
DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES 
Division of Medicaid Services 
F-10182PA (12/2021) 

STATE OF WISCONSIN 

 د غوښتنلیک کڅوړه BADGERCARE PLUSد 
(BADGERCARE PLUS APPLICATION PACKET) 

 
 Family Planning Only Servicesاو BadgerCare Plusدا د 

خدمتونو( غوښتنلیک دی. تاسې )یواځې او یواځې د کورنۍ پالن جوړونې 
 کوالی شۍ چې غوښتنه وکړئ:

له الرې. د اوس غوښتنه وکړۍ پر  access.wi.govپه انالین بڼه د  •
 تڼۍ کېکاږۍ.

د پوستې یا فاکس له الرې: دا غوښتنلیک بشپړ کړۍ او د پوستې یا فاکس  •
 له الرې یي واستوئ:

 ولسوالۍ کې ژوند کوئ: Milwaukeeد  که

MDPU 
PO Box 05676 

Milwaukee WI 53205 
 1-888-409-1979فکس: 

 هېواد کې استوګن نه یاست Milwaukeeکه چیرې تاسې د 

CDPU 
PO Box 5234 

Janesville, WI 53547-5234 
 1822-293-855-1فکس: 

ادارې ته زنګ د ټیلیفون له الرې یا په حضوري ډول: تاسو باید خپلې  •
ووهئ ترڅو د ټلیفون له الرې یا په حضورې ډول غوښتنې کولو لپاره د 

 مالقات وخت تنظیم کړئ.

 ایته شخصاً  تنوښپو ئړغوا ایلرئ  ایتړته ا ېمرست ېک کولوډ کیتنلښکه ددغه غو
 ېادار ې. د خپلسئیون کهړیسره ا ګۍندینما ېخپل ئ،ړورک وابځ ېله الر فونیلید ت

سره  ېرېشم 800-362-3002ترالسه کولو لپاره،  ېریشم فونیتل اید ادرس 
. ئړته مراجعه وک نکیل ېالند ای سئیون کهړیا

www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency/index.htm 

یا اړتیا لرئ چې دا مهلومات درته په  که چیرې تاسې کوم ډول معیوبیت لرئ
شفاهي یا کتبي ډول وژباړل شي یا مو کوم بل فارمټ کې په کار وي، خپلې 

 ادارې سره اړیکه ونیسئ. دا خدمتونه وړیا دي.

ACCESS – په انالین ډول غوښتنه وکړئ 

ACCESS  یو آنالین وسیله ده چې تاسو ته اجازه درکوي د ګټو لپاره غوښتنه
خپلو ګټو وضعیت وګورئ، یا خپل کارګر ته د بدلونونو راپور وکړئ، د 
څخه لیدنه  access.wi.govته الس رسی لپاره  ACCESSورکړئ. 

 وکړئ.

ته  FoodShare Wisconsinشي  یکوال ېتاس ېله الر ACCESSد 
 ستلویپه اخ وړسره د مغزي خو له خلکو ېچ ید رامګپرو ویدا  ئ،ړوک تنهښغو

 نکید نورو مالوماتو لپاره، دغه ل هړپه ا FoodShareمرسته کوي. د  ېک
www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm  ته

 .ئړمراجعه وک

 څارلیست —دا فورمه څنګه وکارو 

مخکې له دې چې تاسو غوښتنه وکړئ مهم معلومات، د حقونو او  ❑
 مسؤلیتونو برخې ولولئ.

پورې مخونه او د معلوماتو  6څخه تر  1په دې غوښتنلیک کڅوړه کې د  ❑
 ، د راتلونکو بدلونونو لپاره وساتئ.F-10183د بدلون راپور، 

 د نیلي یا تور رنګ په کارولو سره یي په روښانه ډول چاپ کړئ. ❑

 کې له دې چې پوښتنو ته ځوابونه ووایاست، ټولې الرښوونې ولولئ.مخ ❑

د غوښتنلیک ټولې هغه برخې چې تاسې او ستاسې کورنۍ پورې اړه  ❑
لري، بشپړې کړئ. که چیرې غوښتنلیک په بشپړ ډول ډک نکړۍ، ښایي 

 ګټې مو له ځنډ سره مخامخ شي. BadgerCare Plusچې د 

پاڼې یا د غوښتنلیک په پای کې خالي  که ډیر ځای ته اړتیا وي، د اضافي
 پاڼې وکاروئ.

د ټولو هغو کسانو په اړه چې ستاسې په کور کې اوسیږې، مهلومات درج  ❑
وخت ستاسو  40کړئ. ټول هغه ماشومان لیست کړئ چې لږترلږه %

 سره په کور کې ژوند تیروي.

ولرئ. د  ایتړکولو ته ا ېاندړثبوت و وابونوځ نوځیتاسو ممکن د خپلو  ❑
ثبوت /دیید تا ېک هڼپا 4په  ئړک ېاندړو دیکوم اسناد با ېکتلو لپاره چ ېد

د  ایاسناد، اضافي اسناد  ېسره د ثابتونک کیتنلښ. خپل غوورئګبرخه و
 مهیکارول شوي دي ضم ېک ولوړبشپ کیتنلښدغه غو ېچ ڼېکاغذ پا

 مه استوئ. ېکاپي واستوئ. اصلي نسخ ئړ. مهرباني وکئړک

شي. د  یکول تنهښلپاره غو ېستاس یاستاز یلرونک تیصالح وی ❑
 ېاستاز یلرونک تیلپاره، د صالح اکلوټ ېلرونکي استاز تیصالح

 ای، F-10126A: د کس فورمه، ئړک کډکول  ېلر ایبدلون،  ومارنه،ګ
کول: د سازمان  ېلر ایبدلون،  ومارنه،ګ ېلرونکي استاز تیصالح وید 

ته اجازه  ېلرونکي استاز تیحصال ېستاس. دا F-10126Bفورمه، 
 ېفورم ې. دغيړک کیاو السل کډ کیتنلښلپاره غو ېستاس ېورکوي چ

  ای سئیون کهړیسره ا 800-362-3002ترالسه کولو لپاره، 
www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/representativ

types.htm-e ئړته مراجعه وک. 

غوښتنلیک او ټول هغه ضمایم السلیک کړئ چې السلیک ته اړتیا لري. د  ❑
 السلیک پرته غوښتنلیکونه او/یا ضمایم بیرته ستنېږي.

لپاره غوښتنه وکړئ، په دې  FoodShareکه تاسو غواړئ د  ❑
د راجستریشن  FoodShare Wisconsinکې د غوښتنلیک کڅوړه 

 ډکه کړئ. F-16019Aفورمه، 

https://access.wisconsin.gov/
www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency/index.htm
https://access.wisconsin.gov/
www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm
http://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/representative-types.htm
http://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/representative-types.htm


BADGERCARE PLUS APPLICATION PACKET 
F-10182PA 

 پاڼه 2څخه  36د 

 مهم معلومات

د  BadgerCare Plusالندې مهم معلومات دي چې تاسو به یې د 
 غوښتنلیک لپاره، پوهېدلو ته اړتیا لرئ.

دا مهمه ده چې ژر تر ژره درخواست وکړئ ځکه چې ستاسو د  •
اسو السلیک شوی غوښتنلیک غوښتنلیک نېټه هغه نېټه ده چې اداره ست

 ترالسه کوي.

پالن  ۍد کورن ای تونهګښطبي ل ېستاس ېمیلپاره ب اشتویم وېیدر روېکه ت •
کولو لپاره د  هیتاد تونوګښد دغه ل ېتاس ي،ړک هینه وي تاد تونهګښکولو ل

 کډ 7 مهیلپاره، ضم ېتنښغو ېمرست ېشئ. دغ یکول تنهښغو ښښپو
 ړاو له بشپ ئړسره مرسته وک ېتنښغو یېد تاد تونوګښ: د طبي لئړک

 سره یي واستوئ. کیتنلښغو یشو

کې شامل شوې یاست، تاسو اړتیا  BadgerCare Plusکه تاسو په  •
میاشتو کې خپلې ادارې سره تمدیدل بشپړ کړئ تر  12لرئ چې په هرو 

 څو شامل پاتې شئ.

 Health لپاره ستاسو غوښتنلیک، د د فدرالي BadgerCare Plusد  •
Insurance Marketplace  روغتیا بیمې بازار ځای( له الرې د(

خصوصي روغتیا بیمې تادیه کولو کې د مرستې لپاره غوښتنلیک هم دی. 
کې د نوم لیکنې یا  Medicaidیا  BadgerCare Plusکه تاسو په 

شاملېدو لپاره مقررات نه پوره کوئ، ستاسو معلومات ممکن بازارځآی ته 
. که داسې وشي، بازارځای به تاسو سره اړیکه ونیسي او تاسو واستول شي

ته به خبر درکړي که چیرې تاسو د شخصي روغتیا بیمې په تادیه کولو کې 
مرسته ترالسه کولی شئ. د بازار په اړه د ال ډېرو معلوماتو لپاره 

healthcare.gov  1-800-318-2596ته مراجعه وکړئ یا په ، 
1-855-889-4325 (TTY.شمیره اړیکه ونیسئ ) 

 د کار ګمارونکي ګروپ روغتیایي بیمې ته السرسی

که چیرې د ګمارونکي لخوا تمویل شوي روغتیایي بیمه شتون ولري، ممکن 
 BadgerCare Plusځینې ماشومان او امیندواره میرمنې ونه شې کوالی 

 کړي.ترالسه 

 Department of مخکې لدې چې تاسو شامل شئ یا نوم لیکنه وکړئ د
Health Services  روغتیایي خدماتو څانګه( به دا معلومات ستاسو د کار(

 ګومارونکي سره وګوري.

BADGERCARE PLUS د مجرایي وړ 

که تاسې د متحده ایاالتو اوسېدونکې امېدواره مېرمن یاست یا د کډوالۍ وړ 
څخه   (FPL))غربت فدرالي کچې( Federal Poverty Levelیاست او 
لوړ عاید لرئ یا که چېرې ستاسې ماشوم له دې امله چې د عاید  300%

محدودیت څخه لوړ دی داخله نشي کولی یا د استخداموونکی له لوري تمویل 
یا  80شوې روغتیایي بیمې ته الس رسی لرئ چېرې چې استخداموونکی د %

داخله ډېر د بیمې حق تادیه کوي، تاسې اوس هم یو کسر بشپړولو له الرې 
 کولی شئ.

د یوې امیندوارې ښځې لپاره د مجرایي وړ د شپږو میاشتو په موده کې د 
سلنې ترمنځ فرق ته ویل  300% کورنۍ خالص عاید او د فدرال غربت کچې

کېږي. د کوچنیانو لپاره د مجرایي وړ د شپږو میاشتو په موده کې د کورنۍ 
فرق ته ویل کېږي. د  سلنې ترمنځ 150%خالص عاید او د فدرال غربت کچې 

 150%بیلګې په ډول، که چیرې ستاسې میاشتینی عاید د فدرال غربت کچې 
تادیه کړئ تر څو  600$زیات وي، تاسې مکلف یاست چې  $100څخه 

$(. د 600میاشتي =  (X $100 6وکوالی شئ د ګټو څخه برخمن شئ. 
اړیکه سره په  800-362-3002اوسني عاید الرښوود لپاره په دې شمېرې 

کې شئ یا دغه لینک ته 
www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm 

 مراجعه وکړئ.

 نور طبي پوښښونه

کې د شمولیت یا نوم لیکنې د شرط په توګه، تاسو  BadgerCare Plusد 
دریم اړخ ته راپور ورکړئ چې ښایي ستاسې یا ستاسې باید ادارې ته یا هغه 

کورنۍ د طبي پاملرنې لپاره پیسې ورکړي. تاسې باید غوښتنې سره سم 
معلومات وړاندې کولو سره همکاري وکړئ. په دې کې هر هغه بیمه هم شامله 
ده چې ممکن د غیر حاضر والدینو یا د کار ګمارونکي ډلې روغتیایي بیمې له 

 لري.الرې شتون و

 (SSNپه شخصي توګه د پیژندلو وړ معلومات/ د ټولنیز امنیت شمیره )

د شخصي پیژندلو وړ معلومات او د ټولنیز امنیت شمیرې یوازې د 
BadgerCare Plus .پروګرامونو د مستقیم مدیریت لپاره کارول کیږي 

لپاره غوښتنه نه  BadgerCare Plusکه ستاسو په کورنۍ کې څوک د 
( یا SSNړتیا نلرئ د نوموړي کس لپاره د ټولنیز امنیت شمیره )کوي، تاسو ا

 BadgerCare Plusد کډوالۍ معلومات وړاندې کړئ. هر هغه څوک چې د 
په  Wis. Stat. § 49.82(2)وړاندې کړي یا د  SSNغواړي، باید خپل 

 تعقیب یي ترالسه کولو لپاره غوښتنه وکړي.

غوښتنه کوئ او د مذهبي عقیدې یا لپاره  BadgerCare Plusکه تاسو د 
 ځای خالي پریږدئ. SSNنلرئ، د  SSNستاسو د کډوالۍ د وضعیت له امله 

 Internal Revenue Serviceپه دولتي ادارو لکه د  SSNستاسو 
 Social Security Administration، (IRS)اداره(  دوی)داخلي عوا

عوایدو ریاست(،  )د Department of Revenue)ټولنیز امنیت اداره(، 
Department of Transportation  ټرانسپورت ریاست( او د(

Department of Workforce Development  کاري ځواک پراختیا(
ریاست( سره ستاسو د معلوماتو کمپیوټري کتلو ته اجازه ورکوي. په دې 

)روغتیایي خدمتونو  Department of Health Servicesسربېره، 
ې مشخص کولو لپاره چې ایا نورې روغتیایي بیمې لرئ ستاسې څانګه( به د د

د بیمې وړاندې کوونکو له لوري وړاندې شویو معلوماتو سره  SSNنوم او 
 پرتله کړي.

 United States Citizenship and Immigrationبه  SSNستاسې 
Services ( )د متحده ایاالتو تابعیت او کډوالۍ خدمتونو(USCIS سره )

 شي. شریک نه

 د ماشوم مالتړ همکاري

)ماشوم له مالتړ  Child Support Agencyپه ځینو حاالتو کې، تاسو باید د 
ادارې( سره د پالرتوب رامینځته کولو لپاره همکاري وکړئ. دا پدې مانا ده 

چې تاسو باید د ادارې سره د غیر حاضر والدینو په موندلو کې مرسته وکړئ، 
ر والدینو نوم ورکړئ او/یا د طبي مالتړ مسؤلیت په قانوني توګه د غیر حاض
)د ماشومانو د مالتړ  Child Support Agencyاحکام پلي کړئ. که تاسو 

ادارې( سره همکاري ونکړئ او د همکارۍ نه کولو لپاره ښه دلیل نلرئ، 
 ستاسو ګټې به پای ته ورسیږي که تاسو بالغ یاست او امیندواره نه یاست.

https://www.healthcare.gov/
www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm
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 بیرته تر پوښښ الندې راوستل BADGERCARE PLUSد 

ترالسه  رتهیب وګټ BadgerCare Plus نوځیقانون د  التیا Wisconsinد 
کوي. قانون  ېاندړترالسه کوئ، احکام و ېک ۍتاسو یي په غلط ېکولو لپاره چ
 نوځید  خهڅ تیملک رمنیستاسو د ژوندي خاوند/م ای تیستاسو د ملک
Medicaid هم کوي. د  تنهښترالسه کولو غو رتهیب وګټEstate 

Recovery Program Handbook السي کتاب(، ېاموندنی)امالکو ب 
  (P-13032)کوي.  ېاندړمعلومات و وندړا ېاموندنیته د امالکو ب ې، تاس

په  ېریشم ېادارو سره د د وړکاپي د غ وهی ېشئ د خپرون یتاسو کول
ترالسه  خهڅ ېادار ېله خپل ،ېله الر ېکړید ا 3002-362-800 واسطه 

: ئړک ډاونلوډ خهڅلنک  ېیا یي هم لد ئ،ړک
www.dhs.wisconsin.gov/publications/p1/p13032.pdf ېنځی 

 ولټترالسه کوئ او  ېک ولنهټوروسته په  خهڅ ۍکلن 55تاسو یي د  ېچ ګټې
 ېچ ېحال ک ېوروسته ترالسه کوئ پداس ۍکلن 55تاسو یي د  ېچ ګټېهغه 

 لرونکوعمر  رډېبرخه اخلئ، د  ېک رامګپرو ېپاملرن ېمود ېدږتاسو د او
 وځور 30د  ېتاسو په روغتون ک ېچ ېحال ک ېپه داس ایژوند کوئ  ېکور ک

 دي. ړو دوځیرګرا رتهید ب است،یلپاره داخل  روډی ای

 حقونه

 BadgerCareقوانین د هر هغه چا حقونه تضمینوي چې د ایالتي او فدرالي 
Plus  لپاره غوښتنه کوي یا په کې نوملیکنه کړې وي. په دې حقونو کې الندې

 حقونه شامل دي:

 د دولت او حکومت کارمندانو لخوا په درناوي چلند کېدل. •

د ټولو هغو معلوماتو محرمیت چې محلي ادارو ته د نوم لیکنې لپاره  •
شوی. )دا د پروګرام مدیریت لپاره د دا ډول معلوماتو کارول نه ورکړل 

 منع کوي.(

ستاسو د قضیې اړوند د ادارې ریکارډونو او فایلونو ته السرسی، پرته له  •
هغو معلوماتو څخه چې د محلي ادارې لخوا د محرمیت له تعهد سره سم 

 ترالسه شوې وي.

تی که په لنډمهاله کې د شامل پاتې کیدو حق ح BadgerCare Plusپه  •
 Wisconsinتوګه له ایالت څخه بهر هم وي، پدې شرط چې تاسو د 

 استوګن پاتې شئ.

 BadgerCareد  يګندینما ېچ خهڅ ځېور ېله هغ ېباخبره واوسئ چ •
Plus ېدننه تاس ېک وځور 30په  يړترالسه ک کیتنلښغو ېلپاره ستاس 

 شئ. یداخله کول ېک BadgerCare Plusپه 

 .پرته له ،یته السرس لونویاو فا ونوډکاریر ېد ادار وندړا ېقضیستاسو د  •

د معلولیت اړوند دالیلو په اساس په پروګرام کې د ګډون لپاره د مناسبې  •
استوګنې غوښتنه کول، یا په پروګرام کې د ګډون لپاره د کتبي یا شفاهی 

 ژباړې د غوښتنې حق.

هر ډول ترسره غوښتنلیک په اړوند د  BadgerCare Plusستاسو د  •
شوې اقدام یا د روانو ګټو په تړاو چې تاسې ورسره موافق نه یاست د 

 عادالنه اوریدنې له الرې د استیناف غوښتنه.

 عادالنه اورېدنه

)د اورېدنې او استیناف  Division of Hearings and Appealsتاسې 
 څانګه( یا خپلې ادارې څخه غوښتنه کولی شئ که چېرې:

 لپاره ستاسو غوښتنلیک په غلطۍ سره رد شو. BadgerCare Plusد  •

 30ستاسې غوښتنلیک د هغې نېټې څخه چې اداره ترالسه کړې و، د  •
 ورځو په ترڅ کې پروسس نه شو.

تاسې د ادارې له لوري ستاسې د ګټو موقوفولو، فسخه کولو، ځنډولو، یا  •
 کمولو پرېکړې سره موافق نه یاست.

 وښتنه رد شوه.ستاسو د مخکې له مخکې اجازې غ •

 تاسې کولی شئ الندې ادرس ته په لیکلو سره عادالنه اورېدنې غوښتنه وکړئ:

Wisconsin Department of Administration 
Division of Hearings and Appeals 

PO Box 7875 
Madison, WI 53707-7875 

د عادالنه اورېدنې غوښتنه په 
www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm  کې

 موندل کېدی شي.

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

 ستاسې نوم. •

 ستاسې پوستي ادرس. •

 د ستونزې لنډه تشریح. •

 نوم.د ادارې  •

 قضیې شمېره. CARESستاسې د  •

 ستاسې السلیک. •

 ورځو څخه ونه ځنډېږي. 45غوښتنه باید د اقدام نېټې څخه 

تاسې همداراز هغه ادارې سره چېرې چې مو غوښتنه کړې وه اړیکه نیولی او 
د عادالنه اورېدنې غوښتنې ډکولو کې د مرستې غوښتنه کولی شئ. د عادالنه 

د  ForwardHealthنورو معلوماتو لپاره د اوریدنې پروسې په اړه د 
( ته مراجعه وکړئ. کله چې اداره P-00079شمولیت او ګټو الرښود کتاب )

ستاسو غوښتنلیک ترالسه کړي تاسو کتاب ترالسه کوئ یا په 
h/resources.htmwww.dhs.wisconsin.gov/forwardhealt  کې

 السي کتاب موندلی شئ.

 که د عادالنه اورېدنې پروسې په اړه پوښتنې لرئ، 
Division of Hearings and Appeals  )د اورېدنې او استیناف څانګه(

 اړیکه نیولی شئ. 7709-266-608سره په 

 مسؤلیتونه

د عامه مرستو درغلۍ راپور ورکړئ،دغه لینک 
www.reportfraud.wisconsin.gov  ته مراجعه وکړئ په دې شمېره په

 .)باج نشت( 877-865-3432وړیا ډول زنګ ووهئ 

تاسو مسؤلیت لرئ چې په دې غوښتنلیک، ضمایمو، یا بل هر ډول فورمو کې 
 Family Planning Only Servicesاو  BadgerCare Plusچې د 

)یواځې د کورنۍ پالن جوړونې خدماتو( د نوم لیکنې لپاره اړین دي، ریښتیني 
 او بشپړ معلومات چمتو کړئ.

www.dhs.wisconsin.gov/publications/p1/p13032.pdf
www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm
www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm
http://www.reportfraud.wisconsin.gov/


BADGERCARE PLUS APPLICATION PACKET 
F-10182PA 

 پاڼه 4څخه  36د 

 د بدلونونو راپور ورکول

BadgerCare Plus 

ورځو  10کې شمولیت لرئ، نو په  BadgerCare Plusکه چیرې تاسې په 
 ه راپور ورکړئ:کې دننه باید د الندې ذکر شویو بدلونونو په اړ

یو نوې ادرس یا یو بل ایالت ته انتقالیږئ او د هغه ایات استوګن کېږي  •
 )الندې یاداښت وګورئ(.

هر څوک چې ستاسې کور ته درځي یا له کوره وځي، یا امیندواره کېږي  •
 یا هم ماشوم زیږوي.

ستاسې د اوسېدلو ترتیبات بدلون مومي )د بیلګې په ډول: تاسې د ډیر  •
 لرونکو کور یا بل مرکز ته انتقالیږئ(.عمر 

ستاسو میاشتنی عاید ستاسو د کورنۍ اندازې لپاره د پروګرام له حد څخه  •
 زیاتېږي.

 تاسو واده شوي یا طالق شوي یاست. •

 تاسې د روغتیا بیمې په پوښښ کې بدلون لرئ. •

په  انویانحصار ېد مالی ای تیثبت کولو وضع ېمالی ېشو کلټد ا ېستاس •
 .يځبدلون را ېحالت ک

 .ليیته و ږمو مو هړتاسو یي په ا ېکسر نلرئ چ وندړا یېتاسو نور د مال •

 خهڅزندان  ایله محبس  ای استی ېزندان ک ایاوسمهال محبس  ېتاس •
 .استیشوي  ېخوش

که تاسو په عاید کې بدلون ولرئ او ستاسو ناخالص میاشتنی عاید ستاسو د 
ډیرېږي، تاسو باید د راتلونکي  کورنۍ اندازې لپاره د برنامې له حد څخه

 مه ورځ د بدلون راپور ورکړئ.10میاشتې په 

د کورنۍ اندازې لپاره د پروګرام عاید حد به د "ستاسو د ګټو په اړه" ترسرلیک 
الندې استول کېږي. تاسو باید تل د خپلې کورنۍ اندازې لپاره د پروګرام عاید 

 حد لپاره خپل وروستي لیک وګورئ.

