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 برای افراد بزرگ، نابینا یا معلول Wisconsin Medicaidبستھ درخواست 
(WISCONSIN MEDICAID FOR THE ELDERLY, BLIND OR DISABLED APPLICATION PACKET) 

 
 چگونھ درخواست بکنیم

 سال یا بیشتر دارند، نابینا یا دارای معلولیت ھستند، است. 65این درخواست برای مزایای مراقبت ھای صحی برای افرادی کھ 
 

برای درخواست مزایای مراقبت ھای صحی، این درخواست را تکمیل کرده و بھ آدرس ذیل برگردانید یا درخواست را بھ صورت آنالین در 
access.wi.gov .تکمیل نمایید. برای معلومات بیشتر در مورد درخواست آنالین ذیل را ببینید 

 
 واست ھای ایمیل یا فکس و/یا ثبوت/تأیید بھ:درخ

 زندگی میکنید: Milwaukeeاگر در ولسوالی 
 

MDPU 
PO Box 05676 

Milwaukee, WI 53205 
 

 1979-409-888 :فکس

 نھ می کنید زندگی Milwaukee اگر شما در ولسوالی
 

CDPU 
PO Box 5234 

Janesville, WI 53547-5234 
 

 855-293-1822فکس: 
 

 .آپلود نمایید access.wi.govھمچنین میتوانید ھر اسناد اثباتی را بھ صورت آنالین در 
 

شما برای اثبات بعضی از پاسخ ھای خود بھ ارائھ ثبوت نیاز خواھید داشت. برای معلومات بیشتر در مورد آنچھ باید ارائھ دھید، بھ بخش 
 .گردد مراجعھ کنیدآغاز می 4ثبوت/تأیید کھ از صفحھ 

 
سوال دارید، برای پر کردن این درخواست بھ کمک نیاز دارید یا میخواھید بھ سواالت بھ صورت حضوری یا تلیفونی  Medicaidاگر راجع بھ 

 7 پاسخ دھید، برای تعیین قرار مالقات با نمایندگی خود تماس بگیرید. اگر بھ آدرس و/یا شماره تلیفون نمایندگی خود نیاز دارید، بھ صفحھ
 ت.اسموجود  www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htmمراجعھ کنید. معلومات بھ صورت آنالین نیز در 

 
بگیرید.  اگر معلولیت داشتھ و بھ این معلومات در شکل دیگری نیاز دارید، یا اگر بھ ترجمھ آن بھ زبان دیگری نیاز دارید، با نمایندگی خود تماس

 این خدمات رایگان ھستند.
 

 آنالین درخواست کنید
ACCESS  یک ابزار آنالین است کھ بھ شما امکان میدھد برای مزایا درخواست دھید، وضعیت مزایای خود را بررسی کرده، تغییرات را

است آنالین دقیقا مثل درخواست بروید. درخو access.wi.govبھ  ACCESSگزارش دھید یا تمدید ساالنھ خود را تکمیل کنید. برای بازدید 
 کاغذی است.

 
 در دسترس اند ACCESSنامھ ھا از طریق ویب سایت 

د با اعضا میتوانند نامھ ھا و معلومات مربوط بھ مزایای خود را بھ جای ایمیل عادی بھ صورت آنالین دریافت کنند. برای این انتخاب، عضو بای
را ندارد، برای دیدن  ACCESSحساب  وارد شود. اگر عضو access.wi.govخود در  ACCESSنمایندگی خود تماس بگیرد یا بھ حساب 

 نامھ ھای خود بھ صورت آنالین باید یک حساب بسازند.
 

 چگونھ از این فورم استفاده نماییم
 قبل از تکمیل کردن درخواست بخش معلومات مھم و تمام ھدایات را بخوانید. .1
 واضح چاپ کنید. از رنگ آبی یا سیاه استفاده کنید. .2
 خواھد بود.) 04/02/1958 ،1958 اپریل 2اه/روز/سال بنویسید. (مثال: تاریخ ھا را بھ این شکل م .3
 معلومات مربوط بھ خود و/یا ھمسر خود را وارد کنید.  .4
تاخیر وجود داشتھ باشد. ( برای  Medicaidاست را بطور کامل پر کنید. در صورت کامل نبودن درخواست، ممکن است در مزایای درخو .5

استفاده کنید.) نمایندگی برای معلومات بیشتر در صورت کامل نبودن  22اطمینان از کامل بودن درخواست خود از لیست بازبینی صفحھ 
 .گرفتدرخواست، با شما تماس خواھد 

http://www.access.wisconsin.gov/
https://access.wisconsin.gov/
http://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm
https://access.wisconsin.gov/
https://access.wisconsin.gov/
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 معلومات مھم
 برای افراد بزرگ، نابینا یا دارای معلولیت است. Medicaidموارد ذیل معلومات مھم راجع بھ 

 
 سرپرست قانونی، قیم یا وکالتنامھ

اگرسرپرست قانونی دارایی، سرپرست قانونی شخص و دارایی، سرپرست قانونی بھ طور کلی، قیم یا وکالتنامھ مالی دارید، آن شخص میتواند 
 تسلیم کند.این فورم را از طرف شما پر و ارسال کند. آن شخص ھمچنین باید اسناد انتصاب خود را بھ ھمراه این فورم 

 
 نماینده با صالحیت

انتصاب، تغییر یا عزل یک نماینده با صالحیت ت یک نماینده با صالحیت برای شما درخواست دھد. برای تعیین نماینده با صالحیت، ممکن اس
، در این بستھ 10126B-Fانتصاب، تغییر، یا حذف یک نماینده با صالحیت: فورم سازمان، ، یا 10126A-Fرا پر کنید: فورم شخص، 

 درخواست موجود است. این بھ نماینده با صالحیت شما اجازه میدھد تا درخواست را برای شما تکمیل و امضا کند. 
 

 تتاریخ درخواس
شما در ظرف  Medicaidدرخواست امضا شده شما را دریافت می کند. تصمیم در مورد  Medicaidتاریخ درخواست شما تاریخ است کھ دفتر 

روز از تاریخ درخواست شما برای شما پست خواھد شد. فورم ھای بدون امضا برگشتانده میشود. مھم است کھ در اسرع وقت ممکن  30
 یخ شروع مزایای شما، در صورت رعایت تمام قوانین برنامھ، بھ تاریخ درخواست شما بستگی دارد.درخواست دھید زیرا تار

 
 کمک بھ پرداخت نمودن مصارف طبی

اگر بیمھ مصارف طبی شما را از سھ ماه گذشتھ پرداخت نکرده است، میتوانید برای پرداخت این مصارف برای پوشش مراقبت ھای صحی 
پرداخت مصارف مراقبت ھای صحی برای ھر یک از سھ ماه گذشتھ کمک میخواھید، صفحھ "درخواست کمک در  اقدام نمایید. اگر برای

 پرداخت نمودن مصارف طبی" موجود در این بستھ درخواست را تکمیل کنید.
 

 معلومات قابل شناسایی شخصی/شماره تامین اجتماعی
 استفاده میشود. Medicaidبرای مدیریت مستقیم برنامھ معلومات شناسایی شخصی و شماره ھای تامین اجتماعی فقط 

 
) برای آن شخص SSNدرخواست نھ میدھد، نیازی بھ ارائھ معلومات شماره امنیت اجتماعی ( Medicaidاگر شخصی در خانواده شما برای 

آن درخواست نھ میدھد، طبق واجد خود را ارائھ نھ میدھد یا برای  SSNرا میخواھد، اما  Wisconsin Medicaidندارید. ھر شخصی کھ 
  Wis. Stat. § 49.82(2). شرایط دریافت مزایا نخواھد بود

 
 BadgerCare Plusاگر بھ دلیل وضعیت مھاجرت خود فقط برای خدمات اضطراری درخواست میدھید، یا یک زن حاملھ ھستید کھ برای 

Prenatal Services  خدمات دوران حاملگی)BadgerCare Plusست میدھید، نیازی بھ ارائھ معلومات ) درخواSSN .ندارید 
 

SSN  شما اجازه بررسی کامپیوتری معلومات شما را با سازمان ھای دولتی مانندInternal Revenue Service  خدمات عواید)
 ) و(بخش عواید Department of Revenue(اداره تامین اجتماعی)،  Social Security Administration،  (IRS)داخلی)

Department of Workforce Development ،(شعبھ توسعھ نیروی کار) میدھد. بر عالوه این Department of Health Services 
شما را با معلومات ارائھ شده توسط شرکت ھای بیمھ صحی، برای مشخص نمودن اینکھ آیا بیمھ صحی دیگر  SSN(بخش خدمات صحی) نام و 

 د.دارید یا خیر، تطبیق میدھ
 

SSN  شما باUnited States Citizenship and Immigration Services (خدمات شھروندی و مھاجرت ایاالت متحده) )USCIS(  بھ
 اشتراک گذاشتھ نخواھد شد.

 
 تمدیدھا

تمام قوانین برنامھ برای ثبت نام  ماه یک بار تمدید را تکمیل نمایید تا ببینید آیا ھنوز 12را دریافت نمایید، باید حداقل ھر  Medicaidاگر بتوانید 
 را رعایت می کنید. Medicaidدر 

 

https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f10126a.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f10126a.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f10126a.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f10126a.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f10126b.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f10126b.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f10126b.pdf
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 بازیابی دارایی
، Wisconsinثبت نام کرده اید، قانون ایاالتی  Medicaidاگر در 

با استثنائات محدود، خواستار بازیابی برخی از مزایای 
Medicaid  از دارایی شما است. کتابEstate Recovery 
Program  ،(راھنمای برنامھ بازیابی دارایی)P-13032 ،

معلومات در مورد بازیابی دارایی در اختیار شما قرار میدھد. 
میتوانید یک کاپی از بروشور را از نمایندگی محلی خود یا با تماس 

دریافت کنید. برخی  800-362-3002با خدمات اعضا بھ شماره 
سالگی در جامعھ دریافت می  55از مزایای معین کھ پس از سن 

کھ ھنگام اقامت در خانھ بزرګان یا  Medicaidکنید و تمام مزایای 
روز یا بیشتر در شفاخانھ بستری ھستید، دریافت  30زمانی کھ 

میکنید، قابل بازیابی ھستند. ھمچنین، اگر در خانھ بزرګان زندگی 
می کنید یا در شفاخانھ بستری ھستید و توقع اینکھ برای زندگی بھ 

ا مصادره شود. خانھ باز برگردید وجود ندارد، ممکن است خانھ شم
اگر شما، ھمسر شما یا اعضا دیگر خانواده در خانھ اقامت داشتھ 

 باشید، ممکن است خانھ شما مصادره نشود.
 

 حقوق و مسئولیت ھا
 حقوق

قوانین ایالتی و فدرال حقوق را برای اعضا تضمین می کند کھ 
 عبارتند از:

 حق برخورد با احترام توسط کارکنان ایالتی و ولسوالی. •
محرمانھ بودن کلیھ معلومات کھ بھ نمایندگی ھا برای تعیین  حق •

صالحیت داده میشود. (این استفاده از سوابق را برای مدیریت 
 برنامھ منع نھ می کند.)

حق دسترسی بھ سوابق و دوسیھ ھای نمایندگی مربوط بھ قضیھ  •
شما، بھ استثنا معلومات کھ نمایندگی با تعھد محرمانھ بودن بھ 

 ه است.دست آورد
، اگر مقیم Medicaidحق واجد شرایط ماندن برای مزایای  •

Wisconsin .باشید، حتی اگر بطور موقت در ایالت نباشید 
حق تعیین سریع وضعیت واجد شرایط بودن و اطالع قبلی از  •

 تغییرات پیشنھادی در چنین وضعیت.
 حق دریافت مراقبت ھای فوری طبی. •
شرکت در برنامھ بھ حق درخواست تسھیالت معقول برای  •

دالیل مربوط بھ معلولیت، یا حق درخواست ترجمانان شفوی یا 
 ترجمانان تحریری برای شرکت در برنامھ.

حق درخواست استیناف با درخواست استماع عادالنھ برای ھر  •
یا مزایای جاری  Medicaidاقدام کھ در رابطھ با درخواست 

 شما انجام شده و با آن موافق نیستید.
 

 ماع منصفانھاست
(بخش  Division of Hearings and Appealsشما میتوانید بھ 

 استماع و استیناف) و یا نمایندگی خود استیناف درج نمایید اگر:

 بھ اشتباه رد شده است. Medicaidدرخواست شما برای  •
روز از تاریخ دریافت آن توسط  30درخواست شما در ظرف  •

 نمایندگی بررسی نشده است.
تصمیم نمایندگی مبنی بر قطع، فسخ، تعلیق یا کاھش شما با  •

 مزایای خود مخالف ھستید.
درخواست شما برای مجوز قبلی برای خدمات طبی رد شده  •

 است.
 شما میتوانید با نوشتن بھ مورد ذیل درخواست استماع عادالنھ کنید:

Wisconsin Department of Administration 
Division of Hearings and Appeals 

PO Box 7875 
Madison, WI 53707-7875 

 
فورم درخواست برای استماع عادالنھ را میتوان در 

www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm 
 یافت.

بنویسید، باید موارد ذیل اگر بجای استفاده از فورم، میخواھید نامھ 
 را شامل نمایید:

 نام شما. •
 آدرس پستی شما. •
 شرح مختصر از مشکل. •
 نام نمایندگی. •
 شما. CARESشماره دوسیھ  •
 امضا شما. •

 روز پس از تاریخ اقدام درج شود. 45استیناف باید حداکثر تا 

ھمچنین میتوانید با نمایندگی کھ در آن درخواست داده اید تماس 
بگیرید و برای ارائھ درخواست استماع عادالنھ کمک بخواھید. 
برای کسب معلومات بیشتر در مورد روند استماع عادالنھ، بھ 

 ForwardHealth ،P-00079کتابچھ راھنمای ثبت نام و مزایای 
درخواست شما را دریافت کرد،  مراجعھ کنید. ھنگامی کھ نمایندگی

یک کتابچھ راھنما دریافت خواھید نمود یا میتوانید کتابچھ راھنما را 
در 

www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm 
 پیدا کنید.

ادالنھ سوال دارید، میتوانید با اگر در مورد روند استماع ع
Division of Hearings and Appeals ) بخش استماع و

 تماس بگیرید. 608-266-7709بھ شماره  )استیناف

https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm
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 مسئولیت ھای منمسئولیت ھا
 گزارش نمودن تغییرات

  روز: 10در ظرف گزارش بھ نمایندگی 
 ھر گونھ تغییر در درآمد ھر یک از اعضای خانواده شما. •
ھرگونھ تغییر دیگر در معلومات کھ در درخواست خود داده  •

، Medicaid ،F-10137 اید و باید در فورم گزارش تغییر
 موجود در این بستھ برنامھ گزارش شود.

 
ھستید و از ایالت خارج  Medicaid HMO اگر در یک توجھ:

شده اما گزارش خروج خود را نداده اید، مسئولیت بازپرداخت ھر 
شما  HMOبھ  Medicaid Wisconsinگونھ پرداختی را کھ 

انجام داده است، بر عھده خواھید داشت. بطور مثال، اگر 
Wisconsin Medicaid  بھHMO  دالر در ماه برای  175شما

 دیکھ با یپرداخترده باشد، مقدار اضافھ شما و ھمسر شما پرداخت ک
دالر است، برای  350 دیپرداخت کن Wisconsin Medicaidبھ 

پس از نقل مکان شما بھ خارج از ایالت  HMOھر ماه کھ بھ 
خود استفاده  Forwardپرداخت شده است، حتی اگر از کارت 

 نکرده باشید.
 

بصورت آنالین  تغییرات را میتوانید با زنگ زدن بھ نمایندگی خود
گزارش دھید، یا میتوانید از فورم گزارش  access.wi.gov در

 .در این بستھ درخواست استفاده کنید Medicaid ،10137-F تغییر
درخواست خود ارسال نکنید آنرا برای استفاده در این فورم را با 
 .آینده نگھ دارید

 
 تأیید/ ثبوت

شما باید تأیید/ ثبوت معلومات مشخص را فراھم کنید. برخی از این 
 موارد عبارتند از:

 
 شھروندی/ ھویت

کھ  متحده االتیاقانون فدرال میخواھد کھ ھمھ شھروندان 
بھره مند میشوند باید  Medicaidدرخواست می کنند، یا از مزایای 

مدرک شھروندی و ھویت خود را نشان دھند، مگر اینکھ آنھا 
 Social معاف باشند. افراد کھ معاف اند شامل دریافت کنندگان

Security Disability Insurance  بیمھ معلولیت تامین)
 Supplemental Security Income، (SSDI)اجتماعی) 

نگھداری کودک و ، Medicare، (SSI) (درآمد تضمینی تکمیلی)
کمک ھای بھ فرزندی گرفتن، ھستند. اگر برای مزایا درخواست 

روز، از تاریخ درخواست خود، برای ارائھ  95میکنید، حداقل 
ثبوت بھ نمایندگی خواھید داشت. اگر این معلومات را در گذشتھ 

کن است از قبل در دوسیھ باشد؛ اگر ثبوت بیشتر ارائھ کرده اید، مم
 الزم باشد نمایندگی شما بھ شما اطالع خواھد داد.

 
 U.S. Department of Homeland Securityھمچنین با 

(وزارت امنیت میھن ایاالت متحده آمریکا)، وضعیت مھاجرت ھمھ 
مھاجران کھ برای منافع خود درخواست می کنند، را تأیید میکنیم. 

 United States Citizenship and وضعیت مھاجرت با
Immigration Services  خدمات شھروندی و مھاجرت ایاالت)

) برای افراد خانواده شما کھ برای کمک USCISمتحده) (

اگر کسی در خانواده شما درخواست ننموده اند، تأیید نخواھد شد. 
ن سوال درخواست نمی نماید، الزم نیست بھ ای Medicaidبرای 

 پاسخ دھید.
 

مھاجران بدون اسناد فقط واجد شرایط پوشش خدمات توجھ: 
مراقبت ھای صحی اضطراری ھستند اگر بطور دیگر واجد شرایط 

Medicaid  باشند. مھاجران حاملھ ممکن است قادر بھ ثبت نام در
BadgerCare Plus Prenatal Services  خدمات دوران)

 ند.) باشBadgerCare Plusحاملگی 
 

مثال ھای از آنچھ شما میتوانید برای اثبات ھر دو شھروندی و 
 ھویت استفاده کنید عبارتند از:

 پاسپورت ایاالت متحده •
 گواھی شھروندی ایاالت متحده •
 گواھی تابعیت ایاالت متحده •

 جواز سیر پیشرفتھ صادر شده توسط دولت •
 اسناد شناسایی قبیلھ ای •

 
میتوانید برای اثبات شھروندی استفاده مثال ھای آنچھ را کھ شما 

 کنید عبارتند از:
 گواھی تولد ایاالت متحده •
گزارش شعبھ امور خارجھ ایاالت متحده از تولد در خارج از  •

 کشور
 متحده االتیاکارت شناسایی شھروند  •
 اوراق فرزند خواندگی کھ تولد در ایاالت متحده را نشان میدھد •
 ایاالت متحدهمدرک شفاخانھ از تولد در  •
مدرک خدمت ارتش ایاالت متحده یا مسوده کھ تولد در ایاالت  •

 متحده را نشان دھد
مدرک بیمھ عمر یا صحی کھ تولد در ایاالت متحده را نشان  •

 دھد
اوراق داخلھ در خانھ بزرگان کھ تولد در ایاالت متحده را  •

 نشان دھد
 

استفاده کنید مثال ھای آنچھ را کھ شما میتوانید برای اثبات ھویت 
 عبارتند از:

 جواز سیر راننده دولتی •
 کارت شناسایی صادر شده توسط فدرال، ایالت یا محلی  •
 حکومت 
 کارت شناسایی مکتب با عکس •
 کارت شناسایی مربوط بھ ارتش ایاالت متحده •
 کارت شناسایی ارتش ایاالت متحده  •
 فورم بیانیھ ھویت، سال، امضاء شده  18برای کودکان زیر  •

10154-F 
 

https://access.wisconsin.gov/
https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f1/f10137.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f1/f10137.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f1/f10137.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f1/f10154.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f1/f10154.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f1/f10154.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f1/f10154.pdf
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 دارایی ھا
از شما درخواست خواھد شد کھ ثبوت تمام دارایی خود را ارائھ 
دھید. مثال ھای از اسناد اثباتی شامل یک کاپی از صورتحساب 

در تاریخ تکمیل بانکی شما بوده کھ ارزش حساب بانکی شما را 
درخواست نشان میدھد، بل مالیات بر دارایی، عنوان/ثبت وسیلھ 

نقلیھ، یا چیزی کھ ارزش ظاھری و ارزش نقدی بیمھنامھ عمر شما 
را نشان میدھد. در صورت متاھل بودن و درخواست برای 

، ارزیابی دارایی ھم برای درخواست دھنده و ھم Medicaidاداری
  است.برای ھمسر مورد نیاز 

 
 دیگر

 کارمند شما نیز ممکن است برای موارد ذیل درخواست ثبوت کند:
 مصارف طبی برای برآورده کردن کسر •
گواھی داکتر (شفاھی یا تحریری) مبنی بر اینکھ شخص  •

ماه بھ خانھ یا آپارتمان باز میگردد  6احتماالً در ظرف مدت 
و  برای افراد نھادی کھ از خانھ یا ملک نگھداری می کنند

ممکن است مستحق کمک ھزینھ نگھداری خانھ باشند. در 
 صورت اجازه، مصارف باید تأیید گردند

 سند پردازی وکالت و قیمومیت و/یا •
 معلولیت  •

اگر این موارد را در روز ارسال درخواست در دسترس دارید، 
یک کاپی از آنھا را بھ ھمراه درخواست خود ارائھ دھید. نمایندگی 

گرفتھ و از شما میخواھد کھ ثبوت مبنی بر معلومات با شما تماس 
گم شده، متناقض یا مبھم را ارائھ دھید، اگر این معلومات بر تصمیم 

 شما تأثیر بگذارد. Medicaidگیری در مورد ثبت نام 
 
اسناد اصلی را از طریق ایمیل ارسال نھ کنید. شما می توانید اسناد 

مراه خود بیاورید یا فتوکاپی این موارد را ھمراه با اصلی را بھ ھ
درخواست خود ارسال کنید. اگر در دریافت آنچھ برای ارائھ ثبوت 

نیاز دارید، مشکل دارید، با نمایندگی خود تماس گرفتھ و کمک 
بخواھید.



