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 ናይ ብቑዕነት ገምጋም ን 
 ናይ ነዊሕ ግዜ ኣገልግሎትን ደገፋት 
 Eligibility Review for Long Term Services and Supports 

ናይ ዓሚል ስም (ስም፣ ስም ኣቦ፣ ስም ኣቦሓጎ) 
      

ናይ ዓሚል ቁጽሪ 
      

ናይ ዓሚል አድራሻ ከተማ ግዝአተ ዚፕ ኮድ 
                     
ናይ ዓሚል አድራሻ መልእክቲ መለዋወጢ ከተማ ግዝአተ ዚፕ ኮድ 
                     
መፃምዲ ወይ ናይ ትሕቲ ዕድመ ህፃን ወላዲ ስም (ስም፡ ስም ኣቦን ስም ኣቦሓጎ) 
      
መፃምዲ/ናይ ወላዲ ኣድራሻ (ዝተፈለየ እንተድኣ ኮይኑ) ከተማ ስቴት ዚፕ ኮድ 
                     
ናይ ዓሚል ቁፅሪ ቴሌፎን (ከባብያዊ ኮድ ኣካትት) 
       ገዛ  ሞባይል   ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ 

ናይ ዓሚል ኢሜል 
      

እተፈቐደሉ ወኪል 
ሕጋዊ ውክልና ዘለዎ ተወካሊ ማለት እቲ ኤጀንሲ ወይ ተወከልቱ ብዛዕባ ጥቕምኹም ዘዘራርቦ ሰብ እዩ፡፡  ዝኾነ ሰብ ክትጠቕሱ 
ትኽእሉ ኢኹም እንተኾነ ግና ኣድላይ ኣይኮነን፡፡  ኣብነታት ሓብሓቢ፡ መፃምዲ፡ ዘመድ፡ ጠበቓ፡፡   
ሕጋዊ ፍቓድ ዘለዎ ወኪል ኣለካዶ?    እወ     ኣይፋል 
ስም 
      

ዝምድና 
      

አድራሻ መልእክቲ መለዋወጢ ከተማ ግዝአተ ዜብ ኮድ 
                     
ቁፅሪ ቴሌፎን (ከባብያዊ ኮድ ኣካትት) 
      

ኢሜይል 
      

ዓሚል ዘየእትዎ እቶት መጠን 

ናይ ማሕበራዊ ድሕንነት ጥቕምታት $        

ጡረታ/ኣኒኑቲ $        

ካልእ-ናይ ጡረታ ጥቕምታት፡ ናይ ሰራሕተኛን ኢንዱስትሪ፡ ደቪደንስ፡ እቶት፡ ወለድ፡ ክራይ ወይ ርብዒ ኣታዊ (ኣብ ታሕቲ ዘርዝር) 

      $        

      $        

      $        

      $        

      $        
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ናይ ዓሚል ኣታዊ 
መስራሐይ ዕለት ድምር ዝረኽቦ መጠን ናይ ክፍሊት ድግግም 
                        

                        

                        

እቲ እቶት ካብ ናይ ዓርሱ ውልቃዊ ስራሕ ድዩ?    እወ     ኣይፋል 
ናይ ዓሚል ፍልፍል 
 ዎጋ ፋይናንሳዊ ትካል/ትካል/ከባቢ 
ዝረጋገፅ አካውንታት $              
ዓቋር አካውንት $              
ካልኦት ፋይናንሳዊ ሒሳባት፡ 
      

 
$        

 
      

      $              
ናይ ኣታዊ ምስክር ወረቐት (CD) $              
እቲ ትካል ዘለዎ ሒሳብ $              
ኣብ ኢድ ዝርከብ/ኣብ ኢድ ካልኦት ሰባት 
ዝርከብ ጥረ ገንዘብ 

$              

ናይ ሂወት/ናይ ሞት ኢንሹራንስ ፖሊሲ $              
ፈንድ $              
ትረስቲ $              
ዓመታዊ መልዕሎ $              
ገዛ (ናይ ሂወት ኢንሹራንስ ሓዊሱ) $              
ካልእ ንብረት፡ 
      

 
$        

 
      

      $              
ካልእ - ተሸከርካሪ፡ ስቶክ፡ ቦንድ፡ ሓበራዊ ፈንድ፡ ናይ ጡረታ ሒሳብ (ኣብ ታሕቲ ዘርዝር) 
      $              

      $              

      $              

ኣብ ዝሓለፉ ሓሙሽተ ዓመታት ገንዘብ፡ ገዛ፡ ንብረት ወይ ካልእ ሃፍቲ ሸይጥካ፡ ለዊጥካ ወይ ሂብካ ዶ?   እወ  ኣይፋል        
እወ እንተድኣ ኮይኑ እዞም ዝስዕቡ ምልኡ፡ 

ዓይነት ንመን መጠን ዝተመሓላለፈሉ ዕለት 
            $              

            $              

            $              
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ናይ ዓሚል ሕክምና ወፃእን ተኸናኻኒ / ዝኽፈል ክፍሊታት (መረጋገፂ ኣተሓሕዝ) መጠን 
ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ (ኣቕረብቲ ዘርዝሩ) 
      

 
$        

      $        
ናይ ነዊሕ እዋን ክንክን ኢንሹራንስ (ኣቕረብቲ ዘርዝሩ) 
      