Family Planning Only Services  یوازې د کورنۍ پالن کولو(
 خدمتونه (

)یوازې د کورنۍ  Family Planning Only Servicesکه چیرې تاسو 
 10پالن جوړونې خدماتو( کې شامل یاست، تاسو اړ یاست چې یوازې په 

 ورځو دننه د دې بدلونونو راپور ورکړئ:

 ه بهر ځئ.تاسې یو نوې ادرس ته انتقالېږئ یا له ایالت څخ •

 ېبل ایخلکو کور  وړد زو ېبدل شي )مثال:  تاس باتید ژوند ترت ېستاس •
 شئ(. ړته وال ېادار

 خهڅزندان  ایله محبس  ای استی ېزندان ک ایاوسمهال محبس  ېتاس •
 .استیشوي  ېخوش

ورځو کې دننه د دې  10که تاسو د ایالت څخه بهر الړشئ او په  یادونه: 
حرکت راپور ورنکړئ، نو تاسې اړ یاست چې ټول هغه تادیات 

BadgerCare Plus  پروګرام ته بېرته ورکړئ چې ستاسېHMO  ته یې
هر میاشت ستاسې  BadgerCare Plusکړي. د بیلګې په ډول، که چیرې 

HMO  في تادیاتو مقدار چې تاسې یي باید ورکړي وي، د اضا $475ته
BadgerCare Plus  دې چې هره میاشت  $475ته بېرته تادیه کړئ

HMO  ته تادیه شوې دي، که څه هم تاسې خپل دForwardHealth  کارت
 څخه ګټه نه وي اخیستي.

 د بدلونونو په اړه څنګه راپور ورکړو

 ګته د زن ېادار ې، خپلaccess.wi.govد  هڼب نیپه آنال هړد بدلونونو په ا
 ېپه د ېپه کارولو سره چ F-10183د معلوماتو د بدلون راپور،  ایوهلو، 

 .ئړراپور ورک ېله الر ،یموجود د ېک هړوڅک کیتنلښغو

 تاییدي/ثبوت

د  نيی. الندئړک ېاندړثبوت و هړمعلوماتو په ا نوځید  ېچ استی ړا ېتاس
 ثابتونکو اسنادو مثالونه دي.

 د تابعیت / هویت ثبوت

 Family Planning Onlyیا  BadgerCare Plusهغه خلک چې د 
Services  د کورنۍ پالن جوړونې خدماتو( لپاره غوښتنه کوي، مکلف دي(

چې د خپل هویت، تابعیت، او/یا مهاجرت حالت ثبوت وړاندې کړي. که چیرې 
التو د تابعیت او/یا هویت ثبوت وړاندې کړی وي، اړتیا تاسو دمخه د متحده ایا

 نلرئ چې دوباره یې وړاندې کړئ.

 د متحده ایاالتو اتباع

که تاسو د متحده ایاالتو تبعه یاست، د هغه څه مثالونه چې تاسو یې د تابعیت او 
 لیست کې دي: 1هویت ثابتولو لپاره کارولی شئ په 

 لیست 1

 د متحده ایاالتو پاسپورټ •

 متحده ایاالتو د تابعیت سند د •

 د متحده ایاالتو د تابعیت منلو سند •

 ایالت له لوري صادر شوی پرمختللی د موټر چلولو جواز •

 اسناد ېژندنېپ لويید قب •
 

لیست کې د ذکر شویو توکو څخه یو یي نلرئ، تاسو باید یو توکي  1که تاسو په 
 لیست څخه ورکړئ. 3لیست څخه او یو له  2د 

 لیست 2

 متحده ایاالتو د زېږون سندد  •

 په بهر کې زېږون لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور •

 د متحده ایالتو د تابعیت پېژند کارت •

 د فرزندي نیولو کاغذونه چې په متحده ایاالتو کې د زېږون ښودنه کوي •

 متحده ایاالتو کې د زېږون د روغتون سوانح •

انح یا متحده ایاالتو کې د زېږون د خدمتونو د متحده ایاالتو نظامي سو •
 ښودونکی چټل نویس سوانح

 متحده ایاالتو کې زېږون ښودونکی د ژوند یا روغتیایي بیمې سوانح •

 متحده ایاالتو کې زېږون ښودونکی د زړو کور کې د داخلې کاغذونه •

 لیست 3

 د موټر چلولو ایالتي جواز •

لخوا صادر شوی د هویت کارت چې د فدرال، ایالت، یا محلي حکومت  •
 وي

 متحده ایاالتو پوځ سره د اړیکې پېژند کارت •

 متحده ایاالتو د پوځ پېژند کارت  •

 د ښوونځی تصویر لرونکی پېژند کارت •

کالو څخه کم عمر ماشومانو لپاره، د هویت فورمې السلیک شوي  18د  •
 ، په دې غوښتنلیک کڅوړه کې شتون لريF-10154بیانیه، 

که له تاسو سره دا توکي په هغه ورځ چې تاسې خپل غوښتنلیک )په کاغذي یا 
( سپارئ، موجود وي، نو له خپل غوښتنلیک access.wi.govآنالین ډول 

سر یي یو ځای کړئ. ممکن د ادارې لخوا تاسې سره اړیکه ونیول شي او له 
ل شي چې د کمبودو، متضادو یا مبهمو معلوماتو ثبوت تاسو څخه وغوښت

وړاندې کړئ، په هغه صورت کې چې وړاندې شوې معلومات ستاسو د 
BadgerCare Plus ایFamily Planning Only Services   یواځې(

د کورنۍ پالن جوړونې خدماتو( کې د شمولیت پر پرېکړه اغیزه کوي. که 
تاسو باید د غوښتنلیک یا درخواست له  تاسو د ګټو لپاره درخواست ورکوئ،

ورځې ولرئ ترڅو ادارې ته ثبوت وړاندې کړئ، که  95نیټې څخه لږ تر لږه 
 چیرې غوښتنه یي وشي.

access.wi.gov
https://access.wisconsin.gov/
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 مهاجر

لپاره غوښتنه کوئ، نو  BadgerCare Plusکه تاسو یو مهاجر یاست چې د 
اسنادو یوه کاپي واستوئ چې  USCISتاسو څخه به وغوښتل شي چې د خپل 

 تاسو د کډوالۍ یا مهاجرت وضعیت ښیې.س

بې سنده کډوال یوازې د بیړنۍ روغتیا پاملرنې خدماتو پوښښ ترالسه  یادونه:
 BadgerCare Plus Prenatalکولی شي. امېداواره مېرمنې کېدای شي 

Services  د بجر کییر پلس له زېږون وړاندې خدمتونه( کې د نوملیکنې وړ(
 وي.

 د عاید ثبوت

 عاید او معاشد کار 
ځینې غوښتونکي چې دنده لري باید د خپل عاید ثبوت وړاندې کړي. دا 

( کې EVF-Eمعلومات د عایداتو څخه د کارګومارونکي د تصدیق په فورمه )
وړاندې کیدای شي، یا تاسو کولی شئ هغه څار سټیبونه وکاروئ چې په تیرو 

ترالسه کړئ، ورځو کې مو ترالسه کړي دي. که تاسو غواړئ فورمه  30
خپلې ادارې ته زنګ ووهئ. که چیرې شامل یاست، نو ښایي له تاسو څخه 

وغوښتل شي چې د دې معلوماتو ثبوت په خپل کلني تمدیدولو او کله چې تاسو 
 دندې بدلوۍ، وړاندې کړئ.

 ازاد کار

تاسو باید د کورنۍ د هر غړي چې ازاد کار کوي د عاید ثبوت وړاندې کړئ. 
د دې ثبوت د وړاندې کولو لپاره د خپلو مالیاتو فورمو کاپي تاسو کولی شئ 

 وکاروئ.

 نور عاید

تاسو ښایي اړتیا ولرئ ترڅو د کوم بل عاید ثبوت هم وړاندې کړئ چې ستاسو 
کورنۍ یي ترالسه کوي )لکه، تقاعد، د معلولیت معاش، د بل دولت څخه د 

 بیکارۍ په له امله معاش، او نور(.

 نور ثبوتونه

کارکونکی ممکن د نورو شواهدو غوښتنه وکړي. الندې د نورو توکو  ستاسو
 ځینې مثالونه دي چې تاسو یې اړتیا لرئ ثبوت وړاندې کړئ.

 د کسر پوره کولو لپاره طبي لګښتونه. •

 د وکالت نامې او قیمومیت اسناد. •

سپما برنامې لپاره  Medicareشتمني. )یوازې د هغو کسانو لپاره چې د  •
 غوښتنه کوي.(

که تاسو د کوم اړین ثبوت په ترالسه کولو کې مرستې ته اړتیا لرئ، له خپلې 
 ادارې سره اړیکه ونیسئ او د مرستې غوښتنه وکړئ.

 نور پروګرامونه

Medicare Savings Program )د درملنې سپما پروګرام( 

 ایاو/ Aبرخه  Medicareکوم بل کس د  خهڅله کور  ېستاس ای ېکه تاس
 ګډېحق،  ېمید ب Medicareشي خپل د  یکول یترالسه کوي، هغو Bبرخه 

 .يړمرسته ترالسه ک ېکولو ک هیاو کسرونو تاد یېتاد

Medicare Savings Program  .د طبي سپما پروګرام( په نوم یادیږي(
 8په پروګرام کې د شمولیت یا نوملیکنې د پوهېدو په اړه، تاسو اړ یاست 

 د دې شتمنیو ثبوت وړاندې کول. ضمیمه بشپړ کړئ: شتمنۍ او

FoodShare Wisconsin 

FoodShare  د محدودو پیسو لرونکو خلکو سره مرسته کوي هغه خواړه
 واخلي چې دوی د ښه روغتیا لپاره ورته اړتیا لري.

 FoodShareلپاره د درخواست کولو لپاره، د  FoodShareد 
Wisconsin  ،د راجسټریشن فورمهF-16019Aغوښتنلیک  ، چې په دې

ته الړ شئ او په  access.wi.govکڅوړه کې شتون لري، ډک کړئ یا 
 "اوس درخواست ورکړئ" کلیک کړئ.

ته  نکید نورو معلوماتو لپاره، ل هړپه ا FoodShare Wisconsinد 
 ئړمراجعه وک

www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm. 

 د لږترلږه ارزښت معیاري پالنونه

سلنه  60د لږترلږه ارزښت معیار پدې معنی دی چې پالن د ټولې ګټې لږترلږه 
 شوې، تادیه کوي.لګښت، چې د پالن لخوا اجازه ورکړل 

ستاسو کارګومارونکی باید تاسو ته ووایي چې ایا دوی د لږترلږه ارزښت 
 ( وړاندیز کوي که نه.MVSPمعیاري پالن )

ځینې کارګمارونکي اړ دي چې خپلو کارکوونکو ته یو لیک ورکړي چې پکې 
ویل شوي چې ایا د دوی پالن د لږترلږه ارزښت معیار سره سمون لري. یا، 

تاسې کوالی شۍ چې 
-and-lace.cms.gov/applicationshttps://marketp

tool.pdf-coverage-forms/employer  ته مراجعه وکړۍ او هغه
فورمه ترالسه کړئ چې تاسې کوالی شئ کارګومارونکي ته یي ورکړئ او د 

 مالوماتو په ترالسه کولو کې مرسته ترالسه کړئ.

زښت که ستاسو کارګومارونکی یو داسې پالن وړاندیز کوي چې د لږترلږه ار
ضمیمه کې د لږترلږه ارزښت معیاري  5bمعیار سره مطابقت ولري، په 

پالنونو برخې کې پوښتنې باید د ټیټ لګښت لرونکي، یوازې د کارمندانو پالن 
-سره ترسره شي چې د لږترلږه ارزښت معیار سره سمون ولري. یواځې

 کارکوونکی هغه پالن ته ویل کېږي چې یواځې او یواځي هغه څوک په کې
شامل وي چې ګمارل کیږي. په دې پالن کې د کارکوونکي د کورنۍ نور غړي 

 شامل ندي.

حتی که تاسو په داسې یو پالن کې شامل یاست چې د ټیټ لګښت لرونکي 
 5bکارمندانو پالن څخه ډیر لګښت لري، تاسو باید الهم موږ ته په -یواځي

 ضمیمه کې د ټیټ لګښت پالن په اړه ووایاست.

  

https://access.wisconsin.gov/
https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm
https://marketplace.cms.gov/applications-and-forms/employer-coverage-tool.pdf
https://marketplace.cms.gov/applications-and-forms/employer-coverage-tool.pdf
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 د روغتیایي پاملرنې اړوند پروګرامونه -د تبعیض نه کولو خبرتیا: تبعیض د قانون خالف دی 
 ت،یعمر، معلول ت،یقوم ،ګته ده او د نژاد، رن نویحقونو نافذه قوان ېمدن ی( د فدرالهګانځخدماتو  يیاید روغت Wisconsin) Wisconsin Department of Health Servicesد 
)د روغتیایی خدماتو څانګه( د نژاد، رنګ، قومیت، عمر، معلولیت یا جنسیت له امله خلک نه لیري کوي او  Department of Health Services نه کوي. ضیتبع ټپر بنس تیجنس ای

 نه هم د هغوی سره توپیري چلند کوي.

Department of Health Services نګه(:)د روغتیایي خدماتو څا 

 معلولیت لرونکو خلکو ته وړیا مرستې او خدمات وړاندې کوي ترڅو له موږ سره په اغیزمنه توګه اړیکه ونیسي، د مثال په توګه: •
o د اشاروي ژبې وړ ژباړونکي 
o نه(په بېالبېلو بڼو لیکل شوي معلومات )لوی چاپي بېنرونه، ږغیز پېغامونه، د السرسي وړ بریښنایی بڼي او داسي نور فارمټو 

 هغو خلکو ته چې لومړنۍ ژبه یې انګلیسي نه وي د ژبي اړوند وړیا خدمات وړاندې کوي، لکه: •
o وړ ژباړونکي اشخاص 
o په نورو ژبو لیکل شوي معلومات 

 ( د مدني حقونو د همږغي کونکي سره پر هګانڅخدماتو  يیاید روغت) Department of Health Servicesکه تاسو یادو خدماتو ته اړتیا لرئ، د 
 شمېره اړیکه ونیسئ. 844-201-6870

)روغتیا خدماتو څانګه( د دې خدماتو په وړاندې کولو کې پاتې راغلی یا د نژاد، رنګ، ملي اصل، عمر، معلولیت یا  Department of Health Servicesکه تاسو باور لرئ چې د 
 Department of Health Services، Attn: Civil Rights Coordinatorشوی، تاسو کولی شئ د الندې ادرس سره خپل شکایت درج کړئ: جنسیت پر بنسټ په بل ډول تبعیض 

1 West Wilson Street، Room 651، PO Box 7850، Madison، WI 53707-7850، 844-201-6870، TTY:711،  :یا 608-267-1434فاکس ،
dhscrc@dhs.wisconsin.gov و کې ته برښنالیک واستوئ. تاسو کوالی شئ خپل شکایت په شخصی ډول یا د پوسټ، فکس یا بریښنالیک له الرې ثبت کړئ. که تاسو د شکایت په ثبتول

 روغتیایي خدماتو څانګې( د مدني حقونو همغږي کونکی ستاسو سره په دې برخه کې مرسته وکړي.)د  Department of Health Servicesمرستې ته اړتیا لرئ، د 

)د متحده ایاالتو د روغتیایي او بشري خدماتو څانګې( سره، چې په  U.S. Department of Health and Human Servicesهمداراز تاسو کوالی شئ د مدني حقونو اړوند شکایت د 
 ) د مدني حقونو د شکایت(  Office for Civil Rights Complaint)د مدني حقونو دفتر( اړوند د  Office for Civil Rightsالکترونیکي ډول 

 او یا هم د پوسټ یا تلیفون له دغه الرو یې استوالی شئ: fhttps://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsپه برخه کې پر دغه پته پروت دی ثبت کړئ: 

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

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

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

 .http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.htmlد شکایت فورمې پر دغه پته موندالی شئ 

 

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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 غوښتنلیک BADGERCARE PLUSد 

 یوازې د ادارې کارولو لپاره الرښوونې

 اسماني یا تور رنګ وکاروئ •

 (04/02/58بڼه ولیکئ )مثال  MM/DD/YYټولې نیټې په  •

ډیر ځای ته اړتیا وي، اضافي پاڼه یا د دې غوښتنلیک په پای کې خالي پاڼې که چیرې  •
 وکاروئ.

ته معلومات  ږ. که اوس موئړممکن وي معلومات راک ېچ ومرهڅته  ږمو ئړوک هڅه •
 .وړوک تنهښغو ېاندړو خهڅ ړېکېد پر هړپه ا کیتنلښغو ېستاس ږشي مو یداېک ئ،ړرانک

 لپاره وساتئ. ېکارون ېک ېپه راتلونک F-10183او د معلوماتو د بدلون راپور،  6-1 هڼپا •

 د ترالسه کولو نیټه د قضیې شمېره

  

 

 د غوښتونکي معلومات –1 برخه 

 پدې برخه کې موږ ستاسو په اړه پوښتنه کوو، د غوښتونکي په اړه.

 عارض )کورنۍ، لومړی، منځنی ابتدایي( –نوم 

 

 (mm/dd/yyزېږېدنې نېټه )د 

 

 د زیږون په وخت کې نوم او/یا پخوانی نومونه

 

 د ټولنیز خوندیتوب شمېره

 

 پته

 

 ښار

 

 ایالت

 

 زېپ کوډ

 

 د پستې پته، که له پورته څخه توپیر ولري

 

 ښار

 

 ایالت

 

 زېپ کوډ

 

 لپاره غوښتنه کوئ؟ BadgerCare Plusایا تاسو د 

 نه ☐ هو ☐

)یوازې د کورنۍ پالن جوړونې  Family Planning Only Servicesایا تاسو 
 خدماتو( لپاره غوښتنه کوئ؟

 نه ☐ هو ☐

 ایا تاسو په تیرو دریو میاشتو کې، ستاسو په کور کې د کوم چا لپاره د روغتیا پاملرنې لپاره تادیه کولو کې مرستې ته اړتیا لرله؟

 نه ☐ هو ☐

 ضمیمه( لپاره غوښتنه بشپړه کړئ. 7په دې کڅوړه کې د بیرته نیټې د بیمې پوښښ فورمې )که ستاسو ځواب هو وي، 

 جنسیت

 ښځه ☐ نارینه  ☐

 تاسو غواړئ چې ستاسو لیکونه په کومه ژبه چاپ شي؟ 

 هسپانوي ☐ انګلیسي ☐

 ستاسو په کور کې کومه ژبه ویل کیږي؟

 

 قومیت* )انتخابي( 

 غیر هسپانوي یا التیني ☐ هسپانوي یا التیني ☐

 توکم* )اخیاري، یو یا ډېر انتخاب کړئ(

 تور/افریقایي امریکایي ☐ اسیایي ☐ سور پوستی امریکایي/بومي االسکایي ☐

 سپین ☐ هاوایي/د ارام ټاپو نور اوسېدونکي ☐

 
غواړئ. موږ دغې پوښتنې خپلو پروګرامونو غوره کولو مرستې او له دې څخه ډاډه کېدو لپاره * تاسو اړتیا نلرئ د توکم او نژاد پوښتنو ته ځواب ووایاست که تاسو نه 

 چې د قوم یا توکم پر بنسټ تبعیض نه کوي پوښتو. ستاسې ځوابونه به ستاسې ګټو اړوند پرېکړو لپاره ونه کارول شي.

 ه د کار کولو توان نلري؟آیا ستاسو په کور کې څوک ړوند، معیوب، یا د ناروغۍ یا ټپي کیدو له امل

 نه ☐ هو ☐
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 کوره وئ؟ ېب ېک اشتویم 12 روېت ای استیکوره*  ېاوس ب ایا

 نه ☐ هو ☐

 دلوېد اوس ای ئېږخپلوان سره اوس ای یرګمل وی ایشي سرپناه  یداېک ېنه لرئ. تاس یاځ دمهالهږلپاره تاسي او دوېک ېپات ېد شپ ېچ یهدف دا د ږزمو خهڅکوره  ې* له ب

 نه لرئ. یاځلپاره 

 ستاسو مدني حالت څه دی؟

 کونډه ☐ مجرد ☐ هیڅکله واده نه دی کړی ☐ واده شوی ☐ په قانوني توګه جال شوی ☐ طالق شوی ☐ لغوه ☐

 ایا تاسو د امریکایی هندي قبیلې غړی، ماشوم،لمسۍ یا د االسکا اصلي اوسېدونکی یاست؟

 نه ☐ هو ☐

 ضمیمه بشپړه کړئ. 9نو که هو، 

 است؟ی ړد خدمتونو ترالسه کولو و خهڅ رامګپرو ایيیروغت اريښد سور پوستان  ای ک،ینیکل لويیقب ویخدمتونو،  ایيید سور پوستانو روغت ېتاس ایا

 نه ☐ هو ☐

 خدمات ترالسه کړي؟ایا تاسو د هند د روغتیا ادارې، یو قبایلي کلینیک، یا د هند د ښاري روغتیا پروګرام څخه 

 نه ☐ هو ☐

)کورنۍ پالن جوړولو یوازې  Family Planning Only Servicesیا د  BadgerCare Plusالندې پوښتنو ته یواځې هغه وخت ځواب ورکړئ که چیرې تاسو د 
 خدماتو( لپاره غوښتنه کوئ.

 ایا د متحده ایاالتو تبعه یاست؟

 نه ☐ هو ☐

 الندې پوښتنې بشپړ کړئ:که ځواب مو نه وي، 

 شمېره څه ده؟ USCISستاسې د بهرنیانو نوملیکنه یا 

 متحده ایاالتو ته کله د ژوند لپاره راغلئ؟

 ایا تمویلونکی لرئ؟

 نه ☐ هو ☐

په عزت سره تقاعد شوی پخوانی پوځی سره مو  ایا تاسې متحده ایاالتو پوځ کې فعاله دنده لرئ یا په عزت سره تقاعد شوی پخوانی پوځي یاست، فعاله دنده لرونکی یا
 واده کړی، د پخوانی پوځی د ژوند پاتې شوی ملګری یاست، یا د فعاله دنده لرونکي یا په عزت سره تقاعد شوي پخوانې پوځي ماشوم یاست؟

 نه ☐ هو ☐

 د مالیې ثبت

 ثبت کړي، یا د مالیې پورې تړلو کسانو ادعا وکړي چې ستاسو په کور کې ژوند نه کوي؟ ایا څوک پالن لري چې ستاسو د کور څخه بهر د یو چا سره په ګډه مالیه

 نه ☐ هو ☐

 ضمایم ډک کړئ 6او  1که هو، 

 د اړیکې معلومات – 2برخه 

 موږ ته ووایاست چې موږ څنګه کولی شو له تاسو سره اړیکه ونیسو.

