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 د امالکو بیرتھ ترالسھ کول 
 د طبی چارو لپاره دولت بیرتھ تادیھ کول 

 او اوږدمھالھ خدمتونھ او مالتړ 
Estate Recovery Repaying the State for Medical and Long Term Services and Supports 

 د امالکو بیرتھ ترالسھ کول څھ شی دی؟ 
یز او روغتیا خدماتو ستاسو شتمنۍ تھ اړتیا لري چې د ټولن) 43.20Bاو   RCW 41.05Bد ایالت قانون (فصلونھ  •

) د ځینې طبي خدماتو لګښتونو او اوږدمھالھ خدماتو او مالتړ HCAد پاملرنې اداره ( ) او د روغتیاDSHSڅانګھ (
)LTSS  .لپاره چې تاسې ترالسھ کړي تادیھ کړي ( 

 امالک څھ شی دی؟ 
  وصیتکې قانوني عالقھ لرئ چې د سو یې لرئ یا پکې تاسو د مرګ پھ وخت ټولې شتمنۍ او کومې نورې شتمنۍ چې تا •

 کیږي. پدې کې ملکیت او شتمنۍ شاملې دي لکھ: سره یا پرتھ انتقال
o  کورونھ، ځمکھ؛ 
o بانکي حسابونھ؛ 
o  سټاک، بانډونھ؛ 
o شخصي ملکیت؛ او 
o  شتمنۍ، د ژوند شتمنۍ. نھ انتقالیدونکي 

 څھ شی ستاسو د ملکیت برخھ نده؟
ئ. د مثال پھ  قانوني عالقھ نلر لرئ یا ستاسو د مرګ پھ وخت کې پکېنورې شتمنۍ چې تاسو یې ملکیت ن ت یاملکی •

توګھ، ملکیت یا نورې شتمنۍ چې یوازې ستاسو د والدینو، میرمن، د دولت راجستر شوي کورني ملګري یا د ماشوم 
 ملکیت دی.

 کومې شتمنۍ د امالکو بیرتھ ترالسھ کولو څخھ معاف دي؟ 
 ځینې قومي شتمنۍ؛  •
 د حکومت د جبران ځینې تادیې؛ او   •
 رنې د شراکت د پالیسۍ پھ واسطھ خوندي کیږی.ھغھ شتمنۍ چې د وړ اوږد مھالھ پامل •

 کھ تاسو د خپل مرګ پھ وخت کې ھیڅ شتمنۍ ونلرئ؟
 د امالکو بیرتھ ترالسھ کول شتون نلري.  •

 لګښتونھ شامل دي؟  LTSSد امالکو پھ بیرتھ ترالسھ کولو کې کوم طبي او 
کالو تھ   55دې چې ستاسو عمر تادیھ کوي وروستھ ل HCAیا  DSHSلګښتونھ  LTSSتمویل شوي  لخوا  د فدرال •

 ورسیږي؛
 پھ ھر عمر کې تادیھ کوي، پرتھ لدې:  HCAیا  DSHSتمویل شوي لګښتونھ لخوا د دولت  •

o  د بالغانو د ساتنې خدمات 
o وي اضافي امنیتي تادیات؛ د پرمختیایي معلولیت ادارې لخوا تصویب ش 
o ود مجرم د بیرتھ داخلٻدو د ټولنې د خوندیتوب د برنامې خدمات؛ ا 
o ،د کور داوطلبانھ خدمتونھ 

