
 

 

ਨੋਿਟਸ ਐਡਂ ਫਾਈਨਿਡੰਗ ਆਫ਼ ਿਰਸਪ�ਸੀਿਬਲਟੀ 
Notice and Finding of Responsibility 

ਇਹ ਨੋਿਟਸ ਐਡਂ ਫਾਈਿਡੰਗ ਆਫ਼ ਿਰਸਪ�ਸੀਿਬਲਟੀ (NFR) ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਨੋਿਟਸ ਵਜ� ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਾ ਂਿਕਉਿਂਕ 
ਆਖਰੀ ਵਾਰ NFR ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੀਮਾਈਡਂਰ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਿਹੱਸੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਐਡਂ ਹੈਲਥ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ 
(DSHS) ਦਆੁਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। RCW 43.20B.430, 43.20B.435 ਅਤੇ WAC 388-835-0940 ਨੰੂ ਦੇਖੋ। 
ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ, RHC ਿਵਖੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਿਹਸੱਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਿਬਿਲੰਗ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਦ ੇਨਾਲ ਇੱਕ 
ਿਰਟਰਨ ਿਲਫਾਫੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੂਪਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੂਪਨ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦ ੇਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਦੰੀ ਹੈ। 

 
DSHS ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਰਿਵਸ ਆਿਫਸ (CSO), WAC 388-513-1380 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਹ ਰਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। CSO ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ 
ਲਾਗਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

 
ਿਕਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਿਕਉ ਂਹੈ? 
ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਰਕਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਿਚਆ ਂਦੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। CSO ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਨਵੀ ਂਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀ ਂਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਭਾਗੀਦਾਰੀ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 
ਜੇਕਰ ਮ� ਇਸ NFR ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀ ਂਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਅਸਿਹਮਤ ਹ ੋਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ CSO ਕਸਟਮਰ ਸਰਿਵਸ 
ਸ�ਟਰ ਦੇ ਟੋਲ ਫ�ੀ ਨੰਬਰ ਨੰੂ 1-877-501-2233 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਅਜੇ ਵੀ ਅਸਿਹਮਤ ਹੋ ਅਤ ੇਇਸ ਨੋਿਟਸ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਇਹ ਨੋਿਟਸ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਿਦਨਾ ਂ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਿਲਖਤੀ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ 
ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾ ਂਿਦਤੱੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: 

 
ATTN: Office of Administrative Hearing (OAH) 
PO Box 42489 
Olympia, WA 98504-2489 

 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਦ� ਅਤੇ ਿਕਥੱੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹ।ੈ ਇੱਕ ਪ�ਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਨੰੂਨ ਜੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ 
ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। 

 
ਜੇਕਰ ਮ� ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਿਵਭਾਗ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇੱਕ ਗ�ਿਹਣ 
ਅਿਧਕਾਰ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਗਰਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਦਾ, ਬ�ਕ ਖਾਿਤਆ ਂਅਤੇ/ਜਾਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਿਮਹਨਤਾਨੇ ਨੰੂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹੀ ਂਹੈ। ਅਸੀ ਂਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ 
ਐਡਿਮਿਨਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹਰੋ ਆਮਦਨੀ ਸਰੋਤ ਨੰੂ ਉਸ ਸੁਿਵਧਾ ਨੰੂ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਜਥੱੇ ਤੁਸੀ ਂਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਤਾ ਵਜ� ਰਿਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀ ਂਹੈ। 
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