درخواست برای پوشش بهداشت و کمک هزینه های پرداخت

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

▪ برنامه های بیمه درمانی خصوصی مقرون به صرفه که جامع را ارائه می دهند
پوشش به شما کمک می کند تا خوب بمانید.
▪ یک اعتبار مالیاتی جدید که می تواند بالفاصله به پرداخت حق بیمه شما برای پوشش
درمانی کمک کند.
▪ بیمه رایگان یا کم هزینه از .MO HealthNet
حتی اگر  94000دالر در سال (برای خانواده  4نفره) درآمد دارید  ،ممکن است واجد
.شرایط یک برنامه رایگان یا کم هزینه باشید

چه کسی می تواند از این برنامه استفاده کند؟

از این برنامه برای درخواست برای هر کسی در خانواده خود استفاده کنید.
▪ حتی اگر شما یا فرزندتان قبالً تحت پوشش بهداشتی هستید  ،درخواست دهید .ممکن
است واجد شرایط پوشش کم هزینه یا رایگان باشید.
▪ خانواده هایی که شامل مهاجران می شود می توانند درخواست دهند .حتی اگر واجد
شرایط تحت پوشش قرار گرفتن نیستید  ،می توانید برای فرزند خود درخواست دهید.
درخواست نمی تواند بر وضعیت مهاجرت یا شانس اقامت دائم یا شهروند شما تأثیر
بگذارد.
▪اگر فردی به شما در پر کردن این برنامه کمک می کند  ،ممکن است الزم باشد
ضمیمه  Cرا کامل کنید.

سریعتر به صورت آنالین
درخواست دهید
آنچه ممکن است برای اعمال نیاز داشته باشید

هسریعتر درخواست آنالین در mydss.mo.gov
• شماره های تأمین اجتماعی (یا شماره گواهی نامه برای مهاجران قانونی
که نیاز به بیمه دارند)
• ونکي کارفرمایان و اطالعات درآمد برای همه افراد خانواده شما (به
عنوان مثال  ،از حقوق  ،فرم  ، W-2یا صورتحساب حقوق و مالیات).
• شمیر شماره بیمه نامه برای هر بیمه درمانی فعلی.
• معلومات اطالعات مربوط به بیمه درمانی مرتبط با شغل به خانواده شما.

چرا ما این اطالعات را درخواست می کنیم؟
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ما در مورد درآمد و سایر اطالعات می پرسیم تا به شما
اطالع دهیم تحت چه شرایطی واجد شرایط هستید و آیا می
توانید برای پرداخت هزینه آن کمک بگیرید.
ما تمام اطالعاتی را که ارائه می دهید خصوصی و ایمن
نگه می داریم ،
مطابق قانون

درخواست تکمیل شده و امضا شده خود را به آدرس صفحه هشتم ارسال کنید.
اگر همه اطالعات مورد نیاز خود را ندارید  ،درخواست خود را امضا کرده و
ارسال کنید .ما با شما پیگیری می کنیم .در مراحل بعدی دستورالعمل هایی
برای تکمیل درخواست پوشش سالمت خود دریافت خواهید کرد .اگر از ما
خبری ندارید  ،با شماره  1-855-373-9994تماس بگیرید .پر کردن این
برنامه به این معنی نیست که شما باید از پوشش درمانی برخوردار شوید

بعد از این چه خواهد شد؟

با این برنامه کمک بگیرید

آنالینmydss.mo.gov:
تلفن :با مرکز تماس ما با شماره 1-855-373-9994تماس بگیرید
شخصاً :ممکن است مشاورانی در دفتر پشتیبانی محلی خانواده یا منطقه شما وجود داشته
باشند که می توانند کمک کنند.
 HealthCare.govدیدن کنید یا با شماره  1-800-318-2596تماس بگیرید
برای اطالعات بیشتر
En Español: Llame a nuestro centro de ayuda gratis al 1-855-373-9994.
TTY users call 1-800-735-2966.

مرحله 1

درباره بزرگساالنی که تماس اصلی ما برای این برنامه هستند  ،به ما بگویید

)..ما به یک فرد بزرگسال در خانواده نیاز داریم تا تماس گیرنده درخواست شما باشد(
د مدرسه دولتی میسوری

آیا این برنامه را از
کودک دارای مجوز

دیگر

. 1نام حقوقی (نام  ،نام خانوادگی  ،نام خانوادگی و پسوند)

 .2آدرس منزل (در صورت نداشتن آدرس خالی بگذارید).
 .4شهر

8.

 .5ایادولت

 .3شماره آپارتمان یا سوئیت
 .7کشور

6کد پستی

اگر آدرس پستی شما با آدرس خانه شما یکی است  ،اینجا را بررسی کنید .اگر یکسان نیست  ،باید آدرس پستی خود را در زیر به ما بدهید:
9.

اینجا را بررسی کنید که آیا آدرس ایمیل ارسال شده در خانه ایمن است یا خیر .کد مجوز را در خانه امن
کنید
 .10آدرس پستی
12.شهر
 .16به شماره تلفن
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 .11اپارتمان یا سویټ نمبر
 .13ادولت

 .14کد پستی

 .15شهری که ساکن آن هستید
 .17سایر شماره ها و انواع تلفن (پیام  ،محل کار  ،تلفن همراه)

 .18آیا می خواهید اطالعاتی در مورد این برنامه از طریق ایمیل
دریافت کنیدمعلومات ترالسه کړئ؟

آره

خیر

:بریښنالیک:

 .19زبان مکتوب یا گفتاری مورد عالقه شما (اگر انگلیسی نیست) چیست

به روز رسانی پوشش در سالهای آینده
برای سهولت در تعیین صالحیت خود برای کمک به پرداخت هزینه های درمان در سالهای آینده  ،موافقت می کنم که به واحد حمایت
خانواده اجازه دهم از داده های درآمد  ،از جمله اطالعات اظهارنامه مالیاتی استفاده کند.
واحد پشتیبانی خانواده یک اعالن برای من ارسال می کند  ،اجازه می دهم تغییری ایجاد کنم و هر زمان که بخواهم می توانم
انتخاب را رها کنم.
بله  ،به طور خودکار توانایی خود را برای آینده تجدید کنید
▢  5سال (حداکثر تعداد سالهای گذشته)  ،یا برای چند سال کوتاه:
 4سال
 3سال
 2سال
 1سال
از اطالعات اظهارنامه مالیاتی برای به روز رسانی پوشش من استفاده نکنید

مرحله  2درباره متقاضی و خانواده به ما بگویید
میزان کمک یا نوع برنامه ای که واجد شرایط هستید بستگی به خانواده شما و افراد وابسته به آنها دارد
درآمد .این اطالعات به ما کمک می کند تا مطمئن شویم هر کس بهترین پوشش ممکن را دارد.
درباره همه اعضای خانواده که با شما زندگی می کنند برای ما بگویید .در صورت تسلیم مالیات  ،ما باید در مورد همه افرادی که در
اظهارنامه مالیاتی شما هستند اطالعاتی کسب کنیم( .شما
برای دریافت پوشش درمانی نیازی به مالیات نیست).

