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HHS ਲਈ ਐਕਸਚ�ਜ ਸਬੰ ਧੀ ਫ਼ੈਸ ਿਲਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦਾ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ
ਦੁਭ ਾਸ਼ੀਏ
ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨ ਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਣੀ
ਐਕਸਚ�ਜ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜਣੇ
ਉਦੇਸ਼
ਵਾੱਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਹੈਲਥ ਬੈਨ�ਿਫ਼ਟ ਐਕਸਚ�ਜ (WAHBE ਜ� ਐਕਸਚ�ਜ) ਵਲ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮਲ ਸਬੰ ਧੀ ਇਹ
ਨ�ਮ, ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਿਨਰਿਣਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲ� ਲਈ ਅਮਲ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਨ�ਮ 45 CFR

ਉਪ-ਿਹੱ ਸਾ F ਿਵਚਲੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਨ�ਮ� ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ਿਨਰਿਣਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲ� ਦਾ
ਪ�ਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨ� ਨ�ਮ� ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜ� ਨ�ਮ ਿਵਚਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਜ� ਹੱ ਕ� ਨੂੰ ਸੀਮਤ

ਕਰਨ ਜ� ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹ� ਹੈ।

ਜੇ 45 CFR ਿਹੱ ਸਾ 155, ਉਪ-ਿਹੱ ਸਾ F ਿਵਚ ਇਹਨ�

ਨ�ਮ� ਜ� ਫ਼ੈਡਰਲ ਨ�ਮ� ਿਵਚਕਾਰ ਿਵਵਾਦ ਹੈ, ਤ� ਫ਼ੈਡਰਲ ਦੇ ਨ�ਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਅਥਾੱਿਰਟੀ:
2.

45 CFR ਿਹੱ ਸਾ 155, ਉਪ-ਿਹੱ ਸਾ F

ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ�
ਅਮਲ ਸਬੰ ਧੀ ਇਹਨ� ਨ�ਮ� ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ, ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ� ਦੇ ਅਰਥ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ:
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(1)

“ਅਪੀਲ ਸਬੰ ਧੀ ਿਰਕਾੱਰਡ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ,
ਜੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਿਵਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤ� ਸੁਣਵਾਈ
ਸਬੰ ਧੀ ਗੁਆਹੀ ਦੀ ਿਰਕਾੱਰਿਡੰ ਗ, ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੀ ਸਮਗ�ੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ

ਿਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਮ� ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ।
(2)

(3)

(4)

(5)

“ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਐਨਰੋਲੀ, ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਜ� ਮੁਲਾਜ਼ਮ,

ਿਜਸ ਨ� ਵੈਧ ਅਪੀਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜਮ�ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

“ਨਵ� ਿਸਿਰ�” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ, ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਿਵਚਲੇ ਪਿਹਲੇ ਫ਼ੈਸਿਲਆਂ ਨੂੰ

ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱ ਖੇ ਿਬਨਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

“ਐਕਸਚ�ਜ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਚੈਪਟਰ 43.71 RCW ਹੇਠ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਵਾੱਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਹੈਲਥ

ਬੈਨੀਿਫ਼ਟ ਐਕਸਚ�ਜ।

“ਚੰ ਗੇ ਕਾਰਣ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜ� ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਿਵਚ
ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਣ ਬਦਲੇ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਣ ਜ� ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਫ਼ਾਈ; ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ
ਨ� ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜ� ਕੀ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਈ ਚੰ ਗਾ ਕਾਰਣ, ਪਰ ਇਸ ਿਵਚ ਿਬਮਾਰੀ, ਿਵਅਕਤੀ
ਦੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਤ� ਬਾਹਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਥਤੀਆਂ ਜ� ਨ�ਿਟਸ ਅਿਜਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਜਸ
ਨੂੰ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹ� ਸਮਝਦਾ, ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਿਵਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ, ਪਰ

ਇਹਨ� ਤੱ ਕ ਸੀਮਤ ਨਹ� ਹੈ।
(6)

“ਿਪ�ਜ਼ਾਈਿਡੰ ਗ ਅਫ਼ਸਰ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇੱ ਕ ਿਨਰਪੱ ਖ ਿਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਮੂਲ ਯੋਗਤਾ ਫ਼ੈਸਿਲਆਂ ਿਵਚ
ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਸਬੰ ਧੀ ਇਹਨ� ਨ�ਮ� ਹੇਠ ਅਪੀਲ ਸਬੰ ਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸਚ�ਜ ਵਲ� ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
(7)

“ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਿਪਛਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰਨਾ।

(8)

“ਿਲਖਤੀ ਨ�ਿਟਸ” ਜ� “ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵਚ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਡਾਕ, ਫ਼ੈਕਸ
ਜ� ਈਮੇਲ ਰਾਹ� ਿਡਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

3.

