
 
 

 

Aplikasyon Para iti Programa nga Panaginot iti Medicare 
Application For Medicare Savings Programs 

Basaem nga umuna dagiti sumaganad sakbay mo nga suratan iti form.  
 
Depende iti kitam ken iti pagalaam, iti Programa nga Panaginot iti Medicare (MSP) ket tulungan na ka iti panagbayad mo 
iti Medicare Part B premium. Para kadagiti dadduma, iti MSP kaya na nga bayadan iti Medicare premiums ken dadduma 
nga gastos nga saan nga mayadan iti Medicare. Mairaman ditoy dagiti maikkat iti Medicare, coinsurance, ken 
copayments.  
 

Kasapulam nga bayadan dagiti amin nga damagen kenka sakbay da ka nga matulungan. No kasapulam iti tulong iti 
panangkompletom iti daytoy nga form, awagam iti lokal nga Opisina iti Serbisyo nga pangkomunidad. .  
 

Pakiprenta.  

1.  UMUNA NGA NAGAN   
       

INISYAL ITI TENGGA NGA NAGAN 
      

APELYEDO   
      

2.  PAGNAEDAN  
       

SYUDAD 
      

ESTADO 
      

ZIP CODE 
      

3.  PAGIPATULUDAN ITI SURAT (NO SABALI) 
       

SYUDAD  
      

ESTADO 
      

ZIP CODE 
      

4.  NUMERO ITI TELEPONO  
 Primarya:          

 
Dadduma:          

5.  Adda kadi iti problemam iti panagsao, panagbasa, wenno panagsurat iti Ingles?   WEN    SAAN 

 Kasapulam kadi iti mangisalin iti saom?     WEN    SAAN 

 No wen, ikkan da ka. Ania nga lengguwahe iti pagsasaom?          

IMPORMASYON NGA PANGKALAHATAN   

ILISTAM PATI ITI BAGIM KEN DADDUMA NGA KABBALAY MO. USAREN DAGITI LIGAL NGA NAGAN.  

NAGAN  
(UMUNA, INISYAL ITI TENGNGA 

NGA NAGAN, APELYEDO) 

ITI RELASYON 
NA KENKA   

PETSA ITI 
PANNAKA

YANAK   

AGAPLAY KA 
KADI ITI 

BENEPISYO?  
WEN SAAN  

NUMERO ITI SOCIAL 
SECURITY  

KASARIAN 
L WENNO B  

      SARILIM                         

      ASAWA                         

                                    

                                    

                                    

IMPORMASYON ITI MEDICAL COVERAGE   

I-TSEK ITI RUMBENG  NUMERO ITI MEDICARE  

Kwalipikado para iti wenno umawat: Medicare Part A Bagi  WEN    SAAN         

 Asawa WEN   SAAN         

 Dadduma WEN   SAAN         

ITSEK DAGITI MABALIN  NUMERO ITI MEDICARE  

Kwalipikado para iti wenno umawat: Medicare Part B Bagi  WEN   SAAN         

 Asawa WEN   SAAN         

 Dadduma WEN    SAAN         
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Siak/Dakami ket addaan iti dadduma nga medical coverage.   WEN      SAAN   

No wen, ania nga insurans ken sinno iti karaman ditoy? 

       

       

Nagbayad ka kadi iti Medicare premiums para iti Medicare Part A wenno Part B iti naudi nga 3 nga bulan? WEN   SAAN  

No wen, isurat mo no ania nga bulan         

KITA  

Kada tao nga inkabil mo iti daytoy nga aplikasyon nga addaan iti kita, ilistam dagiti kita da iti ibaba. Ilistam iti gatad iti kita 
da sakbay iti dagiti maibawas (kas buwis wenno insurans). Dagiti kita ket iraman na ngem saan nga limitado kadagiti:   

 Sweldo 

 Self-employment  

 Komisyon 

 Parenta iti kwarto  

 Benepisyo para iti 
Riles  

 Benepisyo mula iti 
Social Security  

 Benepisyo dagiti 
Beterano  

 Benepisyo mula iti kadagiti 
suporta  

 Swledo para kadagiti awan 
trabaho na wenno dagiti 
trabahador 

 SSU/Tulong nga pampubliko 

 Pensyon/Benepisyoa 
iti Panagretiro  

 Dibidendo ken Interes  

 Dadduma 

NAGAN  PAGTRABAHUAN WENNO 
PAGGAPPUAN ITI KITA 

GATAD SAKBAY ITI 
MAIBAWAS   

KASANO ITI KADALAS ITI 
PANNAKAAWAT MO? 

                        

                        

                        

                        

                        

ARI-ARIAN  

A.  Ilistam amin nga ari-arian mo. Dagiti ari-arian ket iraman na dagiti account, sertipiko iti depositio, savings bonds, IRAs, 
 stocks ken bonds, mutual funds, cash, wenno dadduma nga sanikua nga saan nga iti balay wenno iti lugan mo.      