 رهېشم فونیتل

 

 هڼب فونید تل

 کار ☐ ګرځنده/موبایل ☐ کور ☐

 رهېبله شم فونید تل

 

 دغه شمېره د چا ده؟

 خپلوان ☐ ګاونډي ☐ ملګری ☐ ځان ☐

 د دغه کس نوم څه دی؟

 

 برېښنالیک

 

 د اونۍ په اوږدو کې له تاسو سره د تماس لپاره غوره الره او وخت څه دی؟
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 د کورنۍ نور غړي –برخه  3

. ټولو خلکو په اړه ووایاست، حتی که دوی غوښتنه هم نه کوي. تاسو اړتیا نلرئ د توکم او نژاد پوښتنو ته ځواب ووایاست که تاسو نه غواړئ موږ ته په کور کې د نورو
وابونه به ستاسې ګټو ې ځموږ دغې پوښتنې خپلو پروګرامونو غوره کولو مرستې او له دې څخه ډاډه کېدو لپاره چې د قوم یا توکم پر بنسټ تبعیض نه کوي پوښتو. ستاس

وخت ستاسو سره په کور کې ژوند تیروي. هر هغه ماشوم شامل کړئ چې تاسو  40اړوند پرېکړو لپاره ونه کارول شي. ټول هغه ماشومان لیست کړئ چې لږترلږه %
ل کړئ چې ستاسو له کوره ایستل شوی وي او د پالونکي یې د پاملرنې مسولیت لرئ، څوک چې د شپږو میاشتو یا لږ وخت لپاره له کوره بهر وي. هر هغه ماشوم هم شام

 پاملرنې یا خپلوانو سره ځای په ځای شوی وي. که نور ځای ته اړتیا لرئ د کاغذ اضافي پاڼه وکاروئ.

 )تخلص، لومړی نوم، منځنی نوم( میړه/ښځه یا بل بالغ کس –نوم 

 

 (mm/dd/yyد زېږېدنې نېټه )

 

 د پیدایښت نوم

 

 خوندیتوب شمېرهد ټولنیز 

 

 ته غوښتنلیک ورکوئ؟ BadgerCare Plusایا 

 نه ☐ هو ☐

Family Planning Only Services  یواځې د کورنۍ پالن جوړونې(
 خدماتو( لپاره غوښتنه کوئ؟

 نه ☐ هو ☐

 جنسیت

 ښځه ☐ نارینه  ☐

 عارض سره اړیکه

 

 هسپانوي یا التیني نه ☐ هسپانوي یا التیني ☐توکم )اختیاري(: 

 توکم )اختیاري، یو یا ډېر انتخاب کړئ(

 تور/افریقایي امریکایي ☐ اسیایي ☐ سور پوستی امریکایي/بومي االسکایي ☐

 سپین ☐ هاوایي/د ارام ټاپو نور اوسېدونکي ☐

 نه ☐ هو ☐میاشتو کې بې کوره شوي یاست؟  12ایا تاسو اوس بې کوره یاست یا په تیرو 

 ستاسو مدني حالت څه دی؟

 کونډه ☐ مجرد ☐ هیڅکله واده نه دی کړی ☐ واده شوی ☐ په قانوني توګه جال شوی ☐ طالق شوی ☐ لغوه ☐

 ایا تاسو د امریکایی هندي قبیلې غړي یا د االسکا اصلي اوسېدونکی یاست؟

 نه ☐ هو ☐

 ضمیمه بشپړه کړئ. 9که هو، نو 

 است؟ی ړد خدمتونو ترالسه کولو و خهڅ رامګپرو ایيیروغت اريښد سور پوستان  ای ک،ینیکل لويیقب ویخدمتونو،  ایيید سور پوستانو روغت ېتاس ایا

 نه ☐ هو ☐

 ایا تاسو د هند د روغتیا ادارې، یو قبایلي کلینیک، یا د هند د ښاري روغتیا پروګرام څخه خدمات ترالسه کړي؟

 نه ☐ هو ☐

)کورنۍ پالن جوړولو یوازې  Family Planning Only Servicesیا د  BadgerCare Plusالندې پوښتنو ته یواځې هغه وخت ځواب ورکړئ که چیرې تاسو د 
 خدماتو( لپاره غوښتنه کوئ.

 ایا د متحده ایاالتو تبعه یاست؟

 نه ☐ هو ☐

 که ځواب مو نه وي، الندې پوښتنې بشپړ کړئ:

 شمېره څه ده؟ USCISد بهرنیانو نوملیکنه یا  ستاسې

 متحده ایاالتو ته کله د ژوند لپاره راغلئ؟

 نه ☐ هو ☐ایا تاسو تمویلونکی لرئ؟ 

پخوانی پوځی سره مو شوی ایا تاسې متحده ایاالتو پوځ کې فعاله دنده لرئ یا په عزت سره تقاعد شوی پخوانی پوځي یاست، فعاله دنده لرونکی یا په عزت سره تقاعد 
 واده کړی، د پخوانی پوځی د ژوند پاتې شوی ملګری یاست، یا د فعاله دنده لرونکي یا په عزت سره تقاعد شوي پخوانې پوځي ماشوم یاست؟

 نه ☐ هو ☐



APP BADGERCARE PLUS APPLICATION PACKET 
F-10182PA 

 پاڼه 10څخه  36د 

 ماشوم )تخلص، لومړی نوم، منځنی نوم( 1د  -نوم 

 

 (mm/dd/yyد زېږېدنې نېټه )

 

 د پیدایښت نوم

 

 خوندیتوب شمېرهد ټولنیز 

 

 ته غوښتنلیک ورکوئ؟ BadgerCare Plusایا 

 نه ☐ هو ☐

Family Planning Only Services  یواځې د کورنۍ پالن جوړونې(
 خدماتو( لپاره غوښتنه کوئ؟

 نه ☐ هو ☐

 جنسیت

 ښځه ☐ نارینه  ☐

 عارض سره اړیکه

 

 قومیت )اختیاري(

 غیر هسپانوي یا التیني ☐ هسپانوي یا التیني ☐

 توکم )اختیاري، یو یا ډېر انتخاب کړئ(

 تور/افریقایي امریکایي ☐ اسیایي ☐ سور پوستی امریکایي/بومي االسکایي ☐

 سپین ☐ هاوایي/د ارام ټاپو نور اوسېدونکي ☐

 ستاسو مدني حالت څه دی؟

 کونډه ☐ مجرد ☐ هیڅکله واده نه دی کړی ☐ واده شوی ☐ په قانوني توګه جال شوی ☐ طالق شوی ☐ لغوه ☐

 ایا تاسو د امریکایی هندي قبیلې غړي یا د االسکا اصلي اوسېدونکی یاست؟

 نه ☐ هو ☐

 ضمیمه بشپړه کړئ. 10که هو، نو 

 است؟ی ړد خدمتونو ترالسه کولو و خهڅ رامګپرو ایيیروغت اريښد سور پوستان  ای ک،ینیکل لويیقب ویخدمتونو،  ایيید سور پوستانو روغت ېتاس ایا

 نه ☐ هو ☐

 ایا تاسو د هند د روغتیا ادارې، یو قبایلي کلینیک، یا د هند د ښاري روغتیا پروګرام څخه خدمات ترالسه کړي؟

 نه ☐ هو ☐

 ایا دا ماشوم د پالونکي پاملرنې کې دی یا د خپلوانو سره ژوند کوي؟

 نه ☐ هو ☐

)کورنۍ پالن جوړولو یوازې  Family Planning Only Servicesیا د  BadgerCare Plusالندې پوښتنو ته یواځې هغه وخت ځواب ورکړئ که چیرې تاسو د 
 خدماتو( لپاره غوښتنه کوئ.

 ایا د متحده ایاالتو تبعه یاست؟

 نه ☐ هو ☐

 که ځواب مو نه وي، الندې پوښتنې بشپړ کړئ:

 شمېره څه ده؟ USCISبهرنیانو نوملیکنه یا ستاسې د 

 متحده ایاالتو ته کله د ژوند لپاره راغلئ؟

 نه ☐ هو ☐ایا تاسو تمویلونکی لرئ؟ 

پخوانی پوځی سره مو شوی ایا تاسې متحده ایاالتو پوځ کې فعاله دنده لرئ یا په عزت سره تقاعد شوی پخوانی پوځي یاست، فعاله دنده لرونکی یا په عزت سره تقاعد 
 واده کړی، د پخوانی پوځی د ژوند پاتې شوی ملګری یاست، یا د فعاله دنده لرونکي یا په عزت سره تقاعد شوي پخوانې پوځي ماشوم یاست؟

 نه ☐ هو ☐



APP BADGERCARE PLUS APPLICATION PACKET 
F-10182PA 

 پاڼه 11څخه  36د 

 ماشوم )تخلص، لومړی نوم، منځنی نوم( 2د  -نوم 

 

 (mm/dd/yyد زېږېدنې نېټه )

 

 د پیدایښت نوم

 

 خوندیتوب شمېرهد ټولنیز 

 

 ته غوښتنلیک ورکوئ؟ BadgerCare Plusایا 

 نه ☐ هو ☐

Family Planning Only Services  یواځې د کورنۍ پالن جوړونې(
 خدماتو( لپاره غوښتنه کوئ؟

 نه ☐ هو ☐

 جنسیت

 ښځه ☐ نارینه  ☐

 عارض سره اړیکه

 

 قومیت )اختیاري(

 غیر هسپانوي یا التیني ☐ هسپانوي یا التیني ☐

 توکم )اختیاري، یو یا ډېر انتخاب کړئ(

 تور/افریقایي امریکایي ☐ اسیایي ☐ سور پوستی امریکایي/بومي االسکایي ☐

 سپین ☐ هاوایي/د ارام ټاپو نور اوسېدونکي ☐

 ستاسو مدني حالت څه دی؟

 کونډه ☐ مجرد ☐ هیڅکله واده نه دی کړی ☐ واده شوی ☐ په قانوني توګه جال شوی ☐ طالق شوی ☐ لغوه ☐

 ایا تاسو د امریکایی هندي قبیلې غړي یا د االسکا اصلي اوسېدونکی یاست؟

 نه ☐ هو ☐

 ضمیمه بشپړه کړئ. 9که هو، نو 

 است؟ی ړد خدمتونو ترالسه کولو و خهڅ رامګپرو ایيیروغت اريښد سور پوستان  ای ک،ینیکل لويیقب ویخدمتونو،  ایيید سور پوستانو روغت ېتاس ایا

 نه ☐ هو ☐

 ایا تاسو د هند د روغتیا ادارې، یو قبایلي کلینیک، یا د هند د ښاري روغتیا پروګرام څخه خدمات ترالسه کړي؟

 نه ☐ هو ☐

 ایا دا ماشوم د پالونکي پاملرنې کې دی یا د خپلوانو سره ژوند کوي؟

 نه ☐ هو ☐

)کورنۍ پالن جوړولو یوازې  Family Planning Only Servicesیا د  BadgerCare Plusالندې پوښتنو ته یواځې هغه وخت ځواب ورکړئ که چیرې تاسو د 
 خدماتو( لپاره غوښتنه کوئ.

 ایا د متحده ایاالتو تبعه یاست؟

 نه ☐ هو ☐

 که ځواب مو نه وي، الندې پوښتنې بشپړ کړئ:

 شمېره څه ده؟ USCISبهرنیانو نوملیکنه یا ستاسې د 

 متحده ایاالتو ته کله د ژوند لپاره راغلئ؟

 نه ☐ هو ☐ایا تاسو تمویلونکی لرئ؟ 

پخوانی پوځی سره مو شوی ایا تاسې متحده ایاالتو پوځ کې فعاله دنده لرئ یا په عزت سره تقاعد شوی پخوانی پوځي یاست، فعاله دنده لرونکی یا په عزت سره تقاعد 
 واده کړی، د پخوانی پوځی د ژوند پاتې شوی ملګری یاست، یا د فعاله دنده لرونکي یا په عزت سره تقاعد شوي پخوانې پوځي ماشوم یاست؟

 نه ☐ هو ☐



APP BADGERCARE PLUS APPLICATION PACKET 
F-10182PA 

 پاڼه 12څخه  36د 

 ماشوم )تخلص، لومړی نوم، منځنی نوم( 3د  -نوم 

 

 (mm/dd/yyد زېږېدنې نېټه )

 

 د پیدایښت نوم

 

 خوندیتوب شمېرهد ټولنیز 

 

 ته غوښتنلیک ورکوئ؟ BadgerCare Plusایا 

 نه ☐ هو ☐

Family Planning Only Services  یواځې د کورنۍ پالن جوړونې(
 خدماتو( لپاره غوښتنه کوئ؟

 نه ☐ هو ☐

 جنسیت

 ښځه ☐ نارینه  ☐

 عارض سره اړیکه

 

 قومیت )اختیاري(

 غیر هسپانوي یا التیني ☐ هسپانوي یا التیني ☐

 توکم )اختیاري، یو یا ډېر انتخاب کړئ(

 تور/افریقایي امریکایي ☐ اسیایي ☐ سور پوستی امریکایي/بومي االسکایي ☐

 سپین ☐ هاوایي/د ارام ټاپو نور اوسېدونکي ☐

 ستاسو مدني حالت څه دی؟

 کونډه ☐ مجرد ☐ هیڅکله واده نه دی کړی ☐ واده شوی ☐ په قانوني توګه جال شوی ☐ طالق شوی ☐ لغوه ☐

 ایا تاسو د امریکایی هندي قبیلې غړي یا د االسکا اصلي اوسېدونکی یاست؟

 نه ☐ هو ☐

 ضمیمه بشپړه کړئ. 9که هو، نو 

 است؟ی ړد خدمتونو ترالسه کولو و خهڅ رامګپرو ایيیروغت اريښد سور پوستان  ای ک،ینیکل لويیقب ویخدمتونو،  ایيید سور پوستانو روغت ېتاس ایا

 نه ☐ هو ☐

 ایا تاسو د هند د روغتیا ادارې، یو قبایلي کلینیک، یا د هند د ښاري روغتیا پروګرام څخه خدمات ترالسه کړي؟

 نه ☐ هو ☐

 ایا دا ماشوم د پالونکي پاملرنې کې دی یا د خپلوانو سره ژوند کوي؟

 نه ☐ هو ☐

)کورنۍ پالن جوړولو یوازې  Family Planning Only Servicesیا د  BadgerCare Plusالندې پوښتنو ته یواځې هغه وخت ځواب ورکړئ که چیرې تاسو د 
 خدماتو( لپاره غوښتنه کوئ.

 ایا د متحده ایاالتو تبعه یاست؟

 نه ☐ هو ☐

 که ځواب مو نه وي، الندې پوښتنې بشپړ کړئ:

 شمېره څه ده؟ USCISبهرنیانو نوملیکنه یا ستاسې د 

 متحده ایاالتو ته کله د ژوند لپاره راغلئ؟

 نه ☐ هو ☐ایا تاسو تمویلونکی لرئ؟ 

پخوانی پوځی سره مو شوی ایا تاسې متحده ایاالتو پوځ کې فعاله دنده لرئ یا په عزت سره تقاعد شوی پخوانی پوځي یاست، فعاله دنده لرونکی یا په عزت سره تقاعد 
 واده کړی، د پخوانی پوځی د ژوند پاتې شوی ملګری یاست، یا د فعاله دنده لرونکي یا په عزت سره تقاعد شوي پخوانې پوځي ماشوم یاست؟

 نه ☐ هو ☐



APP BADGERCARE PLUS APPLICATION PACKET 
F-10182PA 

 پاڼه 13څخه  36د 

 ماشوم )تخلص، لومړی نوم، منځنی نوم( 4د  -نوم 

 

 (mm/dd/yyد زېږېدنې نېټه )

 

 د پیدایښت نوم

 

 خوندیتوب شمېرهد ټولنیز 

 

 ته غوښتنلیک ورکوئ؟ BadgerCare Plusایا 

 نه ☐ هو ☐

Family Planning Only Services  یواځې د کورنۍ پالن جوړونې(
 خدماتو( لپاره غوښتنه کوئ؟

 نه ☐ هو ☐

 جنسیت

 ښځه ☐ نارینه  ☐

 عارض سره اړیکه

 

 قومیت )اختیاري(

 غیر هسپانوي یا التیني ☐ هسپانوي یا التیني ☐

 توکم )اختیاري، یو یا ډېر انتخاب کړئ(

 تور/افریقایي امریکایي ☐ اسیایي ☐ سور پوستی امریکایي/بومي االسکایي ☐

 سپین ☐ هاوایي/د ارام ټاپو نور اوسېدونکي ☐

 ستاسو مدني حالت څه دی؟

 کونډه ☐ مجرد ☐ هیڅکله واده نه دی کړی ☐ واده شوی ☐ په قانوني توګه جال شوی ☐ طالق شوی ☐ لغوه ☐

 ایا تاسو د امریکایی هندي قبیلې غړي یا د االسکا اصلي اوسېدونکی یاست؟

 نه ☐ هو ☐

 ضمیمه بشپړه کړئ. 9که هو، نو 

 است؟ی ړد خدمتونو ترالسه کولو و خهڅ رامګپرو ایيیروغت اريښد سور پوستان  ای ک،ینیکل لويیقب ویخدمتونو،  ایيید سور پوستانو روغت ېتاس ایا

 نه ☐ هو ☐

 ایا تاسو د هند د روغتیا ادارې، یو قبایلي کلینیک، یا د هند د ښاري روغتیا پروګرام څخه خدمات ترالسه کړي؟

 نه ☐ هو ☐

 ایا دا ماشوم د پالونکي پاملرنې کې دی یا د خپلوانو سره ژوند کوي؟

 نه ☐ هو ☐

)کورنۍ پالن جوړولو یوازې  Family Planning Only Servicesیا د  BadgerCare Plusالندې پوښتنو ته یواځې هغه وخت ځواب ورکړئ که چیرې تاسو د 
 خدماتو( لپاره غوښتنه کوئ.

 ایا د متحده ایاالتو تبعه یاست؟

 نه ☐ هو ☐

 که ځواب مو نه وي، الندې پوښتنې بشپړ کړئ:

 شمېره څه ده؟ USCISبهرنیانو نوملیکنه یا ستاسې د 

 متحده ایاالتو ته کله د ژوند لپاره راغلئ؟

 نه ☐ هو ☐ایا تاسو تمویلونکی لرئ؟ 

پخوانی پوځی سره مو شوی ایا تاسې متحده ایاالتو پوځ کې فعاله دنده لرئ یا په عزت سره تقاعد شوی پخوانی پوځي یاست، فعاله دنده لرونکی یا په عزت سره تقاعد 
 واده کړی، د پخوانی پوځی د ژوند پاتې شوی ملګری یاست، یا د فعاله دنده لرونکي یا په عزت سره تقاعد شوي پخوانې پوځي ماشوم یاست؟

 نه ☐ هو ☐



APP BADGERCARE PLUS APPLICATION PACKET 
F-10182PA 

 پاڼه 14څخه  36د 

 نور معلومات –برخه  4

ځواب هو وي، تاسو باید الندې ضمیمو ته الړ شئ او هغه برخه بشپړه کړئ چې تاسو باید د الندې لیست شوي هرې پوښتنې لپاره هو یا نه ځواب ورکړئ. که ستاسو 
 اشاره ورته شوې.

A.  ایا تاسو یا ستاسو په کور کې څوک غواړئ دFoodShare لپاره غوښتنه وکړئ؟ 

 نه ☐ هو ☐

 ډک کړئ. F-16019Aد راجسټریشن فورمه،  FoodShare Wisconsinکه هو، په دې غوښتنلیک کې د 

B. ستاسو په کور کې څوک پالن لري چې د سږکال ترالسه شوي عاید لپاره د مالیې بیرته ستنیدنه ثبت کړي؟ آیا 

 نه ☐ هو ☐

)کورنۍ پالن جوړونې یواځیني خدماتو( لپاره غوښتنه  Family Planning Only Servicesضمیمه )د مالیاتو معلومات( ډګه کړئ. که تاسو د  6که هو، د 
 ضمیمه )د مالیاتو معلومات( بشپړ کړئ. 6ا نلرئ د کوئ، تاسو اړتی

C. ایا څوک د معاش، د لوړو زده کړو لګښتونه، د کسر وړ ازاد کاروبار مالیه، د تحصیلي پور سود، او نور ورکوي؟ 

 نه ☐ هو ☐

 ضمیمه )د مالیاتو تخفیف( بشپړه کړئ 1که هو، د 

D.  په حکم، -کلنۍ کې یي د پالونکي پاملرنې، د محکمې 18ایا ستاسو په کور کې داسې څوک و چې د هغه/هغې پهKinship Care یا مالي مرستې سرپرستي کوله؟ 

 نه ☐ هو ☐

  که هو، د شخص/اشخاصو نومونه 

E. ایا ستاسو په کور کې څوک امیندواره دی؟ 

 نه ☐ هو ☐

 ضمیمه )امیندواره میرمنې( دګه کړئ. 2که هو، 

F.  کالو څخه کم وي، )د نه زیږیدلو ماشومانو په ګډون( حقیقي یا پالونکي مور یا پالر لري چې په کور کې ژوند نه کوي؟ 18یې د آیا کوم ماشومان چې عمرونه 

 نه ☐ هو ☐

 که هو، ایا یو دلیل شتون لري چې تاسو نه غواړئ د غایبو والدینو په اړه معلومات وړاندې کړئ؟

 نه ☐ هو ☐

G. وک په دې میاشت یا راتلونکې میاشت کې له دندې څخه عاید ترالسه کړي؟آیا ستاسو په کور کې به څ 

 نه ☐ هو ☐

 ضمیمه )دندې( بشپړه کړئ،. 3که هو، 

H. ساس یي که معلومه شي چې ستاسو د ماشوم عمر د عاید له حد څخه ډیر دی یا د ګمارونکي لخوا تمویل شوي روغتیا بیمې ته السرسی لري چیرې چې پر ا
د  BadgerCare Plusپه کسر کې شامل کړئ؟ )د  BadgerCare Plusبیمه تادیه کوي، ایا تاسو غواړئ خپل ماشوم د  80%کارګمارونکی لږترلږه 

 صفحې ته مراجعه وکړئ( 2مجرایي وړ په اړه د نورو معلوماتو لپاره 

 نه ☐ هو ☐

  که هو، د ماشوم/نومونه نوم څه دی؟ 

I. ایا ستاسې کور کې کوم څوک شخصي کار کوي؟ 

 نه ☐ هو ☐

 ضمیمه )ازاد کاروبار( بشپړه کړئ. 4aکه هو، د 

J.  سرچینې څخه عاید ترالسه کوي؟ د دا ډول عاید بیلګې په دې ډول دي لکه ټولنیز امنیت، ساتنه/معاش، د بیکارۍ ایا ستاسو په کور کې څوک د دندې پرته له بلې
 ضمیمه )نور عاید( بشپړ کړئ. 4bبیمه، معیوبیت یا ناروغ معاش، او نور. که هو، د 

 نه ☐ هو ☐

K. ې لرله؟ایا څوک اوس طبي یا روغتیایي بیمه لري، یا یي په تیرو دریو میاشتو ک 

 نه ☐ هو ☐

 ضمیمه )روغتیایي بیمه( بشپړ کړئ. 5aکه هو، د 

L. ایا ستاسو په کور کې څوک کولی شي د کار ګومارونکي له الرې روغتیایي بیمه ترالسه کړي مګر د هغې لپاره یې غوښتنه نه ده کړي؟ 

 نه ☐ هو ☐

 ضمیمه ډکه کړئ. 5bکه هو، 
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M.  ایا ستاسو په کور کې څوک دMedicare A  برخه او/یاB برخه ترالسه کوي؟ 

 نه ☐ هو ☐

 ضمیمه )شتمني(، ډکه کړئ. 8)طبي سپما پروګرام( لپاره غوښتنه وکړي،  Medicare Savings Programکه هو او دا کس بیا هم غواړي د 

N. ایا څوک تمه لري چې د دوی عاید به له یوې میاشتې څخه بلې میاشت کې بدل شي؟ 

 نه ☐ هو ☐

 ضمیمه )کلنی عاید( ډک کړئ. 10که هو، د 

 السلېک –برخه  5

 مهرباني وکړئ د السلیک کولو دمخه الندې بیانات ولولئ. که تاسو د دې غوښتنلیک په کومه برخه نه پوهیږئ، خپلې ادارې سره اړیکه ونیسئ.

