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 غوښتنې کڅوړه Wisconsin Medicaidد مشرانو، ړاندو یا معلولینو لپاره د 
)WISCONSIN MEDICAID FOR THE ELDERLY, BLIND OR DISABLED APPLICATION PACKET( 

 
 څنګھ غوښتنھ وکړو

 کلن، ړانده یا معلولیت لري د روغتیایي ګټو غوښتنلیک دی. 65دا د ھغو کسانو لپاره چې 
 

کې پھ انالین ډول غوښتنلیک  access.wi.govد روغتیایي ګټو غوښتنې لپاره، دغھ غوښتنلیک بشپړ کړئ او الندې ادرس تھ یي واستوئ یا 
 بشپړ کړئ. د انالین غوښتنې اړوند د نورو معلوماتو لپاره الندې وګورئ.

 
 خپل غوښتنلیکونھ او/یا ثبوت/تاییدي الندې ادرس تھ پست یا فکس کړئ:

 ولسوالۍ کې ژوند کوئ: Milwaukeeکھ د 
 

MDPU 
PO Box 05676 

Milwaukee, WI 53205 
 

 888-409-1979فکس: 

 کوئ: نھولسوالۍ کې ژوند  Milwaukeeکھ د 
 

CDPU 
PO Box 5234 

Janesville, WI 53547-5234 
 

 855-293-1822فکس: 
 

 شئ. یتھ ھم پورتھ کول access.wi.gov ھګتو کھید ثبوت ھر سند پھ پرل ېتاس
 

 4 تاسې اړ یاست د خپلو ځینو ځوابونو ثبوت وړاندې کړئ. پھ دې اړه د نورو معلوماتو لپاره چې څھ باید وړاندې کړئ، د ثبوت/تایید برخھ چې
 .پاڼھ کې پیلېږي وګورئ

 
پھ اړه پوښتنې لرئ، دغھ غوښتنلیک بشپړولو کې مرستې تھ اړتیا لرئ یا غواړئ شخصاً یا پھ تیلیفون پوښتنو تھ ځواب  Medicaidکھ د 

پاڼھ وګورئ.  7ره اړیکھ ونیسئ. کھ د خپلې ادارې ادرس او/یا تلیفون شمېرې تھ اړتیا لرئ، ورکړئ، د مالقات وخت ټاکلو لپاره خپلې ادارې س
 ې ھم موجود دي.ک www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htmډول پھ معلومات پھ انالین 

 
. دغھ کھ معلولیت لرئ او دغھ معلوماتو تھ پھ بلھ بڼھ اړتیا لرئ، یا غواړئ ترڅو بلې ژبې تھ وژباړل شي، خپلې ادارې سره اړیکھ ونیسئ

 خدمتونھ وړیا دي.
 

 انالین غوښتنھ وکړئ
ACCESS  یو انالین اوزار دی چې تاسې تھ د ګټو د غوښتنې، د خپلو ګټو حالت د کتلو، د بدلونونو د راپور ورکولو یا د کلنې نوې کولو اجازه

 څخھ لیدنھ وکړئ. انالین غوښتنلیک کاغذي غوښتنلیک تھ ورتھ دی. access.wi.govتھ د السرسي لپاره د  ACCESSدرکوي. 
 

 وٻب پاڼې لھ الرې موجود دي ACCESSلیکونھ د 
 غړي د عادي پوست پر ځای د خپلو ګټو اړوند لیکونھ او معلومات پھ انالین ډول ترالسھ کولی شي. دغھ انتخاب لپاره، غړي باید خپلې ادارې

حساب نھ لري، باید پھ انالین  ACCESSحساب تھ دننھ شي. کھ کوم غړی  ACCESSکې خپل د  access.wi.govي، یا پھ سره اړیکھ ونیس
 ډول د خپلو لیکونو کتلو لپاره یو حساب جوړ کړي.

 
 د دغې فورمې کارولو طریقھ

 مھمو معلوماتو برخھ او ټولې الرښوونې ولولئ.دغھ غوښتنلیک بشپړولو څخھ وړاندې د  .1
 پھ څرګنده توګھ یي چاپ کړئ. اسماني یا تور رنګ وکاروئ. .2
 شي.) 04/02/1958، نیټھ بھ 1958، 2نېټھ د کال/ورځ/میاشت پھ بڼھ ولیکئ. (مثال: اپرٻل  .3
 د خپل ځان او/یا د خپل ژوند د ھمسفر پھ اړه معلومات دننھ کړئ.  .4
ګټو کې ځنډ رامنځ تھ شي. (د ډاډ ترالسھ کولو لپاره  Medicaidتوګھ ډک کړئ. کھ غوښتنلیک بشپړ نھ شي ممکن د غوښتنلیک پھ بشپړه  .5

پاڼھ کې څترلېست وکاروئ.) کھ ستاسې غوښتنلیک بشپړ نھ شي، اداره بھ تاسې سره نورو معلوماتو  22چې ستاسې غوښتنلیک بشپړ دی پھ 
 لپاره اړیکھ ونیسي.

http://www.access.wisconsin.gov/
https://access.wisconsin.gov/
http://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm
https://access.wisconsin.gov/
https://access.wisconsin.gov/
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 مھم معلومات
 اړوند مھم معلومات دي. Medicaidالندې د ھغو کسانو لپاره چې مشران، ړانده یا معلول دي د 

 
 قانوني سرپرست، ساتونکي، یا وکالت لیک

قانوني سرپرست، د کس او د ملکیت قانوني سرپرست، عمومي قانونی سرپرست، ساتونکی، یا مالي چارو لپاره وکالت لیک لرئ، کھ د ملکیت 
دغھ کس ستاسې پھ استازیتوب دغھ فورمھ ډکولی او سپارلی شي. دغھ کس باید دغې فورمې سره یو ځای د خپلې ګومارنې پھ اړه اسناد ھم 

 وسپاري.
 

 استازیصالحیت لرونکی 
ګومارنھ، یو صالحیت لرونکی استازی ستاسې لپاره غوښتنھ کولی شي. د صالحیت لرونکي استازې ټاکلو لپاره، د صالحیت لرونکي استازې 

 ګومارنھ، بدلون، یا لرې کول: اداري فورمھ، ونکي استازې ، یا د یو صالحیت لر10126A-Fبدلون، یا لرې کول ډک کړئ: د کس فورمھ، 
10126B-F چې د غوښتنلیک دغې کڅوړې کې موندلی شئ. دا ستاسې صالحیت لرونکي استازې تھ اجازه ورکوي چې ستاسې لپاره غوښتنلیک ،

 ډک او السلیک کړي. 
 

 غوښتنلیک نېټھ د
اړوند پرٻکړه بھ  Medicaidدفتر ستاسې السلیک شوې فورمھ ترالسھ کوي. ستاسې  Medicaidستاسې د غوښتنلیک نېټھ ھغھ نېټھ ده چې د 

ورځو پھ ترڅ کې تاسې تھ واستول شي. نھ السلیک شوي فورمې بھ بېرتھ واستول شي. لھ ځنډ پرتھ  30ستاسې د غوښتنلیک د نېټې څخھ د 
 تنھ مھمھ ده، ځکھ چې ستاسې د ګټې تاریخ پیل، کھ د پروګرام پھ ټولو قوانینو برابر واوسئ، ستاسې د غوښتنلیک نېټې پورې تړلې ده.غوښ

 
 طبي لګښتونو تادیې لپاره مرستھ

پاملرنې د پوښښ غوښتنھ  کھ تېرو درٻیو میاشتو څخھ بیمھ ستاسې طبي لګښتونھ نھ دي تادیھ کړي، تاسې دغو لګښتونو تادیې لپاره د روغتیایي
طبي لګښتونو «کولی شئ. کھ غواړئ کوم یو د تېرو درٻیو میاشتو طبي پاملرنې تادیې کې مرستھ غواړئ، د غوښتنلیک دغې کڅوړې کې شتھ د 

 ډکھ کړئ.» تادیې کې د مرستې غوښتنھ
 

 رهیشم تیامن زیولنټمعلومات/د  ژندونکيیشخصي پ
 پروګرام مستقیمې ادارې لپاره کارول کېږي. Medicaidټولنیز خوندیتوب شمېرې یوازې د  شخصاً د پېژندنې وړ او د

 
) وړاندې SSNغوښتنھ نھ کوي، اړینھ نھ ده چې د دغھ کس لپاره د ټولنیز خوندیتوب شمېره ( Medicaidکھ ستاسې پھ کورنۍ کې څوک د 

 د نھ وړاندې کوي یا د یو لپاره غوښتنھ کوي  SSNغواړي، مګر خپل  Wisconsin Medicaidکړئ. ھر ھغھ څوک چې 
Wis. Stat. § 49.82(2)  نھ دي. ړو وګټپر اساس د 

 
 BadgerCare Plus Prenatalکھ خپل د کډوالۍ حالت لھ املھ یوازې د بېړنیو خدمتونو غوښتنھ کوئ، یا امېدواره مېرمن یاست او د 

Services  د)BadgerCare Plus  خدمتونھ) غوښتنھ کوئ، اړینھ نھ ده چې لھ زٻږون وړاندېSSN .معلومات وړاندې کړئ 
 

 IRS(، Social Security Administration( (داخلي عوایدو خدمتونھ) Internal Revenue Servicesدولتي ادارو لکھ  SSNستاسې 
(د کاري  Department of Workforce Development(د عوایدو څانګھ)، او  Department of Revenue(ټولنیز خوندیتوب اداره)، 

 Department of Health Servicesځواک پرمختګ څانګھ) سره پھ کمپیوټر کې ستاسو د معلوماتو د کتلو اجازه ورکوي. پھ دې سربېره، 
ې کوونکو لھ د بیمې وړاند SSN(روغتیایي خدمتونو څانګھ) بھ د دې مشخص کولو لپاره چې ایا نورې روغتیایي بیمې لرئ ستاسې نوم او 

 لوري وړاندې شویو معلوماتو سره پرتلھ کړي.
 

) USCIS(د متحده ایاالتو تابعیت او کډوالۍ خدمتونو) ( United States Citizenship and Immigration Servicesبھ  SSNستاسې 
 سره شریک نھ شي.

 
 نوې کول

کې داخلې لپاره د پروګرام پھ ټولو قوانینو  Medicaidایا اوس ھم پھ ترالسھ کړئ، تاسې باید د دې کتلو لپاره چې  Medicaidکھ وتوانیږئ 
 میاشتو کې یو ځل نوې کول بشپړ کړئ. 12برابر یاست لږ تر لږه پھ 

 

https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f10126a.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f10126a.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f10126b.pdf
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 د امالکو بیاموندنھ
قانون، د محدودو  Wisconsinکې شامل یاست، د  Medicaidکھ 

ځانګړو ګټو  Medicaidاستثناو سره، ستاسې امالکو څخھ د 
 Estate Recovery Program Handbookبیاموندنھ غواړي. د 

، تاسې تھ د امالکو P-13032(امالکو بیاموندنې السي کتاب)، 
بیاموندنې اړوند معلومات وړاندې کوي. تاسې خپلې سیمھییزې 

اړیکھ نیولو  800-362-3002ادارې څخھ یا غړو خدمتونو سره پھ 
سره د دغھ بروشور یوه کاپي ترالسھ کولی شئ. ھغھ ځانګړي ګټې 

څخھ وروستھ ترالسھ کوئ او  Medicaidکلنۍ  55چې ټولنھ کې 
ټولي ھغھ ګټې چې پھ رنڅور پالھ کور کې استوګنې پر مھال 

ورځو څخھ ډٻرې مودې لپاره روغتون  30ترالسھ کوئ یا کلھ چې 
کې بستري یاست، د بیاموندنې وړ دي. ھمداراز، کھ پھ رنځور پالھ 

رتھ کور کور کې ژوند کوئ یا روغتون کې بستري یاست، او بی
رتھ د تللو تمھ نھ کوئ، ستاسې کور مصادره کېدلی شي. کھ تاسې، 

ستاسې د ژوند ملګری یا د کورنۍ نور ځانګړي غړي پھ کې 
 استوګن وي، ستاسې کور بھ مصادره نشي.

 
 حقونھ او مسؤلیتونھ

 حقونھ
ایالتي او فدرالي قوانین د غړو لپاره د حقونو ضمانت کوي، چې 

 دي: الندیني پھ کې شامل
د ایالت او ولسوالۍ کارکوونکو لھ لوري پھ درناوی سره د چلند  •

 حق.
وړتیا مشخص کولو لپاره ادارې تھ د ټولو ورکړل شویو  •

معلوماتو د محرمیت حق. (دا د پروګرام ادارې لپاره د دغھ ډول 
 سوانحو کارول نھ منع کوي)

د ھغو معلوماتو پرتھ چې د ادارې لھ لوري د محرمیت ژمنې پر  •
نسټ ترالسھ شوي دي، ستاسو د قضیې اړوند د ادارې سوانح ب

 او دوسیو تھ د السرسی حق.
 پھ ېرېکھ چ یشئ، حت یپات یدونکیاوس Wisconsinکھ د  •

 وګټ Medicaidحاضر واوسئ د  ریغ خھڅ التیا ھګتو مھالھډلن
 لپاره د وړ پاتې کېدو حق.

پھ چټکۍ سره د وړتیا حالت مشخص کولو او دغھ حالت کې  •
 وړاندیز شوې بدلون څخھ وړاندې خبر ورکولو حق.

 د بېړنۍ طبي پاملرنې حق. •
د معلولیت اړوند دلیل لپاره پھ پروګرام کې ګډون لپاره د مناسب  •

استوګنځای غوښتنې حق، یا پھ پروګرام کې د ګډون لپاره د 
 ترجمان او ژباړونکی حق.

غوښتنلیک یا روانو ګټو اړوند اخیستل  Medicaidستاسې د  •
شوې پرٻکړې چې تاسې ورسره موافق نھ یاست د عادالنھ 

 اورٻدنې غوښتنې سره د استیناف حق.
 

 عادالنھ اورٻدنھ
(د اورٻدنې او  Division of Hearings and Appealsتاسې 

 استیناف څانګھ) یا خپلې ادارې څخھ غوښتنھ کولی شئ کھ چېرې:

 غوښتنلیک رد شو. Medicaidپھ تېروتنې سره ستاسو د  •
ستاسې غوښتنلیک د ھغې نېټې څخھ چې اداره ترالسھ کړې و،  •

 ورځو پھ ترڅ کې پروسس نھ شو. 30د 
تاسې د ادارې لھ لوري ستاسې د ګټو موقوفولو، فسخھ کولو،  •

 ځنډولو، یا کمولو پرٻکړې سره موافق نھ یاست.
طبي خدمتونو لپاره ستاسې د وړاندې صالحیت غوښتنھ رد  •

 شوې ده.
ندې ادرس تھ پھ لیکلو سره عادالنھ اورٻدنې تاسې کولی شئ ال

 غوښتنھ وکړئ:
Wisconsin Department of Administration 

Division of Hearings and Appeals 
PO Box 7875 

Madison, WI 53707-7875 
 

د عادالنھ اورٻدنې غوښتنھ پھ 
www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm 

 کې موندل کېدی شي.

کھ د فورمې کارولو پر ځای لیک لیکل انتخاب کړئ، تاسې باید 
 شامل کړئ:

 ستاسې نوم. •
 ستاسې پوستي ادرس. •
 د ستونزې لنډه تشریح. •
 د ادارې نوم. •
 قضیې شمېره. CARESستاسې د  •
 ستاسې السلیک. •

 ورځو څخھ ونھ ځنډٻږي. 45د اقدام نېټې څخھ  غوښتنھ باید

تاسې ھمداراز ھغھ ادارې سره چېرې چې مو غوښتنھ کړې وه اړیکھ 
نیولی او د عادالنھ اورٻدنې غوښتنې ډکولو کې د مرستې غوښتنھ کولی 

شئ. د عادالنھ اورٻدنې پروسې پھ اړه نور زده کړې لپاره، د 
ForwardHealth Enrollment and Benefits Handbook 

)ForwardHealth  ،(نوملیکنھ او ګټو السي کتابP-00079 تھ ،
مراجعھ وکړئ. کلھ چې اداره ستاسو غوښتنلیک ترالسھ کړي تاسو 

کتاب ترالسھ کوئ یا پھ 
sources.htmwww.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/re 

 کې السي کتاب موندلی شئ.

 کھ د عادالنھ اورٻدنې پروسې پھ اړه پوښتنې لرئ، 
Division of Hearings and Appeals  د اورٻدنې او استیناف)

 اړیکھ نیولی شئ. 608-266-7709څانګھ) سره پھ 

https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm
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 مسؤلیتونھ
 د بدلونونو راپور ورکول

 دننھ راپور ورکړئ.  ورځو کې 10ادارې تھ 
 ستاسو د کورنۍ د کوم غړی پھ عاید کې بدلونونھ. •
ھر ھغھ معلوماتو کې کو بل بدلون چې تاسو خپل غوښتنلیک  •

د بدلون راپور ورکولو  Medicaidکې ورکړي کوم چې د 
، کې چې د غوښتنلیک دغھ کڅوړه کې F-10137فورمھ، 

 موجود دي غوښتل شوي وي.
 

ھ ایالت څخھ کې یاست او ل Medicaid HMOکھ تاسې  یادونھ:
بھر کډه کېږئ او د دغھ کډه کېدو راپور نھ ورکوئ، تاسې د 

Wisconsin Medicaid  تھ د ھر ھغھ تادیي چې ستاسېHMO 
لپاره کړی بېرتھ تادیھ کولو مسؤلیت لرئ. د مثال پھ توګھ، کھ 

Wisconsin Medicaid  ستاسېHMO  لپاره تاسې او ستاې د
الر ورکوي، تاسې باید لھ ډ 175ژوند ملګري تھ پھ میاشت کې $

یي تادیھ شوی  HMOکډه کېدو وروستھ د ھرې میاشتې لپاره چې 
کارت مو نھ وي کارولی باید  Forwardدی، حتی کھ چېرې خپل 

Wisconsin Medicaid $ ډالر تادیھ کړئ. 350تھ اضافي 
 

access.wi.gov  کې پھ انالین ډول، خپلې ادارې سره اړیکې لھ
د بدلون  Medicaidالرې یا دغوښتنلیک دغھ کڅوړه کې موجود د 

لون راپور ، پھ کارولو سره د بدF-10137راپور ورکولو فورمې، 
دغھ فورمھ د خپل غوښتنلیک سره مھ استوئ؛ د ورکولی شئ. 

 راتلونکې کارونې لپاره یي وساتئ.
 

 تاییدي/ثبوت
اړینھ ده چې د ځانګړو معلوماتو تاییدي/تبوت وړاندې کړئ. ځینو 

 کې یي شامل دي:
 

 تابعیت / ھویت
د فدرالي قانون غوښتنھ کوي چې د متحده ایاالتو ټول ھغھ اتباع چې 

Medicaid  ګټې غوښتنھ کوي یا ترالسھ کوي باید خپل د متحده
ایاالتو د تابعیت یا ھویت ثبوت وړاندې کړي مګر دا چې معاف 

 Social Security شوي وي. معاف شویو کسانو کې
Disability Insurance  (ټولنیز خوندیتوب د معلولیت بیمھ)

(SSDI) ،Supplemental Security Income  تکمیلي)
د پالنې پاملرنھ، او پھ فرزندي ، Medicare، (SSI)تضمیني عاید) 

نیولو مرستې ترالسھ کوي شامل دي. کھ د ګټو غوښتنھ کوئ، تاسې 
بھ د خپل غوښتنلیک لھ نېټې څخھ خپلې ادارې تھ د ثبوت وړاندې 

ورځې ولرئ. کھ پخوا مو دغھ معلومات  95کولو لپاره لږ تر لږه 
کېدای شي لھ وړاندې څخھ دوسیې کې وي؛ کھ  وړاندې کړې وي،

 نور ثبوت تھ اړتیا وي کېدای شي اداره بھ تاسې خبر کړي.
 

موږ ھمداراز د ټولو ھغو کډوالو چې د خپل ځان لپاره د ګټو غوښتنھ 
(د متحده  U.S. Department of Homeland Securityکوي لھ 

تایید کړو. ایاالتو د کورنۍ امنیت ریاست) سره د کډوالۍ حالت 
United States Citizenship and Immigration Services  

) سره بھ USCIS(د متحده ایاالتو د تابعیت او کډوالۍ خدمتونھ) (
ستاسې د کورنۍ ھغو کسانو لپاره چې د مرستې غوښتنھ نھ کوي د 

کھ ستاسې کورنۍ کې څوک د کډوالۍ حالت تایید نھ کړي. 
Medicaid نھ یاست چې دغھ کس لپاره دغې  غوښتنھ نھ کوي، اړ

 پوښتنې تھ ځواب ورکړئ.
 

یوازې بې اسناده کډوال د بېړنۍ روغتیایي پاملرنې وړ دي یادونھ: 
وړ وي. امېداواره مېرمنې کېدای شي  Medicaidکھ نھ ھغوی بھ د 

BadgerCare Plus Prenatal Services  د بجر کییر پلس لھ)
 کنې وړ وي.زٻږون وړاندې خدمتونھ) کې د نوملی

 
د ھغھ څھ مثالونھ چې تاسو یي د تابعیت او ھویت ثابتولو لپاره 

 کارولی ش:
 د متحده ایاالتو پاسپورټ •
 د متحده ایاالتو د تابعیت سند •
 د متحده ایاالتو د تابعیت منلو سند •

 ایالت لھ لوري صادر شوی پرمختللی د موټر چلولو جواز •
 د قبیلوي پېژندنې اسناد •

 
مثالونھ چې د تاسو یي د تابیعت ثابتولو لپاره کارولی د ھغھ څھ 

 شئ:
 د متحده ایاالتو د زٻږون سند •
پھ بھر کې زٻږون لپاره د امریکا د بھرنیو چارو وزارت  •

 راپور
 د متحده ایالتو د تابعیت پېژند کارت •
د فرزندي نیولو کاغذونھ چې پھ متحده ایاالتو کې د زٻږون  •

 ښودنھ کوي
 د زٻږون د روغتون سوانحمتحده ایاالتو کې  •
د خدمتونو د متحده ایاالتو نظامي سوانح یا متحده ایاالتو کې د  •

 زٻږون ښودونکی چټل نویس سوانح
متحده ایاالتو کې زٻږون ښودونکی د ژوند یا روغتیایي بیمې  •

 سوانح
متحده ایاالتو کې زٻږون ښودونکی د زړو کور کې د داخلې  •

 کاغذونھ
 

 سو یي د ھویت ثابتولو لپاره کارولی شئ:د ھغھ څھ مثالونھ چې تا
 د موټر چلولو ایالتي جواز •
 فدرال، ایالت یا سیمھییز دولت لھ لوري صادر شوی  •
 پېژند کارت 
 د ښوونځی تصویر لرونکی پېژند کارت •
 متحده ایاالتو پوځ سره د اړیکې پېژند کارت •
 متحده ایاالتو د پوځ پېژند کارت  •
بیانیې څخھ لږ عمر لرونکو ماشومانو لپاره، د ھویت  18لھ  •

 F-10154السلیک شوې فورمھ، 
 

https://access.wisconsin.gov/
https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f1/f10137.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f1/f10137.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f1/f10137.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f1/f10137.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f1/f10154.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f1/f10154.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f1/f10154.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f1/f10154.pdf
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 شتمني
تاسې باید د خپل ټولو شتمنیو ثبوت وړاندې کړئ. د ثبوت مثالونو 

نېټھ کې ستاسې  کې ستاسې بانکي بیانیھ چې د غوښتنلیک بشپړولو
د بانکي حساب ارزښت ښیي یوه کاپي، د ملکیت د مالیاتو بل، د 

موټر عنوان/پلېټ، یا کوم څیز چې ستاسې د ژوند د بیمې د پالیسي 
اسمي یا نغدي ارزښت څرګندوي شامل دي. کھ متاھل یاست او د 

غوښتنھ کوئ، دواړه عارض او د ژوند ملګری  Medicaid ېادار
  ھ د شتمنۍ ارزونھ اړین وي.لپاره ب

 
 نور

 ستاسې کارکوونکی کېدای شي ھمداراز د الندنیو غوښتنھ وکړي:
 د کسر لپاره طبي لګښتونھ •
د ډاکټر تایید (شفاھي یا پھ لیکلې بڼھ) چې دغھ کس کېدای شي  •

میاشتو کې دننھ بېرتھ کور یا اپارتمان تھ ستون شي او بستر  6
کېدای شي د کور د  شوی کس یو کور یا ملکیت لري چې

ساتنې د مرستې وړ وي. کھ اجازه ورکړل شي، لګښتونھ باید 
 تایید شي

 د وکالت لیک او سرپرستۍ، او/یا معلولیت •
 اسناد  •

کھ دغھ غوښتنلیک سپارلو پر مھال دغھ توکي تاسې سره موجود 
وي، خپل غوښتنلیک سره یي یوه کاپي وړاندې کړئ. کھ معلومات 

نوملیکنې اړوند پرٻکړه اغېزمنوي اداره بھ  Medicaidستاسو د 
تاسو سره اړیکھ ونیسي او د ورکو، متضادو او ناڅرګندو معلوماتو 

 د ثبوت وړاندې کولو غوښتنھ بھ وکړي.
 