انجام دهید:
• خودتان (متقاضی)
• همسر شما
• فرزندان زیر  21سال شما که با شما زندگی می کنند
• شریک مجرد شما که نیاز به پوشش بهداشتی دارد
• والدین هر کودکی که نیاز به پوشش بهداشتی دارد
• هر کس را در اظهارنامه مالیاتی خود بگنجانید  ،حتی اگر با شما زندگی نکند
• هر فرد دیگری زیر  21سال که از او مراقبت می کنید و با شما زندگی می کند

شما نباید شامل موارد زیر باشید:
• شریک مجرد شما که نیازی به پوشش پزشکی ندارد
• هم فرزندان مجرد شما
والدین شما که با شما زندگی می کنند  ،اما پرونده اظهارنامه مالیاتی خود را تنظیم می کنند (اگر باالی  21سال دارید)
• سایر اقوام بزرگسال که مالیات خود را پرداخت می کنند.
مرحله  2را برای هر یک از اعضای خانواده خود تکمیل کنید .از خودت شروع کن! سپس بزرگساالن و کودکان بیشتری اضافه
کنید .اگر بیش از  2نفر در خانواده خود دارید  ،باید  5 - 4نسخه اضافی از پایان تهیه کنید تا برای هر فرد اضافی نسخه های
اضافی تهیه کنید و برای هر فرد اضافی نسخه های اضافی تهیه کنید و آنها را ضمیمه کنید.
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ما تمام اطالعاتی را که ارائه می دهید  ،مطابق قانون  ،خصوصی و ایمن نگه می داریم .ما فقط از اطالعات شخصی خود برای
بررسی اینکه آیا واجد شرایط پوشش بهداشتی هستید یا نه استفاده خواهیم کرد .شما نیازی به ارائه وضعیت مهاجرت یا شماره امنیت
اقتصادی ( )SSNبرای اعضای خانواده خود ندارید که نیازی به پوشش بهداشتی ندارند.

مرحله  :2شخص ( 1شروع با خود  /متقاضی)
در صورت ارائه پرونده  ،مرحله  2را برای خود  ،همسر و فرزندان خود که با شما و  /یا هر شخص دیگری در همان
مالیات بر درآمد فدرال شما زندگی می کنند  ،کامل کنید .برای اطالعات بیشتر در مورد افرادی که باید شامل شوند به
صفحه  1مراجعه کنید .اگر اظهارنامه مالیاتی ارائه نکرده اید  ،به یاد داشته باشید که هنوز اعضای خانواده خود را که با
شما زندگی می کنند اضافه کنید.
 .1نام حقوقی (نام  ،نام میانی  ،نام خانوادگی و ضمیمه)..........
 . 2رابطه با شما؟ ............. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ............... ................. ..
 .3تاریخ تولد (............. ............... ................. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. )mm / dd / yyyy
▢ زن
 .4جنسیت ▢ :مرد
▢ ناشناس
▢ نه
 .5ایاالت متحده با تجربه ▢ :بله
 .6شماره تأمین اجتماعی (.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .............................. ) SSN
.. .. .. ... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
اگر می خواهید پوشش بهداشتی داشته باشید و  SSNداشته باشید  ،به این مورد نیاز داریم .اگر حتی نمی خواهید تحت
پوشش بهداشتی قرار بگیرید  ،ارائه  SSNمی تواند مفید باشد زیرا این امر می تواند روند درخواست را تسریع کند .ما
از  SSNها برای بررسی درآمد و سایر اطالعات استفاده می کنیم تا ببینیم چه افرادی واجد شرایط کمک به هزینه های
پوشش سالمت هستند .اگر کسی برای دریافت  SSNکمک می خواهد  ،با شماره  1-800-772-1213تماس بگیرید یا از
 socialsecurity.govدیدن کنید .کاربران  TTYباید با  1-800-325-0778تماس بگیرند.
 .7اگر عضو قبیله سرخپوستان هند یا آالسکا هستید  ،اینجا را بررسی کنید و ضمیمه  Bرا پر کنید.
 .8آیا به پوشش بهداشتی نیاز دارید؟ (حتی اگر بیمه دارید  ،ممکن است برنامه ای با پوشش بهتر یا هزینه های کمتر
وجود داشته باشد).
نه اگر خیر  ،به پرسش درآمد در صفحه  3بپردازید.
بقیه این صفحه را خالی بگذارید.

آره .اگر چنین است  ،به تمام سواالت زیر پاسخ دهید.

 .. 9اگر اسپانیایی/التین  ،قومیت (اختیاری  -همه موارد را بررسی کنید).
د ممکزیکی

آمریکایی مکزیکی

شیکانو/یو

پورتوریکویی

کوبا

دیگر

 .. 10مسابقه (اختیاری  -همه موارد کاربردی را بررسی کنید).
□ سفید □ سرخپوست آمریکایی یا بومی آالسکا □ فیلیپین □ ویتنامی □ گامانیا یا چامورو □ سیاه یا آفریقایی آمریکایی
□ ژاپنی □ دیگر آسیایی □ هند آسیایی □ کره □ بومی هاوایی □ دیگر جزیره اقیانوس آرام □ چینی □ دیگر
.11ایا تاسو د متحده ایاالتو اتباع یا د متحده ایاالتو اتباع یاست؟ ▢ هو ▢ نه.
 .. 12اگر شهروند ایاالت متحده یا شهروند ایاالت متحده نیستید  ،آیا شرایط مهاجرت واجد شرایط را دارید؟
بله تاریخ ورود ______________________________ :شماره شناسنامه خود را در زیر وارد کنید.
 .aنوع سند مهاجرت _ شماره شناسه سند.
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 .bآیا از سال  1996در ایاالت متحده زندگی می کنید؟ ▢ بله ▢ خیر
 .cآیا شما یا همسر یا والدین خود جانباز یا از اعضای فعال ارتش ایاالت متحده هستید؟ ▢ بله ▢ خیر
د اگر کمتر از  5سال در ایاالت متحده بوده اید  ،لطفا وضعیت مهاجرت خود را (پناهنده  ،پناهجو و غیره) وارد کنید
_________________

▢ خیر
 . 13آیا باردار هستید؟ ▢ بله
اگر بله  ،چند فرزند در این دوران بارداری انتظار می رود؟ "تاریخ مورد انتظار شما چیست؟"
 . 14آیا  18و  56ساله هستید و خدمات تنظیم خانواده (پیشگیری از بارداری  ،صفحه نمایش و غیره) دارید؟
▢ بله ▢ خیر
 .15آیا حداقل با یک کودک زیر  19سال زندگی می کنید و آیا شخص واقعی مراقبت از آن کودک هستید؟ ▢ بله
▢ خیر
 .16آیا شما دانشجوی تمام وقت هستید؟ ▢ بله ▢ خیر
اگر بله  ،نوع مدرسه (دبیرستان  ،کالج و غیره) ________________________ تاریخ فارغ التحصیلی مورد انتظار
چیست؟ _____________
 . 17آیا در سن  18سالگی یا بیشتر تحت مراقبت ویژه هستید؟ ▢ بله ▢ خیر
 .18اگر زیر  18سال دارید  ،آیا والدینی دارید که برای میسوری کار می کنند؟ ▢ بله ▢ خیر
 .19آیا قصد دارید سال آینده مالیات بر درآمد فدرال را برگردانید؟
(حتی اگر بازپرداخت مالیات بر درآمد فدرال ارائه ندهید  ،می توانید برای بیمه درمانی اقدام کنید).
آره .اگر بله  ،لطفا ً به سواالت  a-cپاسخ دهید .نه در غیر اینصورت  ،ساالت خود را ج مطرح کنید.
 .aآیا با همسرتان پرونده مشترک تشکیل می دهید؟ ▢ بله ▢ خیر
اگر بله  ،نام همسر  /همسر:
 .bآیا ادعای انحصار اظهارنامه مالیاتی خود را دارید؟ بله خیر
اگر بله  ،نام (ها) …………………………………………………… ..
 .cآیا به اظهارنامه مالیاتی شخص دیگری اعتماد می کنید؟ ▢ بله ▢ خیر
اگر بله  ،لطفا ً نام متصدی مالیات را ذکر کنید......................................:
چه نسبتی با متصدی مالیات دارید؟..………………………………………… :

مرحله  :2شخص ( 1با خودتان ادامه دهید)
اطالعات مربوط به شغل و درآمد

▢ به کار گرفته شده
اگر در حال حاضر شاغل هستید  ،درآمد خود را برای ما بگویید .با سوال  20شروع کنید.