او هره ضمیمه لوستلې او درک کړی، او زما د غوره پوهې سره سم، هغه معلومات چې ما د قانون او/یا د دروغو د جزا له مخې، زه اعالن کوم چې ما دا غوښتنلیک 
ترڅو چې هغه څه چې ما  ورکړي دي ریښتیا، سم او بشپړ دي. زه غلطو معلوماتو ورکولو یا قوانینو ماتولو په سزا پوهېږم. زه پوهیږم چې زه باید ثبوت وړاندې کړم

زه باید ټول هغه ګټې چې زما په استازیتوب ورکړل شوې، او د بدلون په راپور یا د سمو او بشپړو مالوماتو وړاندې کولو په برخه ویلي دي ریښتیا دي. زه پوهیږم چې 
 کې زما د اشتباه له امله په غلط ډول صادر شوي، بیرته تادیه کوم.

 سره موافق یم.زه په خپلو حقونو او همداراز په خپلو مسؤلیتونو پوهېږم، او د هغوی د مراعاتولو 

همداراز، زه پوهیږم چې زه زه پوهیږم چې فدرالي مقررات دا بیانوي چې ټول هغه معلومات چې ما ورکړي، باید بیاکتنه یي وشي او د دولتي کارمندانو لخوا تایید شي. 
یا نورو معلوماتو ترالسه کولو لپاره، زما لخوا اضافي اجازې  باید د دولت او فدرالي کارمندانو سره بشپړه همکاري وکړم ،که چیرې زما قضیه وڅېړل شي. د کوم ثبوت

 ته اړتیا نشته.

طبي لګښتونه نه ورکوي خو دریم اړخ، لکه د خصوصي روغتیا بیمې شرکت یا یو څوک چې ما ټپي کوي باید دغه لګښتونه  BadgerCare Plusزه پوهیږم چې 
  Wisconsin Department of Health Servicesخپل حقوق د  ېاندړپر و اتویتاد ولډد هر  خهڅامله زه دمسؤول شخص  ېله همدتادیه کړي. 

(Wisconsin ته د تادېخدماتو ادار ایروغت )ېورکوم چ ېپور ېانداز ېتر هغ اتوی BadgerCare Plus دا کار زما په ټولو  دي. يړلپاره ورک ېپاملرن ېزما د طب
د روغتون او روغتیایي بیمې پالیسي څخه نیولې تر هغه تادیاتو پورې شامل دي چې د حادثې څخه وروسته د جوړجاړي  کم عمره کوچنیانو پلي کېږي. په دې تادیاتو کې

 په توګه ترالسه شوي دي.

معلوماتو  )روغتیا خدماتو ادارې( ته اجازه ورکوي چې د هر هغه Department of Health Servicesزه پوهیږم چې زما السلیک محلي ادارې او د ویسکانسن د 
 تر قانون الندې صالحیت ورکړل شوی. Wisconsinد مناسب مدیریت لپاره اړین وي، لکه څرنګه چې د  BadgerCare Plusغوښتنه وکړي چې د 

فدرالي روغتیا بیمې کې د شمولیت شرایط/مقررات پوره نه کړم، اداره ممکن زما معلومات د  Medicaidاو/یا  BadgerCare Plusزه پوهیږم که چېري که زه په 
 ه نه.بازار ته واستوي. بازار دا معلومات کاروي ترڅو وګوري چې ایا زه د شخصي روغتیا بیمې لپاره د پیسو ورکولو کې مرسته ترالسه کولی شم ک

 عارض یا صالحیت لرونکی استازی — السلیک

 

 د السلیک نیټه
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 د مالیاتو کسرونه –ضمیمه  1

. ئړترالسه ک ېک هیمال دونکيېراستن رتهییي په ب ېتاس ېچ ۍتمه لر فید کسر/تخف ېمالی ېکال لپاره، د کوم ېتاسو د د ېچ استیته ووا ږمو وڅتر ئړک هښپه ن ېخان
 ږد ل ېد سپارلو پالن نلري. تاس اتوید مال یکه دو ید زده کونکي د پور سود(، حت ه،ګلري )د مثال په تو تګښل ېچ ئړک هښشئ د هر هغه چا لپاره "هو" په ن یتاسو کول

 شئ. یکتل حیعام مالي کسرونو تشر ږد ل ېجدول ک حیعام مالي کسرونو د تشر

 څو ځلې؟ څومره؟ څوک دا کسر ترالسه کوي؟ د مالیاتو د کسر ډول

 معاش ورکړل شوی

 نه ☐ هو ☐

   

 د لوړو زده کړو لګښتونه

 نه ☐ هو ☐

   

 مالیهد ازاد کار د کسر وړ 

 نه ☐ هو ☐

   

 د زده کونکي د پور سود

 نه ☐ هو ☐

   

 دا ډیر لږ معمول د مالیې کسر دی:

 څو ځلې؟ څومره؟ څوک دا کسر ترالسه کوي؟ د مالیاتو د کسر ډول

 د کورني تولید فعالیتونو کسر

 نه ☐ هو ☐

   

 د فیس پر بنسټ مامورینو د مالیاتو د کسر لګښتونه

 نه ☐ هو ☐

   

 د انفرادي تقاعد حساب ونډه

 نه ☐ هو ☐

   

 د سوداګریز ملکیت د پلور څخه تاوان

 نه ☐ هو ☐

   

 د نظامي زیرمو د مالیاتي کسر لګښتونه

 نه ☐ هو ☐

   

Net Operating Loss )د خالص عملیاتي زیان( (NOL) 

 نه ☐ هو ☐

   

 څخه بهر لګښتونهد دندې اړوند تګ لپاره د جیب 

 نه ☐ هو ☐

   

 له وخت مخکې د سپما څخه وتلو جزا

 نه ☐ هو ☐

   

 د اجرای هنرمندانو د مالیاتي کسر لګښتونه

 نه ☐ هو ☐

   

 د ازاد کار روغتیایي بیمې د پالن ونډه

 نه ☐ هو ☐

   

 د ازاد کار پر اساس د تقاعد پالن ونډه

 نه ☐ هو ☐

   

 ښوونکو د مالیاتي کسر لګښتونهد 

 نه ☐ هو ☐

   

 نور د اجازې وړ کتبي کسرونه

 نه ☐ هو ☐

  د کسر تشریح: 
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 د لږ عام مالي کسرونو تشریح

 تشریح د مالیاتو د کسر ډول

پنځولي دي یو کسر دی. د شخصي کار لرونکو کسانو لپاره چې متحده ایاالتو کې یي توکي تولید یا  د کورني تولید فعالیتونو کسر
 تولید مثالونه دي:

 ملکیت •
 طبیعي ګاز •
 د څښاک اوبه •
 

 د پنځونو مثالونه دي:

 سافټ وییر جوړول •

 ثبتول •

 فلم •

په دې د فیس پر بنسټ چارواکو لپاره چې له خپل جېب څخه سوداګریز لګښتونه لري یو کسر دی.  د فیس پر بنسټ مامورینو د مالیاتو د کسر لګښتونه
 کې هغه لګښتونه چې د استخداموونکي له لوري تادیه شوي شامل نه دي.

 د فیس پر بنسټ چارواکو مثالونو کې شامل دي:

 روجانیون •

 د ولسوالۍ کمېشنران •

 قاضیان •

 د سولې قاضیان •

 حاکم •

 پولیس •

 د اسنادو ثبت کوونکی •

 د ودانۍ مفتش •

 .ورئګو 2106فورمه  IRSیاست،  ړو ایا ېچ استینه  هډاډکه 

 ېتبادل اید پلور  تنڅښلپاره یي  ۍرګد سودا ېچ تید هغه ملک ېشخصي کار لرونکو کسانو ته چ تاوان خهڅد پلور  تیملک زیرګد سودا
 .یکسر د ویوي  یدلیل انیز خهڅ

Net Operating Loss (انیز اتيی)د خالص عمل(NOL)   شي یداېک یکسرونه ولري، هغو رډې خهڅ دیکس د کال لپاره عا ویکه Net Operating Loss 
 ویشي. که  یدلېکسر ک خهڅ دیکلونو له عا اید بل کال  NOL .ولري(NOL) (انیز اتيی)خالص عمل

 .ئړک هښپه ن ټاګولري، دغه چو NOL یشو دولېږل خهڅکس له بل کال 

IRS د NOL  ول،ډلري. په عمومي  نیقوان رېشم ویلرلو لپاره NOL ۍرګسودا ېلرونک تنڅښ وی 
 NOL د ېلري چ نیهمداراز دا قوان IRS .يېږک تهځله امله رامن انیز ېچلولو ک تیکرایي ملک ای

د  رډې خهڅ ګټې یېد سرما ېتاس ه،ګشي محدودوي. د مثال په تو یدلېکسر ک هڅ ېپر مهال دا چ
لپاره  انونویز ېوروسته مالي کلونو ک خهڅ 2017له  ره،ېسرب ې. له دیکسر کول ېنش انیز یېسرما

 .یدلېاتینشي ز خهڅ %80 دیعا ړو یېکسرونه د مال NOL د

 ولوړبشپ 536خپرونه  IRSاو  1040فورمه  IRSنورو معلوماتو لپاره، لطفاً د  وندړا NOL د
 .ورئګو ېوونښلپاره الر

د  دیبا هډ. دغه کړېک هیتاد خهڅ بېج په موخه یي له خپل دوېک هډلپاره ک ېد دند ېهغو خلکو لپاره چ تونهګښبهر ل خهڅ بیلپاره د ج ګت وندړا ېد دند
 یپخوان ید هغو دیدنده با ېنو ره،ېسرب ې. له دلولیپ ېدند ېلپاره وي، لکه د نو ېموخ وندړا ېدند

 ید هغو اودنده ونه لري،  ېمخک یهغو ېچ ي،ېږوي. دا هم حساب ېلر لهیم 50 خهڅ ېکور او دند
 وي ېلر لهیم 50 خهڅکور  یپخوان یدنده د هغو ېنو

 .يېږوي نه کارول ک ړېک هیتاد تونهګښل دوېک هډد ک یاستخداموونک ید هغو ېرېکسر که چ دغه

د هغو جریمو چې بانک ته له وخت وړاندې د هغو پیسو چې باید ټاکلې مودې لپاره پاتې  وتلو جزا خهڅد سپما  ېله وخت مخک
 شوې وې ویستلو له امله تادیه شوې وي. په دې کې شامل دي:

 سپما حسابد وخت  •

 د امانت سند •

 کلنۍ اداینه •
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د اجرا کوونکو هنرمندانو لپاره چې خپل هنر لپاره له خپل جېب څخه سوداګریز لګښتونه  تونهګښکسر ل اتيیهنرمندانو د مال ید اجرا
ولري یو کسر دی. په دې کې هغه لګښتونه چې د هغوی استخداموونکي له لوري تادیه 

 هغه مهال چې الندیني ټول رښتیا وي کارول کېدی شي:شوي دي شامل نه دي. دا یوازې 

تادیه کړل کار  $200هغوی دوه استخداموونکو لپاره چې هر یو یي لږ تر لږه  •
 وکړ. 

 څخه ډېر ونه ګټل. $16,000هغوی د خپل کار لپاره له  •

 څخه ډېر نه و. 10%د هغوی خپل جېب څخه لګښت د هغوی عوایدو  •

 وګورئ. 2106فورمه  IRSست، که ډاډه نه یاست چې ایا وړ یا

شخصي کار لرونکي کسانو لپاره چې د شخصي کار لرونکو کسانو تقاعد یا سپما پالن  هډد پالن ون ېمیب ایيید ازاد کار روغت
 جوړولو کې ونډه اخلي. په دې کې شامل دي:

• Simplified Employee Pension  )د کارکوونکو ساده شوی تقاعد(
(SEPپالن ) 

• Savings Incentive Match Plan for Emplyees  کارکوونکو لپاره د(
 (SIMPLE) سپما هڅونې د تطابق پالن(

 د وړ پالن مرستې •

 ېک ې. په دیکسر د ویلري  تونهګښل خهڅ بېله ج ېپور 250$تر  ېلپاره چ وونکوښ K-12د  تونهګښکسر ل اتيید مال وونکوښد 
 شوي شامل نه دي. هید استخداموونکي له لوري تاد ېچ تونهګښهغه ل

 نورو ثبت شویو کسرونو کې شامل: کتبي کسرونه ړو ېنور د اجاز

)روغتیایي سپما حسابونو(  Archer Medical Savings Accountsد  •
 سره مرستې

 کرایو او امتیازاتو لپاره کسرونه •

 د ژوند کرایه یا د ملکیت عاید څخه ګټه اخیستونکو ځانګړې کسرونه •

تادیه چې استخدام کوونکی ته ورکړل شوي وي ځکه د منطفه پالوي کاري  •
 چې د منصفه هیئت غړي ته د دندې پر مهال معاش ورکړل شوی و

 د ځنګل بیارغونې لګښتونه •

 د تعصب د شکایتونو لګښتونه •

 افشا کوونکو ته جایزې لپاره د وکیل فیس •

 سره مرسته )c()18()D(501د تقاعد پالنونو برخه  •

 پالنونو سره د ځانګړو روحانیونو مرسته (b)403د برخه  •

 وګورئ. 1040فورمه  IRSکه ډاډه نه یاست چې ایا وړ یاست، 
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 ېرمنیم ندوارهیام –مهیضم 2
 وکاروئ. هڼوي، اضافي پا ایتړته ا یاځ رډیلپاره  ېبرخ ېکه د هر

 هښځ ندوارهیام

 نوم ېرمنیم ندوارهید ام

 

 (mm/dd/yy) هیټن ونیږد ز

 

 .يیږشمیر ماشومانو تمه ک ومرهڅوالدتونه وي، د  وڅکه 

 

 نوم ېرمنیم ندوارهید ام

 

 (mm/dd/yy) هیټن ونیږد ز

 

 .يیږشمیر ماشومانو تمه ک ومرهڅوالدتونه وي، د  وڅکه 

 

 نوم ېرمنیم ندوارهید ام

 

 (mm/dd/yy) هیټن ونیږد ز

 

 .يیږشمیر ماشومانو تمه ک ومرهڅوالدتونه وي، د  وڅکه 
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 دنده –ضمیمه 3

 دنده

ه کړي. د غیر نقدي عاید دا برخه ستاسو په کور کې د هر هغه چا لپاره ډکه کړئ چې پدې میاشت یا راتلونکي میاشت کې به د دندې څخه عاید یا غیر نقدي عاید ترالس
که نور کې وړیا استوګنځای ترالسه کوي. څخه زمونږ مطلب هغه دنده ده چې د پیسو پر ځای توکي یا خدمات تادیه کوي. د مثال په توګه، یو څوک چې د کار په بدل 

 ځای ته اړتیا لرئ د کاغذ اضافي پاڼه وکاروئ.

 د ګمارل شوي کس نوم )تخلص، لومړی نوم، منځنی نوم( – 1دنده 

 

 د کار پیل نیټه

 د استخدامونکي نوم

 

 د استخدامونکي پته

 

 ښار

 

 ایالت

 

 زېپ کوډ

 

 ایا دا سړی په اعتصاب کې دی؟

 نه ☐ هو ☐

 دا سړی هره اونۍ څو ساعته کار کوي؟

 ي؟ېږمعاش ورکول ک ایدغه کس ته پر ساعت  ایا

 معاش ☐ پر ساعت ☐

که د ساعت په حساب مزد ورکول 
 کېږي، هر ساعت څومره؟

$ 

 که معاش، هره میاشت څومره؟

$ 

 ایا دا سړی نغدې پیسې او/یا الرښوونې ترالسه کوي؟

 نه ☐ هو ☐

 میاشت څومره؟که هو، هره 

$ 

 ایا دا سړی بونس او/یا کارمزد ترالسه کوي؟

 نه ☐ هو ☐

 که هو، هره میاشت څومره؟

$ 

 څو ځلې دا سړی پیسې ورکوي؟

 په میاشت کې یو ځل ☐ په هره میاشت کې دوه ځل  ☐  په هرو دوه اونیو کې ☐ په اونیز ډول ☐

  نور، تشریح:  ☐

 د دندې ډول

 لنډمهاله ☐ دایمي ☐

 د دندې سرلیک

 کارمند ☐ مدیر ☐

 (mm/dd/yyکه چیرې کار پای ته رسېدلی وي، د پای نېټه )

 

 د وروستي معاش نیټه

 

 د وروستي معاش اندازه

$ 

 ایا دا سړی مهاجر کارګر دی؟

 نه ☐ هو ☐

 معاشونو څخه تر مالیاتو مخکې اخیستي دي.ټول هغه کسرات لیست کړئ چې استخدام شوې کس د دې دندې لپاره د خپلو 

 څو ځلې؟ څومره؟ د مالیې څخه مخکې د کسر ډول

 د ماشوم پاملرنې سپما حساب

 نه ☐ هو ☐

$  

 د ډله ایز ژوند بیمه

 نه ☐ هو ☐

$  

 د روغتیا بیمې پاداش

 نه ☐ هو ☐

$  

 د روغتیا سپما حسابونه

 نه ☐ هو ☐

$  

 حمل و نقل لګښتونهد پارکینګ او 

 نه ☐ هو ☐

$  
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 د تقاعد ونډې

 نه ☐ هو ☐

$  

 د ګمارل شوي کس نوم )تخلص، لومړی نوم، منځنی نوم( – 2دنده 

 

 (mm/dd/yyد کار پیل نیټه )

 

 د استخدامونکي نوم

 

 د استخدامونکي پته

 

 ښار

 

 ایالت

 

 زېپ کوډ

 

 ایا دا سړی په اعتصاب کې دی؟

 نه ☐ هو ☐

 دا سړی هره اونۍ څو ساعته کار کوي؟

 ي؟ېږمعاش ورکول ک ایدغه کس ته پر ساعت  ایا

 معاش ☐ پر ساعت ☐

که د ساعت په حساب مزد ورکول 
 کېږي، هر ساعت څومره؟

$ 

 که معاش، هره میاشت څومره؟

$ 

 ایا دا سړی نغدې پیسې او/یا الرښوونې ترالسه کوي؟

 نه ☐ هو ☐

 میاشت څومره؟که هو، هره 

$ 

 ایا دا سړی بونس او/یا کارمزد ترالسه کوي؟

 نه ☐ هو ☐

 که هو، هره میاشت څومره؟

$ 

 څو ځلې دا سړی پیسې ورکوي؟

 په میاشت کې یو ځل ☐ په هره میاشت کې دوه ځل  ☐  په هرو دوه اونیو کې ☐ په اونیز ډول ☐

  نور، تشریح:  ☐

 د دندې ډول

 لنډمهاله ☐ دایمي ☐

 د دندې سرلیک

 کارمند ☐ مدیر ☐

 (mm/dd/yyکه چیرې کار پای ته رسېدلی وي، د پای نېټه )

 

 د وروستي معاش نیټه

 

 د وروستي معاش اندازه

$ 

 ایا دا سړی مهاجر کارګر دی؟

 نه ☐ هو ☐

 معاشونو څخه تر مالیاتو مخکې اخیستي دي.ټول هغه کسرات لیست کړئ چې استخدام شوې کس د دې دندې لپاره د خپلو 

 څو ځلې؟ څومره؟ د مالیې څخه مخکې د کسر ډول

 د ماشوم پاملرنې سپما حساب

 نه ☐ هو ☐

$  

 د ډله ایز ژوند بیمه

 نه ☐ هو ☐

$  

 د روغتیا بیمې پاداش

 نه ☐ هو ☐

$  

 د روغتیا سپما حسابونه

 نه ☐ هو ☐

$  

 حمل و نقل لګښتونهد پارکینګ او 

 نه ☐ هو ☐

$  

 د تقاعد ونډې

 نه ☐ هو ☐

$  
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 د ګمارل شوي کس نوم )تخلص، لومړی نوم، منځنی نوم( – 3دنده 

 

 (mm/dd/yyد کار پیل نیټه )

 

 د استخدامونکي نوم

 

 د استخدامونکي پته

 

 ښار

 

 ایالت

 

 زېپ کوډ

 

 ایا دا سړی په اعتصاب کې دی؟

 نه ☐ هو ☐

 دا سړی هره اونۍ څو ساعته کار کوي؟

 ي؟ېږمعاش ورکول ک ایدغه کس ته پر ساعت  ایا

 معاش ☐ پر ساعت ☐

که د ساعت په حساب مزد ورکول 
 کېږي، هر ساعت څومره؟

$ 

 که معاش، هره میاشت څومره؟

$ 

 ایا دا سړی نغدې پیسې او/یا الرښوونې ترالسه کوي؟

 نه ☐ هو ☐

 میاشت څومره؟که هو، هره 

$ 

 ایا دا سړی بونس او/یا کارمزد ترالسه کوي؟

 نه ☐ هو ☐

 که هو، هره میاشت څومره؟

$ 

 څو ځلې دا سړی پیسې ورکوي؟

 په میاشت کې یو ځل ☐ په هره میاشت کې دوه ځل  ☐  په هرو دوه اونیو کې ☐ په اونیز ډول ☐

  نور، تشریح:  ☐

 د دندې ډول

 لنډمهاله ☐ دایمي ☐

 د دندې سرلیک

 کارمند ☐ مدیر ☐

 (mm/dd/yyکه چیرې کار پای ته رسېدلی وي، د پای نېټه )

 

 د وروستي معاش نیټه

 

 د وروستي معاش اندازه

$ 

 ایا دا سړی مهاجر کارګر دی؟

 نه ☐ هو ☐

 معاشونو څخه تر مالیاتو مخکې اخیستي دي.ټول هغه کسرات لیست کړئ چې استخدام شوې کس د دې دندې لپاره د خپلو 

 څو ځلې؟ څومره؟ د مالیې څخه مخکې د کسر ډول

 د ماشوم پاملرنې سپما حساب

 نه ☐ هو ☐

$  

 د ډله ایز ژوند بیمه

 نه ☐ هو ☐

$  

 د روغتیا بیمې پاداش

 نه ☐ هو ☐

$  

 د روغتیا سپما حسابونه

 نه ☐ هو ☐

$  

 حمل و نقل لګښتونهد پارکینګ او 

 نه ☐ هو ☐

$  

 د تقاعد ونډې

 نه ☐ هو ☐

$  
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A4 ازاد کار – ضمیمه 

 ازاد کار

یو کس څخه ډېر د  لطفاً موږ ته له شخصي کار څخه هر هغه عاید چې تاسې او/یا ستاسې کورنۍ کې یي څوک ترالسه کوي ووایاست. که نور ځای ته اړتیا وي یا له
 سوداګرۍ لرئ، د کاغذ یوه جال پاڼه وکاروئ.شخصي کار 

 1شخصي کار 

 د شخصي کار لرونکی کس نوم

 

 د سوداګرۍ نوم

 

 د سوداګرۍ ادرس

 

 زه نه پوهیږم ☐واحد ملکیت   ☐کارپوریشن   S ☐شراکت   ☐د سوداګرۍ د مالکیت ډول: 

 د پیل نېټهد سوداګرۍ  د سوداګرۍ بڼه )مثالً، فارم، ورځنۍ پاملرنې کور(

 نه ☐ هو☐ایا سوداګرۍ مالیات ورکړی؟  

 که هو، وروستۍ مالیات د کوم مالیات کال لپاره ورکړل شول؟

 زه نه پوهیږم ☐نه   ☐هو  ☐آیا سوداګرۍ په عاید یا لګښتونو کې د پام وړ بدلون درلود؟ 

وکړئ مونږ ته د ترالسه شوي عاید په اړه معلومات راکړئ مخکې لدې چې اخراجات ځیني وباسئ.  په اوسط ډول، دغه سوداګري میاشت کې څومره عاید لري؟ مهرباني 
$ 

 په اوسط ډول، دا کاروبار هره میاشت ټول څومره لګښتونه لري؟  $

 په اوسط ډول، دغه کس په میاشت کې څو ساعت دغې سوداګرۍ لپاره کار کوي؟

 2شخصي کار 

 د شخصي کار لرونکی کس نوم

 

 سوداګرۍ نوم د

 

 د سوداګرۍ ادرس

 

 زه نه پوهیږم ☐واحد ملکیت   ☐کارپوریشن   S ☐شراکت   ☐د سوداګرۍ د مالکیت ډول: 

 د سوداګرۍ د پیل نېټه د سوداګرۍ ډول )د مثال په توګه، فارم، د کور ورځنۍ پاملرنه(

 نه ☐ هو☐ایا سوداګرۍ مالیات ورکړی؟  

 مالیات د کوم مالیات کال لپاره ورکړل شول؟که هو، وروستۍ 

 زه نه پوهیږم ☐نه   ☐هو  ☐آیا سوداګرۍ په عاید یا لګښتونو کې د پام وړ بدلون درلود؟ 

اخراجات ځیني وباسئ.  په اوسط ډول، دغه سوداګري میاشت کې څومره عاید لري؟ مهرباني وکړئ مونږ ته د ترالسه شوي عاید په اړه معلومات راکړئ مخکې لدې چې 
$ 

 په اوسط ډول، دا کاروبار هره میاشت ټول څومره لګښتونه لري؟  $

 په اوسط ډول، دغه کس په میاشت کې څو ساعت دغې سوداګرۍ لپاره کار کوي؟
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 4B ضمیمه – نور عاید

 نور عاید

غړي یي هره میاشت ترالسه کوئ )پرته د ماشوم مالتړ، اضافي امنیتي عاید، د  مهرباني وکړئ ټول هغه عایدات الندې لیست کړئ چې تاسو او/یا ستاسو د کورنۍ
 کارګرانو خساره، د تجربه لرونکو ګټو او ډالۍ/پیسې چې له بل کس څخه ترالسه شوې وي(.