ਿਕਹੜੇ ਫ਼ੈਸ ਿਲਆਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
(1)

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਪੀਲ�:
(a)

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜ� ਐਨਰੋਲੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਯੋਗਤਾਪ�ਾਪਤ ਿਸਹਤ ਪਲਾਨ ਿਵਚ ਨ� ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਯੋਗਤਾ
ਸਬੰ ਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਇਸ ਿਵਚ ਪ�ੀਮੀਅਮ ਟੈਕਸ ਕ�ੈਿਡਟ ਦੇ ਅਗਾ� ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ

ਲਾਗਤ ਸ�ਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
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(b)

ਯੋਗਤਾਪ�ਾਪਤ ਿਸਹਤ ਪਲਾਨ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦਾ ਐਨਰੋਲੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁੜ-ਿਨਰਣਾ,
ਇਸ ਿਵਚ ਪ�ੀਮੀਅਮ ਟੈਕਸ ਕ�ੈਿਡਟ ਦੇ ਅਗਾ� ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਸ�ਝੀ

ਕਰਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
(c)

ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਯੋਗਤਾ-ਿਨਰਣਾ, ਇਸ ਿਵਚ ਪ�ੀਮੀਅਮ
ਟੈਕਸ ਕ�ੈਿਡਟ ਦੇ ਅਗਾ� ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੀ ਿਹੱ ਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ

ਰਕਮ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
(d)

ਐਕਸਚ�ਜ ਵਲ� ਯੋਗਤਾ ਸਬੰ ਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ (ਿਨਰਣਾ ਜ� ਮੁੜ-ਿਨਰਣਾ) ਦਾ ਸਮ�-ਿਸਰ ਨ�ਿਟਸ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਿਵਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਣਾ।)

(e)

ਜੇ 45 CFR §155.605 ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਤ� ਬੀਮੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ
ਫ਼ਰਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗਤਾ-ਿਨਰਣਾ।

(2)

ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲ�:
(a)

ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਇਕ ਿਨਰਣੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ:

ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਉਸ ਿਸਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹ� ਕਰਦਾ, ਜੋ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਵਰੇਜ
ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਮੁੱ ਲ ਦੇ ਿਮਆਰ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਜ�

(b)

ਅਥਾੱਿਰਟੀ:
4.

ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਵਲ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਵਰੇਜ, ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਮੁੱ ਲ

ਦਾ ਪਲਾਨ, ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ ਪੁੱ ਜਤਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ।

45 CFR ਸੈਕਸ਼ਨ 155.505; 45 CFR ਸੈਕਸ਼ਨ 155.555; 45 CFR ਸੈਕਸ਼ਨ 155.605

ਅਪੀਲ ਲਈ ਬੇਨ ਤੀ ਕਰਨਾ
(1)

(2)

ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ, ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਣੇ ਦੇ ਨ�ਿਟਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ 90 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜ਼ਰੂਰ

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
(a)

U.S. ਡਾਕ, ਅਪੀਲ ਸਬੰ ਧੀ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਿਦੱ ਤੇ ਪਤੇ ਲਈ ਐਕਸਚ�ਜ ਦਾ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰ ਧੀ
ਨ�ਿਟਸ ਵਾਲਾ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ਾਰਮ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹ� ਭੇਜਣਾ।

(b)

ਈਮੇਲ, appeals@wahbexchange.org 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਈਮੇਲ

ਕਰਕੇ।

ਈਮੇਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਵਚ ਨ�, ਪਤਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਫੋਨ

ਨੰਬਰ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੋਗਤਾ-ਿਨਰਣੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ

ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(c)

ਟੈਲੀਫੋਨ, 1-855-859-2512 (ਟੋਲ ਫ਼�ੀ) 'ਤੇ ਐਕਸਚ�ਜ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਕੇ।

ਪੰ ਨਾ 3
PJ

ਪ�ਭਾਵੀ: 24 ਅਕਤੂਬਰ, 2019

(d)
(e)

(f)

(3)

ਫ਼ੈਕਸ, 360-841-7653 'ਤੇ ਫ਼ੈਕਸ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਕੇ।

ਇੰ ਟਰਨ�ਟ, www.wahbexchange.org'ਤੇ ਅਪੀਲ ਸਬੰ ਧੀ ਫ਼ਾਰਮ ਆੱਨਲਾਈਨ ਭਰਕੇ।
Exchange, 810 Jefferson Street SE, Olympia, Washington

98501 ਨੂੰ ਹੱ ਥ� ਿਡਲੀਵਰੀ ਜ� ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਿਡਲੀਵਰੀ ਸਰਿਵਸ ਰਾਹ� ਿਡਲੀਵਰੀ ਕਰਕੇ।

ਐਕਸਚ�ਜ ਨੂੰ:
(a)

ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਿਵਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ� ਐਨਰੋਲੀ
ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ;

(b)

ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜ� ਐਨਰੋਲੀ ਦੇ ਹੱ ਕ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਜ�
ਦਖ਼ਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਨਹ� ਕਰਨੀ; ਅਤੇ

(c)

ਵਾੱਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਿਵਭਾਗ, ਵਾੱਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੀ
ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਅਥਾੱਿਰਟੀ ਜ� ਵਾੱਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ
ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਸਬੰ ਧੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵੈਧ ਵਜ� ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਏ, ਨਹ� ਤ� ਹੋਰ

ਤਰ�� ਵੈਧ ਹੈ।
(4)

ਿਜਸ ਸਮ� ਐਕਸਚ�ਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਸਬੰ ਧੀ ਬੇਨਤੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਤ� ਐਕਸਚ�ਜ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੀ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ:
(a)