▢ بیکار
به سوال  29بروید
▢ خویش فرما
به سوال  28بروید

شغل فعلی :1
 .20نام و آدرس کارفرما________________________________________
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 .21شماره تلفن کارفرما_________________________________________
 .22دستمزد/نکات (قبل از مالیات) ▢ ساعتی ▢ هفتگی ▢ هر  2هفته ▢ دو بار در ماه ▢ ماهانه ساالنه
_________________________ $
 .23میانگین ساعات کار در هر هفته____________________________________:

 .24تاریخ شروع کار__________________________________________:
شغل فعلی :2
 .24نام و آدرس کارفرما________________________________________________
 .25شماره تلفن کارفرما________________________________________________
 .26دستمزد/نکات (قبل از مالیات) ▢ ساعتی ▢ هفتگی ▢ هر  2هفته ▢ دو بار در ماه ▢ ماهانه ساالنه
_________________________ $
 .27در سال گذشته  ،آیا شما:
▢ تغییر شغل

▢ دست از کار بکشید

▢ ساعات کمتری را شروع کنید

▢ هیچکدام از اینه

 .28در صورت مشاغل آزاد  ،موارد زیر را پاسخ دهید سواالت:
آ .نوع کار ____________________________________
ب در این ماه چقدر درآمد خالص (سود پس از پرداخت هزینه های کسب و کار) از مشاغل آزاد دریافت خواهید کرد؟
_______________________________________ $
 .29سایر درآمدها در این ماه :همه موارد مورد بررسی را بررسی کنید و مقدار و تعداد دفعات دریافت آن را اعالم کنید.
توجه :انواع درآمد شامل حمایت از کودکان  ،مزایای جانبازان  ،هدایا
درآمد امنیتی اضافی ) ، (Supplemental Security Income)(SSIپرداختهای سرخپوستان آمریکایی/آالسکا
و کمک آموزشی برای انواع خاصی از  MO HealthNetمعاونت محسوب نمی شوند .فقط در صورتی که برای فردی 65
سال یا بیشتر یا دارای معلولیت درخواست می کنید  ،از این نوع درآمد برای ما بگویید.
هیچکدام
▢ نفقه  ___________ $دریافت کرد؟ چند وقت؟ ___________
▢ بیکاری  ________________ $چند وقت یکبار؟ ___________
▢ کشاورزی خالص/ماهیگیری  ___________ $چند وقت یکبار؟ ___________
▢ حقوق بازنشستگی  ___________ $چند وقت یکبار؟ ___________
▢ اجاره خالص/حق امتیاز  ___________ $چند وقت یکبار؟ ___________
▢ تامین اجتماعی  ___________ $چند وقت یکبار؟ ___________
▢ درآمد دیگر  ___________ $چند وقت یکبار؟ ___________
▢ حسابهای بازنشستگی  ___________ $چند وقت یکبار؟ ___________
▢ نوع ___________

 .30تخفیفات :همه موارد کاربردی را بررسی کنید و مبلغ و دفعات پرداخت آن را اعالم کنید.
اگر مبلغی را که می توانید در اظهارنامه مالیات بر درآمد فدرال کسر کنید بپردازید  ،اطالع از آنها می تواند هزینه
پوشش درمانی را کمی کمتر کند.
توجه :نباید هزینه ای را که قبالً در نظر گرفته اید در پاسخ به مشاغل خالص لحاظ کنید (سوال .)b 28
نفقه پرداخت شده  __________ $چند وقت یکبار؟___________
کسرهای دیگر  ___________ $چند وقت یکبار؟ ___________
سود وام دانشجویی  ___________ $چند وقت یکبار؟ ___________
نوع ___________
 .31درآمد سالیانه :فقط در صورتی که درآمد شما ماه به ماه تغییر کند تکمیل کنید.
اگر انتظار تغییر در درآمد ماهانه خود را ندارید  ،به نفر بعدی بروید.
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کل درآمد شما در سال جاری

کل درآمد شما در سال آینده (اگر فکر می کنید متفاوت خواهد
بود)

$

$

با تشکر! این تنها چیزی است که ما باید در مورد شما بدانیم.

لطفا ً صفحات  4و  5را برای سایر اعضای خانواده تکمیل کنید  ،در صورت لزوم نسخه تهیه کنید.

مرحله  :2شخص #

(لطفا ً افراد اضافی را به عنوان افراد  4 ، 3 ، 2و غیره ذکر کنید)

در صورت ارائه اظهارنامه  ،مرحله  2را برای همسر/شریک و فرزندان خود که با شما زندگی می کنند و/یا هر کسی که
در همان مالیات بر درآمد فدرال شما زندگی می کند تکمیل کنید .برای اطالعات بیشتر در مورد اینکه چه افرادی را شامل
شوند به صفحه  1مراجعه کنید .اگر اظهارنامه مالیاتی نمی دهید  ،به یاد داشته باشید که اعضای خانواده خود را که با شما
زندگی می کنند  ،همچنان اضافه کنید.
 .1نام حقوقی (نام  ،نام خانوادگی  ،نام خانوادگی و پسوند) _________________________________
 . 2رابطه با شما؟ _________________________________
 .3تاریخ تولد (_________________________________ )mm/dd/yyyy
▢ زن
 .4جنسیت ▢ :مرد
▢ ناشناس
 .5جانباز ایاالت متحده ▢ :بله ▢ نه
 .6آیا این فرد در همان نشانی با شما زندگی می کند؟ بله خیر اگر نه  ،آدرس لیست _______________

