فائل میں موجود معلومات کو تبدیل کرنے کے لیے صارف/فراہم کنندہ کی درخواست
(مطلوب دستاویزات)
MAP-751w (U) 02/12/2021

نوٹ :اس دستاویز کو صرف اس فارم میں درج معلومات کو درست/تبدیل کرنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ صارف کی آبادیاتی
معلومات کو تبدیل کرنے کے لئے ،عملہ کو  ،MAP-751kصارف/فراہم کنندہ کو فائل پر معلومات تبدیل کرنے کی درخواست کی ہدایت
کی گئی ہے (دستاویزات کی ضرورت نہیں ہے)۔
کیس کا نام:
:CIN

کیس نمبر:

براہ کرم آگاہ رہیں کہ آپ کی درخواست کی گئی تبدیلی کے حوالے سے اہلیت کا نوٹس آپ کو بھیجا جائے گا۔
درج ذیل معلومات کو درست/تبدیل کریں (جو الگو ہوتا ہے ان سبھی کو نشان زد دیں)
 کیس کو مکمل طور پر بند کریں
اضافی تفصیالت:
قابل قبول ثبوت
•

اس فارم پر صارف اور/یا نمائندہ کا دستخط

 کیس کو یکجا کریں
موجودہ کیس نمبر:

کیس نمبر کے ساتھ:

اضافی تفصیالت:
قابل قبول ثبوت
•

اس فارم پر صارف اور/یا نمائندہ کا دستخط

 فرد کو کیس میں شامل کریں
نام:
اضافی تفصیالت:
قابل قبول ثبوت
•  DOH-4220, Access NYکی درخواست
 فرد کو کیس سے ہٹائیں
اضافی تفصیالت:
قابل قبول ثبوت
• اس فارم پر صارف اور/یا نمائندہ کا دستخط
 وفات کی اطالع
برائے:
اضافی تفصیالت:
قابل قبول ثبوت
• سند وفات
 امیگریشن کی حیثیت میں تبدیلی
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تا:

از:
اضافی تفصیالت:
قابل قبول ثبوت
•

 I-94آمد روانگی کا ریکارڈ

•

 I-551مستقل رہائشی کارڈ (گرین کارڈ)

•

 I-766مالزمت کی اجازت دہندگی کا کارڈ

•

 I-797منظوری یا زیر التواء درخواست کی نشاندہی کرنے واال کارروائی کا نوٹس

•

 1جنوری  1972سے قبل مسلسل امریکی رہائش کی شہادت

•

دیگر مستند دستاویزات جو امیگریشن کی حیثیت میں ہونے والی تبدیلی کی نشاندہی کرتی ہیں

 ذاتی نگہداشت/دیگر کمیونٹی پر مبنی طویل مدتی نگہداشت کی خدمات شامل کرنے کے لئے اہلیت کو اپ گریڈ کریں
اضافی تفصیالت:
قابل قبول ثبوت
• آمدنی کا ثبوت
• وسائل کا ثبوت
•  Access NY ،DOH-5178Aکا ضمیمہ A
 Medicare سیونگز پروگرام کی تشخیص ()Medicare Savings Program Evaluation, MSP
اضافی تفصیالت:
قابل قبول ثبوت
• منسلک  MAP-628j, Medicareسیونگز پروگرام ( )MSPکی دستاویزی گائیڈ مالحظہ کریں
نوٹ :اگر  MAP-628jپر موجود دستاویزات آپ کی  Medicaidکی درخواست کے ساتھ پہلے ہی جمع کر ادی گئی ہیں تو آپ کو
کوئی اضافی دستاویزات پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
 بجٹ سازی میں تبدیلی
 معذور بالغ بچے
()Disabled Adult Child, DAC

 کام کرنے والے معذور افراد کے لیے )Medicaid Buy-In Medicaid
)Buy-In for Working People with Disabilities, MBI-WPD

 ترمیم شدہ ایڈجسٹڈ مجموعی آمدنی
()Modified Adjusted Gross Income, MAGI

 اچار

 خرچ کم کریں

 نرسنگ ہوم یا ایڈلٹ ہوم سے ڈسچارج ہونے اور طویل مدتی نگہداشت میں داخلہ لینے کے بعد خصوصی رہائش کا معیار
 شادی کی وجہ سے ہونے والی
غربت