 د روغتیایي مراقبت اړوند پروګرامونه  –د غیر تبعیض خبرتیا: تبعیض غیرقانوني اقدام دی 
د فدرال د مدني حقونو د تطبیق وړ قوانین مراعت کوي او د توکم، رنګ، ملیت، عمر،  (د روغتیایي  خدماتو اداره)   Wisconsin Department of Health Servicesد وسکنسنز 

د توکم، رنګ، ملیت، عمر، معلولیت یا جنس پر اساس   (د روغتیایي خدماتو اداره) Department of Health Servicesمعلولیت یا جنس پر اساس څه تبعیض او توپیر نه کوي. 
 وباسي او نه ورسره مختلف چلند کوي. خلک د خپل پروګرامونو څخه نه 

Department of Health Services ()د روغتیایي خدماتو اداره 

معلولیت لرونکي کسانو ته وړیا مرستې او خدمات وړاندې کوي، څو وکوالی شي چې زموږ سره په ښه توګه اړیکه ونیسي، لکه: •
o .د اشارې د ژبې لیاقت لرونکي ترجمانان
o شوي معلومات )غټ چاپ، آډیو، د السرسي وړ الیکترونیکي بڼې، نورې بڼې(. په نورو بڼو کې لیکل

هغه کسانو ته د ژبې وړیا خدمات وړاندې کوي چې مورنۍ ژبه یې انګلیسي نه وي، لکه:  •
o لیاقت لرونکي ترجمانان
o .په نورو ژبو کې لیکل شوي معلومات

اړیکه ټینګه کړئ.  844-201-6870مدني حقونو د منتظم سره په  (د روغتیایي  خدماتو اداره) Department of Health Servicesکه تاسو دې خدماتو ته اړتیا لرئ، 

تاسو ته په دې خدماتو وړاندې کولو کې ناکامه شوه یا ستاسو سره د توکم، رنګ، ملیت، عمر،   (د روغتیایي خدماتو اداره) Department of Health Servicesکه تاسو فکر کوئ چې 
 ني حقونو منتظم،معلولیت یا جنس پر اساس څه ډول تبعیض او توپیر وشو، نو دلته خپل رسمي شکایت ثبتولی شئ: په خدمت کې د، روغتیایي خدماتو اداره: د مد

 Department of Health Services, Attn: Civil Rights Coordinator, 1 West Wilson Street, Room 651, PO Box 7850, Madison, WI 53707-7850،

6870-201-844، TTY: 711 ، :یا په دې ادرس برېښنالیک واستوئ   ،608-267-1434فاکسdhscrc@dhs.wisconsin.gov .  تاسو په شخصي توګه، د پوستې، فاکس یا

د   (د روغتیایي  خدماتو د ادارې) Department of Health Servicesبرېښنالیک له الرې رسمي شکایت وړاندې کولی شئ. که تاسو په رسمي شکایت بشپړولو کې مرستې ته اړتیا لرئ، 
ې لپاره موجود دی. مدني حقونو منتظم ستاسو سره د مرست

Office for Civil Rights (د مدني  حقونو دفتر) U.S. Department of Health and Human Services (د متحده ایاالتو د روغتیا او بشري حدماتو اداره)همداراز، تاسو 
د شکایت د پورټل له الرې په الندې ادرس د مدني حقونو شکایت وړاندې کولی شئ   Office for Civil Rights (د مدني  حقونو دفتر)سره هم په الیکترونیکي توګه 

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf،  :یا د برېښنالیک یا تلیفون له الرې په

ServicesU.S. Department of Health and Human  
200 Independence Avenue, SW  

Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201   

1019-368-800 ,7697-537-800 (TDD)  

.htmlhttp://www.hhs.gov/ocr/office/file/indexد شکایت فورمې په دې ادرس موجودې دي  

file://///pi-nas01/Prisma/Client%20Files/S/State%20of%20Wisconsin/55xxx/55776_HHS%20Notice%20and%20Taglines/4_DTP%20Working/په%20دې%20ادرس%20برېښنالیک%20واستوئ:%20dhscrc@dhs.wisconsin.gov
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html


 

 

 کنسرسیوم های نگهداری درآمد و معلومات تماس شرکت های قبیله ای 
(Income Maintenance Consortiums and Tribal Agencies Contact Information) 

آل برنامه های  کنسرسیوم های نگهداری درآمد )که اغلب شرکت ها نامیده می شوند( و شرکت های قبیله ای می توانند به شما در خدمات واجد شرایط بودن مثل
Medicaid  ،BadgerCare Plus  وFoodShare لفبا فهرست می  کمک کنند جدول زیر کنسرسیوم های حفظ درآمد و شرکت های قبیله ای را به ترتیب حروف ا

دارید، با کنسرسیومی که   کند و شامل شماره تلفن و همچنین والیت هایی است که هر کنسرسیوم را تشکیل می دهند. اگر در مورد واجد شرایط بودن یا دوسیه خود سؤالی 
 نماینده والیت یا شرکت قبیله ای شما است تماس بگیرید. 

Bad River  گروه قبیله برترChippewa 7127-682-715 هندیهای 

 5747-794-888 جهیل خلیج 

• Brown 

• Door 

• Marinette 

• Oconto 

• Shawano  

 5556-794-888 پایتخت

• Adams 

• Columbia 

• Dane 

• Dodge 

• Juneau 

• Richland 

• Sauk 

• Sheboygan 

 

 1621-445-888 مرکزی

• Langlade 

• Marathon 

• Oneida 

• Portage 

  

 4563-256-888 شرق مشارکت حفظ درآمد مرکزی  

• Calumet 

• Green Lake 

• Kewaunee 

• Manitowoc 

• Marquette 

• Outagamie 

• Waupaca 

• Waushara 

• Winnebago 

 

 Forest 715-478-4433شهر   Potawatomiانجمن  

 0012-283-888 رودخانه های بزرگ 

• Barron 

• Burnett 

• Chippewa 

• Douglas 

• Dunn 

• Eau Claire 

• Pierce 

• Polk 

• St. Croix 

• Washburn 

 

 Wisconsin  715-634-8934سرخپوستان  Chippewa قبیله از  Superior از جهیل  Lac Courte Oreilles گروه

 Chippewa 715-588-4235 از سرخپوستان Superior از قبیله دریاچه Lac du Flambeau گروه

Wisconsin  درMenominee   5137-799-715 قبیله 

Milwaukee Enrollment Services  ()خدمات ثبت نام (MilES) 888-947-6583 

Milwaukee    

 1239-446-888 دریاچه های مورین 

• Fond du Lac 

• Ozaukee 

• Walworth 

• Washington 

• Waukesha  

 5722-794-888 شمالی 

• Ashland 

• Bayfield 

• Florence 

• Forest 

• Iron 

• Lincoln 

• Price 

• Rusk 

• Sawyer 

• Taylor 

• Vilas 

• Wood 

 

Oneida  3216-216-800 ملت 

Red Cliff Band    دریاچهSuperior Chippewa 715-779-3706 

Sokaogon Chippewa  3265-478-715 انجمن 

 5780-794-888 جنوبی 

• Crawford 

• Grant 

• Green 

• Iowa 

• Jefferson 

• Lafayette 

• Rock 

 

Stockbridge-Munsee  4032-793-715 انجمن 

 0430-627-888 کمک های اقتصادیمنطقه غرب برای 

• Buffalo 

• Clark 

• Jackson 

• La Crosse 

• Monroe 

• Pepin 

• Trempealeau 

• Vernon 

 

Wisconsin’s Kenosha Racine Partnership  ( مشارکت کنوشا راسینWisconsin) (WKRP) 888-794-5820 

• Kenosha • Racine   
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 برای افراد بزرگ، نابینا یا معلول WISCONSIN MEDICAIDدرخواست 
ز/سال بنویسید قبل از تکمیل کردن این فورم، تمام ھدایات را بخوانید. فقط از رنگھای سیاه و آبی استفاده کنید. تمام تاریخ ھا را بھ این شکل ماه/رو ھدایات:

خواھد بود). اگر بھ جای بیشتری برای نوشتن پاسخ ھای خود نیاز دارید، از یک ورق کاغذ اضافی  04/02/1958، اینطور 1958اپریل،  2 (بطور مثال،
ل از تصمیم گیری در استفاده کنید. سعی کنید تا جایی کھ میتوانید معلومات بیشتر بھ ما بدھید. اگر اکنون معلومات بھ ما نمیدھید، ممکن است مجبور شویم قب

 بخواھیم.مورد درخواست شما، آن را 
 از این بستھ درخواست را برای استفاده در آینده نگھ دارید.، Medicaid،F-10137 و گزارش تغییر 8 تا 1 صفحات را

، یا F-10126Aاگر این درخواست را برای شخص دیگر تکمیل می کنید، انتصاب، تغییر یا حذف یک نماینده با صالحیت را تکمیل کنید: فورم شخص، 
، کھ در این بستھ درخواست یافت میشود، یا اسناد قانونی کھ بھ شما بھ عنوان F-10126Bا حذف یک نماینده با صالحیت: فورم سازمان، انتصاب، تغییر ی

د در رخواست بایسرپرست تعیین شده یا وکالتنامھ بادوام برای امور مالی برای درخواست دھنده اجازه میدھد، را ضمیمھ کنید. معلومات ارائھ شده در این د
 مورد درخواست دھنده باشد نھ نماینده.

 در این بخش، نیاز داریم کھ در مورد خودتان بھ ما بگویید. –معلومات درخواست دھنده  – 1بخش 

 درخواست دھنده (نام خانوادگی، نام، کنیھ) -نام 

 نخیر بلی      آیا نام دارید کھ قبالً استفاده کرده اید مانند نام ازدواج یا نام دوشیزگی؟   
 اگر بلی، آن نام ھا چیست؟

 شماره تامین اجتماعی  تاریخ تولد
 

 زن مرد    جنس        

 قومیت* (اختیاری)
 نھ اسپانیایی یا التینی  اسپانیایی یا التینی 

 نژاد* (اختیاری، یک یا چند را انتخاب کنید)
 سیاه پوست/آفریقایی آمریکایی  آسیایی  آمریکایی ھندی/ آالسکایی بومی 
 سفید  ھاوایی/جزایر دیگر اقیانوس آرام 

ن گردیم کھ آنھا *اگر نمی خواھید الزم نیست بھ سواالت قومی و نژاد پاسخ دھید. ما این سواالت را میپرسیم تا بھ بھبود برنامھ ھای ما کمک کرده و مطمئ
 پاسخ ھای شما برای تصمیم گیری در مورد برنامھ ھا و مزایای شما استفاده نمیگردد. بر اساس قومیت یا نژاد تبعیض قائل نھ می گردند. از

آیا عضو، فرزند یا نوه یکی از اعضای قبیلھ ھندی آمریکایی 
 ھستید یا اصل آالسکا؟

 نخیر  بلی 

 بھ کدام زبان میخواھید نامھ ھای شما چاپ گردد؟
 اسپانیایی  انگلیسی 

 زبان اصلی کھ در خانھ شما صحبت میشود
 

 سال در خانھ ھستند؟  18آیا اطفال زیر 
 نخیر  بلی  

 لطفاً بھ ما بگویید چگونھ میتوانیم با شما تماس بگیریم. برای شماره تلیفون، لطفا کد منطقھ را شامل کنید. –معلومات تماس  - 2بخش 

 نام مخاطب، اگر درخواست دھنده نیست

 درخواست دھنده –شماره تیلفون 
  

 محل کار  تیلفون ھمراه  خانھ 

 نماینده با صالحیت / وکالتنامھ -ون شماره تلیف
  

 محل کار   تیلفون ھمراه  خانھ 

اگر ناشنوا یا کم شنوا ھستید و از ما خواستھ اید کھ از طریق تلیفون با شما در  شماره دیگر جایی کھ ما میتوانیم پیام بگذاریم
 ارتباط باشیم، از چھ روش استفاده می کنید؟ 

  ھیچ کدام  TTY  رلھ 
 درخواست دھنده  –ایمیل آدرس 

 
  نماینده با صالحیت/ وکالتنامھ -ایمیل آدرس 

 ماه گذشتھ بی خانھ بوده اید؟ 12آیا اکنون*بی خانھ ھستید یا در 
 نخیر  بلی   

یک دوست یا خویشاوند اقامت داشتھ باشید یا جایی مدت ندارید. ممکن است در یک پناھگاه یا با  -*منظور ما از بی خانھ بودن این است کھ شب ھا محل اقامت طوالنی 
 برای اقامت نداشتھ باشید.
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 ست؟یھفتھ چ یتماس با شما در روزھا یراه برا نیبھتر
 )دیدھ حی(توض گرید ھمراه       لفونیت خانھ     فونیتل      لیمیا 

بعد از ظھر)  12بعد از ظھر، دوشنبھ تا جمعھ قبل از ساعت  3:00بھترین زمان برای تماس با شما در روزھای کاری (بطور مثال دوشنبھ بعد از ساعت 
 چھ زمان است؟

 آنالین دریافت نامھ ھا را انتخاب کنید:میتوانید در مورد برنامھ ھا و مزایای خود، نامھ ھا را بھ صورت آنالین دریافت کنید. اگر بھ صورت 
 خود شوید. ACCESSھر بار کھ نامھ جدید برای مشاھده داشتھ باشید، یک ایمیل دریافت خواھید کرد. برای مشاھده نامھ ھای خود وارد حساب  •
یی کھ باید پر کنید و برای ما ارسال کنید) شما کاپی نامھ ھای خود را در پست عادی دریافت نخواھید کرد. با این حال، نامھ ھایی (مانند فورم ھا •

 وجود دارد، کھ ھمیشھ باید از طریق پست عادی ارسال گردند.

 نخیر بلی     آیا میخواھید بھجای پست عادی، نامھھای مربوط بھ مزایای خود را بھ صورت آنالین دریافت کنید؟   
 ) ایمیل ھایی در مورد خدمات صحی خود دریافت کنید.HMOشما میتوانید انتخاب کنید کھ از شرکای مراقبت ھای صحی ما (بطور مثال، 

سال  19درخواست مزایا میکند) میتواند در مورد خدمات صحی برای خود و ھر فردی در خانھ کھ کمتر از فقط شخص اصلی برای یک مورد (فردی کھ 
 سن دارد، معلومات کسب کند.

خود را ایجاد کنند تا بتوانند ایمیل ھای مربوط بھ خدمات صحی را از شرکای  ACCESSسال سن دارند، باید حساب  18بزرگساالن دیگر کھ بیشتر از 
 صحی ما دریافت کنند. مراقبت 

 نخیر بلی     آیا میخواھید از شرکای صحی ما ایمیل دریافت کنید؟ 
 

 در این بخش بھ معلومات بیشتر راجع بھ شما، درخواست دھنده نیاز داریم. -معلومات اضافی درخواست دھنده  - 3بخش 
 موسسھ استفاده نمایید.در حال حاضر کجا زندگی میکنید؟ اگر در یک موسسھ طبی زندگی میکنید، از نام و آدرس 

 کوچھ
 

 کدپستی ایالت شھر

 نخیر       اگر پاسخ شما منفی است، آدرس پستی شما چیست؟ بلی    آیا این آدرس پستی شما ھم ھست؟   

   ) یا شفاخانھ زندگی میکنید؟IMD(موسسھ بیماری ھای روانی) ( institution for mental diseaseآیا در حال حاضر در خانھ سالمندان، 
 نخیر بلی   

     اگر بلی، در کدام تاریخ داخل شدید؟ 
   ین است، چھ زمانییا شفاخانھ زندگی میکردید؟ اگر چن IMDآیا در گذشتھ در خانھ سالمندان، 

برای دریافت خدمات مراقبت طوالنی مدت در خانھ  )ADRC( (مرکز منابع سالمندی و معلولیت) Aging & Disability Resource Centerآیا با یک 
 نخیر بلی    یا تسھیالت زندگی پشتیبانی شده کار می کنید؟ 

 را در این بستھ تکمیل کنید. 20اگر بھ یکی از دو سوال قبلی پاسخ مثبت داده اید، بخش 

 نخیر   بلی     ویسکانسین را دارید؟آیا قصد ادامھ زندگی در 

 نخیر بلی     دریافت کرده اید نیاز دارید؟آیا بھ کمک برای پرداخت مصارف مراقبت ھای صحی کھ در سھ ماه گذشتھ 
 را در این بستھ تکمیل کنید.  19اگر مثبت پاسخ داده اید، بخش 

 وضعیت مدنی
 نکردهھرگز ازدواج   بیوه  طالق یافتھ  باطل  قانونی جدا شده  متاھل 

 را ببینید) 4آیا شما شھروند ایاالت متحده ھستید؟ (صفحھ 
 نخیر بلی   

 اگر نھ، سواالت زیر را تکمیل کنید:

 شما چیست؟ USCISشماره ثبت نام خارجی یا 

 آمدید؟چھ زمانی برای زندگی بھ آمریکا 
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 نخیر بلی    آیا حامی مالی دارید؟  
ظیفھ میکند ازدواج آیا شما فعال در ارتش ایاالت متحده ایفای وظیفھ می کنید یا یک جانباز تجربھ کار با افتخار ترخیص شده اید، با شخصی کھ فعال ایفای و

یص شده، ھمسر بازمانده یک جانباز تجربھ کار، یا فرزند شخصی کھ فعال ایفای وظیفھ میکند یا یک جانباز کرده اید یا یک جانباز تجربھ کار با افتخار ترخ
 تجربھ کار با افتخار ترخیص شده است ھستید؟

 نخیر بلی   

قانونی از ھم جدا شدھاید را میپرسیم. بھ در این بخش از شما معلومات عمومی در مورد ھمسر شما، اگر متاھل، جدا شده یا بطور  -معلومات ھمسر  - 4بخش 
 بروید. 5تمام سواالت این بخش با معلومات ھمسر شما پاسخ دھید. اگر ازدواج نکرده اید، بھ بخش 

 نام (نام خانوادگی، نام، کنیھ) 
 

 تاریخ تولد شماره تامین اجتماعی

 متاھلنام ھای دیگر کھ قبالً استفاده شده اند، مانند نام دوشیزه یا 
 

 آدرس ھمسر (در صورت مختلف بودن از آدرس درخواست دھنده)

 کد پستی ایالت شھر سرک
 قومیت* (اختیاری)

 نھ اسپانیایی یا التینی  اسپانیایی یا التینی  
 نژاد* (اختیاری)

 سیاه پوست/آفریقایی آمریکایی  آسیایی  آمریکایی ھندی/ آالسکایی بومی 
 سفید  ھاوایی/جزایر دیگر اقیانوس آرام 

سواالت قومیتی و نژادی پاسخ دھید. این سواالت را میپرسیم تا بھ بھبود برنامھھایمان کمک کرده و مطمئن شویم کھ آنھا *اگر نمی خواھید الزم نیست بھ 
 بر اساس قومیت یا نژاد تبعیض قائل نمیگردند. از پاسخ ھای شما برای تصمیم گیری در مورد مزایای شما استفاده نھ میگردد.

   یا شفاخانھ زندگی میکند؟ IMD سالمندان، آیا ھمسر شما در حال حاضر در خانھ
 را تکمیل نمایید. 20درخواست میکند، بخش  Medicaidنخیر           اگر پاسخ شما مثبت است و ھمسر شما برای  بلی   

 اگر بلی، در چھ تاریخ ھمسر شما بستری شدند؟
 نخیر بلی    یا شفاخانھ زندگی میکرد؟ IMDآیا ھمسر شما در گذشتھ در خانھ سالمندان، 

 اگر بلی، چھ زمانی؟
 نخیر  بلی   درخواست میدھد؟    Medicaidآیا ھمسر شما برای 

 بروید. 5اگر پاسخ شما "نھ" است، در اینجا توقف نموده و بھ بخش 

 نخیر بلی      ادامھ دھد؟ آیا ھمسر شما قصد دارد بھ زندگی در ویسکانسین
 نخیر بلی     آیا ھمسر شما بھ کمک برای پرداخت مصارف مراقبت ھای صحی کھ در سھ ماه گذشتھ دریافت کرده است نیاز دارد؟

 را در این بستھ تکمیل کنید. 19اگر مثبت پاسخ داده اید، بخش 
 نخیر بلی   برای دریافت خدمات مراقبت طوالنی مدت در خانھ خود یا تسھیالت زندگی کمکی کار میکند؟  ADRCآیا ھمسر شما با یک 

 در این بستھ را کامل کنید. 20اگر پاسخ شما مثبت است، بخش 

 قبیلھ سرخپوستان آمریکای یا اھل آالسکا است؟آیا ھمسر شما عضو، فرزند یا نواسھ یکی از اعضای 
 نخیر بلی      

 را ببینید) 4آیا ھمسر شما شھروند ایاالت متحده است؟ (صفحھ 
 نخیر  بلی 

 اگر نھ، سواالت زیر را تکمیل کنید:

 ھمسر شما چیست؟ USCISشماره ثبت نام خارجی یا 
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 ھمسر شما چھ زمان برای زندگی بھ ایاالت متحده آمد؟

 آیا ھمسر شما حامی مالی دارد؟
 نخیر  بلی 

زمانده یک جانباز تجربھ کار یا آیا ھمسر شما داری وظیفھ فعال در ارتش ایاالت متحده است یا یک جانباز تجربھ کار با افتخار مرخص شده، ھمسر با
 فرزند یک فرد داری وظیفھ فعال در ارتش ایاالت متحده یا یک جانباز تجربھ کار با افتخار مرخص شده است.

