�ફ�ઝશ્યન્સ ક�ર સજ�કલ હો�સ્પટલ નાણાક�ય સહાય ફોમર્
આ ફોમર્ � ૂણર્ કરવા માટ� ના � ૂચનો
દદ�ને િવિશષ્ટ નાણાક�ય િવચારણા માટ� લાયક થવા માટ�, આ ફોમર્ � ૂણર્ કર�ું જોઈએ અને િવનંતી કર� લ દસ્તાવેજો જોડાયેલા છે , અને ફોમર્
�ફ�ઝશ્યન્સ ક�ર સ��કલ હો�સ્પટલમાં પરત કરવામાં આવે છે . મા�હતી ચકાસવામાં આવશે અને યોગ્ય િનણર્ય સમયસર કરવામાં આવશે. �ૃ પા કર�ને
�ુિવધામાં નીચેના દસ્તાવેજો પ્રદાન કરો:
•

આ ફોમર્� ૂણર્ ભર� અને હસ્તાક્ષ�રત કર�ું ,

•

અગાઉના વષર્ માટ� હસ્તાક્ષ�રત કર� લ ફ�ડરલ આવકવેરા ર�ટનર્ની નકલો

•

અગાઉના મહ 2િ◌ના માટ� પેરોલ ચેક સ્ટબ્સની નકલો

•

તા�તરના ઉપયો�ગતા �બલો ,બાળ સહાય રસીદો / ખોરાક� ,બ�ક સ્ટ� ટમેન્ટ્સ ,ઓટો લોન રસીદો ,તબીબી �બલો ,ગીરોની રસીદ / ભાડા ,
.ત.દા) રોકાણ િનવેદનો / અન્ય આવક ,સરકાર� સહાય રસીદો401ની નકલો (સ્ટ� ટમેન્ટ K

જવાબદાર પાટ� મા�હતી

જવાબદાર પાટ�

વૈવા�હક �સ્થિત

�ું સરના�ું

રા�ય

�ઝપ

SSN

જન્મ તાર�ખ

ફોન

એમ્પ્લોયર

પો�ઝશન

ફોન

હાયર કયાર્ તાર�ખ

સરના�ુ

શહ�ર

રા�ય

�ઝપ

જન્મ તાર�ખ

SSN

ફોન

હાયર કયાર્ તાર�ખ

�વનસાથી
�વનસાથીના એમ્પ્લોયર

પો�ઝશન

ઘરમાં બાળકોની સંખ્યા

�મર

માિસક આવકની મા�હતી

મહ�રબાની કર�ને આવક �ોતોના દસ્તાવે�કરણ – W-2 ફોમ્સર્, આવકવેરા સ્ટ� ટમેન્ટ્સ, ચેક સ્ટબ્સ અથવા ચેક સ્ટ� ટમેન્ટ્સ. જો તમે સ્વ રોજગાર�ત
હો તો નાણાંક�ય સ્ટ� ટમેન્ટ્સની જ�ર પડ� શક� છે .
જવાબદાર પાટ�

�વનસાથી

$

$

કપાત પહ�લાં વેતન
ખોરાક� / બાળ સહાય
�ડસે�બ�લટ� / વકર્ સર્ કોમ્પ
પેન્શન
સામા�જક �ુરક્ષા આવક
�ડિવડન્ડ / વ્યાજ આવક
ભાડાની આવક
એસ્ટ� ટ ટ્રસ્ટ આવક
કલ્યાણ / �હ�ર સહાય
�ડ સ્ટ� મ્પ્સ
અન્ય (યાદ� આપો)
ઓછા રા�ય / ફ�ડરલ ટ� ક્સીસ
ઓછા કોઈપણ અન્ય કપાત
માિસક આવક �ુ લ

આ એ�પ્લક�શનને � ૂણર્ કરવામાં સહાય માટ�, �ૃપા કર�ને ફોન દ્વારા 610-495-3330 પર ફોન કર�ને બીલ�ગ ઓ�ફસનો સંપકર્ કરો. 454 Enterprise Drive, Royersford,
PA 19468 ખાતે �ફ�ઝશ્યન્સ ક�ર સ��કલ હો�સ્પટલના ર�જસ્ટ્ર� શન ડ�સ્ક પર �બઝનેશ ઓ�ફસ એસોિસયેટની માંગણી દ્વારા વ્ય�ક્તગત સહાય�પે પણ ઉપલબ્ધ છે .

�ફ�ઝશ્યન્સ ક�ર સજ�કલ હો�સ્પટલ નાણાક�ય સહાય ફોમર્
નાણાક�ય મા�હતી
અસ્કયામતો

� ૂલ્ય

� ૂલ્ય

રોકડ / બચત

રોકાણો

બચત

�વન વીમા

સ્ટોક્સ અને બોન્ડ્સ

અન્ય

બધા વાસ્તિવક િમલકત અને વાહનો

બેલ�ન્સ

�ક�મત

માિસક �ુકવણી

માર� મા�લક�ના િનવાસ�ું ભા�ુ ં (સકર્ લ એક)
અન્ય િમલકત
વાહન # 1

મેઇક

મોડલ

વષર્

વાહન # 2

મેઇક

મોડલ

વષર્

વાહન # 3

મેઇક

મોડલ

વષર્

તબીબી ખચાર્ઓ
તબીબી પ્રદાતા�ું નામ બેલેન્સ

બેલેન્સ

INS �ુકવશે

માિસક �ુકવણી

અન્ય તમામ ક્ર��ડટસર્ની � ૂ�ચ

(ચા� કા�્ ર્ સ, મેઈલ ઓડર્ ર વગેર�. – જો જ�ર� હોય તો અલગ શીટ જોડો)

ક્ર��ડટરના નામ

બેલેન્સ

લોનનો પ્રકાર

માિસક �ુકવણી

ઉપકરણ અથવા ફિન�ચર ભાડા:
તમે �ાર� ય નાદાર� ન�ધાવી છે ?