پھ پوست کې اصلي اسناد مھ لېږئ. اصلي اسناد خپلھ راوړئ یا 
پوھېدلو کې چې کاپي یي خپل غوښتنلیک سره واستوئ. کھ پھ دې 

باید د څھ ثبوت وړاندې کړئ ستونزه لرئ، خپلې ادارې سره اړیکھ 
ونیسئ او د مرستې غوښتنھ وکړئ.



 د نه تبعیض خبرتیا :تبعیض د قانون خالف دی - د روغتیا پاملرنې  پورې اړوند پروګرامونه 
ویسکونسن د روغتیا خدماتو څانګه( د فدرالي مدني حقونو د تطبیق وړ قوانینو سره مطابقت لري او د نژاد، رنګ،  )  Wisconsin Department of Health Servicesد 

روغتیایی خدماتو څانګه( د نژاد، رنګ، قومی اصل، عمر،  ) Department of Health Servicesمعلولیت، یا جنسیت پر بنسټ تبعیض نه کوي. د  ملي اصل، عمر، 
 معیوبیت، یا جنسیت له امله خلک نه اخلی یا له هغوی سره توپیر نه کوی. 

 روغتیایی خدماتو څانګه(: ) Department of Health Servicesد 

ت لرونکو خلکو لپاره وړیا مرستې او خدمتونه وړاندې کوي ترڅو له موږ سره په اغیزمنه توګه اړیکه ونیسي، لکه: د معلولی •
o  .د نښې ژبې وړ ژباړونکي
o  .)په نورو شکلونو کې لیکل شوي معلومات )لوی چاپ، آډیو، د السرسي وړ بریښنایی بڼه، نور فارمیټونه

نه وي د وړیا ژبې خدمتونه وړاندې کوي، لکه: هغو خلکو ته چې لومړنۍ ژبه یې انګلیسي  •
o .وړ ژباړونکي
o  .معلومات په نورو ژبو لیکل کیږي

روغتیایی خدماتو څانکې ( د مدني حقونو همغږي کونکي سره  ) Department of Health Servicesشمیره د   844-201-6870که تاسو دې خدماتو ته اړتیا لرئ، د 
 اړیکه ونیسئ. 

روغتیا خدماتو څانګه( د دې خدماتو په وړاندې کولو کې پاتې راغلی یا د نژاد، رنګ، ملي اصل، عمر،  ) Department of Health Servicesیاست چې د  که تاسو په دې باور 
    ,Department of Health Services, Attn: Civil Rights Coordinator :معلولیت یا جنسیت پر بنسټ په بل ډول تبعیض شوی، تاسو کولی شئ شکایت درج کړئ

1 West Wilson Street, Room 651, PO Box 7850, Madison, WI 53707-7850, 844-201-6870, TTY: 711,  :یا   ,1434-267-608فاکس
سټي، فکس یا بریښنالیک له الرې ثبت کړئ. که تاسو د شکایت ثبتولو کې  تاسو کولی شئ شکایت په شخصی ډول یا د پو. dhscrc@dhs.wisconsin.govبریښنالیک ته 

 روغتیا خدماتو څانګې( د مدني حقونو همغږي کونکی ستاسو سره د مرستې لپاره شتون لري.) Department of Health Servicesمرستې ته اړتیا لرئ، د 

متحده ایاالتو د روغتیا او بشري خدماتو څانګې( سره د مدني حقونو شکایت ثبت کړئ،  )  U.S. Department of Health and Human Servicesتاسو کولی شئ د 
Office for Civil Rights ( د مدني حقونو لپاره دفتر)،  په الکترونیکي توګه دOffice for Civil Rights ( له الرې، دلته شتون لر )يمدني حقونو د شکایتونو د دفتر  

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf،  :یا د پوسټي یا تلیفون له الرې 

U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue, SW  

Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201   

1019-368-800 ,7697-537-800 (TDD )  

.http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.htmlد شکایت فورمې په کې شتون لري 

mailto:dhscrc@dhs.wisconsin.gov
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html


 د عاید ساتلو کنسورشیم او د قبایلي ادارو د اړیکو معلومات
(Income Maintenance Consortiums and Tribal Agencies Contact Information) 

په څیر پروګرامونو  FoodShareاو ، Medicaid، BadgerCare Plusد عاید ساتلو کنسورشیمونه )اکثرا د ادارې په نوم یادیږي( او قبایلي ادارې کولی شي تاسو سره د 

ادارې د الفبا د ترتیب له مخې  لپاره پر شرایطو د برابرېدلو د خدماتو په وړااندې کولو کې مرسته وکړي. الندې جدول د عوایدو د حفظ او ساتنې کنسورشیمونه او قبایلي 

هر کنسورشیم جوړوي پکې شامل دي. که تاسو د خپلې وړتیا یا قضیې په اړه پوښتنې لرئ، هغه کنسورشیم ته    لیست کوي او د تلیفون شمیرې او همدارنګه هغه والیتونه چې

 زنګ ووهئ چې ستاسو د والیت یا ستاسو د قبایلي ادارې استازیتوب کوي.

 Bad River 715-682-7127هندیانو د لویی قبیلې جهیل ډله   Chippewaد 

 5747-794-888 خلیج، جهیل 

• Brown 

• Door 

• Marinette 

• Oconto 

• Shawano  

 5556-794-888 پالزمینه

• Adams 

• Columbia 

• Dane 

• Dodge 

• Juneau 

• Richland 

• Sauk 

• Sheboygan 

 

 1621-445-888 مرکزي

• Langlade 

• Marathon 

• Oneida 

• Portage 

  

 4563-256-888 د ختیځ مرکزي عاید ساتنې شراکت 

• Calumet 

• Green Lake 

• Kewaunee 

• Manitowoc 

• Marquette 

• Outagamie 

• Waupaca 

• Waushara 

• Winnebago 

 

 4433-478-715 ټولنه  Potawatomiوالیت د   Forestد 

 0012-283-888 لوی سیندونه 

• Barron 

• Burnett 

• Chippewa 

• Douglas 

• Dunn 

• Eau Claire 

• Pierce 

• Polk 

• St. Croix 

• Washburn 

 

 8934-634-715 ډله   Lac Courte Oreillesقبیلې   Superiorهندیانو د ډنډ د   Chippewa  د Wisconsinد 

 4235-588-715 ډله  Lac du Flambeauقبیلې   Superiorهندیانو د ډنډ د   Chippewaد 

 Menominee 715-799-5137هندی قبیله  Wisconsinد 

Milwaukee Enrollment Services ( د ملواکي نوم لیکنې)خدمتونه (MilES ) 888-947-6583 

Milwaukee    

 1239-446-888 مورین جهیل 

• Fond du Lac 

• Ozaukee 

• Walworth 

• Washington 

• Waukesha  

 5722-794-888 شمالي 

• Ashland 

• Bayfield 

• Florence 

• Forest 

• Iron 

• Lincoln 

• Price 

• Rusk 

• Sawyer 

• Taylor 

• Vilas 

• Wood 

 

Oneida  3216-216-800 ملت 

 3706-779-715 ډله  Red Cliffجهیل    Superior Chippewaد 

Sokaogon Chippewa  3265-478-715 ټولنه 

 5780-794-888 جنوبي 

• Crawford 

• Grant 

• Green 

• Iowa 

• Jefferson 

• Lafayette 

• Rock 

 

Stockbridge-Munsee  4032-793-715 ټولنه 

 0430-627-888 د اقتصادي مرستې لپاره لویدیځ سیمه 

• Buffalo 

• Clark 

• Jackson 

• La Crosse 

• Monroe 

• Pepin 

• Trempealeau 

• Vernon 

 

Wisconsin’s Kenosha Racine Partnership  ( دWisconsin )کینوشا ریسین شراکت (WKRP ) 888-794-5820 

• Kenosha • Racine   



Division of Medicaid Services
P-02342PA  (02/2019)

د عاید ساتنې کنسورشیمونو او قبایلي ادارو نقشه 
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 غوښتنلیک WISCONSIN MEDICAIDپاره د مشرانو، ړاندو او معلولینو ل
پھ بڼھ ولیکئ.  کال/ځور/اشتیم دغې فورمې بشپړولو څخھ وړاندې، ټولې الرښوونې ولولئ. یوازې تور یا ابې رنګ لرونکی قلم وکاروئ. نېټھ د الرښوونې:

تھ اړتیا لرئ، د کاغذ اضافي پاڼھ وکاروئ. ھڅھ وکړئ شي.) کھ خپل ځوابونو لیکلو لپاره نور ځای  04/02/1958، بھ 1958 ،2 (د بیلګې پھ توګھ: اپرٻل
نھ موږ تھ څومره چې ممکن وي معلومات راکړئ. کھ اوس موږ تھ معلومات رانکړئ، کېدای شي ستاسې غوښتنلیک پھ اړه پرٻکړې څخھ وړاندې یي غوښت

 وکړو.
 ، د راتلونکې کارونې لپاره وساتئ.F-10137د بدلون راپور،  Medicaidاو د غوښتنلیک دغې کڅوړې د  7پاڼې څخھ تر  1

، یا د یو F-10126Aکھ دغھ غوښتنلیک د بل چا لپاره ډکوئ، د یو صالحیت لرونکي استازې ګومارنې، بدلون یا لرې کول بشپړ کړئ: د کس فورمھ، 
کې شتھ، یا ھغھ ضمیمھ شوې قانوني  ، چې د غوښتنلیک دغې کڅوړېF-10126Bصالحیت لرونکي استازې ګومارنھ، بدلون، یا لرې کول: اداري فورمھ، 

د عارض اسناد چې تاسې تھ د عارض مالي چارو لپاره د ګومارل شوې سرپرست یا دوامداره وکالت لیک لرونکی ګوماري. د دغھ غوښتنلیک معلومات باید 
 پھ اړه وي، نھ د استازې.

 خپل ځان پھ اړه ووایاست.دغھ برخھ کې، موږ لھ تاسو غوښتنھ کوو چې د  –د عارض معلومات  – 1برخھ 

 عارض (کورنۍ، لومړی، منځنی ابتدایي) –نوم 

 نھ ھو      ایا پخوا کارول کېدونکی لکھ د واده یا پلرنی کورنۍ نوم لرئ؟   
 کھ ځواب مو ھو وي، ھغھ نومونھ څھ دي؟

 د ټولنیز خوندیتوب شمېره  د زٻږٻدنې نٻټھ
 

 ښځینھ نارینھ    جنسیت        

 قومیت* (انتخابي)
 غیر ھسپانوي یا التیني      ھسپانوي یا التیني  

 توکم* (اخیاري، یو یا ډٻر انتخاب کړئ)
 تور/افریقایي امریکایي  اسیایي   سور پوستی امریکایي/بومي االسکایي  
 سپین  ھاوایي/د ارام ټاپو نور اوسېدونکي 

ډاډه *کھ نھ غواړئ اړ نھ یاست چې د توکم او قومیت پوښتنو تھ ځواب ورکړئ. موږ دغې پوښتنې خپلو پروګرامونو غوره کولو مرستې او لھ دې څخھ 
 سې ځوابونھ بھ ستاسې پروګرامونو او ګټو اړوند پرٻکړو لپاره ونھ کارول شي.کېدو لپاره چې د قوم یا توکم پر بنسټ تبعیض نھ کوي پوښتو. ستا
ایا تاسو د امریکایی ھندي قبیلې غړی، ماشوم،لمسۍ یا د االسکا 

 اصلي اوسېدونکی یاست؟
 نھ ھو      

 غواړئ لیکونھ پھ کومھ ژبھ چاپ شي؟
 ھسپانوي انګلیسي      

 ستاسې پھ کور کې خبرې کېدونکی لومړنۍ ژبھ
 

 څخھ لږ عمر لرونکي ماشومان شتھ؟  18ایا کور کې 
 نھ ھو     

 سیمې کوډ ولیکئ.لطفاً ووایاست چې څنګھ تاسې سره اړیکھ نیولی شو. ټولو تیلیفوني شمېرو لپاره د  –د اړیکې معلومات  – 2برخھ 

 د اړیکې نوم، کھ عارض نھ وي

 عارض –تیلیفون شمېره 
  

 کار  موبایل   کور  

 حیت لرونکی استازی / وکالت لیکصال –تیلیفون شمېره 
  

 کار   موبایل   کور  

کھ کوڼ یاست یا پھ سختۍ اورئ او زموږ څخھ مو د تیلیفون لھ الرې د  چې پیغام پرٻښودلی شوبلھ شمېره چېرې 
 اړیکھ نیولو غوښتنھ کړې ده، تاسې کوم مېتود کاروئ؟ 

  ھېڅ یو  TTY  بدلول 
 عارض  –برٻښنالیک 

 
 صالحیت لرونکی استازی / وکالت لیک –برٻښنالیک 

 

 میاشتو کې بې کوره وئ؟ 12ایا اوس بې کوره* یاست یا تېرو 
 نھ    ھو 

ملګری یا خپلوان سره اوسېږئ یا د اوسېدلو لپاره بې کوره څخھ زموږ موخھ دا ده چې اوږدمھالھ کې د شپې پاتې کېدو لپاره ځای ونھ لرئ. تاسې کېدای شي سرپناه یا یو *
 ځای نھ لرئ.
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 د اوونۍ پھ ورځو کې تاسې سره د اړیکھ نیولو غوره الره څھ ده؟
 نور (تشریح کړئ)   موبایل   د کور تلیفون    برٻښنالیک     

څخھ  p.m 12جمعھ لھ  –څخھ وروستھ، دوشنبھ  p.m 3:00پھ اوونۍ کې تاسې سره د اړیکې نیولو غوره وخت کوم دی (د مثال پھ توګھ، دوشنبې لھ 
 وړاندې)؟

 او ګټو اړوند لیکونھ پھ انالین ډول ترالسھ کولی شئ. کھ پھ پرلیکھ د لیکونو ترالسھ کول انتخاب کړئ: تاسې خپلو پروګرامونو
 حساب تھ دننھ شئ. ACCESSھر ځل چې د کتلو لپاره نوی لیک ولرئ تاسې بھ یو برٻښنالیک ترالسھ کړئ. د خپلو لیکونو کتلو لپاره خپل  •
رالسھ نھ کړئ. خو بیا ھم، ځینې لیکونھ شتھ چې تل باید عادي پوست لھ الرې واستول شي (لکھ ھغھ پھ عادي پوست کې بھ د خپلو لیکونو کاپي ت •

 فارمونھ چې باید ډک کړئ او موږ تھ یي بېرتھ واستوئ).

 نھ ھو     ایا غواړئ خپل لیکونھ د عادي پوست پر ځای پھ انالین ډول ترالسھ کړئ؟   
 ) څخھ د خپلو روغتیایي خدمتونو پھ اړه د برٻښنالیکونو ترالسھ کول انتخابولی شئ.HMOتاسې زموږ روغتیایي پاملرنې شریکانو (لکھ، یو 

لږ وي د روغتیایي  19قضیې اصلي کس (ھغھ کس چې د ګټو غوښتنھ کوي) د خپلو ځانونو لپاره او کور کې ھغھ څوک لپاره چې عمر یي لھ یوازې د 
 خدمتونو اړوند معلومات ترالسھ کولی شي.

دمتونو اړوند د برٻښنالیکونو ترالسھ څخھ لوړ وي باید زموږ روغتیایي پاملرنې شریکانو څخھ د روغتیایي خ 18پھ قضیھ کې نور ځوانان چې عمر یي د 
 حساب جوړ کړي.  ACCESSکولو انتخابولو لپاره خپل شخصي 

 نھ ھو     ایا غواړئ نورو شریکانو څخھ برٻښنالیک ترالسھ کړئ؟ 
 

 دغھ برخھ کې موږ ستاسې، عارض پھ اړه اضافي معلوماتو تھ اړتیا لرو. –د عارض اضافي معلومات  – 3برخھ 
 اوسمھال چېرې ژوند کوئ؟ کھ طبي ادارې کې ژوند کوئ، د دغې ادارې نوم او ادرس وکاروئ.

 کوڅھ
 

 زٻپ کوډ ایالت ښار

 نھ       کھ نھ ځواب مو ورکړی وي، ستاسې پوستي ادرس څھ دی؟ ھو   ایا دا ستاسې پوستي ادرس ھم دی؟   

 نھ ھو     )، یا روغتون کې ژوند کوئ؟IMD(عصبي ناروغیو اداره) ( Institution for Mental Diseaseایا اوسمھال د زړو کور، 
     کھ ځواب مو ھو وي، ستاسې د بستر کېدو نېټھ څھ ده؟ 

   کھ داسې وي کلھ؟ ، یا روغتون کې ژوند کړی دی؟IMDایا ماضي کې موږ د زړو کور، 
  Aging & Disability Resource Centerایا تاسې خپل کور یا د ژوند مرستھ شوې اسانتیا کې د پاملرنې اوږدمھالھ خدمتونو ترالسھ کولو لپاره 

 نھ ھو    سره کار کوئ؟ ) ADRC( (د زړښت او معلولیت د سرچینو مرکز)
 برخھ بشپړ کړئ. 20کھ ځواب ھر یو لھ تېرو دوو پوښتنو تھ ھو وي، د دغھ کڅوړې 

 نھ ھو      مھ ورکولو اراده لرئ؟ایا ویسکانسین کې استوګنې تھ د ادا

 نھ ھو     ایا تٻرو درٻیو میاشتو کې ترالسھ شوې روغتیایي پاملرنې تادیې کې مرستې تھ اړتیا لرئ؟
 برخھ بشپړ کړئ.  19کھ مو ھو ځواب ورکړی وي، د دغھ کڅوړې 

 مدني حالت
 ده شوی نھ دی کړیھېڅ وا  کونډ  طالق  وېلغوه ش  پھ قانوني توګھ جال شوی  متاھل 

 پاڼھ وګورئ) 4ایا د متحده ایاالتو تبعھ یاست؟ (
 نھ ھو   

 کھ ځواب مو نھ وي، الندې پوښتنې بشپړ کړئ:

 شمېره څھ ده؟ USCISستاسې د بھرنیانو نوملیکنھ یا 

 کلھ د ژوند لپاره راغلئ؟ متحده ایاالتو تھ



APP WISCONSIN MEDICAID FOR THE ELDERLY, BLIND, OR DISABLED APPLICATION PACKET 
F-10101PA 

پاڼھ 11څخھ  23د   

 

 نھ ھو    ایا تمویلونکی لرئ؟  
شوی پخوانی ایا تاسې متحده ایاالتو پوځ کې فعالھ دنده لرئ یا پھ عزت سره تقاعد شوی پخوانی پوځي یاست، فعالھ دنده لرونکی یا پھ عزت سره تقاعد 

ګری یاست، یا د فعالھ دنده لرونکي یا پھ عزت سره تقاعد شوي پخوانې پوځي ماشوم پوځی سره مو واده کړی، د پخوانی پوځی د ژوند پاتې شوی مل
 یاست؟

 نھ ھو   

دغھ برخھ کې کھ متاھل، جال شوی، یا قانوني جال شوي یاست، موږ لھ تاسې څخھ ستاسې د ژوند ملګری پھ اړه  –د ژوند د ملګري معلومات  – 4برخھ 
 برخې تھ والړ شئ. 5عمومي پوښتنې کوو. دغھ برخھ کې ټولو پوښتنو تھ د خپل د ژوند د ملګري معلوماتو سره ځواب ورکړئ. کھ متاھل نھ یاست، 

 یي) نوم (کورنۍ، لومړی، منځنۍ ابتدا
 

 د زٻږٻدنې نېټھ د ټولنیز خوندیتوب شمېره

 ایا پخوا کارول کېدونکي لکھ د واده یا پلرنی کورنۍ نوم لرئ؟
 

 د ژوند د ملګري ادرس (کھ د عارض ادرس څخھ مختلف وي)

 زیپ کوډ  ایالت  ښار  کوڅھ
 قومیت* (انتخابي)

 غیر ھسپانوي یا التیني  ھسپانوي یا التیني 
 توکم* (اخیاري)

 تور/افریقایي امریکایي  اسیایي   سور پوستی امریکایي/بومي االسکایي  
 سپین  ھاوایي/د ارام ټاپو نور اوسېدونکي 

ھ ډاډه *کھ نھ غواړئ اړ نھ یاست چې د توکم او قومیت پوښتنو تھ ځواب ورکړئ. موږ دغھ پوښتنې د خپلو پروګرامونو غوره کولو مرستې او لھ دې څخ
 ستاسې ځوابونھ بھ ستاسې ګټو اړوند پرٻکړو لپاره ونھ کارول شي.کېدو لپاره چې د قوم یا توکم پر بنسټ تبعیض نھ کوي پوښتو. 

   ، یا روغتون کې ژوند کوي؟IMD ایا ستاسې د ژوند ملګری د زړو کور،
 برخھ بشپړ کړئ. 20غوښتنھ وي،  Medicaidنھ           کھ مو ھو ځواب ورکړی وي او ستاسې د ژوند ملګری د  ھو   

 کھ ځواب مو ھو وي، ستاسې د ژوند د ملګري د بستر کېدو نېټھ څھ ده؟
 نھ ھو    ؟، یا روغتون کې ژوند کړیIMD د زړو کور، ایا ستاسې د ژوند ملګری پھ ماضي کې

 کھ ځواب ھو وي، کلھ؟
 نھ  ھو   غوښتنھ کوي؟    Medicaidایا ستاسې د ژوند ملګری د 

 برخې تھ والړ شئ. 5ځواب ورکړی وي، ھمدلتھ ودرٻږئ او » نھ«کھ مو 
 نھ ھو      ایا ستاسې د ژوند ملګری ویسکانسین کې استوګنې تھ د ادامھ ورکولو اراده لرئ؟

 نھ ھو     ایا ستاسې د ژوند ملګری تېرو درٻیو میاشتو کې ترالسھ شوې روغتیایي پاملرنې تادیې کې مرستې تھ اړتیا لري؟
 برخھ بشپړ کړئ. 19کھ مو ھو ځواب ورکړی وي، د دغھ کڅوړې 

 سره کار کوي؟  ADRCایا ستاسې د ژوند ملګری خپل کور یا د ژوند مرستھ شوې اسانتیا کې د پاملرنې اوږدمھالھ خدمتونو ترالسھ کولو لپاره 
 برخھ بشپړ کړئ. 20نھ          کھ مو ھو ځواب ورکړی وي، د دغې کڅوړې  ھو   

 قبیلې غړی، ماشوم یا لمسی یا بومي االسیکایي دی؟ایا ستاسې د ژوند ملګری د سور پوستی امریکایي 
 نھ ھو      

 پاڼھ وګورئ) 4تبعھ ده؟ (ایا ستاسې د ژوند ملګری د متحده ایاالتو 
 نھ  ھو 

 کھ ځواب مو نھ وي، الندې پوښتنې بشپړ کړئ:

 شمېره څھ ده؟ USCISبھرنیانو نوملیکنھ یا ستاسې د ژوند ملګری د 
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 ستاسې د ژوند ملګری متحده ایاالتو تھ کلھ د ژوند لپاره راغلی؟

 ایا ستاسې د ژوند ملګری تمویلونکی لري؟
 نھ  ھو 

پوځی د ژوند پاتې شوی ملګری ایا ستاسې د ژوند ملګری متحده ایاالتو پوځ کې فعالھ دنده لري یا پھ عزت سره تقاعد شوی پخوانی پوځي دی، د پخوانی 
 دی، یا د فعالھ دنده لرونکي یا پھ عزت سره تقاعد شوي پخوانې پوځي ماشوم دی؟

 نھ  ھو 

 د معلولیت معلومات – 5برخھ 
 عارض
 (ټولنیز خوندیتوب اداره) لھ لوري ړوند یا معلول مشخص شوي یاست؟  Social Security Administrationایا د 

 کھ نھ، ایا غواړئ چې موږ د معلومالیت د غوښتنلیک فورمھ واستوو؟ 
 نھ  ھو 
 نھ  ھو 

 نھ  ھو  ترالسھ کړی دی؟    (SSI)(تکمیلي تضمیني عاید) Supplemental Security Income ایا ماضي کې مو

 Health and Employment Counselingکھ معلول یاست او اوسمھال کار نھ کوئ، ایا د کار موندلو ھڅې یوې برخې پھ توګھ 
 پروګرام کې ګډون سره دلچسپي لرئ؟  ) HEC( (د روغتیا او دندې مشاوره)

 نھ  ھو 

 د ژوند ملګری

 (ټولنیز خوندیتوب اداره) لھ لوري وړند یا معلول مشخص شوی دی؟  Social Security Administrationایا ستاسې د ژوند د 
 کھ نھ، ایا غواړئ چې موږ د معلومالیت د غوښتنلیک فورمھ واستوو؟

 نھ  ھو 
 نھ  ھو 

 نھ  ھو  ترالسھ کړی دی؟   SSIایا ستاسې د ژوند ملګری ماضي کې 

 کھ ستاسې د ژوند ملګری معلول او اوسمھال کار نھ کوي، ایا د کار موندلو ھڅې یوې برخې پھ توګھ 
ent CounselingHealth and Employm ) (د روغتیا او دندې مشاوره)HECپروګرام کې ګډون سره دلچسپي لري؟ ( 

 نھ  ھو 

 شتمني – 6برخھ 
کړئ. د کورنۍ شخصي دغھ برخھ کې، ټولھ ھغھ شتمني چې تاسې او/یا ستاسې د ژوند ملګری یي لري لیست کړئ. ھغھ شتمني چې نورو سره پھ ګډه یي څښتن یاست شامل 

برخھ کې وکړو. شتمنۍ کې د نغدې پیسې،  9پھ سامان ارزښت پھ کې مھ شاملوئ (تلویزیونونھ، فرنیچر، وسایل). دغھ برخھ کې موټرونھ مھ لیست کوئ څکھ چې غوښتنھ بھ 
، د متحده ایالتو د سپما پور پاڼې، د جاري یا د سپما حسابونھ، وړاندې تادیھ شوې ډبټ کارتونھ، د امانت سندونھ، امانتي بودیجې، سھام، پور پاڼې د تقاعد حسابونھ، کلنۍ سود

کیت، د ژوند امالک، اوزار، څاروې، د فارم ماشینونھ، کیوګ پالنونھ یا نور مالي سرپناه، شخصي ملکیتونھ چې د ملکیتونو تړونونھ، قانوني تړونونھ، زماني سھام، کرایي مل
 پانګونې پھ موخھ ساتل شوي دي، د روغتیا د سپما حسابونھ او داسې نور شامل دي.