 .7شماره تأمین اجتماعی ( .________________ )SSNما برای هر فردی که خواهان پوشش بهداشتی و دارای SSN
است به این نیاز داریم.
اگر شماره ای ندارد  ،آیا برای شماره درخواست کرده اید؟ بله خیر اگر نه  ،دلیل:
___________________________________________
 .8اگر عضو قبیله سرخپوستان آمریکایی یا بومی آالسکا هستید  ،اینجا را بررسی کنید و ضمیمه  Bرا پر کنید.
 .9اگر اسپانیایی/التین  ،قومیت (اختیاری  -همه موارد را بررسی کنید).
▢ مکزیکی ▢ آمریکایی مکزیکی ▢ شیکانو/اے ▢ پورتوریکو ▢ کوبا ▢ دیگر
 .10مسابقه (اختیاری  -همه موارد کاربردی را بررسی کنید).
▢ سفید
▢ سرخپوست آمریکایی یا بومی آالسکا
▢ فیلیپینی
▢ ویتنامی
▢ گوآمانی یا چامورو
▢ سیاه پوست یا آمریکایی آفریقایی تبار
▢ ژاپنی
▢ آسیایی دیگر
▢ ساموآ
▢ هندی آسیایی
▢ چینی ها
▢ کورین
▢ بومی هاوایی
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▢ دیگر جزیره اقیانوس آرام
▢ دیگر.
 .11آیا این شخص نیاز به پوشش بهداشتی دارد؟ (حتی اگر بیمه داشته باشد  ،ممکن است برنامه ای با پوشش بهتر یا هزینه های
کمتر وجود داشته باشد).
▢ نه اگر نه  ،از درآمد رد شوید سواالت در صفحه .5
▢ آره .اگر بله  ،به تمام سواالت زیر پاسخ دهید.
بقیه این صفحه را خالی بگذارید.
 .12آیا این شخص شهروند ایاالت متحده است یا تبعه ایاالت متحده است؟ □ بله □ خیر.
اگر سند تأیید ملی ایاالت متحده Cert. of Naturalization □ :یا تابعیت □ گذرنامه ▢ ( I-551کارت اقامت دائم).
 .13اگر این شخص شهروند ایاالت متحده یا تبعه ایاالت متحده نیست  ،آیا دارای شرایط مهاجرت واجد شرایط است؟
آره .تاریخ ورود ______________________________ :شماره سند را در زیر وارد کنید.
آ .نوع سند مهاجرت شماره شناسنامه سند.
 .13اگر این شخص شهروند ایاالت متحده یا تبعه ایاالت متحده نیست  ،آیا دارای شرایط مهاجرت واجد شرایط است؟
▢ آره .تاریخ ورود ______________________________ :شماره سند را در زیر وارد کنید.
. aنوع سند مهاجرت شماره شناسنامه سند________________________
 .bآیا از سال  1996در ایاالت متحده زندگی می کند؟▢ بله ▢ خیر
 .cآیا او یا همسر یا والدینش جانباز هستند یا از اعضای فعال ارتش ایاالت متحده هستند؟ ▢ بله ▢ خیر
د اگر کمتر از  5سال در ایاالت متحده است  ،لطفا ً وضعیت مهاجرت (پناهنده  ،پناهجو  ،و غیره) را وارد کنید
_________________
 .14آیا این شخص باردار است؟▢ بله ▢ خیر
اگر بله  ،چند نوزاد در این دوران بارداری انتظار می رود؟ _______
سررسید مورد انتظار چیست؟ _______________
 .15آیا این شخص اخیرا ً پوشش بیمه درمانی خود را از دست داده است؟▢ بله ▢ خیر اگر بله  ،تاریخ ضرر____________ :
دلیل_____________________ :
 .16اگر این فرد زیر  18سال سن دارد  ،آیا والدین کارمند ایالت میسوری هستند؟ بله خیر
 .17آیا این شخص یک زن  18تا  56ساله است و نیاز به خدمات تنظیم خانواده (پیشگیری از بارداری  ،صفحه نمایش  STDو
غیره) دارد؟ ▢ بله ▢ خیر
 -18آیا او حداقل با یک کودک زیر  19سال زندگی می کند و آیا او اصلی ترین فردی است که از این کودک مراقبت می کند؟▢
بله ▢ خیر
 -19آیا شخص از طریق شغلی بیمه داشته و ظرف  3ماه گذشته آن را از دست داده است؟
▢ بله▢ خیر اگر بله  ،تاریخ پایان .b ________ :دلیل پایان بیمه__________________ :
 .20آیا این شخص دانشجوی تمام وقت است؟ ▢ بله ▢ خیر
اگر بله  ،نوع مدرسه (دبیرستان  ،دانشگاه و غیره) ________________________ تاریخ فارغ التحصیلی مورد انتظار
چیست؟ ______________
 .21آیا این شخص در سن  18سالگی یا بیشتر تحت سرپرستی بوده است؟ ▢ بله ▢ خیر
 .22آیا این شخص قصد دارد سال بعد مالیات بر درآمد فدرال ارائه دهد؟
(این شخص همچنان می تواند برای بیمه درمانی اقدام کند حتی اگر اظهارنامه مالیاتی بر درآمد فدرال ارائه نکند).
بله اگر بله  ،لطفا ً به سواالت  a-cپاسخ دهید .نه اگر نه  ،به سوال  cبروید.
آ .آیا این شخص به طور مشترک با همسر پرونده تشکیل می دهد؟ ▢ بله ▢ خیر
اگر بله  ،نام همسر________________________ :
ب آیا این شخص ادعای وابستگی به اظهارنامه مالیاتی شما را دارد؟ ▢ بله ▢ خیر
اگر بله  ،نام (های) افراد وابسته__________________ :
ج آیا این شخص وابسته به اظهارنامه مالیاتی شخص دیگری است؟ ▢ بله ▢ خیر
اگر بله  ،نام (های) متصدی مالیات____________________________________ :
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مرحله  :2شخص #

(لطفا افراد اضافی را به عنوان افراد  4 ، 3 ، 2و غیره لیست کنید)

اطالعات مربوط به شغل و درآمد
شاغل
اگر این فرد در حال حاضر شاغل است  ،از درآمد خود برای ما بگویید .با س 22ال  22شروع کنید.
شاغل نیست
به سوال  34بروید
▢ خود اشتغالی
به سوال  33بروید

شغل فعلی :1
 .28نام و آدرس کارفرما ________________________________________
 .29شماره تلفن کارفرما _________________________________________
 .30دستمزد/نکات (قبل از مالیات) ▢ ساعتی ▢ هفتگی ▢ هر  2هفته ▢ دو بار در ماه ▢ ماهانه ساالنه
_________________________ $
 .31میانگین ساعات کار در هر هفته____________________________________:
 .32تاریخ شروع کار__________________________________________:
_________________________ $
 .33در سال گذشته  ،آیا شما:
▢ تغییر شغل

▢ دست از کار بکشید

▢ ساعات کمتری را شروع کنید

▢ هیچکدام از اینه

 .34در صورت مشاغل آزاد  ،موارد زیر را پاسخ دهید سواالت:
آ  .نوع کار ____________________________________
ب در این ماه چقدر درآمد خالص (سود پس از پرداخت هزینه های کسب و کار) از مشاغل آزاد دریافت خواهید کرد؟
_______________________________________ $
 .35سایر درآمدها در این ماه :همه موارد مورد بررسی را بررسی کنید و مقدار و تعداد دفعات دریافت آن را اعالم کنید.
توجه :انواع درآمد شامل حمایت از کودکان  ،مزایای جانبازان  ،هدایا
درآمد امنیتی اضافی ) ، (Supplemental Security Income)(SSIپرداختهای سرخپوستان آمریکایی/آالسکا و
کمک آموزشی برای انواع خاصی از  MO HealthNetمعاونت محسوب نمی شوند .فقط در صورتی که برای فردی
 65سال یا بیشتر یا دارای معلولیت درخواست می کنید  ،از این نوع درآمد برای ما بگویید.
هیچکدام
▢ نفقه  ___________ $دریافت کرد؟ چند وقت؟ ___________
▢ بیکاری  ________________ $چند وقت یکبار؟ ___________
▢ کشاورزی خالص/ماهیگیری  ___________ $چند وقت یکبار؟ ___________
▢ حقوق بازنشستگی  ___________ $چند وقت یکبار؟ ___________
▢ اجاره خالص/حق امتیاز  ___________ $چند وقت یکبار؟ ___________
▢ تامین اجتماعی  ___________ $چند وقت یکبار؟ ___________
▢ درآمد دیگر  ___________ $چند وقت یکبار؟ ___________
▢ حسابهای بازنشستگی  ___________ $چند وقت یکبار؟ ___________
▢ نوع ___________
 .36تخفیفات :همه موارد کاربردی را بررسی کنید و مبلغ و دفعات پرداخت آن را اعالم کنید.
اگر مبلغی را که می توانید در اظهارنامه مالیات بر درآمد فدرال کسر کنید بپردازید  ،اطالع از آنها می تواند هزینه
پوشش درمانی را کمی کمتر کند.
توجه :نباید هزینه ای را که قبالً در نظر گرفته اید در پاسخ به مشاغل خالص لحاظ کنید (سوال .)b 26
نفقه پرداخت شده  __________ $چند وقت یکبار؟___________
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کسرهای دیگر  ___________ $چند وقت یکبار؟ ___________
سود وام دانشجویی  ___________ $چند وقت یکبار؟ ___________
نوع ___________
 .37درآمد سالیانه :فقط در صورتی که درآمد شما ماه به ماه تغییر کند تکمیل کنید.
اگر انتظار تغییر در درآمد ماهانه خود را ندارید  ،به نفر بعدی بروید.
کل درآمد شما در سال جاری

کل درآمد شما در سال آینده (اگر فکر می کنید متفاوت خواهد
بود)

$

$

با تشکر! این تنها چیزی است که ما باید در مورد شما بدانیم.

لطفا ً صفحات  4و  5را برای سایر اعضای خانواده تکمیل کنید  ،در صورت لزوم نسخه تهیه کنید.