 شریک حیات کا انکار

اضافی تفصیالت:
قابل قبول ثبوت
•

منسلک  MAP-751xبجٹ میں تبدیلی کی دستاویزات کی گائیڈ دیکھیں
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 پولڈ ٹرسٹ
 اضافہ شدہ ڈپازٹس کا بجٹ

 نیا ٹرسٹ جمع کرانے کے لئے بجٹ سازی
اضافی تفصیالت:
قابل قبول ثبوت
•

آپ کے پولڈ ٹرسٹ جوائنڈر ایگریمنٹ کی کاپی

•

پاور آف اٹارنی کی کاپی (اگر قابل اطالق ہو)

•

کی گئی ڈپازٹس کا ثبوت

•

سوشل سیکیورٹی سے متعلق معذوری کا تعین یا معذوری سے متعلق درخواست ( LDSS-486Tمعذوری کے تعین کے لیے
میڈیکل رپورٹ ،LDSS-1151 ،معذوری کا جائزہ ،MAP-751e ،طبی معلومات جاری کرنے کا اختیارOCA-960 ،
انفرادی صحت سے متعلق معلومات  HIPAAکے اجراء کے فارم کا انکشاف)

 فریق ثالث کا صحت بیمہ شامل کریں یا ختم کریں
اضافی تفصیالت:
قابل قبول ثبوت
•

 ،MAP-404dصحت بیمہ کی تصدیق کا نوٹس

•

 ،MAP-404eفریق ثالث کے صحت بیمہ کو ختم کرنے کا نوٹس

•

 ،MAP-404gفریق ثالث کے صحت بیمہ "کمرشیل" کو ختم کرنے کی درخواست

 اس فارم پر تبدیلی درج نہیں ہوئی
آپ جس تبدیلی کی درخواست کر رہے ہیں اگر وہ اس فارم پر درج نہیں ہے تو ،نیچے دی گئی جگہ میں اضافی تفصیالت فراہم کریں:

نام (جلی حروف میں)

دستخط

تاریخ

کالئنٹ کے نمائندہ کا نام (جلی حروف میں لکھیں)

دستخط

تاریخ

کیا آپ کو طبی یا ذہنی صحت کی کیفیت یا معذوری الحق ہے؟ کیا اس کیفیت کی وجہ سے آپ کے لیے اس نوٹس کو سمجھنا یا اس نوٹس
میں جو کچھ لکھا ہے اسے انجام دینا مشکل ہوتا ہے؟ کیا اس حالت کی وجہ سے آپ کے لیے  HRAمیں موجود دیگر خدمات حاصل کرنا
مشکل ہو رہا ہے؟ ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہمیں  888-692-6116پر فون کریں۔۔  HRAکے دفتر جا کر بھی آپ مدد طلب کر سکتے
ہیں۔ آپ کو قانون کے تحت اس قسم کی مدد حاصل کرنے کا حق ہے۔
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بجٹ میں تبدیلی کی دستاویزات کی چیک لسٹ
MAP-751x (U) 01/27/2021

بجٹ سازی میں تبدیلی
بجٹ کی قسم
معذور بالغ بچے
()Disabled Adult Child, DAC

قابل قبول ثبوت
•

 22سال کی عمر سے پہلے تصدیق شدہ معذور یا تصدیق شدہ نابینا

•

اندھے پن یا معذوری کی وجہ سے  SSIکی مراعات حاصل ہوئیں یہاں تک کہ سوشل
سیکیورٹی میں غیر فعال بالغ بچے ) )Disabled Adult Child DACکی مراعات
حاصل ہو گئیں
اور

کام کرنے والے معذور افراد کے لیے
)MBI-WPD( Medicaid Buy-In

•

 2,000.00$سپلیمنٹل سیکیورٹی انکم ()Supplemental Security Income, SSI
کے وسائل کی سطح سے کم وسائل حاصل کریں

