روغتیا پوښښ لپاره غوښتنلیک او د لګښتونو تادیه کې مرسته

دا غوښتنلیک وکاروئ ترڅو وګورئ چې د
پوښښ کوم انتخابونه چې تاسو یې وړتیا لرئ

تاسو ممکن د وړیا یا ټیټ لګښت برنامې لپاره وړتیا ولرئ حتی که تاسو د دې په څیر عاید
ترالسه کوئ
.په کال کې  94،000 $ډالر (د  4کورنۍ لپاره)
د ارزانه شخصي روغتیا بیمې پالنونه چې جامع پوښښ وړاندیز کوي ترڅو تاسو سره ښه پاتې کیدو کې مرسته
.وکړي
د مالیې نوی کریډیټ چې سمدستي د روغتیا پوښښ لپاره ستاسو د پریمیم تادیه کولو کې مرسته کولی شي
د MOروغتیا نیټ څخه وړیا یا ټیټ لګښت بیمه.
تاسو ممکن د وړیا یا ټیټ لګښت برنامې لپاره وړتیا ولرئ حتی که تاسو د دې په څیر عاید ترالسه کوئ
په کال کې  94،000 $ډالر (د  4کورنۍ لپاره).

څوک کولی شي دا غوښتنلیک وکاروي؟

ستاسو په کورنۍ کې د هرچا لپاره غوښتنه کولو لپاره دا غوښتنلیک وکاروئ۔
غوښتنه وکړئ حتی که تاسو یا ستاسو ماشوم دمخه روغتیا پوښښ ولري .تاسو کولی
شئ د ټیټ لګښت یا وړیا پوښښ لپاره وړ اوسئ۔
هغه کورنۍ چې کډوال پکې شامل وي کولی شي غوښتنه وکړي۔ تاسو کولی شئ د
خپل ماشوم لپاره غوښتنه وکړئ حتی که تاسو د پوښښ لپاره وړ نه یاست .غوښتنلیک
به ستاسو د کډوالۍ وضعیت یا د دایمي اوسیدونکي یا اتباع کیدو امکانات اغیزه
ونکړي۔
که څوک ستاسو سره د دې غوښتنلیک ډکولو کې مرسته کوي  ،تاسو ممکن اړتیا
ولرئ بشپړ ضمیمه C۔

ګړندی آنالین غوښتنه وکړئ

ګړندی آنالین غوښتنه وکړئ
هغه څه چې تاسو یې غوښتلو ته اړتیا لرئ

•

موږ ولې د دې معلوماتو غوښتنه کوو؟
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په mydss.mov.gov

د ټولنیز امنیت شمیرې (یا د هر قانوني مهاجرینو لپاره د سند
شمیرې چې بیمې ته اړتیا لري)

موږ د عاید او نورو معلوماتو په اړه پوښتنه کوو ترڅو
تاسو ته خبر درکړو چې تاسو کوم پوښښ لپاره وړ یاست
او که تاسو د دې لپاره تادیه کولو کې مرسته ترالسه کولی
شئ
موږ به ټول هغه معلومات وساتو چې تاسو یې خصوصي
او خوندي چمتو کوئ ،
لکه څنګه چې د قانون له مخې اړتیا وي

خپل بشپړ  ،السلیک شوی غوښتنلیک د اتمې مخ پته ته واستوئ.
که تاسو ټول هغه معلومات نلرئ چې موږ یې غوښتنه کوو  ،په هرصورت خپل
غوښتنلیک السلیک او وسپارئ .موږ به تاسو سره تعقیب کړو .تاسو به د خپل
روغتیا پوښښ غوښتنلیک بشپړولو لپاره په راتلونکو مرحلو کې الرښوونې
ترالسه کړئ .که تاسو زموږ څخه نه اورئ  9994-373-855-1 ،ته زنګ
ووهئ .د دې غوښتنلیک ډکول پدې معنی ندي چې تاسو باید روغتیا پوښښ
واخلئ

بیا به څه کیږي؟

د دې غوښتنلیک سره مرسته ترالسه کړئ

آنالینmydss.mo.gov:
تلیفون :زموږ د تماس مرکز ته زنګ ووهئ 1-855-373-9994
په شخصی ډول :په کوم ځایی کورنۍ مالتړ څانګې دفتر کې یا ممکن ستاسو په سیمه کې
مشاورین شتون ولري څوک چې مرسته کولی شي.
 HealthCare.govڅخه لیدنه وکړئ یا زنګ ووهئ 1-800-318-2596
د نورو معلوماتو لپاره
En Español: Llame a nuestro centro de ayuda gratis al 1-855-373-9994.
TTY users call 1-800-735-2966.

ګام 1

موږ ته د هغه بالغ په اړه ووایاست څوک چې د دې غوښتنلیک لپاره زموږ اصلي اړیکه وي
).موږ په کورنۍ کې یو بالغ ته اړتیا لرو ترڅو ستاسو د غوښتنلیک لپاره د اړیکې شخص وي(
ایا تاسو دا غوښتنلیک له دې څخه ترالسه کړی؟
د میسوري عامه ښوونځی

نور

جواز لرونکی ماشوم

.1قانوني نوم (لومړی نوم  ،منځنی نوم  ،وروستی نوم  ،او ضمیمه)

 .2د کور آدرس (که تاسو یې نلرئ خالي پریږدئ).
 .4ښار

8.

 .5ایالت

 .3اپارتمان یا د سویټ شمیره
 .7هیواد

 .6د زپ کوډ

دلته چیک کړئ که ستاسو د بریښنالیک آدرس ستاسو د کور پته ورته وي .که دا ورته نه وي  ،تاسو باید موږ ته خپل د بریښنالیک آدرس
الندې راکړئ:
9.

دلته چیک کړئ که د لیږل شوي بریښنالیک آدرس په کور کې خوندي وي .په کور کې د واک ورکولو
کوډ خوندي
 .10د بریښنالیک آدرس
 .12.د استوګنې ښار
 .16د تلیفون شمیره
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 .11اپارتمان یا سویټ نمبر
 .13ایالت

 .14د زپ کوډ

 .15د اوسیدو ښار

 .17د تلیفون نورې شمیرې او ډولونه (پیغام  ،کار  ،سیل)

 .18ایا تاسو غواړئ د بریښنالیک له الرې د دې غوښتنلیک په اړه
معلومات ترالسه کړئ؟

هو

نه

:بریښنالیک:

 .19ستاسو غوره خبرې شوې یا لیکل شوې ژبه کومه ده (که انګلیسي نه وي)

په راتلونکو کلونو کې د پوښښ نوي کول
د راتلونکي کلونو لپاره د روغتیا پوښښ لپاره تادیه کې د مرستې لپاره زما وړتیا مشخص کول اسانه کول  ،زه موافق یم چې د کورنۍ
مالتړ څانګې ته اجازه ورکړم چې د عاید ډیټا وکاروي  ،پشمول د مالیې بیرته راستنیدو معلومات۔
د کورنۍ مالتړ څانګه به ماته یو خبرتیا واستوي  ،اجازه راکړئ کوم بدلون وکړم  ،او زه کولی شم په هر وخت کې انتخاب پریږدم۔
هو ،د راتلونکي لپاره په اتوماتیک ډول خپل وړتیا نوي کړئ
 5کاله (د تیرو کلونو حد اکثر شمیر) ،یا د لنډ شمیر کلونو لپاره:
 4کاله
 3کاله
 2کاله
 1کال
زما د پوښښ نوي کولو لپاره د مالیې بیرته ستنیدو لپاره معلومات مه کاروئ