مرحله  :3پوشش سالمت خانواده شما
به این سواالت برای هرکسی که نیاز به پوشش بهداشتی دارد پاسخ دهید.
 .1آیا کسی در پوشش مراقبت های بهداشتی از موارد زیر ثبت نام کرده است؟

▢ خیر  ،اگر نه  ،مرحله  4را ادامه دهید.
▢ آره .اگر بله  ،نوع پوشش را بررسی کنید و نمودار زیر را کامل کنید:
▢ MO HealthNet
▢ سپاه صلح
▢ مدیکر
▢ برنامه های مراقبت های بهداشتی VA
▢ بیمه تحت حمایت کارفرما
▢ ( TRICARE /CHAMPUSآیا مراقبت مستقیم از خط وظیفه را بررسی نکنید)
▢ سایر بیمه های درمانی
لطفا اطالعات زیر را تکمیل کنید:

شماره بیمه نامه  /شماره ادعای مدیکر:
اسم گروه:
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طرح :1

طرح :2

متقاضی (ها):

متقاضی (ها):

شماره گروه:
نام شرکت بیمه::
نام دارنده بیمه نامه:
دارنده خط مشیSSN:
دارنده بیمه نامه تاریخ تولد:

 .2آیا این بیمه درمانی شامل مزایای کامل زایمان از جمله مراقبت های قبل از زایمان  ،زایمان و زایمان می شود؟ ▢ بله ▢ خیر
 .3آیا کسی که در این برنامه ذکر شده است پوشش بهداشتی را از طریق شغل ارائه می دهد؟ بله را بررسی کنید حتی اگر پوشش از
شخص دیگری باشد
شغل  ،مانند والدین یا همسر.
▢ آره .اگر بله  ،باید ضمیمه  Aرا تکمیل کرده و شامل آن شوید .آیا این برنامه مزایای کارکنان دولتی است؟ ▢ بله ▢ خیر
▢ اگر نه  ،به مرحله  4ادامه دهید.

مرحله :4
 .1آیا کسی در برنامه در  3ماه گذشته خدمات پزشکی دریافت کرده است؟ ▢ نه ▢ بله  ،اگر چنین است چه کسی؟
________________________________
لطفا ً درآمد خانواده را از  3ماه قبل وارد کنید 2 ___________ :ماه پیش 1 ___________ :ماه پیش___________ :
 .2آیا کسی در برنامه از دخانیات استفاده می کند؟ ▢ نه ▢ بله  ،اگر چنین است چه کسی؟
_________________________________________
 .3آیا کسی در درخواست در زندان یا زندان است؟▢ نه ▢ بله  ،اگر چنین است چه کسی؟
__________________________________________
 .4آیا فرد دستگیر شده اما محکوم نشده است؟ بله خیر تاریخ انتشار مورد انتظار برای این فرد کیست؟ ___________
 .5آیا کسی برای دریافت مزایای افراد نابینای خانوار درخواست می کند؟ ▢ نه▢ بله  ،اگر چنین است چه کسی؟
___________________________________
 .6آیا کسی متقاضی دریافت مزایای خانوار معلول است؟ ▢ نه ▢ بله  ،اگر چنین است چه کسی؟
________________________________
 .7آیا کسی از اعضای خانواده که برای دریافت مزایا درخواست می کند  ،دارای سالمت جسمی  ،روحی یا احساسی است که باعث
محدودیت در فعالیت ها می شود (مانند
حمام کردن  ،لباس پوشیدن  ،کارهای روزانه و غیره)؟ ▢ نه▢ بله  ،اگر هست کی؟
______________________________________________
 .8آیا کسی در خانواده ای که درخواست مزایا می کند در یک مرکز درمانی یا خانه سالمندان زندگی می کند؟ ▢ نه▢ بله  ،اگر
هست کی؟ ___________________
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مرحله  :5این برنامه را بخوانید و امضا کنید.
حقوق و مسئولیت های MO HealthNet
لطفا با دقت بخوانید و در زیر امضا کنید
• من/ما موافقت می کنیم که شماره های تأمین اجتماعی را برای همه افرادی که برای MO HealthNet
درخواست می کنند مطابق قانون ارائه دهیم .اجتماعی
از شماره امنیتی برای تعیین صالحیت و تأیید اطالعات استفاده می شود.
• من/ما موافقت می کنیم که اگر من یا اعضای خانواده برای برنامه بیمه درمانی بیمه ( )HIPPارزیابی شویم
در  30روز گذشته مشغول به کار شده یا شغل خود را از دست داده اند و کارفرما یا کارفرمای سابق بیمه درمانی
گروهی ارائه می دهد.
• من/ما موافقیم که اظهارات و اطالعات ارائه شده ممکن است تأیید شوند.
• من/هرگونه تغییر در شرایط را ظرف ده روز پس از وقوع گزارش می دهیم.
• من/می دانیم که به دست آوردن یا تالش برای به دست آوردن مزایایی که من حق آن را ندارم  ،خالف قانون
است/ما حق آن را نداریم .هرگونه ادعای غلط ،
اظهار یا پنهان کردن هرگونه واقعیت مادی هر چه که  ،به طور کلی یا جزئی  ،ممکن است من/ما را در معرض
جنایت و/یا مدنی قرار دهد
پیگرد قانونی.
• من/ما موافقیم که با واجد شرایط بودن برای  MO HealthNetبرای کودکی که از حمایت والدین محروم است ،
من /کلیه حقوق حمایت پزشکی به ایالت میسوری واگذار شده است  ،و من/ما باید در ایجاد پدری و دریافت حمایت
پزشکی  ،مگر اینکه من/دلیل خوبی داشته باشیم .عدم همکاری بر صالحیت کودک تأثیر نمی گذارد.
• من/من مزایای مراقبت های بهداشتی را بر اساس اینکه سن  65سال به باال  ،نابینا یا معلول مشخص شده است ،
درک نمی کنیم
تکمیل این برنامه برای مزایای مراقبت های بهداشتی که بر اساس  65سال یا بیشتر  ،نابینا یا معلول  I/we ،بررسی
شده است
باید برنامه دیگری را برای این مزایا تکمیل کند.
• من/ما می دانیم که پذیرش  MO HealthNetتخصیص حقوق به بخش خدمات اجتماعی است ،
 MO HealthNet Divisionبرای پرداخت هزینه مراقبت های پزشکی از شخص ثالث.
• من/ما موافقت می کنیم که اطالعات پزشکی در مورد من و/یا خانواده ام در صورت نیاز برای درمان  ،پرداخت
شود
هزینه های پزشکی  ،عملیات مراقبت های بهداشتی و/یا اداره این برنامه.
• اگر من واجد شرایط  MO HealthNetهستم/می دانیم که ایالت میسوری هزینه خدمات تحت پوشش را پرداخت
می کند
من/از طرف ما و موافقت می کنیم که دولت ممکن است برای بازپس گیری هرگونه کمک دریافتی  ،علیه امالک من
ادعایی کند.
• با امضای این برنامه به صورت کاغذی یا الکترونیکی  ،شما به ما اجازه تحویل یا علت تحویل را می دهید ،
در مورد مورد خود از طریق سیستم شماره گیری خودکار با شماره تلفن اصلی که در آن وارد کرده اید  ،با شما
تماس می گیرد
صفحه  .2مجبور نیستید به عنوان بخشی از برنامه خود با این امر رضایت دهید .اگر می خواهید از دریافت این
تماس ها امتناع کنید  ،اینجا را بررسی کنید▢ :

اگر کسی در این برنامه واجد شرایط  MO HealthNetاست
• من حق پیگیری و دریافت هرگونه پولی از سایر خدمات بهداشتی را به بخش حمایت خانواده می دهم
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بیمه  ،تسویه حساب های قانونی یا سایر اشخاص ثالث .من همچنین حقوق بخش حمایت خانواده را می دهم
برای پیگیری و دریافت حمایت پزشکی از همسر یا والدین.
• آیا هیچ کودکی در این برنامه والدینی دارد که خارج از خانه زندگی می کنند؟▢ بله ▢ خیر
• اگر بله  ،می دانم که از من خواسته می شود با آژانس که از والدین غایب حمایت پزشکی دریافت می کند همکاری
کنم .اگر فکر می کنم همکاری برای جمع آوری حمایت های پزشکی به من یا فرزندانم آسیب می رساند  ،می توانم به
بخش پشتیبانی خانواده بگویم و ممکن است مجبور نباشم همکاری کنم.