$        

ወርሓዊ ናይ ተኸናኸንቲ ክፍሊት 
      

$        

ወርሓዊ ናይ ከፈልቲ ክፍሊት 
      

$        

ዘይተኸፈለ ናይ ሕክምና ወፃኢ (ዘርዝር) 
      

 
$        

      $        

ኩነታት ሓዳር  
ኩነታት ሓደርኩም ተቐይሩ ድዩ?    አወ     ኣይፋል 
መፃምዲ/ፅግዕተኛ ኣታዊ መጠን 

ናይ ማሕበራዊ ድሕንነት ጥቕምታት $        
ጡረታ/ኣኒኑቲ 
      

 
$        

      $        
ኣታዊ 
      

 
$        

      $        
ናይ ጡረታ ጥቕምታት 
      

 
$        

ካልእ-ናይ ጡረታ ጥቕምታት፡ ናይ ሰራሕተኛን ኢንዱስትሪ፡ ኣሊሞኒ፡ ደቪደንስ፡ እቶት፡ ወለድ፡ ክራይ ወይ ርብዒ ኣታዊ (ኣብ ታሕቲ 
ዘርዝር) 
      $        

      $        

ናይ  መፅለሊ ገዛ ወፃኢ መጠን 

ክራይ/ሞርጌጅ $        

ናይ ንብረት ግብሪ/ናይ ገዛ ኢንሹራንስ $        

መገለገሊታት $        

ካልእ- ገምጋም፡ ኮንዶ ወይ ኮፕ ክፍሊታት፡ ዝካረ ገዛ፡ ወዘተ $        
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ናይ ሀብቲ መረጋገፂ ፈቓድ 
ሓገዝ ንምርካብ ወይ ደገፍ ንምሕዳስ ዘቕርቦ መረዳእታ ልክዕ ከም ዝኾነ ንምርግጋፅ ብፌደራልን ስቴት ሰበስልጣናት ከም ዝረጋገፅ 
ይርዳእ፡፡ ናይ ዋሽንግተን ስቴት ሰበስልጣን ክንክን ጥዕና (HCA) ከምኡ ድማ ናይ ማሕበራውን ጥዕናን ኣገልግሎት ክፍሊ 
(DSHS) ብቑዕነተይን ፋይናንሳዊ መረዳእታይ ንምርግጋፅ ናይ ሀፍቲ ምርግጋፅ ከካይዱ ይፈቅድ፡፡ HCA ከምኡ ድማ DSHS 
ዝኾነ ፋይናንሳዊ ትካል፣ ክረኽቡን ምፅራይ ከካይዱ ከም ዝኽእሉ ይርዳእ፡፡ እዚ ፈቓድ ኣብ ምልክታይ መወዳእታ ውሳነ ምስ 
ተውሃበንን ናይ ጥቕሚ ብቑዕነት ድሕሪ ምውድኡ ወይ እዚ ፈቓድ ንHCA ወይ DSHS ናይ ፅሑፍ መፍለጢ ብምሃብ እንተሰሪዘዮ 
እዚ ፈቓድ ከም ዘቋርፅ ይርዳእ፡፡ ፈቓድ ንምሃብ ተዘይደልየ ወይ ፍቓድ ተሰሪዘ፣ ንዋሽንግተን ኣፒል ሄልዝ ዕድምኦም ዝደፍኡ፣ ዓይነ 
ስውራት ወይ ስንክልና ዘለዎም Medicaid መደብ ብቑዕ ከም ዘይከውን ይፈልጥ እየ፡፡  ናይ ንብረት ምግርጋጽ ምዕጻፍ ወይ 
ምንጻግ ኣብ ናይ  ብቑዕነት ቶይሎርድ ሓገዛት ንዓበይቲ ሰባት (TSOA) ጽልዋ ኣየሐድርን፡፡   

መረጋገፅን ክታም 

አንቢብ ወይድማ መሰለይ መብርሂ ተዋሂቡንን ሐላፊነተይ ፈሊጠ ናይ ጥዕና ሽፋን  መሰልን ሓላፍነትን ቅዳሕ HCA 18-011 
ተዋሂቡኒ እዩ፡፡ 
ሓገዝ ንምርካብ ዘቕርቦ መረዳእታ ልክዕ ከም ዝኾነ ንምርግጋፅ ብፌደራልን ስቴት ሰበስልጣናት ከም ዝረጋገፅ ይርዳእ፡፡ ናይ ኣበል 
ወለድ እንተድኣ ኣለኒ ዋሽንግተን ስቴት ተጠቃማይ ከም ዝኾነ ከዘኻኽር ኣለኒ፡፡ 
ኣብ ትሕቲ ናይ ሓሶት ምስክርነት ምሃብ ናይ ዋሽንግተን ስቴት ብዘቐምጦ ቕጽዓት መሰረት ኣብዚ መመልከቲ ዝሃብክዎ መረዳእታ 
ሓቂ፣ ትኽክልን ክሳብ ዝፈልጦ ምሉእ ምዃኑ የረጋግጽ፡፡ 

ናይ ዓሚል ክታም ቁጽሪ ተሌፎን 
      

ዕለት 
      

ናይ መፃምዲ ክታም ቁጽሪ ተሌፎን 
      

ዕለት 
      

ናይ ዕድም ዘይኣኸለ ህፃን ዓሚል ወለዲ ክታም ቁጽሪ ተሌፎን 
      

ዕለት 
      

ናይ ሕጋዊ ወኪል ወይ ሓጋዚ ክታም ቁጽሪ ተሌፎን 
      

ዕለት 
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