مرحله  2موږ ته د غوښتونکي او کورنۍ په اړه ووایاست
د مرستې یا ډول برنامې مقدار چې تاسو یې لپاره وړتیا لرئ په خپله کورنۍ او د هغوی پورې اړه لري
عاید .دا معلومات موږ سره مرسته کوي ډاډ ترالسه کولو ډاډ ترالسه کړئ چې هرڅوک غوره پوښښ ترالسه کوي چې دوی یې کولی
شي.
موږ ته د کورنۍ د ټولو غړو په اړه ووایاست چې تاسو سره ژوند کوي .که تاسو مالیه فایل کړئ ،موږ اړتیا لرو په خپل مالیه کې د
هرچا په اړه پوه شو( .تاسو
اړتیا نلرئ د روغتیا پوښښ ترالسه کولو لپاره مالیاتو فایل کړئ).

پکې شامل دي:
• ځان (غوښتونکی)
ستاسو ښځه  /میړه
• ستاسو د  21کالو څخه کم ماشومان چې ستاسو سره ژوند کوي
• ستاسو غیر واده شوی ملګری چې روغتیا پوښښ ته اړتیا لري
• د هر ماشوم والدین څوک چې روغتیا پوښښ ته اړتیا لري
• هر هغه څوک چې تاسو د خپل مالیې بیرته ستنیدو کې شامل یاست ،حتی که دوی یې وکړي
له تاسو سره ژوند مه کوئ
• هرڅوک چې تاسو د  21الندې یاست څوک چې تاسو یې پاملرنه کوئ او ژوند وکړئ
تا سره ،تاسو سره

تاسو باید شامل نه کړئ:
• ستاسو غیر واده شوی ملګری چې روغتیایی پوښښ ته اړتیا نلري
• ستاسو غیر واده لرونکي ملګري ماشومان
• ستاسو مور او پالر چې ستاسو سره ژوند کوي ،مګر د دوی خپل مالیه بیرته ورکولو دوسیه دوتنه کوي (که تاسو د  21عمر څخه
ډیر وي)
• نور د بالغ خپلوان چې د دوی خپل مالیه بیرته ورکوي.
ستاسو په کورنۍ کې د هر شخص لپاره بشپړ ګام بشپړ کړئ .د ځان سره پیل وکړئ! بیا نور لویان او ماشومان اضافه کړئ.
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که تاسو په خپله کورنۍ کې له  2څخه ډیر خلک لرئ ،نو تاسو اړتیا لرئ د پاې  5 - 4اضافي کاپي کړئ ترڅو د هر اضافي شخص
لپاره اضافي کاپي وکړئ او د هر اضافي شخص لپاره اضافي کاپي وکړئ او دوی ضمیمه کړئ.
موږ به ټول هغه معلومات وساتو چې تاسو د قانون له مخې د اړتیا په صورت کې خصوصي او خوندي چمتو کوو .موږ به شخصي
معلومات وکاروو چې یوازې چک کولو لپاره که تاسو د روغتیا پوښښ لپاره وړ یاست .تاسو اړتیا نلرئ د مهاجرت حالت یا د کورنۍ
غړو لپاره د اقتصادي امنیت شمیره ( )SSNچمتو کولو ته اړتیا ولرئ څوک چې روغتیا پوښښ ته اړتیا نلري.

مرحله  :2شخص ( 1له ځانه/غوښتونکي سره پیل کړئ)
د ځان لپاره  2مرحله بشپړه کړئ  ،ستاسو میرمن/ملګری او ماشومان چې ستاسو سره ژوند کوي او/یا هرڅوک ستاسو د
ورته فدرالي عایداتو مالیې بیرته ستنیدو کې که تاسو یې دوسیه کړئ .د چا د شاملولو په اړه د نورو معلوماتو لپاره  1پاه
وګورئ .که تاسو د مالیې بیرته ستنیدنه نده ثبت کړې  ،نو په یاد ولرئ چې الهم د کورنۍ غړي اضافه کړئ څوک چې
ستاسو سره ژوند کوي۔
.1
.2
.3
.4
.5
.6

قانوني نوم (لومړی نوم  ،منځنی نوم  ،وروستی نوم او ضمیمه)۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ستاسو سره اړیکه؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
د زېږېدو نېټه ( )mm/dd/yyyy۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ښځه
نارینه
جنس:
نامعلوم
نه
د متحده ایاالتو تجربه کونکی :هو
د ټولنیز امنیت شمیره ( )SSN۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

موږ دې ته اړتیا لرو که تاسو روغتیا پوښښ غواړئ او  SSNولرئ .ستاسو د  SSNچمتو کول ګټور کیدی شي که تاسو
د روغتیا پوښښ هم نه غواړئ ځکه چې دا کولی شي د غوښتنلیک پروسه ګړندۍ کړي .موږ  SSNsد عاید او نورو
معلوماتو چیک کولو لپاره کاروو ترڅو وګورو چې څوک د روغتیا پوښښ لګښتونو کې د مرستې لپاره وړ دی .که څوک
د  SSNترالسه کولو کې مرسته غواړي  1-800-772-1213 ،ته زنګ ووهئ یا  socialsecurity.govڅخه لیدنه
وکړئ .د  TTYکاروونکي باید  1-800-325-0778ته زنګ ووهي.
.7دلته چیک کړئ که تاسو د امریکایی هندي یا االسکا اصلي فدرالي پیژندل شوي قبیلې غړي یاست  ،او ضمیمه  Bډک
کړ ئ .
.8ایا تاسو روغتیا پوښښ ته اړتیا لرئ؟ (حتی که تاسو بیمه ولرئ  ،ممکن د غوره پوښښ یا ټیټ لګښتونو سره برنامه
شتون ولري).
که نه  ،په  3پاه کې د عاید پوښتنو ته الړشئ.
هو .که هو  ،الندې ټولې پوښتنې ځواب کړئ.
د دې پاه پاتې برخه خالي پریږدئ.
.9که هسپانوی/التینو  ،توکم (اختیاري  -ټول هغه چیک کړئ چې پلي کیږي).
شیکانو/یو
میکسیکو امریکایی
د مکسیکو

پورټو ریکیک

کیوبا

.10ریس (اختیاري  -ټول هغه چیک کړئ چې پلي کیږي).
□ امریکایی هندي یا االسکا اصلي
□ سپین
□ جاپانی
□ تور یا افریقی امریکایی
□ اصلي هاوایان
□ کوریا

□ فیلیپین
□ نور آسیایی
□ نور پیسیفک ټاپو

.11ایا تاسو د متحده ایاالتو اتباع یا د متحده ایاالتو اتباع یاست؟

▢ هو

□ ویتنامی
□ ساموانی

□ ګامانیا یا چامورو
□ د آسیا هندي
□ نور
□ چینایی

▢ نه.