 وګورئ. کھ نور ځای تھ اړتیا لرئ د کاغذ اضافي پاڼھ وکاروئ.پاڼھ  5تاسې څخھ بھ د خپلو شتمنیو د ثبوت غوښتنھ وشي. نورو معلوماتو لپاره یادونھ: 

 د شتمنۍ بڼھ
 بانک/ مالي ادارې نوم او د حساب شمېره پھ دالر اوسنۍ مقدار د څښتن (څښتنانو) نوم (پورتھ مراجعھ وکړئ)

  $  

  $  

  $  

  $  

  $  

  $  
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 نھ ھو     ایا لیست شویو حسابونو څخھ کوم یو یي ښخولو لپاره ساتل شوي پیسې لري؟  

 څومره؟ کھ داسې وي، کوم حساب (حسابونھ)؟

 د ښخولو شتمني – 7برخھ 

ستاسې د ژوند ملګری یي څښتن یاست لیست کړئ. تاسې څخھ بھ د خپلو شتمنیو د ثبوت غوښتنھ وشي. کھ نور ځای ټولھ ھغھ د ښخولو شتمني چې تاسې او/یا 
 تھ اړتیا لرئ د کاغذ اضافي پاڼھ وکاروئ.

 ارزښت د څښتن (څښتنانو) نوم د ښخولو شتمنۍ بڼھ
 $  نھ  ھو  د ښخولو بیمھ

 نھ  ھو  د ښخولو نھ راګرځېدونکی بودیجھ*
 *دا بھ دې معنی دی چې دا بېرتھ نشي راګرځېدلی یا بدلیدلی.

 $ 

 نھ  ھو  نور
نور مثالونھ د قبر تیږه، تابوت، ګنبد، نښھ کوونکی، یا د یاددښت: 

 پیل او پای لګښتونھ دي.

 $ 

 ادایېنې ملکیتکلنۍ  – 8برخھ 

 نھ ھو     ایا تاسې یا ستاسې د ژوند ملګری د کلنۍ ادایېنې څښتن یاست؟     

 نھ ھو     کې یا وروستھ کلنۍ ادایېنھ وپېرلھ؟      01/01/2009ایا تاسې یا ستاسې د ژوند ملګری 

پام کې نیولو پرتھ چې کلھ پېرل  ایا تاسې یا ستاسې د ژوند ملګری کوم یو د کلنۍ ادایېنې کې چې تاسې یا ستاسې د ژوند ملګری یي څښتن یاست، د دې
 نھ ھو         کې یا وروستھ حقیقي بدلون راوستی؟        01/01/2009شوی 

 حقیقي بدلون بھ اصلي کې زیاتونې، انتخابي وٻستل، د وٻش د بدلون غوښتنھ، ملکیت کې بدلون یا ورتھ اقدام کېدلی شي.

 (اداري میدیک اٻد)/ Medicaid Institutional ځواب ورکړی وي، د دې لپاره چې د» ھو«کھ کوم یو لھ پورتنیو پوښتنو تھ مو یاددښت: 
 Long-term Care Service .(اوږدمھالھ پاملرنې خدمتونو) وړ شئ تاسې څخھ غوښتل کېږي چې دغې کلنۍ ادایېنې اړوند اضافي معلومات وړاندې او تایید کړئ 

 )/ Medicaid(اداري  Medicaid Institutionalایالت د  Wisconsinزه، عارض او زما د ژوند ملګری پوھېږو چې موږ د 
Long-Term Care Services  (اوږدمھالھ پاملرنې خدمتونو) وړاندې کولو لھ املھ خپل د کلنۍ ادایېنې پاتې شوی ګټھ اخیستوونکی نوموو. د ګومارنې

باندې یا وروستھ پېرلی، یا ھره کلنۍ ادایېنھ چې زه یا زما د ژوند ملګری یي  01/01/2009دایېنې باندې چې ما یا زما د ژوند ملګری، دغھ ماده ھره کلنۍ ا
کې یا وروستھ ترسره شوې ده پلي کېږي. د  01/01/2009څښتن دی، د پېرلو نېټې پام کې نیولو پرتھ، د کوم لپاره چې حقیقي بدلون او/یا راکړه ورکړه 

Wisconsin  ایالت بھ زما/زموږ کلنۍ ادایېنې کې لومړی پاتې شوی ګټھ اخیستونکی وي یا کھ زه متاھل یم یا کوچنی او/یا معلول ماشوم ولرم، د
Wisconsin خیستونکی ونومول شي.ایالت بھ زما د ژوند ملګری او/یا کوچنی یا معلول ماشوم څخھ وروستھ پاتې شوی ګټھ ا 

 د موټر معلومات – 9برخھ 
یاست  ټول ھغھ موټرونھ لیست کړئ چې تاسې او/یا ستاسې د ژوند ملګری، کھ متاھل یاست یي څښتن یاست. ھغھ موټرونھ چې نورو سره پھ ګډه یي څښتن

 شامل کړئ. کھ نور ځای تھ اړتیا لرئ د کاغذ اضافي پاڼھ وکاروئ.
  1موټر

 ماډل جوړونکی لکا د موټر بڼھ

 د بازار مناسبھ بیھ*   $ د موتر د پور مقدار   $

  2موټر
 ماډل جوړونکی کال د موټر بڼھ

 

 د بازار مناسبھ بیھ*   $ د موتر د پور مقدار   $

بک ارزښت لټوئ  * د بازار مناسب ارزښت څخھ زموږ موخھ ھغھ مقدار دی چې پھ ازاد بازار کې پلورلو څخھ مو ترالسھ کولی شو. پھ پرلیکھ توګھ د موټرو بلو
)worth-car-my-www.kbb.com/whats( .یي د موندلو غوره الره ده 

http://www.kbb.com/whats-my-car-worth


APP WISCONSIN MEDICAID FOR THE ELDERLY, BLIND, OR DISABLED APPLICATION PACKET 
F-10101PA 

پاڼھ 14څخھ  23د   

 

 د اصلي ملکیت معلومات – 10برخھ 
دغھ ملکیت ویسکانسین کې ټول ھغھ اصلي ملکیتونھ چې تاسې او/یا ستاسې د ژوند ملګری، کھ متاھل یاست یي څښتن یاست لیست کړئ. ټول ملکیتونھ پھ کې شامل کړئ، کھ 

 تاسې یي څښتن یاست شامل کړئ.وي کھ نھ، کھ یوازې یا کوم بل کس سره پھ ګډه یي څښتن یاست. ھر کرایي ملکیت چې 
 1ملکیت 

 د ملکیت څښتن (څښتنان)

 زٻپ کوډ ایالت ښار  کوڅھ –ادرس 

 د بازار مناسبھ بیھ*  $ د ملکیت د پور مقدار  $ 

 2ملکیت 
 د ملکیت څښتن (څښتنان)

 زٻپ کوډ ایالت ښار  کوڅھ –ادرس 

 د بازار مناسبھ بیھ*  $ د ملکیت د پور مقدار $ 

الیاتو یا وروستۍ بیې بازار مناسب ارزښت څخھ زموږ موخھ ھغھ مقدار دی چې ھمدا اوس پھ ازاد بازار کې پلورلو څخھ مو ترالسھ کولی شو. تاسې یي د خپل ملکیت م* د 
 ټاکنې کې، کھ مو لرلی وي موندلی شئ.

 د ژوند بیمھ – 11برخھ 
 د ژوند ملګری یي لرئ ووایاست. لطفاً موږ تھ د ھر ھغھ بیمې پھ اړه چې تاسې او/یا ستاسې

 نھ ھو      ایا تاسې او/یا ستاسې د ژوند ملګری د ژوند بیمې کومھ پالیسي لري؟  
 برخې تھ والړ شئ. 12کھ ځواب مو ھو وي، الندې برخھ بشپړ کړئ. کھ ځواب مو نھ وي، ودرٻږي او 

 بڼھ: (ټول ژوند، موده، داسې نور) د ژوند بیمې د شرکت نوم نومد څښتن (څښتنانو) 
 

د نغدي سپارلو 
 ارزښت*

$ 

 **اسمي ارزښت
$ 

   $ $ 

   $ $ 

 *د نغدي سپارلو ارزښت څخھ زموږ موخھ ھغھ مقدار دی چې د پالیسي فسخھ کولو څخھ یي ترالسھ کولی شئ.
دی چې د مړینې پر مھال یي ترالسھ کولی شئ. اکثرو قضیو کې، دا ھغھ مقدار دی چې پھ ھغھ لږ تر لږه مقدار **اسمي ارزښت څخھ زموږ موخھ 

 پالیسي لیکل شوې وي.

 د کار عواید او مزد – 12برخھ 
اره ناخالص عاید لیست کړئ. ې لپدغھ برخھ کې، موږ باید د دندې یا کار ھر ھغھ عاید پھ اړه چې تاسې او/یا ستاسې د ژوند ملګری یي لھ دندې ترالسھ کوي پوه شو. ھرې دند

برخھ کې د شخصي کار پھ اړه  13ناخالص څخھ زموږ موخھ لھ مالیاتو او کسرونو څخھ وړاندې ګټل شوی مقدار دی. دغھ برخھ کې شخصي کار مھ لیست کوئ، موږ بھ 
 وپوښتو.

 1دنده 
 برخې تھ والړ شئ. 14نھ      کھ ھو، الندنیو پوښتنو تھ ځواب ورکړئ. کھ نھ، ودرٻږي او  ھو     ایا تاسې او/یا ستاسې د ژوند ملګری دنده لرئ؟  

 د دندې د پیل نېټھ ستاسې د ژوند ملګری   تاسې  څوک دنده لري؟    
 د استخداموونکی نوم او ادرس

 
 دغھ میاشت اټکل کېدونکی ناخالص عایدات

$ 
 راتلونکی میاشت اټکل کېدونکی ناخالص عایدات

$ 
 ساعت لپاره تاسې تھ څومره تادیھ کېږي؟  $ھر  د ھرې اوونۍ کاري ساعتونھ؟
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 تاسې تھ څو ځل تادیھ کېږي؟  
 میاشت کې یو ځل اشت دوه ځل   ھره می ھره بلھ اوونۍ    ھره اوونۍ    

 ، د تادیې ھره موده کې تاسې تھ څومره تادیھ کېږي؟  $»ھو«نھ        کھ  ھو   ایا تاسې تھ معاش تادیھ کېږي؟  
 نھ ھو     ایا خپل ساعتي مزد یا معاش څخھ اضافي جایزې یا خساره ترالسھ کوئ؟  

 مره ترالسھ کوئ؟ $ ، د تادیې ھره موده کې څو»ھو«کھ 
  2دنده

 د دندې د پیل نېټھ ستاسې د ژوند ملګری   تاسې    څوک دنده لري؟    
 د استخداموونکی نوم او ادرس

 
 
 

 دغھ میاشت اټکل کېدونکی ناخالص عایدات
$ 

 راتلونکی میاشت اټکل کېدونکی ناخالص عایدات
$ 

 ھر ساعت لپاره تاسې تھ څومره تادیھ کېږي؟     $ د ھرې اوونۍ کاري ساعتونھ؟
 تاسې تھ څو ځل تادیھ کېږي؟   

 میاشت کې یو ځل ه میاشت دوه ځل      ھر ھره بلھ اوونۍ       ھره اوونۍ      
 ، د تادیې ھره موده کې تاسې تھ څومره تادیھ کېږي؟  $»ھو«نھ        کھ  ھو   ایا تاسې تھ معاش تادیھ کېږي؟  

 نھ ھو     یا خساره ترالسھ کوئ؟   ایا خپل ساعتي مزد یا معاش څخھ اضافي جایزې
 ، د تادیې ھره موده کې څومره ترالسھ کوئ؟ $ »ھو«کھ 

 کھ کومھ بلھ دنده یا لھ دندې څخھ مزد لرئ، د کاغذ اضافي پاڼھ کارولی او لھ دې غوښتنلیک سره یي ضمیمھ کولی شئ. یادونھ: 

 شخصي کار – 13برخھ 
 ً ھ یو کس موږ تھ لھ شخصي کار څخھ ھر ھغھ عاید چې تاسې او/یا ستاسې د ژوند ملګری یي ترالسھ کوي پھ اړه ووایاست. کھ نور ځای تھ اړتیا وي یا ل لطفا

 څخھ ډٻر د شخصي کار سوداګرۍ لرئ، د کاغذ یوه جال پاڼھ وکاروئ.
 1شخصي کار 

 نھ  ھو     ایا تاسې او/یا ستاسې د ژوند ملګری شخصي کار لرئ؟  
 برخې تھ والړ شئ. 14کھ ھو، الندې پوښتنې ځوابې کړئ. کھ نھ، 

 د سوداګرۍ نوم ستاسې د ژوند ملګری تاسې     څوک شخصي کار لري؟  
 

 د سوداګرۍ ادرس
 
 

 د سوداګرۍ د ملکیت بڼھ
 یو څښتن لرونکی  شرکت   شراکت   
 زه نھ پوھېږم 

 د سوداګرۍ بڼھ (مثالً، فارم، ورځنۍ پاملرنې کور)
 

 د سوداګرۍ د پیل نېټھ 

 نھ ھو     ایا دغھ سوداګري مالیات ورکړي؟  
 کھ ھو، وروستۍ مالیات د کوم مالیات کال لپاره ورکړل شول؟

 زه نھ پوھېږم نھ   ھو   ایا سوداګرۍ پھ عاید یا لګښتونو کې د پام وړ بدلون درلود؟ 

 پھ اوسط ډول، دغھ سوداګري میاشت کې څومره عاید لري؟ لطفاً موږ تھ لګښتونو منفي کولو څخھ وړاندې ترالسھ شوی عاید راکړئ.   
 $     

     پھ اوسط ډول، ھره میاشت د دغھ سوداګرۍ مجموعي لګښتونھ څومره وي؟  $ 

 پھ اوسط ډول، دغھ کس پھ میاشت کې څو ساعت دغې سوداګرۍ لپاره کار کوي؟
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 2شخصي کار 
 نھ ھو   ایا تاسې او/یا ستاسې د ژوند ملګری شخصي کار لرئ؟  

 برخې تھ والړ شئ 15کھ ھو، الندې پوښتنې ځوابې کړئ. کھ نھ، 
 د سوداګرۍ نوم ستاسې د ژوند ملګری تاسې    څوک شخصي کار لري؟   

 
 

 د سوداګرۍ ادرس
 
 

 د سوداګرۍ د ملکیت بڼھ
 یو څښتن لرونکی  شرکت   شراکت   
 زه نھ پوھېږم 

 د سوداګرۍ د پیل نېټھ  د سوداګرۍ بڼھ (مثالً، فارم، ورځنۍ پاملرنې کور)

 نھ ھو     ایا دغھ سوداګري مالیات ورکړي؟  
 کھ ھو، وروستۍ مالیات د کوم مالیات کال لپاره ورکړل شول؟

 زه نھ پوھېږم   نھ   ھو   ایا سوداګرۍ پھ عاید یا لګښتونو کې د پام وړ بدلون درلود؟ 

 پھ اوسط ډول، دغھ سوداګري میاشت کې څومره عاید لري؟ لطفاً موږ تھ لګښتونو منفي کولو څخھ وړاندې ترالسھ شوی عاید راکړئ. 
 $     

     مره وي؟  $ پھ اوسط ډول، ھره میاشت د دغھ سوداګرۍ مجموعي لګښتونھ څو

 پھ اوسط ډول، دغھ کس پھ میاشت کې څو ساعت دغې سوداګرۍ لپاره کار کوي؟

 غیر نقدي عواید – 14برخھ 
ا خواړه) دغھ برخھ کې، موږ تھ ووایاست چې ایا تاسې او/یا ستاسې د ژوند ملګری اوس مھال د کار پھ بدل کې غیر نقدي توکي (لکھ توکي، خدمتونھ، ی

ډاډ ترالسھ کړئ چې د توکو، خدمتونو، یا خواړه پھ بدل کې د کاري ساعتونو شمېر ولیکئ. کھ رضاکاري کوئ او د خپل کار پھ بدل کې څھ نھ ترالسھ کوئ. 
 ترالسھ کوئ، دغھ ساعتونھ غیر نقدي نھ بلل کېږي.

 1غیر نقدي عاید 
 ایا تاسې او/یا ستاسې د ژوند ملګری د پیسو پر ځای د توکو، خدمتونو، یا خوړو پھ بدل کې کار کوئ؟ 

 ستاسې د ژوند ملګری تاسې       نھ ھو      
 نٻټھ چې تاسې/ستاسې د ژوند ملګری د کار پھ بدل کې توکي، خدمتونھ، یا خواړه ترالسھ کول پیل کړ:

 پھ میاشت کې تاسې/ستاسې د ژوند ملګری د توکو، خدمتونو، یا خوړو پھ بدل کې څو ساعتھ کار کوئ؟ 
 __________تاسې د ژوند ملګری      __________ تاسې

 
 2غیر نقدي عاید 

 ایا تاسې او/یا ستاسې د ژوند ملګری د پیسو پر ځای د توکو، خدمتونو، یا خوړو پھ بدل کې کار کوئ؟ 
 ستاسې د ژوند ملګری   تاسې     نھ   ھو     
 چې تاسې/ستاسې د ژوند ملګری د کار پھ بدل کې توکي، خدمتونھ، یا خواړه ترالسھ کول پیل کړ: نٻټھ

 پھ میاشت کې تاسې/ستاسې د ژوند ملګری د توکو، خدمتونو، یا خوړو پھ بدل کې څو ساعتھ کار کوئ؟ 
 

 __________تاسې د ژوند ملګری      __________ تاسې
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 د عاید نور ډولونھ – 15برخھ 
ئ. د نورو عوایدو دغھ برخھ کې، موږ تھ ووایاست چې ایا تاسې او/یا ستاسې د ژوند ملګری د عواید نور ډولونھ (اوسنۍ دندې یا شخصي کار سربېره) ترالسھ کو

و ګټھ، تقاعدي/تقاعد، د کارکوونکو خسار، بل مثالونو کې کلنۍ ادایېنې یا بودیجې څخھ تادیھ، نفقھ/ساتنھ، خیرات، د ماشوم مالتړ، د معلولیت/ناروغۍ تادیھ، سود/د سھام
)، تکمیلي تضمیني SSI(تکمیلي تضمیني عاید) (  Supplemental Security Incomeکس څخھ پیسې، پھ پور سود/د سفتې بیاتادیھ، کرایي عاید، د جال کېدو تادیھ،

نور شامل دي خو دوی پورې محدود نھ دي. لھ مالیاتو او کسرونو څخھ وړاندې، عاید، ټولنیز خوندیتوب، د پخوانیو پوځیانو ګټې، د بې روزګاري بیمھ او داسې 
 ناخالص مقدار لیست کړئ.

 د شرکت نوم / ادرس میاشتنی ناخالص مقدار څوک عاید اخلي د عاید بڼھ

  $ ستاسې د ژوند ملګری تاسې     

  $ ستاسې د ژوند ملګری تاسې     

  $ ستاسې د ژوند ملګری تاسې     

  $ ستاسې د ژوند ملګری تاسې     

  $ ستاسې د ژوند ملګری تاسې     

  $ ستاسې د ژوند ملګری تاسې     

 لھ جیب څخھ طبي لګښتونھ – 16برخھ 
ژوند ملګری لرلې لکھ شریکې تادیې یا لھ نسخې پرتھ درملو لګښت لیست کړئ. کھ توکی د کار لھ جیب څخھ طبي لګښتونو بڼې چې تاسې او/یا ستاسې د 

رتھ د خپل اړوند لګښت توان وي تاسې یي باید پھ ډاګھ کړئ. د کار اړوند لګښت تاوان څخھ زموږ موخھ ھر ھغھ توکی چې تاسې یا ستاسې د ژوند ملګری و
ه کړئ. دغھ لګښت ھغھ چې معلولیت نھ لرونکی کار کوونکی یي لرلی شي نشي کېدلی، لکھ یونیفورم. د طبي بیمې تاوان لھ املھ اړتیا لرئ ترڅو دنده ترسر

 پیسې یا توکي د کوم لپاره چې تاسې تھ مجرایي درکول کېږي مھ لیست کوئ.
 1لګښت 

 نھ ھو     ایا تاسې او/یا ستاسې د ژوند ملګری طبي لګښتونھ لرئ؟  
 برخې تھ والړ شئ. 18کھ ھو، الندې معلومات بشپړ کړئ. کھ نھ، ودرٻږئ او 

 د لګښت مقدار د طبي لګښت بڼھ
$ 

 لګښت لري؟څوک 
 ستاسې د ژوند ملګری  تاسې      

 څو ځلي تادیھ کېږي؟
 

 نھ ھو     ایا د کار اړوند تاوان دی؟   

 2لګښت 
 د لګښت مقدار د طبي لګښت بڼھ

$ 
 څوک لګښت لري؟

 ستاسې د ژوند ملګری  تاسې      
 څو ځلي تادیھ کېږي؟

 

 نھ ھو     ایا د کار اړوند تاوان دی؟   

 نور د منلو وړ لګښتونھ – 17برخھ 
ژوند ملګری یي لري ووایاست. د منلو وړ لګښتونو کې د محکمې پھ حکم دغھ برخھ کې، موږ تھ د ھر بل د منلو وړ لګښت پھ اړه چې تاسې او/یا ستاسې د 

 کورنۍ مالتړ/نفقھ، د محکمې پھ حکم وکالت یا سرپرستۍ فیس، د محکمې پھ حکم د ماشوم مالتړ، او د مالتړ نور مسؤلیتونھ شامل دي.

 څو ځلي تادیھ کېږي د لګښت مقدار لګښت څھ دی څوک لګښت لري

  $  

  $  

  $  
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 روغتیایي بیمھ – 18 برخھ
 اوږدمھالھ پاملرنې بیمھ،تاسې باید د ھرې درٻیمې ډلې چې تاسې او/یا ستاسې د ژوند ملګری طبي پاملرنې تھ د تادیې مسؤلیت لري، د شخصي روغتیا بیمھ، د زړو کور/

Medicare یا Medi-GAP دې کړئ. پھ دې کې ھره ھغھ بیمھ چې د استخداموونکی ډلھ ییز بیمې پھ ګډون راپور ورکړئ. تاسې باید غوښتنې سره سم معلومات وړان
 (اوږدمھالھ پاملرنې) پالیسي لھ الرې موجود وي شامل دي. long-term care روغتیایي پالن یا

 نھ ھو      پوښښ لرئ؟   Bیا د برخھ  Aبرخھ  Medicareایا تاسې د 

 پیسې Bد برخھ  د پیل نېټھ Bد برخھ  پیسې Aد برخھ  د پیل نېټھ Aد برخھ  پېژند کارت شمېره Medicareد 

  $  $ 

 نھ ھو      پوښښ لرئ؟   Bیا د برخھ  Aبرخھ  Medicareایا ستاسې د ژوند ملګری د 

 پیسې Bد برخھ  د پیل نېټھ Bد برخھ  پیسې Aد برخھ  د پیل نېټھ Aد برخھ  پېژند کارت شمېره Medicareد 

  $  $ 
  

 نھ ھو      پوښښ لرئ؟   Dبرخھ  Medicareایا تاسې او/یا ستاسې د ژوند ملګری د 

 د میاشتنۍ پیسو مقدار د پیل نېټھ د پالن نوم څوک پوښښ لري؟

   $ 

   $ 
 

ستاسې د ژوند وړ یاست، ستاسې اداره بھ وګورئ چې ایا تاسې او/یا  Medicareغوښتنھ کوئ او د  Medicaidکھ تاسې او/یا ستاسې د ژوند ملګری د 
تادیې وړ یاست. کھ د  Medicaidپیسو لپاره د  Medicareسپما پروګرام) لھ الرې خپل د  Medicare Savings Program )Medicareملګری د 

Medicare Savings Program )Medicare .سپما پروګرام) سره دلچسپي یا پھ اړه یي پوښتنې لرئ لطفاً موږ سره اړیکھ ونیسئ 

 پیسې تادیھ کړي؟ Medicareایالت ستاسې د  Wisconsinواوسئ، ایا تاسې او/یا ستاسې د ژوند ملګری غواړئ چې د کھ وړ 
 نھ ھو      

  
 

 نھ ھو      ایا تاسې تھ کومھ روغتیایي بیھ پوښښ ورکړی دی؟  
 د پیسو مقدار د معلوماتو د پوښښ پیل د پالیسي څښتن –نوم 

$ 
 څو ځلي تادیھ کېږي

 شمېرهد ډلې  پالیسي/بیمې شمیره

 د بیمې د شرکت نوم او ادرس

 نھ ھو      ایا ستاسې د ژوند ملګری تھ کومھ روغتیایي بیمھ پوښښ ورکړی دی؟  
 د پیسو مقدار   د معلوماتو د پوښښ پیل د پالیسي د څښتن نوم

$ 
 څو ځلي تادیھ کېږي

 شمېرهد ډلې  پالیسي/بیمې شمیره 

 د بیمې د شرکت نوم او ادرس

 ایا تاسې یا ستاسې د ژوند ملګری د پېښې پایلھ کې طبي بلونھ ورکړي ایا ستاسې د پېښې ادعا پاتې دی؟
 ادعا یا تصفیھ پاتې ده  ورکړل شوی بیلونھ        نھ کھ ھو، ټول ھغھ چې د تطبیق وړ وي وګورئ.    ھو  
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 د طبي لګښتونو تادیې لپاره د مرستې غوښتنھ – 19 برخھ
ھ کولی شئ. کھ د پروګرام ټول کھ تېرو درٻیو میاشتو څخھ بیمھ ستاسې طبي لګښتونھ نھ دي تادیھ کړي، تاسې دغو لګښتونو تادیې لپاره د روغتیایي پاملرنې د پوښښ غوښتن

غوښتنلیک نېټھ ھغھ کاري ورځ ده چې اداره ستاسې قوانین بشپړ کړئ او کې داخل شئ، خپل د غوښتنلیک نېټې څخھ درې میاشتې وړاندې لپاره د ګټې ترالسھ کولی شئ. د 
 غوښتنلیک ترالسھ کوي. 