 لګښتونھ شامل ندي؟  LTSSد امالکو پھ بیرتھ ترالسھ کولو کې کوم طبي او 
• HCA .د فدرالي میډي کیر د سپمولو برنامې الندې لګښتونھ تادیھ کوي 
 طبي لګښتونھ تادیھ کوي. HCAھم ترالسھ نکړئ، نو  LTSSکھ چیرې تاسو  •
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 ي؟کلھ د امالکو بیرتھ ترالسھ کول ځنډیږ
 کھ چیرې ستاسو میرمن ژوندۍ پاتې شي؛ •
 کالو څخھ کم عمر لرونکی ماشوم ولرئ؛ 21کھ تاسو د  •
 کھ تاسو یو ژوندې ماشوم ولرئ چې ستاسو د مړینې پھ وخت کې ړوند یا معلول و؛ یا •
غوښتنھ   DSHSریان کې، کھ وارث د غیر مشروع مشکل د ځنډ غوښتنھ وکړي او مشکالتو پھ جد غیر مشروع  •

 ب کړي. تصوی

 کولی شي غیر مشروع مشکل تصویب کړي؟ DSHSکلھ 
 بیرتھ ترالسھ کول یو وارث د اوسیدو لھ ځای څخھ محروموي او دوی نشي کولی نور سرپناه ولري؛ •
 شتمنۍ د وارث د عاید د ترالسھ کولو یوازینۍ وسیلھ ده؛ یا •
 تاسو د دولت لخوا د ثبت شوي کورني ملګري لخوا ژغورل شوی یاست. •

 څھ بھ پیښ شي کھ تاسو پھ طبي مرکز کې ژوند وکړئ او لھ تاسو څخھ پھ معقول ډول تمھ نھ کیږي چې بیرتھ کور تھ راشئ؟ 
کال د مالیې مساوات او مالي مسؤلیت  2005کولی شي د  DSHSھ کول" ندي، کھ څھ ھم دا د "امالکو بیرتھ ترالس •

 کور د ضبط کولو ادعا وکړي.) لھ املھ ستاسو د مړینې مخکې ستاسو د TEFRAقانون (
 تھ اجازه ورکوي چې لھ مړینې دمخھ ستاسو د کور د ضبط کولو د حق ادعا ثبت کړي. DSHSقانون  •
املرنې لګښت تادیھ کړي کولی شي د مړینې دمخھ د دوی د کور د ضبط کولو حق یوازې ھغھ خلک چې باید د خپلې پ •

 ولري. 
  LTSSبھ د عاید څخھ د طبي او   DSHSاو تاسو یې وپلورئ،  ستاسو د کور د ضبط کولو ادعا وکړي DSHSکھ  •

 لګښتونھ بیرتھ ترالسھ کړي.
• DSHS ،د دولت لخوا راجستر شوی کورنی   بھ ستاسو د کور د ضبط کولو د حق ادعا ونکړي کھ ستاسو میرمن

 کالو څخھ کم عمر ماشوم، یا کوچني ھلتھ ژوند کوي. 21ملګری، د 
• DSHS کړي کھ تاسو کور بیرتھ وسپارئ. بھ د ضبط کولو ادعا ون 

 څھ کھ تاسو نور معلومات غواړئ؟ 
 وھئ) تھ پھ وړیا توګھ زنګ وCLEARھمغږي شوي قانوني زده کړې، مشورې او راجع کولو تلیفون ( •

10141-888-201-. 
 د یو وکیل سره مشوره وکړئ څوک چې د امالکو د پالن کولو او د طبي مرستې د مقرراتو پھ اړه پوھیږي. •
"پدې ویب پاڼھ کې الکو بیرتھ ترالسھ کول چې د دولت لخوا تادیھ کیږيد طبي خدماتو لپاره د امولئ " ول •

w.washingtonlawhelp.orgww 
اصلي امریکایي د االسکا د اوسیدونکو یا امریکایي ھندیانو لپاره د امالکو د ترالسھ کولو څخھ د استثنا لپاره، دا وګورئ "  •

  " االسکا اصلي ملکیت مالکان: د امالکو د بیرتھ ترالسھ کولو څخھ معافیتونھاو د 
 . p.orgw.washingtonlawhelww پھ

 ولولئ.  WAC -527182او   B43.20او  RCW 41.05Aدا فصلونھ  •
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