 میاشتنی ناخالص مقدار د هغه کس نوم چې دا عاید ترالسه کوي )تخلص، لومړی نوم، منځنی نوم( د عاید بڼه

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 
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 روغتیایي بیمه – 5Aضمیمه 

 د روغتیا بیمه

 الندې فورمې ډکې کړئ که یو څوک اوس طبي یا روغتیا بیمه لري، یا په تیرو دریو میاشتو کې.

 یلرونک سيیپال –نوم 

 

 د پالیسۍ شمیره

 

 د پیل نیټه

 

 په توګه د سیلور/سپینو زرو پالن(د پالن نوم )د مثال 

 

 د بیمې شرکت نوم

 

 د بیمې شرکت پته

 

 ښار

 

 ایالت

 

 زېپ کوډ

 

 څوک د دې پالیسې تر پوښښ الندې دي یا و )د کورنۍ د غړو نومونه(

 

 ایا دا پوښښ په تیرو دریو میاشتو کې پای ته رسیدلی؟

 نه ☐ هو ☐

 کې پای ته رسیدلی؟که هو، هغه کومه نېټه وه چې پوښښ په 

 

 ولې پوښښ ختم شو؟

 

 ایا دا بیمه د ډاکټر خدمتونه تر پوښښ الندې راولي؟

 نه ☐ هو ☐

 ایا دا بیمه د اوسني کارګمارونکي لخوا چمتو شوې ده/وه؟

 نه ☐ هو ☐

 که نه، موږ ته د بیمې سرچینه ووایاست:

 د تقاعد روغتیا پالن ☐ د دوام پوښښ  COBRAد  ☐

 TRICARE ☐ د خصوصي بیمې پالن ☐

 د تجربه لرونکو روغتیایی ادارې پروګرامونه ☐ پخوانۍ دندې ☐

 د سولې قول اردو ☐

 که هو، په دې پاڼه کې پاتې ټولو پوښتنو ته ځواب ووایاست.

 که بیمه د اوسني یا تیر استخدامونکي له الرې وي، د استخدامونکي نوم څه دی؟

 

 استخدامونکي پته څه ده؟د 

 

 ( څه ده، که معلومه وي؟FEIN)فدرالي کارمند د پیژندنې شمیره( ) Federal Employer Identification Numberد استخدامونکي د 

 

 ایا دا بیمه د دولتي کارمند د ګټې پالن له الرې ده؟

 نه ☐ هو ☐

 ایا دا بیمه د ډاکټر خدمتونه تر پوښښ الندې راولي؟

 نه ☐ هو ☐

 پاڼه وګورئ.( 5)لږ تر لږه ارزښت معیاري پالنونو( په اړه د نورو معلوماتو لپاره،  Minimum Value Standard Plans)د د لږ تر لږه ارزښت معیاري پالنونه

 ایا دا استخدامونکی داسې پالن وړاندې کوي چې د لږ تر لږه ارزښت معیار پوره کړي؟

 نه پوهېږم ☐ نه ☐ هو☐
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 لګښت لرونکي کارمند د پالن نوم څه دی؟-د دې استخدامونکي لخوا وړاندیز شوي یواځې د ټیټ

 

 میاشتنی بیمې حق څومره دی؟

$ 

 د بیمې حق باید څومر وخت بعد یو ځلې تادیه شي؟

 میاشتنی ☐ هره دوه اونۍ ☐ اونۍ ☐

 )موږ ته د بدلونونو په اړه چې ممکن دا استخدامونکی یي را روان کال د روغتیا بیمې لپاره وړاندیز کړي، مالومات راکړئ.( د پالن بدلونونه

 ایا دا استخدامونکی به راتلونکی کال د روغتیا بیمې وړاندیز ته دوام ورکړي؟

 نه پوهېږم ☐ نه ☐ هو☐

 لپاره د بیمې په حق کې کوم بدلون شتون لري چې د لږترلږه ارزښت معیار سره سمون ولري؟ ایا د ټیټ لګښت لرونکي کارمند یواځیني پالن

 نه پوهېږم ☐ نه ☐ هو☐

 د دې پالن د نوي بیمې حق به څومره وي؟

 نه پوهېږم ☐ $

 د بیمې حق باید څومر وخت بعد یو ځلې تادیه شي؟

 میاشتنی ☐ هره دوه اونۍ ☐ اونۍ ☐

 یلرونک سيیپال –نوم 

 

 د پالیسۍ شمیره

 

 د پیل نیټه

 

 د پالن نوم )د مثال په توګه د سیلور/سپینو زرو پالن(

 

 د بیمې شرکت نوم

 

 د بیمې شرکت پته

 

 ښار

 

 ایالت

 

 زېپ کوډ

 

 څوک د دې پالیسې تر پوښښ الندې دي یا و )د کورنۍ د غړو نومونه(

 

 رسیدلی؟ ایا دا پوښښ په تیرو دریو میاشتو کې پای ته

 نه ☐ هو ☐

 که هو، هغه کومه نېټه وه چې پوښښ په کې پای ته رسیدلی؟

 

 ولې پوښښ ختم شو؟

 

 ایا دا بیمه د ډاکټر خدمتونه تر پوښښ الندې راولي؟

 نه ☐ هو ☐

 ایا دا بیمه د اوسني کارګمارونکي لخوا چمتو شوې ده/وه؟

 نه ☐ هو ☐

 ووایاست: که نه، موږ ته د بیمې سرچینه

 د تقاعد روغتیا پالن ☐ د دوام پوښښ  COBRAد  ☐

 TRICARE ☐ د خصوصي بیمې پالن ☐

 د تجربه لرونکو روغتیایی ادارې پروګرامونه ☐ پخوانۍ دندې ☐

 د سولې قول اردو ☐

 که هو، په دې پاڼه کې پاتې ټولو پوښتنو ته ځواب ووایاست.

 استخدامونکي له الرې وي، د استخدامونکي نوم څه دی؟که بیمه د اوسني یا تیر 

 

 د استخدامونکي پته څه ده؟
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 ( څه ده، که معلومه وي؟FEIN)فدرالي کارمند د پیژندنې شمیره( ) Federal Employer Identification Numberد استخدامونکي د 

 

 ایا دا بیمه د دولتي کارمند د ګټې پالن له الرې ده؟

 نه ☐ هو ☐

 ایا دا بیمه د ډاکټر خدمتونه تر پوښښ الندې راولي؟

 نه ☐ هو ☐

 پاڼه وګورئ.( 5)لږ تر لږه ارزښت معیاري پالنونو( په اړه د نورو معلوماتو لپاره،  Minimum Value Standard Plans)د د لږ تر لږه ارزښت معیاري پالنونه

 لږ تر لږه ارزښت معیار پوره کړي؟ایا دا استخدامونکی داسې پالن وړاندې کوي چې د 

 نه پوهېږم ☐ نه ☐ هو☐

 لګښت لرونکي کارمند د پالن نوم څه دی؟-د دې استخدامونکي لخوا وړاندیز شوي یواځې د ټیټ

 

 میاشتنی بیمې حق څومره دی؟

$ 

 د بیمې حق باید څومر وخت بعد یو ځلې تادیه شي؟

 میاشتنی ☐ هره دوه اونۍ ☐ اونۍ ☐

 )موږ ته د بدلونونو په اړه چې ممکن دا استخدامونکی یي را روان کال د روغتیا بیمې لپاره وړاندیز کړي، مالومات راکړئ.( د پالن بدلونونه

 ایا دا استخدامونکی به راتلونکی کال د روغتیا بیمې وړاندیز ته دوام ورکړي؟

 نه پوهېږم ☐ نه ☐ هو☐

 کارمند یواځیني پالن لپاره د بیمې په حق کې کوم بدلون شتون لري چې د لږترلږه ارزښت معیار سره سمون ولري؟ایا د ټیټ لګښت لرونکي 

 نه پوهېږم ☐ نه ☐ هو☐

 د دې پالن د نوي بیمې حق به څومره وي؟

 نه پوهېږم ☐ $

 د بیمې حق باید څومر وخت بعد یو ځلې تادیه شي؟

 میاشتنی ☐ هره دوه اونۍ ☐ اونۍ ☐
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 د بیمې نور انتخابونه – 5Bضمیمه 

 د روغتیا بیمې نور انتخابونه

کې د شمولیت لپاره مقررات نه پوره کوئ، ستاسو معلومات ممکن بازار ته واستول شي )چې ایکسچینج/تبادله هم ورته ویل کیږي(.  BadgerCare Plusکه تاسو په 
ترڅو پریکړه وکړي چې آیا تاسو د شخصي روغتیا بیمې لپاره د پیسو ورکولو کې مرسته ترالسه کولی شئ که نه. تاسو دوی، د دې او نورو پوښتنو ځوابونه کاروي 

 ر ته واستول شي.اړتیا نلرئ اوس دې پوښتنو ته ځواب ووایاست، مګر دا له تاسو سره مرسته کولی شي چې چټک ځواب ترالسه کړئ، که چیرې ستاسو معلومات بازا

 ګټو په اړه پریکړې کولو لپاره نه کارول کیږي. BadgerCare Plusنه، ستاسو د ستاسو ځوابو

 ی.د هغو کسانو نومونه لیست کړئ چې کولی شي همدا اوس له دندې څخه روغتیایي بیمه ترالسه کړي، مګر د دې بیمې لپاره یې ثبت نام نه دی کړ

 

 کې هرڅوک پوښي مګر د دې بیمې لپاره یې ثبت نام نه دی کړی؟ایا له کور څخه بهر څوک د دندې څخه بیمه لري چې په کور 

 نه ☐ هو ☐

  که هو، د هغه کس نوم څه دی؟ 

 الندې پوښتنې ته د هغه استخدامونکي په اړه ځواب ورکړئ چې روغتیا بیمه وړاندې کوي.

 د استخدامونکي نوم

 

Federal Employer ID Number ) د فدرال استخدامونکي
 ( )که معلومه وي(FEIN) )شمیرهتشخیصه 

 

 ایا دا بیمه د دولتي کارمند د ګټو پالن له الرې وړاندیز کیږي؟

 نه ☐ هو ☐

 (ونګډپه  ډ)ساحوي کو فونیتل ید استخداموونک

 د استخدامونکي پته )سرک(

 

 ښار

 

 ایالت

 

 زېپ کوډ

 

 وړاندې شوې روغتیا بیمې په اړه پوښتنې ځواب کړي. په استخدامونکي اداره کې ارتباطي شخص، څوک چې کوالی شي د -نوم 

 

 (ونګډپه  ډ)ساحوي کو رهېشم ېفونیتل ېکړید ا

 

 د برېښنالیک پته

 

 )موږ ته ووایاست چې تاسو ولې د دې بیمې لپاره ثبت نام نه دی کړی.( د بیمې لپاره ثبت نام

 کړې؟څه المل دی چې تاسو د دې روغتیا بیمې لپاره ثبت نام نه ده 

  نور، تشریح کړئ:  ☐ د انتظار یا آزموینې موده ده ☐

 میاشتو کې د دې روغتیا بیمې لپاره نوم لیکنه وکړئ؟ 3ایا تاسو به په راتلونکو 

 نه ☐ هو ☐

 که هو، د بیمې د پیل نېټه به څه وي؟

 

)لږ تر لږه ارزښت معیاري پالنونو(  Minimum Value Standard Plans)د )لږ تر لږه ارزښت معیاري پالنونه(  Minimum Value Standard Plansد
 پاڼه وګورئ.( 5په اړه د نورو معلوماتو لپاره، 

 ایا دا استخدامونکی داسې پالن وړاندې کوي چې د لږ تر لږه ارزښت معیار پوره کړي؟

 نه پوهېږم ☐ نه ☐ هو☐

 لګښت لرونکي کارمند د پالن نوم څه دی؟-د ټیټد دې استخدامونکي لخوا وړاندیز شوي یواځې 

 

 میاشتنی بیمې حق څومره دی؟

$ 

 د بیمې حق باید څومر وخت بعد یو ځلې تادیه شي؟

 میاشتنی ☐ هره دوه اونۍ ☐ اونۍ ☐
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 د مالیاتو معلومات –ضمیمه  6

 مالیه ثبتونکی

 وړد دوا دییي ثبتوئ، تاسو با هګډاو په  استی ړی. که تاسو واده کئړک ستیمعلومات ل يړثبت ک اتیکوي دغه کال مال کلټا ېلپاره چ وړهغو غ ولوټ ۍخپل د کورن
 .ئړک کهډبرخه  وهی يځوایثبتونکو لپاره 

 مالیې ثبتونکي نوم 1د 

 

 د میړه/ښځې نوم )که واده شوی یاست او په ګډه یي ثبتوئ(

 

 د مالیاتو د ثبتولو وضعیت

 واده شوي په جال توګه ثبت کول ☐ واده شوي په ګډه ثبت کول ☐ مجرد یا د کورنۍ مشر ☐

 ایا دا مالیه ورکونکی به د کور څخه بهر د یو کس لخوا د انحصار په توګه ادعا شي؟

 نه ☐ هو ☐

یا هغې مالیاتو باندې ادعا کوي. که نور ځای ته اړتیا لرئ د کاغذ اضافي  په مالیاتو پورې تړلي خلک: هغه انحصار کونکي لیست کړئ چې دا مالیه ورکوونکی به د هغه
 پاڼه وکاروئ.

 په مالیې پورې تړلي کس نوم

 

 د زېږېدنې نېټه

 

 د ټولنیز خوندیتوب شمېره

 

 جنسیت

 ښځه ☐ نارینه  ☐

 ډیر عاید ولري؟ $12,400ایا دا متکي کس تمه لري چې سږ کال تر 

 نه ☐ هو ☐

جبران،  ېد کارکوونکو د خسار د،یعا نيیتضم ليیتکم ت،یامن زیولنټ ،ړولري؟ )د ماشوم مالت دیعا رډې خهڅ $1,100به له  کالږس ېدا متکي کس تمه لري چ ایا
 ترالسه کوي مه شاملوئ.( خهڅله بل کس  ېچ ېسیپ/ۍالډ ای ګټې انوځیپو ویپخوان

 نه ☐ هو ☐

 کوي؟ ایا دا مالیه د کور څخه بهر ژوند

 نه ☐ هو ☐

 ایا دا مالیه پورې تړلې مړ شوې ده؟

 نه ☐ هو ☐

 په مالیې پورې تړلي کس نوم

 

 د زېږېدنې نېټه

 جنسیت د ټولنیز خوندیتوب شمېره

 ښځه ☐ نارینه  ☐

 ډیر عاید ولري؟ $12,400ایا دا متکي کس تمه لري چې سږ کال تر 

 نه ☐ هو ☐

جبران،  ېد کارکوونکو د خسار د،یعا نيیتضم ليیتکم ت،یامن زیولنټ ،ړولري؟ )د ماشوم مالت دیعا رډې خهڅ $1,100به له  کالږس ېدا متکي کس تمه لري چ ایا
 ترالسه کوي مه شاملوئ.( خهڅله بل کس  ېچ ېسیپ/ۍالډ ای ګټې انوځیپو ویپخوان

 نه ☐ هو ☐

 کوي؟ ایا دا مالیه د کور څخه بهر ژوند

 نه ☐ هو ☐

 ایا دا مالیه پورې تړلې مړ شوې ده؟

 نه ☐ هو ☐

 په مالیې پورې تړلي کس نوم

 

 د زېږېدنې نېټه

 جنسیت د ټولنیز خوندیتوب شمېره

 ښځه ☐ نارینه  ☐

 ډیر عاید ولري؟ $12,400ایا دا متکي کس تمه لري چې سږ کال تر 

 نه ☐ هو ☐
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جبران،  ېد کارکوونکو د خسار د،یعا نيیتضم ليیتکم ت،یامن زیولنټ ،ړولري؟ )د ماشوم مالت دیعا رډې خهڅ $1,100به له  کالږس ېدا متکي کس تمه لري چ ایا
 ترالسه کوي مه شاملوئ.( خهڅله بل کس  ېچ ېسیپ/ۍالډ ای ګټې انوځیپو ویپخوان

 نه ☐ هو ☐

 کوي؟ ایا دا مالیه د کور څخه بهر ژوند

 نه ☐ هو ☐

 ده؟ ېشو ړم ېلړت ېپور هیدا مال ایا

 نه ☐ هو ☐

 په مالیې پورې تړلي کس نوم

 

 د زېږېدنې نېټه

 جنسیت د ټولنیز خوندیتوب شمېره

 ښځه ☐ نارینه  ☐

 ډیر عاید ولري؟ $12,400ایا دا متکي کس تمه لري چې سږ کال تر 

 نه ☐ هو ☐

جبران،  ېد کارکوونکو د خسار د،یعا نيیتضم ليیتکم ت،یامن زیولنټ ،ړولري؟ )د ماشوم مالت دیعا رډې خهڅ $1,100به له  کالږس ېدا متکي کس تمه لري چ ایا
 ترالسه کوي مه شاملوئ.( خهڅله بل کس  ېچ ېسیپ/ۍالډ ای ګټې انوځیپو ویپخوان

 نه ☐ هو ☐

 کوي؟ ایا دا مالیه د کور څخه بهر ژوند

 نه ☐ هو ☐

 ایا دا مالیه پورې تړلې مړ شوې ده؟

 نه ☐ هو ☐

 د میړه/ښځې نوم )که واده شوی یاست او په ګډه یي ثبتوئ( مالیې ثبتونکي نوم 2د 

 د مالیاتو د ثبتولو وضعیت

 واده شوي په جال توګه ثبت کول ☐ واده شوي په ګډه ثبت کول ☐ مجرد یا د کورنۍ مشر ☐

 ایا دا مالیه ورکونکی به د کور څخه بهر د یو کس لخوا د انحصار په توګه ادعا شي؟

 نه ☐ هو ☐

ه اړتیا لرئ د کاغذ اضافي په مالیاتو پورې تړلي خلک: هغه انحصار کونکي لیست کړئ چې دا مالیه ورکوونکی به د هغه یا هغې مالیاتو باندې ادعا کوي. که نور ځای ت
 پاڼه وکاروئ.