 نخیر  بلی 

 معلومات مربوط بھ معلولیت - 5بخش 
 درخواست دھنده

 (اداره تامین اجتماعی) نابینا یا معلول تشخیص داده شده اید؟  Social Security Administrationآیا توسط 
 اگر نھ، آیا مایل ھستیند کھ فورم درخواست معلولیت را برای شما ارسال کنیم؟ 

 نخیر  بلی 
 نخیر  بلی 

 نخیر  بلی  دریافت کرده اید؟  ) SSI( (درآمد تضمینی تکمیلی) Supplemental Security Incomeآیا در گذشتھ 

  Health and Employment Counseling اگر معلول ھستید و در حال حاضر کار نھ می کنید، آیا عالقھ مند بھ شرکت در برنامھ
 بھ عنوان بخشی از تالش برای یافتن کار ھستید؟    (HEC)(مشاوره سالمت و اشتغال)

 نخیر  بلی 

 ھمسر

 (اداره تامین اجتماعی) نابینا یا معلول تشخیص داده شده است؟  Social Security Administrationآیا ھمسر شما توسط 
 اگر نھ، آیا مایل ھستیند کھ فورم درخواست معلولیت را برای شما ارسال کنیم؟

 نخیر  بلی 
 نخیر  بلی 

 نخیر  بلی  دریافت کرده است؟   SSIھ آیا ھمسر شما در گذشت

 اگر ھمسر شما معلول است و در حال حاضر کار نھ می کند، آیا ھمسر شما عالقھ مند بھ شرکت در برنامھ 
Employment Counseling Health and (مشاوره سالمت و اشتغال) )HEC (بھ عنوان بخشی از تالش برای یافتن کار است؟ 

 نخیر  بلی 

 دارایی ھا - 6بخش 
ید را شامل در این بخش، تمام دارایی ھای متعلق بھ شما و/یا ھمسر خود را فھرست کنید. دارایی ھایی کھ بطور مشترک با ھر شخص دیگری در اختیار دار

 9نقلیھ را در این بخش لیست نھ کنید زیرا در بخش کنید. ارزش وسایل شخصی خانگی (تلویزیون، فرنیچر، لوازم خانگی) را شامل نھ نمایید. معلومات وسایل 
مایھ وقف، آن را خواھیم خواست. دارایی ھا شامل مواردی مانند پول نقد، حساب ھای جاری یا پس انداز، کارت ھای دبیت پیش پرداخت، گواھی سپرده، سر

الت متحده، قراردادھای دارایی، قراردادھای اسناد، سھام زمانی، سھام، اوراق قرضھ، حساب ھای بازنشستگی، سود سالیانھ، اوراق قرضھ پس انداز ایا
ف سرمایھ امالک اجاره، امالک زندگی، ابزار، احشام، ماشین آالت کشاورزی، طرح ھای کیوگ یا سایر پناھگاه ھای مالیاتی، اموال شخصی کھ برای اھدا

 گذاری نگھداری میشود، حساب ھای پس انداز صحی و غیره.
مراجعھ کنید. در صورت نیاز بھ جای بیشتر از یک ورق  5ا خواستھ میشود کھ ثبوت دارایی خود را فراھم کنید. برای معلومات بیشتر بھ صفحھ از شم توجھ:

 کاغذ اضافی استفاده کنید.

 نوع دارایی
 نام بانک/ موسسھ مالی و شماره حساب مبلغ فعلی دالر نام مالک(ھا) (بھ باال نگاه کنید.)

  $  

  $  

  $  

  $  

  $  

  $  
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 نخیر بلی     آیا حساب ھای لیست شده شامل پولی است کھ برای تدفین کنار گذاشتھ شده است؟  

 چقدر؟ اگر چنین است، کدام حساب(ھای)؟

 دارایی ھای تدفین - 7بخش 

ھمسر شما را لیست کنید. از شما خواستھ میشود کھ ثبوت دارایی خود را فراھم کنید. در صورت نیاز بھ جای بیشتر تمام دارایی ھای تدفین متعلق بھ شما و/یا 
 از یک ورق کاغذ اضافی استفاده کنید.

 ارزش نام مالک(ھا) نوع دارایی تدفین
 $  نخیر  بلی  بیمھ تدفین

 نخیر  بلی  وقف تدفین لغو نشدنی*
*این بدان معنی است کھ نمیتوان آن را بازگرداند یا تغییر 

 داد.

 $ 

 نخیر  بلی  دیگر
مثال ھای دیگر میتواند سنگ قبر، تابوت، گنبد،  توجھ:

 نشانگر، یا ھزینھھای باز و بستھ شدن باشد.

 $ 

 مالکیت سالیانھ - 8بخش 

 نخیر بلی     آیا شما یا ھمسر شما سالیانھ دارید؟     

 نخیر بلی     یا بعد از آن خریداری کرده اید؟      01/01/2009آیا شما یا ھمسر شما سالیانھ را در تاریخ 

یا بعد از آن تغییرات اساسی در ھر سالیانھ کھ متعلق بھ شما یا ھمسر شما است، صرف نظر از اینکھ چھ  01/01/2009آیا شما یا ھمسر شما در تاریخ 
 نخیر بلی         زمان خریداری شده است، ایجاد کرده اید؟       

 اقدامات مشابھ دیگر باشد.یک تغییر اساسی میتواند اضافھ کردن بھ اصل، بازگیری انتخابی، درخواست تغییر توزیع، تغییر در مالکیت یا 

ید تا واجد اگر پاسخ شما بھ ھر یک از سؤاالت باال مثبت است، از شما خواستھ میشود معلومات بیشتر در مورد این سالیانھ ارائھ نموده و تأیید نمای توجھ:
 نی مدت) شوید.مراقبتھای طوال /Medicaid(موسسھای  Medicaid Institutional/Long-Term Careشرایط دریافت خدمات 

 Medicaid /(Long-Term Care(خدمات موسساتی  Medicaid Institutional من، درخواست دھنده و ھمسرم تصدیق میکنیم کھ بھ دلیل ارائھ
Services (مراقبت دراز مدت شوید) ایالت ،Wisconsin ذاری برای ھر سالیانھ را بھ عنوان ذینفع باقی مانده در سالیانھ خود/مان نام میبریم. این شرط واگ

، یا ھر سالیانھ متعلق بھ من یا ھمسرم، صرف نظر از تاریخ خرید، کھ تغییر اساسی و/یا معاملھ در 01/01/2009 خریداری شده توسط من یا ھمسرم، در یا پس از
باقیمانده در سالیانھ من/ما در موقعیت اول نامگذاری خواھد بھ عنوان ذینفع  Wisconsinیا بعد از آن رخ داده است، اعمال خواھد شد. ایالت  01/01/2009 تاریخ

بھ عنوان ذینفع باقی مانده در موقعیت بعدی بعد از ھمسر و/یا فرزند صغیر یا  Wisconsinشد یا اگر من متاھل بوده یا فرزند خردسال و/یا معلول دارم، ایالت 
 معلول من نامگذاری میشود.

 معلومات وسیلھ نقلیھ - 9بخش 
رید را نیز تمام وسایل نقلیھ موتوری را کھ متعلق بھ شما و/یا ھمسر شما در صورت ازدواج لیست کنید. وسایل نقلیھ کھ مالکیت مشترک با شخص دیگر دا

 شامل کنید. در صورت نیاز بھ جای بیشتر از یک ورق کاغذ اضافی استفاده کنید.
 1وسیلھ نقلیھ 

 مادل ساخت سال نوع وسیلھ نقلیھ

 ارزش رایج بازار*   $ مبلغ قرضھ در وسیلھ نقلیھ   $

 2وسیلھ نقلیھ 
 مادل ساخت سال نوع وسیلھ نقلیھ

 

 ارزش رایج بازار*   $ مبلغ قرضھ در وسیلھ نقلیھ   $

 آنالین ارزش بلو بوک وسایل نقلیھمنظور ما از ارزش منصفانھ بازار، قیمت است کھ میتوانید وسیلھ نقلیھ را در حال حاضر بھ آن بفروشید. جستجوی * 
)worth-car-my-www.kbb.com/whats (.راه خوب برای دریافت این موضوع است 

http://www.kbb.com/whats-my-car-worth
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 معلومات دارایی غیر منقول - 10 بخش
لیست کنید. تمام دارایی غیر منقول، چھ این ملک در ایالت ویسکانسین واقع شده باشد یا نباشد، کھ تمام دارایی غیر منقول متعلق بھ شما و/یا ھمسر خود را در صورت ازدواج 

 بھ تنھایی یا مشترکاً با شخص دیگری صاحب ھستید را شامل کنید. ھر ملکیت اجاره ای متعلق بھ شما را شامل كنید.
 1ملکیت 

 مالک(ھای) ملکیت

 کدپستی ایالت شھر  سرک –آدرس 

 ارزش رایج بازار*  $ مبلغ قرضھ در ملکیت  $ 

 2ملکیت 
 مالک(ھای) ملکیت

 کدپستی ایالت شھر  سرک –آدرس 

 ارزش رایج بازار*  $ مبلغ قرضھ در ملکیت $ 

را در مالیات بر ملک خود یا در ارزیابی  * منظور ما از ارزش بازار منصفانھ، قیمت است کھ میتوانید در حال حاضر ملک را بھ آن بفروشید. ممکن است بتوانید این مورد
 اخیر در صورتی کھ داشتھ اید، بیابید.

 بیمھ عمر - 11بخش 
 لطفاً در مورد ھر بیمھ عمر کھ شما و/یا ھمسر شما دارد بھ ما بگویید.

 نخیر بلی      آیا شما و/یا ھمسر شما پالیسی بیمھ عمر دارید؟  
 بروید. 12اگر بلی، بخش زیر را تکمیل کنید. اگر نھ، توقف کرده و بھ بخش 

نوع: (تمام زندگی، بخش زندگی  نام شرکت بیمھ عمر نام مالک(ھا)
 غیره)و 
 

 ارزش تسلیم نقدی*
$ 

 **ارزش اسمی
$ 

   $ $ 

   $ $ 

 * منظور ما از ارزش تسلیم نقدی، مبلغی است کھ در صورت لغو پالیسی دریافت خواھید کرد.
 ** منظور از ارزش ظاھری، حداقل سود پرداختی پس از مرگ است. در بیشتر موارد، این مبلغ است کھ روی پالیسی نوشتھ شده است.

 درآمد شغلی و دستمزد - 12بخش 
از ناخالص، مبلغی است کھ قبل در این بخش، باید در مورد درآمد یا معاش شغلی شما و/یا ھمسرشما از استخدام بدانیم. عاید ناخالص برای ھر شغل را لیست کنید. ھدف ما 

 از شما سوال خواھیم کرد. 13ورد خوداشتغالی در بخش از مالیات و کسورات بھ دست میآید. خوداشتغالی را در این قسمت ذکر نکنید، در م
 1شغل 

 بروید. 14نخیر      اگر بلی، بھ سواالت زیر پاسخ دھید. اگر نھ، اینجا توقف کرده و بھ بخش  بلی     آیا شما و/یا ھمسر شما شاغل ھستید؟  
 تاریخ آغاز اشتغال ھمسر شما شما   چھ کسی شغل دارد؟    

 نام و آدرس استخدام کننده
 

 این ماهعاید ناخالص عواید متوقعھ ماھیانھ در 
$ 

 عاید ناخالص عواید متوقعھ ماھیانھ در ماه آینده
$ 

 ھر ساعت چقدر بھ شما پرداخت میگردد؟  $ ساعت کار ھر ھفتھ؟

 چند بار بھ شما پرداخت میگردد؟  
 ار در ماهیک ب دو بار در ماه    ھر ھفتھ بعد    ھر ھفتھ    

 نخیر       اگر "بلی"، در ھر دوره پرداخت چقدر بھ شما پرداخت میشود؟  $ بلی   آیا بھ شما معاش پرداخت می کنند؟  
 نخیر بلی     یا معاش دریافت میکنید؟   آیا انعام یا پاداش غیر از دستمزد در ساعت
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 ، ھر دوره پرداخت چقدر میگیرید؟  $»بلی«اگر 

 2شغل 

 تاریخ آغاز اشتغال ھمسر شما شما   چھ کسی شغل دارد؟    
 نام و آدرس استخدام کننده

 
 
 

 عواید متوقعھ ماھیانھ در این ماهعاید ناخالص 
$ 

 عاید ناخالص عواید متوقعھ ماھیانھ در ماه آینده
$ 

 ھر ساعت چقدر بھ شما پرداخت میگردد؟     $ ساعت کار ھر ھفتھ؟
 چند بار بھ شما پرداخت میگردد؟   

 یک بار در ماه در ماه       دو بار ھر ھفتھ بعد       ھر ھفتھ      
 ، در ھر دوره پرداخت چقدر بھ شما پرداخت میشود؟  $»بلی«نخیر       اگر  بلی   آیا بھ شما معاش پرداخت می کنند؟  

 نخیر بلی     آیا انعام یا پاداش غیر از دستمزد در ساعت یا معاش دریافت میکنید؟  
 داخت چقدر میگیرید؟  $، ھر دوره پر»بلی«اگر 

 اگر شغل ھا یا دستمزد ھای دیگر از شغل دارید، میتوانید از یک ورق کاغذ اضافی استفاده کرده و آن را ضمیمھ این برنامھ کنید.توجھ: 

 خوداشتغال – 13بخش 
جای بیشتر نیاز دارید یا بیش از دو تجارت خوداشتغالی لطفا بھ ما راجع بھ ھر درآمد خوداشتغال کھ شما و/یا ھمسر شما دریافت می کنید بگویید. اگر بھ 

 دارید، از یک برگھ کاغذ جداگانھ استفاده کنید.
 1خوداشتغالی 

 نخیر  بلی     آیا شما و/یا ھمسر شما خوداشتغال ھستید؟  
 بروید. 14اگر بلی، بھ سؤاالت ذیل پاسخ دھید. اگر نھ، بھ بخش 

 نام تجارت ھمسر شما شما     چھ کسی خوداشتغال است؟  
 

 آدرس تجارت
 
 

 نوع مالکیت تجاری
 مالکیت انحصاری      S شرکت مشارکت   

 نمیدانم  

 نوع تجارت (بطور مثال، مزرعھ، مراقبت روزانھ درخانھ)
 

 تاریخ شروع تجارت 

 نخیر بلی     آیا این تجارت مالیات ثبت کرده است؟  
 اگر بلی، آخرین بار برای چھ سال مالیاتی شرکت مالیات ثبت کرده است؟

 نمیدانم نخیر   بلی   آیا تجارت تغییر قابل توجھی در درآمد یا مصارف داشتھ است؟ 

    بطور متوسط، این تجارت در ھر ماه چقدر درآمد دارد؟ لطفا درآمد دریافتی را قبل از برداشتن مصارف بھ ما بدھید.   $

     بطور متوسط، کل مصارف این تجارت در ھر ماه چقدر است؟  $

 ساعت در ماه برای این تجارت کار میکند؟بطور متوسط، این فرد چند 
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 2خوداشتغالی 
 نخیر   بلی    آیا شما و/یا ھمسر شما خوداشتغال ھستید؟ 

 بروید. 15اگر بلی، بھ سواالت ذیل پاسخ دھید. اگر نھ، بھ بخش 
 نام تجارت ھمسر شما شما    چھ کسی خوداشتغال است؟   

 
 

 آدرس تجارت
 
 

 نوع مالکیت تجاری
 مالکیت انحصاری     S شرکت   مشارکت  
 نمیدانم 

 تاریخ شروع تجارت  نوع تجارت (بطور مثال، مزرعھ، مراقبت روزانھ درخانھ)

 نخیر بلی     آیا این تجارت مالیات ثبت کرده است؟  
 اگر بلی، آخرین بار برای چھ سال مالیاتی شرکت مالیات ثبت کرده است؟

 نمیدانم  نخیر   بلی   آیا تجارت تغییر قابل توجھی در درآمد یا مصارف داشتھ است؟ 

    بطور متوسط، این تجارت در ھر ماه چقدر درآمد دارد؟ لطفا درآمد دریافتی را قبل از برداشتن مصارف بھ ما بدھید.   $

     بطور متوسط، کل مصارف این تجارت در ھر ماه چقدر است؟  $

 ساعت در ماه برای این تجارت کار میکند؟بطور متوسط، این فرد چند 

 معلومات درآمد غیر نقدی - 14بخش 
یا غذا). حتماً تعداد  در این بخش، بھ ما بگویید کھ آیا شما و/یا ھمسر شما در حال حاضر اقالم را بدون نقد در ازای کار دریافت می کنید (مانند کاال، خدمات

یا غذا لیست کنید. اگر داوطلب می شوید اما در ازای کارتان چیزی بھ دست نمی آورید، این ساعات غیر نقدی ساعات کار خود را در ازای کاال، خدمات 
 محسوب نھ می شود.

 1درآمد غیرنقدی 
 آیا شما و/یا ھمسر شما در ازای کاال، خدمات یا غذا بھ جای پول کار می کنید؟ 

 ھمسر شما شما       نخیر بلی      

 شما/ھمسر شما شروع بھ دریافت کاال، خدمات یا غذا در ازای کار کردید:تاریخ کھ 
 شما/ھمسر شما در ازای کاال، خدمات یا غذا در ماه چند ساعت کار می کنید؟ 

 __________ھمسر شما      __________شما
 

 2درآمد غیرنقدی 
 آیا شما و/یا ھمسر شما در ازای کاال، خدمات یا غذا بھ جای پول کار می کنید؟ 

 ھمسر شما شما           نخیر بلی           

 تاریخ کھ شما/ھمسر شما شروع بھ دریافت کاال، خدمات یا غذا در ازای کار کردید:
 شما/ھمسر شما در ازای کاال، خدمات یا غذا در ماه چند ساعت کار می کنید؟ 

 
 __________ھمسر شما      __________شما
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 انواع دیگر درآمد - 15بخش 
ا از درآمد دیگر در این بخش، بھ ما بگویید کھ آیا شما و/یا ھمسر شما ھر نوع درآمد دیگری (بھ غیر از شغل فعلی یا خوداشتغالی) دریافت میکنید. مثال ھ

رزند، دستمزد معلولیت/مریضی، بھره/سود سھام، تقاوت/بازنشستگی، غرامت ممکن است شامل، پرداختھای سالیانھ یا وقف، نفقھ/نگھداشت، خیریھ، حمایت ف
(درآمد تضمینی تکمیلی)  Supplemental Security Incomeکارگر، پول از شخص دیگر، سود بازپرداخت قرض/سفتھ، درآمد اجاره، حقوق پایان کار، 

)SSIغیره بوده اما محدود با اینھا نھ می باشد. مبلغ ناخالص را قبل از مالیات و کسر لیست  )، تأمین اجتماعی، مزایای جانبازان تجربھ کار، بیمھ بیکاری و
 کنید. 

 نام شرکت / آدرس مبلغ ناخالص ماھانھ چھ کسی درآمد دارد نوع درآمد

  $ ھمسر شما شما    

  $ ھمسر شما شما    

  $ ھمسر شما شما    

  $ ھمسر شما شما    

  $ ھمسر شما شما    

  $ ھمسر شما شما    

 ھزینھ ھای طبی از جیب – 16بخش 
مانند پرداخت ھای مشارکتی یا ھزینھ داروھای بدون نسخھ را لیست کنید. شما باید انواع ھزینھ ھای طبی کھ شما و/یا ھمسر شما از جیب پرداخت می کنید، 

شما بھ دلیل مشخص کنید کھ آیا این مورد ھزینھ کاری مربوط بھ اختالل است. منظور از ھزینھ کار مربوط بھ اختالل، ھر آن موردی است کھ شما یا ھمسر 
ن ھزینھ ھمان ھزینھ ای کھ یک کارگر بدون معلولیت خواھد داشت، مانند یونیفورم نیست. حق بیمھ ھای طبی یا اختالل شما برای انجام کار خود نیاز دارید. ای

 مواردی را کھ بابت آنھا باز پرداخت دریافت می کنید لیست نھ کنید.
 1ھزینھ 

 نخیر بلی     آیا شما و/یا ھمسر شما کدام ھزینھ ھای طبی دارید؟  
 بروید. 18اگر بلی، در ذیل این معلومات را تکمیل نمایید. اگر نھ، توقف کنید و بھ بخش 

 مبلغ ھزینھ طبی   نوع ھزینھ طبی
$ 

 چھ کسی ھزینھ دارد؟
 ھمسر شما شما     

 چند بار پرداخت میشود؟
 

 نخیر بلی     آیا این یک ھزینھ کار مربوط بھ اختالل است؟   

 2ھزینھ 
 مبلغ ھزینھ طبی   نوع ھزینھ طبی

$ 
 چھ کسی ھزینھ دارد؟

 ھمسر شما  شما       
 چند بار پرداخت میشود؟

 

 نخیربلی     آیا این یک ھزینھ کار مربوط بھ اختالل است؟   

 سایر ھزینھ ھای مجاز – 17بخش 
م وکالت و در این بخش، در مورد سایر ھزینھ ھای مجاز خود و/یا ھمسر خود بھ ما بگویید. ھزینھ ھای مجاز ممکن است حمایت خانوادگی/نفقھ، ھزینھ حک

 سرپرستی، حکم حمایت از کودک و سایر تعھدات حمایت را شامل شود. 

 میشود چند بار پرداخت مبلغ ھزینھ طبی ھزینھ چیست چھ کسی ھزینھ دارد  

  $  

  $  

  $  
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 بیمھ صحی - 18بخش 
بیمھ خانھ شما باید ھر شخص ثالثی را کھ ممکن است موظف بھ پرداخت ھزینھ ھای مراقبت طبی برای شما و/یا ھمسرتان باشد، از جملھ بیمھ صحی خصوصی، 

معلومات را کھ خواستھ شده است بدھید. این ھمچنین شامل ھر بیمھ ای  را گزارش دھید. شما باید Medi-GAPیا  Medicareسالمندان/مراقبت طوالنی مدت، بیمھ 
 مدت) در دسترس باشد. -(مراقبت طوالنی  long-term careمیشود کھ ممکن است از طریق یک طرح صحت گروه استخدام کننده یا پالیسی 

 نخیر بلی      را دارید؟   B Medicareیا بخش  Aآیا پوشش بخش 
 Bحق بیمھ بخش  Bتاریخ آغاز بخش  Aحق بیمھ بخش  Aتاریخ آغاز بخش  Medicareشماره شناسھ 

  $  $ 

 نخیر بلی      را دارد؟   B Medicareیا بخش  Aآیا ھمسر شما پوشش بخش 
 Bحق بیمھ بخش  Bتاریخ آغاز بخش  Aحق بیمھ بخش  Aآغاز بخش تاریخ  Medicareشماره شناسھ 

  $  $ 
 

 نخیر بلی      را دارد؟   D Medicareآیا شما و/یا ھمسر شما پوشش بخش 
 مبلغ حق بیمھ ماھانھ تاریخ آغاز نام پالن چھ کسی پوشش دارد؟

   $ 

   $ 
 

ھستید، نمایندگی شما بررسی خواھد کرد کھ آیا شما و/یا ھمسر شما واجد شرایط پرداخت  Medicareدرخواست میدھید و واجد شرایط  Medicaidاگر شما و/یا ھمسر شما برای 
پس انداز (برنامھ  Medicare Savings Program) ھستید یا خیر. اگر بھ Medicare(برنامھ پس انداز  Medicare Savings Programاز طریق  Medicareحق بیمھ 

Medicare.عالقھ ندارید یا در مورد آن سوال دارید، لطفاً با نمایندگی خود تماس بگیرید ( 
 شما را پرداخت کند؟ Medicareحق بیمھ  Wisconsinاگر واجد شرایط ھستید، آیا شما و/یا ھمسر شما دوست دارید کھ ایالت 

 نخیر بلی      
 

 

 نخیر بلی      آیا تحت پوشش پالیسی ھا بیمھ صحی ھستید؟  
 مبلغ حق بیمھ تاریخ آغاز پوشش صاحب پالیسی -نام 

$ 
 چند بار پرداخت میشود

 شماره گروه شماره پالیسی/بیمھ

 نام و ادرس شرکت بیمھ

 نخیر بلی      آیا ھمسر شما تحت پوشش پالیسی ھا بیمھ صحی قرار دارد؟  
 مبلغ حق بیمھ   تاریخ آغاز پوشش نام صاحب پالیسی

$ 
 چند بار پرداخت میشود

 شماره گروه شماره پالیسی/بیمھ 

 نام و ادرس شرکت بیمھ

 ادعای تصادف در حال بررسی دارید؟آیا شما یا ھمسر شما بھ دلیل تصادف بل ھای طبی دریافت کرده اید یا 
 ادعا یا صورت حساب در حال بررسی  بل ھای متحمل شده     اگر بلی، ھمھ موارد قابل تطبیق را انتخاب کنید.    نخیر بلی   
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 درخواست کمک در پرداخت نمودن مصارف طبی - 19 بخش
یید. اگر تمام قوانین اگر بیمھ مصارف طبی شما را از سھ ماه گذشتھ پرداخت نکرده است، میتوانید برای پرداخت این مصارف برای پوشش مراقبت ھای صحی اقدام نما

بھره مند شوید. ماه درخواست ماه است کھ  برنامھ را در آن ماه ھا رعایت کنید، میتوانید از مزایای پوشش مراقبت ھای صحی حداکثر سھ ماه قبل از ماه درخواست خود
 نمایندگی شما درخواست شما را دریافت میکند. 