او دغو میاشتو کې باید د پروګرام کلھ چې وړاندنیو میاشتو کې د روغتیایي پاملرنې ګټو غوښتنھ کوئ، تاسې باید دغو وړاندنیو میاشتو لپاره ټول اړین معلومات وړاندې کړئ 
» ھو«کې چېرې چې دغھ پوښتنھ شوې د  3 یو میاشتو روغتیایي پاملرنې تادیې کې مرستھ غواړئ، ډاډه شئ چې د دغھ غوښتنلیک برخھټول قوانین بشپړ کړئ. کھ تېرو درٻ
 چوکاټ پھ نښھ او فورمھ ډکھ کړئ.

ست کړئ. دغو بدلونونو کې شامل دی: ستاسې کھ ستاسې د غوښتنلیک میاشت څخھ درې میاشتې وړاندې کې کوم بدلونونھ موجود وي، الندې د ھرې میاشتې لپاره بدلونونھ لی
 ادرس، کورنۍ کې څوک ژوند کوي، عاید، شتمني، موټرونھ، بیمھ، او داسې نور.

 نېټھ ستاسې د غوښتنې میاشت څخھ وړاندې درٻیو میاشتو څخھ ډٻر نشي کېدلی. نوټ:غواړئ لھ کومې نېټې څخھ ستاسې د روغتیایي پاملرنې پوښښ پیل شي؟ 

 څخھ میاشت وړاندېغوښتنلیک 
 ایا تاسې د غوښتنې میاشت څخھ وړاندې میاشتو لپاره د طبي لګښټونو پھ تادیې کې د مرستې غوښتنھ کوئ؟

  نھ ھو   
 نھ    کھ نھ، بدلونونھ تشریح کړئ. ھو   کھ ھو، ایا ستاسې غوښتنلیک کې وړاندې شوي معلومات دغھ میاشت کې ھم ورتھ ده؟ 

 
 
 

 غوښتنلیک څخھ دوه میاشتې وړاندې
  نھ ھو   ایا تاسې د غوښتنې میاشت څخھ وړاندې دوو میاشتو لپاره د طبي لګښټونو پھ تادیې کې د مرستې غوښتنھ کوئ؟  

 نھ    کھ نھ، بدلونونھ تشریح کړئ. ھو   کھ ھو، ایا ستاسې غوښتنلیک کې وړاندې شوي معلومات دغھ میاشت کې ھم ورتھ ده؟ 

 غوښتنلیک څخھ درې میاشتې وړاندې
  نھ ھو   ایا تاسې د غوښتنې میاشت څخھ وړاندې درٻیو میاشتو لپاره د طبي لګښټونو پھ تادیې کې د مرستې غوښتنھ کوئ؟  

 بدلونونھ تشریح کړئ.نھ    کھ نھ،  ھو   کھ ھو، ایا ستاسې غوښتنلیک کې وړاندې شوي معلومات دغھ میاشت کې ھم ورتھ ده؟ 
 
 

 اوږدمھال پاملرنې معلومات – 20برخھ 
، یا روغتون کې )IMD( (عصبي ناروغیو اداره) Institution for Mental Diseaseکھ تاسې یا ستاسې د ژوند ملګری اوس مھال د رنځور پالھ کور، 

 استوګن یاست، یا تاسې یا ستاسې د ژوند ملګری کور ې د اوږدمھال پاملرنې خدمتونو غوښتنھ کوئ دغھ برخھ ډکھ کړئ. 

A. کورتھ د ستنېدو اراده 
 نھ ھو         تون شئ؟، روغتون، یا د ژوند مرستھ شوې اسانتیا کې اوسېږئ، ایا راتلونکی کلھ غواړئ خپل کور تھ سIMDکھ تاسې اوسمھال د زړو کور، 

موړې راتلونکی کلھ غواړي خپل کور تھ ، روغتون، یا د ژوند مرستھ شوې اسانتیا کې اوسېږي، ایا نوموړی/نوIMDکھ ستاسې د ژوند ملګری اوسمھال د زړو کور، 
 نھ ھو         ستون شي؟
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B. د ټولنې د معافیت غوښتنھ 

 نھ ھو   تھ خپل کور یا د ژوند مرستھ شوې اسانتیا کې خدمتونو ترالسھ کولو لپاره غوښتنھ کوئ؟   Medicaidایا تاسې 
 نھ ھو   تھ خپل کور یا د ژوند مرستھ شوې اسانتیا کې خدمتونو ترالسھ کولو لپاره غوښتنھ کوي؟   Medicaidایا ستاسې د ژوند ملګری 

C. د عاید تخصیص 
بلل کېږي. کھ کھ متاھل یاست، تاسې کېدای شي تر ټولو لوړ مقدار پورې خپل د عاید یوه برخھ خپل د ژوند ملګری تھ ورکولو وړ واوسئ. دا د عاید تخصیص 

 غوښتنھ کوئ، باید انتخاب کړئ چې څوک باید عاید تخصیص کړي. تاسې متاھل یاست او دواړه تاسې او ستاسې د ژوند ملګری د اوږدمھالھ پاملرنې خدمتونو

 ستاسې د ژوند ملګری تاسې      څوک بھ عاید تخصیص کړي؟  
 نھ     ھو  ایا تاسې یا ستاسې د ژوند ملګری غواړئ چې د عاید د منلو وړ تر ټولو لوړه برخھ تخصیص کړئ؟  

 ، تاسې یا ستاسې د ژوند ملګری غواړئ څومره تخصیص کړئ $»نھ«کھ 
: کھ تاسې نھ غواړئ د خپل عاید د منلو وړ تر ټولو لوړه برخھ تخصیص کړئ خو موږ تھ نھ وایئ چې غواړئ څومره مقدار تخصیص کوئ او د یادونھ

 ري مقدار ځای تش پرٻږدئ، موږ بھ داسې وانګیرو چې تاسې نھ غواړئ خپل د ژوند ملګري تھ کوم مقدار تخصیص کړئ.ډال

D. سرچینھ / د عاید لېږد 
یھ ورکړی یا لطفاً موږ تھ د ھر عاید یا سرچینې پھ اړه چې تاسې او/یا ستاسې د ژوند ملګري تېرو پنځو کلونو کې د بازار مناسب ارزښت څخھ پھ ټیټھ ب

قدارونھ چې تاسې پلورلی وي. د سرچینو مثالونو کې نقدې پیسې او نقدي ډالۍ، اصلي ملکیت، سھام یا پور پاڼې او داسې نور شامل دي. پھ دې کې ھغھ م
راپور ورکړئ.  کوچنیانو تھ ډالۍ کړي، لکھ ھغھ پیسې چې خپل لمسیانو لپاره د کالج بودیجې کې مو ورکړي دي شامل دي. تاسې باید الندې د دغو مقدارتونو

 کھ نور ځای تھ اړتیا لرئ د کاغذ اضافي پاڼھ وکاروئ. 

 ایا تاسې او/یا ستاسې د ژوند ملګري:ټول چې د تطبیق وړ وي نښھ کړئ. تېرو پنځو کلونو کې، 
 رلې ده*؟کومھ شتمني د بازار مناسب ارزښت څخھ پھ ټیټھ بیھ پلو نھ    ھو      
 سوداګریزې شتمنۍ یا عاید؟ نھ      ھو    
 شتمني یا عاید لېږدول شوی یا ورکړل شوی؟ نھ     ھو     
 تاسیس یا یوه اداره تمویل کړې؟ نھ     ھو     
 میراث منلو څخھ انکار یا یي رد کړی؟ نھ     ھو     
 کلنۍ ادایېنھ، د بل کس کور کې د ژوند ملیکت، سفتھ، پور یا ګروې مو پېرلې ده؟ نھ     ھو     

 برخې تھ والړ شئ. Eځواب ورکړی وي، » نھ«ځواب ورکړی وي، د شتمني او عاید معلومات الندې ډک کړئ. کھ مو » ھو«کھ ھر یو د پورتنیو پوښتنو تھ مو 
 *د بازار مناسب ارزښت څخھ زموږ موخھ ھغھ مقدار دی چې پھ ازاد بازار کې پلورلو څخھ مو ترالسھ کولی شو.

 1شتمني یا عاید 
 د شتمنۍ یا عاید ارزښت د ورکولو یا خرڅولو نېټھ شتمنۍ یا عاید بڼھد 

$ 

  شتمني چاتھ ورکړل شوي/پلورل شوی ده؟    پھ بدل کې مو څھ ترالسھ کړ؟ 

 2شتمني یا عاید 

 د شتمنۍ یا عاید ارزښت د ورکولو یا خرڅولو نېټھ د شتمنۍ یا عاید بڼھ
$ 

  شتمني چاتھ ورکړل شوي/پلورل شوی ده؟    پھ بدل کې مو څھ ترالسھ کړ؟ 



APP WISCONSIN MEDICAID FOR THE ELDERLY, BLIND, OR DISABLED APPLICATION PACKET 
F-10101PA 

پاڼھ 21څخھ  23د   

 

E. د سرپناه / عامھ اسانتیاو لګښت 
ښتن/پھ کرایھ دغھ برخھ کې موږ تھ د خپلې کورنۍ لګښتونو پھ اړه ووایاست. پھ دې کې کېدای شي ګروې/کرایھ، د ملکیت مالیات، د ګډ ملکیت فیس، د کور څ

ګاز/برٻښنا بیلونھ، او د ګرمولو لګښت شامل دي، خو دوی پورې محدود نھ دي. کھ دا ګډ لګښت وي، ډاډ ترالسھ کړئ نیونکی بیمھ، د اوبو یا فاضالبو بیلونھ، 
 چې ھغھ مقدار چې ھر کس تادیھ کړی لیست کړئ.

 څو ځلي تادیھ کېږي د لګښت مقدار څوک لګښت لري د لګښت بڼھ

  $  

  $  

  $  

  $  

  $  

  $  

 
F. LONG-TERM CARE  اوږدمھالھ پاملرنې) بیمھ(د 

 نھ ھو      ایا تاسې د شخصي اوږدمھالھ پاملرنې بیمھ لرئ؟  
 د پیسو مقدار د معلوماتو د پوښښ پیل پالیسي لرونکی –نوم 

$ 
 څو ځلي تادیھ کېږي

 شمېرهد ډلې  پالیسي/بیمې شمیره

 د بیمې د شرکت نوم او ادرس

 نھ ھو      ایا ستاسې د ژوند ملګری د شخصي اوږدمھالھ پاملرنې بیمھ لرئ؟  
 د پیسو مقدار   د معلوماتو د پوښښ پیل د پالیسي لرونکی نوم

$ 
 څو ځلي تادیھ کېږي

 شمېرهد ډلې  پالیسي/بیمې شمیره 

 د بیمې د شرکت نوم او ادرس
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 څارلیست  – 21برخھ 
 لطفاً ولولئ او خپل غوښتنلیک پوست کولو څخھ وړاندې یي ھر یو پھ نښھ کړئ. دا ستاسې د اسناد پروسس کولو کې وخت سپمولی شي.

 د حقونو او مسؤلیتونو برخھ ولولئ. 
 د غوښتنلیک ټول د تطبیق وړ برخې بشپړ کړئ. 
ولو لپاره کارول شوي دي ضمیمھ کړئ. کھ تېرو درٻیو میاشتو طبي لګښتونو خپل غوښتنلیک سره ھر اوسنۍ ثبوت، اضافي اسناد یا د کاغذ پانې چې غوښتنلیک بشپړ 

 تادیې کې د مرستې غوښتنھ کوئ، ډاډه شئ چې دغو میاشتو لپاره تاییدي شامل کړئ.
 کھ د متحده ایاالتو تبعھ نھ یاست، خپل د کډوالۍ د حالت د اسنادو کاپي شامل کړئ. 
، یا د یو صالحیت لرونکي استازې ګومارنھ، بدلون، F-10126Aیا لرې کول بشپړ کړئ: د کس فورمھ، د صالحیت لرونکي استازې ګومارنھ، بدلون،  

، چې د غوښتنلیک دغھ کڅوړه کې شتون لري، یا ھغھ ضمیمھ شوې قانوني اسناد چې تاسې تھ د عارض مالي F-10126Bیا لرې کول: اداري فورمھ، 
(د روغتیایي پاملرنې وکالت  Health Care Power of Attorneyوکالت لیک لرونکی ګوماري چارو لپاره د ګومارل شوې سرپرست یا دوامداره 

 غوښتنلیک موخو لپاره اعتباري نھ ده. Medicaidلیک) د 
 درٻیو میاشتو طبي لګښتونو تادیې کې د مرستې غوښتنھ کوئ د طبي لګښتونو تادیې کې د مرستې غوښتنې برخھ بشپړ کړئ. تېروکھ  
 معلوماتو برخھ بشپړ کړئ.کھ د اوږدمھالھ پاملرنې خدمتونو د پوښښ غوښتنھ کوئ د اوږدمھالھ پاملرنې د  
 ، د راتلونکې کارونې لپاره وساتئ.F-10137 د بدلون راپور، Medicaid او د غوښتنلیک دغې کڅوړې د 8 پاڼې څخھ تر 1 
 د غوښتنلیک فورمھ السلیک او نېټھ پھ کې ولیکئ. 
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 السلیک – 22برخھ 
(د روغتیایي خدمتونو څانګھ) تھ د  Wisconsin Department of Health Servicesغوښتنلیک السلیک کولو سره، تاسې سیمھییزې ادارې او د 

Wisconsin  قانون پر بنسټ دMedicaid  پروګرام مناسبې ادارې لپاره د مناسبو او اړینو معلوماتو د غوښتلو صالحیت ورکوئ. ھرڅوک، د ھرې مالي
ي. محدود شوی وادارې، د کرٻډٻټ راپور ورکولو ادارې یا د زده کړې ادارې پھ ګډون د دغو معلوماتو خپرولو حق لري، مګر دا چې د قانون لھ لوري منع یا 

 ستاسې صالحیت ورکول یو د الندنیو پورې اغېزمن پاتې کېږي:
 غوښتنلیک رد شي. Medicaidستاسې د  •
 وړتیا پای تھ ورسېږي. Medicaidستاسې د  •
(د روغتیایي خدمتونو څانګھ) تھ پھ لیکنې بڼھ خبر ورکړئ چې غواړئ دغھ صالحیت پای تھ  Department of Health Servicesتاسې  •

 ورسوئ. 
او قوانینو  ھمداراز غوښتنلیک باندې ستاسې السلیک پھ دې معنی دی چې تاسې د غوښتنلیک دغې فورمې کې پھ پوښتنو او بیانیو او غلطو معلوماتو ورکولو

ابونھ، د کورنۍ ماتولو پھ سزا پوھېږئ. دغھ غوښتنلیک السلیک کولو سره، دروغو او غلط قسم خوړولو د سزا پر بنسټ، تاسو تاییدوئ چې ستاسې ټول ځو
یلي تاییدولو ھغو غړو چې د ګټو غوښتنھ کوي د تابعیت اړوند معلوماتو پھ ګډون، ستاسې لھ پوھې سره سم کره او بشپړ دي. ھمداراز، د ھغھ څھ چې تاسې و

 لپاره تاسې اسنادو وړاندې کولو باندې پوھېږئ او ورسره موافق یاست.

) یا خپل کور کې د Medicaid(اوږدمھالھ پاملرنې  Long-term Care Medicaidې طبي اداره کې ژوند کوئ کھ تاسې متاھل یاست او لھ دې املھ چې تاس
 (ټولنې ژوند ملګری) پھ توګھ پېژندل کېږي. Community Spouseاوږدمھال پاملرنې خدمتونو غوښتنھ کوئ، ستاسې د ژوند ملګری د 

(ټولنې ژوند  Community Spouse) لپاره اعتباري وګڼل شي د Medicaidلھ پاملرنې (اوږدمھا Long-term Care Medicaidد دې لپاره چې د 
وړوالی اغېزمنولو پرتھ اضافي شتمني او عاید ولري. دواړه  Medicaidملګری) باید غوښتنلیک السلیک کړي. ستاسې د ژوند ملګری کېدای شي ستاسې 

) لپاره غوښتنلیک السلیک کړئ کھ نھ ستاسې Medicaid(اوږدمھالھ پاملرنې  Long-Term Care Medicaidتاسې او ستاسې د ژوند ملګری باید 
 ورځې لري. 30غوښتنلیک لھ نېټې څخھ  Medicaidغوښتنلیک بھ رد شي. ستاسې د ژوند ملګری د غوښتنلیک السلیک کولو لپاره ستاسې د 

    
 د السلیک نېټھ عارض/استازی/سرپرست/وکالت لیک/ساتونکی – السلیک

    
 د السلیک نېټھ وکالت لیک/ ساتونکی عارض/د ټولنې د ژوند ملګری/استازی/سرپرست/ – السلیک

    
 د السلیک نېټھ سره السلیک شوی وي اړین دی)» X«شاھد (کھ پورتھ  – السلیک

    
 د السلیک نېټھ سره السلیک شوی وي اړین دی)» X«شاھد (کھ پورتھ  – السلیک

 شوی وي، دوه کسان باید د عارض د السلیک شاھدان وي.السلیک » X«کھ پھ یادونھ: 

 غوښتنلیکونھ او/یا ثبوت/تاییدي پست یا فکس کړئ
 ولسوالۍ کې ژوند کوئ: Milwaukeeکھ د 

MDPU 
PO Box 05676 

Milwaukee WI 53205 

 888-409-1979فکس: 

 کوئ: نھژوند  ېک ۍولسوال Milwaukeeکھ تاسو د 

CDPU 
PO Box 5234 

Janesville, WI 53547-5234 

 855-293-1822فکس: 
 تھ پورتھ کړئ. access.wi.govتاسو کولی شئ ھر ثبوت سکین او پھ انالین ډول 
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یو مجاز استازی بدل، لر ې یا وټاکئ: کس 
(APPOINT, CHANGE, OR REMOVE AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE: PERSON)

د ټاکلو، بدلون لپاره، یا یو کس ستاسو د مجاز استازی په  ، F-10126Aکرئ، بدلون، یا یو مجاز استازی لرې کړئ: د شخص فورمه، ټاکنه وسپارئ ډکه 
 توګه لرې کړئ. 

وټاکئ، بدل کړئ، یا لرې کړئ او مجاز استازی:  د سازمان فورمه د ټاکلو لپاره، ډک کړئ او وسپارئ   سازمان   خپل مجاز استازي په توګه د 
10126B-F،  .پرځای 

اسو  که تاسو د ملکیت قانوني سرپرست لرئ، د شخص او ملکیت قانوني ساتونکي، په عمومي توګه قانوني سرپرست، یا محافظه کار، هغه شخص باید ست 
چې د دوی پرته بل څوک ستاسو مجاز استازی وي. که تاسو د څارنوالۍ دوامدار ځواک لرئ، تاسو یا  لپاره یو باصالحیته استازی وټاکي که تاسو غواړئ  

 ستاسو د څارنوالۍ ځواک کولی شئ یو با اختیار استازی وټاکئ. 

 ،  Medicaid  ،BadgerCare Plus  ،FoodShareپه دې فورمه کې چمتو شوي شخصي پیژندل شوي معلومات به یوازې د ویسکونسن  
Family Planning Only Services  ) د کورنۍ پالن کولو یوازې خدمتونه(  او د ،Caretaker Supplement  ) لپاره کارول کیږي.   )ساتونکي ضمیمه

 د نمایندګۍ مجاز معلومات 
شي  یو مجاز استازی هغه کس دی چې ستاسو د کورنۍ له شرایطو سره اشنا وي او تاسو باور لرئ چې ستاسو په استازیتوب عمل وکړي. هر څوک کولی  

 له دې چې الندې لپاره:  پرته   ستاسو د مجاز استازي په توګه خدمت وکړي  

برخې شوي د دوی د نااهلیت په دوره کې نشي کولی د مجاز استازي   پروګرام سرغړونې له امله بې FoodShareهغه خلک چې په قصدي ډول د  •
 په توګه خدمت وکړي پرته لدې چې بل څوک د دې توان ونلري چې د با اختیار استازي په توګه خدمت وکړي. 

ړو واحد یو یا څو خلک دي چې  د بې کوره خواړو چمتو کونکي نشي کولی د بې کوره خواړو واحد لپاره د مجاز نماینده په توګه خدمت وکړي. )د خو •
 یوځای ژوند کوي او یوځای خواړه اخلي او جوړوي(۔ 

جاز  د ادارې کارمندان چې د وړتیا یا ګټو په ټاکلو کې مرسته کوي ممکن د مجاز استازي په توګه کار ونکړي. دوی ته په ځانګړو شرایطو کې د م •
 کول کیدی شي. استازي په توګه د خدمت کولو لپاره ځانګړي لیکلي تصویب ور

 ګټو منلو واک لري ممکن د مجاز استازي په توګه کار ونکړي.  FoodShareپرچون پلورونکي چې د  •

یوځل چې وټاکل شي، ستاسو با اختیار استازی کولی شي ستاسو په استازیتوب الندې یو یا ټول ترسره کړي: 

 د ګټو لپاره غوښتنه وکړئ یا نوي کړئ  •
 ونو راپور ورکړئ ستاسو په معلوماتو کې د بدلون  •
 ستاسو د ګټو پورې اړوند هر ډول مسلو کې د خپلې ادارې سره کار وکړئ  •
د هغه پروګرامونو لپاره ستاسو د وړتیا په اړه شکایتونه او استیناف فایل کړئ چې تاسو یې غوښتنه کوئ یا په کې نوم لیکنه کوئ  •

کارت ترالسه   ForwardHealthاو ګټو په اړه د لیکونو کاپي ترالسه کړئ، خپل تاسو کولی شئ دا هم وټاکئ چې خپل مجاز استازی ستاسو د وړتیا 
روغتیا ساتنې سازمان( سره کار وکړئ، او ستاسو د روغتیا پاملرنې )  HMOغړو خدماتو او ستاسو د  ForwardHealthکړئ، ستاسو په استازیتوب د 

 ه، درملنه او بیلونه(. په اړه شکایتونه او اپیلونه درج کړئ. خدمتونه )د مثال په توګ 

چې د غوښتنلیک یا ګټې ترالسه کولو لپاره یو با اختیار استازی ولرئ.   نه  تاسو اړتیا نلرئ 

لپاره عمل وکړي: د ویسکونسن  کوم   هغه مجاز استازی چې تاسو په دې فورمه کې ټاکئ کولی شي ستاسو په استازیتوب د الندې پروګرامونو څخه 
Medicaid  ،BadgerCare Plus  ،FoodShare  ، یوازې دFamily Planning Only Services (  او/یا د )،کورنۍ پالن جوړونې خدمتونه

Caretaker Supplement  ()د   اوکه تاسو په دې پروګرامونو کې نوم لیکنه کوئ  .ساتونکي ضمیمهWisconsin Works  (  )ویسکونسن ورکس
(W-2)،   په استازیتوب د ستاسو مجاز استازی ممکن ستاسوW-2  .لپاره عمل وکړي 

   Wisconsin Shares Child Care Subsidyستاسو په استازیتوب د  نشي کولی   هغه مجاز استازی چې تاسو په دې فورمه کې ټاکلی  
کوئ، تاسو اړتیا لرئ د خپل  پروګرام لپاره عمل وکړي. که تاسو د ویسکونسن ونډو لپاره غوښتنه  ))ویسکونسن شریکانو د ماشومانو پاملرنې سبسایډي

ځان لپاره غوښتنه وکړئ.  