 په مالیې پورې تړلي کس نوم

 

 د زېږېدنې نېټه

 جنسیت د ټولنیز خوندیتوب شمېره

 ښځه ☐ نارینه  ☐

 ډیر عاید ولري؟ $12,400ایا دا متکي کس تمه لري چې سږ کال تر 

 نه ☐ هو ☐

څخه ډېر عاید ولري؟ )په دې کې د ماشوم مالتړ، ټولنیز امنیت، اضافي امنیتي عاید، د کارګرانو خساره، د تجربه  $1,100ایا دا متکي کس تمه لري چې سږکال به له 
 کارانو ګټې او د بل کس څخه ډالۍ/ پیسې مه شاملوئ.(

 نه ☐ هو ☐

 ایا دا مالیه د کور څخه بهر ژوند کوي؟

 نه ☐ هو ☐

 ایا دا مالیه پورې تړلې مړ شوې ده؟

 نه ☐ هو ☐

 په مالیې پورې تړلي کس نوم

 

 د زېږېدنې نېټه

 جنسیت د ټولنیز خوندیتوب شمېره

 ښځه ☐ نارینه  ☐

 ډیر عاید ولري؟ $12,400ایا دا متکي کس تمه لري چې سږ کال تر 

 نه ☐ هو ☐
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څخه ډېر عاید ولري؟ )په دې کې د ماشوم مالتړ، ټولنیز امنیت، اضافي امنیتي عاید، د کارګرانو خساره، د تجربه  $1,100ایا دا متکي کس تمه لري چې سږکال به له 
 کارانو ګټې او د بل کس څخه ډالۍ/ پیسې مه شاملوئ.(

 نه ☐ هو ☐

 ایا دا مالیه د کور څخه بهر ژوند کوي؟

 نه ☐ هو ☐

 ایا دا مالیه پورې تړلې مړ شوې ده؟

 نه ☐ هو ☐

 په مالیې پورې تړلي کس نوم

 

 د زېږېدنې نېټه

 جنسیت د ټولنیز خوندیتوب شمېره

 ښځه ☐ نارینه  ☐

 ډیر عاید ولري؟ $12,400ایا دا متکي کس تمه لري چې سږ کال تر 

 نه ☐ هو ☐

جبران،  ېد کارکوونکو د خسار د،یعا نيیتضم ليیتکم ت،یامن زیولنټ ،ړولري؟ )د ماشوم مالت دیعا رډې خهڅ $1,100به له  کالږس ېدا متکي کس تمه لري چ ایا
 ترالسه کوي مه شاملوئ.( خهڅله بل کس  ېچ ېسیپ/ۍالډ ای ګټې انوځیپو ویپخوان

 نه ☐ هو ☐

 ایا دا مالیه د کور څخه بهر ژوند کوي؟

 نه ☐ هو ☐

 ایا دا مالیه پورې تړلې مړ شوې ده؟

 نه ☐ هو ☐

 په مالیې پورې تړلي کس نوم

 

 د زېږېدنې نېټه

 جنسیت د ټولنیز خوندیتوب شمېره

 ښځه ☐ نارینه  ☐

 ډیر عاید ولري؟ $12,400ایا دا متکي کس تمه لري چې سږ کال تر 

 نه ☐ هو ☐

جبران،  ېد کارکوونکو د خسار د،یعا نيیتضم ليیتکم ت،یامن زیولنټ ،ړولري؟ )د ماشوم مالت دیعا رډې خهڅ $1,100به له  کالږس ېدا متکي کس تمه لري چ ایا
 ترالسه کوي مه شاملوئ.( خهڅله بل کس  ېچ ېسیپ/ۍالډ ای ګټې انوځیپو ویپخوان

 نه ☐ هو ☐

 ایا دا مالیه د کور څخه بهر ژوند کوي؟

 نه ☐ هو ☐

 ایا دا مالیه پورې تړلې مړ شوې ده؟

 نه ☐ هو ☐
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 تنهښغو ېلپاره د مرست یېتاد تونوګښل ایيیروغت – مهیضم 7
 Badger Careکولو لپاره د  هیته تاد تونوګښدغو ل ېتاس ي،ړک هینه دي تاد تونهګښپالن کولو ل ۍد کورن ای تونهګښطبي ل ېستاس مهیلپاره ب اشتویم وېیدر روېکه ت

Plus  ای Family Planning Only Services (د پو ۍد کورن ېوازی )ړبشپ نیقوان ولټ رامګلپاره د پرو اشتویشئ. که دغو م یکول تنهښغو ښښپالن کولو خدمتونه 
پالن  ۍد کورن ېوازی) Family Planning Only Servicesاو  BadgerCare Plusلپاره د  اشتویم وید در ېاندړو خهڅ اشتیم کیتنلښد خپل غو ېتاس ئ،ړک

 BadgerCareولرئ: د  ادیپه  ئړکوي. مهرباني وک سهترال کیتنلښغو ېستاس يګندینما ېده چ اشتیهغه م اشتیم کیتنلښشئ. د غو یکولو خدمتونه( ترالسه کول
Plus  اوFamily Planning Only Services (پو ۍد کورن ېوازی )لپاره  اشتویم ویشو تنلښد غو ېضمانت نه کوي چ ېد د ېتنښغو ښښپالن کولو خدمتونه
 شي. کلینوم ول ېستاس

شامل دي:  ېدغو بدلونونو ک .ئړک ستیلپاره بدلونونه ل ېاشتیم ېد هر ېکوم بدلونونه موجود وي، الند ېک ېاندړو ېاشتیم ېدر خهڅ اشتیم کیتنلښد غو ېکه ستاس
 Family Planningاو  BadgerCare Plusد  ېتاس ېلپاره چ اشتوید هغو م ویهر  دیبا ېتاس .مهیب ایيیروغت د،یژوند کوي، عا وکڅ ېک ۍادرس، کورن ېستاس

Only Services (پو ۍد کورن ېوازی )ئړک ېاندړثبوت و دیکوئ د عا تنهښغو ښښپالن کولو خدمتونه. 

 .ئړک هښکوئ په ن تنهښیي غو ېتاس ې( چولونهډ) ولډهغه  ښښد پو

BadgerCare Plus ☐ Family Planning Only Services ☐ (ۍد کورن ېوازی )پالن کولو خدمتونه 

 .یدلېنشي ک رډې خهڅ اشتویم وېیله در هېټ: دغه نادونهی ئ؟ړک لیپ ښښپو ئړتاسو غوا ېده چ هڅ هیټهغه ن

خدمتونه( لګښتونو تادیې )یوازې د کورنۍ پالن کولو  Family Planning Only Servicesایا تاسې له غوښتنې څخه وړاندې میاشت لپاره د طبي او/یا  .1
 کې د مرستې غوښتنه کوئ؟

 نه ☐ هو ☐

 نه ☐ هو ☐که هو، ایا هغه معلومات چې تاسې خپل غوښتنلیک کې وړاندې کړ هغه میاشت کې هم ورته ده؟      

 که نه، بدلونونه تشریح کړئ.

 

 و؟ ومرهڅ دیمجموعي عا ۍلپاره ستاسو د کورن ېاشتیم ېدرلود، د د ریتوپ دیکه ستاسو عا

 

)یوازې د کورنۍ پالن کولو خدمتونه( لګښتونو تادیې  Family Planning Only Servicesایا تاسې له غوښتنې څخه دوه میاشتې وړاندې د طبي او/یا  .2
 کې د مرستې غوښتنه کوئ؟

 نه ☐ هو ☐

 نه ☐ هو ☐که هو، ایا هغه معلومات چې تاسې خپل غوښتنلیک کې وړاندې کړ هغه میاشت کې هم ورته ده؟      
 که نه، بدلونونه تشریح کړئ.

 و؟ ومرهڅ دیمجموعي عا ۍلپاره ستاسو د کورن ېاشتیم ېدرلود، د د ریتوپ دیکه ستاسو عا

 

)یوازې د کورنۍ پالن کولو خدمتونه( لګښتونو تادیې  Family Planning Only Servicesطبي او/یا ایا تاسې له غوښتنې څخه درې میاشتې وړاندې د  .3
 کې د مرستې غوښتنه کوئ؟

  نه ☐ هو ☐

 نه ☐ هو ☐که هو، ایا هغه معلومات چې تاسې خپل غوښتنلیک کې وړاندې کړ هغه میاشت کې هم ورته ده؟      

 که نه، بدلونونه تشریح کړئ.

 و؟ ومرهڅ دیمجموعي عا ۍلپاره ستاسو د کورن ېاشتیم ېدرلود، د د ریتوپ دیکه ستاسو عا

 د السلیک نیټه غوښتونکی / مجاز استازی — السلیک

 



APP BADGERCARE PLUS APPLICATION PACKET 
F-10182PA 

 پاڼه 33څخه  36د 

 ((لپاره رامونوګسپما پرو ېد درملن ېوازی)(FOR MEDICARE SAVINGS PROGRAMS ONLY شتمنۍ د  –ضمیمه  8
سپما  Medicareد  ئړغوا ېترالسه کوي او تاس Bبرخه  ایاو/ Aبرخه  Medicare وکڅکوم  ېک ۍکورن ېستاس ېرېهغه مهال که چ ېوازی دیدغه فورمه با

یي  هګډسره په  نورو ې. هغه شتمني چئړک ستیل ۍشتمن ېولټ ۍکورن ېد خپل دی. تاسو بائړوک تنهښبرنامه( غو ړد مالت ایحق مرسته  ېمید ب Medicare)د  رامګپرو
 ۍکوئ. شتمن ستید معلومات مه ل روټد مو ېبرخه ک ې(. په دلیوسا چر،یفرن ونونه،یزیمه شاملوئ )تلو ېپه ک تښشخصي سامان ارز ۍ. د کورنئړشامل ک استی تنڅښ

سود، د متحده  ۍد تقاعد حسابونه، کلن ڼېسهام، پور پا ،ېجیدکارتونه، امانتي بو ټبډ ېشو هیتاد ېاندړد سپما حسابونه، د امانت سندونه، و ایجاري  ،ېسیپ ېد نغد ېک
نور مالي  ایپالنونه  Keogh نونه،ید فارم ماش ،ېاروڅد ژوند امالک، اوزار،  ت،یزماني سهام، کرایي ملک ونونه،ړقانوني ت ونونه،ړت تونوید ملک ،ڼېد سپما پور پا التویا

 نور شامل دي. ېد سپما حسابونه او داس ایشوي دي، د روغت اتلپه موخه س ېونګد پان ېچ تونهیسرپناه، شخصي ملک

شپړیدو په نېټه باندې تاسو اړ یاست چې د خپلو ټولو شتمنیو ثبوت وړاندې کړئ. د ثبوت په مثالونو کې ستاسو د بانکي بیان یوه کاپي شامله ده چې د غوښتنلیک ب نوټ:
ۍ اسمي ارزښت او نغدي ارزښت ښیې. که نور ځای ته اړتیا لرئ د کاغذ اضافي پاڼه ستاسو د بانکي حساب ارزښت ښیې، یا هغه څه چې ستاسو د ژوند بیمې پالیس

 وکاروئ.

د شتمنۍ ډول )پورته 
 حساب نمبر د بانک / د مالي موسسې نوم په دالر اوسنۍ مقدار د څښتن )څښتنانو( نوم وګورئ(

  $   

  $   

  $   

 دفن شوې شتمني

 ټولې دفن شوې شتمنۍ لیست کړئ.

 ارزښت د څښتن )څښتنانو( نوم ښخولو شتمنۍ بڼهد 

 دفن شوې بیمه.

 نه ☐ هو ☐
 $ 

 جهیبود یدونکځېرګنه را خولوښد 
 رتهېدا ب ېچ ید یمعن ې)دا په د
 (:یدلیبدل ای یدلځېرګنشي را

 نه ☐ هو ☐

 $ 

 *نور:

 نه ☐ هو ☐

تابوت،  ه،یږ*نور مثالونه د قبر ت

 یاو پا لید پ ای ،یکوونک هښن نبد،ګ

 دي. تونهګښل

 $ 

 د نقلیه وسایطو معلومات

 ټول نقلیه وسایط لیست کړئ. هغه موټرونه چې نورو سره په ګډه یي څښتن یاست شامل کړئ.

 موټر 2 موټر 1

 هڼب رټد مو

 

 کال

 

 جوړونکی

 

 کال  هڼب رټد مو ماډل

 

 جوړونکی

 

 ماډل

 د موتر د پور مقدار

$ 

 د بازار مناسب ارزښت*

$ 

 د موتر د پور مقدار

$ 

 د بازار مناسب ارزښت*

$ 

)بلو بک(  Blue Book روټد مو ولډ نیشئ. په انال یپلورل رټتاسو همدا اوس مو ېپه ازاد بازار ک ېچ یموخه هغه مقدار د ږزمو خهڅ تښ* د بازار مناسب ارز
 ( یي د موندلو غوره الره ده.worth-car-my-www.kbb.com/whats) ولټل تښارز

 د ژوند بیمه

 موږ ته د هر ډول ژوند بیمې په اړه ووایاست چې تاسو او/یا ستاسو کورنۍ یي لرئ.

 نه ☐ هو ☐ایا تاسو یا د کورنۍ کوم غړی د ژوند بیمې پالیسي لرئ؟  

 که ځواب مو هو وي، الندې برخه بشپړ کړئ.

www.kbb.com/whats-my-car-worth
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 تښ**اسمي ارز *تښد نغدي سپارلو ارز څښتن )څښتنانو( نوم د

 $ $ 

 $ $ 

 $ $ 

 د نغدي سپارلو ارزښت څخه زموږ موخه هغه مقدار دی چې د پالیسي فسخه کولو څخه یي ترالسه کولی شئ.*
اکثرو قضیو کې، دا هغه مقدار دی چې په پالیسي لیکل شوې **اسمي ارزښت څخه زموږ موخه هغه لږ تر لږه مقدار دی چې د مړینې پر مهال یي ترالسه کولی شئ. 

 وي.
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 امریکایی هندي یا د االسکا اصلي کورنۍ غړی -ضمیمه  9

 په فدرالي توګه پیژندل شوې قبیله

 ایا څوک د فدرالي پیژندل شوي قبیلې غړی دی؟

 نه ☐ هو ☐

 که هو، الندې یي نومونه لیست کړئ.

 د قبیلې نوم د شخص نوم

  

  

  

  

  

  

 د غیر لوبې کولو قبیلوي عاید

لپاره ونه شمیرل شي. ستاسو په غوښتنلیک کې راپور شوي ټول هغه عواید )مقدار او څو ځله( لیست کړئ چې  BadgerCare Plusځینې قبایلي عاید ډولونه ممکن د 
 د الندې سرچینو څخه پیسې هم په کې شاملې دي:

 تادیات چې د طبیعي زیرمو، د کارولو حقونو، اجارې، یا امتیازاتو څخه الس ته راځي د یوې قبیلې څخه د سړي سر •

)د کورنیو چارو وزارت( لخوا د هندي باوري ځمکې په توګه ټاکل شوي د  Department of Interiorد طبیعي سرچینو، کرنې، مالدارۍ، کب نیولو، اجارې، یا  •
 و ریزرویشنونو په شمول(ځمکې څخه تادیات )د ریزرویشنونو او پخوانی

 د هغه شیانو د پلور څخه پیسې چې کلتوري اهمیت لري •

 لپاره شمیرل شوي، نو تاسو دلته مه لیست کوئ. BadgerCare Plusد لوبو فعالیتونو څخه د سړي سر تادیات د 

 څو ځلي تادیه کېږي د عاید بڼه مقدار ترالسه کوونکي کس نوم دید عا

 $   

 $   

 $   

 $   

 $   
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 کلنی عاید -ضمیمه  10
غوره اټکل وکاروئ،  یواځي هغه وخت یي ډک/بشپړ کړئ که چیرې د یو چا عاید له یوې میاشتې څخه بله میاشت کې بدل شي. که تاسو په دقیق مقدار نه پوهیږئ، خپل

 یا "زه نه پوهیږم" ولیکئ.

 د شخص نوم
د دې کال لپاره متوقع عاید څومره 

 دی؟
راتلونکي کال لپاره متوقع عاید د 

 څومره دی؟

 $ $ 

 $ $ 

 $ $ 

 $ $ 
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 کالو څخه کم عمر ماشومانو لپاره د هویت بیان   18د  

(STATEMENT OF IDENTITY FOR CHILDREN UNDER 18 YEARS OF AGE) 

 

کلونو   18د    هویت کولو لپاره وکارول شید خدماتو ثبوت  Medicaid/BadgerCare Plus/Family Planning Only Servicesدا بیان ممکن یوازې د نوي 
کارول شي یوازې  پوره کولو لپاره ونه   Medicaid, BadgerCare Plus/ Family Planning Only Servicesڅخه کم عمر ماشومانو لپاره قاعده. دا بیان ممکن د 

 د خدماتو ثبوت د تابعیت قانون. 
 

کالو څخه کم عمر ټول ماشومان لیست کړئ د چا لپاره چې تاسو مور او پالر، سرپرست، یا  18په الندې ورکړل شوي ځای کې، ستاسو په کور کې د  الرښوونې:
دا بیان بشپړ کړئ، السلیک   یټه او د زیږون ځای )ښار، ایالت، او هیواد( شامل کړئ.سرپرست خپلوان یاست. د هر ماشوم لپاره، ستاسو په لیست کې د ماشوم د زیږون ن

 کړئ او خپلې ادارې ته یې بیرته ورکړئ. 
 
 

 د زیږون ځای )ښار، ایالت، هیواد(  د ذیږون نیټه   د ماشوم بشپړ نوم )لومړی، مینځني، وروستی(

1. 
    

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
    

6. 
    

7. 
    

8. 
    

9. 
    

10. 
    

11. 
    

12. 
    

13. 
    

14. 
    

 

 Family Planning Only Services, Medicaidپه شخصي توګه، د پیژندلو وړ معلومات به یوازې د کورنۍ پالن جوړونې یوازې خدماتو،   

 او  پروګرامونو مستقیم ادارې لپاره کارول کیږي. BadgerCare Plus اواو

 
سم او بشپړ دي. زه  د دې بیان په السلیک کولو سره، زه تصدیق کوم، د دروغو او دروغ ویلو د جزا الندې، هغه معلومات چې ما ورکړي دي زما د غوره پوهې سره 

 د بیان دقت تصدیق کولو لپاره اړیکه ونیسي. پوهیږم چې سیمه ایز اداره ممکن د نورو اشخاصو یا سازمانونو سره زما 
 
 

  د السلیک نیټه   السلیک
 )مور او پالر، سرپرست یا سرپرست خپلوان( 

 
    د قضیې شمیره  نوم ولیکئ

 )مور او پالر، سرپرست یا سرپرست خپلوان( 

ID 
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 د معلوماتو بدلون راپور 
(INFORMATION CHANGE REPORT) 

BadgerCare Plus 

 ورځو پورې:  10بدلونونو راپور ورکړئ د بدلون وروسته تر کې نوم لیکنه کوئ، تاسو باید د الندې ډول  BadgerCare Plusکه تاسو په  

 تاسو یوې نوې پتې یا له ایالت څخه بهر ځئ. •

 یو څوک ستاسو د کور دننه یا بهر حرکت کوي، امیندواره کیږي، یا زیږون ورکوي.   •

 ادارې ته ځئ(. ستاسو د اوسیدو ترتیب بدلیږي )د مثال په توګه، تاسو بند یاست یا تاسو د نرسنګ کور یا بلې  •

 تاسو واده شوي یا طالق شوي یاست.  •

 ستاسو په کور کې یو څوک د روغتیا بیمې کې بدلون لري. •

 اپور ورکړی دی.ستاسو په کور کې یو څوک د اټکل شوي مالیې ډکولو حالت یا مالیه پورې تړلو کې بدلون لري یا نور د مالیاتو کسر نلري چې هغه مخکې یې ر •

د ورځو پورې د   10پروګرام حد څخه تیریږي، تاسو باید د راتلونکې میاشتې تر  BadgerCare Plusبدلون ولرئ چې ستاسو ناخالص میاشتنی عاید د که تاسو په عاید کې 

 دې بدلون راپور ورکړئ. 

دازې لپاره د پروګرام محدودیتونو سره په  کې نوم لیکنه وکړئ یا که تاسو په ګټو کې بدلون ولرئ، تاسو به د خپلې کورنۍ ان BadgerCare Plusکله چې تاسو په  

 بریښنالیک کې خبرتیا ترالسه کړئ تاسو باید تل د خورا اوسني معلوماتو لپاره خپل وروستي خبرتیا وګورئ.

Family Planning Only Services () یوازې د کورنۍ پالن کولو خدمتونه 

Family Planning Only Services ( یوازې د کورنۍ پالن کولو خدمتونه )کې نوم لیکنه کوئ، تاسو باید یوازې د الندې ډول بدلونونو راپور ورکړئ د بدلون  که تاسو

 ورځو څخه وروسته 10له 

 تاسو یوې نوې پتې یا له ایالت څخه بهر ځئ. •

 ځئ(. ستاسو د اوسیدو ترتیب بدلیږي )د مثال په توګه، تاسو بند یاست یا تاسو د نرسنګ کور یا بلې ادارې ته  •

کړی. که تاسو دا فورمه د   ACCESS.wi.gov تاسو کولی شئ د دې فورمې په کارولو سره پورته ذکر شوي بدلونونه راپور کړئ، خپلې ادارې ته زنګ وهلو، یا آنالین

 ه ډکه او السلیک کړه، تاسو باید دا بریښنالیک یا فکس کړئ:خپلو بدلونونو راپور ورکولو لپاره کاروئ، یوځل چې تاسو فورم

 ښار کې اوسیږئ: Milwaukeeکه تاسو په 
MDPU 

PO Box 05676 

Milwaukee WI 53205 
 1-888-409-1979فکس: 

 اوسئ نهښار کې  Milwaukeeکه تاسو په 

CDPU 

PO Box 5234 

Janesville, WI 53547-5234 

 1822-293-855-1فکس: -

 که دا فورمه د بدلون تشریح کولو لپاره کافي خانی چمتو نکړي، د اضافي معلوماتو سره د کاغذ یوه پاڼه ضمیمه کړئ.

 

https://www.access.wisconsin.gov/


INFORMATION CHANGE REPORT 
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څخه  4له  1پاڼه   
 

CHG 

 د قضیې شمیره یا د ټولنیز امنیتی شمیره )کورنۍ، لومړی، منځنی نوم( غړی  -نوم 

 په پته کې بدلون 
 که تاسو تللي یاست د نوې پتې راپور ورکولو لپاره دا برخه وکاروئ. 

 نوې کوڅه پته 

 زیپ کوډ  ایالت ښار

 د بدلون نېټه )میاشتی/ورځ/کال(  د تلیفون نوی شمیره

 په کور کې بدلون 
  کوم څوک ستاسو کور ته دننه یا بهر تللی وي، واده شوی وي، امیندواره وي، یا زیږیدلی وي د راپور ورکولو لپاره دا برخه وکاروئ. که یوکه چیرې 

 څوک امیندواره شي، موږ ته ووایاست چې دا څوک دی، همداراز د ټاکل شوې نیټې، او د متوقع ماشومانو شمیر په اړه ووایاست. 

 د ټولنیز امنیتی شمیره )کورنۍ، لومړی، منځنی نوم( نوم 

 د بدلون نېټه )میاشتی/ورځ/کال(  ستاسو سره اړیکه  د زیږیدو نیټه )میاشتی/ورځ/کال( 

 بدلون تشریح کړئ

 په عاید کې بدلون 
راپور ورکړئ، لکه ټولنیز امنیت یا د بیکارۍ بیمه. برخه وکاروئ ترڅو د دندې یا ځان ګمارنې یا د دندې پرته د نورو سرچینو څخه عاید کې د بدلون  Aد 

B  برخه ډکه کړئ که چیرې ستاسو په کور کې څوک دنده له السه ورکړي یا برخهC  .که ستاسو په کور کې څوک نوې دنده ترالسه کړي 

A.  د هرې سرچینې څخه په عاید کې بدلون 

 د عاید سرچینه  نوم )کورنۍ، لومړی، منځنی نوم( 

 شول؟ څه بدل  

 د نوي عاید اندازه د بدلون نېټه )میاشتی/ورځ/کال( 

$ 

 څو ځله ورکول کیږي؟ 

B.  د دندې له السه ورکول 

 نوم )کورنۍ، لومړی، منځنی نوم( 

 کارکوونکی  –نوم 

 د وروستي معاش چک مقدار  د وروستي تادیه چیک نیټه )میاشتی/ورځ/کال(  د کار پای نیټه )میاشتی/ورځ/کال( 

$ 
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C.  نوې دنده 

 د کار پیل نیټه )میاشتی/ورځ/کال(  نوم )کورنۍ، لومړی، منځنی نوم( 

 د تلیفون شمیره کارکوونکی  –نوم 

 کارمند  –د کوڅې پته 

 زیپ کوډ  ایالت ښار

 ایا دا سړی په اعتصاب کې دی؟ 

 نه  هو 

 ساعتونه هره اونۍ کار کوي 

 په ساعت کې تادیه کیږي  
 په ساعت کې نرخ 

$ 
 معاش ورکړ  

 د هر معاش په موده کې مقدار 

$ 

 الرښوونې ترالسه کوي؟ ایا دا سړی نغدې پیسې او/یا 

 نه  هو 

 د هر معاش د مودې اندازه  -که ځواب مو هو وي 

$ 

 ایا دا سړی بونس او/یا کارمزد ترالسه کوي؟ 

 نه  هو 

 د هر معاش د مودې اندازه  -که ځواب مو هو وي 

$ 

 څو ځلې دا سړی پیسې ورکوي؟ 

 الندې تشریح کیږي  –نور   په میاشت کې یو ځل   په هره میاشت کې دوه ځله    په هرو دوه اونیو کې    په اونیز ډول  

 د دندې ډول 

 لنډمهاله  دایمي 

 د دندې سرلیک 

 کارمند  مدیر 

 ایا دا سړی مهاجر کارګر دی؟ 

 نه  هو 

 د مالیاتو څخه مخکې ټول کسرونه لیست کړئ چې دې کس د دې دندې لپاره د خپلو معاشونو څخه اخیستي دي. 

