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 اسڻيٹ ريکوری 
 کی طبی اور طويل المدت سروسز اور  
 معاونتوں کے لئے رياست کو باز ادائيگی 

Estate Recovery Repaying the State for Medical and Long Term Services and Supports 

 کيا ہے؟اسڻيٹ ريکوری 
) آپ سے موصول کرده کچه طبی خدمات اور طويل المدت 43.20Bاور  RCW 41.05Bرياستی قانون (ابواب  •

) اور ہيلته کيئر اتهارڻی DSHS) کے اخراجات کے لئے سوشل اينڈ ہيلته سروسز (LTSSسروسز اور سپورڻس (
)HCAکو ادائيگی کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ ( 

 ايک اسڻيٹ کيا ہے؟
امالک اور کوئی بهی ديگر اثاثے جن کے آپ مالک ہيں يا اپنی وفات کے وقت ميں کوئی قانونی مفاد رکهتے ہيں تمام  •

جو ايک وصيت نامہ کے ساته يا اس کے بغير منتقل ہوتے ہيں۔  اس ميں درج ذيل جائيداد اور اثاثے بهی شامل ہيں جيسا 
 کہ:

o گهر، زمين؛ 
o بينک اکاؤنڻس؛ 
o ،اسڻاکس، بانڈز 
o ائيداد؛ اورذاتی ج 
o غير وصيت کرده اثاثے، الئف اسڻيڻس۔ 

 کيا چيز آپ کی امالک کا حصہ نہيں ہے؟
جائيداد يا ديگر اثاثے جن کے آپ مالک نہيں ہيں يا اپنی وفات کے وقت ميں کوئی قانونی مفاد نہيں ہے۔  مثال کے طور  •

اسڻيٹ رجسڻر شده گهريلو پارڻنر، يا بچہ  پر، جائيداد يا ديگر اثاثے جن کے کلی مالک، آپ کے والدين، شريک حيات،
 تهے۔

 کون سے اثاثے اسڻيٹ ريکوری سے مستثٰنی ہيں؟
 بعض قبائلی اثاثے؛ •
 بعض سرکاری مرمت کی ادائيگياں؛ اور  •
 اثاثوں کو ايک تعليم يافتہ طويل مدتی ديکه بهال شراکت داری پاليسی کی طرف سے محفوظ کيا گيا۔ •

 کوئی اثاثے نہيں ہيں تو کيا؟اگر آپ کی وفات کے وقت آپ کے 
 تو کوئی اسڻيٹ ريکوری نہيں ہو گی۔ •

 اخراجات شمار کيے جاتے ہيں؟ LTSSاسڻيٹ ريکوری ميں کون سے طبی اور 
 برس ہونے کے بعد ادا کرتے ہيں؛ 55آپ کی عمر  HCAيا  DSHSاخراجات، جو  LTSSوفاقی طور پر فنڈ کرده  •
کسی بهی عمر ميں ادا کرتے ہيں،  HCAيا  DSHSرياست کی طرف سے مالی اعانت فراہم کرده اخراجات جو  •

 ماسوائے:
o بڑوں کيلئے حفاظتی خدمات؛ 
o ترقياتی معذوری انتظاميہ کی طرف سے مجاز کرده اضافی سيکورڻی ادائيگياں؛ 
o اور مجرموں کے کميونڻی ميں دوباره داخلے پر حفاظتی پروگرام کی خدمات؛ 
o ،رضاکارانہ چهوڻے موڻے کام کيلئے خدمات 

 اخراجات کو اسڻيٹ ريکوری ميں شمار نہيں کيا جاتا ہے؟ LTSSِکن طبی اور 
 ايک وفاقی طبی بچت پروگرام کے تحت ادا کرتا ہے۔ HCAاخراجات جو  •
 بهی وصول نہيں کرتے ہيں۔ LTSSادا کرتا ہے، اگر آپ  HCAطبی اخراجات جو  •
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 کب تاخير کی جاتی ہے؟ اسڻيٹ ريکوری ميں
 اگر آپ کا شريک حيات آپ کو زنده رکهتا ہے؛ •
 سال سے کم عمر کا ايک حيات بچہ ہے؛ 21اگر آپ کا  •
 اگر آپ کا ايک حيات بچہ ہے جو آپ کی وفات کے وقت اندها يا معذور تها؛ يا •
درخواست کو منظور  DSHSبيجا مصائب کی مدت کے دوران، اگر کوئی وارث ناجائز مصائب تاخير کا کہتا ہے اور  •