•

ادائیگی والے عہدے پر کام کریں؛
➢ موجودہ تنخواہ کی پرچیاں ،تنخواہ کا چیک (چیکس) ،انکم ٹیکس ریٹرن W-2 ،فارم،
بینک ڈپازٹ کے ریکارڈز ،یا آجر کا خط
 oاگر یہ دستیاب نہیں ہیں تو ،آجر کی طرف سے لکھا ہوا بیان جس میں یہ بتایا گیا
ہو کہ کام کے اوقات اور اجرت کی ادائیگی کو کام کے ثبوت کے طور پر قبول
کیا جا سکتا ہے

•

خود کا روزگار
➢ جتنے گھنٹے کام کیا ،جس کے لیے کام کیا ،اور ہر ایک صارف سے حاصل شدہ آمدنی کی
ایک ورک شیٹ (اگر ایک سے زیادہ ہے)؛

ترمیم شدہ مجموعی ایڈجسٹڈ آمدنی
( Modified Gross Adjusted
)Income, MAGI
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•

 ،DOH-5029میڈیکل رپورٹ  MBI-WPDمیڈیکل رپورٹ جاری معذوری کا جائزہ
(صارفین کے  12ماہ کے میڈیکل ریکارڈز اور عالج و معالجہ کے تمام معالجین کے
پیشرفت کے نوٹس)

•

 ،LDSS-486Tمعذوری کے تعین کے لیے میڈیکل رپورٹ (صارفین کے  12ماہ کے
میڈیکل ریکارڈز اور عالج و معالجے کے تمام معالجین کے پیشرفت کے نوٹس کے ساتھ)

•

 Access NY ،DOH-5178Aکا ضمیمہ A

•

 ،LDSS-639معذوری کا جائزہ لینے والی ٹیم کا سرٹیفکیٹ یا  ،LDSS-5144معذوری
کا جائزہ لینے والی ٹیم کا سرٹیفکیٹ

•

 ،LDSS-1151معذوری سے متعلق سوالنامہ

•

اسکول میں  18یا  19سال سے کم عمر کے بچے یا دوسرے رشتہ داروں کی نگہداشت
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قابل قبول ثبوت

بجٹ کی قسم
اچار

•

سوشل سیکیورٹی ریٹائرمنٹ لواحقین کی معذوری کا بیمہ (Retirement Survivor's
 )Disability Insurance, RDSIسپلیمنٹل سیکیورٹی انکم (Supplemental
 )Security Income, SSIدونوں کو ایک ہی وقت میں ،اپریل  1977میں یا اس کے
بعد وصول کرنا

خرچ کم کریں

•

آمدنی کا ثبوت

•

وسائل کا ثبوت

•

 ،MAP-3057افراد کی رہائش کے اخراجات کے لئے خصوصی آمدنی کا میعار جو
نرسنگ/ایڈولٹ ہوم فیسیلٹی سے ڈسچارج ہوئے جنہوں نے منضبط طویل مدتی نگہداشت
( )Managed Long Term Care, MLTCپروگرام میں داخلہ لیا۔

نرسنگ ہوم/ایڈلٹ ہوم سے ڈسچارج
ہونے کے بعد خصوصی ہاؤسنگ کا
معیاری جہاں منظم طویل مدتی نگہداشت
میں نیا داخلہ لیا تھا یا ابھی ان کا داخلہ
•
برقرار ہے
•

کرایہ یا رہائش کے دوسرے اخراجات
کسی فیسیلٹی میں کم از کم  30دن

شادی کی وجہ سے ہونے والی غربت

•

نرسنگ ہوم اہلیتی ڈویژن ()Nursing Home Eligibility Division, NHED
/ٹرومیٹک دماغی چوٹ ( )Traumatic Brain Injury, TBIمیں رعایت اور/یا منظم
طویل مدتی نگہداشت ( )Managed Long-Term Care, MLTCیا فوری ضرورت
پروگرام میں شریک حیات

شریک حیات کا انکار

•

 ,MAP-2161قانونی طور پر ذمہ دار رشتہ دار کی آمدنی  /وسائل کے متعلق درخواست
دہندہ/وصول کنندہ کا اقرار نامہ