اید تمام قوانین برنامھ را برای آن ھنگامی کھ برای مزایای مراقبت ھای صحی در ماه ھای قبل درخواست میدھید، باید تمام اطالعات مورد نیاز ماه ھای قبل را ارائھ دھید و ب
را در ید. اگر برای پرداخت مصارف مراقبت ھای صحی برای ھر یک از سھ ماه قبل از ماه درخواست خود کمک میخواھید، مطمئن شوید کھ چوکات "بلی" ماه ھا رعایت کن

 درخواست جای کھ این سوال پرسیده شده عالمت زده اید و این فورم را تکمیل کنید. 3بخش 
وجود دارد، تغییرات ذیر را برای ھر ماه لیست کنید. این تغییرات ممکن است شامل موارد ذیل باشد: آدرس شما کی در  اگر تغییرات در سھ ماه قبل از ماه درخواست شما

 خانھ زندگی میکند، درآمد، دارایی، وسایل نقلیھ، بیمھ و غیره.

 یش از سھ ماه قبل از ماه درخواست شما باشد.این تاریخ نمی تواند ب توجھ:در کدام تاریخ میخواھید پوشش مراقبت ھای صحی خود را شروع نمایید؟ 

 ماه قبل از درخواست
 آیا برای پرداخت مصارف طبی از ماه قبل از ماه درخواست خود کمک میخواھید؟

  نخیر بلی   
 نخیر    اگر نخیر، تغییرات را شرح بلی   اگر بلی، آیا معلومات کھ در درخواست خود ارائھ کرده اید در آن ماه یکسان است؟ 

 
 

 دو ماه قبل از درخواست
  نخیر بلی   ت خود کمک میخواھید؟  آیا برای پرداخت مصارف طبی از دو ماه قبل از ماه درخواس

 نخیر    اگر نخیر، تغییرات را شرح بلی   اگر بلی، آیا معلومات کھ در درخواست خود ارائھ کرده اید در آن ماه یکسان است؟ 

 سھ ماه قبل از درخواست
  نخیر بلی   آیا برای پرداخت مصارف طبی از سھ ماه قبل از ماه درخواست خود کمک میخواھید؟  

 نخیر    اگر نخیر، تغییرات را شرح بلی   اگر بلی، آیا معلومات کھ در درخواست خود ارائھ کرده اید در آن ماه یکسان است؟ 
 
 

 اطالعات مراقبت طوالنی مدت – 20بخش 
یا شفاخانھ اقامت دارید، یا  )IMD( (مؤسسھ بیماری ھای روانی) Institution for Mental Disease اگر شما یا ھمسر شما در حال حاضر در خانھ بزگان،

 شما یا ھمسر شما درخواست خدمات مراقبت طوالنی مدت در خانھ خود را دارید این بخش را تکمیل کنید. 

A. قصد بازگشت بھ خانھ 
    نھ خود بازگردید؟، شفاخانھ یا تسھیالت زندگی کمکی زندگی میکنید، آیا قصد دارید در آینده زمان بھ خاIMDاگر در حال حاضر در خانھ سالمندان، 

  نخیر بلی      

دارد در آینده زمان بھ خانھ ، شفاخانھ یا تسھیالت زندگی کمکی زندگی میکند، آیا قصد IMDاگر ھمسر شما در حال حاضر در یک خانھ سالمندان، 
   بازگردد؟

 نخیر بلی      
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B. درخواست معافیت ھای اجتماعی 

 نخیر بلی   درخواست میدھید؟   Medicaidآیا برای دریافت خدمات در خانھ یا تسھیالت زندگی کمکی برای 
 نخیر بلی   درخواست می دھید؟   Medicaidسر شما برای دریافت خدمات در خانھ یا تسھیالت زندگی کمکی برای آیا ھم

C. تخصیص درآمد 
اھد داد؟ اگر اگر متاھل ھستید، ممکن است واجد شرایط باشید کھ بخشی از درآمد خود را تا مبلغ حداکثر بھ ھمسر خود بدھید. چھ کسی درآمد را تخصیص خو

 درآمد را تخصیص خواھد داد.  متاھل ھستید و ھم شما و ھم ھمسر شما برای خدمات مراقبت طوالنی مدت درخواست میدھید، باید انتخاب کنید کھ چھ کسی

 ھمسر شما شما      بھ این تخصیص درآمد می گویند.  
 نخیر بلی   واھید حداکثر سھم مجاز درآمد را اختصاص دھید؟  آیا شما یا ھمسر شما میخ

 اختصاص دھید $، شما یا ھمسر شما میخواھید مقدار را »نھ«اگر 
: اگر نمیخواھید حداکثر سھم مجاز درآمد خود را تخصیص دھید، اما بھ ما نگویید کھ چقدر میخواھید تخصیص دھید یا مقدار دالر را خالی یادداشت

 بگذارید، فرض میکنیم کھ نمیخواھید ھیچ درآمدی بھ ھمسر خود اختصاص دھید.

D. انتقال منبع / درآمد 
بگویید. مثال ھایی از لطفاً در مورد درآمد یا منابعی کھ شما و/یا ھمسر شما در پنج سال گذشتھ بھ قیمت کمتر از ارزش رایج بازار بخشش یا فروختھ اید بھ ما 

بھ خردساالن ھدیھ داده اید، مانند منابع عبارتند از پول نقدی و ھدایای نقدی، امالک و مستغالت، سھام یا اوراق قرضھ و غیره. این شامل ھر مبلغی است کھ 
ورق کاغذ اضافی پولی کھ در صندوق کالج برای نواسھ خود قرار داده اید. شما باید این مبالغ را در ذیل گزارش دھید. در صورت نیاز بھ جای بیشتر از یک 

 استفاده کنید. 

 ھمسر شما:ھمھ موارد قابل تطبیق را انتخاب کنید. در پنج سال گذشتھ، آیا شما و/یا 
 کدام دارایی را بھ کمتر از ارزش رایج بازار فروختھ اید*؟ نخیر     بلی    
 دارایی ھای تجاری یا درآمد؟ نخیر  بلی       
 دارایی یا درآمد را انتقال یا بخشش نموده اید؟ نخیر  بلی       
 یک مؤسسھ ایجاد یا تمویل نموده اید؟ نخیر  بلی       
 یرش میراث؟رد یا امتناع از پذ نخیر  بلی       
 سالیانھ، ملک زندگی در خانھ شخص دیگری، سفتھ، قرضھ یا گروی خریده اید؟ نخیر  بلی       

 بروید. Eخش پاسخ داده باشید، بھ ب» نخیر«پاسخ داده اید، اطالعات دارایی و درآمد ذیل را پر کنید. اگر » بلی«اگر بھ ھر یک از سؤاالت باال 
 *ھىف ما از ارزش رایج بازار، مبلغی است کھ اگر آن را در بازار آزاد بھ فروش برسانید، دریافت خواھید کرد.

 1دارایی یا درآمد 
 ارزش دارایی یا درآمد تاریخ بخشیدن یا فروش نوع دارایی یا درآمد

$ 

  دارایی بھ چھ کسی فروختھ/بخشیده شد؟    در عوض چھ دریافت کردید؟ 

 2دارایی یا درآمد 

 ارزش دارایی یا درآمد تاریخ بخشیدن یا فروش نوع دارایی یا درآمد
$ 

  دارایی بھ چھ کسی فروختھ/بخشیده شد؟    در عوض چھ دریافت کردید؟ 
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E. ھزینھ سرپناه / سھولت ھای عامھ 
بگویید. برخی از این موارد ممکن است شامل قرضھ/اجاره مسکن، مالیات بر دارایی، ھزینھ ھای آپارتمان، بیمھ صاحب در این بخش از ھزینھ ھای خانھ خود 

غ واقعی پرداخت خانھ/مستاجر، بل ھای آب یا فاضالب، بل ھای گاز/برق، و ھزینھ گرمایش باشد، اما محدود بھ آنھا نیست. اگر ھزینھ مشترک است، حتماً مبل
 نفر را ذکر کنید. شده برای ھر

 چند بار پرداخت میشود مبلغ ھزینھ طبی چھ کسی ھزینھ دارد نوع ھزینھ

  $  

  $  

  $  

  $  

  $  

  $  

 
F.  بیمھLONG-TERM CARE (مراقبت طوالنی مدت) 

 نخیر بلی      آیا بیمھ مراقبت طوالنی مدت خصوصی دارید؟  
 مبلغ حق بیمھ تاریخ آغاز پوشش دارنده پالیسی –نام 

$ 
 چند بار پرداخت میشود

 شماره گروه شماره پالیسی/بیمھ

 نام و ادرس شرکت بیمھ

 نخیر بلی      آیا ھمسر شما بیمھ مراقبت طوالنی مدت خصوصی دارد؟  
 مبلغ حق بیمھ   تاریخ آغاز پوشش نام دارند پالیسی

$ 
 چند بار پرداخت میشود

 گروه شماره شماره پالیسی/بیمھ 

 نام و ادرس شرکت بیمھ
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 چک لیست  – 21بخش 
 ی کند.لطفاً قبل از اینکھ درخواست خود را ایمیل کنید، ھر کدام را بخوانید و نشانی کنید. این میتواند در زمان پروسس درخواست شما صرفھ جوی

 بخش حقوق و مسئولیت ھا را بخوانید. 
 تمام بخش ھای قابل تطبیق برنامھ را تکمیل کنید. 
در  ھرگونھ اسناد اثبات فعلی، اسناد اضافی یا برگھ ھای کاغذ کھ برای تکمیل درخواست استفاده میشود را بھ ھمراه درخواست خود ضمیمھ کنید. 

 دیھ آن ماه ھا را نیز شامل کنید.صورت درخواست کمک برای پرداخت مصارف طبی از سھ ماه گذشتھ، حتماً تأیی
 اگر شھروند ایاالت متحده نیستید، یک کاپی از مدارک وضعیت مھاجرت خود را شامل کنید. 
، یا انتصاب، تغییر یا حذف یک نماینده با صالحیت: فورم F-10126Aانتصاب، تغییر یا حذف یک نماینده با صالحیت را تکمیل کنید: فورم شخص،  

وکالتنامھ با دوام برای امور ، کھ در این بستھ درخواست یافت میشود، یا اسناد قانونی کھ بھ شما بھ عنوان سرپرست تعیین شده یا F-10126Bسازمان، 
 Health Care Power of Attorneyاګر شما از طرف یک متقاضی اقدام می کنید. ، مالی برای درخواست دھنده اجازه میدھد، را ضمیمھ کنید

 معتبر نیست. Medicaid(وکالتنامھ مراقبت ھای طبی) برای اھداف برنامھ 
 اگر برای پرداخت مصارف طبی از سھ ماه گذشتھ کمک میخواھید، بخش درخواست کمک برای پرداخت نمودن مصارف طبی را تکمیل نمایید. 
 طوالنی مدت درخواست پوشش دارید، بخش اطالعات مراقبت طوالنی مدت را تکمیل کنید. اگر برای خدمات مراقبت 
 د.، از این بستھ درخواست را برای استفاده در آینده نگھ داریMedicaid،F-10137و گزارش تغییر  8تا  1صفحات را  
 فرم درخواست را امضا و تاریخ آنرا بنویسید. 
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 امضاء – 22بخش 
اطالعاتی را اجازه میدھید تا ھرگونھ  Wisconsin(بخش خدمات صحی)  Department of Health Servicesبا امضای درخواست، بھ نمایندگی محلی و 

مناسب و ضروری است درخواست کنند. ھر شخصی، از جملھ مؤسسات مالی، اداره  Medicaidبرای اجرای درست برنامھ  Wisconsinکھ طبق قانون 
ا تا یکی از موارد ھای گزارش کریدیت یا مؤسسات آموزشی میتواند این اطالعات را منتشر کند، مگر اینکھ توسط قانون ممنوع یا محدود شده باشد. مجوز شم

 ذیل مؤثر باقی میماند:
 بھ اشتباه رد شده است. Medicaidدرخواست شما برای  •
 شما رد شده است. Medicaidدرخواست  •
 (بخش خدمات صحی) اطالع دھید کھ میخواھید مجوز خود را پایان دھید.  Department of Health Servicesشما بطور کتبی بھ  •

درخواست بھ این معنی است کھ سؤاالت و اظھارات موجود در این فورم درخواست و مجازات ھای ارائھ اطالعات نادرست یا نقض ھمچنین، امضای شما در 
ارائھ شده در  قوانین را درک میکنید. با امضای درخواست، شما تحت مجازات شھادت و سوگند دروغ، تأیید میکنید کھ تمام پاسخ ھای شما، از جملھ اطالعات

ضعیت مھاجرت و شھروندی ھر یک از اعضای خانواده متقاضی دریافت مزایا، تا جایی کھ میدانید صحیح و کامل است. ھمچنین، شما درک و با مورد و
 ارائھ اسنادی برای اثبات آنچھ گفتھ اید موافقت میکنید.

 Long-Term Care Medicaidدت در خانھ خود برای اگر متاھل ھستید و بھ دلیل اقامت در یک موسسھ طبی یا درخواست خدمات مراقبت طوالنی م
 (ھمسر اجتماعی) شناختھ میشود. Community Spouse ) درخواست میدھید، ھمسر شما بھ عنوان یکMedicaid(مراقبت طوالنی مدت 

 Long-Term Care Medicaid(ھمسر اجتماعی) باید درخواست را امضاء کند تا بھ عنوان یک درخواست معتبر برای  Community Spouseیک 
 Medicaid) در نظر گرفتھ شود. ھمسر شما ممکن است بتواند دارایی و درآمد اضافی بدون تأثیر بر واجد شرایط بودن Medicaid(مراقبت طوالنی مدت 

) امضاء کنید Medicaid(مراقبت طوالنی مدت  Long-Term Care Medicaidشما داشتھ باشد. ھم شما و ھم ھمسر شما باید درخواست خود را برای 
 شما فرصت دارد تا درخواست را امضاء کند. Medicaidروز از تاریخ درخواست  30وگرنھ درخواست شما رد خواھد شد. ھمسر شما 

    
 تاریخ امضاء متقاضی/نماینده/سرپرست/وکیل/نگھبان – امضاء

    
 امضاءتاریخ  وکالت/نگھبان/متقاضی/ھمسر اجتماعی/نمایند/سرپرست – امضاء

    
 تاریخ امضاء در باال امضا شده باشد الزم است)» X«شاھد (اگر با  - امضاء

    
 تاریخ امضاء در باال امضا شده باشد الزم است)» X«شاھد (اگر با  - امضاء

 امضاء شده باشد.» X«امضای متقاضی باید توسط دو نفر مشاھده شود، اگر با یادداشت: 

 مدرک/تاییدی ھا را پست یا فکس کنیددرخواست ھا و/یا 
 زندگی میکنید: Milwaukeeاگر در ولسوالی 

MDPU 
PO Box 05676 

Milwaukee WI 53205 

 888-409-1979فکس: 

 نھ می کنید زندگی Milwaukeeاگر شما در ولسوالی 

CDPU 
PO Box 5234 

Janesville, WI 53547-5234 

 855-293-1822فکس: 
 اسکین و/یا آپلود کنید. access.wi.govھمچنین میتوانید ھر ثبوت را بھ صورت آنالین در 

 

https://access.wisconsin.gov/


REP STATE OF WISCONSIN  
DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES 
Division of Medicaid Services 
F-10126ADA  (11/2021)

نماینده باصالحیت را تعیین کنید، تغییر دهید و یا برکنار سازید: شخص 
(APPOINT, CHANGE, OR REMOVE AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE: PERSON )

برای تعیین، تغییر یا برکنار سازی نماینده با صالحیت شما: ،  F-10126Aتعیین، تغییر یا بر کناری نماینده باصالحیت را تکمیل و ارسال کنید: فورم شخص،  

 به جای فورم نهاد،  تعیین، تغییر یا بر کناری نماینده باصالحیت را تکمیل و ارسال کنید: به عنوان نماینده باصالحیت شما،  نهاد برای تعیین یک 
10126B-F

خواهید شخصی غیر از آنها  ، اگر می اگر شما یک نگهبان قانونی امالک، نگهبان قانونی شخص و امالک، نگهبان قانونی به طور عمومی یا محافظ دارید
خط شما می تواند یک  خط دائمی دارید، شما یا وکالت نماینده باصالحیت شما باشد، آن شخص باید یک نماینده باصالحیت برای شما تعیین کند. اگر وکالت 

 نماینده باصالحیت تعیین کنید. 

 ،  BadgerCare Plus  ،FoodShareویسکانسن،    Medicaidت مستقیم  معلومات شناسایی شخصی ارائه شده در این فورم صرف برای مدیری 
Family Planning Only Services    فقط خدمات پالنگذاری خانواده(، و(Caretaker Supplement  .استفاده می شود )مکِمل سرپرست/نگهبان(

 معلومات نماینده با صالحیت 
هر فردی  نماینده با صالحیت، شخصی است که با وضعیت/شرایط خانواده شما آشنا است و شما به او اعتماد دارید که به نمایندگی از شما اقدام کند.  

 افراد ذیل:  جزتواند به عنوان نماینده باصالحت شما عمل کند؛ می

نمی توانند در جریان دوره رد صالحیت خود به عنوان نماینده   رد صالحیت شده اند، FoodShareافرادی که به دلیل نقض عمدی برنامه  •
 باصالحیت خدمت کنند، مگر اینکه هیچ فردی دیگری نتواند به عنوان نماینده باصالحیت عمل نماید. 

حد غذایی یک یا چند نفر  ارائه کنندگان غذایی بی خانمان نمی توانند به عنوان نماینده باصالحیت برای یک واحد غذایی بی خانمان خدمت کنند. )وا •
 کنند.(کنند و غذا تهیه میکنند و باهم غذا خریداری می است که باهم زندگی می 

خاص کتبی  کارمندان نهاد که به تعیین واجدشرایط بودن یا مزایا کمک می کنند، نمی توانند به عنوان نماینده باصالحیت خدمت کنند. تأییدی/منظوری   •
 ود تا در شرایط مشخص به عنوان نماینده باصالحیت خدمت کنند. ممکن است برای آنها داده ش 

 دارند، نمی توانند به عنوان نماینده باصالحیت خدمت کنند. FoodShareپرچون فروشانی که صالحیت پذیرش مزایای  •

ف /به نمایندگی شما انجام دهد:پس از اینکه نماینده باصالحیت تعیین شد، نماینده باصالحیت شما ممکن است یک یا همه موارد ذیل را از طر 

 درخواست برای مزایا یا تمدید آن •
 تغییرات گزارش در معلومات شما  •
 کار کردن با نهاد شما در باره هر موضوع مرتبط به مزایای شما  •
اید.نام کرده در آن ثبت  دهید یاهایی که برای آن درخواست می های تجدیدنظر در مورد واجد شرایط بودن شما برای برنامهدرج شکایات و درخواست  •

شما را دریافت   ForwardHealthهای در مورد واجد شرایط بودن، مزایا و کارت همچنان می توانید انتخاب کنید که نماینده باصالحیت شما کاپی نامه 
مراقبت های صحی   شما کار کند و شکایات و درخواست ها در مورد خدمات   HMOو   ForwardHealthکند، از طرف شما با اعضای خدمات 

 ها( را ثبت نماید. شما)بطور مثال؛ تداوی و بیل 

تا نماینده با صالحیت داشته باشید.   نیازی نیست برای درخواست یا دریافت مزایا 

ویسکانسن،   Medicaid های ذیل عمل کند: یک از برنامه هر کنید، می تواند از طرف شما برای نماینده باصالحیتی را که شما در این فورم تعیین می
BadgerCare Plus ،FoodShare ،Family Planning Only Services  ) و/یا  )خدمات فقط پالنگذاری صحی ، 

Caretaker Supplement  ( اگر در یکی از این برنامه )و ها مکِمل سرپرست/نگهبان Wisconsin Works  (( )کارهای ویسکانسینW-2 ) 
 اقدام کند.  W-2تواند از طرف شما برای باصالحیت شما نیز می اید، نماینده نام کردهثبت

مساعدت  )   Wisconsin Shares Child Care Subsidyاز طرف شما برای برنامه    نمی تواند کنید  نماینده باصالحیتی را که شما در این فورم تعیین می 
 انسن درخواست می دهید، شما خودتان باید برای خودتان درخواست دهید.  برای مراقبت از کودکان سهام ویسکانسین( اقدام کند. اگر برای  سهام ویسک 

 رهنمودهای فورم 
از    نمی توانداگر معلومات مورد نیاز؛ از جمله هر یک از امضاءها در این فورم وجود نداشته باشد، فورم ناقص تلقی می شود و نماینده باصالحیت شما 

 طرف شما عمل کند. 