હા

ના

તાર�ખ આપો

આ એ�પ્લક�શનને � ૂણર્ કરવામાં સહાય માટ�, �ૃપા કર�ને ફોન દ્વારા 610-495-3330 પર ફોન કર�ને બીલ�ગ ઓ�ફસનો સંપકર્ કરો. 454 Enterprise Drive, Royersford,
PA 19468 ખાતે �ફ�ઝશ્યન્સ ક�ર સ��કલ હો�સ્પટલના ર�જસ્ટ્ર� શન ડ�સ્ક પર �બઝનેશ ઓ�ફસ એસોિસયેટની માંગણી દ્વારા વ્ય�ક્તગત સહાય�પે પણ ઉપલબ્ધ છે .

�ફ�ઝશ્યન્સ ક�ર સજ�કલ હો�સ્પટલ નાણાક�ય સહાય ફોમર્
અન્ય માિસક ખચાર્ ઓ
ખચાર્ ઓ

માિસક �ુકવણી

ખચાર્ ઓ

માિસક �ુકવણી

આહાર

ઓટો વીમો

ફોન

ક�બલ ટ�વી

ઇલેક્ટ્ર�ક / ગેસ / પાણી / ગટર

આરોગ્ય વીમો

ફાળો

મનોરં જન

અન્ય (યાદ�)

અન્ય (યાદ�)

ફક્ત ઓ�ફસના ઉપયોગ માટ� …

માિસક નાણાક�ય સારાંશ

�ુ લ આવક:
પેટા-�ુ લ:

�રયલ સમ્પિત
વાહનો
$
માિસક તબીબી
ખચર્
$
ક્ર��ડટસર્
ક્ર��ડટ

$

અન્ય માિસક
ખચર્

$

ખચાર્ ઓ �ુ લ ખચાર્ ઓ:

દદ�ઓ �સ્થતી અને �ટપ્પણીઓ

નીચેના સવાલોના જવાબ આપો – જો જ�ર� હોય તો વધારાના પાના જોડો

�ું તમે તબીબી સહાય (Medicaid) માટ� અર� કર� છે અને નકારવામાં આવ્યા છો
અથવા અયોગ્ય ગણાયા નથી?

હા

�ું તમે તમારા પ�રવાર તરફથી સહાય માટ� � ૂછ�ું છે ?

હા

�ું તમે તમારા પાદર� અથવા ચચર્માંથી સહાય માટ� � ૂછ�ું છે ?

ના (સકર્ લ એક)

ના (સકર્ લ એક)
હા

ના (સકર્ લ એક)

તમે દર મ�હને ક�ટલી � ૂકવણી કર� શકો છો?
�ટપ્પણીઓ:
�ુ ં અહ� જણા�ું �ં ક� � � મા�હતી આપી છે તે સાચી અને � ૂણર્ છે . �ુ ં ક્ર��ડટ બ્� ૂરો �રપોટર્ ની િવનંિત સ�હત, આ મા�હતીને ચકાસવા માટ� �ફ�ઝશ્યન્સ
ક�ર સ��કલ હો�સ્પટલને અિધ�ૃત ક�ંુ �ં, �ુ ં સમ�ુ �ં ક� જો આમાંની કોઈપણ મા�હતી ભ્રામક અથવા ખોટ� હોવા�ું િનધાર્ �રત થાય, તો માર� ખાસ

નાણાક�ય િવચારણાને નકારવામાં આવી શક� છે અને �ુ ં કોઇ પણ �ુકવણી માટ� જવાબદાર હોઈશ અને પ્રસ્� ુત કર� લી સેવાઓ માટ� કરવામાં આવતી
તમામ �ુલ્ક સ�હત.

X

તાર�ખ:

જવાબદાર પાટ�ની સહ�
આ એ�પ્લક�શનને � ૂણર્ કરવામાં સહાય માટ�, �ૃપા કર�ને ફોન દ્વારા 610-495-3330 પર ફોન કર�ને બીલ�ગ ઓ�ફસનો સંપકર્ કરો. 454 Enterprise Drive, Royersford,
PA 19468 ખાતે �ફ�ઝશ્યન્સ ક�ર સ��કલ હો�સ્પટલના ર�જસ્ટ્ર� શન ડ�સ્ક પર �બઝનેશ ઓ�ફસ એસોિસયેટની માંગણી દ્વારા વ્ય�ક્તગત સહાય�પે પણ ઉપલબ્ધ છે .