.12که تاسو د متحده ایاالتو اتباع یا د متحده ایاالتو اتباع نه یاست  ،ایا تاسو د کډوالۍ وړ وضعیت لرئ؟
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نور

▢ هو .د ننوتلو نیټه ……………………………:خپل سند ډک کړئ الندې د  IDشمیره ټایپ کړئ.
د کډوالۍ سند ډول …………………………………….د اسنادو  IDشمیره…………………….
نه
هو
ایا تاسو له  1996راهیسې په متحده ایاالتو کې ژوند کوئ؟
ایا تاسو یا ستاسو میرمن/میړه یا والدین یو تجربه کار یا د متحده ایاالتو اردو کې فعاله دنده لرونکی غړی یاست؟
▢نه
▢ هو
که تاسو په متحده ایاالتو کې د  5کالو څخه کم وخت لپاره یاست مهرباني وکړئ خپل د کډوالۍ حالت دننه کړئ (کډوال  ،اسیلی  ،او
نور)………………………
▢ نه
▢ هو
.13ایا تاسو امیندواره یاست؟
که هو د دې حمل په جریان کې څو ماشومان څومره ماشومان تمه کیږي؟………… ستاسو د تمه شوې نیټې څه شی
دی؟……………
 .14ایا تاسو د  18او  56کلونو عمر لرئ او د کورنۍ پالن کولو خدماتو (د زیږون کنټرول ،سټینډ سکرین ،او نور).؟
▢ نه
▢هو
 .15ایا تاسو د  19کالو څخه کم عمر لږترلږه یو ماشوم سره ژوند کوئ ،او ایا تاسو اصلي کس یاست چې دا ماشوم ته پاملرنه یې
▢ نه
▢ هو
کوئ؟
▢ نه
▢ هو
.16ایا تاسو د بشپړ وخت زده کونکی یاست؟
که هو ،د ښوونځي ډول (عالي لیسه ،کالج ،او داسې نور) ________________________________ له فراغت تمه څه
ده؟ _______________________________
▢ نه
▢ هو
.17ایا تاسو په  18کلن یا تر هغه عمر کې د فوسټر پاملرنې کې یاست؟
.18که تاسو د  18کالو څخه کم عمر لرئ ،ایا ستاسو یو مور او پالر دی چې د میسوري ایالت لپاره کارمند دی؟ ▢ هو
.19ایا تاسو پالن کوئ چې راتلونکي کال د فدرالي عاید شوي مالیې بیرته ستنولو پالن وکړئ؟
(تاسو الهم د روغتیا بیمې لپاره غوښتنه کولی شئ حتی که تاسو د فدرالي عاید مالیې بیرته ورکولو فایل ونه کړئ).
هو .که هو ،مهرباني وکړئ پوښتنو ته ځواب ووایاست  .a-cنه .که نه ،پوښتنې یې کړئ .c
نه
هو
 .aایا تاسو به د میړه  /میرمنې سره په ګډه دوسیه وکړئ؟
که هو ،د میړه  /میرمنې نوم………………………………………………………:
نه
هو
 .bایا تاسو به د خپل مالیې بیرته ستنیدو کې د هر ډول انحصار ادعا وکړئ؟
که هو ،نومونه (نومونه)……………………………………………………..
نه
 .cایا تاسو به د بل چا د مالیې بیرته ستنیدو پورې اړه ولرئ؟ هو
که هو ،مهرباني وکړئ د مالیې فایلر نوم لیست کړئ…………………………………………:
تاسو د مالیې فایلر پورې اړه لرئ؟ …………………………………………..:

مرحله  :2شخص ( 1د ځان سره دوام ورکړئ)
اوسنۍ دنده او عاید معلومات

▢ ګمارل شوی
که تاسو اوس مهال ګمارل شوي یاست ،موږ ته د عاید په اړه ووایاست .د پوښتنې  20سره پیل وکړئ.

▢ نه ګمارل شوی
د پوښتنې  29ته الړشئ.

▢ د ځان سره ګومارل شوی
د  28پوښتنې ته الړشئ.
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▢ نه

اوسنۍ دنده :1
 .23د ګمارونکي نوم او پته
 .25معاش  /الرښوونې (د مالیاتو دمخه)
▢ په ساعت کې………………………..
▢ اونیزه……………………………
▢ هرو  2اونۍ………………………..
▢ دوه ځله په میاشت کښي………………….
▢ میاشتنی…………………………….
▢ کال ..........................................$
 .26په اونۍ کې اوسط ساعتونه کار کاوه…………..
 .27د دندې د پیل نیټه………………………..

 .24د کار ګمارونکي تلیفون شمیره

اوسنۍ دنده :2
 .28د کارمندانو نوم او پته…………………………………………………………………..
 .29د کارمند تلیفون شمیره………………………………………………………………….
 .30معاش  /الرښوونې (د مالیاتو دمخه)…………………………………………………………
▢ په ساعت کې
▢ اونیزه
▢ هرو  2اونۍ
▢ دوه ځله په میاشت کښي
▢ میاشتنی.
▢ کلنه $
 .31په اونۍ کې اوسط ساعتونه کار کوي…………………………………………………………
 .32د دندې د پیل نیټه………………………………………………………………………..:
 .33په تیر کال کې ،دا شخص کړی:
▢ دندې بدل کړئ
▢ کار ته مخه کړه
▢ کار پیل کړئ
▢ لږ ساعتونه کار کول پیل کړئ
 .34که پخپله ګمارل شوي وي ،الندې پوښتنو ته ځواب ووایی:
 .aکار ډول……………………………………………………………...
 .bڅومره خالص عاید (ګټه پورته کوي کله چې د سوداګرۍ لګښتونه پدې کې پدې میاشت کې د ځان دندې څخه ترالسه کیږي؟
.............................................$

 .35پدې میاشت کې نور عاید:

ټول هغه څه وګورئ چې پلي یې کړئ ،او پیسې ورکړئ او څو ځله دا سړی عاید ترالسه

کوي.
یادونه :د عایداتو ډولونه د ماشومانو مالتړ ،د وترن ګټې ،ډالۍ د امنیت اضافي عاید ( )SSIتکمیلوي د امریکا هندي  /االسکان،
تادیات او تعلیمي مرستې د لوړو روغتیا وزارت مرستې د ځانګړو ډولونو لپاره حساب نشي .یوازې موږ ته د دې ډول عاید په اړه
ووایاست که تاسو د هغه چا لپاره غوښتنه کوئ چې  65کلن یا ډیر عمر ولري ،یا څوک معلولیت لري.
▢هیڅ نه
▢ ایا علیمت د څو ځله ترالسه کړل؟
بیکارۍ $۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ څو ځله؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
خالص کښت  /کب نیولو $۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ څو ځله؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
تقاعد $۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ څو ځله؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
خالص کرایه  /شاهدي ډ$۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ څومره ځله؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ټولنیز امنیت $۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ څو ځله؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
نور عایدات $۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔څو ځله؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
د تقاعد حسابونه $۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ څو ځله؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ډول۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 .36تخفیفونه :ټول هغه څه چې پلي کیږي چیک کړئ ،او مقدار ورکړئ او څومره ځله دا شخص کمول تادیه کوي.
که دا شخص د ځانګړو شیانو لپاره تادیه وکړي چې کولی شي د فدرال عایداتو مالیه بیرته ستنیدو ،موږ ته د روغتیا پوښښ په اړه لږ
څه ټیټ کړي.
یادونه :هغه لګښت هم شامل کړئ چې دمخه یې د ځان د استخراج لپاره د دې شخص ځواب کې دمخه په پام کې ونیول شي (پوښتنه
.)b26