کیا آپ کو طبی یا ذہنی صحت کی کیفیت یا معذوری الحق ہے؟ کیا اس کیفیت کی وجہ سے آپ کے لیے اس نوٹس کو سمجھنا یا اس نوٹس میں جو کچھ
لکھا ہے اسے انجام دینا مشکل ہوتا ہے؟ کیا اس حالت کی وجہ سے آپ کے لیے  HRAمیں موجود دیگر خدمات حاصل کرنا مشکل ہو رہا ہے؟ ہم آپ
کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہمیں  888-692-6116پر فون کریں۔۔  HRAک ے دفتر جا کر بھی آپ مدد طلب کر سکتے ہیں۔ آپ کو قانون کے تحت اس
قسم کی مدد حاصل کرنے کا حق ہے۔
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MAP-628j (U) 02/12/2018

 MEDICAREﺑﭼت ﭘروﮔرام )(MEDICARE SAVINGS PROGRAM, MSP
ﮐﯽ دﺳﺗﺎوﯾزی ﺷﮩﺎدت ﮐﺎ رﮨﻧﻣﺎ

 Medicareﺑﭼت ﭘروﮔرام ﮐﮯ ﻣﺣﺗرم درﺧواﺳت دﮨﻧده:
 Medicareﺑﭼت ﭘروﮔرام ﮐﮯ ﮐورﯾﺞ ﮐﯽ درﺧواﺳت ﮐر رﮨﮯ آپ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ اور/ﯾﺎ آپ ﮐﮯ ﮔﮭراﻧﮯ ﮐﮯ ﮨر ﻣﻣﺑر ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ،ﻻﮔو ﮨوﻧﮯ واﻟﯽ ذﯾل ﻣﯾں ﻣﻧدرج
دﺳﺗﺎوﯾزات )ﺛﺑوت( دﺳﺗﺧط ﺷده درﺧواﺳت ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺟﻣﻊ ﮐرواﻧﺎ ﺿروری ﮨﮯ۔ ذﯾل ﻣﯾں ﻣﻧدرج ﭼﺎروں ) (4زﻣروں ﻣﯾں ﺳﮯ ﮨر اﯾﮏ ﭘر ﻧﮕﺎه ڈاﻟﻧﮯ ﮐو ﯾﻘﯾﻧﯽ ﺑﻧﺎﺋﯾں
ﮐﯾوﻧﮑہ آپ ﭘر اﯾﮏ ﺳﮯ زاﺋد ﯾﺎ ﺳﺑﮭﯽ ﮐﺎ اطﻼق ﮨو ﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ۔ اﮔر آپ ﺑذرﯾﻌہ ڈاک درﺧواﺳت دے رﮨﮯ ﮨﯾں ﺗو اﭘﻧﯽ دﺳﺗﺎوﯾزات ﮐﯽ ﺻرف ﻓوﮢو ﮐﺎﭘﯾﺎں ﺑﮭﯾﺟﻧﺎ ﯾﺎد رﮐﮭﯾں۔
اﭘﻧﯽ اﺻل دﺳﺗﺎوﯾزات ﺳﭘرد ڈاک ﻧہ ﮐرﯾں۔
اﮔر آپ ﺑذات ﺧود ﺟواب دﯾﻧﮯ ﮐﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں ﺗو آپ اﺻل دﺳﺗﺎوﯾزات ﻻ ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں۔ ﮨم آپ ﮐﮯ واﺳطﮯ اﭘﻧﯽ ﻓﺎﺋﻠوں ﮐﮯ ﻣدﻧظر ﻧﻘول ﺑﻧﺎ ﻟﯾں ﮔﮯ۔
ﮨﻣﯾں اﭘﻧﺎ ﺟﺎﺋزه ﻣﮑﻣل ﮐر ﭘﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﻗﺑل ﮨﻣﺎری ﺟﺎﻧب ﺳﮯ اﺿﺎﻓﯽ دﺳﺗﺎوﯾزات ﮐﯽ ﮔزارش ﮐﯾﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ اﻣﮑﺎن ﺳﮯ ﺑﭼﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ،ﺑراه ﮐرم ﺟواب دﯾﺗﮯ وﻗت ﺗﻣﺎم
درﮐﺎر ﺛﺑوت ﺟﻣﻊ ﮐرواﻧﮯ ﮐو ﯾﻘﯾﻧﯽ ﺑﻧﺎﺋﯾں۔
.1