ਨ�ਿਟਸ ਿਕ ਅਪੀਲ ਿਮਲ ਗਈ ਹੈ;

(b)

ਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤ� ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ, ਇਸ ਿਵਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤ�
ਪਿਹਲ� ਦੀ ਕਾੱਨਫ਼ਰੰ ਸ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਸਮ� ਦਾ ਨ�ਿਟਸ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ;

(c)

ਅਪੀਲ ਦੌਰਾਨ ਪ�ੀਮੀਅਮ ਟੈਕਸ ਕ�ੈਿਡਟ ਦੇ ਅਗਾ� ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਸ�ਝੀ ਕਰਨ
ਦੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ;

(d)

ਸਮਝਾਉਣਾ ਿਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਰਫ� ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਪ�ੀਮੀਅਮ ਟੈਕਸ ਕ�ੈਿਡਟ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਾ� ਭੁਗਤਾਨ, ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਟੈਕਸ
ਿਰਟਰਨ ਬਾਰੇ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਮਾਲੀਆ ਸੇਵਾ ਵਲ� ਸੁਲ�ਾ-ਸਫਾਈ ਹੇਠ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ;

(e)

ਅਮਲ ਸਬੰ ਧੀ ਨ�ਮ 16 ਿਵਚ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਫ਼ੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹੁੰ ਚ ਸਬੰ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਜ� ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।

(5)

ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਢੁਕਵ� ਸਮ� 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਦੇ
ਿਰਕਾੱਰਡ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਵਚ ਐਕਸਚ�ਜ ਵਲ�
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਿਰਕਾੱਰਡ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
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(6)

ਿਜਸ ਸਮ� ਐਕਸਚ�ਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਸਬੰ ਧੀ ਬੇਨਤੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ�

ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਿਵਚ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਵੈਧ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਐਕਸਚ�ਜ ਨੂੰ:
(a)

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ� ਐਨਰੋਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸਿਦਆਂ ਅਪੀਲ ਸਬੰ ਧੀ ਬੇਨਤੀ ਪ�ਵਾਣ ਨਹ�

ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਰਣ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪ�ਵਾਣ ਿਕ� ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਬਾਰੇ ਿਲਖਤੀ

ਨ�ਿਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ
(b)

ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਰਮੀਮਸ਼ੁਦਾ ਅਪੀਲ ਸਬੰ ਧੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵੈਧ
ਵਜ� ਮੰ ਨਣਾ।

(7)

ਜਦ� ਐਕਸਚ�ਜ ਨੂੰ ਵਾੱਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਐ�ਪਲ ਹੈਲਥ ਿਵਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਿਵਵਾਦ ਿਵਚ

ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਤ� ਐਕਸਚ�ਜ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ

Healthplanfinder ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਇਲੈ ਕਟ�ਾੱਿਨਕ ਰਾਹ� ਅਪਲੋ ਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਪੀਲ
ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਅਥਾੱਿਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ।
ਅਥਾੱਿਰਟੀ:
5.
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ਅਪੀਲ� ਰੱ ਦ ਕਰਨੀਆਂ
(1)

ਿਪ�ਜ਼ਾਈਿਡੰ ਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ:
(a)

ਅਪੀਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਮਲ ਸਬੰ ਧੀ ਨ�ਮ 3 ਿਵਚ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਕਾਰਣ� ਿਵਚ� ਇੱ ਕ ਿਵਚ ਨਹ�

ਕੀਤੀ ਗਈ।
(b)

ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨ� ਅਪੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨ�ਿਟਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ 90 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਅਪੀਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ।

(c)

ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਬਨਾ ਚੰ ਗੇ ਕਾਰਣ ਨਾਲ ਪਿਹਲ� ਤ� ਿਮੱ ਥੀ ਗਈ ਸੁਣਵਾਈ ਜ�
ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਨਹ� ਪਹੁੰ ਿਚਆ।

(d)
(e)
(2)

ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪੀਲ ਸਬੰ ਧੀ ਨ�ਮ 17(1) ਅਨੁਸਾਰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ

ਲਈ ਹੈ।

ਅਪੀਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਐਕਸਚ�ਜ ਵਲ� ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮ� ਿਸਰ ਨ�ਿਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ

ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੋਵ:
ੇ
(a)
(b)
(c)

ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ।
ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ�ੀਮੀਅਮ ਟੈਕਸ ਕ�ੈਿਡਟ ਦੇ ਅਗਾ� ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਸ�ਝੀ ਕਰਨ

ਦੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਿਕਵ� ਅਸਰ ਪ�ਦਾ ਹੈ।

ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨ�ਿਟਸ ਦੇ 30 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਚੰ ਗਾ ਕਾਰਣ
ਿਦੰ ਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਿਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਜਮ�ਾ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ

ਿਕ� ਬੇਅਸਰ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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(d)
(3)

ਅਪੀਲ ਿਵਚ ਤਰਮੀਮ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਮ�ਾ ਕਰਾਉਣਾ।

ਰੱ ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨਾ:

ਜੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨ� ਰੱ ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ

ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣ ਦਾ ਚੰ ਗਾ ਕਾਰਣ ਿਦੰ ਿਦਆਂ ਿਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ

ਹੈ, ਤ� ਿਪ�ਜ਼ਾਈਿਡੰ ਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(a)
(b)
(c)
(d)

ਬੇਨਤੀ ਿਵਚ ਅਪੀਲ ਬੇਅਸਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਚੰ ਗੀ ਵਜ�ਾ ਲਈ ਕਾਰਣ ਜ਼ਰੂਰ ਿਦੱ ਤਾ

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨ�ਿਟਸ ਦੇ 30 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇਸ

ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਸਬੰ ਧੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਦੀ ਿਲਖਤ ਿਵਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ� ਐਕਸਚ�ਜ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਨ�ਿਟਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਹੱਈਆ

ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(e)

ਜੇ ਿਪ�ਜ਼ਾਈਿਡੰ ਗ ਅਫ਼ਸਰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਐਕਸਚ�ਜ ਨੂੰ
ਅਮਲ ਸਬੰ ਧੀ ਨ�ਮ 4(4) ਿਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਹੈ।)

ਅਥਾੱਿਰਟੀ:
6.
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ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਨਪਟਾਉਣਾ
(1)

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਨਪਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ� ਅਰਜ਼ੀ
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਫ਼ੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਅਪੀਲ ਦੇ ਆਮ ਅਮਲ
ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਜ� ਿਸਹਤ ਨੂੰ

(2)

(3)

(a)

ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜ�

(b)

ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਕਾਰਜ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ, ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਜ� ਮੁੜ-ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ।

ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਉਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਨਪਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਅਮਲ ਸਬੰ ਧੀ ਨ�ਮ 4

ਿਵਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਅਪੀਲ ਿਨਪਟਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਨਪਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮ�, ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਮ�ਾ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
(a)
(b)

ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਨਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਣ ਦਾ ਸਬੂਤ; ਅਤੇ

ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਿਕਵ� ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਦਾ ਸਬੂਤ।
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(4)

ਜੇ ਿਪ�ਜ਼ਾਈਿਡੰ ਗ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਿਨਪਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰ ਜ਼ੂਰੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ�
ਐਕਸਚ�ਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਿਨਪਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਮਲਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ14 ਿਦਨ� ਦੇ

ਅੰ ਦਰ ਹੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅੰ ਤਮ ਿਨਰਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(5)

ਜੇ ਿਪ�ਜ਼ਾਈਿਡੰ ਗ ਅਫ਼ਸਰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਐਕਸਚ�ਜ ਨੂੰ:
(a)

ਅਪੀਲ ਦੇ ਿਮਆਰੀ ਅਮਲ ਹੇਠ ਅਪੀਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਨਿਜੱ ਠਣਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਦੀ
ਪ�ਾਪਤੀ ਦੇ 90 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ

(b)

ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੈ, ਤ� ਰੱ ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇਲੈ ਕਟ�ਾੱਿਨਕ ਜ� ਜ਼ਬਾਨੀ ਨ�ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹ�
ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰਨ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ

ਨ�ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੈ, ਤ� ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਨ�ਿਟਸ ਰਾਹ� ਦੱ ਸੋ। ਰੱ ਦ
ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਿਲਖਤੀ ਨ�ਿਟਸ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ —
(i)

ਰੱ ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਣ;

(ii)

ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਿਕ ਅਪੀਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ 90 ਿਦਨ ਦੇ ਿਮਆਰੀ ਅਮਲ
ਿਵਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ; ਅਤੇ
ਿਮਆਰੀ ਅਮਲ ਹੇਠ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱ ਕ� ਿਵਆਿਖਆ, ਇਸ ਿਵਚ

(iii)

ਅਮਲ ਸਬੰ ਧੀ ਨ�ਮ 4(4) ਿਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।)
ਅਥਾੱਿਰਟੀ:

7.

45 CFR ਸੈਕਸ਼ਨ 155.540

ਿਨਰਉਚੇਚਾ ਿਨਪਟਾਰਾ
(1)

ਐਕਸਚ�ਜ, ਿਨਰਉਚੇਚੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੇ ਅਮਲ ਰਾਹ� ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਹੇਠ�
ਿਦੱ ਤੇ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣਗੇ:
(a)

ਅਪੀਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਮਲਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ ਅਪੀਲ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰ ਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤ� ਐਕਸਚ�ਜ ਿਨਰਣਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰ ਧੀ ਿਰਕਾੱਰਡ� ਅਤੇ ਇਸ ਵਲ� ਜਮ�ਾ ਕਰਾਏ ਗਏ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਏਗਾ।

ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ� ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ

ਦਾ ਨੁਮਾਇੰ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸਚ�ਜ ਨੂੰ ਿਨਰਉਚੇਚੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ

ਹੈ।

(2)

ਜੇ ਐਕਸਚ�ਜ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹਨ, ਤ� ਿਨਰਉਚੇਚੇ
ਿਨਪਟਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਅੰ ਤਮ ਅਤੇ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਕਸਚ�ਜ
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ਨੂੰ ਿਲਖਤ ਿਵਚ ਜ� ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹ� ਜ਼ਰੂਰ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ
ਹਨ।
(3)

ਜੇ ਕੋਈ ਿਨਰਉਚੇਚਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਨਹ� ਹੋਇਆ, ਤ� ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੀ

ਅਤੇ/ਜ� ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੱ ਕ ਹੈ।

ਅਥਾੱਿਰਟੀ: 45 CFR ਸੈਕਸ਼ਨ 155.535
8.