▢ ماینمون ورکړل شوی  ...................$څو ځلې؟………………………
▢ د زده کونکي پور سود  ....................$څو ځله؟………………………..
▢ نور تخفیفونه  ..............................$څو ځله؟ ……………..………..
▢ ډول………………………………………………..
 .37کلنه عاید :یوازې بشپړ کړئ که چیرې له میاشت څخه میاشت په میاشت کې عایدات بدل شي.
که چیرې دا سړی د میاشتني عایداتو ته د بدلون تمه ونه کړي ،نو راتلونکی کس ته الړشئ.
سږکال د دې شخص ټول عاید

$

د دې شخص ټول عاید په راتلونکي کال کې (که هغه فکر
وکړي دا به توپیر ولري)

$

مننه! دا ټول هغه څه دي چې موږ ورته اړتیا لرو د دې شخص په اړه پوه شو.
که تاسو له دوه خلکو څخه ډیر لرئ چې پکې شامل شي ،د پاڼه  4او  5کاپي کاپي کړئ ترڅو د هر اضافي فرد لپاره بشپړ شي.

دریم ګام :ستاسو د کورنۍ روغتیا پوښښ
د هر هغه پوښتنو ته ځواب ووایی څوک چې روغتیا پوښښ ته اړتیا لري.
 .1ایا څوک د الندې له مخې د روغتیا پاملرنې پوښښ کې شامل شوي دي؟
▢ نه .که نه نو 4 ،مرحلې ته دوام ورکړئ.
▢ هو .که هو ،د پوښښ ډول وګورئ او الندې چارټ بشپړ بشپړ کړئ:
▢ د پوهنې وزارت روغتیا
▢ د سولې قول اردو
▢ درمل
▢ د ( )VAوی اے د روغتیا پاملرنې برنامې
▢ د کارګمارونکي  -سپانسر بیمه
▢ ټریکار  /چیمپس (نه چیک کړئ که تاسو د لیکې لیک لپاره مستقیم پاملرنه ولرئ)
▢ نور روغتیا بیمه
مهرباني وکړئ الندې معلومات بشپړ کړئ:
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پالن :1

پالن :2

غوښتونکي:

غوښتونکي:

د پالیسۍ شمیره  /د درملو ادعا شمیره:
ډله نوم:
د ډلې شمیره:
د بیمې شرکت نوم::
د پالیسۍ لرونکی نوم:
د پالیسۍ اخیستونکيSSN:
د پالیسۍ اخیستونکي د زیږون نیټه

 2.ایا د روغتیا بیمې بشپړه پوښښ د زېږنتون ګټې په شمول ،پشمول د مخکې پاملرنې ،کار ،او تحویل په ګډون؟ ▢هو ▢نه
 3.ایا په دې غوښتنلیک کې لیست شوي هر هغه څوک چې د دندې څخه د روغتیا پوښښ وړاندیز کړی؟ هو حتی وګورئ حتی که
چیرې پوښښ د بل چا څخه وي
دنده ،لکه د مور او میړه  /میرمنې.
▢ هو .که هو ،نو تاسو به اړتیا ولرئ چې بشپړ او ضمیمه  Aشامل کړئ نو ایا دا د دولت کارمند ګټو پالن بشپړ دی؟ ▢هو▢ نه
▢ نه .که نه نو 4 ،مرحلې ته دوام ورکړئ.

څلورم ګام:
 .1ایا په غوښتنلیک کې هر څوک په تیرو دریو میاشتو کې طبي خدمات ترالسه کړي؟ ▢نه ▢هو ،که داسې وي نو څوک؟
____________________________________
مهرباني وکړئ له  3میاشتو دمخه د کورنیو عاید ته داخل کړئ 2 ___________ :میاشتې دمخه 1 ___________ :میاشت
دمخه 1 ___________ :میاشتې دمخه1 ___________ :
 .2ایا په غوښتنلیک کې څوک په تمباکو کې کاروي؟ ▢نه ▢هو ،که داسې وي نو څوک؟
_____________________________________________
 3.ایا کوم څوک په زندان یا زندان کې دی؟ ▢ نه ▢ هو ،که داسې وي نو څوک؟
__________________________________________________
ایا هغه کس نیول شوی دی مګر محکوم شوی نه دی؟ هو نه د دې فرد لپاره د راپور وروستۍ نیټه څه ده؟ _______
 .5ایا څوک د کورنۍ په ړوند کې د ګټو لپاره غوښتنه کوي؟▢ نه ▢ هو ،که داسې وي نو څوک؟
_______________________________________
 .6ایا څوک په کور کې د ګټو لپاره غوښتنه کوي؟ ▢ نه ▢ هو ،که داسې وي نو څوک؟
____________________________________
 7.ایا په کورنۍ کې څوک د ګټو لپاره غوښتنه کوي فزیکي ،رواني ،یا احساساتي روغتیایی حالت لري چې په فعالیتونو کې
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محدودیتونه رامینځته کوي (لکه حمام ،جامې اغوستل ،ورځنی کارګر ،او نور)؟ ▢ نه ▢هو ،که داسې وي نو څوک؟
____________________________________________________
 .8ایا په کورنۍ کې څوک د ګټو لپاره غوښتنه کوي چې په طبي تاسیساتو یا نرسینګ کور کې ژوند کوي؟ ▢ نه ▢ هو ،که داسې
وي نوڅوک؟ ___________________

پنځم ګام :دا کالایر السلیک کړئ
د پوهنې وزارت روغتیا حقونو حقونه او مسؤلیتونه
مهرباني وکړئ په دقت سره ولولئ او الندې السلیک وکړئ
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