 څو ځلې؟  څومره؟  مخکی کسر ډول د مالیاتو 

 $ د ماشوم پاملرنې سپما حساب  
 

 $ د ډله ایز ژوند بیمه 
 

 $ د روغتیا بیمې پاداش 
 

 $ د روغتیا سپما حسابونه  
 

 $ د پارکینګ او حمل و نقل لګښتونه  
 

 $ د تقاعد ونډې 
 

 د مالیاتو په معلوماتو کې بدلون 
که چیرې   دا برخه د راپور ورکولو لپاره وکاروئ که چیرې ستاسو په کور کې څوک د تمه شوي مالیې ثبتولو حالت یا مالیه پورې تړلو کې بدلون ولري.

ي  کړی وي او په ګډه دوسیه کوي، تاسو یوازې د یوې میرمنې لپاره معلومات بشپړولو ته اړتیا لرئ. که تاسو نور خانې ته اړتیا لرئ، د اضافسړی واده 

 معلوماتو سره د کاغذ یوه پاڼه ضمیمه کړئ. 

 نوم( د میړه که په ګډه دوسیه کول )کورنۍ، لومړی، منځنی  -نوم  نوم )کورنۍ، لومړی، منځنی نوم( 

 ایا دا سړی تمه لري چې د عایداتو لپاره مالیه ثبت کړي چې هغه به سږکال ترالسه کړي؟ 

 نه  هو 
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 که ځواب مو هو وي، د هغه یا د هغې د مالیې ډکولو حالت څه دی؟ 

 د واده شوې دوسیه په جال توګه    په ګډه د واده دوسیه کول   مجرد 

 ایا دا مالیه ورکونکی به د کور څخه بهر د یو کس لخوا د انحصار په توګه ادعا شي؟ 

 نه  هو 

 د انحصار کونکي لیست کړئ چې دا کس به د هغه یا هغې مالیاتو باندې ادعا کوي. 

 د مالیې پورې تړلی )کورنۍ، لومړی، منځنی نوم(  -نوم 

 جنس  د ټولنیز امنیتی شمیره د زیږیدو نیټه )میاشتی/ورځ/کال( 

 ښځه   نارینه 

 $ ډالرو ډیر عاید ولري؟ 6300ایا د دې مالیې پورې تړلي تمه کیږي چې سږکال تر 

 نه  هو 

اضافي امنیتي عاید، د  $ ډالرو څخه ډیر غیر عاید، عاید ولري؟ د ماشوم مالتړ، ټولنیز امنیت، 1050ایا د دې مالیې پورې تړلي تمه کیږي چې سږکال به له 

 کارګرانو خساره، یا د تجربه کارانو ګټې شامل نه کړئ. 

 نه  هو 

 بهر ژوند کوي؟  ایا دا مالیه د کور څخه

 نه  هو 

 ایا دا مالیه پورې تړلې مړ شوې ده؟

 نه  هو 

 د مالیې پورې تړلی )کورنۍ، لومړی، منځنی نوم(  -نوم 

 جنس  د ټولنیز امنیتی شمیره د زیږیدو نیټه )میاشتی/ورځ/کال( 

 ښځه   نارینه 

 $ ډالرو ډیر عاید ولري؟ 6300ایا د دې مالیې پورې تړلي تمه کیږي چې سږکال تر 

 نه  هو 

اضافي امنیتي عاید، د  $ ډالرو څخه ډیر غیر عاید، عاید ولري؟ د ماشوم مالتړ، ټولنیز امنیت، 1050ایا د دې مالیې پورې تړلي تمه کیږي چې سږکال به له 

 کارګرانو خساره، یا د تجربه کارانو ګټې شامل نه کړئ. 

 نه  هو 

 ایا دا مالیه د کور څخه بهر ژوند کوي؟ 

 نه  هو 

 ایا دا مالیه پورې تړلې مړ شوې ده؟

 نه  هو 

 د مالیې پورې تړلی )کورنۍ، لومړی، منځنی نوم(  -نوم 

 جنس  د ټولنیز امنیتی شمیره د زیږیدو نیټه )میاشتی/ورځ/کال( 

 ښځه   نارینه 

 $ ډالرو ډیر عاید ولري؟ 6300ایا د دې مالیې پورې تړلي تمه کیږي چې سږکال تر 

 نه  هو 

ټولنیز امنیت، اضافي امنیتي عاید، د  $ ډالرو څخه ډیر غیر عاید، عاید ولري؟ د ماشوم مالتړ، 1050ایا د دې مالیې پورې تړلي تمه کیږي چې سږکال به له 

 کارګرانو خساره، یا د تجربه کارانو ګټې شامل نه کړئ. 

 نه  هو 

 الیه د کور څخه بهر ژوند کوي؟ ایا دا م

 نه  هو 

 ایا دا مالیه پورې تړلې مړ شوې ده؟

 نه  هو 
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 نور بدلونونه 
 د نورو بدلونونو راپور ورکولو لپاره دا ځای وکاروئ. 

 

ورکولو لپاره جریمې شتون لري. زه دا هم پوهیږم چې زه باید هغه ګټې بیرته ورکړم چې زه یې ترالسه  زه پوهیږم چې د معلوماتو پټولو یا غلط معلوماتو 

ې کولو  کوم ځکه چې زه په بشپړ ډول زما په شرایطو کې د بدلونونو راپور نه ورکوم. زه موافق یم چې د هر ډول بدلون ثبوت چمتو کړم که چیرې د د

 وابونه زما د غوره پوهې سره سم او بشپړ دي. غوښتنه وشي. په دې فورمه کې زما ځ

 د السلیک نیټه )میاشتی/ورځ/کال(  غړی  – السلیک

 



WISCONSIN DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES 
Division of Medicaid Services 
F-16019APA  (12/2021) 

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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WISCONSIN FOODSHARE غوښتنلیک 
(FOODSHARE WISCONSIN APPLICATION) 

 یا  ،Medicaid ،BadgerCare Plus ،Wisconsin Shares لپاره دی. دغھ غوښتنلیک د FoodShareدغو غوښتنلیک یوازې د 
Wisconsin Works )Wisconsin (کار )2-W ( لپاره نھ دی. تاسېFoodShare  تھ د غوښتنې پر مھال پھaccess.wi.gov  باندې پھ انالین ډول

تھ غوښتنې لپاره، باید خپلې ادارې سره اړیکھ ونیسئ. دغھ  W-2غوښتنھ کولی شئ.  Wisconsin Sharesاو  Medicaid ،BadgerCare Plus د
 برخې پھ توګھ دندې موندلو کې مرستھ وړاندې کولی شي. W-2پروګرامونھ تاسې سره د روغتیایي پاملرنې یا ماشومانو پاملرنې لګښتونو یا د 

 د دغې فورمې کارولو طریقھ
 ني یا تور رنګ وکاروئ.پھ څرګنده توګھ یي چاپ کړئ. اسما .1
تھ بٻرتھ واستوئ. د  خپلې ادارېغوښتنلیک پھ بشپړه توګھ ډک کړئ. کھ خپلو ځوابونو لپاره نور ځای تھ اړتیا لرئ، یوه خالي پاڼھ وکاروئ. خپل غوښتنلیک  .2

باندې د غړو  800-362-3002تھ والړ شئ یا  www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htmخپلې ادارې ادرس ترالسھ کولو لپاره، 
 خدمتونو سره اړیکھ ونیسئ.

 کھ دغھ غوښتنلیک ډکولو کې مرستې تھ اړتیا لرئ، خپلې ادارې سره اړیکھ ونیسئ. .3
، یو صالحیت لرونکی استازی ستاسې لپاره غوښتنھ کولی شي. د صالحیت لرونکي استازې ټاکلو لپاره، د صالحیت لرونکی استازې ګومارنھ، بدلون .4

، یا د یو صالحیت لرونکي استازې ګومارنھ، بدلون، یا لرې کول: اداري فورمھ، F10126Aیا لرې کول ډک کړئ: د شخص فورمھ، 
F10126B صالحیت لرونکي استازې تھ اجازه ورکوي چې ستاسې لپاره غوښتنلیک ډک او السلیک کړي. دغې فورمې ترالسھ کولو . دا ستاسې

 تھ مراجعھ وکړئ.  types.htm-th/representativewww.dhs.wisconsin.gov/forwardhealسره اړیکھ ونیسئ یا  800-362-3002لپاره، 

 د اړیکې معلومات – 1برخھ 
 لطفاً موږ تھ ووایاست چې څنګھ تاسې سره اړیکھ نیولی شو. ټولو تلیفوني شمٻرو لپاره د سیمې کوډ ولیکئ.

 د تلیفون بڼھ تلیفون شمٻره
 کار ☐ موبایل ☐ کور ☐

 ده؟ دغھ شمٻره د چا د تلیفون بلھ شمٻره
 خپلوان ☐ ګاونډی ☐ ملګری ☐ خپل ☐

 د دغھ کس نوم څھ دی؟

 برٻښنالیک

 د اوونۍ پھ ورځو کې تاسې سره د اړیکې غوره الره او وخت څھ دی؟

 د عارض معلومات –برخھ  2
 واوسئ ځواب ورکړئ.کھ د کوم بل کس لپاره دغھ غوښتنلیک ډکوئ، الندنیو پوښتنو تھ پھ داسې ډول چې تاسې خپلھ دغھ کس 

 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 څخھیادونھ: 
 وند پرٻکړو لپاره ونھ کارول شي.ډاډه کٻدو لپاره چې د قوم یا توکم پر بنسټ تبعیض نھ کوي پوښتو. ستاسې ځوابونھ بھ ستاسې پروګرامونو او ګټو اړ

 د ټولنیز خوندیتوب شمٻره د زٻږٻدنې نٻټھ (میاشت/ورځ/کال) عارض (کورنۍ، لومړی، منځنی ابتدایي) –نوم 

 ؟*یاست کوره بی فعال تاسو ایا
 

 ملګرې د الندې، سرپنا یوې د شئ کولی تاسو. شئ پاتې شپي د ھلتھ چې لرئ نھ ځای کوم داسي لپاره مودې اوږدې د تاسو چې دی دا څخھ کورۍ بې لھ ھدف زموږ*
 .لرئ نھ ځای کوم لپاره اوسیدو د ممکن یا شئ، پاتې سره خپلوان یا

 ؟اوسیږئ چیرتھ فعال نھ، کھ
 د کوڅې ادرس

 زٻپ کوډ ایالت ښار

https://access.wisconsin.gov/
http://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm
http://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/representative-types.htm
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 )کړئ شامل بکس PO یا سرک( لري توپیر سره ھستوګنې ستاسي چیرې کھ -* ادرس پستې
 
 .شي ولیږدول تھ ګۍ نماینده محلي بھ ډاک ستاسو لرئ، نھ ادرس پستې او یاست کوره بې فعال تاسو چیرې کھ*

 زٻپ کوډ ایالت ښار

 جنسیت
 ښځینھ ☐ نارینھ ☐

 مدني حالت
 مطلقھ ☐ مجرد ☐ متاھل ☐

 د متحده ایالتو تبعھ (یوازې غوښتنھ کوونکو لپاره)
 نھ ☐ ھو ☐

 قومیت (اختیاري)
 غیر ھسپانوي یا التیني ☐ ھسپانوي یا التیني ☐

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

 ستاسې پھ کور کې د خبرو کولو لومړنۍ ژبھ لیکونھ چاپ شي؟ FoodShareپھ کومھ ژبھ غواړئ چې د 

 د کورنۍ معلومات –برخھ  3
 نھ کھ :یادونھ. وکاروئ پاڼھ خالي یوه لرئ، اړتیا تھ ځای نور لپاره ځوابونو خپلو کھ. کړئ ټکمیل برخھ دا کوي ژوند سره تاسو چې لپاره کسانو ھغھ د

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

 غوښتنھ کوي؟ FoodShareایا دغھ کس د  (کورنۍ، لومړی، منځنی ابتدایي) د ژوند ملګری یا بل مشر –نوم 
 نھ ☐ ھو ☐

 د ټولنیز امنیت شمٻره (کھ غوښتنھ کوي) د زٻږٻدنې نٻټھ (میاشت/ورځ/کال)

 جنسیت
 ښځینھ ☐ نارینھ ☐

 مدني حالت
 مطلقھ ☐ مجرد ☐ متاھل ☐

 متحده ایالتو تبعھ (یوازې غوښتنھ کوونکو لپاره)د 
 نھ ☐ ھو ☐

 قومیت (اختیاري)
 غیر ھسپانوي یا التیني ☐ ھسپانوي یا التیني ☐

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

 او پیرئ خواړه سره شخص دې لھ تاسو ایا عارض سره اړیکھ
 نھ ☐ ھو ☐ ؟خورئ

 ایا دغھ کس لپاره پاملرنھ وړاندې کوئ؟
 نھ ☐ ھو ☐

 غوښتنھ کوي؟ FoodShareایا دغھ کس د  (کورنۍ، لومړی، منځنی ابتدایي) 1ماشوم  –نوم 
 نھ ☐ ھو ☐

 د زٻږٻدنې نٻټھ (میاشت/ورځ/کال)
 

 د ټولنیز امنیت شمٻره (کھ غوښتنھ کوي)

 جنسیت
 ښځینھ  ☐ نارینھ ☐

 مدني حالت
 مطلقھ ☐ مجرد ☐ متاھل ☐

 د متحده ایالتو تبعھ (یوازې غوښتنھ کوونکو لپاره)
 نھ ☐ ھو ☐

 قومیت (اختیاري)
 غیر ھسپانوي یا التیني ☐ ھسپانوي یا التیني ☐
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 توکم (اختیاري، یو یا ډٻر انتخاب کړئ)
 تور/افریقایي امریکایي ☐ اسیایي ☐ سور پوستی امریکایي/بومي االسکایي ☐
 سپین ☐ ھاوایي/د ارام ټاپو نور اوسٻدونکي ☐

 او پیرئ خواړه سره شخص دې لھ تاسو ایا عارض سره اړیکھ
 نھ ☐ ھو ☐ ؟خورئ

 ایا دغھ کس لپاره پاملرنھ وړاندې کوئ؟
 نھ ☐ ھو ☐

 غوښتنھ کوي؟ FoodShareایا دغھ کس د  (کورنۍ، لومړی، منځنی ابتدایي) 2ماشوم  –نوم 
 نھ ☐ ھو ☐

 د ټولنیز امنیت شمٻره (کھ غوښتنھ کوي) د زٻږٻدنې نٻټھ (میاشت/ورځ/کال)

 جنسیت
 ښځینھ ☐ نارینھ ☐

  مدني حالت
 مطلقھ  ☐ مجرد ☐ متاھل ☐

 د متحده ایالتو تبعھ (یوازې غوښتنھ کوونکو لپاره)
 نھ ☐ ھو ☐

 قومیت (اختیاري)
 غیر ھسپانوي یا التیني ☐ ھسپانوي یا التیني ☐

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

 او پیرئ خواړه سره شخص دې لھ تاسو ایا عارض سره اړیکھ
 نھ ☐ ھو ☐ ؟خورئ

 ایا دغھ کس لپاره پاملرنھ وړاندې کوئ؟
 نھ ☐ ھو ☐

 غوښتنھ کوي؟ FoodShareایا دغھ کس د  (کورنۍ، لومړی، منځنی ابتدایي) 3ماشوم  –نوم 
 نھ ☐ ھو ☐

 د زٻږٻدنې نٻټھ (میاشت/ورځ/کال)
 

 د ټولنیز امنیت شمٻره (کھ غوښتنھ کوي)

 جنسیت
 ښځینھ  ☐ نارینھ ☐

 مدني حالت
 مطلقھ ☐ مجرد ☐ متاھل ☐

 د متحده ایالتو تبعھ (یوازې غوښتنھ کوونکو لپاره)
 نھ ☐ ھو ☐

 قومیت (اختیاري)
 غیر ھسپانوي یا التیني ☐ ھسپانوي یا التیني ☐

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

 او پیرئ خواړه سره شخص دې لھ تاسو ایا عارض سره اړیکھ
 نھ ☐ ھو ☐ ؟خورئ

 ایا دغھ کس لپاره پاملرنھ وړاندې کوئ؟
 نھ ☐ ھو ☐

 د زده کوونکی معلومات –برخھ 4
 کھ نور ځای تھ اړتیا لرئ، یوه خالي پاڼھ وکاروئ.

 عمر کالھ 18-49 چې لري شتون څوک کوم داسي کورنۍ پھ ستاسو ایا
 ؟ځي تھ ښوونځي او ولري
 تھ والړ شئ. 5کھ نھ، برخھ  نھ ☐ ھو ☐

 زده کوونکی (کورنۍ، لومړی، منځنی ابتدایي) –نوم 

 زده کوونکی شامل شوی: د ښوونځی نوم
 بشپړ ورځ ☐ بعد لھ وخت ☐
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 ساعتھ استخدام شوی دی؟ 20ایا زده کوونکی پھ اوونۍ کې لږ تر لږه 
 نھ ☐ ھو ☐

 ؟کوي پاملرنھ ماشومانو لرونکي عمر ښکتھ څخھ 6 لھ روزونکي ایا
 نھ ☐ ھو ☐

 ایا زده کوونکي د زده کړې داسې پروګرام کې نوم لیکنھ کړې چې دوو کلونو یا لږه موده کې بشپړٻږي او استخدام تھ بھ رھبري کیږي؟
 نھ ☐ ھو ☐

 ؟لري نھ شتون پاملرنھ مناسب او کوي پاملرنھ ماشومانو لرونکو عمر کلنو 6-12 لھ روزونکي ایا
 نھ ☐ ھو ☐

 کلونو څخھ لږ عمر لرونکی ماشوم څخھ پاملرنھ کوي او بشپړ وخت ښوونځی تھ ځي؟ 12ایا د زده کوونکي والدین یو شخص دی چې 
 نھ ☐ ھو ☐

 ایا زده کوونکی پھ فدرالي یا ایالتي توګھ تمویل شوی کاري زده کړې پروګرام کې ګډون کوي؟
 نھ ☐ ھو ☐

 دایمي معلولیت لھ املھ کار نشي کولی؟ایا زده کوونکی د لنډمھالھ یا 
 نھ ☐ ھو ☐

 یا، W-2،  (WIOA)(کاري ځواک نوښت او فرصت قانون)  Workforce Innovation and Opportunity Actایا زده کوونکی د
FoodShare Employment and Training  )FoodShare (کار او روزنې (FSET)  ښوونځی تھ ځي؟لھ الرې ځای پر ځای کٻدو لھ املھ 

 نھ ☐ ھو ☐

 د کورنۍ اضافي معلومات –برخھ  5

 ؟کوي نھ کار املھ لھ زخم د یا ناروغئ د چې لري شتون څوک کوم ایا
 نھ ☐ ھو ☐

 ؟وي شوي اعالن معلول لخوا بورډ تقاعد د پټلۍ ریل یا ادارې، کارانو تجربھ د اداري، امنیت ټولنیز د چې لري شتون څوک کوم ایا ھو، کھ
 نھ ☐ ھو ☐

 د معلوملیت مشخص کٻدو نٻټھ (میاشت/ورځ/کال) نوم (کورنۍ، لومړی، منځنۍ ابتدایي)

 ایا کوم څوک د مخدره توکو پھ جرم محکوم شوی دی؟
 نھ ☐ ھو ☐

 د محکوم کٻدو نٻټھ (میاشت/ورځ/کال) نوم (کورنۍ، لومړی، منځنۍ ابتدایي)

 ازادۍ یا محاکمې د یا تښتیدلی څخھ جرم د لرې شتون څوک کوم داسي ایا
 ؟کوي سرغړونھ څخھ
 نھ ☐ ھو ☐

 نوم (کورنۍ، لومړی، منځنۍ ابتدایي)

 د غیر حاضر والدینو معلومات –برخھ  6
 .وکاروئ پاڼھ خالي یوه لرئ، اړتیا تھ ځای نور کھ

 ژوند نھ کوي؟ ایا ماشوم بیولوژیکي یا پھ فرزندي نیونکی مور یا پالر شتھ چې پھ کور کې
 نھ ☐ ھو ☐

 معلومھ کھ( شمیره امنیت ټولنیز د لومړی، منځنی ابتدایي) ،(کورنۍد غیر حاضر والدینو نوم 
 )وي

 د زٻږٻدنې نٻټھ (میاشت/ورځ/کال)

 ماشوم (ماشومانو) سره یي اړیکھ د ماشوم (ماشومانو) نوم (نومونھ)
 پالر ☐ مور ☐

 والدینو سره د اړیکې نٻټھ (میاشت/ورځ، کال) نٻټھ (میاشت/ورځ، کال)د والدینو د کور پرٻښودو 
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 د محکمې د طالق/پالرتوب حکم

 ایالت ولسوالۍ د قضیې شمٻره

 د والدینو د غیر حاضرئ المل

 معلومھ کھ( شمیره امنیت ټولنیز د لومړی، منځنی ابتدایي) ،(کورنۍد غیر حاضر والدینو نوم 
 )وي

 (میاشت/ورځ/کال)د زٻږٻدنې نٻټھ 

 ماشوم (ماشومانو) سره یي اړیکھ د ماشوم (ماشومانو) نوم (نومونھ)
 پالر ☐ مور ☐

 والدینو سره د اړیکې نٻټھ (میاشت/ورځ، کال) د والدینو د کور پرٻښودو نٻټھ (میاشت/ورځ، کال)

 د محکمې د طالق/پالرتوب حکم

 ایالت ولسوالۍ د قضیې شمٻره

 غیر حاضرئ الملد والدینو د 

 شتمني  –برخھ  7
. کوئ غوښتنھ لرې معلولیت یا ړانده مشران، چې لپاره کور کسانو ھغو د یا ګټو بېړنیو د تاسې چېرې کھ دي اړین مھال ھغھ یوازې معلومات شتمنیو د

 شتھ. شاملوئ مھ کې پھ ارزښت سامان شخصي کورنۍ د. کړئ شامل شتمني ګډه سره نورو لھ. دی څښتن یي عارض چې کړئ لست شتمني ھغھ ټولھ
 سپما د او جارې پیسي، نغدې توګھ، پھ بیلګې د رانغاړې، توکي دغھ شتمنۍ. شي کېدی نغدې وغواړئ کلھ ھر چې ده معنی پھ شتمنۍ ھغې د شتمني

 ځانګړې دې نھ لپاره تعلم او لګښتونو جنازې د( ورقي قرضي د صرافي، بودیجې، اعتبارې سندونھ، لیږد د پیسو د کارتونھ، ډیبت پریبیډ حسابونھ،
 یا ملکیتونھ، اوسیدو د ملکیتونھ، کرایې د شریکونکي، وخت قراردادونھ، کړنو د توافقنامي، ملکیت د ورقي، قرضي د ایاالتو متحده د ګټې، کلنۍ) شوي

 .وي شوي چمتو موخھ پھ ګزارۍ سرمایھ د چې ملکیتونھ شخصي

 تشریح (لکھ د بانک یا مالي ادارې نوم، د حساب شمٻره) اوسنۍ ارزښت د څښتن (څښتنانو) نوم د شتمنۍ بڼھ

  $  نغدې

  $  جاري حساب

  $  د سپما حساب

  $  د شتمنۍ نور ډولونھ

  $  د شتمنۍ نور ډولونھ

  $  د شتمنۍ نور ډولونھ

 دنده/ د کار عواید او مزد –برخھ  8
کې ولیکل  10کې نوملیکنھ د کورنۍ مجموعي عاید پر بنسټ ده. دغھ برخھ کې شخصي کار مھ لیست کوئ. شخصي کار بھ برخھ  FoodShareپھ 

 شي. کھ نور ځای تھ اړتیا لرئ، یوه خالي پاڼھ وکاروئ.

