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 اختيار کا معاہده کا بازادائيگی ليے کے اعانت عبوری
Interim Assistance Reimbursement Authorization 

 نام کا کالئنٹ
      

 نمبر سيکيورڻی سوشل
      

 نمبر ڈی آئی کالئنٹ
      

 نمبر ڻيليفون
      

 کوڈ زپ  رياست  شہر  پتہ کا اسڻريٹ
                        

 کوڈ زپ  رياست  شہر  پتہ کا ڈاک
                        

 ہے۔ مؤکل باال مذکوره مطلب کا ميرا اور مجهے، ميں، اصطالحات ہے۔ سروسز ہيلته اينڈ سوشل آف ڈپارڻمنٹ سڻيٹا واشنگڻن رياست مطلب کا اصطالح کی رياست
SSA ہے ايڈمنسڻريشن سيکيورڻی سوشل مطلب کا اصطالح کی، SSI وفاقی ايک کہ جو ہے، انکم سيکيورڻی سپليمنڻل سيکيورڻی سوشل مطلب کا اصطالح کی 
 بنيادی کی کالئنٹ اور يافتہ اعانت مالی ذريعہ کے فنڈز رياستی طرح پوری جو ہے ادائيگی نقد ايسی مطلب کا اعانت عبوری ہے۔ روگرامپ تکمالتی متعلق سے آمدنی

 ئيگیادا SSI کرده شروع دوباره يا ابتدائی ايک ميں بعد ہےجسے جاتا کيا فراہم سے جانب کی اس يا کو کالئنٹ ذريعہ کے رياست ليے کے تکميل کی ضروريات
  ہے۔ جاتا دہرايا ذريعہ کے
 ہوں؟ رہا دے اجازت کی چيز کس ميں کرکے دستخط پر فارم اس

 رقم اتنی کو رياست سے ادائيگيوں SSI رجعی اپنے کو کمشنر SSA ميں کہ ہوں سمجهتا ميں تو، ہوں جاتا پايا اہل کا کرنے حاصل ادائيگياں SSI ميں اگر
   ہے۔ ہوئی موصول مجهے جو ہو مساوی کے اعانت عوامی استیري جو ہوں ديتا اختيار کا کرنے جاری

 ہے؟ اختيار کا کروانے دستخط پر نامے اختيار اس سے مجه پاس کے رياست کيا
 تقاضہ ايک کا اہليت کرنا دستخط پر نامے اختيار اس ليے کے اعانت نقد يافتہ فنڈ رياستی مطابق کے RCW 74.62.030 اور WAC 388-400-0060 ہاں۔
 سکتی۔ مل نہيں اعانت عوامی رياستی مجهے تو، کردوں انکار سے کرنے دستخط پر نامے اختيار ميں اگر ۔ ۔ہے

 کروں؟ کيا ميں تو ہے ديتی بهيج مجهے ادائيگی رجعی مکمل SSA اگر
 ميں پر، دينے دے منظوری ليے کے SSI کرسکتا۔ نہيں وصول بينيفڻس SSI اور اعانت عوامی رياستی ليے کے وقفے ہی ايک ميں کہ ہے معلوم مجهے
 ادائيگياں رجعی کی SSI مجهے اگر ہے۔ الزمی بازدائيگی کی اس ليے ميرے اور ہے جاتا بن قرض ايک پر مجه اعانت عوامی رياستی کہ ہوں سمجهتا
 گا کروں کال پر6114-562-800-1 کو ريکوری فائنانشيل آف آفس ميں تو، ہے ہوئی نہيں تخفيف ليے کے بازادائيگی کو رياست ميں جس ہيں ہوتی موصول

 گا۔ کروں عمل پر ہدايات کی ان ميں بارے کے طريقے کے بازادائيگی کی قرض اور

 ہے؟ رہتا مؤثر تک دنوں کتنے اختيارنامہ يہ
 ايک سے تاريخ کی موصولی کی اس کو رياست يہ ہيں۔ ضروری کےدستخط نمائندے رياستی کسی اور ميرے پر اس ليے کے ہونے درست کے اختيارنامہ

  ہے۔ پابندی قابل ليے ميرے اور رياست ليے کے سال کيلنڈر

 :کہ تک جب گا رہے جائز بدستور نامہ اختيار تو ہے، جاتی کی دائر درخواست کی SSI جب
 يا جائے؛ مل نہ ادائيگی SSI پہلی ميری مجهے •
  يا ہو؛ ہوگئی ختم مدت يافتہ اجازت ليے کے کروانے جمع اور ہوں کرواتا نہيں جمع درخواست ليے کے اپيل انتظامی يا نظرثانی ميں •
 ہوں۔ آماده ليے کے کرنے ختم کو نامہ اختيار اس ميں اور رياست •

 ستخطد پر نامہ اختيار اس نے ميں جب دے نہ اطالع اندر کے دنوں 30 سے تاريخ اس کو SSA رياست اگر ہوگا نہيں پابندی قابل ليے ميرے ميں صورت ايسی اختيارنامہ يہ
 ہو۔ کيا
 ہے؟ کرتا کام پر طور کے آوری جمع تحفظاتی ايک ليے کے بينيفڻس SSI نامہ اختيار يہ کيا

 اس نے ميں جب کو، تاريخ اس ميں صورت ايسی اور کرنا قبول کو فارم اس ليے کے SSA تو، ہو کروائی نہ جمع درخواست SSI ہی پہلے نے ميں اگر ہاں،
 دستخط پر نامے اختيار نے ميں اگر ہے ضروری کرنا استعمال پر طور کے تاريخ کی درخواست ليے کے SSI ذريعہ ميرے ہيں، کيے دستخط پر اختيارنامے

 يہ تو، ہوں کرواتا نہيں جمع درخواست ايک اندر کے دنوں 60 ليے کے بينيفڻس SSI ميں اگر   ہو۔ کروائی جمع درخواست SSI اندر کے دنوں 60 کے کرنے
 گا۔ دے نہيں تحفظ کو تاريخ کی کروانے جمع ميرے ليے کے SSI بعد کے اس نامہ اختيار

 غير سے کارروائی کسی گئی کی ذريعہ کے رياست ميں سلسلے کے دہندگی اختيار اس ميں اگر ہے حاصل حق کا سماعت انتظامی ايک ميں صورت ايسی مجهے
 ہوں۔ متفق
 تاريخ دستخط کا مؤکل

      

DSHS دستخط کے ندےنمائ کے DSHS تاريخ کی ہونے موصول کو 
      

 