زه  /موږ موافقه کوو چې د ټول خلکو شمیرمنو ټولو خلکو ته د قانون په واسطه د اړتیا په وخت کې د MO
 HealthNetلپاره غوښتنه کوو .د ټولنیز امنیت شمیره ( ) Social Security Numberد وړتیا ټاکلو او
معلوماتو تصدیق کولو لپاره کارول کیږي.
زه  /موږ موافق یو چې د روغتیا بیمې پریمیم تادیه برنامې ( )HIPPلپاره ارزول کیږي که چیرې زه په تیرو
 30ورځو کې ګمارل شوي یا ورک شوي کار ورکونکی د ډلې روغتیا بیمه وړاندیز کوم.
زه  /موږ موافق یم چې بیانات او معلومات ورکړل شوي ممکن تایید شي.
زه  /موږ به د لسو ورځو په اوږدو کې په شرایطو کې کوم بدلونونه راپور کړو کله چې پیښیږي.
زه  /موږ پوهیږو چې دا د قانون خالف دي چې د ګټو په وړاندې یا هڅه یې کوي چې زه زه یم او موږ حق
نلرم .هرهغه ادعا ،بیان ،یا د هر ډول موادو پټه هر هغه څه چې په بشپړ یا برخه کې ،ممکن ما ته نږدې وي /
موږ جنایی او  /یا د مدني تعقیب ته.
زه  /موږ موافق یو چې د ماشوم روغتیا لپاره د معالجې صحي لپاره چې د مور او پالر مالتړ څخه بې برخې
دي او موږ باید د زیږون او ترالسه کولو په رامینځته کولو کې ټول حقونه وټاکل شي .طبي مالتړ پرته لدې چې
زه  /موږ ښه المل نه لرو .د همکارۍ ناکامي د ماشوم وړتیا اغیزه نه کوي.
زه  /موږ  /موږ د روغتیا پاملرنې ګټو باندې پوهیږو ،د هغه شخص عمر لرونکي  65او ډیر ,یو څوک چې
ړانده یا ړوند یا غیر فعال شوي د دې کالایر په بشپړولو سره ندي ټاکل شوي .د روغتیا پاملرنې ګټو لپاره د 65
او ډیر کلونو عمر لرونکي ،ړوند یا معلولینو کې سپړنه شوې ،زه  /موږ باید د دې ګټو لپاره مختلف غوښتنلیک
بشپړ کړو.
زه  /موږ  /موږ د روغتیا پاملرنې منل د ټولنیزو خدماتو څانګې ته یوه دنده جوړه کوو ،د دریمې ډلې څخه د
طبي پاملرنې لپاره د تادیې څانګې لپاره د پوهنې روغتیا ادارې لپاره د روغتیا پاملرنې برخې لپاره.
زه/موږ موافق یو چې زما او/یا زما کورنۍ په اړه طبي معلومات خوشې کیدی شي که اړتیا وي د درملنې  ،طبي
لګښتونو تادیه  ،د روغتیا پاملرنې عملیاتو  ،او/یا د دې برنامې اداره کولو لپاره.
که زه وموم/موږ د  MO HealthNetلپاره وړ وموندل شو زه/موږ پوهیږو چې د میسوري ایالت به زما/زموږ
په استازیتوب د پوښښ خدماتو لپاره تادیه وکړي او موافق یم چې دولت ممکن زما/زموږ شتمنۍ پروړاندې ادعا
ثبت کړي ترڅو ترالسه شوې مرستې بیرته ترالسه کړي.
د دې غوښتنلیک په کاغذ یا بریښنایی السلیک کولو سره  ،تاسو موږ ته د تحویلۍ اجازه درکوي  ،یا د تحویلیدو
المل یې کوئ  ،تاسو ته د اتوماتیک ډیلینګ سیسټم څخه ستاسو د قضیې په اړه تلیفون زنګونه په لومړني تلیفون
شمیره چې تاسو په پاه  2کې چمتو کړي .ستاسو د غوښتنلیک یوې برخې په توګه دې ته رضایت ورکول .که
تاسو غواړئ د دې تلیفونونو ترالسه کول غوره کړئ  ،دلته یې چیک کړئ▢ :

که پدې غوښتنلیک کې څوک د  MO HealthNetلپاره وړ وي

•
•
•

زه د کورنۍ مالتړ څانګې ته زموږ حق درکوم چې د نورو روغتیا بیمې  ،قانوني میشته کیدو  ،یا نورو دریمې
ډلې څخه پیسې تعقیب او ترالسه کړم .زه د کورنۍ مالتړ څانګې ته دا حق هم درکوم چې د میړه یا والدین څخه
طبي مالتړ تعقیب او ترالسه کړم.
ایا پدې غوښتنلیک کې کوم ماشوم والدین لري چې له کوره بهر ژوند کوي؟ هو نه
که هو  ،زه پوهیږم چې له ما څخه به وغوښتل شي چې د هغه ادارې سره همکاري وکړي چې د غیر حاضر
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والدین څخه طبي مالتړ راټولوي .که زه فکر کوم چې د طبي مالتړ راټولولو کې همکاري به ما یا زما ماشومانو
ته زیان ورسوي  ،زه کولی شم د کورنۍ مالتړ څانګې ته ووایم او شاید زه همکاري ونکړم.

 5ګام :د دې غوښتنلیک لوستل او السلیک کول دوام لري
زه دا غوښتنلیک د درواغ جزا الندې السلیک کوم چې پدې معنی چې ما پدې فورمه کې ټولو پوښتنو ته ریښتیني ځوابونه
زما د غوره پوهې سره چمتو کړي .زه پوهیږم چې زه ممکن د فدرالي قانون الندې د جریمې تابع شم که زه غلط او یا
ناسم معلومات وړاندې کړم.
زه پوهیږم چې زه باید د کورنۍ مالتړ څانګې ته ووایم که هرڅه بدلون ومومي (د هغه څه څخه توپیر لري چې ما پدې
غوښتنلیک کې لیکلي) .زه کولی شم  mydss.mo.govڅخه لیدنه وکړم یا  1-855-373-9994ته زنګ ووهم ترڅو
د کوم بدلون راپور ورکړم .زه پوهیږم چې زما په معلوماتو کې بدلون زما د کورنۍ د غړو وړتیا اغیزه کولی شي.
زه پوهیږم چې د فدرالي قانون الندې  ،د نسل  ،رنګ  ،ملي اصل  ،جنس  ،عمر  ،جنسي تمایل  ،جنډر پیژندنې یا
معلولیت پراساس تبعیض اجازه نلري .زه کولی شم د لیدنې له الرې د تبعیض شکایت درج کړم
.http://dss.mo.gov/files/missouri-nondiscrimination-policy-statement.htm
ایا هرڅوک چې پدې غوښتنلیک کې د روغتیا بیمې لپاره غوښتنه کوي بندي دی (توقیف شوی یا زنداني شوی)؟
▢ نه
▢ هو
که هو  ،دلته د هغه کس نوم ولیکئ___________________________ :
▢ دلته چیک کړئ که دا سړی د تورونو تصفیه کولو ته پاتې وي.
موږ دې معلوماتو ته اړتیا لرو ترڅو د روغتیا پوښښ لپاره تادیه کې د مرستې لپاره ستاسو وړتیا چیک کړئ که تاسو
غوښتنلیک غوره کړئ .موږ به ستاسو ځوابونه زموږ د بریښنایی ډیټابیسونو او ډیټابیسونو کې د داخلي عوایدو خدمت
( ، )IRSټولنیز امنیت  ،د کورني امنیت ریاست  ،او/یا د مصرف کونکي راپور ورکولو ادارې څخه د معلوماتو په
کارولو سره چیک کړو .که معلومات سم نه وي  ،موږ ممکن له تاسو وغواړو چې موږ ته ثبوت ولیږو.