 د فورمې الرښوونې 
نشي کولی   که اړین معلومات په دې فورمه کې شتون ولري، د هر ډول السلیکونو په ګډون، فورمه به نیمګړتیا وګڼل شي، او ستاسو با اختیار استازی  

 ستاسو په استازیتوب عمل وکړي. 

. تاسو به اړتیا ولرئ چې وټاکئ که تاسو یو با اختیار استازی وټاکئ، بدل کړئ یا لرې کړئ. تاسو به خپل   1خه بشپړه کړئتاسو اړتیا لرئ بر — 1برخه  
ستاسو با   نوم او د زیږون نیټه هم چمتو کړئ ترڅو موږ تاسو وپیژنو. که تاسو یو با اختیار استازی وټاکئ یا بدل کړئ، غوره کړئ که تاسو غواړئ چې 

ازی ستاسو د لیکونو کاپي ترالسه کړي. که تاسو هم د روغتیا پاملرنې برنامې لپاره غوښتنلیک ورکوئ یا نوم لیکنه کوئ، نو غوره کړئ که  اختیار است 

https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f10126b.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f10126b.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f10126b.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f10126b.pdf
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تاسو غواړئ اجازه ورکړئ چې خپل مجاز استازی ستاسو په استازیتوب نور اقدامات وکړي. ډاډ ترالسه کړئ مخکې له دې چې تاسو هو وګورئ د  
 وغتیا معلوماتو اجازه لیک لوستل او موافق یاست. بیا، د پوهاوي بیانونه ولولئ. که تاسو موافق یاست، فورمه السلیک او نیټه ولیکئ.خوندي ر

برخه بشپړ کړي. ستاسو مجاز استازی به اړتیا ولري چې خپل نوم او د اړیکو معلومات چمتو کړي. دوی به هم   2ستاسو مجاز استازی باید د — 2 برخه
 اړتیا ولري چې د تفاهم بیانونه ولوستل شي او فورمه السلیک او نیټه وکړي که چیرې دوی د بیانونو سره موافق وي. 

که تاسو یو باصالحیت استازی وټاکئ یا بدل کړئ، نو تاسو به اړتیا ولرئ چې ستاسو د مجاز استازي پرته بل څوک وګوري چې تاسو دا  — 3 برخه
بیا دوه شاهدان باید تاسو وګوري چې فورمه السلیک   “،”Xشاهد بلل کیږي. که تاسو دا فورمه د یو سره السلیک کړئ   فورمه السلیک کوي. دا سړی

 کړي. شاهد یا شاهدان باید خپل نوم، السلیک او هغه نیټه چې فورمه یې السلیک کړې چمتو کړي. 

 د فورمې سپارل 
 پارئ: تاسو کولی شئ خپل بشپړ شوی فورمه په الندې الرو کې وس

 پوستي   آنالین  

ته سکین کړئ. تاسو کولی شئ دا د خپل   ACCESSد فورمې ټولې پاڼې 
ACCESS   حساب له الرې ترسره کړئ، کوم چې تاسو په

access.wi.gov( . :که تاسو د  یادونهACCESS   حساب نلرئ، تاسو
 ته الړ شئ او یو جوړ کړئ.(  access.wi.govکولی شئ 

 
ته   ACCESSتاسو کولی شئ یوازې په ځانګړو وختونو کې  یادونه: 

ته سکین  ACCESSفورمې سکین کړئ. که تاسو نشئ کولی فورمه 
 کړئ، فورمه د یوې بلې الرې په کارولو سره وسپارئ. 

 

 اوسیږئ، فورمه دې ته واستوئ:  ،کاونټي  Milwaukeeکه تاسو په  •
MDPU 

P.O. Box 05676 
Milwaukee, WI 53205 

کوئ فورمه دې ته   نه کې ژوند  يټ کاون  Milwaukeeکه تاسو په  •
 واستوئ: 
CDPU 

P.O. Box 5234 
Janesville, WI 53547 

 فاکس  
 

 په شخصي توګه 

اوسیږئ، فورمه ورته فکس  کې  ،يټ کاون  Milwaukeeکه تاسو په  •
 . 888-409-1979کړئ 

کوئ فورمه دې فکس   نه کې ژوند  ،يټ کاون  Milwaukeeکه تاسو په  •
 . 855-293-1822کړئ 

فورمه خپلې ادارې ته واخله. ستاسو د ادارې د اړیکو معلومات د ویسکونسن د  
Department of Health Services   ( )روغتیا خدماتو څانګې  (DHS  )

 په ویب پاڼه کې دي 
lth/imagency/index.htmwww.dhs.wisconsin.gov/forwardhea . 

www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/representative-ویب پاڼې ته الړ شئ   DHSد مجاز استازو په اړه د نورو معلوماتو لپاره، د 

types.htm . 
 

  غوښتونکي / غړي لخوا ډک شيد     1برخه 
 

 زه: 

 برخه ډکه کړئ.  1 توله باصالحیته استازی ټاکم. تاسو باید د  ☐

 برخه کې د خپل نوي مجاز استازي په نوم ولیکئ.  Bبرخه ډکه کړئ. ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو په  1 تولهزما د مجاز استازی بدلول. تاسو باید د  ☐

 برخه خالي پریږدئ.  Cاو  Bبرخه ډکه کړئ.   Eاو    Aبرخه برخې  1زما د مجاز استازی لیرې کول. تاسو باید د  ☐

 شخصي معلومات : Aبرخه 

 منځنی ابتدایی(غوښتونکی/غړی )وروستی، لومړی،  - نوم 

 د قضیې شمیره )که تاسو لرئ(  د زیږیدو نیټه 

https://access.wisconsin.gov/
http://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency/index.htm
http://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/representative-types.htm
http://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/representative-types.htm
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 د واک ورکولو معلومات : Bبرخه 

 زه الندې شخص ټاکم چې زما با اختیار استازی شي:  

 زه غواړم چې زما مجاز استازی زما د وړتیا او ګټو په اړه د لیکونو کاپي ترالسه کړي. 

 نه  ☐ هو  ☐

 یوازې د روغتیا پاملرنې پروګرامونه )اختیاري(  - اضافي معلومات د اجازې : Cبرخه 

 Family Planning Only Servicesیا یوازې د    Medicaid  ،BadgerCare Plus)د مثال په توګه، ویسکونسن    روغتیایی پاملرنې پروګرام    زه د  
 )کورنۍ پالن کولو خدمتونه( لپاره غوښتنلیک ورکوم یا نومول شوی یم او غواړم چې زما با اختیار استازی الندې ټول کارونه وکړي: 

 زما فارورډ روغتیا کارت ترالسه کړئ.   ForwardHealthزما پر ځای  •

 کې نوم لیکنه وکړه.  HMOما په  •

سره د بل، خدمت، یا نورو طبي معلوماتو په اړه خبرې وکړئ، په شمول د خوندي روغتیا  HMOد غړو خدمتونه یا زما  ForwardHealthد  •
 معلوماتو. ډاډ ترالسه کړئ چې مخکې لدې چې تاسو هو وګورئ الندې خوندي شوي روغتیایی معلوماتو اختیار لوستل او موافق یاست. 

 په اړه شکایتونه او اپیلونه درج کړئ )د بیلګې په توګه، درملنه او بیلونه(.  زما د روغتیا پاملرنې خدماتو •

 نه  ☐ هو  ☐

 د خوندي روغتیا معلوماتو د کارولو او افشا کولو اجازه 
قراردادیانو ته  او د هغې ( DHSروغتیا خدماتو څانګې( )) Department of Health Servicesپه چک کولو سره، زه د ویسکونسن د هو پورته د 

 په ګډون، زما خوندي شوي روغتیا معلومات زما د مجاز استازي سره افشا کړي )شریک(.  HMOsاجازه ورکوم، چې د 

ه  هغه معلومات چې زه یې د شریکولو اجازه ورکوم ممکن الندې ډول معلومات پکې شامل وي: ادعاګانې، طبي ریکارډونه، د مخدره توکو ناوړه ګټ 
 د غاښونو ریکارډونه، او پرمختیایي معلولیتونه. ، HIV/AIDSه، د زیږون پاملرنې، رواني روغتیا، ساري ناروغۍ، د درملتون خدمتونه، اخیستنې پاملرن 

 معلومات شریکول کیږي نو زما مجاز استازی کولی شي زما د روغتیا پاملرنې ګټو اداره کولو کې مرسته وکړي. 

کارول شوي یا شریک شوي معلومات د هغه شخص یا ادارې لخوا چې معلومات ترالسه کوي بیا افشا )بیا شریک  زه پوهیږم چې د دې واک پراساس 
 شوي( کیدی شي او نور به د فدرالي محرمیت مقرراتو لخوا خوندي نشي. 

ی معلوماتو خپرولو اجازه رد کړم. د نمبر  زه پوهیږم چې دا اختیار داوطلبانه دی او دا چې زه ممکن د پورته نه په چک کولو سره زما د خوندي روغتیای 
پاره د وړتیا ټاکلو  چک کول به د درملنې چمتو کولو، تادیه کولو، په روغتیا پالن کې نوم لیکنه، یا د ګټو لپاره وړتیا اغیزه ونکړي مګر دا چې د پروګرام ل

 یا په پروګرام کې د نوم لیکنې لپاره اجازه اړینه وي.  

وکړي تر څو چې زه په دې فورمه کې مجاز استازی له خپل مجاز استازی څخه لرې کړم یا زما ادارې ته خبر ورکړم چې زه نه   دا واک به تر هغه دوام 
ر ورکړم.  غواړم زما با اختیار استازی نور زما خوندي روغتیا معلوماتو ته السرسی ولري. زه کولی شم زما ادارې ته په هر وخت کې په لیکلي ډول خب 

 د اجازې لرې کول به خوندي روغتیایی معلومات اغیزه ونکړي کوم چې دمخه شریک شوي. په هرصورت، 
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 : د پوهیدلو بیانونه D برخه

 زه پوهیږم او موافق یم چې:  
 زه حق لرم چې هر هغه څوک وټاکم چې زه غواړم زما با اختیار استازی شم.  •

  زه کولی شم په هر وخت کې خپل مجاز استازی بدل کړم یا لرې کړم. زه باید خپلې ادارې ته په لیکلي ډول خبر ورکړم چې زه غواړم خپل مجاز •
 استازی بدل کړم یا لرې کړم.  

 زه اړ نه یم چې یو کس ته ووایم چې زه دوی د خپل مجاز استازي په توګه لرې کوم.  •

 ز استازی به زما با اختیار استازی پاتې شي تر هغه چې زه یې بدل کړم یا لرې کړم. په دې فورمه کې لیست شوي مجا •

تیا  زما مجاز استازی به زما شخصي معلوماتو ته السرسی ولري، لکه زما د ټولنیز امنیت شمیره، مالي بیانات، او طبي معلومات، ترڅو زما د وړ •
علوماتو د خوندي کولو اجازه سره موافقه وکړم، زه پوهیږم چې زما با اختیار استازی به هم  اداره کولو کې مرسته وکړي. که زه د پورته روغتیایی م

 دې معلوماتو ته السرسی ولري ترڅو زما د روغتیا پاملرنې خدماتو اداره کولو کې مرسته وکړي )د مثال په توګه، درملنه او طبي بیلونه(. 

 معلومات چمتو کړم.   زه باید خپل با اختیار استازی ته ریښتیني او دقیق •

ات  زه د غلطو او غلطو معلوماتو لپاره مسؤل یم چې زما مجاز استازی راپور ورکوي. زه پوهیږم چې یا زما با اختیار استازی یا زه غلط معلوم •
 ورکوم یا معلومات پټوم، زه کولی شم: 

o  .باید هغه ګټې بیرته تادیه کړم چې ما باید ترالسه کړي نه وي 
o  .جریمه شي 
o ګرام څخه منع شي.  د پرو 
o   .د درغلۍ لپاره محاکمه شي 

 د دې فورمې په السلیک کولو سره، زه وایم چې زه په پورتنیو بیانونو پوهیږم او موافق یم.  •

 السلیک او نیټه : Eبرخه 

 
 د السلیک نیټه غوښتونکی/غړی  —  السلیک

 

  د مجاز استازي لخوا ډک شي    2برخه  
 

 معلومات د اړیکې : Aبرخه 

 مجاز استازی )وروستی، لومړی، منځنی ابتدایي(  - نوم 

 د کوڅې ادراس 

 زیپ کوډ  ریاست  ښار

 د بریښنالیک پته )اختیاري(  د تلیفون شمیره )د ساحې کوډ شامل دي( 
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 د تفاهم بیانونه : Bبرخه 

 زه پوهیږم او موافق یم چې: 
 غوښتونکي په اړه د الندې ټولو یا ټولو ترسره کولو پورې محدود یم یا غړي په استازیتوب: د یو با اختیاره استازي په توګه، زه د  •

o  د ګټو لپاره غوښتنه کول یا نوي کول 

o  د بدلونونو راپور ورکول 

o  د غوښتنلیک ورکوونکي یا غړي ادارې سره په هر ډول ګټو پورې اړوند مسلو کې کار کول 

o لد وړتیا اړوند شکایتونه او استیناف ثبتو 

 زه تمه کیږم چې د غوښتونکي یا غړي شرایطو سره آشنا شم.   •

 غوښتونکی یا غړی کولی شی زه په هر وخت کې د دوی د مجاز استازی څخه لیرې کړم.   •

 غوښتونکی یا غړی اړتیا نلري ما ته خبر ورکړي چې زه د دوی د مجاز استازي په توګه له دندې لرې شوی یم.  •

 تازی یم تر څو چې دوی د بل مجاز استازي غوښتنه ونه کړي یا دا غوره کړي چې مجاز استازی ونه لري. زه د غوښتونکي یا غړي مجاز اس •

 زه باید ریښتیني او دقیق معلومات چمتو کړم.  •

 ړي.  که زه غلط یا غلط معلومات چمتو کړم، غوښتونکی یا غړی ممکن اړتیا ولري چې په غلطۍ کې ترالسه شوي د روغتیا پاملرنې ګټې بیرته ورک •

هر هغه ګټې بیرته ورکړم چې ناوړه ګټه اخیستې یا په   FoodShareکه زه په قصدي توګه د پروګرام له مقرراتو څخه سرغړونه وکړم، زه باید د  •
 غلطۍ سره ترالسه شوې. 

 زه باید د ګټو د شخړو او د معلوماتو محرمیت په اړه د تطبیق وړ دولت او فدرالي قوانینو سره سم عمل وکړم.  •

 ې فورمې په السلیک کولو سره، زه وایم چې زه په پورتنیو بیانونو پوهیږم او موافق یم. د د •

برخه کې لیست شوي د مجاز استازي په توګه خدمت   1د دې فورمې په السلیک کولو سره، زه وایم چې زه به د غوښتونکي یا غړي لپاره چې په  •
 وکړم. 

 السلیک او نیټه : Cبرخه 

 

 د السلیک نیټه مجاز استازي  —  السلیک

 

  د شاهدانو لخوا ډکول    3برخه 
 

 شاهد )وروستی، لومړی، منځنی ابتدا( - نوم 

 

 د السلیک نیټه شاهد  —  السلیک

 سره السلیک شوی وي(  Xشاهد )وروستی، لومړی، منځنی ابتدایي( )که غوښتونکی/غړی د  - نوم 

 

 د السلیک نیټه شاهد  —  السلیک

 



بې امتیاز بیان   USDAد 

د مدني حقونو  )  U.S. Department of Agricultureد فدرالي مدني حقونو قانون او د متحده ایاالتو د کرنې ریاست  

برنامو   USDAد دې ادارې، دفترونه، او کارمندان، او هغه ادارې چې د ،  USDAاو پالیسیو سره سم،   (USDA) مقرراتو(

کې برخه اخلي یا اداره کوي د نسل، رنګ پراساس تبعیض منع دي. ملي اصل، جنس، مذهبي عقیده، معلولیت، عمر، سیاسي  

لخوا ترسره کیږي یا   USDAکوم برنامه یا فعالیت کې چې د  باورونه، یا د مدني حقونو مخکیني فعالیت لپاره غچ یا انتقام په 

 تمویل کیږي.  

معلولیت لرونکي اشخاص چې د برنامې معلوماتو لپاره د ارتباط بدیل وسیلو ته اړتیا لري )د بیلګې په توګه بریل، لوی چاپ،  

سي چیرې چې دوی د ګټو لپاره غوښتنه کړې.  آډیو ټیپ، امریکایی نښه ژبه، او نور(، باید ادارې )ایالت یا ځایی( سره اړیکه ونی 

د    Federal Relay Serviceسره  USDAهغه اشخاص چې دي، د اوریدو سخت دي یا د وینا معلولیت لري کولی شي د  

( اړیکه ونیسي. سربیره پردې، د برنامې معلومات ممکن د انګلیسي پرته  800) 877-8339)فدرالي ریلې خدمت( له الرې په  

هم چمتو شي.  نورو ژبو کې 

په آنالین  ( AD-3027) ، برنامې تبعیض شکایت فورمه ډکه کړئ  USDAد  د تبعیض برنامې شکایت ثبتولو لپاره،  

ته په خطاب کې یو لیک ولیکئ  USDAپه کوم دفتر کې، یا  USDAاو د   ، د شکایت ثبت کولو څرنګوالی  ندل شوي: مو

  فورمې کاپي غوښتنه کولو لپاره ، زنګ ووهئ   په لیک کې ورکړئ. د شکایت او په فورمه کې غوښتل شوي ټول معلومات 

9992 -632 (866 ) .USDA   :ته خپله بشپړه شوې فورمه یا لیک وسپارئ 

U.S. Department of Agriculture:  پوستي (1)

 Office of the Assistant Secretary for Civil Rights

1400 Independence Avenue, SW

Washington, D.C. 20250-9410;

یا   (202)  690-7442: فاکس (2)

 . program.intake@usda.govبریښنالیک:  (3)

دا اداره د مساوي فرصت چمتو کونکی دی.

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer
mailto:program.intake@usda.gov


 د نه تبعیض خبرتیا :تبعیض د قانون خالف دی - د روغتیا پاملرنې  پورې اړوند پروګرامونه 
ویسکونسن د روغتیا خدماتو څانګه( د فدرالي مدني حقونو د تطبیق وړ قوانینو سره مطابقت لري او د نژاد، رنګ،  )  Wisconsin Department of Health Servicesد 

روغتیایی خدماتو څانګه( د نژاد، رنګ، قومی اصل، عمر،  ) Department of Health Servicesمعلولیت، یا جنسیت پر بنسټ تبعیض نه کوي. د  ملي اصل، عمر، 
 معیوبیت، یا جنسیت له امله خلک نه اخلی یا له هغوی سره توپیر نه کوی. 

 روغتیایی خدماتو څانګه(: ) Department of Health Servicesد 

ت لرونکو خلکو لپاره وړیا مرستې او خدمتونه وړاندې کوي ترڅو له موږ سره په اغیزمنه توګه اړیکه ونیسي، لکه: د معلولی •
o  .د نښې ژبې وړ ژباړونکي
o  .)په نورو شکلونو کې لیکل شوي معلومات )لوی چاپ، آډیو، د السرسي وړ بریښنایی بڼه، نور فارمیټونه

نه وي د وړیا ژبې خدمتونه وړاندې کوي، لکه: هغو خلکو ته چې لومړنۍ ژبه یې انګلیسي  •
o .وړ ژباړونکي
o  .معلومات په نورو ژبو لیکل کیږي

روغتیایی خدماتو څانکې ( د مدني حقونو همغږي کونکي سره  ) Department of Health Servicesشمیره د   844-201-6870که تاسو دې خدماتو ته اړتیا لرئ، د 
 اړیکه ونیسئ. 

روغتیا خدماتو څانګه( د دې خدماتو په وړاندې کولو کې پاتې راغلی یا د نژاد، رنګ، ملي اصل، عمر،  ) Department of Health Servicesیاست چې د  که تاسو په دې باور 
    ,Department of Health Services, Attn: Civil Rights Coordinator :معلولیت یا جنسیت پر بنسټ په بل ډول تبعیض شوی، تاسو کولی شئ شکایت درج کړئ

1 West Wilson Street, Room 651, PO Box 7850, Madison, WI 53707-7850, 844-201-6870, TTY: 711,  :یا   ,1434-267-608فاکس
سټي، فکس یا بریښنالیک له الرې ثبت کړئ. که تاسو د شکایت ثبتولو کې  تاسو کولی شئ شکایت په شخصی ډول یا د پو. dhscrc@dhs.wisconsin.govبریښنالیک ته 

 روغتیا خدماتو څانګې( د مدني حقونو همغږي کونکی ستاسو سره د مرستې لپاره شتون لري.) Department of Health Servicesمرستې ته اړتیا لرئ، د 

متحده ایاالتو د روغتیا او بشري خدماتو څانګې( سره د مدني حقونو شکایت ثبت کړئ،  )  U.S. Department of Health and Human Servicesتاسو کولی شئ د 
Office for Civil Rights ( د مدني حقونو لپاره دفتر)،  په الکترونیکي توګه دOffice for Civil Rights ( له الرې، دلته شتون لر )يمدني حقونو د شکایتونو د دفتر  

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf،  :یا د پوسټي یا تلیفون له الرې 

U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue, SW  

Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201   

1019-368-800 ,7697-537-800 (TDD )  

.http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.htmlد شکایت فورمې په کې شتون لري 

mailto:dhscrc@dhs.wisconsin.gov
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
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 یو با اختیار استازی ټاکل، بدلول، یا لرې کول: سازمان
(APPOINT, CHANGE, OR REMOVE AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE: ORGANIZATION) 

، ترڅو یو سازمان ستاسو د مجاز استازې په توګه F-10126Bډک کړئ او وسپارئ یو با اختیار استازی وټاکئ، تبدیل، یا لرې کړئ: د سازمان فورمه، 
ستاسو د ادارې د اړیکې  سازمان باید ستاسو ادارې سره اړیکه ونیسي.د سازمان د تماس شخص د بدلون لپاره، تاسو یا  وټاکي، بدل کړئ یا لرې کړئ.

( په ویب پاڼه کې شتون لري. DHS)د روغتیا خدماتو څانګه( ) Wisconsin Department of Health Servicesمعلومات د 
.isconsin.gov/forwardhealth/imagency/index.htmwww.dhs.w 

ډکه کړئ  10126A-Fمجاز استازې ټاکل، بدلول، یا لرې کول: د شخص فورمه، د ټاکلو لپاره، پر ځای یې د  کوم شخصد خپل مجاز استازې په توګه د 
 او وسپارئ.

اسو د ملکیت قانوني سرپرست لرئ، د شخص او ملکیت قانوني سرپرست، په عمومي توګه قانوني سرپرست، یا محافظه کار، هغه شخص باید ستاسو که ت
ا تاسو ی لپاره یو باصالحیته استازی وټاکي که تاسو غواړئ چې د دوی پرته بل څوک ستاسو مجاز استازی وي. که تاسو د څارنوالۍ دوامدار ځواک لرئ،

 ستاسو د څارنوالۍ ځواک کولی شي یو با اختیاره استازی وټاکي.

، Wisconsin Medicaid ،BadgerCare Plus ،FoodShare په دې فورمه کې وړاندې شوي شخص پیژندونکي معلومات به یوازې د
Family Planning Only Services )یوازې د کورنۍ پالن کولو خدمتونه(، Caretaker Supplement .کارول کیږي )او )د ساتونکي ضمیمه 

 د نمایندګۍ مجاز معلومات
ولی یو مجاز استازی هغه سازمان دی چې ستاسو د کورنۍ له شرایطو سره اشنا وي او تاسو باور لرئ چې ستاسو په استازیتوب عمل وکړي. هر څوک ک

 الندې اشخاصو څخه: پرته لهشي ستاسو د مجاز استازې په توګه خدمت وکړي 

پروګرام سرغړونې له امله بې برخې شوي، نه شي کولی د دوی د نااهلیت په دوره کې د مجاز  FoodShareهغه خلک چې په قصدي ډول د  •
 استازې په توګه خدمت وکړي پرته له دې چې بل څوک د مجاز استازې په توګه خدمت کولو توان ونه لري.

نشي کولی د بې کوره خواړو برخې لپاره د مجاز نماینده په توګه خدمت ترسره کړي. )د خوړو برخه یو یا څو  د بې کوره خواړو وړاندې کونکي •
 اشخاص دي چې یو ځای ژوند کوي او یو ځای خواړه پیرې او جوړوي.(

. دوی ته په ځانګړو شرایطو کې د د ادارې کارمندان چې د ګټو لپاره د وړتیا په ټاکلو کې مرسته کوي ممکن د مجاز استازي په توګه کار ونکړي •
 مجاز استازې په توګه د خدمت کولو لپاره ځانګړی لیکلی تصویب ورکول کیدی شي.