مرحله  :5ادامه این برنامه را بخوانید و امضا کنید
من این برنامه را تحت مجازات شهادت دروغ امضا می کنم  ،بدین معنی که من به تمام سواالت موجود در این فرم تا آنجا
که می دانم پاسخ واقعی داده ام .من می دانم که در صورت ارائه اطالعات نادرست و یا غیرواقعی  ،ممکن است تحت
قوانین فدرال قرار بگیرم.
من می دانم که اگر چیزی تغییر کرد باید به بخش پشتیبانی خانواده اطالع دهم (متفاوت از آنچه در این برنامه نوشتم) .می
توانم از  mydss.mo.govدیدن کنم یا با شماره 1-855-373-99941تماس بگیرم تا تغییرات را گزارش کنم .من
درک می کنم که تغییر اطالعات من می تواند بر شایستگی اعضای (اعضای) خانواده من تأثیر بگذارد.
• می دانم که طبق قوانین فدرال  ،تبعیض بر اساس نژاد  ،رنگ  ،منشاء ملی  ،جنسیت  ،سن  ،گرایش جنسی  ،هویت
جنسیتی یا ناتوانی مجاز نیست .من می توانم با مراجعه به
http://dss.mo.gov/files/missouri-nondiscrimination-policy-statement.htm
شکایت تبعیض کنم.
آیا کسی که برای بیمه درمانی در این درخواست درخواست می کند حبس (بازداشت یا حبس) است؟ ▢ بله
خیر
اگر بله  ،نام شخص را در اینجا وارد کنید___________________________ :
اینجا را بررسی کنید که آیا این شخص برای رفع اتهامات باقی مانده است یا خیر.

▢

درصورت تمایل به درخواست  ،ما به این اطالعات نیاز داریم تا صالحیت شما را برای کمک به پرداخت پوشش درمانی
بررسی کنیم .ما پاسخ های شما را با استفاده از اطالعات موجود در پایگاه های داده الکترونیکی و پایگاه های داده از
سرویس درآمد داخلی ( ، )IRSتامین اجتماعی  ،وزارت امنیت داخلی و/یا یک آژانس گزارش مصرف کننده بررسی می
کنیم .اگر اطالعات مطابقت ندارند  ،ممکن است از شما بخواهیم مدرکی را برای ما ارسال کنید.

حق من برای تجدیدنظر
اگر فکر می کنم بخش حمایت خانواده اشتباه کرده است  ،می توانم از تصمیم خود تجدید نظر کنم .درخواست تجدیدنظر به
این معناست که به یکی از اعضای بخش پشتیبانی خانواده بگویید که من فکر می کنم عمل اشتباه است  ،و درخواست
بازبینی عادالنه از آن اقدام را داشته باشید .من می دانم که می توانم با نحوه تماس با مرکز تماس با شماره -373-855-1
 85-1 9994نحوه درخواست تجدیدنظر را بیاموزم .من می دانم که شخص دیگری می تواند در این فرایند نماینده من
باشد .صالحیت من و سایر اطالعات مهم برای من توضیح داده خواهد شد.
این برنامه را امضا کنید .شخصی که مرحله  1را پر کرده است باید این برنامه را امضا کند .اگر نماینده مجاز هستید  ،تا
زمانی که اطالعات مورد نیاز در ضمیمه  Cرا ارائه کرده اید  ،می توانید اینجا را امضا کنید.
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اینجا را امضا کنید
امضای متقاضی

تاریخ (میلی متر/روز/سال) ()mm/dd/yyyy

شپږم ګام :خپل بشپړ شوی غوښتنلیک واستوئ.
نامه به :د بخش حمایت از خانواده )(Family Support Division
615 E. 13th St.
،
)(Kansas City, MO 64106

Mail to: Family Support Division
615 E. 13th St.
Kansas City, MO 64106

ایمیل بهFSD.Documents@dss.mo.gov :

فکس کنید(573) 526-9400 :
اگر می خواهید برای رای دادن ثبت نام کنید  ،می توانید فرم ثبت نام رای دهندگان را در آدرس زیر تکمیل کنید:
http://sos.mo.gov/elections/goVoteMissouri/register.aspx
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پیوست اول ()APPENDIX A
پوشش سالمت از مشاغل
نیازی به پاسخگویی به این ساالت ندارید مگر اینکه شخصی در خانه واجد شرایط پوشش بهداشتی از طریق شغل باشد.
یک کپی از این صفحه را برای هر شغلی که پوشش می دهد ضمیمه کنید.
در مورد شغلی که پوشش می دهد توضیح دهید.
ابزار پوشش کارفرمایان را در صفحه بعد به کارفرمایی ببرید که به شما در پاسخ به این سواالت کمک می کند .شما فقط باید این
صفحه را هنگام ارسال درخواست خود وارد کنید  ،نه ابزار پوشش کارفرمایان.

اطالعات استخدامی
 .1نام حقوقی کارمند ……………………………………………………………………….
 .2شماره تأمین اجتماعی کارمند ……………………………………………………………….

اطالعات کارمند
 .3نام کارفرما____________________________________________________
 .4شماره شناسایی کارفرما (_________________________________________)EIN
 .5آدرس کارفرما____________________________________________________
 .6شماره تلفن کارفرما_________________________________________________
 .7شهر____________________________________________________
 .8ایالت____________________________________________________
 .9کد پستی____________________________________________________
 -10در مورد پوشش سالمت کارکنان در این شغل با چه کسی می توانیم تماس بگیریم؟
____________________________________________________
 .11شماره تلفن (اگر متفاوت از باال باشد) __________________________________
 .12آدرس ایمیل ____________________________________________________
 .13ایا تاسو دا مهال د دې ګمارونکي لخوا وړاندیز شوي پوښښ لپاره وړ یاست  ،یا تاسو به په راتلونکو  3میاشتو کې وړ اوسئ؟
▢ هو (دوام ورکړئ)
 .a13که تاسو د انتظار یا آزموینې دورې کې یاست  ،تاسو کله پوښښ کې نوم لیکنه کولی شئ؟ (_______ )mm/dd/yyyy
د بل چا نومونه لیست کړئ څوک چې د دې دندې پوښښ لپاره وړ دی.
نوم ______________________ :نوم _______________________ :نوم_____________________ :
▢ نه (دلته ودریږئ او په غوښتنلیک کې  5مرحلې ته الړشئ)
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از برنامه بهداشتی ارائه شده توسط این کارفرما برای ما بگویید.
14به آیا کارفرما برنامه بهداشتی را ارائه می دهد که دارای حداقل معیارهای ارزش *باشد؟▢ بله ▢ خیر
 .15برای کمترین هزینه برنامه ای که فقط حداقل استانداردهای ارائه شده به کارمند را شامل می شود (بدون برنامه های خانوادگی):
اگر کارفرما برنامه رفاهی دارد  ،حق بیمه ای را که کارمند می پردازد در صورت دریافت حداکثر  ،ارائه دهید .کاهش
برای هر برنامه ترک دخانیات و بدون تخفیف بیشتر تحت برنامه رفاه.
 - aچقدر کارکنان برای این طرح پرداخت خواهند کرد؟ ___________
 .bچند بار؟ ▢ هفتگی ▢؛ هر  2هفته ▢ دو بار در ماه ▢ سه ماهه ▢ ساالنه
16به کارمند چه تغییری در سال جدید برنامه (در صورت شناسایی) ایجاد خواهد کرد؟
ند کارمند پوشش بهداشتی ارائه نمی دهد
کارمند شروع به ارائه پوشش درمانی به کارمند می کند یا فقط حق بیمه برنامه کم هزینه ای که برای کارمند در نظر گرفته شده و
حداقل استاندارد ارزش را دارد را تغییر می دهد( * .حق بیمه باید نشان دهنده تخفیف برنامه رفاه باشد .به سوال  15مراجعه کنید).
 .aکارکنان چقدر حق بیمه برای این طرح خواهند پرداخت؟ _____________ $
 .bچند بار؟ هفتگی ▢؛ هر  2هفته ▢ دو بار در ماه ▢ سه ماهه ▢ ساالنه
تاریخ تغییر (میلی متر  /روز  /سال))___________________________________ : (mm/dd/yyyy
* در صورتی که سهم برنامه از مجموع هزینه های مزایای مجاز تحت پوشش برنامه کمتر از  60درصد از این هزینه ها نباشد ،
یک طرح بهداشتی تحت حمایت کارفرمایان از "استاندارد حداقل ارزش" برخوردار است (بخش  B (c) (2) (C) ( ii)36کد درآمد
داخلی .)1986