زما د اپیل حق
که زه فکر کوم د کورنۍ مالتړ څانګه (  )Family Support Divisionتېروتنه کړې  ،زه کولی شم د هغې پریکړې
په وړاندې اپیل وکړم .د اپیل کولو معنی دا ده چې د کورنۍ مالتړ څانګې کې چا ته ووایاست چې زه فکر کوم عمل غلط
دی  ،او د عمل د عادالنه بیاکتنې غوښتنه وکړئ .زه پوهیږم چې زه په  1-855-373-9994کې د تماس مرکز ته په
زنګ وهلو سره د اپیل کولو څرنګوالی موندلی شم .زه پوهیږم چې زه په پروسه کې زما څخه پرته د بل چا لخوا
استازیتوب کیدی شم .زما وړتیا او نور مهم معلومات به ما ته تشریح شي.
دا غوښتنلیک السلیک کړئ .هغه څوک چې مرحله  1ډکه کړي باید السلیک وکړي
دا غوښتنلیک .که تاسو یو باوري استازی یاست  ،تاسو ممکن دلته السلیک وکړئ  ،تر هغه چې تاسو په ضمیمه  Cکې
اړین معلومات چمتو کړي وي.

دلته السلیک وکړه
د غوښتونکي السلیک
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نیټه ()mm/dd/yyyy

. خپل بشپړ شوی غوښتنلیک واستوئ:شپږم ګام
Mail to: Family Support Division
615 E. 13th St.
Kansas City, MO 64106

(Family Support Division)  د کورنۍ مالتړ څانګه:میل ته
615 E. 13th St.
،
(Kansas City, MO 64106)
FSD.Documents@dss.mo.gov :بریښنالیک ته

(573) 526-9400 :فیکس ته
: تاسو کولی شئ د رای ورکوونکو د نوم لیکنې فورمه دلته بشپړ کړئ، که تاسو غواړئ د رایې ورکولو لپاره نوم لیکنه وکړئ
http://sos.mo.gov/elections/goVoteMissouri/register.aspx
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ضمیمه A
له دندو څخه د روغتیا پوښښ
تاسو دې پوښتنو ته ځواب ویلو ته اړتیا نلرئ پرته لدې چې په کورنۍ کې څوک د دندې څخه د روغتیا پوښښ لپاره وړ وي.
د هرې دندې لپاره چې د پوښښ وړاندیز کوي د دې پاه( )pageیوه کاپي ضمیمه کړئ.
موږ ته د هغه دندې په اړه ووایاست چې پوښښ وړاندې کوي.
په راتلونکي پاه کې د کارګمارونکي پوښښ وسیله ګمارونکي ته ورکړئ څوک چې پوښښ وړاندیز کوي ترڅو تاسو سره د دې
پوښتنو ځوابولو کې مرسته وکړي .تاسو یوازې اړتیا لرئ دا پاه ( )pageشامل کړئ کله چې تاسو خپل غوښتنلیک لیږئ  ،نه د کار
ګمارونکي وسیله.

د کارمند معلومات
 .1د کارمند قانوني نوم……………………………………………………………………….
 .2د کارمند ټولنیز امنیت شمیره……………………………………………………………….

د کارګر معلومات
 .3د کارګر نوم____________________________________________________
 .4د کارمند پیژندنې شمیره (_________________________________________)EIN
 .5د کارمند پته___________________________________________________
 .6د کارګر تلیفون شمیره______________________________________________
 .7ښار_________________________________________________________
 .8دولت________________________________________________________
 .9زپ کوډ______________________________________________________
 .10موږ په دې دنده کې د کارمند روغتیا پوښښ په اړه له چا سره اړیکه نیولی شو؟_____________
 .11د تلیفون شمیره (که له پورته څخه توپیر ولري)________________________________
 .12د بریښنالیک آدرس________________________________________________
 .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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د دې کار ګمارونکي لخوا وړاندیز شوي روغتیا پالن په اړه موږ ته ووایاست.
 .14ایا ګمارونکی یو روغتیایی پالن وړاندیز کوي چې د لږترلږه ارزښت معیار پوره کوي*؟ ▢ هو ▢ نه
 .15د ترټولو ټیټ لګښت پالن لپاره چې یوازې د کارمند لپاره وړاندیز شوي لږترلږه معیار معیار پوره کوي (د کورنۍ پالنونه پکې
شامل نه کړئ) :که چیرې کار ورکوونکی د هوساینې برنامې ولري  ،هغه پریمیم چمتو کړئ چې کارمند یې تادیه کوي که چیرې
هغه اعظمي ترالسه کړي .تخفیف
د هر تنباکو بندولو برنامو لپاره  ،او د هوساینې برنامو پراساس نور تخفیفونه ندي ترالسه کړي.
الف کارمندان به د دې پالن لپاره څومره پیسې ورکړي؟ ___________ $
ب څو ځلې؟ ▢ اونیزه ▢ هره  2اونۍ ▢ دوه ځله په میاشت کښي ▢ درې میاشتنۍ ▢ په کال کې
 .16کارمند به د نوي پالن کال لپاره کوم بدلون رامینځته کړي (که پیژندل شوی وي)؟
▢ کارمند به روغتیا پوښښ وړاندې نکړي
▢ کارمند به کارمندانو ته د روغتیا پوښښ وړاندې کول پیل کړي یا یوازې د کارمند لپاره موجود د ټیټ لګښت پالن لپاره پریمیم بدل
کړي چې د لږترلږه ارزښت معیار پوره کوي( *.پریمیم باید د هوساینې برنامو لپاره تخفیف منعکس کړي .پوښتنه  15وګورئ).
الف کارمندان به د دې پالن لپاره پریمیم کې څومره پیسې ورکړي؟ ؟ _____________ $
▢ په میاشت کې دوه ځله ▢ درې میاشتنۍ ▢ په کال کې
ب څو ځلې؟ ▢ اونیزه ▢ هر  2اونۍ
د بدلون نیټه (___________________________________:)mm/dd/yyyy

د کارمند پوښښ وسیله )(EMPLOYER COVERAGE TOOL
د دې ضمیمې  Aکې د کار ګمارونکي روغتیا پوښښ په اړه پوښتنو ځوابولو کې د مرستې لپاره دا وسیله وکاروئ چې
تاسو یې وړ یاست (حتی که دا د بل کس دندې څخه وي  ،لکه ښځه) .په الندې شمیرو بکسونو کې معلومات د ضمیمې .A
بکسونو سره سمون لري د مثال په توګه  ،پدې پاه کې د  14پوښتنې ځواب باید په ضمیمه  Aکې  14پوښتنې سره
مطابقت ولري.
خپل نوم او د ټولنیز امنیت شمیره په بکسونو  1او  2کې ولیکئ او له کارګمارونکي څخه وغواړئ چې پاتې فورمه ډکه
کړ ي .
د هر کار ګمارونکي لپاره یوه وسیله بشپړه کړئ چې روغتیا پوښښ وړاندې کوي.
د کارموندنې معلومات (کارمند اړتیا لري دا برخه ډکه کړي).
 .1د کارمند قانوني نوم (لومړی  ،مینځنی  ،وروستی) _____________________
 .2د کارمند ټولنیز امنیت شمیره _____________________
د کارمند معلومات (د دې معلوماتو لپاره له کار ګمارونکي څخه پوښتنه وکړئ).
 .3د کارګر نوم _____________________
 .4د کارمند پیژندنې شمیره (_____________________ )EIN
 .5د ګمارونکي پته (د کورنۍ مالتړ څانګه به دې آدرس ته خبرتیا واستوي) _____________________
 .6د کارمند تلیفون شمیره _____________________
 .7ښار _____________________
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 .8دولت _____________________
 .9د زپ کوډ _____________________
 .10موږ په دې دنده کې د کارمند روغتیا پوښښ په اړه له چا سره اړیکه نیولی شو؟ _____________________
 .11د تلیفون شمیره (که له پورته څخه توپیر ولري) _____________________
 .12د بریښنالیک آدرس _____________________
 .13ایا کارمند اوس مهال د دې ګمارونکي لخوا وړاندیز شوي پوښښ لپاره وړ دی  ،یا تاسو به په راتلونکو  3میاشتو کې
وړ اوسئ؟
▢ هو (دوام ورکړئ)
 .a13که چیرې کارمند نن وړ نه وي  ،پشمول د انتظار یا آزموینې دورې په پایله کې  ،کله کارمند د پوښښ لپاره وړ
وي؟ __________________ (( )mm/dd/yyyyدوام ورکړئ)
▢ نه (دلته ودریږئ او دا فورمه کارمند ته بیرته ورکړئ)