آﻣدﻧﯽ ﮐﺎ ﺛﺑوت )ﺟو دﺳﺗﺎوﯾزی ﺷﮩﺎدت ﻻﮔو ﮨوﺗﯽ ﮨﮯ وه ﻓراﮨم ﮐرﯾں(
آﻣدﻧﯽ ﮐﯽ ﻗﺳم

ﻣطﻠوﺑہ ﺛﺑوت ﮐﯽ ﻗﺳم

آﺟر ﺳﮯ ﮐﻣﺎﺋﯽ ﮨوﺋﯽ آﻣدﻧﯽ

ﻣوﺟوده اداﺋﯾﮕﯽ ﮐﺎ ﭼﯾﮏ /ﭘرﭼﯾﺎں )ﻟﮕﺎﺗﺎر  4ﮨﻔﺗﮯ( ﯾﺎ ﮐﻣﭘﻧﯽ ﮐﮯ ﻟﯾﮢر ﮨﯾڈ ﭘر آﺟر ﮐﯽ ﺟﺎﻧب
ﺳﮯ ﺧط ،دﺳﺗﺧط ﻣﻊ ﺗﺎرﯾﺦ درج ﺷده ،ﻣوﺟوده دﺳﺗﺧط ﻣﻊ ﺗﺎرﯾﺦ درج ﺷده اﻧﮑم ﮢﯾﮑس رﯾﮢرن
اور ﺗﻣﺎم ﺷﯾڈوﻟز ،ﮐﺎروﺑﺎری/ﭘﮯ رول رﯾﮑﺎرڈز

ذاﺗﯽ روزﮔﺎر ﺳﮯ آﻣدﻧﯽ

ﻣوﺟوده دﺳﺗﺧط ﻣﻊ ﺗﺎرﯾﺦ درج ﺷده اﻧﮑم ﮢﯾﮑس رﯾﮢرن اور ﮐﻣﺎﺋﯾوں اور اﺧراﺟﺎت ﮐﮯ ﺳﺑﮭﯽ
ﺷﯾڈوﻟز ﯾﺎ رﯾﮑﺎرڈز ،ﮐﺎروﺑﺎری رﯾﮑﺎرڈز

ﮐراﯾﮯ /روﻣر ﺑورڈر ﺳﮯ ﮨوﻧﮯ واﻟﯽ آﻣدﻧﯽ

روﻣر ،ﺑورڈر ،ﮐراﯾہ دار ﮐﯽ ﺟﺎﻧب ﺳﮯ ﺧط ﯾﺎ ﭼﯾﮏ ﮐﯽ ﭘرﭼﯽ

ﺑﯾروزﮔﺎری ﺳﮯ ﻣﺗﻌﻠق ﻓواﺋد

 NYSﻣﺣﮑﻣہ ﻣﺣﻧت ) (NYS Dept. of Laborﮐﯽ ﺟﺎﻧب ﺳﮯ ﻣﻧظوری ﮐﺎ
ﺧط/ﺳرﮢﯾﻔﮑﯾٹ ،ﻓﺎﺋدے ﮐﺎ ﭼﯾﮏ ،ﻣراﺳﻠت

ﻧﺟﯽ ﭘﻧﺷﻧز/ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮯ

ﭘﻧﺷن/ﺳﺎﻟﯾﺎﻧہ ﮐﯽ ﺟﺎﻧب ﺳﮯ ﮔوﺷواره

ﺳوﺷل ﺳﯾﮑﯾورﮢﯽ

ﺳوﺷل ﺳﯾﮑﯾورﮢﯽ اﯾڈﻣﻧﺳﮢرﯾﺷن ) (Social Security Administrationﮐﯽ ﺟﺎﻧب ﺳﮯ
ﻣﻧظوری ﮐﺎ ﺧط/ﺳرﮢﯾﻔﮑﯾٹ ،ﺳﺎﻻﻧہ ﻓﺎﺋده ﮐﺎ ﮔوﺷواره ﯾﺎ ﻣراﺳﻠت