 کر ليتا ہے۔

DSHS ايک ناجائز مصائب کی منظوری کب ديتا ہے؟ 
مالی  يلئےاگر ريکوری ايک وارث کو رہنے کی ايک جگہ سے محروم کر ديتی ہے اور وه دوسری جائے پناه گاه ک •

 استطاعت نہيں رکهتا ہے؛
 يااسڻيٹ ايک وارث کا واحد، تمام تر آمدنی دينے واال اثاثہ ہے؛  •
 آپ ايک اسڻيٹ رجسڻرڈ گهريلو پارڻنت کی جانب سے حيات رکها جاتا ہے۔ •

اگر آپ ايک طبی مرکز سہولت ميں رہتے ہيں اور آپ سے معقول حد تک گهر واپس لوٹ سکنے کی توقع نہيں کی جاتی ہے تو 
 کيا؟

ری کے قانون کے ڻيکس ايکويڻی اور مالياتی ذمہ دا DSHS، 2005اگرچہ يہ "اسڻيٹ ريکوری" نہيں ہے،  •
)TEFRAکے سبب آپ کے گهر پر ايک قبل از وفات کا استحقاق لگا سکتا ہے۔ ( 

 کو ايک استحقاق دائر کرنے کی اجازت ديتا ہے۔ DSHSقانون وفات سے قبل آپ کے گهر پر  •
ستحقاق صرف وه لوگ جنہيں اپنی نگہداشت کے اخراجات کی الزماً ادائيگی کرنا ہے، اپنے گهر پر ايک قبل از وفات ا •

 لگوا سکتے ہيں۔
محاصل سے  DSHSکا آپ کے گهر پر ايک استحقاق رکهتا ہے اور آپ اسے فروخت کر ديتے ہيں، تو  DSHSاگر  •

 کے اخراجات کی وصولی کر لے گا۔ LTSSطبی اور 
ے ہيں سال سے کم عمر کا بچہ، يا بہن بهائی وہاں رہت 21اگر آپ کا/کی شريک حيات، اسڻيٹ رجسڻرڈ گهريلو پارڻنر،  •

 آپ کے گهر پر ايک استحقاق دائر نہيں کرے گا۔ DSHSتو 
 استحقاق کو ختم کر دے گا۔ DSHSاگر آپ گهر واپس لوٹ آتے ہيں تو  •

 اگر آپ مزيد معلومات چاہتے ہيں تو کيا؟
 پر مفت ميں کال کريں۔ 1014-201-888-1) کو CLEARتو کوآرڈينيڻڈ ليگل ايجوکيشن، مشوره اور ريفرل الئن ( •
 وکيل سے مشوره طلب کريں جو اسڻيٹ کی منصوبہ بندی اور طبی امداد قوانين دونوں کو سمجهتا/سمجهتی ہے۔ ايک •
• "0UTيٹ ريکوریرياست کی طرف سے ميڈيکل کی خدمات کے لئے اسڻU0T 00" کوTUwww.washingtonlawhelp.orgUT  پر

 پڑهيں۔
مقامی امريکی اور االسکا کے 0TUاالسکا کے باشندوں يا امريکی انڈينز کے لئے اسڻيٹ ريکوری سے استثناء کے لئے، " •

 پر مالحظہ کريں۔ 00TUwww.washingtonlawhelp.orgUT کو "U0Tاسڻيٹ ريکوری سے استثناء U0T 0UTمقامی جائيداد مالکان:
 پڑهيں۔ WAC 527-182اور باب  43.20Bاور  RCW 41.05Aابواب  •
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