 ګټو منلو لپاره مجاز دي ممکن د مجاز استازي په توګه خدمت ونکړي. FoodShareپرچون پلورونکي چې د  •

 ازیتوب الندې یو یا ټول ترسره کړي:یوځل چې وټاکل شي، ستاسو با اختیار استازی کولی شي ستاسو په است

 د ګټو لپاره غوښتنه وکړئ یا نوي کړئ •
 خپلو معلوماتو کې د تغیراتو راپور ورکړئ •
 ستاسو ګټو پورې اړوند هر ډول مسلو کې د خپلې ادارې سره کار وکړئ •
 غوښتنه کوئ یا په کې نوم لیکنه کوئد هغه پروګرامونو لپاره ستاسو د وړتیا په اړه شکایتونه او استیناف فایل کړئ چې تاسو یې  •

 تاسو دا هم ټاکلی شئ چې ستاسو مجاز استازی ستاسو د وړتیا او ګټو په اړه د لیکونو کاپي ترالسه کړي. 

 چېي د غوښتنلیک یا ګټې ترالسه کولو لپاره یو با اختیاره استازی ولرئ. نلرئتاسو اړتیا 

  عمل وکړي:هرډول رئ کولی شي ستاسو په استازیتوب د الندې پروګرامونو لپاره هغه مجاز استازی چې تاسو په دې فورمه کې ګوما
Wisconsin Medicaid ،BadgerCare Plus ،FoodShare ،Family Planning Only Services  یوازې د کورنۍ پالن کولو(

 Wisconsin Works اوکه تاسو په دې پروګرامونو کې نوم لیکنه کوئ  .)د ساتونکي ضمیمه( Caretaker Supplementو/یا  ،خدمتونه(
(Wisconsin )کار، (W-2) .ستاسو با اختیاره استازی ممکن ستاسو په استازیتوب د لپاره عمل وکړي 

)ماشوم  Wisconsin Shares Child Care Subsidyستاسو په استازیتوب د  نشي کولی هغه مجاز استازی چې تاسو په دې فورمه کې ګومارئ
لپاره غوښتنه کوئ،  Wisconsin Sharesکې عمل وکړي. که تاسو د  د ماشوم پاملرنې مالې مرسته شریکوي برنامه (کويیمرسته شر ېمال ېپاملر ن

 تاسو اړتیا لرئ د خپل ځان لپاره غوښتنه وکړئ. 

 د فورمې الرښوونې
 نشي کولیکه د هر ډول السلیکونو په ګډون اړین معلومات په دې فورمه کې شتون ونلري، فورمه به نیمګړې وګڼل شي، او ستاسو با اختیار استازی 

 ستاسو په استازیتوب عمل وکړي.

اختیاره استازی ټاکئ، بدلوئ یا لرې  برخه بشپړه کړئ. تاسو به اړتیا ولرئ چې انتخاب وکړئ که تاسو یو با 1تاسو اړتیا لرئ چې لومړۍ  -برخه 1
ئ که تاسو کړئ. تاسو به خپل نوم او د زیږون نیټه هم چمتو کړئ ترڅو موږ تاسو وپیژنو. که تاسو یو با اختیار استازی ټاکئ یا تغیروئ، انتخاب وکړ

ې ولولئ. که تاسو موافق یاست، فورمه السلیک او نیټه غواړئ چې ستاسو با اختیار استازی ستاسو د لیکونو کاپي ترالسه کړي. وروسته، د پوهاوي بیانی
 ولیکئ. 

https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency/index.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f10126a.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f10126a.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f10126a.pdf
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برخه بشپړه کړي. شخص به اړتیا ولري چې د سازمان نوم او د  2یو شخص چې د سازمان په استازیتوب عمل کولی شي اړتیا لري چې  — برخه 2
څو د تفاهم بیانیې ولولي او فورمه السلیک او نیټه ولیکي که اړیکو معلومات او همدارنګه د خپل ځان چمتو کړي. شخص به همدارنګه اړتیا ولري تر

 چیرې سازمان او د اړیکې شخص د بیانیو سره موافق وي.

که تاسو یو با اختیار استازی ټاکئ یا بدلوئ، نو تاسو به اړتیا ولرئ چې ستاسو د مجاز استازي ترڅنګ یو بل څوک ولرئ ترڅو وګوري چې  — 3برخه 
" سره السلیکوئ، نو دوه شاهدان باید تاسو وګوري چې فورمه السلیکوئ. Xلیک کوئ. دا سړی شاهد بلل کیږي. که تاسو دا فورمه د "تاسو دا فورمه الس

 شاهد یا شاهدان باید خپل نوم، السلیک او هغه نیټه چې فورمه یې السلیک کړې چمتو کړي.

 د فورمې سپارل
 و کې وسپارئ:تاسو کولی شئ خپل بشپړ شوی فورمه په الندې الر

 ډاګ  آنالین 

ته سکین کړئ. تاسو کولی شئ دا د خپل  ACCESSد فورمې ټولې پاڼې 
ACCESS  حساب له الرې ترسره کړئ، کوم چې تاسو په

access.wi.gov ( .که تاسو د یادونهکې ننوتلی شئ :ACCESS 
ته الړ شئ او یو جوړ  access.wi.govشئ حساب نلرئ، تاسو کولی 

 کړئ.(
 

تاسو کولی شئ یوازې په ځانګړو وختونو کې د لپاره فورمې اسکن  یادونه:
ته سکین  ACCESSکه تاسو نشئ کولی فورمه  .ACCESSکړئ 

 کړئ، فورمه د یوې بلې الرې په کارولو سره وسپارئ.
 

کې اوسیږئ، فورمه دې ته  کوچنې ښار Milwaukeeکه تاسو په  •
 واستوئ:
MDPU 

P.O. Box 05676 
Milwaukee, WI 53205 

اوسیږئ، فورمه دې ته  کې نهکوچنې ښار Milwaukeeکه تاسو په  •
 واستوئ:
CDPU 

P.O. Box 5234 
Janesville, WI 53547 

 

 فکس 
 

 په شخصی ډول

 کې اوسیږئ، فورمه  کوچنې ښار Milwaukeeکه تاسو په  •
 ته فکس کړئ.  888-409-1979

 ، فورمه نه اوسئکوچنې ښارکې  Milwaukeeکه تاسو په •
 ته فکس کړئ. 855-293-1822

 

په  DHSفورمه خپلې ادارې ته ویسه. ستاسو د ادارې د اړیکې معلومات د 
ویب پاڼه کې شتون لري 

www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency/inde
x.htm. 

www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/representative-ویب پاڼې ته الړ شئ  DHSد مجاز استازو په اړه د نورو معلوماتو لپاره، د 
types.htm 

 

 د غوښتونکي / غړي لخوا باید ډک شي برخه  1
 

 

 زه یم:

 ډک کړئ. ټول ځایونهبرخې  1د باصالحیته استازی ټاکل. تاسو باید د  ☐

 برخه کې د خپل نوي مجاز استازي په نوم لیکئ. Bډک کړئ. ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو د  ټولبرخه  1زما د مجاز استازی بدلول. تاسو باید د  ☐

 برخه خالي پریږدئ. Bډکه کړئ.  برخه Dاو  Aبرخې  1زما د واک لرونکي استازي لرې کول. تاسو باید د  ☐

A برخه: شخصي معلومات 

 غوښتونکی/غړی )وروستی، لومړی، منځنی ابتدایی( -نوم 

https://access.wisconsin.gov/
https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency/index.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency/index.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/representative-types.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/representative-types.htm
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 د قضیې شمیره )که تاسو لرئ( زیږیدو نیټهد 

B برخه: د واک ورکولو معلومات 

 زه الندې سازمان د خپل با اختاره استازې په توګه ټاکم: 

تماس کس ن د زه غواړم چې زما مجاز استازی زما د وړتیا او ګټو په اړه د لیکونو کاپي ترالسه کړي. مهرباني وکړئ په یاد ولرئ چې لیکونه به د سازما
 ته واستول شي.

 نه ☐ هو  ☐

C برخه: د تفاهم بیانیې 

 زه پوهیږم او موافق یم چې: 
 زه د هر هغه سازمان غوره کولو حق لرم چې غواړم زما با اختیار استازی شي. •

خبر ورکړم چې زه غواړم خپل مجاز زه کولی شم په هر وخت کې خپل مجاز استازی بدل کړم یا لرې کړم. زه باید خپلې ادارې ته په لیکلي ډول  •
 استازی بدل کړم یا لرې کړم.

 زه اړتیا نلرم چې یوې ادارې ته ووایم چې زه یې د خپل مجاز استازي په توګه لرې کوم. •

 په دې فورمه کې لست شوي مجاز استازی به تر هغه زما مجاز استازی پاتې شي چې زه یې تبدیل یا لرې کړم. •

شخصي معلوماتو ته السرسی ولري، لکه زما د ټولنیز امنیت شمیره، مالي بیانات، او طبي معلومات ترڅو زما د وړتیا اداره  زما مجاز استازی به زما •
 کولو کې مرسته وکړي.

 زه باید خپل مجاز استازي ته ریښتیني او دقیق معلومات چمتو کړم.  •

راپور ورکوي. زه پوهیږم چې زه یا زما با اختیار استازی غلط معلومات زه د هغه ناسمو او غلطو معلوماتو مسؤل یم چې زما مجاز استازی یي  •
 ورکوو یا معلومات پټوو، زه ممکن:

o .باید هغه ګټې بیرته تادیه کړم چې ما باید ترالسه کړي نه وی 
o .جریمه شم 
o  .د پروګرام څخه منع شم 
o  .د درغلۍ لپاره محاکمه شم 

 زه په پورتنیو بیانونو پوهیږم او موافق یم.د دې فورمې په السلیک کولو سره، زه وایم چې  •

D برخه: السلیک او نیټه 

 

 د السلیک نیټه غوښتونکی/غړی — السلیک
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  د مجاز استازي لخوا ډک شي برخه  2
 

A برخه: د اړیکو معلومات 

 سازمان -نوم 

 د سړک آدرس

 د تلیفون شمیره )د ساحې کوډ په شمول( زیپ کوډ ریاست ښار

 سازمان اړیکه )وروستی، لومړی، منځنی ابتدایي(د  -نوم 

 د سازمان اړیکه )اختیاري( —د بریښنالیک پته  د سازمان د اړیکې شمیره -دنده 

B برخه: د تفاهم بیانونه 

 زه پوهیږم او موافق یم چې:
 برخه کې لیست شوي. Aبرخې په  2زه د هغه سازمان په استازیتوب د عمل کولو واک لرم چې د  •

 یوه مجاز استازي په توګه، سازمان د غوښتونکي یا غړي په استازیتوب د الندې ټولو یا ټولو ترسره کولو پورې محدود دی:د  •
o د ګټو لپاره غوښتنه کول یا نوي کول 
o د بدلونونو راپور ورکول 
o د غوښتن لیک ورکوونکي یا غړي ادارې سره د ګټو پورې اړوند مسلو کې کار کول 
o تونه او استیناف ثبتولد وړتیا اړوند شکای 

 تمه کیږي چې سازمان د غوښتونکي یا غړي شرایطو سره آشنا وي. •

 برخه کې لیست شوي تماس کې بدلونونه راپور کړي. Aبرخې په  2سازمان باید د غوښتونکي یا غړي ادارې ته د  •

 غوښتونکی یا غړی کولی شي سازمان په هر وخت کې د دوی د مجاز استازی څخه لیرې کړي.  •

 غوښتونکی یا غړی اړتیا نلري سازمان ته خبر ورکړي چې دا د دوی د مجاز نماینده په توګه له دندې لرې شوی. •

 سازمان د غوښتونکي یا غړي مجاز استازی دی تر هغه چې دوی د مختلف مجاز استازي غوښتنه وکړي یا د مجاز استازی نه درلودل غوره کړي. •

 توب عمل کوي باید ریښتیني او دقیق معلومات چمتو کړي.سازمان او هرڅوک چې د هغې په استازی •

که چیرې سازمان غلط یا غلط معلومات وړاندې کړي، نو غوښتونکی یا غړی ممکن اړتیا ولري چې په غلطۍ کې ترالسه شوي د روغتیا پاملرنې  •
 ګټې بیرته ورکړي. 

هر ډول ګټې بیرته ورکړي چې په غلطۍ  FoodShareو دا باید د که چیرې سازمان په عمدي توګه د پروګرام قواعدو څخه سرغړونه وکړي، ن •
 سره کارول شوي یا ترالسه شوي.

 د سازمان او هرڅوک چې د هغې په استازیتوب عمل کوي باید د پلي کیدو وړ ایالتي او فدرالي قوانینو او مقرراتو سره مطابقت ولري ، پشمول  •
42 CFR فرعي برخه 431برخه ، F42 ؛ C.F.R. § 447.1045او  ؛ C.F.R. § 155.260(f).د ګټو د شخړو او د معلوماتو محرمیت په اړه ، 
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برخه کې د لیست شوي سازمان په استازیتوب په پورته بیاناتو پوهیږم او  Aبرخې، په  2د دې فورمې په السلیک کولو سره، زه وایم چې زه د  •
 ورسره موافق یم.

برخه کې لیست شوی، د غوښتونکي یا غړي لپاره به د هغه مجاز  Aبرخې په  2م چې هغه سازمان چې د د دې فورمې په السلیک کولو سره، زه وای •
 برخه کې لیست شوی دی. 1استازې په توګه کار وکړي چې په 

C برخه: السلیک او نیټه 

 

 د السلیک نیټه د سازمان اړیکه  — السلیک

 

 د شاهدانو لخوا ډک شي برخه  3
 

 

 )وروستی، لومړی، منځنی ابتدا(شاهد  -نوم 

 

 د السلیک نیټه شاهد — السلیک

 سره السلیک کړی وي( Xشاهد )وروستی، لومړی، منځنی ابتدایي( )که غوښتونکي/غړي د  -نوم 

 

 د السلیک نیټه شاهد — السلیک

 



بې امتیاز بیان   USDAد 

د مدني حقونو  )  U.S. Department of Agricultureد فدرالي مدني حقونو قانون او د متحده ایاالتو د کرنې ریاست  

برنامو   USDAد دې ادارې، دفترونه، او کارمندان، او هغه ادارې چې د ،  USDAاو پالیسیو سره سم،   (USDA) مقرراتو(

کې برخه اخلي یا اداره کوي د نسل، رنګ پراساس تبعیض منع دي. ملي اصل، جنس، مذهبي عقیده، معلولیت، عمر، سیاسي  

لخوا ترسره کیږي یا   USDAکوم برنامه یا فعالیت کې چې د  باورونه، یا د مدني حقونو مخکیني فعالیت لپاره غچ یا انتقام په 

 تمویل کیږي.  

معلولیت لرونکي اشخاص چې د برنامې معلوماتو لپاره د ارتباط بدیل وسیلو ته اړتیا لري )د بیلګې په توګه بریل، لوی چاپ،  

سي چیرې چې دوی د ګټو لپاره غوښتنه کړې.  آډیو ټیپ، امریکایی نښه ژبه، او نور(، باید ادارې )ایالت یا ځایی( سره اړیکه ونی 

د    Federal Relay Serviceسره  USDAهغه اشخاص چې دي، د اوریدو سخت دي یا د وینا معلولیت لري کولی شي د  

( اړیکه ونیسي. سربیره پردې، د برنامې معلومات ممکن د انګلیسي پرته  800) 877-8339)فدرالي ریلې خدمت( له الرې په  

هم چمتو شي.  نورو ژبو کې 

په آنالین  ( AD-3027) ، برنامې تبعیض شکایت فورمه ډکه کړئ  USDAد  د تبعیض برنامې شکایت ثبتولو لپاره،  

ته په خطاب کې یو لیک ولیکئ  USDAپه کوم دفتر کې، یا  USDAاو د   ، د شکایت ثبت کولو څرنګوالی  ندل شوي: مو

  فورمې کاپي غوښتنه کولو لپاره ، زنګ ووهئ   په لیک کې ورکړئ. د شکایت او په فورمه کې غوښتل شوي ټول معلومات 

9992 -632 (866 ) .USDA   :ته خپله بشپړه شوې فورمه یا لیک وسپارئ 

U.S. Department of Agriculture:  پوستي (1)

 Office of the Assistant Secretary for Civil Rights

1400 Independence Avenue, SW

Washington, D.C. 20250-9410;

یا   (202)  690-7442: فاکس (2)

 . program.intake@usda.govبریښنالیک:  (3)

دا اداره د مساوي فرصت چمتو کونکی دی.

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer
mailto:program.intake@usda.gov


 د نه تبعیض خبرتیا :تبعیض د قانون خالف دی - د روغتیا پاملرنې  پورې اړوند پروګرامونه 
ویسکونسن د روغتیا خدماتو څانګه( د فدرالي مدني حقونو د تطبیق وړ قوانینو سره مطابقت لري او د نژاد، رنګ،  )  Wisconsin Department of Health Servicesد 

روغتیایی خدماتو څانګه( د نژاد، رنګ، قومی اصل، عمر،  ) Department of Health Servicesمعلولیت، یا جنسیت پر بنسټ تبعیض نه کوي. د  ملي اصل، عمر، 
 معیوبیت، یا جنسیت له امله خلک نه اخلی یا له هغوی سره توپیر نه کوی. 

 روغتیایی خدماتو څانګه(: ) Department of Health Servicesد 

ت لرونکو خلکو لپاره وړیا مرستې او خدمتونه وړاندې کوي ترڅو له موږ سره په اغیزمنه توګه اړیکه ونیسي، لکه: د معلولی •
o  .د نښې ژبې وړ ژباړونکي
o  .)په نورو شکلونو کې لیکل شوي معلومات )لوی چاپ، آډیو، د السرسي وړ بریښنایی بڼه، نور فارمیټونه

نه وي د وړیا ژبې خدمتونه وړاندې کوي، لکه: هغو خلکو ته چې لومړنۍ ژبه یې انګلیسي  •
o .وړ ژباړونکي
o  .معلومات په نورو ژبو لیکل کیږي

روغتیایی خدماتو څانکې ( د مدني حقونو همغږي کونکي سره  ) Department of Health Servicesشمیره د   844-201-6870که تاسو دې خدماتو ته اړتیا لرئ، د 
 اړیکه ونیسئ. 

روغتیا خدماتو څانګه( د دې خدماتو په وړاندې کولو کې پاتې راغلی یا د نژاد، رنګ، ملي اصل، عمر،  ) Department of Health Servicesیاست چې د  که تاسو په دې باور 
    ,Department of Health Services, Attn: Civil Rights Coordinator :معلولیت یا جنسیت پر بنسټ په بل ډول تبعیض شوی، تاسو کولی شئ شکایت درج کړئ

1 West Wilson Street, Room 651, PO Box 7850, Madison, WI 53707-7850, 844-201-6870, TTY: 711,  :یا   ,1434-267-608فاکس
سټي، فکس یا بریښنالیک له الرې ثبت کړئ. که تاسو د شکایت ثبتولو کې  تاسو کولی شئ شکایت په شخصی ډول یا د پو. dhscrc@dhs.wisconsin.govبریښنالیک ته 

 روغتیا خدماتو څانګې( د مدني حقونو همغږي کونکی ستاسو سره د مرستې لپاره شتون لري.) Department of Health Servicesمرستې ته اړتیا لرئ، د 

متحده ایاالتو د روغتیا او بشري خدماتو څانګې( سره د مدني حقونو شکایت ثبت کړئ،  )  U.S. Department of Health and Human Servicesتاسو کولی شئ د 
Office for Civil Rights ( د مدني حقونو لپاره دفتر)،  په الکترونیکي توګه دOffice for Civil Rights ( له الرې، دلته شتون لر )يمدني حقونو د شکایتونو د دفتر  

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf،  :یا د پوسټي یا تلیفون له الرې 

U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue, SW  

Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201   

1019-368-800 ,7697-537-800 (TDD )  

.http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.htmlد شکایت فورمې په کې شتون لري 

mailto:dhscrc@dhs.wisconsin.gov
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
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 WISCONSIN MEDICAIDبدلون راپور 
 (WISCONSIN MEDICAID CHANGE REPORT) 

 

ته راځي یا ځي، که څوک واده کوي،  ترالسه کوئ، باید د خپلې کورنۍ جوړښت کې د هر ډول بدلون )که چېرې یو څوک کورنۍ  Medicaidکه تاسې  
یو   که چېرې دغه راپور د ورځو کې دننه راپور وکړئ.  10 امېدواره کېږي، یا ماشوم زېږوي(، په ادرس، عاید، شتمنیو یا د دندې حالت کې بدلون په اړه

مه کړئ.  بدلون مستند کولو لپاره په کافي اندازه فضا وړاندې نه کړي، دغه راپور سره د کاغذ یوه پاڼه چې اضافي معلومات په کې لیکل شوی وي ضمی 
 اً د بدلونونو راپور ورکولی شئ. د تیلیفون له الرې یا شخصکې په پرلیکه توګه،  access.wi.govتاسې همداراز 

 
ټولې هغه ګټې چې ترالسه   Medicaidکه د بدلونونو راپور ورکولو کې پاتې شئ راشئ یا غلط معلومات وړاندې کړئ، تاسې کېدای شي جریمه شئ، د  
ېواړه شئ. کېدای شي تاسې څخه د هر هغه  کړي مو دي او وړ یي نه یاست باید بېرته ورکړئ )حتی که چېرې خپل کارت مو نه وي کارولی(، محاکمه یا در

 بدلون چې راپور یي ورکوئ ثبوت وړاندې کولو غوښتنه وشي. 
 

 پروګرام مستقیم ادارې لپاره وکارول شي.   Medicaidپه شخصي توګه پېژندل کېدونکي معلومات یوازې کېدای شي د  
 

 د کارکوونکي نوم  د قضیې شمېره  ستاسې نوم 

 

 بدلون ادرس کې    -   1برخه 
 که کډه شوي یاست، باید د خپل نوې ادرس راپور ورکړئ. 

 د تیلیفون نوې شمېره د بدلون نیټه 

 زېپ کوډ  ایالت ښار کوڅه  - نوی ادرس  

 

 د کورنۍ جوړښت کې بدلون   -   2برخه 
کس چې ماشوم زېږولی او نوې زېږېدلي  که چېرې یو څوک ستاسې کورنۍ ته راځي یا ځي، که څوک واده کوي، امېدواره کېږي، یا ماشوم زېږوي )د هغه 

 په اړه معلومات شامل کړئ( باید راپور یي ورکړئ 

 د بدلون نیټه  نوم )کورنۍ، لومړی، منځنی نوم( 

 د قضیې مشر سره یي اړیکه  د زېږېدنې نېټه (* SSNد ټولنیز خوندیتوب شمېره ) 

 بدلون تشریح کړئ 

  SSNغواړي خو نه غواړي خپل  Wisconsin Medicaidده؛ خو بیا هم، هر هغه څوک چې وړاندې کول او غوښتنه په خپله خوښه  SSN*د 
 پر بنسټ به د ګټو مستحق نه وي.  49.82( 2قوانینو برخه )  Wisconsinوړاندې کړي یا یي غوښتنه وکړي د 

 

 شتمنۍ کې بدلون   -   3برخه 
 یا نورو شتمنیو کې د بدلون راپور ورکړئ. تاسې باید د خپلې کورنۍ نغدې پیسې، بانکي حسابونو، پور پاڼې، سهام 

 د بدلون نیټه  د څښتن نوم )لومړی، کورنۍ، منځنی نوم( 

 نوی ارزښت یا مقدار  بدلون تشریح کړئ  د شتمنۍ بڼه 

$ 

 
 DHS 102.01( 6اداري قانون )

https://access.wisconsin.gov/
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 سرچینو/عاید کې بدلون   -   4برخه 
 ورکړئ. تاسې باید د هر هغه عاید یا سرچینې چې تاسې او/ستاسې د ژوند ملګری د بازار مناسب ارزښت څخه په ټیټه بیه ورکړی یا پلورلی وي راپور 

 پورپاڼې، میراث او داسې نور شامل دي. د سرچینو مثالونو کې نغدي پیسې، نغدې ډالۍ، ملکیتونه، سهام یا 
 

 د شتمنۍ یا عاید ارزښت  د خرڅولو یا ورکولو نېټه  د شتمنۍ یا عاید بڼه 
$ 

 په بدل کې مو څه ترالسه کړ؟ 

 

 موټرونو کې بدلون   -   5برخه 
 موټر نور ډولونه ترالسه، خرڅ یا ورکړی وي راپور یي ورکړئ. که چېرې تاسې موټر، الرۍ، موټرسایکل، کښتۍ، د واورې موټر، کیمپر یا د 

 

 د بدلون نیټه  د څښتن نوم )لومړی، کورنۍ، منځنی نوم( 

 کال ماډل جوړوونکی د موټر بڼه 

 شوی مقدار ترالسه   بدلون تشریح کړئ )پېرل، خرڅ، داسې نور.( 
$ 

 د بازار مناسب ارزښت* 
$ 

 پور شوی مقدار 
$ 

 * د بازار مناسب ارزښت څخه زموږ موخه هغه مقدار دی چې په ازاد بازار کې پلورلو څخه مو ترالسه کولی شو. 
 