اﻣداد اطﻔﺎل/ﻧﻔﻘہ

اﻣداد ﻓراﮨم ﮐرﻧﮯ واﻟﮯ ﺷﺧص ﮐﺎ ﺧط ،ﻋداﻟت ﮐﺎ ﺧط ،اﻣداد اطﻔﺎل /ﻧﻔﻘہ ﮐﮯ ﭼﯾﮏ ﮐﯽ
ﭘرﭼﯽ ،ﭘرﻧٹ آؤٹ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ  NY Eppicardﮐﯽ ﻧﻘل،
 www.newyorkchildsupport.comﺳﮯ اﻣداد اطﻔﺎل ﮐﮯ اﮐﺎؤﻧٹ ﮐﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﯽ
ﻧﻘل ﯾﺎ ﺑراه راﺳت ڈﭘﺎزٹ دﮐﮭﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﺑﯾﻧﮏ ﮐﮯ ﮔوﺷواره ﮐﯽ ﻧﻘل

ورﮐرز ﮐﻣﭘﻧﺳﯾﺷن )(Worker’s Compensation

ﻣﻧظوری ﮐﺎ ﺧط ،ﭼﯾﮏ ﮐﯽ ﭘرﭼﯽ

ﺳﺎﺑق ﻓوﺟﯽ ﮐﮯ ﻓواﺋد

ﺳﺎﺑق ﻓوﺟﯾوں ﮐﯽ اﻧﺗظﺎﻣﯾہ ) (Veterans Administrationﮐﯽ ﺟﺎﻧب ﺳﮯ
ﻣﻧظوری ﮐﺎ ﺧط ،ﻓﺎﺋده ﮐﮯ ﭼﯾﮏ ﮐﯽ ﭘرﭼﯽ ،ﻣراﺳﻠت

ﻣﻠﮢری ﮐﯽ اداﺋﯾﮕﯽ

ﻣﻧظوری ﮐﺎ ﺧط ،ﭼﯾﮏ ﮐﯽ ﭘرﭼﯽ

ﺧﺎﻧدان ﮐﮯ دﯾﮕر ﻣﻣﺑران ﯾﺎ دوﺳﺗوں ﮐﯽ ﺟﺎﻧب ﺳﮯ اﻣداد

ﺧﺎﻧدان ﮐﮯ ﻣﻣﺑر ﯾﺎ دوﺳت ﮐﯽ ﺟﺎﻧب ﺳﮯ دﺳﺗﺧط ﺷده ﮔوﺷواره اور/ﯾﺎ ﺧط

ﮢرﺳٹ ﮐﯽ آﻣدﻧﯽ

ﮢرﺳٹ ﮐﯽ دﺳﺗﺎوﯾز ﺟس ﺳﮯ ﭘﺗہ ﭼﻠﺗﺎ ﮨو ﮐہ آﯾﺎ آپ ﯾﺎ آپ ﮐﮯ/ﮐﯽ ﺷرﯾﮏ ﺣﯾﺎت ﮐو ﮢرﺳٹ
ﺳﮯ اداﺋﯾﮕﯾﺎں ﻣوﺻول ﮨوﺗﯽ ﮨﯾں ﯾﺎ اس ﮐﮯ ﻧﺎﻣزد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧده ﮨﯾں

دﯾﮕر :ﺳﭘﻠﯾﻣﻧﮢل ﺳﯾﮑﯾورﮢﯽ اﻧﮑم
)(Supplemental Security Income, SSI
ﮐﯽ اداﺋﯾﮕﯽ ،طﻠﺑہ ﮐﯽ ﮔراﻧﮢس ﯾﺎ ﻟوﻧز
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ﺷﻧﺎﺧت اور ﺷﮩرﯾت ﯾﺎ ﻣوﺟوده ﺗرک وطﻧﯽ ﮐﯽ ﺣﯾﺛﯾت)ﺟو دﺳﺗﺎوﯾزی ﺷﮩﺎدت ﻻﮔو ﮨوﺗﯽ ﮨﮯ وه ﻓراﮨم ﮐرﯾں(
ﻣطﻠوﺑہ ﺛﺑوت ﮐﯽ ﻗﺳم