دهید یا برکنار می کنید. همچنین کنید، تغییر میرا تکمیل کنید.  شما باید انتخاب کنید که آیا نماینده باصالحیت را تعیین می 1 شما باید بخش  – 1 بخش  
د که آیا می  نتخاب کنی باید نام و تاریخ تولد خود را نیز بنویسید تا بتوانیم شما را شناسایی کنیم. اگر در حال انتخاب یا تغییر نماینده باصالحیت هستید، ا

های شما را دریافت کند یا خیر. اگر برای برنامه مراقبت صحی نیز درخواست می دهید یا در آن ثبت نام کرده  خواهید نماینده باصالحیت شما کاپی نامه 
. قبل از تأیید کردن گزینه "بله"،  اید، انتخاب کنید که آیا می خواهید به نماینده باصالحیت خود اجازه دهید اقدامات بیشتری را از طرف شما انجام دهد 

نامه را بخوانید. اگر موافق بودید، در فورم امضاء  اطمینان حاصل کنید که تأییدی معلومات صحی محرم را خوانده اید و با آن موافقت می کنید. بعد، تفاهم 
 کنید و تاریخ را نیز بنویسید. 

https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f10126b.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f10126b.pdf
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نامه را  را تکمیل کند. نماینده باصالحیت شما باید نام و شماره تماس خود را بدهد. آنها همچنین باید تفاهم 2نماینده باصالحیت شما باید بخش  –   2بخش 
 بخوانند و در صورت موافقت با اظهارات آن، فورم را امضاء نموده و تاریخ را نیز بنویسند. 

اینده با صالحیت هستید، باید عالوه بر نماینده باصالحیت، فردی دیگری را نیز در کنار خود داشته باشید که  اگر در حال انتخاب و تغییر نم -  3بخش 
ضای شما در  امضاء کردن این فورم را از طرف شما مشاهده کند. این شخص را شاهد گویند. اگر این فورم را با شخص ناآشنا امضا کنید، دو شاهد باید ام

 ها باید نام، امضاء و تاریخ را در فورمی که امضاء میکنند، ارائه نمایند. شاهد یا شاهد  فورم را مشاهده کنند.

 ارائه/تسلیم دهی فورم 
های ذیل تسلیم نمائید: توانید فورم را از طریق یکی از راه شما می 

ایمیل آنالین 

توانید این شما می  .ACCESSاسکن تمامی صفحات فورم برای برنامه 
به  ( log in) خود با وارد شدن ACCESSکار از طریق حساب 

access.wi.gov ( .اگر شما حساب  یادداشت:  انجام دهیدACCESS 
بروید و برای خود حساب   access.wi.govندارید، می توانید به 

 )بسازید.

ها را در اوقات مشخص برای   توانید صرف اسکن فورمه شما می  یادداشت: 
ACCESS  اسکن کنید. اگر نتوانستید فورم را درACCESS  اسکن

 ها تسلیم دهید.  کنید، فورم را با استفاده از سایر روش 

کنید، فورم را به این آدرس  زندگی می  Milwaukeeایالت اگر در   •
 ایمیل کنید:
MDPU 

P.O. Box 05676 
Milwaukee, WI 53205 

کنید، فورم را به این آدرس  زندگی نمی Milwaukeeاگر در ایالت   •
 ایمیل کنید: 

CDPU 
P.O. Box 5234 

Janesville, WI 53547 

از طریق شخص  فکس  

کنید، فورم را به  زندگی می  Milwaukeeایالت اگر در   •
فکس کنید.  888-409-1979

کنید، فورم را بهنمی زندگی  Milwaukeeاگر در ایالت  •
فکس کنید.  855-293-1822

سایت فورم را به نهاد خود ببرید. معلومات تماس نهاد شما در ویب 
)DHS( Department of Health Services  (  وزارت خدمات

صحی( ویسکانسن در  
dewww.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency/in

x.htm .   .وجود دارد

به آدرس   DHSسایت برای معلومات بیشتر در مورد نمایندگان باصالحیت، به ویب 
types.htm-www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/representative  .مراجعه کنید

توسط درخواست کنند/عضو خانه پری گردد.    1بخش 

 من:

را خانه پری کنید.  1بخش  همه  کنم. شما باید یک نماینده باصالحیت را تعیین می   ☐ 

را خانه پری کنید. اطمینان حاصل کنید نام نماینده باصالحیت جدید تان را در بخش ب،   1بخش  همه   دهم. شما باید نماینده باصالحیت را تغییر می   ☐ 

درج کردید. 

را خانه پری کنید. بخش های ب و ج را خالی بگذارید.  1بخش  بخش الف و هـ  کنم. شما باید نماینده باصالحیت را بر کنار می    ☐ 

بخش الف: معلومات شخصی 

درخواست کننده/عضو)نام خانوادگی، نام اصلی، تخلص(  –نام 

)اگر یک دوسیه دارید(   شماره کیس/دوسیهتاریخ تولد

https://access.wisconsin.gov/
http://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency/index.htm
http://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency/index.htm
http://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/representative-types.htm
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 : معلومات تفویض صالحیتبخش ب: 

 نمایم. من فرد ذیل را به عنوان نماینده باصالحیت خود تعیین می

 های در مورد واجد شرایط بودن و مزایای من را دریافت کند. من از نماینده باصالحیت خود می خواهم کاپی نامه 

 نخیر     ☐   بلی      ☐ 

 فقط برنامه های مراقبت صحی )اختیاری(  —صالحیت  بخش ج: معلومات اضافی در مورد تفویض  

فقط  )   Family Planning Only Servicesیا  ،  Medicaid   ،BadgerCare Plusسکانسن ی و  )به عنوان مثال،   برنامه مراقبت های صحی   من برای  
 نماینده باصالحیت من تمام موارد زیر را انجام دهد: خدمات پالنگذاری خانواده(( درخواست می کنم یا در آن ثبت نام کرده ام و می خواهم  

 من را از طرف من دریافت کند.  ForwardHealthکارت  •

 ثبت نام کند.  HMOمن را در  •

من صحبت   HMOیا  ForwardHealthحساب، خدمات یا سایر معلومات طبی، از جمله معلومات محرم طبی، با اعضای خدمات در مورد صورت  •
 گزینه "بلی" را انتخاب کنید، مطمئن شوید که معلومات محرم صحی تفویض صالحیت زیر را خوانده و با آن موافقت کرده اید. کند. قبل از اینکه 

 ها( را درج کند. حساب صحی من )به عنوان مثال، درمان و صورت  ها در مورد خدمات مراقبت شکایات و درخواست  •

 نخیر     ☐   بلی      ☐ 

 استفاده و نشر معلومات محرم صحی صالحیت در مورد 
ویسکانسین و قراردادی های   (DHS)وزارت خدمات صحی(  )  Department of Health Servicesفوق، به  بلی   با عالمت گذاری روی گزینه  

 )شریک ساخته شود(.  دهم اطالعات محرم صحی من را به نماینده باصالحیت شریک سازند اجازه می ، HMOsآن، از جمله 

های  ت معلوماتی که من اجازه نشر آن را می دهم ممکن است شامل انواع معلومات زیر باشد: ادعاها، سوابق صحی، مراقبت از سوء مصرف مواد، مراقب 
 سوابق مربوط به دندان، و ناتوانی های رشدی. ، HIV/AIDSباروری، مراقبت روانی، بیماری های ساری، خدمات فارمسی، 

 شود بتواند مدیریت مزایای مراقبت های صحی من را کمک کند. معلوماتی که برای نماینده با صالحیت شریک ساخته می 

صالحیت هذا، استفاده یا به اشتراک گذاشته می شود، می تواند توسط شخص یا نهادی که معلومات را  من درک می کنم هر معلوماتی که بر اساس تفویض  
 )شریک ساخته شود( و دیگر توسط مقررات حریم خصوصی فدرال محرم باقی نخواهد ماند.   دریافت می کند مجدداً منتشر شود 

اب گزینه "نخیر" در باال، اجازه نشر معلومات محرم صحی را رد کنم. انتخاب گزینه  دانم که این تفویض صالحیت داوطلبانه است و ممکن است با انتخمی
"نخیر"، روی ارائه خدمات درمانی، پرداخت، ثبت نام در طرح صحی یا واجد شرایط بودن برای مزایا تأثیری نخواهد داشت، مگر اینکه تفویض  

 م در برنامه ضروری باشد.  صالحیت برای تعیین واجد شرایط بودن برای برنامه یا ثبت نا

هم که  تفیوض صالحیت هذا، تا زمانی که نماینده باصالحیت من در این فورم را از نمایندگی باصالحیت خود برکنار سازم، یا به نهاد خود اطالع د
توانم هر زمان که بخواهم در این  خواهم نماینده باصالحیت من دیگر به معلومات محرم صحی من دسترسی داشته باشد، ادامه خواهد داشت. من می نمی

 ارد. مورد به نهاد خود کتباً اطالع دهم. با این حال، حذف تفویض صالحیت روی معلومات محرم صحی که قبالً شریک ساخته شده است، تأثیر نمی گذ
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بخش د: بیانیه تفاهم 

 نمایم که:  کنم و توافق می من درک می
بخواهم به عنوان نماینده باصالحیت خود انتخاب کنم. من این حق را دارم هر فردی را که  •

هم نماینده من می توانم نماینده باصالحیت خود را در هر زمان تغییر دهم یا بر کنار سازم. من باید به طور کتبی به نهاد خود اطالع دهم که می خوا  •
 باصالحیت خود را تغییر دهم یا برکنار سازم.  

 کنم.که او را به عنوان نماینده باصالحیت خود برکنار می من مجبور نیستم به کسی بگویم  •

نماینده باصالحیت ذکر شده در این فورم، نماینده با صالحیت من باقی خواهند ماند، تا زمانی که آنها را تغییر دهم یا برکنار سازم.  •

های مالی و معلومات طبی دسترسی خواهد داشت تا به  نماینده باصالحیت من به معلومات شخصی من مانند شماره تامین اجتماعی، صورت های حساب  •
دانم که نماینده باصالحیت من  من در مدیریت واجد شرایط بودن کمک کند. اگر با معلومات محرم صحی تفویض صالحیت در فوق موافقت کردم، می 

 های تدوای و صحی( کمک کند. حساب نند صورت )ما های صحی ام نیز به این معلومات دسترسی خواهد داشت تا به من در مدیریت خدمات مراقبت 

من باید معلومات واقعی و دقیق را به نماینده باصالحیت خود ارائه کنم.   •

کنم که اگر نماینده باصالحیت من یا من  من در مورد معلومات نادرست و اشتباه در گزارشات نماینده باصالحیت خود، مسؤل هستم. من درک می •
 هیم یا معلوماتی را پنهان کنیم، ممکن است: معلومات نادرست ارائه د

o گرفتم پس بدهم.مزایایی را که نباید می 
o  .جریمه شوم 
o   .از یک برنامه محروم شوم 
o   .به دلیل تقلب تحت پیگرد قرار گیرم 

دارم که اظهارات و موارد فوق را درک کرده و با آن موافق هستم. با امضای این فورم، اظهار می  •

تاریخ بخش هـ: امضاء و 

تاریخ امضاءشده درخواست کننده/عضو   –امضاء

توسط نماینده باصالحیت خانه پری گردد.    2بخش 

بخش الف: معلومات تماس 

)نام خانوادگی، نام اصلی، تخلص(   نماینده باصالحیت -نام

آدرس سرک 

زیپ کود ایالتشهر

)اختیاری(  ایمیل آدرس )بشمول کود منطقه(  شماره تیلیفون
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نامهبخش ب: تفاهم 

 کنم و موافق هستم: من درک می
من به عنوان یک نماینده باصالحیت، محدود به انجام هر یک یا همه موارد زیر از طرف درخواست کننده/عضو هستم:  •

o درخواست برای مزایا یا تمدید آن 

o  گزارش دادن تغییرات 

o  هر موضوع مرتبط به مزایا کار کردن با نهاد درخواست کننده/عضو در مورد 

o  های مرتبط به واجد شرایط بودن تکمیل کردن شکایات و درخواست 

 من توقع دارم که با شرایط/وضعیت درخواست کننده/عضو آشنا شوم.   •

 تواند هر زمانی من را از نماینده بودن خود بر کنار سازد.  درخواست کننده/عضو می •

من اطالع دهد که من از کارکردن به عنوان نماینده با صالحیت آنها بر کنار شدم.  برای درخواست کننده/عضو ضرور نیست تا به •

الحیت  من نماینده باصالحیت درخواست کننده/عضو هستم تا زمانی که آنها نماینده باصالحیت دیگری درخواست کنند یا من را به عنوان نماینده باص •
 خود انتخاب نکنند.

ارائه نمایم.من باید معلومات دقیق و درست را  •

را  اگر معلومات نادرست یا اشتباه ارائه کنم، درخواست کننده/عضو ممکن است هر نوع مزایای مراقبت صحی بدست آورده ازطریق معلومات اشتباه   •
 بازپرداخت نمایند.  

شده یا دریافت شده است، بازپرداخت کنم.  را که به اشتباه استفاده   FoodShareاگر عمداً قوانین و مقررات برنامه را نقض کنم، باید تمام مزایای  •

 من باید قوانین نافذه ایالتی و فدرالی در مورد تضاد منافع و محرمانه بودن معلومات را رعایت کنم.  •

 دارم که اظهارات و موارد فوق را درک کرده و با آن موافق هستم. با امضای این فورم، اظهار می  •

 ، خدمت خواهم کرد. 1به عنوان نماینده باصالحیت برای درخواست کننده/عضو ذکر شده در بخش دارم که با امضای این فورم، اظهار می  •

بخش ج: امضاء و تاریخ 

تاریخ امضاءشده نماینده باصالحیت  –  امضاء

توسط شاهد)ها( پری گردد. 3بخش 

)نام خانوادگی، نام اصلی، تخلص(   شاهد –نام 

امضاءشده تاریخ  شاهد  –  امضاء

)نام خانوادگی، نام اصلی، تخلص( )اگر درخواست کننده/عضو آنرا با یک فرد ناآشنا امضاء کرد(   شاهد –نام 

تاریخ امضاءشده  شاهد  –  امضاء



USDAبیانیه ضد تبعیض 

وزارت  )  U.S. Department of Agricultureمطابق قانون حقوق مدنی فدرالی و پالیسی ها و مقررات حقوق مدنی  

، ادارات، دفاتر و کارمندان آن، مؤسسات اشتراک کننده در یا مجری برنامه های  USDA، (USDA)  آمریکا( زراعت

USDA   از اعمال تبعیض بر اساس نژاد، رنگ پوست، ملیت، جنسیت، دین، ناتوانی، سن، باورهای سیاسی، یا انتقام جویی یا

ا تأمین بودجه شده منع شده اند.  اجرا ی USDAقصاص برای فعالیت قبلی حقوق مدنی در هر برنامه یا فعالیتی که توسط  

اشخاص دارای ناتوانی که به ابزارهای جایگزین ارتباطی برای معلومات برنامه نیاز دارند )مثل بریل، چاپ بزرگ، نوار  

صوتی، زبان اشاره آمریکایی، سایر موارد( باید با اداره )ایالتی یا محلی( که مزایای خود را در آن درخواست داده اند، در  

Federal Relay Service از  طری قاس شوند. افراد ناشنوا، دارای مشکل شنوایی یا ناتوانی های گفتاری می توانند تم

در تماس شوند. همچنین، معلومات برنامه به زبان های غیر   USDA( با 800) 877-8339 )خدمات امدادی فدرال( به شماره

از انگلیسی نیز در دسترس است. 

نحوه ثبت  که آنالین در: ( AD-3027، )برنامه USADفورم شکایت تعبیض عیض در برنامه، برای ثبت شکایت تب

بفرستید و تمام معلومات مورد   USDA، یا نامه ای به آدرس  موجود است را پر کنید USDAو همه دفاتر  تیشکا

( در تماس شوید. فورم  866) 632-9992 درخواست این فورم را در نامه ارائه کنید. برای درخواست کاپی فورم شکایت، با

ارسال کنید:   از  طری ق ذیلرا  USDAتکمیل شده یا نامه  

U.S. Department of Agricultureپست:   (1)

 Office of the Assistant Secretary for Civil Rights

1400 Independence Avenue, SW

Washington, D.C. 20250-9410;

؛ یا  (202) 690- 7442  فکس: (2)

. program.intake@usda.govایمیل:  (  3)

است.  مساویاین مؤسسه ارائه کننده فرصت  

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer
https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer
https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer
https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer
mailto:program.intake@usda.gov


 د روغتیایي مراقبت اړوند پروګرامونه  –د غیر تبعیض خبرتیا: تبعیض غیرقانوني اقدام دی 
د فدرال د مدني حقونو د تطبیق وړ قوانین مراعت کوي او د توکم، رنګ، ملیت، عمر،  (د روغتیایي  خدماتو اداره)   Wisconsin Department of Health Servicesد وسکنسنز 

د توکم، رنګ، ملیت، عمر، معلولیت یا جنس پر اساس   (د روغتیایي خدماتو اداره) Department of Health Servicesمعلولیت یا جنس پر اساس څه تبعیض او توپیر نه کوي. 
 وباسي او نه ورسره مختلف چلند کوي. خلک د خپل پروګرامونو څخه نه 

Department of Health Services ()د روغتیایي خدماتو اداره 

معلولیت لرونکي کسانو ته وړیا مرستې او خدمات وړاندې کوي، څو وکوالی شي چې زموږ سره په ښه توګه اړیکه ونیسي، لکه: •
o .د اشارې د ژبې لیاقت لرونکي ترجمانان
o شوي معلومات )غټ چاپ، آډیو، د السرسي وړ الیکترونیکي بڼې، نورې بڼې(. په نورو بڼو کې لیکل

هغه کسانو ته د ژبې وړیا خدمات وړاندې کوي چې مورنۍ ژبه یې انګلیسي نه وي، لکه:  •
o لیاقت لرونکي ترجمانان
o .په نورو ژبو کې لیکل شوي معلومات

اړیکه ټینګه کړئ.  844-201-6870مدني حقونو د منتظم سره په  (د روغتیایي  خدماتو اداره) Department of Health Servicesکه تاسو دې خدماتو ته اړتیا لرئ، 

تاسو ته په دې خدماتو وړاندې کولو کې ناکامه شوه یا ستاسو سره د توکم، رنګ، ملیت، عمر،   (د روغتیایي خدماتو اداره) Department of Health Servicesکه تاسو فکر کوئ چې 
 ني حقونو منتظم،معلولیت یا جنس پر اساس څه ډول تبعیض او توپیر وشو، نو دلته خپل رسمي شکایت ثبتولی شئ: په خدمت کې د، روغتیایي خدماتو اداره: د مد

 Department of Health Services, Attn: Civil Rights Coordinator, 1 West Wilson Street, Room 651, PO Box 7850, Madison, WI 53707-7850،

6870-201-844، TTY: 711 ، :یا په دې ادرس برېښنالیک واستوئ   ،608-267-1434فاکسdhscrc@dhs.wisconsin.gov .  تاسو په شخصي توګه، د پوستې، فاکس یا

د   (د روغتیایي  خدماتو د ادارې) Department of Health Servicesبرېښنالیک له الرې رسمي شکایت وړاندې کولی شئ. که تاسو په رسمي شکایت بشپړولو کې مرستې ته اړتیا لرئ، 
ې لپاره موجود دی. مدني حقونو منتظم ستاسو سره د مرست

Office for Civil Rights (د مدني  حقونو دفتر) U.S. Department of Health and Human Services (د متحده ایاالتو د روغتیا او بشري حدماتو اداره)همداراز، تاسو 
د شکایت د پورټل له الرې په الندې ادرس د مدني حقونو شکایت وړاندې کولی شئ   Office for Civil Rights (د مدني  حقونو دفتر)سره هم په الیکترونیکي توګه 

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf،  :یا د برېښنالیک یا تلیفون له الرې په

ServicesU.S. Department of Health and Human  
200 Independence Avenue, SW  

Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201   

1019-368-800 ,7697-537-800 (TDD)  

.htmlhttp://www.hhs.gov/ocr/office/file/indexد شکایت فورمې په دې ادرس موجودې دي  

file://///pi-nas01/Prisma/Client%20Files/S/State%20of%20Wisconsin/55xxx/55776_HHS%20Notice%20and%20Taglines/4_DTP%20Working/په%20دې%20ادرس%20برېښنالیک%20واستوئ:%20dhscrc@dhs.wisconsin.gov
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
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تعین و یا منصوب، تغییر یا حذف یک نماینده مجاز: سازمان
(APPOINT, CHANGE, OR REMOVE AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE: ORGANIZATION)

برای تغییر شخص برای   را تکمیل و ارسال کنید.  F-10126Bبرای انتصاب، تغییر یا حذف یک سازمان به عنوان نماینده مجاز خود، فورم سازمان، 
  Department of Health Servicesاطالعات تماس آژانس شما در وب سایت  تماس سازمان، شما یا سازمان باید با آژانس خود تماس بگیرید.

Wisconsin  ()وزارت خدمات صحی (DHS )  به نشانیwww.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency/index.htm  .است 

را تکمیل و   10126A-Fانتصاب، تغییر یا حذف یک نماینده مجاز: فرم شخص، ، در عوض فورم به عنوان نماینده مجاز خود شخص برای انتصاب یک  
 ارسال کنید.

خواهید غیر از او شخصی نماینده تام ی اگر شما یک قیم قانونی دارایی، قیم قانونی شخص و دارایی، قیم قانونی به طور کلی یا نگهبان دارید، اگر م
یک نماینده مجاز   االختیار شما باشد، آن شخص باید یک نماینده مجاز برای شما تعیین کند. اگر وکالتنامه بادوام دارید، شما یا وکالتنامه شما می توانید

 تعیین کنید.

 ،  Wisconsin Medicaid  ،BadgerCare Plus   ،FoodShareاطالعات شناسایی شخصی ارائه شده در این فورم فقط برای مدیریت مستقیم 
Family Planning Only Services   (  و ،)فقط خدمات تنظیم خانوادهCaretaker Supplement   ( .استفاد می شود )سربرست یا مکمل سرایداری

 اطالعات نماینده مجاز 
ه آن اعتماد دارید تا از طرف شما اقدام کند. هر کسی می تواند به عنوان نماینده نماینده مجاز سازمانی است که با شرایط خانواده شما آشنا است و شما ب 

 موارد زیر خدمت کند:  به جزمجاز شما 

رد صالحیت شده اند، نمی توانند در طول دوره رد صالحیت خود به عنوان نماینده مجاز   FoodShareافرادی که به دلیل نقض عمدی برنامه  •
 چ کس دیگری نتواند به عنوان نماینده مجاز خدمت کند. خدمت کنند، مگر اینکه هی 

چند نفر  ارائه دهندگان غذای بی خانمان، نه می توانند به عنوان نماینده مجاز برای یک واحد غذای بی خانمان خدمت کنند. )یک واحد غذایی یک یا  •
 است که با یک دیگر زندگی می کنند و با هم غذا می خرند و درست می کنند.( 

کتبی ویژه    کارمندان آژانس که به تعیین واجد شرایط بودن برای مزایا کمک می کنند، نمی توانند به عنوان نماینده مجاز خدمت کنند. ممکن است تأیید •
 ای برای آنها داده شود تا در شرایط خاص به عنوان نماینده مجاز خدمت کنند. 