ابزار پوشش کارمند )(EMPLOYER COVERAGE TOOL
از این ابزار برای کمک به پاسخگویی به سواالت ضمیمه الف در مورد هرگونه پوشش بهداشتی کارفرمایان که واجد
شرایط هستید (حتی اگر از شغل شخص دیگری  ،مانند همسر) استفاده کنید .اطالعات موجود در کادرهای شماره گذاری
شده زیر با کادرهای ضمیمه الف مطابقت دارد .برای مثال  ،پاسخ سوال  14در این صفحه باید درسوال  14در پیوست A
یافت شود.
نام و شماره تأمین اجتماعی خود را در کادرهای  1و  2بنویسید و از کارفرما بخواهید بقیه فرم را پر کند .یک ابزار برای
هر کارفرما که پوشش بهداشتی ارائه می دهد تکمیل کنید.
یک ابزار برای هر کارفرما که پوشش بهداشتی ارائه می دهد  ،تکمیل کنید.
اطالعات کارمند (کارمند باید این قسمت را پر کند).
 .1نام حقوقی کارمند (اول  ،وسط  ،آخرین) ______________________
 .2شماره تامین اجتماعی کارمند ______________________
د کارمند معلومات (د دې معلوماتو لپاره له کار ګمارونکي څخه پوښتنه وکړئ).
 3اطالعات کارمند (این اطالعات را از کارفرما بخواهید).
 .3نام کارفرما _____________________
 .4شماره شناسایی کارفرما (_____________________ )EIN
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 .5آدرس کارفرما (بخش حمایت خانواده اعالناتی را به این آدرس ارسال می کند)
__________________________________________
 .6شماره تلفن کارفرما _____________________
 .7شهر _____________________
 .8حالت _____________________
 .9کد پستی _____________________
 -10در مورد پوشش سالمت کارکنان در این شغل با چه کسی می توانیم تماس بگیریم؟
_____________________
 .11شماره تلفن (اگر متفاوت از باال باشد) _____________________
 .12آدرس ایمیل _____________________
13به آیا کارمند در حال حاضر واجد شرایط پوشش ارائه شده توسط این کارفرما است یا شما در  3ماه آینده واجد شرایط
خواهید بود؟
▢ بله (ادامه)
 a13اگر یک کارمند امروز واجد شرایط نیست  ،از جمله در نتیجه یک دوره انتظار یا دوره آزمایشی  ،چه زمانی
کارمند واجد شرایط پوشش است؟ __________________ (میلی متر  /روز  /سال) (ادامه)
▢ خیر (اینجا بایستید و این فرم را به کارمند برگردانید)
در مورد برنامه بهداشتی ارائه شده توسط این کارفرما برای ما بگویید.
آیا کارمند برنامه بهداشتی را ارائه می دهد که شامل همسر یا افراد تحت تکفل کارمند شود؟
▢ بله  ،چه افرادی؟ ▢ انحصارگر ▢ زن  /شوهر
▢ خیر (به سوال  14بروید)
14به آیا کارفرما برنامه بهداشتی را ارائه می دهد که دارای حداقل معیارهای ارزش باشد*؟
 a.چقدر کارکنان برای این طرح پرداخت خواهند کرد؟____________ $
 .bچند بار▢ هفتگی ▢ هر  2هفته ▢ دو بار در ماه ▢ سه ماهه ▢ ساالنه
 .15برای کمترین هزینه برنامه ای که فقط حداقل استانداردهای ارائه شده به کارمند را شامل می شود (بدون برنامه های خانوادگی):
اگر کارفرما برنامه رفاهی دارد  ،حق بیمه ای را که کارمند می پردازد در صورت دریافت حداکثر  ،ارائه دهید .تخفیف برای هر
برنامه ترک دخانیات و بدون تخفیف بیشتر تحت برنامه رفاه.
 - aچقدر کارکنان برای این طرح پرداخت خواهند کرد؟____________ $
 .bچند بار▢ هفتگی ▢ هر  2هفته ▢ دو بار در ماه ▢ سه ماهه ▢ ساالنه
اگر سال برنامه ریزی خیلی زود به پایان می رسد و می دانید برنامه های بهداشتی پیشنهادی تغییر می کند  ،به سوال  16بروید .اگر
نمی دانید  ،بایستید و فرم را به کارمند برگردانید.
 .6کارفرما برای سال برنامه جدید (در صورت مشخص شدن) چه تغییری ایجاد می کند؟
▢ کارفرما پوشش بهداشتی ارائه نمی دهد
▢ کارفرما شروع به ارائه پوشش درمانی به کارکنان می کند یا حق بیمه کمترین هزینه برنامه ای را که فقط برای کارمند در
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دسترس است و حداقل استاندارد ارزش را دارد تغییر می دهد( *.حق بیمه باید نشان دهنده تخفیف برنامه های سالمتی باشد .به سوال
 15مراجعه کنید).
کارمند چقدر باید حق بیمه آن طرح را بپردازد؟  $چند وقت یکبار؟
▢ هفتگی
▢ هر  2هفته
▢ دوبار در ماه
▢ سه ماه یکبار
▢ سالیانه
تاریخ تغییر (میلی متر/روز/سال)_____________________________:)mm/dd/yyyy( :
در صورتی که سهم برنامه از کل هزینه های مجاز منافع تحت پوشش برنامه  ،برابر باشد  ،برنامه بهداشتی تحت حمایت کارفرما
دارای "استاندارد حداقل ارزش" است
کمتر از  60درصد از این هزینه ها (بخش ( B36ج) (( )2ج) ( )iiکد درآمد داخلی .)1986

ضمیمه بی )APPENDIX B (B
سرخپوست آمریکایی یا بومی خانواده آالسکا ()AI/AN
اگر شما یا یکی از اعضای خانواده هندی آمریکایی یا بومی آالسکا هستید این ضمیمه را تکمیل کنید .این را با درخواست خود برای
پوشش سالمت و کمک هزینه های پرداخت ارسال کنید.

در مورد اعضای خانواده سرخپوستان آمریکایی یا بومی آالسکا برای ما

بگویید.

