه  رمی پذ یداده شد را م حی که در باال توض یدوره و مقصد ی مجاز برا ندهی انتصاب نما له ی وس نی سازمان( بد نی ا ای ) من

مربوط به محرمانه   ی ، مقررات ، مقررات و دستورالعمل ها نی مجاز مطابق قوان  ندهی که ممکن است به عنوان نما یبودن تمام اطالعات 
 کنم.  ی کنم ، محافظت م افتی در یو محل یالت ی بودن فدرال ، ا

 خ ی تار مجاز  ندهی نما یمضاا
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