 عاید کې بدلون   -   6برخه 
)بعد له وخته څخه بشپړ وخت ته یا بشپړ وخت څخه بعد له وخت  تاسې باید خپل ناخالص عاید مقدار، د عاید نوې سرچینه، خپل د دندې حالت کې بدلون 

پخوانیو پوځیانو  ته، دنده له السه ورکول(، معاش یا د تادیې درجې کې بدلون، ټولنیز امنیت مقدار کې بدلون، د بې روزګارۍ بیمه، د کاریګرانو خساره، د 
 هر ډول بدلون راپور ورکړئ. ګټې، یا د پیسو هغه مقدار کې چې ستاسې کورنۍ یي ترالسه کوي د  

 

 د عاید د بدلون نېټه  نوم )کورنۍ، لومړی، منځنی نوم( 

 میاشتنی مقدار د عاید سرچینه 

$ 

 هره میاشت یو ځل  هره میاشت دوه ځلي  هره بله اونۍ هره اوونۍ   څو ځلي تادیه کېږي  

 

 نور بدلونونه   -   7برخه 
یو څوک روغتیایي بیمه ترالسه   لپاره ستاسې وړوالی اغېزمنولی شي راپور ورکړئ. د نورو بدلونونو مثالونو کې  Medicaidتاسې باید د هر هغه بدلون چې  

غتیایي لګښتونو  کوي یا پرېږدي، یو څوک معلول کېږي یا له معلولیت څخه رغېږي شامل دي. یو بدلون همداراز په لګښتونو کې لکه د روغتیایي بیمې پیسو، رو
 پناه لګښتونو کې زیاتوالی یا کموالی کېدلی شي. یا د سر

 بدلون تشریح کړئ 

 ایا اټکل کوئ چې دغې فورمې کې راپور شوي بدلونونه به راتلونکی میاشت ورته پاتې شي؟ 
 نه که ځواب مو نه وي، تشریح یي کړئ.  هو 

 د بدلون نیټه 
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 السلیک   -   8برخه 
 

 زه پوهېږم چې د معلوماتو پټول یا غلط معلومات وړاندې کول مجازات لري.   نه هو

بدلون  نه زه پوهېږم چې زه باید ټولې هغې ګټې چې ما ترالسه کړي دي بېرته ورکړم ځکه چې ما په بشپړه توګه خپلو حاالتو کې د  هو
 کارت مې نه وي کارولی(.  Medicaidراپور نه دی ورکړی )حتی که چېرې خپل د  

 کړم.   زه موافقت کوم چه که راڅخه وغوښتل شي د هر ډول بدلون ثبوت به وړاندې   نه هو

 دغه راپور کې زما له پوهې سره سم زما ځوابونه صحیح او بشپړ دي.   نه هو

 د السلیک نیټه  عریضه کوونکی/استازی/سرپرست/وکالت لیک/ساتونکی  - السلیک  

 د تیلیفون شمېره )د ساحې کوډ په ګډون( 

معلومات په کې  که چېرې دغه راپور د یو بدلون مستند کولو لپاره په کافي اندازه فضا وړاندې نه کړي، دغه راپور سره د کاغذ یوه پاڼه چې اضافي  
 لیکل شوی وي ضمیمه کړئ. 

 

 
 غوښتنلیکونه، فورمې او یا ثبوت/تصدیقونه ایمیل یا فکس کړئ 

 
 ولسوالۍ کې ژوند کوئ:   Milwaukeeکه  

 
MDPU 

PO Box 05676 
Milwaukee WI 53205 

 
 1979-409-888-1فکس:  

 : ژوند نه کوئ ولسوالۍ کې   Milwaukeeکه  

 
CDPU 

PO Box 5234 

Janesville, WI 53547-5234 

 
 1822-293-855-1فکس:  

 
 .ته سکین او/یا پورته کولی شئ  access.wi.govتاسې همداراز هر ثبوت په انالین ډول 

 

https://access.wisconsin.gov/
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APP 
 ویسکونسن ثبتونھ FOODSHAREد 

)FOODSHARE WISCONSIN REGISTRATION( 
دارې سره اړیکھ کھ چیرې تاسو معلولیت لرئ او دې غوښتنلیک تھ پھ یو بدیل بڼھ کې اړتیا لرئ یا یې بلې ژبې تھ د ژباړلو اړتیا لرئ، نو لطفاً د خپلې ا الرښوونې:

تھ الړ شئ یا د غړو خدماتو تھ پھ  www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htmونیسئ. د خپلې ادارې د تلیفون شمیرې ترالسھ کولو لپاره، 
 باندې زنګ ووھئ. د ژباړې خدمات وړیا دي. 800-362-3002

ي) تاسو باید لږترلږه خپل تاسو حق لرئ چې ھر وخت خپل غوښتنلیک وسپارئ. د خپل دوسیھ کولو نیټھ ټاکلو لپاره (ھغھ نیټھ چې ستاسو ګټې پیل کیدی ش
کې ډک کړئ، د بریښنالیک لھ الرې، د فکس لھ الرې،  access.wi.govنوم، ادرس، او السلیک چمتو کړئ. بیا تاسو کولی شئ بشپړ غوښتنلیک آنالین پھ 

 د تلیفون لھ الرې، یا پھ شخصي توګھ. 

ستاسې غوښتنلیک څومره ژر چې  پاتې برخھ پای تھ رسولو لپاره تاسې باید پھ تیلیفون یا شخصاً خپلې ادارې سره یوه مرکھ وکړئ. ستاسې د غوښتنلیک
 ورځو ډٻر وخت ونھ نیسي. 30امکان ولري پروسېس کېږي خو د ادارې لھ لوري ستاسې د غوښتنلیک ترالسھ کېدو نېټې څخھ بھ لھ 

ره یو صالحیت لرونکی استازی ولرئ. صالحیت لرونکی استازی ټاکلو لپاره، د صالحیت لرونکی استازی ګومارنھ، کولی شئ دغې فورمې ډکولو لپا
، یا د یو صالحیت لرونکي استازې ګومارنھ، بدلون، یا لرې کول: اداري فورمھ، F10126Aبدلون، یا لرې کول ډک کړئ: د شخص فورمھ، 

F10126B تھ اجازه ورکوي چې ستاسې لپاره غوښتنلیک ډک او السلیک کړي. دغې فورمې ترالسھ کولو لپاره،. دا ستاسې صالحیت لرونکي استازې 
 .تھ مراجعھ وکړئ types.htm-http://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/representative سره اړیکھ ونیسئ یا 3002-362-800 

 FoodShareورځو کې دننھ ودرٻدل، تاسې کولی شئ د نوم لیکنې فورمې ډکولو پرتھ بېرتھ د خپل  30خدمتونھ لرل چې تېرو  FoodShareکھ تاسې د 
ګتې پیلولی شئ خپلې ادارې سره  FoodShareګټې پیل کړئ. پھ دې اړه معلوماتو لپاره چې ایا دغې فورمې یا غوښتنلیک بشپړولو پرتھ بېرتھ خپل د 

 اړیکھ ونیسئ.
 د سوشل سیکیورټی شمیره  غوښتونکی (وروستی، لومړی، منځنی لنډ نوم) –نوم

 ایا تاسو اوس مھال بې کوره یاست؟ تلیفون شمېره  (ماه/روز/سال) د زٻږٻدنې نېټھ
 نا ھو          

 د کوڅې آدرس

 زپ کوډ ایالت ښار

 [ماه/روز/سال] د السلیک نیټھ غوښتونکی یا مجاز استازی – السلیک

 خدمات FoodShareد لومړیتوب 
ګټې ترالسھ کولو  FoodShareکھ چیرې تاسو سمدستي مرستې تھ اړتیا لرئ، نو تاسو ممکن د خپل غوښتنلیک او/یا ثبتونې فورمې چمتو کولو پھ اوو ورځو کې دننھ د 

 توان ولرئ کھ چیرې الندې ذکر شوي څخھ کوم یو ریښتیا وي:
 ډالرو څخھ کم عاید ولري. $150 ډالر لري او پدې میاشت کې بھ د یا لږ $100ستاسو کورنۍ پھ نغدو یا بانک کې  •
 پھ بانکي  ستاسو کورنۍ د دې میاشتې لپاره کرایھ، ګروي، یا د افادیت لګښتونھ لري چې ستاسو د ټول ناخالص میاشتني عاید څخھ ډیر دي (شتھ نغدي یا •

 حسابونو کې).
 شامل دی چې عاید یې بند شوی دی. ستاسو پھ کورنۍ کې یو کډوال یا د موسمي فارم کارګر •

 الندې پوښتنو تھ ځواب ورکړئ چې د چټک خدمت لپاره پھ پام کې ونیول شئ.
  $ د ھغھ ناخالص عاید مقدار (لھ مالیاتو یا نورو کسرونو څخھ وړاندې) چې ستاسې کورنۍ یي دغھ میاشت اټکل کوي څومره ده؟

  $ بیلګې پھ توګھ، نغدې پیسې، پھ چک یا سپما حسابونو کې پیسې، یا د پیسو ټولیز اندازه)؟ستاسو د کورنۍ ټولې موجوده شتمنۍ څھ دي (د 
  $ ھغھ مقدار چې ستاسې کورنۍ یي د استوګنځای لپاره ورکوي (د مثال پھ توګھ د کرایې یا ګروي لپاره) څومره ده؟

 نا  ھو  ګټې ترالسھ کړې؟ FoodShareایا ستاسو کورنۍ پدې میاشت کې د ویسکونسن 
(د اضافي تغذیې  Supplemental Nutrition Assistance Programآیا ستاسو کورنۍ پھ دې میاشت کې پھ بل ایالت کې 

 نا  ھو  ، د خواړو ټاپھ، د بریښنایی ګټو لیږد) ګټې ترالسھ کړې؟SNAPمرستې برنامې) (

 نا  ھو  ایا تاسو اوس مھال د کورني تاوتریخوالی قربانیانو لپاره پھ سرپناه کې ژوند کوئ؟
ایا ستاسو پھ کورنۍ کې څوک کډوال یا د موسمي فارم کارګر دی چې عاید یې پھ دې وروستیو کې بند شوی او څوک تمھ نھ لري چې پھ 

 نا  ھو  څخھ ډیر عاید ترالسھ کړي؟ $25رځو کې لھ و 10راتلونکو 

 کھ چیرې ستاسو کورنۍ باید د اسانتیاو لګښتونو تادیھ ورکړي، نو الندې پوښتنو تھ ځواب ووایاست.
 نا  ھو  کھ چیرې تاسو کرایھ تادیھ کوئ، آیا تودوخھ مو پھ کرایھ کې شاملھ ده؟

http://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm
https://access.wisconsin.gov/
http://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/representative-types.htm
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 وګورئ کھ چیرې دا اسانتیاوې ستاسو د کور تودولو لپاره کارول کیږي.“ نھ“یا “ ھو“لري، او  و تھ اړتیاھغھ اسانتیاوې چیک کړئ چې ستاسو کورنۍ یې تادیھ کول
 ایا د تودولو لپاره کارول کیږي؟  ایا د تودولو لپاره کارول کیږي؟ 

 ګاز (طبیعي) 
 برق 
 مایع پروپین ګاز 

 نا ھو     
 نا ھو     
 نا ھو     

 د سونګ تیل/د خاورو تیل 
 سکاره 
 لرګې 

 نا ھو     
 نا ھو     
 نا ھو     

 ھغھ اسانتیاوې پھ نښھ کړئ چې ستاسو کورنۍ یې تادیھ کولو تھ اړتیا لري.
  نور: د ھوا سړوونکی لګښتونھ   نصب کول    کثافات لرې کول  سیور اوبھ  تلیفون 

 
برخھ وګورئ چې تاسو یې ممکن موږ تھ د راکولو اړتیا “ ثبوت اړتیا“تاسو ممکن د خپلو ځینو ځوابونو ثبوت وړاندې کړئ. د شواھدو د لیست لپاره د 

 ولرئ.

 غوښتنلیکونھ بریښنالیک یا فکس کړئ او/یا ثبوت دې تھ واستوئ:

 کاونټي کې اوسیږئ: Milwaukeeکھ چیرې تاسو پھ 
MDPU 

PO Box 05676 
Milwaukee, WI 53205 

 
 1979-409-888یا فکس: 

 اوسیږئ: نھکاونټي کې  Milwaukeeکھ چیرې تاسو پھ 
CDPU 

PO Box 5234 
Janesville, WI 53547-5234 

 
 1822-293-855یا فکس: 

 کې پھ آنالین توګھ کوم ثبوت سکین او اپلوډ کړئ. access.wi.govتاسو کولی شئ پھ 

غوښتنھ وکړئ، تاسو کولی شئ د دې روغتیا پاملرنې برنامو لپاره پھ آنالین توګھ لپاره  Medicaidیا  BadgerCare Plusکھ چیرې تاسو غواړئ د 
ګټو لپاره غوښتنھ کوئ. یا تاسو کولی شئ د روغتیا  FoodShareکې پھ ورتھ وخت کې درخواست ورکړئ کلھ چې تاسو د  access.wi.govپھ 

یا  www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htmکاغذ غوښتنلیک بشپړ کړئ. غوښتنلیکونھ آنالین موندلی شئ پدې پاملرنې لپاره د 
خپل د ادارې سره اړیکھ ونیسئ.

APP 

https://access.wisconsin.gov/
https://access.wisconsin.gov/
https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm
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 ویسکونسن مھم معلومات FOODSHAREد 
(د کورنۍ پالن کولو یوازې خدمات)،  BadgerCare Plus، Family Planning Only Servicesګټو لپاره دی. دا د  FoodShareغوښتنلیک یوازې د دا 

Medicaid ، Wisconsin Shares Child Care Subsidy (ویسکونسن د ماشوم پاملرنې سبسایډي شریکوي)، یاWisconsin Works  ویسکونسن کار)
(د کورنۍ پالن کولو یوازې خدمات)، BadgerCare Plus ، Family Planning Only Services) لپاره یو غوښتنلیک نھ دی. تاسو کولی شئ د W-2کوي) (

Medicaid او ،Wisconsin Shares  (ویسکونسن شریکوي) لپاره آنالین پھaccess.wi.gov  کې پھ ورتھ وخت کې درخواست وکړئ کلھ چې تاسو د
FoodShare  لپاره غوښتنھ کوئ. تاسو باید دW-2 .غوښتنی لپاره خپلې ادارې سره اړیکھ ونیسئ 

ګټې  FoodShareګټې ترالسھ کولو وړ واوسئ. د  FoodShareیا نورو برنامو لپاره غوښتنھ کولو تھ اړتیا نلرئ ترڅو د  W-2یو حق دی. تاسو  FoodShareد 
وند کوي او خواړه د ټیټ عاید لرونکو کورنیو د تغذیې اړتیاوو پوره کولو کې د مرستې لپاره شتون لري. یوه کورنۍ معموالً د خلکو څخھ جوړه ده چې یوځای ژ

ګټې د ویسکونسن  FoodShare د ګټو پیسې چې یوه کورنۍ یې ترالسھ کوي د کورنۍ د کچې، لګښتونو او عاید پر اساس ده. د FoodShareشریکوي. د 
QUEST  کارت کې صادریږي، کوم چې د خوراكى شیانو پلورنځیو یا بزګرانو بازارونو کې د ډیبټ کارت پھ څیر کارول کیږي چېFoodShare .مني 

 لرئ. ستاسو پھ حقونو کې الندنی شامل دي:  مسؤلیتونھاو حقونھد یو غړي پھ توګھ، تاسو  FoodShareد 
 ورځو کې دننھ ستاسو د نوم لیکنې وضعیت پھ اړه د خبرتیا حق.  30لو پھ د درخواست کو •
 د اوو ورځو دننھ د ګټو ترالسھ کولو حق کھ چیرې تاسو د فوري مرستې لپاره وړ یاست.  •
 ونھ شي حق.د درناوي سره چلند وشي او د عمر، جنس، نژاد، رنګ، معلولیت، مذھبي عقیدې، ملي اصل، یا سیاسي عقیدې لھ املھ تبعیض  •

 تاسو د الندنیو لپاره مسؤل یاست:
چې ستاسو ټول  پھ غوښتنلیک کې ټولو پوښتنو تھ پھ بشپړ او صادقانھ توګھ ځواب ورکول او د خپل نوم السلیک کول ترڅو د دروغو د جزا سره سم تصدیق کړي، •

 ځوابونھ ریښتیني او سم دي.
 ت چمتو کول.د وړتیا ټاکلو لپاره د اړتیا وړ ټولو معلوماتو ثبو •
 د اړتیا وړ بدلونونو د ھغھ وخت پھ چوکاټ کې راپور ورکول چې تاسو تھ ستاسو پھ لیکونو کې چمتو شوي. •
 نھ پلورل، تجارت کول، یا د ګټو ورکول. •
 ګټو کارول. FoodShareیوازې د اجازه ورکړل شوي توکو پیرودلو لپاره د  •

 ې څخھ بې برخې، جریمھ، بند یا دا ټول درې کارونھ ورسره وشي.قواعد ماتوي ممکن د برنام FoodShareھغھ خلک چې د 

 تھ الړ شئ. 10150B.htm-www.dhs.wisconsin.gov/library/Fد خپلو حقونو او مسؤلیتونو پھ اړه د نورو معلوماتو لپاره، 

 
 بې امتیاز بیان USDAد 

) د مدني حقونو مقرراتو او پالیسیو سره سم، USDA(متحده ایاالتو د کرنې څانګھ) ( U.S. Department of Agricultureفدرالي مدني حقونو قانون او د 
USDA د ھغې ادارې، دفترونھ، او کارمندان، یا پھ ھر ھغھ پروګرام یا فعالیت کې چې د ،USDA ني حقونو د مخکیني فعالیت لخوا ترسره کیږي یا تمویل کیږي د مد

پروګرامونو کې برخھ اخلي یا اداره کوي د نژاد، رنګ، ملي اصل، جنس، معلولیت، عمر، پر بنسټ  USDAلپاره غچ اخیستل یا غچ اخیستل، او ھغھ ادارې چې د 
 تبعیض څخھ منع دي.    

اړتیا لري (د بیلګې پھ توګھ بریل، لوی چاپ، آډیو ټیپ، امریکایی نښھ ژبھ، او نور)، باید  معلولیت لرونکي اشخاص چې د برنامې معلوماتو لپاره د ارتباط بدیل وسیلو تھ
لري کولی شي د ادارې (ایالت یا ځایی) سره اړیکھ ونیسي چیرې چې دوی د ګټو لپاره غوښتنھ کړې. ھغھ اشخاص چې دي، د اوریدو سخت دي یا د وینا معلولیت 

USDA  سرهFederal Relay Service اړیکھ ونیسي. سربیره پردې، د برنامې معلومات ممکن د  8339-877 (800)(فدرالي ریلې خدمت) لھ الرې پھ  د
 انګلیسي پرتھ نورو ژبو کې ھم چمتو شي.

او د  ،د شکایت ثبت کولو څرنګوالی) پھ آنالین موندل شوي: AD-3027( ،برنامې تبعیض شکایت فورمھ ډکھ کړئ USDAد د تبعیض برنامې شکایت ثبتولو لپاره، 
USDA  پھ کوم دفتر کې، یاUSDA  تھ پھ خطاب کې یو لیک ولیکئ او پھ فورمھ کې غوښتل شوي ټول معلومات پھ لیک کې ورکړئ. د شکایت فورمې کاپي غوښتنھ

 تھ خپلھ بشپړه شوې فورمھ یا لیک وسپارئ: USDA. 9992-632 (866)کولو لپاره ، زنګ ووھئ 

 U.S. Department of Agricultureپوستي:  )1(
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 

1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410؛ 

 یا ؛7442-690 (202)فکس:  )2(

 .program.intake@usda.govایمیل:  )3(

 دا اداره د مساوي فرصت چمتو کونکی دی.

 لیکل شوی خبرتیا
ګټو پای تھ رسولو یا کمولو لپاره کوم اقدام ترسره کولو دمخھ خپل لھ ادارې څخھ لیکلي خبرتیا ترالسھ کړئ. د ډیرو کړنو  FoodShareد خپل تاسو حق لرئ چې تاسو 

 ورځې مخکې یو لیک ترالسھ کړئ. 10لپاره، تاسو بھ د عمل ترسره کیدو لږترلږه 

https://access.wisconsin.gov/
http://www.dhs.wisconsin.gov/library/F-10150B.htm
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer
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 د منصفانھ محاکمې اوریدنھ
تلیفون کولو لھ الرې د  608-266-7709ھ چیرې تاسو د ادارې لھ کوم عمل سره موافق نھ یاست. تاسو کولی شئ پھ شفاھي ډول پھ تاسو د منصفانھ اوریدنې حق لرئ ک

تھ  608-9885-264منصفانھ اوریدنې غوښتنھ وکړئ. تاسو کولی شئ د منصفانھ اوریدنې غوښتنې فورمھ یا د یوې اوریندې غوښتنھ کولو لیک د فکس لھ الرې پھ 
 توئ یا د بریښنالیک لھ الرې پدې واستوئ: واس

Department of Administration 
Division of Hearing and Appeals 

PO Box 7875 
Madison, WI 53707-7875 

 
، کھ چیرې تاسو پھ ھر وخت کې د خپل یاورځو کې دننھ ترالسھ شي  90ګټو لپاره د ادارې د موثرې نیټې څخھ پھ  FoodShareستاسو غوښتنھ باید ستاسو د 

FoodShare  .ګټو پیسو سره موافق نھ یاست، کلھ چې تاسو ګټې ترالسھ کوئ 

ډاونلوډ شي، یا تاسو کولی شئ  th/resources.htmwww.dhs.wisconsin.gov/forwardhealد منصفانھ اوریدنې د غوښتنې فورمھ کیدای شي پھ دې 
 د اوریدلو غوښتنھ کولو لپاره ستاسو پھ لیک کې لیست شوي ادارې تھ زنګ ووھئ.

 
رې (اوریدنې او استیناف د څانګې) لخوا د عمل د مؤث Division of Hearings and Appealsپھ ډیرو مواردو کې، کھ چیرې ستاسو د منضفانھ اوریدلو غوښتنھ د 

ګټې بھ ونھ دریږي یا کمې بھ نشي. تاسو کولی شئ غوښتنھ وکړئ چې ستاسو ګټې لرترلږه ترھغھ دوام  FoodShareنیټې څخھ مخکې ترالسھ شي، نو ستاسو د 
ګټې  FoodShareنو ستاسو د ومومي، ترڅو ستاسو د استیناف پھ اړه پریکړه نھ وي شوې. د دې وخت پھ جریان کې، کھ چیرې یو بل غیر اړونده بدلون رامنځتھ شي، 

مطمئن نھ یاست، نو ممکن بدلون ومومي. کھ چیرې بل بدلون رامنځتھ کیږي، نو تاسو بھ یو نوی لیک ترالسھ کړئ. کھ چیرې تاسو د منصفانھ اوریدنې پریکړې سره 
دلو پریکړه پای تھ ورسیږي یا ستاسو ګټې راکمې کړي، نو تاسو تاسو کولی شئ استیناف وکړئ او د دویمې منصفانھ اوریدنې غوښتنھ وکړئ. کھ چیرې د منصفانھ اوری

 نھ کړئ. باید ھغھ ګټې بیرتھ ورکړئ چې کومې تاسو د استیناف غوښتنې پھ وخت کې ترالسھ کړې وې. تاسو ممکن د دوامداره ګټو ترالسھ کولو غوښتنھ و

څارنوال، ملګري، یا بل چا لخوا چې تاسو یې غوره کوئ ستاسو استازیتوب وکړئ. موږ نشو تاسو ممکن د خپل ځان استازیتوب وکړئ یا پھ اوریدنې یا کنفرانس کې د 
پھ اړه د نورو  کولی ستاسو څارنوال لپاره تادیھ وکړو. پھ ھرصورت، کھ چیرې تاسو وړ یاست نو تاسو تھ وړیا حقوقي خدمت شتون لري. د وړیا قانوني مرستې

 ووھئ. تھ زنګ  888-278-0633معلوماتو لپاره، 

کیږئ او لغوه بھ کړې کھ چیرې تاسو حاضریدو کې ناکامھ شئ یا ستاسو استازی د ښھ دلیل پرتھ اوریدنې تھ حاضریدو کې ناکامھ شي، نو ستاسو استیناف متروک ګڼل 
 شي.

 قانوني سرپرست، محافظھ کار، یا د څارنوال واک
کمن لرئ، نو دغھ کس کولی شي دا فورمھ ډکھ کړي او ستاسو پھ استازیتوب یې وسپاري. دغھ کس بھ د کھ چیرې تاسو قانوني سرپرست، محافظھ کار، یا د څارنوالۍ وا

 دې فورمې سره د ھغھ یا ھغې د مالقات پھ اړه اسناد ھم وسپاري.

 د معلوماتو راټولونھ/د ټولنیز امنیتي شمٻرې کارونھ/ شخصاً د پٻژندنې وړ معلومات
  7د خوړو او تغذیې قانون، لکھ څنګھ چې تعدیل شوی،  2008د دې معلوماتو راټولول، د کورنۍ د ھر غړي د ټولنیز امنیت شمیرې پھ شمول، د 

.U.S.C. 2011-2036  سره سم مجاز دي. معلومات بھ د دې لپاره کارول کیږي ترڅو معلومھ کړي چې ایا ستاسو کورنۍ دSNAP یا دوام  کې د ګډون لپاره وړ ده
 ت څارنې لپاره وکارول شي. لري. موږ بھ دا معلومات د کمپیوټر پرتلھ کولو برنامې لھ الرې تائید کړو. دا معلومات بھ ھم د برنامې د مقرراتو او د برنامې د مطابق

 وامھ ومومي.معلومات بھ د دې معلومولو لپاره کارول کیږي چې ایا ستاسو کورنۍ کولی شي ګټې ترالسھ کړي یا ګټې یې اد

طابقت څارنې لپاره ھم وکارول موږ بھ دا معلومات د کمپیوټر پرتلھ کولو برنامې لھ الرې تائید کړو. دا معلومات بھ د برنامې د قواعدو او د برنامې د مدیریت سره د م
 شي.