ਸੁਣਵਾਈ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੀ ਕਾੱਨਫ਼ਰੰ ਸ
(1)

ਸੁਣਵਾਈ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਿਪ�ਜ਼ਾਈਿਡੰ ਗ ਅਫ਼ਸਰ 7 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨ� ਿਵਚ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੀ
ਕਾੱਨਫ਼ਰੰ ਸ ਕਰੇਗਾ।

(2)

ਸੁਣਵਾਈ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੀ ਕਾੱਨਫ਼ਰੰ ਸ ਿਵਚ ਐਕਸਚ�ਜ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ� ਅਪੀਲ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰ ਦਾ ਇਹਨ� ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਗੇ:
(a)

ਸੁਣਵਾਈ ਿਵਚ ਹੱ ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱ ਦੇ, ਇਸ ਿਵਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱ ਦੇ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ;

(b)

ਗੁਆਹ, ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵਚ ਗੁਆਹੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਗੁਆਹੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ
ਸੀਮਾ ਜ� ਉਹ ਿਕਸ ਗੱ ਲ ਬਾਰੇ ਗੁਆਹੀ ਦੇਣਗੇ;

(c)

ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਜਮ�ਾ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼;

(d)

ਅਪੀਲ ਦਾ ਸੰ ਭਵ ਿਨਰਉਚੇਚਾ ਿਨਪਟਾਰਾ; ਅਤੇ

(e)
(3)

ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰ ਧੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ।

ਿਪ�ਜ਼ਾਈਿਡੰ ਗ ਅਫ਼ਸਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜ� ਐਕਸਚ�ਜ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹ� ਸੁਣਵਾਈ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੀਆਂ ਕਾੱਨਫ਼ਰੰ ਸ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਇਲੈ ਕਟ�ਾੱਿਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਰਕਾੱਰਿਡੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

(4)

ਿਪ�ਜ਼ਾਈਿਡੰ ਗ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਤ� ਪਿਹਲ�
ਦੀ ਕਾੱਨਫ਼ਰੰ ਸ ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਵਚ ਿਪ�ਜ਼ਾਈਿਡੰ ਗ
ਅਫ਼ਸਰ ਵਲ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਐਕਸਚ�ਜ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ
ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

(5)

ਜੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨ� ਢੁਕਵ� ਨ�ਿਟਸ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਜ� ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਿਪ�ਜ਼ਾਈਿਡੰ ਗ ਅਫ਼ਸਰ
ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਢੁਕਵ� ਹੈ, ਤ� ਸੁਣਵਾਈ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦਾ ਅਮਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅੰ ਤਮ

ਫ਼ੈਸਲਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨ�ਮ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਢੁਕਵ� ਨ�ਿਟਸ, ਜਾਰੀ ਰਿਹਣ ਜ� ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ
ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱ ਕ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
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ਅਥਾੱਿਰਟੀ: 45 CFR ਸੈਕਸ਼ਨ 155.535
9.

ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨ� ਿਟਸ
(1)

ਜਦ� ਐਕਸਚ�ਜ ਸੁਣਵਾਈ ਿਮੱ ਥਦਾ ਹੈ, ਤ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤ� 15 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨ

ਪਿਹਲ� ਤੱ ਕ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਨ�ਿਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨ�ਿਟਸ 'ਤੇ

ਤਾਰੀਖ਼, ਸਮ� ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱ ਿਸਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਟੈਲੀਕਾੱਨਫ਼ਰੰ ਸ ਕਾੱਲ� ਲਈ, ਨ�ਿਟਸ 'ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ

ਲੋ ੜ�ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਹੁੰ ਚ ਕੋਡ ਜ� ਿਨਜੀ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (PIN) ਜ਼ਰੂਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(2)

ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨ�ਿਟਸ ਿਵਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱ ਿਸਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਿਵਚ ਪਹੁੰ ਚਣ ਜ� ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਿਵਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਅਮਲ ਸਬੰ ਧੀ ਨ�ਮ 5 ਿਵਚ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ।

(3)

ਫ਼ੈਡਰਲ ਨ�ਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨ�ਿਟਸ ਿਵਚ ਦੱ ਿਸਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਜ� ਗੁਆਹ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਜ� ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤ� ਅਪੀਲ ਕਰਨ

ਵਾਲੇ ਜ� ਗੁਆਹ ਨੂੰ ਿਬਨਾ ਲਾਗਤ ਇਹ ਸੇਵਾਵ� ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਮਲ ਸਬੰ ਧੀ ਨ�ਮ 16 ਿਵਚ
ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਨ�ਿਟਸ ਿਵਚ ਇਕ ਿਧਰ ਲਈ ਫ਼ਾਰਮ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਨੂੰ

ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਜ� ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਅਥਾੱਿਰਟੀ: 45 CFR ਸੈਕਸ਼ਨ 155.205, 155.535
10.