 تند، نمی توانند به عنوان نماینده مجاز خدمت کنند. هس FoodShareخرده فروشانی که مجاز به پذیرش مزایای  •

تواند یکی یا همه موارد زیر را از طرف شما انجام دهد: پس از منصوب شدن، نماینده مجاز شما می 

 برای مزایا درخواست یا تمدید کنید •
 تغییرات در اطالعات خود را گزارش دهید •
 د همکاری کنید با آژانس خود در مورد هر موضوع مرتبط با مزایای خو •
اید، ثبت کنید. نام کرده دهید یا در آن ثبت هایی که درخواست میهای تجدیدنظر در مورد واجد شرایط بودن خود برای برنامه شکایات و درخواست  •

همچنین می توانید انتخاب کنید که نماینده مجاز شما کپی نامه هایی در مورد واجد شرایط بودن و مزایای شما دریافت کند.  

 نماینده مجاز داشته باشید.  نیازی ندارید برای درخواست یا دریافت مزایا، 

، Wisconsin Medicaid  برنامه های زیر عمل کند: هر یک ازنماینده مجاز که در این فرم منصوب می کنید می تواند از طرف شما برای 
BadgerCare Plus ،FoodShare ، فقط خدماتFamily Planning Only Services  ( )فقط خدمات تنظیم خانوادهCaretaker  

Supplement  (اگر در یکی از این برنامه .)و ها سربرست یا مکمل سرایداری Wisconsin Works ( کارWisconsin( )W-2  ) ایدبت نام کرده ث ،
 اقدام کند.  W-2نماینده مجاز شما نیز ممکن است از طرف شما برای  

مراقبت از کودکان سهام  )  Wisconsin Shares Child Care Subsidyاز طرف شما برای برنامه  نه می تواند نماینده مجاز شما در این فورم  
Wisconsin ) اقدام کند. اگر برایWisconsin Shares می دهید، باید برای خودتان درخواست بدهید.   درخواست 

 دستورالعمل های فرم 
از طرف   نمی تواند اگر اطالعات مورد نیاز در این فورم وجود نداشته باشد، از جمله هر یک از امضاها، فورم ناقص تلقی می شود و نماینده مجاز شما 

 شما اقدام کند. 

کنید. همچنین باید نام و تاریخ  دهید یا حذف می کنید، تغییر میب کنید که آیا نماینده مجاز را منصوب می را تکمیل کنید. باید انتخا 1باید بخش  —  1بخش 
ی خواهید نماینده مجاز  تولد خود را ارائه دهید تا بتوانیم شما را شناسایی کنیم. اگر در حال انتصاب یا تغییر یک نماینده مجاز هستید، انتخاب کنید که آیا م

 د.  مه های شما را دریافت کند یا خیر. بعد، بیانیه های تفاهم را بخوانید. اگر موافق هستید، فورم را امضا کرده و تاریخ آن را تعیین کنی شما کپی نا

د را ارائه  را تکمیل کند. آن شخص باید نام و اطالعات تماس سازمان و همچنین نام خو   2شخصی که می تواند از طرف سازمان اقدام کند باید بخش    —   2بخش  
 ند. دهد. همچنین در صورت موافقت سازمان و شخص تماس با اظهارات، فرد باید اظهارات تفاهم را بخواند و فورم را امضا و تاریخ آن را امضا ک 

https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency/index.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f10126a.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f10126a.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f10126a.pdf
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فورم را امضا کنید. این  اگر در حال انتصاب یا تغییر یک نماینده مجاز هستید، باید کسی را به غیر از نماینده مجاز خود داشته باشید که این  —  3بخش 
امضا کنید، دو شاهد باید از امضای شما در فورم نظارت کنند. شاهد یا شهود باید نام، امضا و تاریخی  " Xشخص را شاهد می نامند. اگر این فورم را با "

 که فرم را امضا کرده اند ارائه دهند. 

 ارسال فورم 
 روش های زیر ارسال کنید:می توانید فورم تکمیل شده خود را به یکی از 

 پست   برخط ) آن الین(  

اسکین کنید. می توانید این کار را   ACCESSتمام صفحات فورم را به 
خود انجام دهید، که می توانید در   ACCESSاز طریق حساب 
access.wi.gov ( .اگر حساب توجهوارد شوید :ACCESS   ندارید، می

 اب ایجاد کنید.( بروید و یک حس access.wi.govتوانید به 
 

ها را برای   های خاصی فورم توانید در زمانشما فقط می  توجه: 
ACCESS  اسکین کنید. اگر نه می توانید فورم را بهACCESS 

 اسکین کنید، فورم را با استفاده از یکی از راه های دیگر ارسال کنید. 
 

زندگی می کنید، فورم را به   شهر کوچک  Milwaukeeاگر در   •
 آدرس زیر ارسال کنید:

MDPU 
P.O. Box 05676 

Milwaukee, WI 53205 

، فورم را به آدرس زیر  نیستیدشهر کوچک  Milwaukeeاگر در   •
 ارسال نمایید:

CDPU 
P.O. Box 5234 

Janesville, WI 53547 
 

 به صورت حضوری  �� فکس  

 زندگی می کنید، فرم را به   شهر کوچک  Milwaukeeاگر در   •
 فکس نمایید.   888-409-1979

 ، فورم را به شماره  نیستیدشهر کوچک  Milwaukeeاگر در   •
 فکس نمایید. 855-293-1822

 

سایت  فورم را به آژانس خود ببرید. اطالعات تماس آژانس شما در وب 
DHS   به نشانی

rwardhealth/imagency/index.htmwww.dhs.wisconsin.gov/fo  
 موجود است. 

www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/representative-به آدرس  DHSبرای اطالعات بیشتر در مورد نمایندگان مجاز، به وب سایت 

types.htm  .مراجعه کنید 
 

  توسط متقاضی/عضو پر شود    1بخش 
 

 من هستم:

 را پر کنید.  1بخش همهتعیین نماینده مجاز. شما باید  ☐

 بنویسید.  Bرا پر کنید. مطمئن شوید که به نام نماینده مجاز جدید خود در قسمت   1بخش  همهشما باید  .در حال تغییر نماینده مجازم ☐

 خالی بگذارید.را   Bرا پر کنید. قسمت   1از بخش  Dو   Aبخش شما باید   .حذف کردن نماینده مجاز من ☐

 اطالعات شخصی : Aبخش 

 متقاضی/عضو )آخر، اول، وسط اولیه(  -نام 

 شماره پرونده )اگر دارید(  تاریخ تولد

https://access.wisconsin.gov/
https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency/index.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/representative-types.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/representative-types.htm
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 اطالعات مجوز : Bبخش 

 من سازمان زیر را به عنوان نماینده تام االختیار خود منصوب می کنم:  

به مسئول   من از نماینده مجاز من می خواهم کپی نامه هایی در مورد واجد شرایط بودن و مزایای من دریافت کند. لطفا توجه داشته باشید که نامه ها
 تماس سازمان ارسال می شود. 

 نخیر ☐ بله   ☐

 بیانیه های تفاهم : cبخش 

 من می فهمم و موافق هستم که:  
 من این حق را دارم که هر سازمانی را که بخواهم به عنوان نماینده مجاز خود انتخاب کنم.  •

نماینده مجاز  من می توانم نماینده مجاز خود را در هر زمانی تغییر دهم یا حذف کنم. من باید به طور کتبی به آژانس خود اطالع دهم که می خواهم  •
 خود را تغییر دهم یا حذف کنم. 

 من مجبور نیستم به سازمان بگویم که آن را به عنوان نماینده مجاز خود حذف می کنم.  •

 نماینده مجاز ذکر شده در این فورم تا زمانی که آنها را تغییر دهم یا حذف کنم، نماینده مجاز من باقی خواهد ماند.  •

خصی من مانند شماره تامین اجتماعی، صورت های مالی و اطالعات پزشکی دسترسی خواهد داشت تا به من در  نماینده مجاز من به اطالعات ش  •
 مدیریت واجد شرایط بودن کمک کند.

 من باید اطالعات واقعی و دقیق را به نماینده مجاز خود ارائه دهم.   •

د هستم. من درک می کنم که اگر نماینده مجاز من یا من اطالعات  من مسئول اشتباهات و اطالعات نادرستی که نماینده مجاز من گزارش می ده •
 نادرست ارائه دهیم یا اطالعاتی را پنهان کنیم، ممکن است: 

o  گرفتم پس بدهم. باید مزایایی را که نباید می 
o  .جریمه شویم 
o   محروم شدن از یک برنامه 
o   .به دلیل کالهبرداری تحت پیگرد قانونی قرار شویم 

 با امضای این فورم می گویم که اظهارات فوق را درک کرده و با آن موافق هستم.  •

 امضا و تاریخ: Dقسمت 

 

 تاریخ امضا متقاضی/عضو  —  امضا
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  توسط نماینده مجاز پر می شود    2بخش 
 

 اطالعات تماس : Aبخش 

 سازمان -نام 

 آدرس سرک ) سـتریت( 

 شماره تلیفون )شامل کد محل/ منطقه(  کد پستی ایالت شهر

 تماس سازمان )آخر، اول، وسط(  -نام 

 تماس با سازمان )اختیاری(  — آدرس ایمیل  تماس با سازمان -عنوان شغل  

 بیانیه های تفاهم : Bبخش 

 من می فهمم و موافق هستم که: 
 اقدام کنم.   A، قسمت 2سازمان فهرست شده در بخش من مجاز هستم از طرف   •

 به عنوان یک نماینده مجاز، سازمان محدود به انجام هر یک یا همه موارد زیر از طرف متقاضی یا عضو است:  •
o درخواست یا تمدید مزایا 
o گزارش تغییرات 
o  کار با آژانس متقاضی یا عضو در مورد هر موضوع مرتبط با مزایا 
o نظرهای مربوط به صالحیت ثبت شکایات و تجدید 

 انتظار می رود که سازمان با شرایط متقاضی یا اعضا آشنا باشد.  •

 را به آژانس متقاضی یا عضو گزارش دهد.  A، قسمت 2سازمان باید هر گونه تغییر در تماس فهرست شده در بخش  •

 متقاضی یا عضو می تواند در هر زمانی سازمان را از نمایندگی مجاز خود حذف کند.   •

 متقاضی یا عضو نیازی به اطالع سازمان مبنی بر حذف از خدمت به عنوان نماینده مجاز خود ندارد.  •

 اب کند که نماینده مجاز نداشته باشد. سازمان نماینده مجاز متقاضی یا عضو است تا زمانی که نماینده مجاز دیگری را درخواست کند یا انتخ  •

 سازمان و هرکسی که از طرف آن فعالیت می کند باید اطالعات واقعی و دقیق ارائه دهد.  •

باه  اگر سازمان اطالعات نادرست یا نادرست ارائه دهد، متقاضی یا عضو ممکن است نیاز به بازپرداخت مزایای مراقبت های بهداشتی دریافتی اشت  •
 داشته باشد.  

 را که به اشتباه استفاده شده یا دریافت کرده است، بازپرداخت کند.  FoodShareاگر سازمان عمداً قوانین برنامه را نقض کند، باید تمام مزایای  •

 ؛F فرعی  431قسمت   C.F.R42.سازمان و هرکسی که از طرف آن عمل می کند باید از قوانین و مقررات ایالتی و فدرال قابل اجرا، از جمله   •
42 C.F.R. § 447.10 45و  ؛ C.F.R. § 155.260(f) .در مورد تضاد منافع و محرمانه بودن اطالعات ، 

 اظهارات باال را درک کرده و با آن موافق هستم. ، A، قسمت 2شده در بخش گویم که از طرف سازمان فهرست  با امضای این فورم، می  •
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خدمت   1به عنوان نماینده مجاز متقاضی یا عضو فهرست شده در بخش  A، قسمت 2شده در بخش گویم که سازمان فهرست  با امضای این فورم، می  •
 خواهد کرد. 

 امضا و تاریخ: Cقسمت 

 

 تاریخ امضا تماس با سازمان —  امضا

 

 توسط شاهدان پر شود    3بخش 
 

 

 شاهد )آخر، اول، وسط اولیه(  -نام 

 

 تاریخ امضا شاهد  —  امضا

 امضا شده باشد(  Xشاهد )آخر، اول، وسط اولیه( )اگر متقاضی/عضو با  -نام 

 

 تاریخ امضا شاهد  —  امضا

 



USDAبیانیه ضد تبعیض 

وزارت  )  U.S. Department of Agricultureمطابق قانون حقوق مدنی فدرالی و پالیسی ها و مقررات حقوق مدنی  

، ادارات، دفاتر و کارمندان آن، مؤسسات اشتراک کننده در یا مجری برنامه های  USDA، (USDA)  آمریکا( زراعت

USDA   از اعمال تبعیض بر اساس نژاد، رنگ پوست، ملیت، جنسیت، دین، ناتوانی، سن، باورهای سیاسی، یا انتقام جویی یا

ا تأمین بودجه شده منع شده اند.  اجرا ی USDAقصاص برای فعالیت قبلی حقوق مدنی در هر برنامه یا فعالیتی که توسط  

اشخاص دارای ناتوانی که به ابزارهای جایگزین ارتباطی برای معلومات برنامه نیاز دارند )مثل بریل، چاپ بزرگ، نوار  

صوتی، زبان اشاره آمریکایی، سایر موارد( باید با اداره )ایالتی یا محلی( که مزایای خود را در آن درخواست داده اند، در  

Federal Relay Service از  طری قاس شوند. افراد ناشنوا، دارای مشکل شنوایی یا ناتوانی های گفتاری می توانند تم

در تماس شوند. همچنین، معلومات برنامه به زبان های غیر   USDA( با 800) 877-8339 )خدمات امدادی فدرال( به شماره

از انگلیسی نیز در دسترس است. 

نحوه ثبت  که آنالین در: ( AD-3027، )برنامه USADفورم شکایت تعبیض عیض در برنامه، برای ثبت شکایت تب

بفرستید و تمام معلومات مورد   USDA، یا نامه ای به آدرس  موجود است را پر کنید USDAو همه دفاتر  تیشکا

( در تماس شوید. فورم  866) 632-9992 درخواست این فورم را در نامه ارائه کنید. برای درخواست کاپی فورم شکایت، با

ارسال کنید:   از  طری ق ذیلرا  USDAتکمیل شده یا نامه  

U.S. Department of Agricultureپست:   (1)

 Office of the Assistant Secretary for Civil Rights

1400 Independence Avenue, SW

Washington, D.C. 20250-9410;

؛ یا  (202) 690- 7442  فکس: (2)

. program.intake@usda.govایمیل:  (  3)

است.  مساویاین مؤسسه ارائه کننده فرصت  

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer
https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer
https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer
https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer
mailto:program.intake@usda.gov


 د روغتیایي مراقبت اړوند پروګرامونه  –د غیر تبعیض خبرتیا: تبعیض غیرقانوني اقدام دی 
د فدرال د مدني حقونو د تطبیق وړ قوانین مراعت کوي او د توکم، رنګ، ملیت، عمر،  (د روغتیایي  خدماتو اداره)   Wisconsin Department of Health Servicesد وسکنسنز 

د توکم، رنګ، ملیت، عمر، معلولیت یا جنس پر اساس   (د روغتیایي خدماتو اداره) Department of Health Servicesمعلولیت یا جنس پر اساس څه تبعیض او توپیر نه کوي. 
 وباسي او نه ورسره مختلف چلند کوي. خلک د خپل پروګرامونو څخه نه 

Department of Health Services ()د روغتیایي خدماتو اداره 

معلولیت لرونکي کسانو ته وړیا مرستې او خدمات وړاندې کوي، څو وکوالی شي چې زموږ سره په ښه توګه اړیکه ونیسي، لکه: •
o .د اشارې د ژبې لیاقت لرونکي ترجمانان
o شوي معلومات )غټ چاپ، آډیو، د السرسي وړ الیکترونیکي بڼې، نورې بڼې(. په نورو بڼو کې لیکل

هغه کسانو ته د ژبې وړیا خدمات وړاندې کوي چې مورنۍ ژبه یې انګلیسي نه وي، لکه:  •
o لیاقت لرونکي ترجمانان
o .په نورو ژبو کې لیکل شوي معلومات

اړیکه ټینګه کړئ.  844-201-6870مدني حقونو د منتظم سره په  (د روغتیایي  خدماتو اداره) Department of Health Servicesکه تاسو دې خدماتو ته اړتیا لرئ، 

تاسو ته په دې خدماتو وړاندې کولو کې ناکامه شوه یا ستاسو سره د توکم، رنګ، ملیت، عمر،   (د روغتیایي خدماتو اداره) Department of Health Servicesکه تاسو فکر کوئ چې 
 ني حقونو منتظم،معلولیت یا جنس پر اساس څه ډول تبعیض او توپیر وشو، نو دلته خپل رسمي شکایت ثبتولی شئ: په خدمت کې د، روغتیایي خدماتو اداره: د مد

 Department of Health Services, Attn: Civil Rights Coordinator, 1 West Wilson Street, Room 651, PO Box 7850, Madison, WI 53707-7850،

6870-201-844، TTY: 711 ، :یا په دې ادرس برېښنالیک واستوئ   ،608-267-1434فاکسdhscrc@dhs.wisconsin.gov .  تاسو په شخصي توګه، د پوستې، فاکس یا

د   (د روغتیایي  خدماتو د ادارې) Department of Health Servicesبرېښنالیک له الرې رسمي شکایت وړاندې کولی شئ. که تاسو په رسمي شکایت بشپړولو کې مرستې ته اړتیا لرئ، 
ې لپاره موجود دی. مدني حقونو منتظم ستاسو سره د مرست

Office for Civil Rights (د مدني  حقونو دفتر) U.S. Department of Health and Human Services (د متحده ایاالتو د روغتیا او بشري حدماتو اداره)همداراز، تاسو 
د شکایت د پورټل له الرې په الندې ادرس د مدني حقونو شکایت وړاندې کولی شئ   Office for Civil Rights (د مدني  حقونو دفتر)سره هم په الیکترونیکي توګه 

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf،  :یا د برېښنالیک یا تلیفون له الرې په

ServicesU.S. Department of Health and Human  
200 Independence Avenue, SW  

Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201   

1019-368-800 ,7697-537-800 (TDD)  

.htmlhttp://www.hhs.gov/ocr/office/file/indexد شکایت فورمې په دې ادرس موجودې دي  

file://///pi-nas01/Prisma/Client%20Files/S/State%20of%20Wisconsin/55xxx/55776_HHS%20Notice%20and%20Taglines/4_DTP%20Working/په%20دې%20ادرس%20برېښنالیک%20واستوئ:%20dhscrc@dhs.wisconsin.gov
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
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CHG 

 WISCONSIN MEDICAIDگزارش تغییر  
 (WISCONSIN MEDICAID CHANGE REPORT) 

 

اگر کسی در خانه شما نقل مکان میکند یا خارج میشود، اگر  خانواده خود را گزارش دهید )دریافت میکنید، باید هرگونه تغییر در ترکیب   Medicaidاگر  
اگر این گزارش  روز.  10در عرض  کسی ازدواج میکند، حامله میشود یا کودک به دنیا میاورد(، تغییر در آدرس، درآمد، دارایی یا وضعیت اشتغال

کند، یک ورق کاغذ با اطالعات اضافی نوشته شده در آن را ضمیمه این گزارش کنید. همچنین   فضای کافی برای مستند سازی تغییر را فراهم نه می
 توسط تیلفون یا به صورت شخصی گزارش دهید.  ،access.wi.gov میتوانید تغییرات را به صورت آنالین در

 
را که دریافت    Medicaidندهید یا اطالعات نادرست ارائه دهید، ممکن است جریمه گردید، مجبور شوید هر گونه مزایای  اگر هرگونه تغییر را گزارش 

ز شما خواسته  کردید و نباید دریافت میکردید )حتی اگر از کارت خود استفاده نکرده اید( را بازپرداخت کنید، محاکمه شوید یا هر سه مورد. ممکن است ا 
 هر گونه تغییر که گزارش میدهید، مدرک ارائه دهید. شود که برای 

 

 استفاده خواهد شد.   Medicaidاطالعات قابل شناسایی شخصی فقط برای مدیریت مستقیم برنامه  
 

 نام کارگر شماره پرونده  اسم شما 

 

 تغییر در آدرس   -   1بخش 
 اگر نقل مکان کرده اید، باید آدرس جدید خود را گزارش دهید. 

 شماره جدید تلیفون تغییر تاریخ 

 کد پوستی  ایالت شهر سرک   - آدرس جدید  

 

 تغییر در ترکیب خانواده   -   2بخش 
بوط به فردی که  اگر کسی در خانه شما منتقل شده یا از خانه خارج میگردد، اگر کسی ازدواج میکند، حامله میشود یا نوزادی به دنیا می آورد )اطالعات مر

 نوزاد تازه متولد شده را شامل کنید( باید گزارش دهید. زایمان کرده و 

 تاریخ تغییر  نام)ها( )نام خانوادگی، نام اول، نام میانی( 

 ارتباط با رئیس دوسیه  تاریخ تولد (*SSNشماره تامین اجتماعی ) 

 تغییر را توصیف کنید 

خود را اما نمیخواهد    SSNرا میخواهد، اما  Wisconsin Medicaidبا این حال، هر شخصی که   ؛ داوطلبانه است SSN*ارائه یا درخواست برای 
 واجد شرایط دریافت مزایا نخواهد بود.  Wisconsinاساسنامه   (2)49.82ارائه دهد ویا برای یکی درخواست می کند، بر اساس بخش 

 

 تغییر در دارایی ها   -   3بخش 
 حساب های بانکی، اوراق قرضه، سهام یا سایر دارایی های خانواده خود را گزارش دهید. شما باید تغییرات پول نقد،  

 تاریخ تغییر  نام مالک )نام خانوادگی، نام، نام میانی( 

 قیمت یا مقدار جدید  تغییر را توصیف کنید  نوع دارایی 

$ 

 
 )DHS 102.01 )6قانون اداری 

https://access.wisconsin.gov/
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 تغییر در منابع/درآمد   -   4بخش 
مثال های منابع عبارتند از   را که شما و/یا همسرتان داده یا به قیمت کمتر از ارزش بازار فروخته اید گزارش دهید. شما باید هر گونه درآمد یا منابعی

 نقد و هدایای نقدی، امالک و مستغالت، سهام یا اوراق قرضه، ارث و غیره. پول 
 

 ارزش دارایی یا درآمد  تاریخ فروختن یا واگذار کردن  نوع دارایی یا درآمد 
$ 

 در مقابل آن چه چیزی را گرفت اید؟ 

 

 تغییر در وسایل نقلیه   -   5بخش 
 از وسیله نقلیه را حاصل کرده، فروخته یا هدیه داده اید، باید گزارش دهید.  کمپینگ یا نوع دیگریاگر موتر، الری، موتور سیکلت، قایق، موتر برفی، 

 

 تاریخ تغییر  نام مالک )نام خانوادگی، نام، نام میانی( 

 سال  مادل ساخت  نوع وسیله نقلیه 

 مبلغ دریافت شده  تغییر را توصیف کنید )خریده شده، فروخته شده و غیره( 
$ 

 تعیین شده بازار* ارزش 
$ 

 مقدار قرض شده 
$ 

 * هدف ما از ارزش تعیین شده بازار، مبلغی است که اگر آن را در بازار آزاد بفروشید، به دست می آورید. 
 