د دې کار ګمارونکي لخوا وړاندیز شوي روغتیا پالن په اړه موږ ته ووایاست.
ایا کارمند د روغتیا پالن وړاندیز کوي چې د کارمند میړه/میرمن یا انحصار پوښي؟
▢ هو  ،کوم خلک؟ ▢ خاوند/ښځه انحصار کونکي
▢ نه (پوښتنې  14ته الړشئ)
 .14ایا ګمارونکی یو روغتیایی پالن وړاندیز کوي چې د لږترلږه ارزښت معیار پوره کوي*؟
الف کارمندان به د دې پالن لپاره څومره پیسې ورکړي؟ ____________ $
ب څو ځلې؟ ▢ اونیزه ▢ هره  2اونۍ ▢ په میاشت کې دوه ځله ▢ درې میاشتنۍ ▢ په کال کې
 .15د ترټولو ټیټ لګښت پالن لپاره چې یوازې د کارمند لپاره وړاندیز شوي لږترلږه معیار معیار پوره کوي (د کورنۍ پالنونه پکې
شامل نه کړئ) :که چیرې کار ورکوونکی د هوساینې برنامې ولري  ،هغه پریمیم چمتو کړئ چې کارمند یې تادیه کوي که چیرې
هغه اعظمي ترالسه کړي .د هر تنباکو بندولو برنامو لپاره تخفیف  ،او د هوساینې برنامو پراساس نور تخفیفونه ندي ترالسه کړي.
الف کارمندان به د دې پالن لپاره څومره پیسې ورکړي؟ ____________ $
ب څو ځلې؟ ▢ اونیزه ▢ هره  2اونۍ ▢ په میاشت کې دوه ځله ▢ درې میاشتنۍ ▢ په کال کې
که د پالن کال به ډیر ژر پای ته ورسیږي او تاسو پوهیږئ چې وړاندیز شوي روغتیایی پالنونه به بدل شي  16 ،پوښتنې ته الړشئ.
که تاسو نه پوهیږئ  ،ودریږئ او کارمند ته فارم بیرته ورکړئ.
 .16کارمند به د نوي پالن کال لپاره کوم بدلون رامینځته کړي (که پیژندل شوی وي)؟
کارمند به روغتیا پوښښ وړاندیز نکړي
کارمند به کارمندانو ته د روغتیا پوښښ وړاندیز پیل کړي یا یوازې هغه کارمند ته چې د لږترلږه معیاري معیار سره برابر وي د
پریمیم بدل کړي( *.پریمیم باید د هوساینې برنامو لپاره تخفیف منعکس کړي .پوښتنه  15وګورئ).
 .aکارمندان به د دې پالن لپاره څومره پیسې ورکړي؟ ____________ $
 .bڅو ځلې؟ ▢ اونیزه ▢ هره  2اونۍ ▢ په میاشت کې دوه ځله ▢ درې میاشتنۍ ▢ په کال کې
د بدلون نیټه (_____________________________:)mm/dd/yyyy
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ضمیمه بی )(B
امریکایی هندي یا د االسکا اصلي کورنۍ غړی ()AI/AN
دا ضمیمه بشپړه کړئ که تاسو یا د کورنۍ غړی امریکایی هندي یا االسکا اصلي یاست .دا د دې لپاره خپل غوښتنلیک سره وسپارئ
د روغتیا پوښښ او د لګښتونو په ورکولو کې مرسته.

موږ ته د خپل امریکایی هندي یا االسکا اصلي کورنۍ غړي (غړو) په اړه

ووایاست.

امریکایی هندیان او د االسکا اوسیدونکي کولی شي د هندي روغتیا خدماتو  ،قبایلي روغتیا برنامو  ،یا ښاري هندي روغتیا برنامو
څخه خدمات ترالسه کړي .دوی ممکن د لګښت شریکولو ته هم اړتیا ونلري او ممکن د میاشتني شمولیت ځانګړي دورې ترالسه
کړي .الندې پوښتنې ته ځواب ووایاست ترڅو ډاډ ترالسه کړئ چې ستاسو کورنۍ ترټولو ممکنه مرسته ترالسه کوي
یادونه :که تاسو ډیر خلک پکې شامل کړئ  ،د دې پاه یوه کاپي جوړه کړئ او ضمیمه یې کړئ.
 AI/ANشخص 1

 AI/ANشخص 2

 .1په راتلونکي کالم کې
نومونه دننه کړئ

لومړی______________
منځنی______________
وروستی_____________

لومړی______________
منځنی______________
وروستی_____________

 .2د فدرالي پیژندل شوي
قبیلې غړی؟

▢ هو
▢ نه
▢ هو
که هو  ،د قبیلې نوم:
که هو  ،د قبیلې نوم:
____________________
____________________
هغه ایالت چیرې چې د قبایلي حکومت څوکۍ
هغه ایالت چیرې چې د قبایلي حکومت څوکۍ
موقعیت لري:
موقعیت لري:
____________________________ ____________________________
▢ هو ▢ نه
▢ هو ▢ نه
که نه  ،ایا دا شخص د هند روغتیایی خدماتو ،
که نه  ،ایا دا شخص د هند روغتیایی خدماتو ،
قبایلي روغتیا برنامو  ،یا ښاري هندي روغتیا
قبایلي روغتیا برنامو  ،یا ښاري هندي روغتیا
برنامو څخه د خدماتو ترالسه کولو وړ دی ،
برنامو څخه د خدماتو ترالسه کولو وړ دی ،
یا د دې برنامو څخه یوه څخه د راجع کولو له
یا د دې برنامو څخه یوه څخه د راجع کولو له
الرې؟ ▢ هو ▢ نه
الرې؟ ▢ هو ▢ نه

 .3ایا دې سړي کله هم د
هند روغتیایی خدمت  ،د
قبایلي روغتیا برنامې  ،یا د
ښاري هندي روغتیا برنامې
څخه خدمت ترالسه کړی ،
یا له دې برنامو څخه د
راجع کولو له الرې؟
 .4ترالسه شوې ځینې پیسې
ممکن د MO HealthNet
لپاره ونه شمیرل شي .ستاسو
په غوښتنلیک کې راپور
شوي هر عاید (ډول  ،مقدار
او څو ځله) لیست کړئ چې
پدې سرچینو څخه پیسې
پکې شاملې دي:
▪د یوې قبیلې څخه د سړي
سر تادیات چې د طبیعي
سرچینو  ،کارونې حقونو ،
اجارې یا امتیازاتو څخه
راځي
▪ د طبیعي سرچینو  ،کرنې
 ،کرونده  ،کب نیونې ،
اجارې  ،یا د ځمکې څخه
امتیازات د کورنیو چارو
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▢ نه