کس ګډوال کارکوونکی  ایا الندې لیست شوی کوم
 دی؟
 نھ ☐ ھو ☐

ایا د کورنۍ کوم غړی کار کوي؟ کھ ھو، د کورنۍ ھر غړي لپاره چې کار کوي الندې 
 پوښتنې ځواب کړئ.

 نھ ☐ ھو ☐
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 د دندې د پیل نٻټھ (میاشت/ورځ/کال) د کار کوونکی کس نوم

 د استخداموونکی نوم او ادرس

 کېږي تادیھ ځلي څو
 نور ☐     میاشت نیمھ ☐    ځل یو کې میاشت پھ ☐     اونیز دوه ☐     اونیز ☐

  شمېر ساعتونو د کې موده تادیې د
$ 

 د تادیې في موده کې ناخالص عاید (لھ مالیاتو وړاندې)
$ 

 کیږي؟ تادیھ ټول وار ساعت پھ تھ شخص دې ایا

 ؟  $کیږي تادیھ څومره کې ساعت یوه پھ شخص دې ھو، کھ     نھ ☐ ھو ☐

 کیږي؟ ورکول معاش تھ شخص دې ایا
 ؟  $کیږي ورکول معاش څومره تھ شخص دې ھو، کھ      نھ ☐ ھو ☐

 کوي؟ ترالسھ پرتھ معاش او تادیي ساعتوار د لګښت اضافې یا بخششي شخص دا ایا

 $؟  کوي ترالسھ څومره شخص دا کې دوره ھره پھ ھو، کھ       نھ ☐ ھو ☐

 د دندې د پیل نٻټھ (میاشت/ورځ/کال) د کار کوونکی کس نوم

 د استخداموونکی نوم او ادرس

 کېږي تادیھ ځلي څو
 نور ☐     میاشت نیمھ ☐    ځل یو کې میاشت پھ ☐     اونیز دوه ☐     اونیز ☐

  شمېر ساعتونو د کې موده تادیې د
$ 

 (لھ مالیاتو وړاندې)د تادیې في موده کې ناخالص عاید 
$ 

 کیږي؟ تادیھ ټول وار ساعت پھ تھ شخص دې ایا

 ؟  $کیږي تادیھ څومره کې ساعت یوه پھ شخص دې ھو، کھ     نھ ☐ ھو ☐

 کیږي؟ ورکول معاش تھ شخص دې ایا
 ؟  $کیږي ورکول معاش څومره تھ شخص دې ھو، کھ      نھ ☐ ھو ☐

 کوي؟ ترالسھ پرتھ معاش او تادیي ساعتوار د لګښت اضافې یا بخششي شخص دا ایا

 ؟  $کوي ترالسھ څومره شخص دا کې دوره ھره پھ ھو، کھ       نھ ☐ ھو ☐

 دنده لھ السھ ورکول –برخھ  9

 برخې پاتې برخھ بشپړ کړئ. 9ایا پھ دې وروستیو کې د کوم کس دنده پای تھ رسٻدلې ده؟ کھ ځواب مو ھو وي، د 
 نھ ☐ ھو ☐

 د دندې د پای نٻټھ (میاشت/ورځ/کال) نوم (کورنۍ، لومړی، منځنۍ ابتدایي)

 د استخداموونکی نوم او ادرس
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 د دندې د پای المل
 نور ☐ لرې کٻدل ☐ ګوښل کٻدل ☐ استعفا☐

 ایا دغھ کس د بې روزګارۍ بیمې لپاره غوښتنھ کړې ده؟
 نھ ☐ ھو ☐

 د شخصي کار عاید –برخھ  10
 ً  کھ شمول پھ عاید شوې ترالسھ د. ووایاست کوي ترالسھ څوک یي کې کورنۍ ستاسې یا/او تاسې چې عاید ھغھ ھر څخھ کار شخصي لھ تھ موږ لطفا
 تھ ځای نور کھ. شمول پھ خدماتو بدل بھ پیسو د یا توکو یا صرافي یا ملکیت کرایھ تجارت، د بیلګې کار شخصي د. ورکوي نھ مالیھ شخص ھم څھ
 .وکاروئ پاڼھ جال یوه کاغذ د ولري، کار شخصي کسان ډٻر څخھ کس یو لھ یا وي تیااړ

 برخې پاتې برخھ بشپړ کړئ. 10ایا ستاسې کور کې کوم څوک شخصي کار کوي؟ کھ ځواب مو ھو وي، د 
 نھ ☐ ھو ☐

 د سوداګرۍ نوم د شخصي کار لرونکی کس نوم

 د سوداګرۍ ادرس
 

 د سوداګرۍ د ملکیت بڼھ
 زه نھ پوھٻږم ☐           شرکت ☐      یو څښتن لرونکی ☐        شرکت ☐ شراکت ☐

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

 نھ ☐ ھو ☐ایا سوداګرۍ مالیات ورکړی؟  

 کھ ھو، وروستۍ مالیات د کوم مالیات کال لپاره ورکړل شول؟
 ایا سوداګرۍ پھ عاید یا لګښتونو کې د پام وړ بدلون درلود؟

 زه نھ پوھٻږم ☐  نھ ☐   ھو ☐
 پھ اوسط ډول، دغھ سوداګري میاشت کې څومره عاید لري؟ لطفاً موږ تھ لھ لګښتونو وړاندې عاید راکړئ.  $

 پھ اوسط ډول، دغھ سوداګري ھره میاشت څومره لګښتونھ لري؟  $
 

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

 د غیر نقدي یا رضاکاره عاید نور عواید –برخھ  11
کې نور لطفاً موږ تھ د ھر ډول غیر نقدي (د کار پھ بدل کې توکي، خواړه، یا خدمتونھ ترالسھ کول) یا رضاکاره کار چې تاسې او/یا ستاسې کورنۍ 

 کوي. کھ نور ځای تھ اړتیا لرئ، یوه خالي پاڼھ وکاروئ. یي ترسره

 کس یا اداره چې د کار یا خدمتونو پھ بدل کې توکي، خدمتونھ یا خواړه ورکوي –نوم 

 تلیفون شمٻره د کوڅې ادرس

 زیپ ایالت ښار

 ھغھ کوم خدمتونھ یا کار دی چې د توکو، خدمتونو، یا خوړو پھ بدل کې یي کوئ؟

 د خدمتونو د پیل نٻټھ څو ساعتونھ کوئ؟ھره میاشت 
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 کس یا اداره چې ورسره رضاکاره کار کوئ –نوم 

 تلیفون شمٻره د کوڅې ادرس

 زیپ ایالت ښار

 د خدمتونو د پیل نٻټھ پھ میاشت کې څو ساعتھ رضاکاره کار کوئ؟

 نور عواید –برخھ  12
 کھ نور ځای تھ اړتیا لرئ، یوه خالي پاڼھ وکاروئ.

 .کړئ بشپړ برخھ الندینۍ لپاره بڼې ھرې عوایدو د ھو، کھ کوي؟ ترالسھ عاید نور شخص بل کوم کورنۍ پھ ستاسو ایا
 نھ ☐ ھو ☐

 میاشتنی ناخالص مقدار څوک دغھ عاید ترالسھ کوي –نوم   د عاید بڼھ

 $  نھ ☐ ھو ☐ ټولنیز خوندیتوب

Supplemental Security Income  
 $  نھ ☐ ھو ☐ )SSIتضمیني عاید) ((تکمیلي 

 $  نھ ☐ ھو ☐ نفقھ/ماشوم څخھ مالتړ

 $  نھ ☐ ھو ☐ د کاریګرانو/بې روزګارۍ خساره

 $  نھ ☐ ھو ☐ معلولیت/ناروغۍ تادیھ

 $  نھ ☐ ھو ☐ سود/د سھامو ګټھ

 $  نھ ☐ ھو ☐ د پخوانیو پوځیانو ګټې

 $  نھ ☐ ھو ☐  نور: 
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 لګښتونھ –برخھ  13

 یا شي، والړ تھ ښوونځي ولټوي، کار وکړي، کار شي، وکولی دوی ترڅو ورکوي تادیھ لپاره ځوانانو د یا ماشومانو د څوک کوم ایا: پاملرنھ انحصارې
 ؟کړي ترالسھ روزنھ
 نھ ☐ ھو ☐

 لپاره ده؟د چا  چاتھ ورکول کٻږي؟ څوک د ماشوم/مشر پاملرنې لپاره تادیھ کوي؟

 مقدار
$ 

 څو ځلي تادیھ کٻږي
 میاشت کې یو ځل ☐ اوونۍ کې دوه ځلي ☐ اوونیز ☐

 ایا محکمې کوم کس تھ امر کړی چې د ماشوم مالتړ لپاره تادیھ وکړي؟ماشوم څخھ مالتړ: 
 نھ ☐ ھو ☐

 د چا لپاره ده؟ چاتھ ورکول کٻږي؟ څوک د ماشوم مالتړ تادیھ کوي؟

 مقدار
$ 

 ځلي تادیھ کٻږي څو
 میاشت کې یو ځل ☐ اوونۍ کې دوه ځلي ☐ اوونیز ☐

د  Wisconsin FoodShareایا د کورنۍ کوم غړی چې ډٻر مشر وي یا معلولیت ولري اضافي طفي لګښتونھ لري؟ د مثال لپاره د طبي لګښتونھ: 
 پاڼھ وګورئ. 9نوملیکنې 

 نھ ☐ ھو ☐
 لګښتونھ څھ دي؟ لګښتونھ د چا لپاره دي؟

 مقدار
$ 

 څو ځلي تادیھ کٻږي
 میاشت کې یو ځل ☐ اوونۍ کې دوه ځلي ☐ اوونیز ☐

 ایا کورنۍ کې څوک د سرپناه لګښتونھ لري (د مثال پھ توګھ، کرایھ، ګروي، د ملکیت مالیات)؟د سرپناه لګښتونھ: 
 نھ ☐ ھو ☐

 کورنۍ یي پھ میاشتنۍ ډول تادیھ کويھغھ مقدار چې  دغھ لګښتونھ څوک تادیھ کوي؟
$ 

 لګښتونھ د څھ لپاره دي؟
 د ملکیت مالیات  ☐ ګروي ☐ کرایھ/د محوطې کرایھ ☐
 پھ بیلګې د لپاره شیانو ځینو د مالیھ یا ازونھ ځانګړې ☐ د ګرځنده کور د پور تادیھ ☐ د کور د څښتن بیمھ ☐

 الر تګ پلي د یا رو پیاده توګھ
 د عمومي اسانتیاو لګښتونھ: 

 ایا لھ کورنۍ څخھ څوک د عمومي اسانتیاو لپاره تادیھ کوي؟
 نھ ☐ ھو ☐

 
 کھ کرایھ ورکوئ، ایا ګرمي پھ کرایھ کې شامل ده؟

 نھ ☐ ھو ☐
کور ګرمولو لپاره کارول کٻږي الندیني د ھغھ عمومي اسانتیاو لپاره چې ستاسې کورنۍ باید ورتھ تادیھ وکړي او کھ چٻرې دغھ عمومي اسانتیاوې د 

 چوکاټونھ پھ نښھ کړئ.
 ګرمولو لپاره کارول شوې؟  ګرمولو لپاره کارول شوې؟ 

 ګاز (طبیعي) ☐
 برٻښنا ☐
 مایع پروپان ګاز ☐

 نھ ☐ ھو ☐
 نھ ☐ ھو ☐
 نھ ☐ ھو ☐

 سوځٻدونکي نفت/سپین نفت ☐
 سکاره ☐
 لرګی ☐

 نھ ☐ ھو ☐
 نھ ☐ ھو ☐
 نھ ☐ ھو ☐

 ھغھ عمومي اسانتیاوې چې ستاسې کورنۍ باید ورتھ تادیھ وکړي پھ نښھ کړئ.
  نور: ☐د اییر کنډٻشنینګ اضافي لګښت   ☐نصبول   ☐کثافت لرې غورځول   ☐فاضالب   ☐اوبھ   ☐تیلیفون   ☐
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 ؟)مرستھ اوسیدو عامھ نور یا 8 برخھ( کوئ ترالسھ مرستھ اوسیدو د تاسو ایا
 نھ ☐ ھو ☐

 ؟کوئ ترالسھ مرستھ انرژۍ د تاسو ایا

 نھ ☐     ھو ☐

 حقوق او مسؤلیتونھ –برخھ  14
کھ موافق ونھ اوسم زه پوھٻږم چې د ھر ھغې پرٻکړې پر وړاندې چې زما غوښتنلیک یا روانو ګټو پھ وړاندې ترسره کٻږي د عادالنھ عادالنھ اورٻدنھ: 

تھ  9885-264-608سره اړیکې یا د عادالنھ اورٻدنې فورمې لپاره د غوښتنې لیک  7709-266-608اورٻدنې غوښتنھ کولی شم. زه پوھٻږم چې 
 فکس کولو یا برٻښنالیک لھ الرې غوښتنھ کولی شم: 

 
Department of Administration 

Division of Hearings and Appeals 
PO Box 7875 

Madison, WI 53708-7875 
 

څخھ د عادالنھ اورٻدنې غوښتنھ ډاونلوډ کولی شم. زه ھمداراز د ادارې دفتر سره  www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htmزه د
لپاره  چٻرې چې ما غوښتنھ کړې وه اړیکھ نیولی او پھ لفظقي یا پھ لیکلې بڼھ د عادالنې اورٻدنې غوښتنھ کولی شم. زه پوھٻږم چې نورو معلوماتو

ForwardHealth ) نوملیکنې او د ګټو السي کتابP-00079.تھ مراجعھ کولی شم ( 
 

. اکثره مخکې تاسې لھ دغې ادارې څخھ د لیکلې خبرتیا ترالسھ کولو حق لرئګټو پای تھ رسولو یا کمولو پھ وړاندې ھر ډول اقدام څخھ  FoodShareستاسې د 
 ورځې وړاندې لیک ترالسھ کړئ. 10ه اقداماتو لپاره، تاسې بھ لھ اقدام څخھ لږ تر لږ

 تاسې حق لرئ:
 غوښتنلیک ترالسھ او لھ ځنډ پرتھ ستاسې غوښتنلیک ومنل شي. •
 د ګټو غوښتنې یا مدیریت کولو کې مرستھ وکړي. FoodShareیو مشر چې ستاسې لھ حاالتو خبر دی تاسې سره د  •
 ګټې ترالسھ کړئ. FoodShareد ورځو کې دننھ  30کھ پھ شرایطو برابر یاست غوښتنې څخھ وروستھ  •
 خدمتونھ ترالسھ کړئ. FoodShareورځو کې دننھ د  7کھ د چټکو خدمتونو پھ شرایطو برابر یاست  •
 د عمر زیاتوالی یا د جنسیت، توکم، رنګ، معلولیت، مذھبي باور، اصلي تابعیت، یا سیاسي باورونو پر بنسټ تاسې سره تبعیض نھ کیږي. •
 ت دي.ستاسې مدني حقونھ رعای •
 د ادارې کارکوونکو لھ لوري تاسې سره پھ درناوی چلند وشي. •
 ستاسې شخصي معلومات شخصي ساتل کیږي. •
 خپلې ادارې څخھ د ھر ھغھ څیز چې پر نھ پوھٻږئ د تشریح کولو غوښتنھ وکړئ. •
 شي. ګټې کمٻږي یا پای تھ رسٻږي او د دغھ بدلون المل لھ وړاندې څخھ وویل FoodShareتاسې کھ ستاسې د  •
 د خپل ځان پھ اړه د ادارې سوانح او دوسیې وګورئ خو ھغھ معلومات نھ چې محرمو سرچینو څخھ ترالسھ شوي دي. •
 د قوانینو یوه کاپي ترالسھ کړئ. FoodShareد  •
تھ د دې ویلو چې ولې کھ خپلې ادارې لھ لوري شوې پرٻکړې سره موافق نھ یاست د عادالنھ اورٻدنې غوښتنھ وکړئ. یوه عادالنھ اورٻدنھ تاسې تھ د اورٻدنې افسر  •

 ستاسې غوښتنلیک یا ګټو اړوند پرٻکړه غلطھ وه فرصت درکوي. 
 

 تاسې مسؤلیت لري:
و پوښتنو تھ پھ بشپړه او صادقانھ توګھ ځواب ورکړئ. تاسې بھ، د دروغو سزا، الندې د دې تاییدولو لپاره چې ستاسې ګټو تھ غوښتنې پر مھال ټول FoodShareد  •

 ټول ځوابونھ رښتیا دي خپل نوم السلیک کړئ.
 د تاسو چې شي څرګنده وترڅ کړئ وړاندې سناد اعتبارې شمیر یو چې شي وغوښتل ممکن څخھ تاسو. کړئ چمتو شي وغوښتل ممکن تاسو چې اسناد شمیر یو •

FoodShare یاست برابر سره مقرراتو برنامې . 
% څخھ ډٻر بدلون راپور ورکړئ. دغھ مقدار بھ ستاسې لیکونو کې لیست شي. تاسې 130د بٻوزلۍ فدرالي کچې څخھ خپل کورنۍ عاید کې لھ  •

isconsin.gov/foodshare/fpl.htmwww.dhs.w .کې د بٻوزلۍ اوسنۍ فدرالي کچھ موندلی شئ 
 ساعتونو څخھ ټیټ شي راپور ورکړئ. 80ګټې ترالسھ کوونکی د کورنۍ غړی کاري ساعتونھ پھ میاشت کې لھ  FoodShareکلھ چې د محدود وخت  •
 اسنادو کې بدلونھ رانھ وړئ. FoodShareکارت یا د  QUESTپھ  •
 کارتونھ مھ خرڅوئ، سوداګري پرې مھ کوئ یا چاتھ یي مھ ورکوئ. QUESTګټې، اسناد، د  FoodShareخپل د  •
 ګټې یوازې وړ توکو پٻرلو لپاره وکاروئ. FoodShareد  •

 
 قوانین ماتوي کٻدای شي لھ پروګرام څخھ رد، جریمھ، زنداني، یا درٻواړه شي. FoodShareھغھ خلک چې د 

https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm
http://www.dhs.wisconsin.gov/foodshare/fpl.htm
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 FoodShare% لوړٻدو راپور نھ ورکولو سره او کلھ چې د محدود وخت 130زه پوھٻږم چې د بٻوزلي فدرالي کچې څخھ زما کورنۍ عاید د بدلونونو راپور ورکول: 
ھ کړم ترالسھ کړم باید دغھ ساعتونو څخھ ټیټ شي راپور ورکړئ ھغھ ګټې چې باید ترالسھ ن 80ګټې ترالسھ کوونکی د کورنۍ غړی کاري ساعتونھ پھ میاشت کې لھ 

 ګټې بٻرتھ ورکړم یا کٻدای شي درغلۍ لپاره، کوم چې جرم دی محاکمھ شم.

 FoodShare د ممکن لګښتونھ، طبې مالتړ، ماشوم د پاملرنھ، ماشومانو د کارونھ، پناه، سر توګھ پھ بیلګې د ورکوم، راپور یي چې لګښتونھ ھغھ پوھیږم زه :لګښتونھ
 نھ کسر کوم لپاره لګښت دې د زه چې لرې معنې دا کول وړاندې نھ شواھد یا راپور لګښت د چط پوھیږم زه. کړي اغیزمن کوې ترالسھ یي کورنې زما چې ګټې ھغھ

 .غواړم

 زه. شم مستحق ګټو ډٻرو د FoodShare د شي کېدای وکړم کھ ھم، بیا خو ورکړم؛ راپور کېدو ضایع یا کسر عاید د خپل چې ده نھ اړینھ چې پوھېږم زه :کسر عاید د
 نھ برخمن څخھ زیاتوالي د کې ګټو پھ FoodShare د بھ زه کړم، نھ وړاندې راپور کسر د یا ورکیدو د کې عاید میاشتنې پھ کورنۍ خپلې د زه چې وختھ ترھغھ پوھیږم

 .شم

غوښتنھ کوي باید ګټو ترالسھ کولو لپاره تبعھ واوسو یا د  FoodShareزه پوھٻږم چې زه او زما کورنۍ کې ژوند کوونکي ټول ھغھ خلک چې د  د کډوالۍ حالت:
تھ  USCISلھ لوري تایید کٻږي؛  USCISکډوالۍ د رضایت وړ حالت ولرو. زه پوھٻږم چې زما د کورنۍ ھر غړی چې د ګټو غوښتنھ کوي د کډوالۍ حالت بھ د 

مقدار اغٻزمن کړي. زه پوھٻږم چې کھ چٻرې د خپل ځان لپاره د مرستې غوښتنھ نھ کوم یا وړاندې کٻدونکي دغھ معلومات کٻدای شي زما د کورنۍ وړوالی او د ګټو 
 شي. نھسره بھ زما حالت تایید  USCISڅرګنده کړم چې زه د رضایت وړ حالت نھ لرونکی کډوال یم لھ 

اره، استخداموونکی، یا د زده کړې ادارې پھ ګډون د دغو مطابق، د ھرې مالي ادارې، د کرٻډٻټ راپور ورکولو اد Wis. Stat. § 49.22 (2) (2m)ھرڅوک، د 
موخې  2029تر  7USC 2011دغھ څانګھ کٻدلی شي لھ ھر چا څخھ د ھر ھغھ معلوماتو چې د ھغو پروګرامونو ادارې لپاره چې د "معلوماتو خپرولو حق لري. 

د دغې فرعي برخې پر بنسټ د غوښتنې ترالسھ کولو څخھ اوه ورځو کې دننھ دغھ ترسره کوي چې مناسبي او اړین وي غوښتنھ وکړي. پھ دغھ حالت کې ھر څوک بای
 "معلومات وړاندې کړي.

 بنسټ، پر سزا پر خوړولو قسم غلط او دروغو زه،. پوھېږم سزا پھ ماتولو قوانینو یا ورکولو معلوماتو غلطو زه. پوھېږم بیانیو او پوښتنو پھ فورمې دغې غوښتنلیک د زه
 ثابتولو څھ ھغھ د زه. دي بشپړ او کره سم سره پوھې لھ زما ګډون، پھ معلوماتو اړوند تابعیت د کوي غوښتنھ ګټو د چې غړو ھغو کورنۍ د ځوابونھ، ټول ماز چې تاییدوم
 وړتیا د زما ترڅو ونیسي اړیکھ سره وادار یا شخص بل د بھ ګې نماینده محلې چې پوھیږم زه. یم موافق ورسره او پوھېږم باندې کولو وړاندې اسنادو ویلي ما چې لپاره
 . کړي ترالسھ اسناد اړین اړه پھ سطح ګټو د او

 دغھ غوښتنلیک السلیک کولو سره، زه اعتراف کوم چې پورتھ ذکر شوي حقونھ او مسؤلیتونھ مې لوستي او پرې پوھٻږم.

 د السلیک نٻټھ (میاشت/ورځ/کال) عارض یا صالحیت لرونکی استازی – السلیک
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