 تغییر در درآمد   -   6بخش 
تمام وقت یا تمام وقت به نیمه وقت، از دست دادن  شما باید تغییر در میزان درآمد ناخالص خود، منبع درآمد جدید، تغییر وضعیت شغلی خود )نیمه وقت به 

دیگری در  شغل(، تغییر در معاش یا میزان معاش، تغییر در میزان تامین اجتماعی، بیمه بیکاری، غرامت کارگران، مزایای کهنه سربازی، یا هر تغییر 
 مقدار پولی که خانواده شما دریافت میکند را باید گزارش دهید. 

 

 تاریخ تغییر درآمد  خانوادگی، نام اول، نام میانی(   نام)ها( )نام 

 مبلغ ماهانه  منبع درآمد 

$ 

 یک بار در ماه  دو بار در ماه  یک هفته بعد هر هفته چند بار پرداخت شده 

 

 تغییرات دیگر   -   7بخش 
شخصی    بگذارد گزارش دهید. مثال های تغییرات دیگر عبارتند ازشما تأثیر   Medicaidشما باید هرگونه تغییر دیگری را که ممکن است بر واجد شرایط بودن  

نه هایی مانند افزایش  بیمه صحی دریافت میکند یا آن را کنار میگذارد، شخصی معلول میگردد یا از معلولیت بهبود می یابد. تغییر همچنین میتواند تغییر در هزی 
 پناه باشد. یا کاهش در حق بیمه صحی، هزینه های طبی یا هزینه های سر

 تغییر را توصیف کنید 

 آیا انتظار دارید که تغییرات گزارش شده در این فورم در ماه آینده به همین صورت باقی خواهد ماند؟
 نخیر اگر نه، توضیح دهید.  بلی 

 تاریخ تغییر 
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 امضا   -   8بخش 
 

 میدانم که برای مخفی کردن اطالعات یا دادن اطالعات نادرست مجازات وجود دارد.  نخیر بلی

طور    نخیر میدانم که ممکن است مجبور باشم هر گونه مزایایی که دریافت میکنم را بازپرداخت کنم، چون تغییرات شرایطم را به  بلی
 خود استفاده نکنم(.   Medicaidگزارش نمیدهم )حتی اگر از کارت    کامل

 موافق هستم که در صورت درخواست، مدرکی دال بر هرگونه تغییر را ارائه کنم.  نخیر بلی

 های من در این گزارش تا جایی که میدانم صحیح و کامل است. پاسخ  نخیر بلی

 تاریخ امضاءشده  ظ درخواستگر/نماینده/سرپرست/وکالت نامه/محاف   - امضا  

 شماره تیلفون )شامل کد منطقه( 

نوشته شده در آن را ضمیمه این گزارش   اگر این گزارش فضای کافی برای مستند سازی تغییر را فراهم نه می کند، یک ورق کاغذ با اطالعات اضافی 
 کنید. 

 

 
 درخواست ها، فورمه ها او/یا مدرک/تاییدی ها را ایمیل یا فکس کنید 

 
 زندگی میکنید:   Milwaukeeدر ولسوالی  اگر  

 
MDPU 

PO Box 05676 
Milwaukee WI 53205 

 
 1979-409-888-1فکس:  

 : نمیکنید زندگی    Milwaukeeاگر در ولسوالی  

 
CDPU 

PO Box 5234 

Janesville, WI 53547-5234 

 
 1822-293-855-1فکس:  

 
 .اسکن و/یا آپلود کنید  access.wi.govهمچنین میتوانید هر مدرکی را بصورت آنالین در 

 

https://access.wisconsin.gov/
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 FOODSHAREراجستر نمودن ویس کانسین 

)FOODSHARE WISCONSIN REGISTRATION( 
اگر شما معلولیت دارید و این درخواست را در یک فارمت متفاوت نیاز دارید یا نیاز دارید کھ بھ لسان دیگری ترجمھ گردد، لطف نموده با رھنمودھا:

 www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htmاداره تان بھ تماس شوید. رای اینکھ شماره تماس اداره تانرا دریافت نمایید، بھ 
 تماس بگیرید. خدمات ترجمھ رایگان میباشد. 3002-362-800بروید یا بھ خدمات عضو با این شماره 

ی شما آغاز خواھد شد) شما باید حداقل شما حق دارید کھ ھر وقت درخواست خود را تسلیم نمایید. برای تعیین نموده تاریخ تسلیمی تان (تاریخ کھ مزایا
، توسط پُست الکترونیکی، توسط access.wi.govنام، آدرس، و امضاء تانرا ارائھ نمایید. شما میتوانید یک درخواست مکمل را بھ گونھ آنالین در 

 فکس، توسط تلیفون، یا با مراجعھ تان خانھ پُری کنید. 

درخواست شما در اسرع وقت بررسی میشود اما  برای تکمیل نمودن بقیھ درخواست خود نیاز بھ مصاحبھ تیلفونی یا حضوری با نمایندگی خود دارید.
 روز از تاریخ دریافت درخواست شما توسط نمایندگی را در بر نخواھد گرفت. 30بیشتر از 

ف نماینده میتوانید از یک نماینده باصالحیت بخواھید کھ این فورم را برای شما تکمیل کند. برای تعیین یک نماینده باصالحیت، تعیین، تغییر یا حذ
. این بھ نماینده با F10126Bتغییر یا حذف نماینده باصالحیت: فورم سازمان،  ، یا تعیین،F10126Aباصالحیت را تکمیل کنید: فورم شخص، 

تماس بگیرید، یا بھ  800-362-3002صالحیت شما اجازه میدھد تا درخواست را برای شما تکمیل و امضا کند. برای دریافت این فورم، با شماره 
 types.htm-forwardhealth/representativewww.dhs.wisconsin.gov/ مراجعھ کنید. 

خود را  FoodShareروز گذشتھ متوقف شده است، میتوانید بدون تکمیل این فورم ثبت نام، مزایای  30داشتھ اید کھ در  FoodShareاگر مزایای 
 خود را بدون تکمیل این فورم یا درخواست بازگشایی کنید. FoodShareی خود تماس بگیرید تا دریابید کھ آیا میتوانید مزایای بازگشایی کنید. با نمایندگ

 شماره مساعدت اجتماعی درخواست کننده (حرف اسم، تخلص، نام خانوادگی) –اسم 

 ھستید؟آیا در حال حاضر بی خانھ  شماره تلیفون  تاریخ تولد (ماه/روز/سال)
 نخیر بلی          

 آدرس سرک

 کود پُستی ایالت شھر

 تاریخ امضاء (ماه/روز/سال) درخواست دھنده یا نماینده باصالحیت – امضاء

 FoodShareاولویت خدمات 
ز موارد اگر شما بھ کمک عاجل نیاز داشتید، شما میتوانید در طی ھفت روز فرستادن درخواست یا ارائھ کردن فورم راجستر نمودن تان اگر ھر کدام ا

 را بدست بیاورید: FoodShareذیل درست باشد مزایای 
 $ عاید خواھد داشت.150در این ماه کمتر از $ یا کمتر دارد و 100خانواده شما بطور نقد یا در بانک  •
ی) این خانواده شما ھزینھ ھای کرایھ، گرو، یا خدمات رفاھی دارد کھ بیشتر از مجموع عاید ناخالص ماھانھ (پول نقد موجود یا در حساب ھای بانک •

 ماه شما است.
 شده است.خانواده شما یک کارگر فارم مھاجر یا فصل وار دارد کھ حاال عاید اش متوقف  •

 بھ پرسش ھای ذیل پاسخ دھید تا برای خدمات سریع در نظر گرفتھ شوید.
  $ مجموع درآمد ناخالص (قبل از کسر مالیات یا سایر کسرھا) کھ خانواده شما در این ماه انتظار آنرا دارد چقدر است؟

  $ حساب ھای جاری و پس انداز یا یک مبلغ تکمیلی پول)؟ دارایی ھای مجموعی موجود خانواده شما چقدر است (بطور مثال، پول نقد، پول در
  $ مبلغی کھ خانواده شما در مجموع برای مسکن (بھ عنوان مثال اجاره یا گرو) در این ماه میپردازد چقدر است؟

 نخیر  بلی  ویس کانسین را بدست آورده است؟ FoodShareآیا خانواده شما این ماه مزایای 
 (برنامھ مساعدتی تغذیھ تکمیلی)  Supplemental Nutrition Assistance Programآیا خانواده شما مزایای 

)SNAP ،نخیر  بلی  مساعدت غذایی، مزایای الکترونیکی انتقال) را در این ماه در ایالت دیگر دریافت نموده است؟ 

 نخیر  بلی  در حال حاضر شما در یک پناھگاه برای قربانیان خشونت داخلی زندگی میکنید؟آیا 
ما است کھ مھاجر یا کارگر فارم فصل وار بوده باشد و عاید اش در این اواخر متوقف شده باشد و کسی در آیا کسی در خانواده ش

 نخیر  بلی  $ دریافت نماید؟25روز آینده توقع ندارد بیشتر از  10

 اگر قرار است خانواده شما ھزینھ خدمات رفاھی را پرداخت نماید، بھ پرسش ھای ذیل پاسخ دھید.
 نخیر  بلی  میکنید، آیا گرما شامل کرایھ شما است؟ اگر شما کرایھ پرداخت

http://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm
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 را انتخاب کنید اگر خدمات رفاھی برای گرمایش خانھ شما بکار رفتھ است.“ نخیر”و “ بلی”پرداخت نماید را انتخاب، و ه خدمات رفاھی کھ خانواده شما قرار است پول 
 برای گرما استفاده شده است؟  برای گرما استفاده شده است؟ 

 گاز (طبیعی) 
 برقی 
 گاز مایع پروپان 

 نخیر بلی     
 نخیر بلی     
 نخیر بلی     

 نفت سیاه/نفت سفید 
 ذغال 
 چوب 

 نخیر بلی     
 نخیر بلی     
 نخیر بلی     

 خدمات رفاھی کھ خانواده شما قرار است برای ان پول پرداخت نماید را انتخاب کنید.
  تھویھ ھوا دیگر: ھزینھ اضافی   نصب کردن    کردن کثافات  بیرون  فاضالب آب  تلیفون

 
 را برای لیست مدارک کھ شاید شما بھ ما ارائھ نمایید ببینید.“ مدارک نیاز است”شما باید برای بعضی از پاسخ ھای تان مدارک ارائھ نمایید. بخش 

 پُست الکترونیکی یا فکس نمایید بھ:درخواست ھا و/یا مدارک را 

 زندگی میکنید: Milwaukeeاگر شما در منطقھ 
MDPU 

PO Box 05676 
Milwaukee, WI 53205 

 
 1979-409-888یا فکس نمایید: 

 کنید: نمیزندگی  Milwaukeeاگر شما در منطقھ 
CDPU 

PO Box 5234 
Janesville, WI 53547-5234 

 
 1822-293-855یا فکس نمایید: 

 سکن و آپلود نمایید. access.wi.govشما میتوانید ھر مدرک را بصورت آنالین در 

این برنامھ ھای مراقبت  access.wi.govمساعدت طبی درخواست دھید، شما میتوانید بشکل آنالین بھ  Medicaid یا BadgerCare Plusاگر میخواھید برای 
درخواست دھید. یا شما میتوانید یک درخواست کاغذی را برای مراقبت صحی تکمیل نمایید. درخواست  FoodShareصحی ھمزمان با درخواست دادن بھ مزایای 

 یا با تماس گرفتن بھ اداره تان دریافت گردد. www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htmمیشود کھ بشکل آنالین در 
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 ویس کانسین FOODSHAREمعلومات مھم 
(خدمات فقط برای  BadgerCare Plus ،Family Planning Only Services میباشد. این درخواست برای FoodShareاین درخواست فقط برای مزایای 

 Wisconsin Works(مساعدت مراقبت طفل اسھام ویس کانسین)، یا  Medicaid ،Wisconsin Share Child Care Subsidy برنامھ ریزی خانواده)،
(خدمات فقط برای برنامھ ریزی خانواده)،  BadgerCare Plus ،Family Planning Only Services ) نیست. شما میتوانید برایW-2(کارھای ویس کانسین) (

Medicaid و ،Wisconsin Share  (اسھام ویس کانسین) بشکل آنالینaccess.wi.gov  ھمزمان درخواست دادن برایFoodShare  درخواست دھید. برای
 باید با اداره تان بھ تماس شوید. W-2 درخواست دادن بھ

FoodShare  یک حق است. برای اینکھ مزایایFoodShare  را بدست بیاورید شما نیاز ندارید بھW-2  یا برنامھ ھای دیگر درخواست دھید. مزایای
FoodShare معموالً از کسانی تشکیل شده است کھ یکجا زندگی نموده و  برای کمک بھ برآورده ساختن نیازھای غذایی خانواده ھای دارای عاید کم است. یک خانواده

با  FoodShareکھ یک خانواده دریافت میکند بستگی بھ اندازه، مصارف، و عاید خانواده دارد. مزایای  FoodShareغذا را با ھم شریک میسازند. مقدار مزایای 
 را قبول میکند عمل میکند. FoodShareدر فروشگاه ھا یا بازارھای دھاقین کھ  صادر میگردد، کارت کھ منحیث یک دبت کارت QUESTکارت ویس کانسین 

 دارید. حقوق شما شامل موارد ذیل میشود:  ھا مسؤلیت، شما حقوق و FoodShareمنحیث یک عضو 
 روز بعد از درخواست دادن.  30حق اطالع دادن در مورد وضعیت داخلھ کردن در طی  •
 حق بدست آوردن مزایا طی ھفت روز درصورتیکھ شما برای کمک عاجل واجد شرایط باشید.  •
بعیض صورت حق اینکھ با احترام با شما برخورد صورت گرفتھ و بخاطر سن، جنسیت، نژاد، رنگ، معلولیت، عقیده مذھبی، اصلیت ملی، یا باورھای سیاسی ت •

 نگیرد.

 شما مسؤل ھستید برای:
ام پرسش ھای درخواست بطور مکمل و بشکل صادقانھ و امضاء کردن نام تان بخاطر تائید کردن، تحت مجازات شھادت دروغ، اینکھ تمام پاسخ پاسخ دادن بھ تم •

 ھای شما حقیقت و درست ھستند.
 ارائھ کردن مدارک تمام معلومات مورد نیاز شما برای تشخیص کردن واجد شرایط بودن شما. •
 نیاز در چارچوب زمانی کھ در نامھ ھا برای شما ارائھ شده است.گزارش دادن تغییرات مورد  •
 نھ فروختن، مبادلھ کردن، یا دادن ھیچ یک از مزایا. •
 فقط برای موارد اجازه داده شده. FoodShareاستفاده از مزایای  •

 ر شود.را نقض میکنند ممکن است از برنامھ کشیده شده، مجازات، زندانی یا ھم س FoodShareکسانیکھ اصول 

 . 10150B.htm-www.dhs.wisconsin.gov/library/Fبرای معلومات بیشتر در مورد حقوق و مسؤلیت ھا، بروید بھ 

 USDAبیانیھ ضد تبعیض 
،  USDA(وزارت زراعت آمریکا)،  U.S. Department of Agriculture (USDA)مطابق قانون حقوق مدنی فدرالی و پالیسی ھا و مقررات حقوق مدنی 

ین، ناتوانی، از اعمال تبعیض بر اساس نژاد، رنگ پوست، ملیت، جنسیت، د USDAادارات، دفاتر و کارمندان آن، مؤسسات اشتراک کننده در یا مجری برنامھ ھای 
 اجرا یا تأمین بودجھ شده منع شده اند.    USDAسن، باورھای سیاسی، یا انتقام جویی یا قصاص برای فعالیت قبلی حقوق مدنی در ھر برنامھ یا فعالیتی کھ توسط 

بزرگ، نوار صوتی، زبان اشاره آمریکایی، سایر موارد) اشخاص دارای ناتوانی کھ بھ ابزارھای جایگزین ارتباطی برای معلومات برنامھ نیاز دارند (مثل بریل، چاپ 
انی ھای گفتاری می توانند ذریعھ باید با اداره (ایالتی یا محلی) کھ مزایای خود را در آن درخواست داده اند، در تماس شوند. افراد ناشنوا، دارای مشکل شنوایی یا ناتو

Federal Relay Service با  8339-877 (800)ه (خدمات امدادی فدرال) بھ شمارUSDA  در تماس شوند. ھمچنین، معلومات برنامھ بھ زبان ھای غیر از
 انگلیسی نیز در دسترس است.

موجود است را پر  USDAو ھمھ دفاتر  نحوه ثبت کشایت) کھ آنالین در: AD-3027، (فورم شکایت تعبیض برنامھ USDAبرای ثبت شکایت تبعیض در برنامھ، 
-632 (866)بفرستید و تمام معلومات مورد درخواست این فورم را در نامھ ارائھ کنید. برای درخواست کاپی فورم شکایت، با  USDAکنید، یا نامھ ای بھ آدرس 

 را ذریعھ زیر ارسال کنید: USDAمھ در تماس شوید. فورم تکمیل شده یا نا 9992

 U.S. Department of Agricultureپست:  )1(
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 

1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; 

 یا ؛7442-690 (202)فکس  )2(

 .program.intake@usda.govایمیل:  )3(

 ارائھ کننده فرصت برابر است.این مؤسسھ 

 اطالعیھ نوشتھ
تان بدست بیاورید. برای  FoodShareشما حق این را دارید تا یک اطالعیھ نوشتھ شده را از اداره تان قبل از ھر روی دست گرفتن ھر عمل یا کاھش دادن مزایای 

 خواھید نمود. روز قبل یک نامھ دریافت 10بسیاری از اعمال، قبل از روی دست گرفتن آن شما 

https://access.wisconsin.gov/
http://www.dhs.wisconsin.gov/library/F-10150B.htm
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer
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 دادرسی منصفانھ
درخواست دادرسی دھید. شما  7709-266-608اگر شما با ھر عمل اداره موافق نباشید حق دادرسی منصفانھ را دارید. شما میتوانید بطور شفاھی با تماس گرفتن بھ 
ارسال یا توسط پُست الکترونیکی  9885-264-608ھمچنان میتوانید درخواست فورم دادرسی منصفانھ یا یک نامھ درخواست دادرسی منصفانھ را بھ از طریق فکس بھ 

 ارسال کنید بھ:  

Department of Administration 
Division of Hearing and Appeals 

PO Box 7875 
Madison, WI  53707-7875 

 
تان موافق نیستید، ھر زمان کھ شما مزایا را  FoodShareاگر شما با مقدار مزایای  یادریافت گردد،  FoodShareروز از انفاذ مزایای  90درخواست شما باید طی 

 بدست میاورید. 

بارگیری، یا شما میتوانید بھ  www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htmدرخواست برای فورم دادرسی منصفانھ میشود کھ در 
 اداره کھ روی نامھ شما لیست شده است برای درخواست دادرسی تماس بگیرید. 

 
(بخش دادرسی و استیناف) قبل از تاریخ انفاذ عمل دریافت  Division of Hearings and Appealsدر بسیاری قضایا، اگر درخواست دادرسی منصفانھ شما توسط 

شما متوقف یا کاھش نخواھد یافت. حداقل تا زمانیکھ یک تصمیم در مورد درخواست استیناف شما گرفتھ میشود، شما میتوانید درخواست  FoodShareگردد، مزایای 
شما ممکن تغییر نماید. اگر تغییر دیگری رخ دھد،  FoodShareان این زمان، اگر یک تغییر دیگر غیر مرتبط رخ دھد، مزایای تداوم مزایای تان را بدھید. در جری

م را بدھید. اگر تصمی شما یک نامھ جدید دریافت خواھید کرد. اگر شما با تصمیم دادرسی منصفانھ موافق نیستید، ممکن است شما یک درخواست دومی دادرسی منصفانھ
پرداخت نمایید. شما دادرسی مزایای شما را متوقف یا کاھش دھد، ممکن است ھر مورد مزایای را کھ شما در جریان تصمیم گیری استیناف بدست آورده بودید را باز

 میشود کھ بخواھید تا مزایای متداوم را دریافت نکنید. 

فرانس از شما یک وکیل، دوست، و ھرکسی دیگری کھ شما انتخاب میکنید نمایندگی نماید. ما نمی توانیم شما میتوانید از خودتان نمایندگی کنید یا ھم در دادرسی یا کن
مورد خدمات رایگان برای وکیل شما پرداخت نماییم. اما، اگر شما واجد شرایط باشید خدمات رایگان حقوقی ممکن برای شما موجود باشد. برای بیشتر دانستن در 

 تماس بگیرید.  0633-278-888حقوقی، بھ 

 اگر بدون دلیل موجھ شما یا نماینده تان در دادرسی حاضر نشوید، استیناف شما متروکھ در نظر گرفتھ شده و لغو خواھد شد.

 محافظ قانونی، نگھدارنده، یا شخص دارای صالحیت نمایندگی کردن
ن دارید، آن شخص میتواند بھ نمایندگی شما فورم تانرا خانھ پُری و ارسال نماید. آن اگر شما یک محافظ قانونی، نگھدارنده، یا شخص دارای صالحیت نمایندگی کرد

 شخص ھمچنان نیاز خواھد داشت تا در کنار این فورم مدارک پیرامون استخدام اش را ارسال نماید.