چارواکو تھ د دې موخې لپاره افشا شي چې د قانون څخھ د مخنیوي  دا معلومات ممکن نورو فدرالي او دولتي ادارو تھ د رسمي ازموینې لپاره او د قانون پلي کونکو
 لپاره تښتیدلي اشخاص ونیسي. 

ادعا راپورتھ شي، پدې غوښتنلیک کې معلومات، پھ شمول د ټولنیز امنیت ټولې شمیرې، ممکن فدرالي او دولتي  SNAPکھ چیرې ستاسو د کورنۍ پر وړاندې د 
 راټولولو ادارو تھ د ادعا راټولولو عمل لپاره راجع شي. ادارو، او ھمدارنګھ د شخصي ادعا 

متو کولو کې پاتې د غوښتل شوي معلوماتو چمتو کول، د کورنۍ د ھر غړي د ټولنیز امنیت شمیرې پھ ګډون، داوطلبانھ دي. پھ ھرصورت، د ټولنیز امنیت شمیره چ
ټولنیز امنیت شمیره چمتو کولو کې پاتې راغلي. ھر ډول چمتو شوي ټولنیز امنیت شمیرې بھ د  ګټو څخھ انکار پایلھ ولری چې د SNAPراتلل بھ د ھر فرد لپاره د 

 کورنۍ د وړ غړو ټولنیز امنیت شمیرې پھ څیر کارول کیږي او افشا کیږي.

) USCISت او کډوالۍ خدماتو) ((د متحده ایاالتو د تابعی United States Citizenship and Immigration Servicesستاسو د ټولنیز امنیت شمیره بھ 
 سره شریکھ نشي.

 د کډوالۍ وضعیت
سره د ورتوب کډوالۍ وضعیت ولرئ. د ټولو ھغو کسانو د کډوالۍ  USCISترالسھ کولو وړتیا لرلو لپاره، تاسو باید د متحده ایاالتو تبعھ واوسئ یا د  FoodShareد 

نوم لیکنھ او ګټې اغیزمنې کړي. د کډوالۍ وضعیت بھ د  FoodShareھ تصدیق کیږي او ممکن د سره ب USCISلپاره غوښتنھ کوي د  FoodShareوضعیت چې د 

https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm
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USCIS  سره د ھر ھغھ کس لپاره نھ تصدیق کیږي چې دFoodShare  کوي یا څوک چې دا پھ ګوتھ کوي چې ھغھ یا ھغې د  نھلپاره غوښتنھUSCIS  سره د
 پھ نوم لیکنھ یا ګټو اغیزه وکړي. FoodShareوړتوب کډوالۍ وضعیت نلري. پھ ھرصورت، د دغھ اشخاصو عاید ممکن د 

 د کیفیت کنټرول بیاکتنھ
(ویسکونسن د روغتیا خدماتو څانګې)  Wisconsin Department of Health Servicesقضیھ ممکن د کیفیت کنټرول بیاکتنې لپاره د  FoodShareستاسو د 

قضیې بیاکتنھ ده ترڅو ډاډمن کړي چې ھغھ اداره چې ستاسو یې پھ  FoodShareد کیفیت کنټرول بیاکتنھ ستاسو د  FoodShareلخوا پھ تصادفي توګھ وټاکل شي. د 
FoodShare او د فدرالي دولت لخوا ټاکل شوي قواعد تعقیبوي. فدرالي قانون وایي چې تاسو باید د کیفیت کنټرول  کې نوم لیکنھ کړې ستاسو ګټې پھ سمھ توګھ خپروي

قضیھ ممکن بنده شي. کھ  FoodShareبیاکتنې سره ھمکاري وکړئ. کھ چیرې تاسو غوښتل شوي معلومات نھ ورکوئ او بیاکتنې کې ھمکاري ونھ کړئ، ستاسو د 
 ھ ویل کیږي چې ستاسو قضیھ څومره وخت بندیدې شي. چیرې دا پیښ شي، نو تاسو تھ ب

 کلونو پورې افرادو لپاره د کار د ثبتونې اړتیاوې 59څخھ تر  16د 
ټول غوښتونکي او غړ باید د کار لپاره ثبت شي ترھغھ چې دوی معاف ونھ ګڼل شي. تاسو بھ پھ ھغھ وخت کې د کار  FoodShareکلونو پورې د  59څخھ تر  16د 

 لپاره وړ یاست ترڅو تاسو یوه معافې پوره نھ کړئ. FoodShareت شئ چې تاسو د لپاره ثب

 ریښتیا وي: یوتاسو د کار د ثبتولو اړتیاو څخھ یو معافی پوره کوئ کھ چیرې د الندې ذکر شوي څخھ کوم 
 ګروپ کې لومړني کس نھ یاست. FoodShareکلن یاست او د  17یا  16تاسو  •
ګروپ کې لومړني کس یاست خو لږترلږه نیم وخت کې پھ ښوونځي یا د کارموندنې او روزنې برنامې کې داخل  FoodShareو د کلن یاست ا 17یا  16تاسو  •

 شوي یاست.
 تاسو د کار لپاره نامناسب وموندلی شئ. دا پلي کیږي کھ چیرې: •

o .تاسو د دولت یا یو شخصي سرچینې څخھ لنډمھالھ یا دایمي معلولیت ګټې ترالسھ کوئ 
o پھ ذھني یا فزیکي توګھ د خپلې ادارې لخوا د کار کولو لپاره ناتوان یاست. تاسو 
o .تاسو د روغتیا پاملرنې مسلکي یا ټولنیز کارکونکي څخھ د بیان لخوا د کار کولو لپاره ناتوانھ تائید شئ 

 کاري اړتیاو سره مطابقت لرئ.  W-2کې نوم لیکنھ کړی او د  W-2تاسو پھ  •
عمر لرونکي یو انحصاري ماشوم لپاره ابتدایي پاملرونکی یاست (کھ ماشوم ستاسو پھ کور کې ژوند کوي یا ستاسو لھ کوره بھر). کھ څھ  کلنۍ څخھ کم 6تاسو د  •

کولو اړتیاو  کار د ثبتھم، کھ چیرې تاسو او بل کس دواړه د ماشوم پالرنې کنټرول ولري، یوازې ستاسو څخھ یو د ھغھ ماشوم د ابتدایي پاملرنھ کونکي پھ توګھ د 
 څخھ معاف کیدی شي.

ي یا ستاسو لھ تاسو د بل کس لپاره ابتدایي پاملرنې کونکی یاست چې نشي کولی د ھغھ/ھغې د خپل ځان پاملرنھ وکړي (کھ ھغھ کس ستاسو پھ کور کې ژوند کو •
 کوره بھر).

 تاسو د بیکارۍ عوض لپاره غوښتنھ کړې یا ترالسھ کوئ. •
 ل یا نورو مخدره توکو څخھ د ناوړه ګټھ اخیستنې درملنې یا بیارغونې برنامې کې برخھ اخلئ.تاسو پھ منظمھ توګھ د الکو •
 یا ډیرو ساعتونو سره مساوي معاش ترالسھ کوئ.  30یا ډیر ساعتونھ کار کوئ یا پھ فدرالي لږترلږه معاش کې پھ اونۍ کې د  30تاسو پھ اونۍ کې  •
 ي، روزنیز برنامې، یا د لوړو زده کړو موسسھ کې داخل یاست.تاسو لږترلږه نیم وخت پھ پیژندل شوي ښوونځ •

نھ اړینھ ده، پھ کاري برنامو تاسو ممکن د خپلې ادارې تھ ثبوت وړاندې کولو اړتیا ولرئ کھ چیرې تاسو د دې معافونو څخھ یو پوره کوئ. کھ څھ ھم د کار لپاره نوم لیک
 کې برخھ اخیستل داوطلبانھ دي.

 یا بندیزد کار د ثبتونې اړت
ګټې نھ ترالسھ کوئ.  FoodShareکھ چیرې تاسو د کار د ثبتونې اړتیاوې پوره نھ کړئ او تاسو یو معافی نھ پوره کوئ، نو تاسو بھ د یوې ټاکلې بندیز مودې لپاره د 

 ار وکړئ:پدې کې شامل دي کھ چیرې تاسو پھ داوطلبانھ توګھ او پرتھ لھ کوم ښھ دلیل څخھ د الندې ذکر شوي څخھ کوم ک
 د یو مناسب کار وړاندیز رد کړئ •
 ساعتونو سره مساوي عاید سره یوه دنده) 30یا ډیرو ساعتونو دنده پریږدئ (یا پھ فدرالي لږترلږه معاش کې پھ اونۍ کې د  30پھ اونۍ کې د  •
 ځلھ څخھ کم تھ) 30ش ساعتونو څخھ راکم کړئ (یا ستاسو عاید د فدرالي لږترلږه معا 30خپل کاري ساعتونھ پھ اونۍ کې لھ  •
 برنامې کاري اړتیاوې نھ پوره کوئ W-2کې برخھ واخلئ خو د  W-2پھ  •
 د بیکارۍ ګټو لپاره غوښتنھ وکړئ یا یې ترالسھ کړئ خو د بیکارۍ عوض برنامې کاري اړتیاوې پوره نھ کړئ •

ستاسو د بندیز پاتې موده بھ تاسو سره ھغھ کورنۍ تھ لیږدول کیږي. د  بلې کورنۍ تھ والړ شئ، نو FoodShareکھ چیرې، د بندیز د مودې پھ جریان کې، تاسو د 
 بندیز مودې اوږدوالې دا دې:

 د لومړي بندیز لپاره یوه میاشت. •
 د دوھم بندیز لپاره درې میاشتې. •
 د دریم یا وروستھ بندیزونو لپاره شپږ میاشتې. •

 کار د ثبتونې اړتیاو څخھ معاف شئ. تاسو کولی شئ د بندیز موده دمخھ پای تھ ورسوئ کھ چیرې تاسو د

لپاره بیا غوښتنھ کولو تھ اړتیا ولرئ کھ چیرې تاسو غواړئ د بندیز موده پای تھ رسیدو وروستھ ګټې ترالسھ کړئ. کھ چیرې تاسو د  FoodShareتاسو بھ د 
FoodShare قضیھ بیا غوښتنھ کولو پرځای تازه کړي. ګروپ برخھ یاست، نو تاسو بھ خپل کارمند تھ د خبر ورکولو اړتیا ولرئ چې ستاسو 
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 کلونو پورې د وړ بدن لرونکي لویانو لپاره د کار اړتیاوې 49څخھ تر  18د 
میاشتو (درې کالو) پھ موده کې یوازې د درې میاشتو  36کلونو پورې خینې ځوانان چې پھ کور کې کوم کوچني ماشومان نھ لري ممکن یوازې د  49کلنو څخھ تر  18د 

کاري اړتیاوې پوره نھ کړي یا معاف ونھ ګڼل شي. د دې کار اړتیاوې د کار د ثبت کولو اړتیا  FoodShareد خوراکي شیانو ګټې ترالسھ کړي ترھغھ چې دوی د محدو
 څخھ توپیر لري. 

 د کار اړتیاو پوره کولو لپاره څلور الرې شتون لري:
 ساعتھ کار وکړئ. 80ھره میاشت لږترلږه  .1
 ساعتھ د منلو وړ کاري برنامو کې برخھ واخلئ، لکھ: 80ې لږترلږه پھ ھره میاشت ک .2

a. FoodShare Employment and Training  د)FoodShare ) (کار ګمارنھ او روزنھFSET.( 
b. W-2. 
c.  دWorkforce Innovation and Opportunity Act ) (کاري ځواک نوښت او فرصت قانون)WIOA.سره سم ځینې برنامې ( 

 ساعتھ داوطلبانھ کار وکړئ. 80دنده ولرئ (د پیسو پر ځای د توکو سره تادیھ کړئ) یا پھ ھره میاشت کې لږترلږه  یو ځانګړي ډول .3
 ساعتونو لپاره د منلو وړ کاري برنامھ کې برخھ واخلئ. 80د کار ترکیب ولرئ، یو ځانګړې ډول دنده، داوطلبانھ، یا پھ ھره میاشت کې د  .4

 کې نوم لیکنھ وشي. FoodShareمعلومات ترالسھ کړئ کھ چیرې ستاسو پھ  برنامې پھ اړه FSETتاسو بھ د 

 تاسو ممکن معاف وګڼل شي او ممکن د کار اړتیاوې پوره کولو تھ اړتیا ونلري کھ چیرې الندې کوم یو ریښتیا وي:
 کورنۍ برخھ ده. FoodShareکالو څخھ کم عمر لرونکي ماشوم سره ژوند کوئ چې د ورتھ  18تاسو د  •
 سو د ھغھ چا لپاره ابتدایي پاملرنھ کونکی یاست چې ھغھ یا ھغې د خپل ځان پاملرنھ نشي کولې.تا •
 کلنۍ څخھ کم عمر لرونکي ماشوم لپاره ابتدایي پاملرنھ کونکی یاست. 6تاسو د  •
ې مودې بې کوره کیدل پدې معنا دي چې تاسو بھ د تاسو پھ فزیکي یا ذھني توګھ د کار کولو توان نلري. پدې کې د اوږدې مودې بې کوره کیدل شامل دي. د اوږد •

 شپو پاتې کیدو لپاره منظم ځای ونھ لرئ. 30راتلونکو 
 کھ امیندواره یاست. •
 تاسو د بیکارۍ بیمھ ترالسھ کوئ یا مو غوښتنھ کړې ده. •
 برخھ اخلئ. ) څخھ د ناوړه ګټھ اخیستنې درملنې یا بیارغونې برنامې کېAODAتاسو د الکول یا نورو مخدره توکو ( •
 تاسو لږترلږه د نیم وخت لپاره د لوړو زده کړو پھ موسسھ کې داخل یاست. •
 کلن یا ډیر عمر لرئ لږترلږه نیم وخت پھ عالي لیسھ کې ګډون کوئ. 18تاسو  •
 کاري اړتیاو سره مطابقت لرئ. W-2کې نوم لیکنھ کړی او د  W-2تاسو پھ  •
 یا ډیرو ساعتونو سره مساوي معاش ترالسھ کوئ. 30یا پھ فدرالي لږترلږه معاش کې پھ اونۍ کې د یا ډیر ساعتونھ کار کوئ  30تاسو پھ اونۍ کې  •

 
 تاسو ممکن د ثبوت وړاندې کولو تھ اړتیا ولرئ چې تاسو معافی لرئ.یادونھ: 

 د کار مرکز
کې د کار مرکز  jobcenterofwisconsin.comسرچینھ ده. پھ  د کار مرکز ستاسو لپاره شتون لري. د کار مرکز پھ ویسکونسن کې د دندې خالصولو ترټولو لویھ 

 888-258-9966ره، ویب پاڼھ وګورئ، یا تاسو کولی شئ پھ خپل محلي کار مرکز کې د ټچ سکرین کمپیوټرونو څخھ کار واخلئ. د خپل نږدې د کار مرکز موندلو لپا
 ئ (وړیا تلیفونی شمیره).تھ زنګ ووھ

 د کمپیوټر کتل
ار ھغھ عاید او معاش چې ستاسو پھ غوښتنلیک کې معلومات بھ د دولت عاید او د وړتیا تائید کولو سیسټم لھ الرې بھ د تائید تابع وي. کھ چیرې تاسو کار کوئ، د ک

(کاري ځواک پراختیا ریاست) تھ راپورکولو معاشونو پھ  Department of Workforce Developmentتاسو یې راپور کوئ ستاسو د کار ګمارونکي لخوا د 
(بیکارۍ بیمې څانګې) سره ھم د عاید  Unemployment Insurance Division، د ټولنیز امنیت اداره، او د IRSمقابل کې بھ د کمپیوټر لخوا معاینھ شي. د 

 ارو څخھ معلومات ممکن ستاسو د کورنۍ نوم لیکنھ او/یا د ګټې پیسې اغیزه وکړي.او شتمنیو پھ اړه اړیکھ نیول کیږي چې تاسو یې لرئ. د دې اد

ګټې رد کړئ او/یا پھ پوھھ سره د غلط معلوماتو چمتو کولو لپاره د  FoodShareکھ چیرې کوم معلومات چې تاسو یې ورکوئ غلط وموندل شي، ممکن ستاسو د 
ورکړي نو تاسو باید ھر ھغھ ګټې بیرتھ ورکړئ چې تاسو یې ترالسھ کوئ. کھ چیرې ستاسو د کورنۍ پر وړاندې جرمي تعقیب تابع شئ. کھ چیرې تاسو غلط معلومات 

ادعا وشي، پھ غوښتنلیک کې معلومات، پھ شمول د ټولنیز امنیت ټولې شمیرې، ممکن فدرالي او دولتي ادارو، او ھمدارنګھ د شخصي راټولولو  FoodShareد 
 لو عمل لپاره راجع شي.ادارو تھ د ادعا راټولو

 د جزا خبرداری FOODSHAREد 
څخھ بندیدې  FoodShareمیاشتو لپاره د  12ستاسو د کورنۍ ھر غړی چې پھ قصدي ډول د الندې قواعدو څخھ کوم یو مات کړي د لومړي سرغړونې وروستھ د 

 ي مادې پکې شامل وي، او د دریمې سرغړونې لپاره د تل لپاره بندیدې شي.میاشتې یا د لومړۍ سرغړونې لپاره چې کنټرول شو 24شي ، د دوھم سرغړونې وروستھ 

 ګټو ترالسھ کولو یا ترالسھ کولو تھ د دوام ورکولو لپاره د غلط معلوماتو ورکول یا د معلوماتو پټول FoodShareد  •
 ګټو سوداګري یا پلورل FoodShareد  •
 و یې د ترالسھ کولو حق نلريد ھغو ګټو ترالسھ کولو لپاره د کارتونو بدلول چې تاس •
 ګټې کارول FoodShareد غیر خوراکي توکو لکھ الکول یا تمباکو پیرودلو لپاره د  •
 ګټو، د پیژندنې کارتونو، یا نورو اسنادو کارول FoodShareد بل کس د  •

 18کلونو پورې بند یا دواړه کیدی شئ. محکمھ کولی شي تاسو تھ د  20$ ډالرو پورې جریمھ، تر 250,000د ناوړه ګټې اخیستنې ارزښت پورې اړه لري، تاسو تر 
وم شوي یاست نو ګټو قاچاق پھ تور محک FoodShare$ یا د ډیرو د 500څخھ منع کړي. کھ چیرې تاسو د  FoodShare Wisconsinنورو میاشتو لپاره د 

https://jobcenterofwisconsin.com/
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کې د برخھ اخیستلو توان ونھ لرئ کھ چیرې تاسو پھ ورتھ وخت کې د  FoodShare Wisconsinکلونو لپاره د  10تاسو بھ د تل لپاره نا اھلھ شئ. تاسو بھ د 
او د محاکمې ثابتونھ او پیرول سرغړونکي نشي کولی  ډیرړ ګټو ترالسھ کولو لپاره د ھویت او استوګنې پھ اړه درغلي بیان یا نمایندګي کړې وي. د جنایتکارانو تٻښتھ

 ویسکونسن کې برخھ واخلي. تاسو ممکن د نورو پلي کیدو وړ فدرالي قوانینو سره سم د نور تعقیب تابع شئ. FoodShareد 

برنامې څخھ  FoodShareئ)، نو تاسو بھ د ګټو سوداګري کوئ (اخسیتل یا وپلور FoodShareکھ چیرې تاسو د کنټرول شوي مادې یا غیرقانوني درملو لپاره د 
وداګري کوئ (اخیستل یا د دوو کلونو لپاره د لومړۍ موندنې او د دویمې موندنې لپاره د تل لپاره بند شئ. کھ چیرې تاسو د وسلو، مھماتو، یا چاودیدونکو توکو س

 ویسکونسن څخھ د تل لپاره بند شئ. FoodShareوپلورئ)، نو تاسو بھ د 

 اړتیا ده ثبوت تھ
ده او  کې نوم لیکنھ تر ھغھ وختھ پورې نھ شي ټاکل کیدی چې تاسو د ځینې ځوابونو ثبوت وړاندې نھ کړئ. الندې لیست ښایي چې کوم ثبوت تھ اړتیا FoodShareپھ 

 ځینې توکي چې تاسو یې کارولی شئ. 

 ې کولی شئ ثبوت راوړئ. کھ چیرې ستاسو مرکھ پھ اداره کې وي، نو لطفاً د الندې لیست څخھ څومره چ •
 چمتو کړئ.  کھ چیرې ستاسو مرکھ د تلیفون لھ الرې وي، نو تاسو تھ بھ د ھغھ څھ لیست واستول شي چې تاسو اړتیا لرئ د خپل تلیفون مرکې وروستھ ثبوت •

مې توکي تاسو یې نشي ترالسھ کولی، او ستاسو اداره کھ چیرې تاسو نشئ کولی ھغھ توکي ترالسھ کړئ چې تاسو ورتھ اړتیا لرئ، نو خپلې ادارې تھ ووایاست چې کو
اسو اداره بھ کولی شي ستاسو سره مرستھ وکړي. ستاسو څخھ ممکن وغوښتل شي چې د ھغو توکو ثبوت ورکړئ چې الندې لیست شوي ندي. کھ چیرې داسې وي، نو ست

 تاسو تھ د نورو ثبوتونو لیست واستوي چې اړتیا ورتھ وي.

 پیژندنھ
 ولو اجازه لیکد موټر چل •
 د زیږون سند •
 پاسپورټ یا د متحده ایاالتو تابعیت کارت •
 د پیسو چک •
 د کارکوونکي پٻژندګلوی •
 د روغتون ریکارډ •

 ترالسھ شوي عاید
ورځو کې ترالسھ  30ټول چک رسیدونھ پھ تیرو  •

 شوي
د ګمارونکي لخوا السلیک شوی بیان چې پھ  •

ورځو کې تمھ کیږي ناخالص عاید او  30راتلونکو 
 د تادیې نیټې پکې شامل وي

 د ګمارونکي د عایداتو فورمې تایید •

 نور عاید
(د بیلګې پھ توګھ، د بیکارۍ بیمھ، د معلولیت بیمھ، 
ټولنیز امنیت، تقاعد، د تجربھ لرونکو ګټې، نظامي 

 تخصیص)
 جایزه لیک •
 د وروستي چک نقل •

 الندې توکي ممکن د کریډیټ ترالسھ کولو لپاره اړین وي.

 لګښتونھ او د اسانتیا بیلونھد کور 
 د کور د مالک نوم او د تلیفون شمیرې سره د اوسني کرایې رسید •
 د اجارې یا ګروي کاغذونھ •
 د امالکو د ملکیت مالیې بیان •
 د اسانتیا بیلونھ •

 د ماشوم مالتړ
 (د ویسکونسن پرتھ پھ بل ایالت کې ترالسھ شوي یا تادیھ شوي)

 نور ریکارډ د محکمې امر کاغذونھ یا د تادیې •
 د بل ایالت څخھ د تادیاتو ریکارډ •

 کلن یا ډیر عمر لرئ، ړوند یاست، یا معلولیت لرئ، نو تاسو ممکن د ځینې طبي لګښتونو لپاره کریډیټ ترالسھ کړئ. 60کھ چیرې تاسو 

 طبي مصرفونھ او لګښتونھ
 طبي مصرفونھ او لګښتونھ شامل دي، خو الندینو پورې محدود ندي:

 طبي، د غاښونو، او د لید خدماتروغتون،  •
پریمیمونھ، او د نسخې  Medicareد روغتیا بیمې لپاره پریمیمونھ، د  •

 درملو پالنونو مصرفونھ
 د نسخې او بې نسخې درمل •
 د نرسنګ کور او کور روغتیایی خدمات •
 طبي تجھیزات او اکماالت •
 ونھد طبي پاملرنې ترالسھ کولو لپاره د ترانسپورت او د استوګنې مصرف •
 د ځانګړي روزل شوي خدمت ځناورو لپاره اړوند مصرف •
مصرفونھ کھ چیرې د روغتیا پاملرنې مسلکي  Lifeline/Medic Alertد  •

 لخوا وړاندیز شوي وي
 د بل کولو بیان •
 توکي شوي رسیدونھ •
 د لیبل نرخ سره درمل یا د ګولو بوتل •

 سر وړ ښایيد روغتیا بیمې پالیسي چې پریمیم، سکې بیمھ، تادیات، یا د ک •
 د درملتون څخھ بیان •
 د چمتو کونکي سره د بیرتھ تادیې تړون •
 د ډاکټر څخھ بیان چې تصدیق کوي چې بې نسخې درمل تجویز شوی •
د لیدنې نرس، کور جوړونکي، یا د کور روغتیایی مرستندویھ خدماتو لپاره  •

 بیل
د طبي درملنې یا خدماتو ترالسھ کولو لپاره د استوګنې ځای او/یا  •

 انسپورت رسیدونھتر
د ځانګړي روزل شوي خدمت ځناورو لپاره د ځناورو د خواړو، روزنې،  •

 یا وترنری خدماتو لپاره بل یا رسیدونھ
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