زﻣره

آپ اور آپ ﮐﮯ/ﮐﯽ ﺷرﯾﮏ ﺣﯾﺎت ﮐﮯ  Medicareﮐﺎرڈ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻧﮯ اور ﭘﯾﭼﮭﮯ ﮐﮯ ﺻﻔﺣہ ﮐﯽ ﻧﻘل ،اﮔر ﻗﺎﺑل
اطﻼق ﮨو

ﺷﮩرﯾت/ﺷﻧﺎﺧت

وٹ :اﻣرﯾﮑﯽ ﺷﮩرﯾت ﮐﯽ ﺗﺻدﯾق ﮐرﻧﮯ واﻟﮯ ﺻﺎرﻓﯾن Medicare ،ﮐﯽ رﺳﯾد ﺷﮩرﯾت/ﺷﻧﺎﺧت ﮐﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﺛﺑوت
ﮨﮯ؛ ﺗﺎﮨم ،اﺳﮯ ان ﺻﺎرﻓﯾن ﮐﮯ ﻟﯾﮯ ﺗرک وطﻧﯽ ﮐﮯ ﻣﻧﺎﺳب ﺛﺑوت ﯾﺎ ﺷﻧﺎﺧت ﮐﮯ ﺑطور اﺳﺗﻌﺎل ﻧﮩﯾں ﮐﯾﺎ ﺟﺎ
ﺳﮑﺗﺎ ﮨﮯ ﺟو اﻣرﯾﮑﯽ ﺷﮩری ﻧﮩﯾں ﮨﯾں۔
ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﺳﺗﻘل رﮨﺎﺋﺷﯽ
)/(Lawful Permanent Resident, LPR
ﺗﺎرک وطن

 USCISﻓﺎرم " I-551ﮔرﯾن ﮐﺎرڈ"

دﯾﮕر اﮨل ﻗرار ﯾﺎﻓﺗہ ﺗرک وطﻧﯽ ﮐﯽ ﺣﯾﺛﯾت

وﻓﺎﻗﯽ ﺗرک وطﻧﯽ اﯾﺟﻧﺳﯽ ) (Federal Immigration Agencyﮐﯽ ﺟﺎری ﮐرده ﺑﺎﺿﺎﺑطہ ﺗرک وطﻧﯽ ﮐﯽ
دﺳﺗﺎوﯾزی ﺷﮩﺎدت

.2

رﮨﺎﺋﺷس/ﮔﮭر ﮐﺎ ﭘﺗہ)درج ذﯾل ﻣﯾں ﺳﮯ ﮐوﺋﯽ اﯾﮏ ﻓراﮨم ﮐرﯾں(
ﻗﺑول ﮐرده ﺛﺑوت ﮐﯽ ﻗﺳم )ﮐوﺋﯽ اﯾﮏ ﺟﻣﻊ ﮐراﺋﯾں(

• ﺳرﮐﺎری  IDﮐﺎرڈ ﻣﻊ ﭘﺗہ

•

ڈاک ﮐﺎ ﻧﺷﺎن ﻟﮕﺎ ﮨوا ﺑﻐﯾر وﻧڈو واﻻ ﻟﻔﺎﻓہ ،ﭘوﺳٹ ﮐﺎرڈ ،ﯾﺎ رﺳﺎﻟہ ﮐﺎ ﻟﯾﺑل
ﻣﻊ ﻧﺎم ،ﭘﺗہ اور ﺗﺎرﯾﺦ )ﻧوٹ :اﮔر  P.O.ﺑﺎﮐس ﻧﻣﺑر ﭘر ڈاک ﺳﮯ ﺑﮭﯾﺟﺎ
ﮔﯾﺎ ﮨو ﺗو ﯾہ آﺋﮢﻣز اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻧﮩﯾں ﮐﯾﮯ ﺟﺎ ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں

• ﭘﭼﮭﻠﮯ  6ﻣﮩﯾﻧﮯ ﻣﯾں ﺟﺎری ﺷده ڈراﺋﯾوﻧﮓ ﻻﺋﺳﻧس

•

ﭘﭼﮭﻠﮯ ﭼﮭ ﻣﮩﯾﻧﮯ ﮐﮯ اﻧدر ﮐﺎ ﯾوﮢﯾﻠﯾﮢﯽ ﺑل )ﮔﯾس ،ﺑﺟﻠﯽ ،ﻓون ،اﯾﻧدھن،
ﭘﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﯾﺑل( ،ﯾﺎ ﺳرﮐﺎری اﯾﺟﻧﺳﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﻧب ﺳﮯ ﻣراﺳﻠت

• اﺳﮑول رﯾﮑﺎرڈ ﺟس ﭘر ﭘﺗہ درج ﮨو

•

ﺟﺎﺋﯾداد ﮢﯾﮑس ﮐﮯ رﯾﮑﺎرڈز ﯾﺎ رﮨن ﮐﺎ ﮔوﺷواره

• ﻣﺎﻟﮏ ﻣﮑﺎن ﮐﯽ ﺟﺎﻧب ﺳﮯ ﺧط/ﻟﯾز/ﮐراﯾہ ﮐﯽ رﺳﯾد ﻣﻊ ﮔﮭر ﮐﺎ ﭘﺗہ
.3

ﺻﺣت ﺑﯾﻣہ ﭘرﯾﻣﯾﻣز )درج ذﯾل ﻣﯾں ﺳﮯ ﮐوﺋﯽ اﯾﮏ ﻓراﮨم ﮐرﯾں ،اﮔر ﻗﺎﺑل اطﻼق ﮨو(
ﻗﺑول ﮐرده ﺛﺑوت ﮐﯽ ﻗﺳم )ﮐوﺋﯽ اﯾﮏ ﺟﻣﻊ ﮐراﺋﯾں(

•

آﺟر ﮐﯽ ﺟﺎﻧب ﺳﮯ ﺧط

•

ﭘرﯾﻣﯾم ﮐﺎ ﮔوﺷواره

•

ﭘرﯾﻣﯾم ﮐﺎ ﮔوﺷواره

ﮐﯾﺎ آپ ﮐو طﺑﯽ ﯾﺎ دﻣﺎﻏﯽ ﺻﺣت ﮐﯽ ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﻌذوری ﻻﺣق ﮨﮯ؟ ﮐﯾﺎ اس ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ آپ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ اس ﻧوﮢس ﮐو ﺳﻣﺟﮭﻧﺎ ﯾﺎ
اس ﻧوﮢس ﻣﯾں ﺟو ﮐﭼﮭ ﮐرﻧﮯ ﮐو ﮐﮩﺎ ﺟﺎ رﮨﺎ ﮨﮯ اﺳﮯ اﻧﺟﺎم دﯾﻧﺎ ﻣﺷﮑل ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ؟ ﮐﯾﺎ اس ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ آپ ﮐﮯ ﻟﯾﮯ  HRAﻣﯾں
دﯾﮕر ﺧدﻣﺎت ﺣﺎﺻل ﮐرﻧﺎ ﻣﺷﮑل ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ؟ ﮨم آپ ﮐﯽ ﻣدد ﮐر ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں۔ ﮨﻣﯾں  212-331-4640ﭘر ﮐﺎل ﮐرﯾں۔ آپ  HRAدﻓﺗر ﺟﺎ ﮐر
ﺑﮭﯽ ﻣدد ﮐﯽ درﺧواﺳت ﮐر ﺳﮑﺗﮯ ﮨﯾں۔ آپ ﮐو ﻗﺎﻧون ﮐﮯ ﺗﺣت اس ﻗﺳم ﮐﯽ ﻣدد ﺣﺎﺻل ﮐرﻧﮯ ﮐﺎ ﺣق ﮨﮯ
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