ਸੁਣਵਾਈਆਂ
(1)

ਿਪ�ਜ਼ਾਈਿਡੰ ਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲ� ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹ� ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ,

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ� ਐਕਸਚ�ਜ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ� ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ

ਰਾਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇਲੈ ਕਟ�ਾੱਿਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਰਕਾੱਰਿਡੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
(2)

ਸੁਣਵਾਈਆਂ, ਉਸ ਿਪ�ਜ਼ਾਈਿਡੰ ਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲ� ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਅਪੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮ�
ਯੋਗਤਾ ਸਬੰ ਧੀ ਿਨਰਣੇ ਿਵਚ ਿਸੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹ� ਿਰਹਾ।

(3)

ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
(a)

ਇੱ ਕ ਜ� ਵੱ ਧ ਗੁਆਹ� ਦੀ ਸਬੰ ਿਧਤ ਗੁਆਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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(b)

ਮੌਜੂਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰ ਿਧਤ ਸਬੂਤ, ਿਜਹਨ� ਤ� ਪਤਾ ਚੱ ਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਐਕਸਚ�ਜ
ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਗ਼ਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰ ਿਧਤ ਤੱ ਥ� ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਨਹ� ਰਿਖਆ ਿਗਆ
ਸੀ।

(c)

ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਆਹ� ਨਾਲ ਸੁਆਲ-ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦਾ ਖੰ ਡਨ।

(d)

ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਦਖ਼ਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਰੱ ਖਣਾ।
ਅਥਾੱਿਰਟੀ: 45 CFR ਸੈਕਸ਼ਨ 155.535

11.

ਜਾਇਜ਼ੇ ਦਾ ਿਮਆਰ
ਿਪ�ਜ਼ਾਈਿਡੰ ਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਨਵ� ਿਸਿਰ� ਅਪੀਲ ਦੇ ਿਰਕਾੱਰਡ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਮੂਲ

ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਣੇ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ ਸਬੂਤ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਥਾੱਿਰਟੀ: 45 CFR ਸੈਕਸ਼ਨ 155.535
12.

ਅਪੀਲ ਸਬੰ ਧੀ ਫ਼ੈਸ ਲੇ
(1)

ਿਪ�ਜ਼ਾਈਿਡੰ ਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਅਮਲ ਸਬੰ ਧੀ ਨ�ਮ 6 ਹੇਠ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਨਪਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਨੂੰ ਛੱ ਡਕੇ ਐਕਸਚ�ਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਮਲਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ 90 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਪੀਲ

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਸਬੰ ਧੀ ਿਲਖਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(2)

ਅਪੀਲ ਸਬੰ ਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਿਲਖਤੀ, ਿਸਰਫ਼ ਿਰਕਾੱਰਡ ਿਵਚਲੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ:
(a)

ਫ਼ੈਸਲੇ ਿਵਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ
ਦੱ ਿਸਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ;

(b)

ਸਬੰ ਿਧਤ ਤੱ ਥ� ਦਾ ਸਾਰ;

(c)

ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਦਾ ਿਬਆਨ, ਇਸ ਿਵਚ ਨ�ਮ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ;

(d)

ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪ�ਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖ਼;

(e)

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਿਵਭਾਗ ਨੂੰ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ਅਪੀਲ ਸਬੰ ਧੀ

ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱ ਕ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਥਾੱਿਰਟੀ: 45 CFR ਸੈਕਸ਼ਨ 155.545
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13.

HHS ਲਈ ਐਕਸਚ�ਜ ਸਬੰ ਧੀ ਫ਼ੈਸ ਿਲਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ
(1)

ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲ� ਨੂੰ ਛੱ ਡਕੇ, ਜੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਅਪੀਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨ�ਿਟਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ 30 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ

ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵ� (HHS) ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਿਵਭਾਗ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(2)

ਐਕਸਚ�ਜ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਢੁਕਵ� ਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਕਾੱਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ� ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਕਾੱਪੀ ਲਈ
https://www.healthcare.gov/ marketplace-appeals/appeal-forminstructions 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੇਲ

ਰਾਹ� ਫ਼ਾਰਮ ਇੱ ਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
Health Insurance Marketplace
Attn: Appeals
465 Industrial Blvd
London, KY 40750-0061
ਜ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਫ਼ੈਕਸ ਲਾਈਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਫ਼ੈਕਸ ਕਰੋ: 1-877-369-0130.
(3)

ਐਕਸਚ�ਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਇਲੈ ਕਟ�ਾੱਿਨਕ ਇੰ ਟਰਫ਼ੇਸ ਰਾਹ� HHS ਨੂੰ ਮੂਲ ਅਪੀਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ

ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਿਰਕਾੱਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਥਾੱਿਰਟੀ: 45 CFR ਸੈਕਸ਼ਨ 155.505 ਅਤੇ 155.545

14.