 

 جمع آوری اطالعات/استفاده از شماره ھای امنیت اجتماعی/ اطالعات قابل شناسایی شخصی
تجدید  U.S.C. 2011-2036 7غذا و تغذیھ جواز دارد، طوریکھ در  2008جمع آوری معلومات، بھ شمول شماره مساعدت اجتماعی ھر عضو خانواده، تحت قانون 

طریق برنامھ ھای بکار برده خواھد شد. ما این معلومات را از  SNAPنظر شده است. معلومات جھت تشخیص واجد شرایط بودن خانواده شما برای اشتراک در 
 شد.  تطابق کمپیوتری تصدیق خواھیم کرد. این معلومات ھمچنان برای نظارت کردن مطابقت با قواعد برنامھ و برای مدیریت برنامھ استفاده خواھد

 معلومات برای اینکھ مشخص شود خانواده شما میتوانید مزایا را بدست آورده یا ادامھ دھد بکار برده خواھد شد.

ھ و برای کھ شما ارائھ میکنید از طریق برنامھ ھای تطابق کمپیوتری تصدیق خواھد شد. این معلومات ھمچنان برای نظارت از تطبیق کردن قواعد برنام معلومات
 مدیریت برنامھ استفاده خواھد شد.

 برای دستگیری اشخاص کھ از قانون فرار میکنند داده خواھد شد. این معلومات ممکن بھ ادارات دیگر فدرال یا ایالتی برای بررسی رسمی و بھ مامورین تطبیق قانون 

ع علیھ خانواده شما بوجود بیاید، معلومات این درخواست، بشمول تمام شماره ھای مساعدت اجتماعی شما، ممکن بھ ادارات فدرال و ایالتی راج SNAPاگر ادعاھای 
 فعالیت ھای جمع آوری ادعاھا داده خواھد شد.  خواھد شد، ھمچنان بھ ادارات جمع آوری ادعاھای شخصی برای

عدت اجتماعی منجر ارائھ نمودن معلومات درخواست شده، بشمول شماره ھای مساعدت اجتماعی ھر عضو خانواده اختیاری میباشد. اما، ارائھ نکردن شماره ھای مسا
ده است خواھد شد. ھر شماره مساعدت اجتماعی ھمانند شماره ھای مساعدت بھ ھر عضو کھ شماره مساعدت اجتماعی اش را ارائھ نکر SNAPبھ الغاء مزایای 

 اجتماعی اعضای دیگر خانواده کھ واجد شرایط ھستند افشاء خواھد شد.

) USCIS(خدمات مھاجرت و شھروندی ایاالت متحده) ( United States Citizenship and Immigration Servicesشماره مساعدت اجتماعی شما با 
 ک خواھد شد.شری

 حالت مھاجرت
داشتھ باشید. حالت مھاجرت تمام  USCIS، شما باید یک شھروند ایاالت متحده بوده یا ھم حالت واجد شرایط مھاجرت با FoodShareبرای قادر بودن جھت دریافتن 

متاثر سازد. حالت مھاجرت برای ھر فرد کھ بھ  را FoodShareتصدیق شده و ممکن مزایا و ثبت نام  USCISبا  FoodShareافراد درخواست دھنده برای 
FoodShare  یا کسیکھ نشان میدھد حالت واجد شرایط مھاجرت با  میدھددرخواستUSCIS  ندارد باUSCIS  تصدیق نخواھد شد. اما، عاید آن افراد ممکن ثبت نام

 را متاثر سازد. FoodShareو مزایای 

https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm
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 بررسی کنترول کیفیت
(دیپارتمنت خدمات صحی ویس کانسین) برای یک بررسی کنترول  Department of Health Servicesمکن بشکل تصادفی توسط شما م FoodShareقضیھ 

 FoodShareشما است کھ مطمئین سازد کھ اداره کھ شما را در  FoodShareیک بررسی قضیھ  FoodShareکیفیت انتخاب گردد. یک بررسی کنترول کیفیت 
با  ای شما را بشکل درست صادر نموده است و قواعد را کھ حکومت فدرال تعیین کرده است تطبیق مینماید. قانون فدرال تذکر میدھد کھ شما بایدثبت نام کرده است مزای

ستھ شود. اگر شما ممکن ب FoodShareبررسی کنترول کیفیت ھمکاری کنید. اگر شما معلومات کھ درخواست شده است را ندھید یا با بررسی ھمکاری نکنید، قضیھ 
 این اتفاق بیافتد، بھ شما گفتھ خواھد شد کھ قضیھ شما برای چھ مدتی بستھ خواھد بود. 

 است 59و  16موارد مورد نیاز ثبت نام کار برای افراد کھ سن شان بین 
استثناء پنداشتھ شده باشند. زمانی کھ شما برای  باید برای کار ثبت نام بوده مگر اینکھ 59تا  16و اعضای دارای سن بین  FoodShareتمام درخواست دھندگان 

FoodShare .واجد شرایط محسوب شوید برای کار ثبت نام خواھید شد مگر اینکھ شما در حالت استثناء باشید 

 خواھید شد:  تلقیاگر ھر کدام از موارد ذیل درست باشد شما برای ثبت نام کردن در کار استثناء 
 نیستید. FoodShareشخص اصلی در گروه  است و شما 17یا  16سن شما  •
ھستید مگر شما در مکتب یا در یک برنامھ اشتغال یا آموزش حداقل نصف روز ثبت نام  FoodShareاست و شما شخص اصلی در گروه  17یا  16سن شما  •

 نموده اید.
 شما برای کار در شرایط نامناسب محسوب شده اید. این صدق میکند اگر: •

o  از یک منبع شخصی مزایای معلولیت دایمی را بدست میاورید.شما از حکومت یا 
o شما از نظر فزیکی یا روانی برای کار از طرف اداره تان ناتوان محسوب شده اید 
o  .یک بیانیھ از شاغلین مراقبت صحی یا کارکن اجتماعی تصدیق میکند کھ شما قادر بھ کار نیستید 

 ھستید.  W-2نیازھای کار  ثبت نام شده اید و در مطابقت با W-2شما در  •
سال ھستید (بدون در نظر داشت اینکھ طفل در خانھ شما یا بیرون از خانھ شما زندگی میکند).  6شما مراقبت کننده اصلی برای یک طفل وابستھ با عمر کمتر از  •

ای ثبت نام کار منحیث مراقبت کننده اصلی آن طفل استثناء اما، اگر شما و شخص دیگر کنترول پدرانھ روی طفل داشتھ باشید، فقط یکی شما میشود کھ از نیازھ
 قرار داده شوید. 

 د).شما مراقبت کننده اصلی شخص دیگری ھستید کسیکھ نمیتواند مراقب خود باشد (چھ اینکھ شخص در خانھ شما یا بیرون از خانھ شما زندگی میکن •
 رید.شما برای غرامت ھای بی شغلی درخواست داده اید یا بدست میاو •
 شما بطور منظم در در یک درمان سوءاستفاده الکول یا مواد یا در برنامھ توانبخشی اشتراک میکنید. •
 ساعت یا بیشتر را در ھفتھ از مزد حداقل فدرال بدست میاورید.  30ساعت یا بیشتر کار میکنید یا مزد مساوی با  30شما در یک ھفتھ  •
 آموزش، یا نھاد تحصیالت عالی ثبت نام شده اید.شما حداقل نصف روز در مکتب، برنامھ  •

 ار اختیاری است.اگر شما شامل یکی از استثناءات ھستید ممکن نیاز باشد مدارک ارائھ نمایید. درحالیکھ ثبت نام برای کار نیاز است، اشتراک در برنامھ ک

 محرومیت نیازمندی ثبت نام کار
را برای مدت  FoodShareعمل نکنید و در ھیچ یک از استثناءات شامل نباشید، شما قادر نخواھید بود کھ مزایای اگر شما در مطابقت با نیازھای ثبت نام کار 

 م دھید.مشخص شده محرومیت بدست بیاورید. این شامل این میشود کھ اگر شما بطور غیراختیاری و بدون ھیچ دلیل موجھ ھر یکی از موارد ذیل را انجا
 را رد کنید. یک پیشنھاد مناسب وظیفھ •
 ساعت کار در ھفتھ در مزد حداقل فدرال باشد) رد کنید. 30ساعت یا بیشتر کار را در ھفتھ (یا یک وظیفھ کھ عاید اش مساوی بھ  30یک وظیفھ با  •
 مرتبھ) کاھش دھید. 30ساعت (یا عاید تانرا در در مقایسھ با مزد حداقل فدرال  30ساعات کار تانرا در ھفتھ بھ کمتر از  •
 را برآورده نسازید. W-2اشتراک کنید مگر نیازمندی ھای برنامھ کار  W-2در  •
 درخواست دھید برای یا مزایای بیکاری را بدست بیاورید مگر نیازمندی ھای برنامھ غرامت بیکاری را برآورده نسازید. •

دوره محرومیت شما بھ خانواده جدید تان انتقال خواھد یافت. دوران دوره  انتقال کنید، متباقی FoodShareاگر، درجریان دوره محرومیت، شما بھ یک خانواده دیگر 
 محرومیت است:

 یک ماه برای محرومیت اول. •
 سھ ماه برای محرومیت سوم. •
 شش ماه برای محرومیت سوم یا متعاقب آن. •

 استثناء قرار داده شوید. شما میتوانید محرومیت را قبل از وقت پایان دھید درصورتیکھ شما از نیازمندی ھای ثبت نام کار

دوباره درخواست دھید. اگر  FoodShareاگر شما میخواھید بعد از اینکھ دوره محرومیت شما بھ پایان میرسد مزایا را بدست بیاورید، شما نیاز خواھید داشت تا برای 
 ضیھ شما را بھ عوض دوباره درخواست دادن تجدید نماید.باشید، شما نیاز خواھید داشت بھ کارکن تان اطالع دھید تا ق FoodShareشما بخش از گروه 

 49تا  18نیازمندھای کار برای بزرگ ساالن از لحاظ بدنی توانای بین سنین 
 36را برای مدت محدود در یک دوره  FoodShareاست و اطفال کوچک در خانھ ندارند ممکن فقط سھ ماه مزایای  49تا  18بزرگ ساالن مشخص کھ سن شان بین 

را برآورده سازند یا ھم استثناء محسوب شوند. این نیاز کار از نیازھای ثبت نام کار متفاوت  FoodShareماھھ (سھ سال) بدست بیاورند مگر اینکھ آنھا نیازھای کار 
 است. 

 چھار راه برای برآورده ساختن نیازھای کار وجود دارد:
 ساعت کار نماید. 80حداقل ماھانھ  .1
 ساعت در ماه اشتراک نماید، بطور مثال: 80مجاز حداقل در یک برنامھ کار  .2
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a. FoodShare Employment and Training  اشتغال و آموزش)FoodShare) (FSET.( 
b. W-2. 
c.  برنامھ ھای مشخص تحتWorkforce Innovation and Opportunity Act ) (قانون نوآوری و فرصت ھای قوه کاری)WIOA.( 

 ساعت در ماه دارد. 80پول کاال پرداخت میکند) یا داوطلبانھ با حداقل یک وظیفھ مشابھ (کھ بھ عوض  .3
 ساعت بطور مجموعی در ھفتھ اشتراک میکند. 80یک ترکیب از کار، وظیفھ مشابھ، داوطلبانھ دارد، یا در یک برنامھ کار مجاز برای  .4

 دریافت خواھید نمود.معلومات  FSETثبت نام شده باشید، شما در مورد برنامھ  FoodShareاگر شما در 

 شما ممکن استثناء محسوب شوید و ممکن نیاز نباشد نیازھای کار را درصورتیکھ ھر یکی از موارد ذیل درست باشد را برآورده سازید:
 زندگی میکنید. FoodShareاست در یک خانواده  18شما با یک طفل کھ سن اش کمتر از  •
 تواند خود مراقب خود باشد. شما مراقبت کننده اصلی یک شخص ھستید کھ نمی •
 ھستید. 6شما مراقبت کننده اصلی یک طفل وابستھ تحت سن  •
نھ بودن بھ این معنی شما از لحاظ فزیکی یا ذھنی قادر بھ کار نیستید. این شامل این میشود کھ برای مدت طوالنی بی خانھ بوده باشید. برای مدت طوالنی بی خا •

 شب آینده ندارید. 30ت برای حداقل است کھ شما یک محل منظم برای اقام
 شما باردار ھستید. •
 شما بیمھ بیکاری یا دریافت میکنید یا بھ آن درخواست داده اید. •
 ) یا برنامھ توانبخشی اشتراک میکنید.AODAشما در یک درمان سوء استفاده الکول یا مواد ( •
 شما حداقل نصف روز در یک نھاد آموزش ھای عالی ثبت نام شده اید. •
 یا بیشتر است و در نصف روز حداقل در مکتب ثبت نام شده اید. 18سن شما  •
 ھستید. W-2اشتراک کرده اید و در مطابقت با نیازھای  W-2شما در  •
 ساعت یا بیشتر در ھفتھ را از مزد حداقل فدرال بدست میاورید. 30ساعت یا بیشتر کار میکنید و یا مزد مساوی بھ  30شما در ھفتھ  •

 
 ممکن نیاز باشد شما مدارک ارائھ کنید کھ نشان دھد شما شامل استثناءھستید. :یادداشت

 مرکز وظیفھ
مرکز وظیفھ برای شما موجود است. مرکز وظیفھ بزرگترین منبع وظایف برای شما در ویس کانسین است. ویب سایت مرکز وظیفھ را در 

erofwisconsin.comjobcent  ببینید، یا شما میتوانید از کمپیوترھای دارای صفحھ لمسی در مرکز وظیفھ محلی تان استفاده کنید. برای اینکھ یک مرکز وظیفھ
 (رایگان) تماس بگیرید. 9966-258-888نزدیک بھ خود را دریابید، با 

 چک کمپیوتر
سیستم تصدیق نمودن عاید و واجد شرایط بودن ایالتی باشد. اگر شما کار میکنید، عاید وظیفھ و مزد کھ شما معلومات درخواست شما ممکن نیازمند تصدیق شدن در 

(وزرات توسعھ قوه کار) گزارش  Department of Workforce Developmentگزارش میدھید توسط کمپیوتر در مقایسھ با مزدھای کھ کارفرمای شما بھ 
(بخش بیمھ بیکاری) ھمچنان در مورد عاید و دارایی  Unemployment Insurance Divisionاره مساعدت اجتماعی، ، ادIRSمیدھد چک خواھد شد. با 

 ھای کھ شما دارید تماس گرفتھ میشود. معلومات این ادارات ممکن ثبت نام و/یا مقدار مزایای خانواده شما را متاثر سازد.

شما ممکن رد و بھ بازرسی جرمی بخاطر فراھم کردن آگاھانھ معلومات نادرست  FoodShareست است، مزایای اگر ھر معلومات کھ شما میدھید ثابت شود کھ نادر
علیھ خانواده شما درج گردد، معلومات  FoodShareمعرفی شوید. اگر شما ھر معلومات نادرست بدھید ممکن شما مزایای را بازپرداخت نمایید. اگر کدام ادعاء 

 ای مساعدت اجتماعی، ممکن بھ ادارات فدرال یا ایالتی، ھمچنان بھ ادارات جمع آوری شخص، برای عمل جمع آوری ادعاھا راجع گردد.درخواست بشمول شماره ھ

 FOODSHAREاخطاریھ مجازات 
ماه بعد از تخلف  24ت، ماه بعد از تخلف نخس 12برای  FoodShareھر عضو خانواده شما کسیکھ بطور عمدی ھر یکی از قواعد ذیل را نقض میکند ممکن از 

 دوم یا برای تخلف دوم بشمول ماده کنترول شده، و بھ گونھ دایمی برای تخلف سومی ممنوع قرار داده شود.

 FoodShareدادن معلومات نادرست یا پنھان نمودن معلومات برای دریافتن یا تداوم مزایای  •
 FoodShareمبادلھ کردن یا فروختن مزایای  •
 ھا برای دریافت مزایای کھ حق شما نیستتعویض کردن کارت  •
 برای خریداری موارد غیرغذایی مانند الکول یا تنباکو FoodShareبکار بردن مزایای  •
 ، کارت ھای ھویت، یا اسناد یگر شخص دیگرFoodShareاستفاده از مزایای  •

سال زندانی، یا ھم ھر دو را تجربھ کنید.  محکمھ ھمچنان میتواند  20بھ  $ جریمھ، تا250,000با در نظر داشت ارزش مزایای سوءاستفاده شده، شما ممکن تا بھ 
متھم شوید، شاید  FoodShare$ یا بیشتر 500ماه دیگر ممنوع قرار دھد. اگر بھ اتھام قاچاق مزایای  18ویس کانسین برای  FoodShareشما را از مزایای 

کھ شما یک بیانیھ جعلی یا ارائھ نمودن جعلی در پیوند بھ ھویت یا اقامت خود داده اید تا ھمزمان مزایای  شما بطور دایمی ممنوع قرار داده شوید.  اگر یافتھ شود
ویس کانسین اشتراک کنید. جنایتکاران در حال فرار و متخلفین دوره امتحانی یا عفو  FoodShareسال نتوانید در  10متعددی بدست بیاورید، شما شاید برای 

 ویس کانسین اشتراک نمایند. شما ھمچنان ممکن تابع بازرسی ھای دیگر تحت قوانین مورد کاربرد فدرال شوید.  FoodShareتا در  مشروط قادر نیستند

رای دایم را برای مواد کنترول شده یا مواد غیرقانونی مبادلھ (خرید یا فروش) کنید، شما برای یک دوره دو سالھ بعد از یافتھ اول و ب FoodShareاگر شما مزایای 
ممنوع قرار داده خواھید شد. اگر شما اسلحھ ھای دستی، مھمات، یا وسایل انفجاری را مبادلھ (خرید یا فروش) نمایید، شما  FoodShareبعد از بار دوم از برنامھ 

 ویس کانسین برای دایم ممنوع قرار داده خواھید شد. FoodShareاز 

https://jobcenterofwisconsin.com/
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 مدارک نیاز است
ن نیست تا وقتیکھ شما مدارک پرسش ھای معین را فراھم نسازید. لیست ذیل نشان میدھد کھ کدام مدارک نیاز است و بعضی از موارد کھ ممک FoodShareثبت نام در 

 شما میتوانید استفاده کنید. 

 اگر مصاحبھ شما در اداره باشد، لطف نموده ھر قدر موارد مدارک کھ میتوانید از لیست ذیل بیاورید با خود بیاورید.  •
 اگر مصاحبھ شما از طریق تلیفون باشد، بھ شما یک لیست از موارد کھ بعد از مصاحبھ از شما خواستھ خواھد شد ارسال خواھد شد.  •

داره شما میتواند اش نیستید، و ااگر شما قادر بھ بدست آوردن موارد کھ بھ شما نیاز باشد نباشید، بھ اداره خود بگویید کھ کدام موارد است کھ شما قادر بھ بدست آوردن 
ست مدارک دیگر را بھ شما شما را کمک نماید. از شما خواستھ خواھد شد کھ مدارک موارد را ارائھ کنید کھ در ذیل لیست نشده است. اگر چنین باشد، اداره شما یک لی

 خواھد فرستاد کھ نیاز است.

 ھویت
 مجوز رانندگی •
 تصدیق نامھ تولد •
 متحده پاسپورت یا کارت شھروندی ایاالت •
 چک پرداخت •
• ID کارمند 
 سوابق شفاخانھ •

 عاید بدست آورده
روز اخیر بدست آمده  30تمام بقایای چک کھ در  •

 است
یک بیانیھ امضاء شده از طرف کارفرما کھ شامل  •

 30عاید ناخالص و تاریخ ھای متوقعھ پرداخت در 
 روز آینده میباشد.

 تصدیق کارفرما فورم عاید •

 عاید دیگر
بیمھ بیکاری، بیمھ معلولیت، مساعدت (بطور مثال، 

اجتماعی، تقاعد، مزایای کھنھ سربازی، تخصیص 
 ھای نظامی)

 نامھ جایزه •
 کاپی چک اخیر •

 برای بدست آوردن یک کریدت ممکن موارد ذیل نیاز باشد.

 ھزینھ ھای خانھ و صورت حساب ھای خدمات رفاھی
 رسید کنونی کرایھ با نام و شماره تماس صاحب خانھ  •
 اوراق کرایھ یا گرو •
 بیانیھ مالیھ ملکیت مشاور دارایی ھا •
 صورت حساب ھای خدمات رفاھی •

 حمایھ طفل
 (در ایالت بیرون از ویس کانیسن دریافت نموده یا پرداخت نموده)

 اوراق احکام محکمھ یا سوابق دیگر پرداخت •
 سوابق پرداخت از ایالت دیگر •

 ھستید، یا معلولیت دارید، شما ممکن برای ھزینھ ھای مشخص طبی کریدیت بدست بیاورید. سالھ یا بزرگتر ھستید، نابینا 60اگر شما 

 مصارف و ھزینھ ھای طبی
 مصارف و ھزینھ ھای طبی شامل موارد ذیل شده مگر محدود بھ اینھا نمیشود:

 خدمات شفاخانھ، طبی، دندانی، یا خدمات بصری •
و ھزینھ ھا برای  ،Medicareحقوق بیمھ برای بیمھ صحی، حقوق بیمھ  •

 نسخھ ھای برنامھ ھای ادویھ
 نسخھ ھا و ادویھ ھای بدون نسخھ •
 خدمات نرس در خانھ و خدمات صحی خانھ •
 تجھیزات و وسایل طبی •
 ھزینھ ھای ترانسپورت و استقرار جھت دریافت مراقبت صحی •
 ھزینھ ھای مرتبط برای یک حیوان مخصوص آموزش داده شده خدمات •
اگر توسط شخص مسلکی مراقبت  Lifeline/Medic Alertھزینھ ھای  •

 صحی تجویز شود
 صورت حساب •
 رسیدھای جزء بھ جزء نوشتھ شده •
 بوتل ھای ادویھ یا تابلیت با نشان قیمت •

پالیسی بیمھ صحی کھ حق بیمھ، بیمھ اتکایی، پرداخت اتکایی، یا نشان  •
 دھنده کسرپذیر

 بیانیھ از طرف ادویھ فروشی •
 فراھم کنندهتوافق بازپرداخت با  •
 بیانیھ داکتر کھ تصدیق مینماید ادویھ بدون نسخھ تجویز شده بود •
 صورت حساب ھزینھ ھای نرس، خانھ دار، یا کمک کننده صحی در خانھ •
 رسیدھای استقرار و/یا ترانسپورت برای دریافتن درمان یا خدمات صحی •
صورت حساب یا رسید برای خدمات غذا، آموزش حیوان، یا خدمات  •

 ی برای یک حیوان مخصوص آموزش داده شده خدماتوترنر
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