No wen, pakilista iti baba:  

NAGAN ITI MAKINKANYA  KLASE/NUMERO ITI ACCOUNT ITI ARI-
ARIAN  

AGDAMA NGA GATAD  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

B.  Addaan ka kadi wenno iti asawam iti sarilim wenno planom iti gumatang iti lugan wenno 
 dadduma nga lugan (trak, bangka, motor home, motorsiklo, camper ken/wenno trailer?) 

     WEN    SAAN  

No wen, pakilistam iti baba:  

NAGAN ITI MAKINKANYA  ITEM TAWEN 
PANNAKAAR
AMID/MODEL 

ITI KADI LUGAN KET MAUSAR 
TAPNO AGPAISKEDYUL KA ITI 

PANGMEDIKAL ? 
GATAD 

GATAD 
NGA 

NAUTANG  

                          WEN        SAAN               

                          WEN        SAAN               

                          WEN        SAAN               

                          WEN        SAAN               
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C.  Sika kadi wenno iti asawam ket addaan iti buo nga life insurance policy nga addaan iti gatad 
 nga nasurok nga $1,500? Ilistam pay iti aniaman nga burial insurance wenno burial plans.  

   WEN    SAAN  

No wen, pakilista iti baba:  

POLISIA ITI MAKINKANYA  
NAGAN ITI KUMPANYA ITI  

INSURANS /NUMERO ITI POLISIA NA 
GATAD NA 

GATAD NA NGA 
CASH  

SINNO ITI KARAMAN? 

                              

                              

                              

                              

BASAEN NGA NALAING SAKBAY NGA PUMIRMA   

MAAWATAK NGA:  

 Ibagak nga dagus iti Ahensya wenno iti  binagaan iti Ahensya babaen iti surat, wenno babaen iti telepono, kadagiti 
aniaman nga nagbaliwan iti sitwasyon ko. Iti naladaw nga panangibagak ket mabalin nga maaddaan iti mali 
kadagiti benepisyok.  

 Iti sitwasyon ko ket iberepika iti Ahensya wenno dadduma nga ahensya iti estado wenno federal. 

 Tapno makaawatak iti tulong, kasapulak iti mangted iti pruweba no dawaten da kaniak. Iti Ahensya wenno iti 
binagaan iti Ahensya ket mabalin dak nga tulungan nga mangala iti pruweba wenno damagen da dagiti dadduma 
nga tattao wenno ahensya maipanggep iti daytoy. 

 Babaen iti panangdawat wenno panangawat iti benepisyo nga panangaywan nga medikal, Ikkak iti estado iti 
Washigton iti amin nga karbengan kadagiti aniaman nga suporta nga medikal, ken kadagiti aniaman nga bayad 
nga aggappu kadagiti sabali nga ahensya para iti panagaywan nga medikal.  

DEKLARASYON KEN PIRMA  

Nabasak ken naawatak dagiti impormasyon iti daytoy nga aplikasyon. Ideklarak babaen iti parusa iti saan nga 
panangibaga iti pudno nga dagiti impormasyon nga imbagak iti daytoy nga aplikasyon ket pudno, agpayso ken kompleto iti 
amin nga kabaelak. 
PIRMA ITI APLIKANTE   PETSA 

      

PIRMA ITI ASAWA  PETSA 

      

PIRMA ITI TAO NGA NANGTULONG ITI APLIKANTE  ORGANISASYON  

      
PETSA 

      
 

PANANGITED KADAGITI IMPORMASYON   

Palubusak iti Ahensya wenno iti imbaga iti Ahensya nga ited dagiti impormasyon maipanggep iti aplikasyon ko para iti 
Programa nga Panaginot iti Medicare kadagiti tattao nga tumulong iti panangkompleto iti daytoy nga aplikasyon wenno iti 
mangibagi nga aggappu iti organisayon iti dayta nga tao.  
PIRMA ITI APLIKANTE   PETSA 

      

BOLUNTARIO NGA IMPORMASYON  

Bagaan da ka nga iboluntariom nga ibaga iti lahim wenno naggappuam nga tribo. Daytoy nga impormasyon ket saan nga 
mausar iti panangikonsidera iti kwalipikasyon mo para iti benepisyo.  

  Caucasian             Hispanic             Negro    Umili American/Alaskan Umili 

  Vietnamese/Laotian/Cambodian      Tribo:        

  Dadduma nga Tribo mula Asya wenno Pacific     Dadduma:        

Pirmaam ken ikkan iti petsa iti aplikasyon mo ket isublim daytoy idiay Opisina iti Serbisyo nga Pangkomunidad 
wenno babaen iti koreo: 

DSHS 
CSD Customer Service Center 
PO Box 11699 
Tacoma, WA  98411-6699 
 

Maiparit iti panagdisrimina kadgiti amin nga programa ken aktibidades nga aramiden iti Ahensya wenno iti itinalaga iti 
Ahensya. Awan iti maikkat mula kadagiti programa ken aktibidades nga iti basehan ket lahi, kolor, pammati, pammati nga 
pulitikal, naggapuan nga nasyonalidad, relihiyon, kasarian wenno kapansanan.  
 