ਸੁਣਵਾਈ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੀ ਕਾੱਨਫ਼ਰੰ ਸ ਜ� ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਤਰਤੀਬ ਦੇਣਾ
(1)

(2)

ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਐਕਸਚ�ਜ ਸੁਣਵਾਈ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੀ ਕਾੱਨਫ਼ਰੰ ਸ ਜ�

ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਿਮੱ ਥੇ।

ਸਮ� ਮੁੜ ਿਮੱ ਥਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਲਖਤ ਿਵਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੀ
ਕਾੱਨਫ਼ਰੰ ਸ ਜ� ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਮ� ਿਫਰ ਤ� ਿਮੱ ਥਣ ਲਈ ਚੰ ਗਾ ਕਾਰਣ ਿਦਓ। ਿਪ�ਜ਼ਾਈਿਡੰ ਗ ਅਫ਼ਸਰ
ਿਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਿਲਖਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਜ� ਬੇਨਤੀ ਰੱ ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ
ਫ਼ੌਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।

(3)

ਸੁਣਵਾਈ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੀ ਕਾੱਨਫ਼ਰੰ ਸ ਜ� ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਿਮੱ ਥਣ ਦੀ ਪ�ਵਾਣਗੀ ਨਹ� ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ,
ਜੇ ਐਕਸਚ�ਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਿਮਲਣ ਤ� ਬਾਅਦ 90 ਿਦਨ� ਤ� ਵੱ ਧ ਸਮ� ਿਵਚ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਅੰ ਤਮ
ਫ਼ੈਸਲਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਅਥਾੱਿਰਟੀ: 45 CFR ਸੈਕਸ਼ਨ 155.505 ਅਤੇ 155. 535
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15.

ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦਾ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ
(1)

ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਪੀਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨ� ਦੀ ਤਰਫ� ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ
ਿਵਅਕਤੀ, ਿਜਵ� ਵਕੀਲ ਜ� ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਜ� ਜੱ ਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ

ਿਵਚ ਅਮਲ ਸਬੰ ਧੀ ਨ�ਮ 4 ਹੇਠ ਅਪੀਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
(2)

ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਲਖਤ ਿਵਚ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਨੂੰ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ:
(a)

ਐਕਸਚ�ਜ ਵਲ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜ�ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਲ� ਦਸਤਖ਼ਤ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ;

(b)

ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਲ� ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਿਲਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼;

(c)

Healthplanfinder ਯੋਗਤਾ ਿਸਸਟਮ ਰਾਹ� ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਨੂੰ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਕੇ;

(d)

US ਡਾਕ ਜ� ਈਮੇਲ ਰਾਹ� ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਿਲਖਤੀ ਨ�ਿਟਸ ਭੇਜਕੇ, ਜੇ ਅਖ਼ਿਤਆਰਪ�ਾਪਤ
ਨੁਮਾਇੰ ਦਾ ਵਾੱਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਿਵਚ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਿਮਲ ਇੱ ਕ ਵਕੀਲ ਹੈ; ਜ�

(e)

ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਰਫ� ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹ�, ਿਜਵ�
ਸਰਪ�ਸਤੀ ਸਬੰ ਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜ� ਮੁਖ਼ਤਾਰਨਾਮਾ।
ਅਥਾੱਿਰਟੀ: 45 CFR ਸੈਕਸ਼ਨ 155.227 ਅਤੇ 155.505

16.

ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਤਾ ਸਬੰ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ/ਦੁਭ ਾਸ਼ੀਏ
(1)

ਫ਼ੈਡਰਲ ਨ�ਮ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਐਕਸਚ�ਜ ਦਾ ਅਪੀਲ� ਬਾਰੇ ਅਮਲ § 155.205(c) ਿਵਚ

ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਐਨਰੋਲੀਆਂ
ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨ� ਲਈ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਅਤੇ
ਸਮ�-ਿਸਰ ਹੋਵ:
ੇ
(a)

ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ (ਅਪੰ ਗਤਾ) ਨਾਲ ਰਿਹ ਰਹੇ ਿਵਅਕਤੀ, ਇਸ ਿਵਚ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਵੈਬਸਾਈਟ�
ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ (ਅਪੰ ਗਤਾ) ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 504 ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਿਬਨਾ ਲਾਗਤ
ਸੇਵਾਵ� ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ;

(b)

ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਬਨਾ ਲਾਗਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਰਾਹ� ਸੀਮਤ ਅੰ ਗ�ੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ�
ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ, ਇਸ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ:
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(i)

ਜ਼ਬਾਨੀ ਿਵਆਿਖਆ, ਇਸ ਿਵਚ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 150 ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵਚ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ
ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵ� ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ;

(ii)

ਿਲਖਤੀ ਅਨੁਵਾਦ; ਅਤੇ

(iii)

15 ਮੁੱ ਖ ਗ਼ੈਰ-ਅੰ ਗ�ਜ਼
ੇ ੀ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵਚਲੀਆਂ ਟੈਗਲਾਈਨ� ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ
ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਦੀਆਂ ਹਨ; ਅਤੇ

(c)

(2)

(3)

(4)

ਇਹਨ� ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਤੱ ਕ ਿਕਵ� ਪਹੁੰ ਚ ਕਰੋ, ਬਾਰੇ

ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ।

ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਰਮ� ਿਵਚ ਇਹ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਿਧਰ ਲਈ ਥ� ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਿਮਲ

ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਪਹੁਚਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਜ� ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਿਕਸੇ ਿਧਰ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜ� ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲ ਸਬੰ ਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