ډول _____________________
 ____________ $څو ځله؟ ________
ډول _________________________
_________________________ $
څو ځله؟ ______________________
ډول ________________________
________________________ $
څومره ځله ___________________

ډول _____________________
 ____________ $څو ځله؟ ________
ډول _________________________
_________________________ $
څو ځله؟ ______________________
ډول ________________________
________________________ $
څومره ځله ___________________

وزارت لخوا د هند باور
ځمکې په توګه ټاکل شوي (د
ریزرویشنونو او پخوانیو
ریزرویشنونو په ګډون)
▪ د هغه شیانو له پلور څخه
پیسې چې کلتوري اهمیت
لري

ضمیمہ سی )(APPENDIX C
د دې غوښتنلیک بشپړولو کې مرسته
د دې غوښتنلیک بشپړولو کې مرسته
تاسو اړتیا نلرئ د  MO HealthNetګټو لپاره غوښتنه کولو یا ترالسه کولو لپاره ضمیمه  Cالسلیک کړئ .تاسو ممکن
د ګټو لپاره غوښتنه کولو لپاره د کورنۍ مالتړ څانګې سره اړیکه ونیسئ  ،خپله کلنۍ بیاکتنه بشپړه کړئ  ،یا پخپله خپله بله
سوداګرۍ ترسره کړئ یا تاسو ممکن ستاسو د استازیتوب لپاره یو باوري استازی وټاکئ  ،لکه څنګه چې د 42 CFR
 435.908لخوا چمتو شوی .د یو باوري استازي ټاکلو لپاره  ،تاسو باید دا فورمه ډکه کړئ او هغه څوک چې تاسو یې د
خپل مجاز استازي په توګه ټاکئ باید ټاکل یې ومني او ومني .د مجاز استازي شتون سره سره  ،د کورنۍ مالتړ څانګه
ممکن تاسو سره مستقیم اړیکه ونیسي ځکه چې څانګه ممکن مناسب ټاکي.

زه  ________________________________________________ ،د ټیلفون شمیره:
_______________________
پته _________________________________________________  DCNیا :SSN
_______________________
د هربي ګمارنه
نوم ____________________________________________ :د ټیلفون شمیره:
_______________________
پته _____________________________________________ :بریښنالیک آدرس:
_______________________

زما د تایید شوي استازي په توګه عمل کول.
دا فرد/سازمان زما د مجاز استازي په توګه ټاکل شوی ترڅو د کورنۍ مالتړ څانګې څخه لیک ترالسه کړي.
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▢ هو ▢ نه

ټاکل شوی فرد/سازمان به د الندې هدف لپاره ماته د مسؤلیت او مسؤلیت سره عمل وکړي:
▢ دواړه
▢ غوښتنلیک ▢ د ادارې اجراات پرمخ وړي
هغه شخص/سازمان چې ما ګمارلی دی زما د شرایطو پوهه لري چې زما لخوا غوښتنلیک  ،کلنۍ بیاکتنه یا عمل بشپړ کړي او په
قصدي ډول غلط بیان  ،غلط بیان  ،معلومات پټ نه کړي  ،یا د کوم واقعیت یا پیښې راپور ورکولو کې پاتې کیدو ته اړتیا نلري .د دې
ایالت یا متحده ایاالتو د کوم قانون  ،مقرراتو یا قواعدو لخوا راپور شوی .زه پوهیږم چې زه زما د مجاز استازي لخوا چمتو شوي
معلوماتو مسؤل یم  ،پشمول د هر هغه معلوماتو په شمول چې ممکن غلط وي.
غوښتونکی/برخه اخیستونکی السلیک

نیټه

د محافظت شوي روغتیا او نورو معلوماتو افشا کولو غوښتنه او واک:
زه  ، ______________________________________________ ،دلته د کورنۍ مالتړ څانګه غوښتنه او واک
لري
__________________________________________ ته افشا شوي معلومات ترڅو د دې غوښتنلیک پورې اړوند
معلوماتو لپاره غوښتنې  ،د وړتیا خبرتیاوې  ،او طبي معلوماتو ته السرسی شامل کړي  ،کلني بیاکتنې یا د ادارې عمل پورته ذکر
شوي کس ته د معلوماتو ترالسه کولو لپاره( .یادونه :د معلوماتو غوښتنه  ،د وړتیا خبرتیاوې او خوندي روغتیایی معلومات باید د
پورته نومول شوي فرد پام ته واستول شي  ،نه هغه اداره چې دوی یې نمایندګي کوي.
د افشا کولو او خپرولو لپاره دا غوښتنه به د غوښتنلیک وروستي تصفیې  ،کلنۍ بیاکتنې یا ادارې عمل پورې دوام وکړي چې د دې
غوښتنې او افشا کولو واک سپارل شوی و مګر دا چې زما لخوا د وروستي غوښتنلیک  ،کلنۍ بیاکتنې یا ادارې عمل دمخه په لیکلي
ډول لغوه شوی نه وي .مزاج د محافظت شوي روغتیا معلوماتو ( )PHIافشا کولو غوښتنه کولو او واک ورکولو سره  ،زه پوهیږم
چې د کورنۍ مالتړ څانګه د افشا شوي معلوماتو سره څه پیښیږي مسؤلیت نلري .زه پوهیږم او منم چې ما ته د دې فورمې یوه کاپي
چمتو شوې.

ضمیمه  Cدوام لري:
د باوري استازي ټاکل کیدل او منل:
زه ( ،د چاپ نوم)______________________________ د تلیفون شمیره____________________
ادرس __________________________________________________________________
زه  18کلن یا ډیر عمر لرم (په سازمان باندې د تطبیق وړ ندي) او د غوښتونکي/برخه اخیستونکي شرایطو پوهه ولرئ چې د
غوښتنلیک بشپړولو لپاره اړین وي  ،کلنۍ بیاکتنه یا د دوی په استازیتوب د ادارې عمل .زه (یا دا سازمان) به په قصدي ډول غلط
بیان  ،ناسم بیان  ،معلومات پټ نه کړم  ،یا په راپور ورکولو کې پاتې راځم
کوم حقیقت یا پیښه چې د دې ایالت یا متحده ایاالتو د کوم قانون  ،مقرراتو یا قواعدو لخوا راپور ورکولو ته اړتیا لري.
زه (یا دا سازمان) پدې توګه د پورته بیان شوي مودې او موخې لپاره د مجاز استازي ټاکل دا منم .زه به د ټولو معلوماتو محرمیت
خوندي کړم چې زه یې ترالسه کولی شم د تطبیق شوي فدرالي  ،ایالت او ځایی قوانینو  ،مقرراتو  ،مقرراتو  ،او محرمیت پورې
اړوند الرښوونو سره سم د واک لرونکي استازي په توګه عمل کول.
غوښتونکی/برخه اخیستونکی السلیک
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نیټه
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