سرخپوستان آمریکایی و بومیان آالسکا می توانند از خدمات بهداشتی هند  ،برنامه های بهداشت قبیله ای یا برنامه های بهداشت
شهری هند دریافت کنند .همچنین ممکن است مجبور نباشند هزینه را تقسیم کنند و دوره های ویژه ثبت نام ماهانه دریافت کنند .به
سوال زیر پاسخ دهید تا مطمئن شوید که خانواده شما بیشترین کمک ممکن را دریافت می کنند.
توجه :اگر افراد بیشتری دارید  ،یک کپی از این صفحه تهیه و ضمیمه کنید.
 AI/ANشخص 1

 AI/ANشخص 2

 .1نام (ها) را در ستون
(ها) بعدی وارد کنید

اولین ____________________
میانی ____________________
آخر ____________________

اولین ____________________
میانی ____________________
آخر ____________________

 .2عضو یک قبیله فدرال
شناخته شده؟

▢ بله ▢ خیر
▢ بله ▢خیر
اگر بله  ،نام قبیله:
اگر بله  ،نام قبیله:
____________________
____________________
ایالت هایی که کرسی های دولت قبیله ای در آنها ایالت هایی که کرسی های دولت قبیله ای در آنها
قرار دارد:
قرار دارد:
____________________________ ____________________________
▢ بله ▢ خیر
▢ بله ▢ خیر
در غیر این صورت  ،آیا فرد واجد شرایط
در غیر این صورت  ،آیا فرد واجد شرایط
خدمات از خدمات بهداشتی هند  ،برنامه های
خدمات از خدمات بهداشتی هند  ،برنامه های
بهداشت قبیله ای  ،یا برنامه های بهداشت شهری بهداشت قبیله ای  ،یا برنامه های بهداشت شهری
هند شهری است ،
هند شهری است ،
یا با مراجعه به یکی از این برنامه ها؟▢ بله ▢
یا با مراجعه به یکی از این برنامه ها؟ ▢ بله
خیر
▢ خیر

 .33آیا این شخص تا به
حال از خدمات بهداشتی هند
 ،برنامه بهداشت قبیله ای ،
یا برنامه بهداشت شهری هند
 ،یا از طریق ارجاع به یکی
از این برنامه ها خدمات
دریافت کرده است؟
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 .4برخی از پولهای دریافتی
ممکن است برای MO
 HealthNetحساب نشوند.
هر گونه درآمد (نوع  ،مقدار
و تعداد دفعات) گزارش شده
در برنامه خود را که شامل
پول این منابع است  ،لیست
کنید:
• پرداخت سرانه از قبیله ای
که از منابع طبیعی  ،حقوق
استفاده  ،اجاره یا حق امتیاز
حاصل می شود
• پرداخت از منابع طبیعی ،
کشاورزی  ،دامداری ،
ماهیگیری  ،اجاره یا حق
امتیاز از زمینهایی که
وزارت کشور به عنوان
اراضی امانتی هند تعیین
کرده است (شامل رزرو و
رزرو قبلی)
• پول حاصل از فروش
چیزهایی که اهمیت فرهنگی
دارند.

نوع ___________ ___________ $
چند وقت یکبار؟ ___________ نوع
___________  ___________ $چند
وقت یکبار؟ ___________ نوع
___________  ___________ $چند
وقت یکبار؟ ___________

نوع ___________ ___________ $
چند وقت یکبار؟ ___________ نوع
___________  ___________ $چند
وقت یکبار؟ ___________ نوع
___________  ___________ $چند
وقت یکبار؟ ___________

ضمیمہ سی )(APPENDIX C
کمک در تکمیل این برنامه
د دې غوښتنلیک بشپړولو کې مرسته
برای درخواست یا دریافت مزایای  MO HealthNetنیازی به ضمیمه  Cندارید .برای درخواست مزایا  ،تکمیل
بررسی ساالنه خود یا انجام مشاغل دیگر به تنهایی  ،می توانید با بخش پشتیبانی خانواده تماس بگیرید .یا می توانید یک
نماینده مجاز برای نمایندگی شما تعیین کنید  ،همانطور که توسط  42 CFR 435.908ارائه شده است .برای تعیین
نماینده مجاز  ،باید این فرم را تکمیل کنید و شخصی که شما به عنوان نماینده مجاز خود تعیین کرده اید باید انتصاب را
بپذیرد و بپذیرد .علیرغم در دسترس بودن نماینده مجاز  ،بخش پشتیبانی خانواده ممکن است مستقیما ً با شما ارتباط برقرار
کند.

زه  __________________________________________________ ،د تلیفون شمیره:
_______________________
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پته _____________________________________________________  DCNیا :SSN
_______________________
دلته د ګمارنې لخوا
نوم ________________________________________________ :د تلیفون شمیره:
_______________________
ادرس _______________________________________________ :د بریښنالیک آدرس:
_______________________

به عنوان نماینده مجاز من عمل کنید.
این فرد  /سازمان به عنوان نماینده مجاز من برای دریافت نامه از واحد پشتیبانی خانواده منصوب شده است .بله خیر
فرد  /سازمان منتخب با هدف زیر مسئوالنه و مسئوالنه نسبت به من عمل خواهد کرد:
▢ برنامه ▢ عملکرد سازمانی را انجام می دهد ▢ هر دو
شخص  /سازمانی که من استخدام می کنم از شرایط من برای تکمیل درخواست  ،بررسی ساالنه یا اقدام من و عدم ارائه عمدی
اطالعات غلط  ،پنهان کردن اطالعات  ،یا عدم گزارش هرگونه واقعیت یا رویداد مطلع است .شما نیازی به این کار ندارید .گزارش
شده توسط هر گونه قانون  ،مقررات یا مقررات این ایالت یا ایاالت متحده .من درک می کنم که من مسئول اطالعات ارائه شده توسط
نماینده مجاز خود هستم  ،از جمله هر گونه اطالعاتی که ممکن است نادرست باشد.
امضای متقاضی  /شرکت کننده

تاریخ

درخواست و مجوز افشای اطالعات حفاظت شده و سایر اطالعات:
من  ، ______________________________________________ ،اینجا یک واحد پشتیبانی خانواده دارم
__________________________________________ اطالعات افشا شده شامل درخواست های مربوط به این
برنامه  ،اطالعیه های واجد شرایط بودن و دسترسی به اطالعات پزشکی  ،بررسی های ساالنه یا اقدامات اداری برای به دست
آوردن اطالعات از شخص مذکور است( .توجه :درخواست اطالعات  ،اطالعیه های واجد شرایط بودن و اطالعات ایمنی سالم باید به
شخصی که در باال نام برده شده ارسال شود  ،نه به نمایندگی که آنها نمایندگی می کنند.
این درخواست افشا و انتشار تا انحالل نهایی برنامه  ،بررسی ساالنه یا اقدام اداری مجاز با این درخواست و افشاء شدن ادامه می یابد
 ،مگر اینکه قبالً در مورد درخواست نهایی  ،بررسی ساالنه یا اقدام اداری نامه نوشته باشم .نوع آن لغو نمی شود به با درخواست و
صدور مجوز افشای اطالعات بهداشتی محافظت شده ( ، )PHIمتوجه می شوم که واحد پشتیبانی خانواده هیچ مسئولیتی در قبال آنچه
برای اطالعات افشا شده رخ می دهد  ،ندارد .من می دانم و می پذیرم که یک نسخه از این فرم به من ارائه شده است
.

ضمیمه سی ) (Appendix Cادامه داد:
پذیرش و پذیرش انتصاب نماینده مجاز:
من ( ،نام چاپ شده) ______________________________ شماره تلفن ____________________
نشانی ________________________________________________________________
من  18ساله یا بزرگتر هستم (برای سازمان قابل اجرا نیست) و از شرایط متقاضی  /شرکت کننده که برای تکمیل برنامه  ،بررسی
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ساالنه یا اقدام نمایندگی به نمایندگی از آنها الزم است  ،آگاهی دارم .من (یا این سازمان) عمدا ً اطالعات غلط ارائه نخواهم داد ،
اطالعات را پنهان نمی کنم یا گزارش نمی دهم
هر واقعیت یا حادثه ای که الزم است توسط هر قانون  ،مقررات یا مقررات آن ایالت یا ایاالت متحده گزارش شود.
من (یا این سازمان) بدین وسیله انتصاب نماینده مجاز برای دوره و مقصدی که در باال توضیح داده شد را می پذیرم .من از محرمانه
بودن تمام اطالعاتی که ممکن است به عنوان نماینده مجاز مطابق قوانین  ،مقررات  ،مقررات و دستورالعمل های مربوط به محرمانه
بودن فدرال  ،ایالتی و محلی دریافت کنم  ،محافظت می کنم.
امضای نماینده مجاز
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تاریخ