ਿਵਚ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਵਜ� ਸੇਵਾ ਨਹ� ਦੇ ਸਕਦੇ।

ਿਪ�ਜ਼ਾਈਿਡੰ ਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਜ� ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵ�
ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ� ਗੁਆਹ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਜ� ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ
ਸਟੀਕਤਾ ਨਾਲ, ਅਸਰਦਾਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱ ਖ ਿਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜ� ਨਹ�।

ਕਾਰਵਾਈ

ਦੌਰਾਨ, ਿਪ�ਜ਼ਾਈਿਡੰ ਗ ਅਫ਼ਸਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਜ�
ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸਟੀਕ, ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱ ਖ ਸੇਵਾਵ� ਮੁਹੱਈਆ ਨਹ� ਕਰ ਿਰਹਾ, ਤ� ਿਪ�ਜ਼ਾਈਿਡੰ ਗ
ਅਫ਼ਸਰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਜ� ਹੋਰ ਪਹੁਚਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਰੱ ਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱ ਧ ਯੋਗਤਾਪ�ਾਪਤ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਜ�

ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
(5)

ਿਪ�ਜ਼ਾਈਿਡੰ ਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ

ਸਮ� ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਥਾੱਿਰਟੀ: 45 CFR ਸੈਕਸ਼ਨ 155.205 ਅਤੇ 155.545

17.

ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨ ਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਣੀ
(1)

ਅਪੀਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ, ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਿਕਸੇ ਵੀ

ਕਾਰਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੇਠ�

ਿਦੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
(a)

ਐਕਸਚ�ਜ ਵਲ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਗਏ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਲ�
ਦਸਤਖ਼ਤਸ਼ੁਦਾ ਜ� ਦੂਜੇ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ, ਫ਼ੈਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ� ਈਮੇਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰ ਚਾਰ;
ਜ�
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(b)

ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹ�, ਜੇ ਐਕਸਚ�ਜ ਝੂਠੀ ਗੁਆਹੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੇਠ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ
ਿਬਆਨ ਿਰਕਾੱਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸਚ�ਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਣ ਦੀ ਿਲਖਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ; ਜ�

(c)
(2)

ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਿਪ�ਜ਼ਾਈਿਡੰ ਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੱ ਸਣਾ।

ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ, ਿਜਸਨ� ਐਕਸਚ�ਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਾੱਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਐ�ਪਲ
ਹੈਲਥ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ

ਸਕਦਾ ਹੈ।
(a)

ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

ਐਕਸਚ�ਜ ਵਲ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਗਏ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਲ�
ਦਸਤਖ਼ਤਸ਼ੁਦਾ ਜ� ਦੂਜੇ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ, ਫ਼ੈਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ� ਈਮੇਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰ ਚਾਰ;

(b)

ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹ�, ਜੇ ਐਕਸਚ�ਜ ਝੂਠੀ ਗੁਆਹੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੇਠ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ
ਿਬਆਨ ਿਰਕਾੱਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸਚ�ਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਣ ਦੀ ਿਲਖਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ; ਜ�

(c)

ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਿਪ�ਜ਼ਾਈਿਡੰ ਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੱ ਸਣਾ।

ਜਦ� ਐਕਸਚ�ਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਅਥਾੱਿਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ।
(3)

ਿਲਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਣ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਗਏ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲਏ
ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤਸ਼ੁਦਾ ਪ�ਵਾਣਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਪੀਲ

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਣ-ਬੁਝਕੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱ ਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈ।
(4)

ਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲ� ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਿਪ�ਜ਼ਾਈਿਡੰ ਗ ਅਫ਼ਸਰ ਅਮਲ ਸਬੰ ਧੀ ਨ�ਮ 5 ਹੇਠ ਅਪੀਲ
ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਅਥਾੱਿਰਟੀ: 45 CFR ਸੈਕਸ਼ਨ 155.505 ਅਤੇ 155.530

18.

ਐਕਸਚ�ਜ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜਣੇ
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(1)

ਜਦ� ਅਮਲ ਸਬੰ ਧੀ ਇਹਨ� ਨ�ਮ� ਜ� ਿਪ�ਜ਼ਾਈਿਡੰ ਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋ ੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ
ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਕਸਚ�ਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ� ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ, ਤ� ਅਪੀਲ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹਨ� ਰਾਹ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:
(a)
(b)

U.S. ਡਾਕ, WAHBE Appeals Program, P.O. Box 1757, Olympia,
WA 98507-1757.
appeals@wahbexchange.org 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ।

(c)

360-841-7653 'ਤੇ ਫ਼ੈਕਸ ਕਰਕੇ।

(d)

ਹੱ ਥ� ਿਡਲੀਵਰੀ ਜ� 810 Jefferson St SE, Olympia, WA 98501-1417
'ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਿਡਲੀਵਰੀ ਸਰਿਵਸ ਰਾਹ�।

(2)

ਜਦ� ਅਮਲ ਸਬੰ ਧੀ ਇਹਨ� ਨ�ਮ� ਜ� ਿਪ�ਜ਼ਾਈਿਡੰ ਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋ ੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ
ਐਕਸਚ�ਜ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਿਕ ਜਦ� ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਆਮ ਸਿਮਆਂ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸਚ�ਜ
ਿਵਖੇ ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਸ ਸਮ� ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਚ�ਜ ਵਲ� ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ

ਮੰ ਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
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