Clear Form

ન્ય ૂ જર્સી હૉસ્પિટલ કૅર િેમેન્ટ આસર્સપટન્ર્સ પ્રોગ્રામ (ન્ય ૂ જર્સીની હૉસ્પિટલની ર્સંભાળની ચુકવણી કરવા માટે ની ર્સહાયતાનો કાયયક્રમ)

ર્સહભાગિતા માટે ની અરજી
ઓળખનો પુરાવો, આવકનો પુરાવો અને અપકયામતોનો પુરાવો આ અરજી ર્સાથે હોવો જ જોઈએ. સવનંતી
કરાયેલ તમામ દપતાવેજોની નકલ મોકલવી જોઈએ. મ ૂળ નકલોને મોકલશો નહીં કારણ કે તેને િરત કરવામાં નહીં આવે.

સવભાિ I – વ્યસ્તતિત માહહતી
1. દદીન ું નામ

સોશિયલ શસક્યોરિટી નુંબિ (સામાજિક સિક્ષા ક્રમાુંક)

___________________

_____________

____

(પ્રથમ)

(છે લ્)ું

3. અિજી કયાા ની તાિીખ

4. સેવાની પ્રાિું ભિક તાિીખ

___/___/___
મરિનો

રદવસ

___-__-____

(એમ.એ ઈ.)

5. સેવા માટે શવનુંતી કિાયેલ તાિીખ

___/___/___

વર્ા

મરિનો

રદવસ

___/___/___

વર્ા

મરિનો

6. દદીની િેિીન ું સિનામ ું

રદવસ

વર્ા

7. ટે ભલફોન નુંબિ

(_ _ _) _ _ _ - _ _ _ _
8. િિેિ, િાજ્ય, ઝીપ કૉડ

9. પરિવાિન ું કદ *

10. ય.એસ.નાગરિકત્વ

☐

િા

11. એન.જે.ના િાજ્યમાું 3-મરિનાના શનવાસસ્થાનનો પિાવો િા

☐

ના

☐

☐

બાકી અિજી

12. બાુંયધિી આપનાિન ું નામ (િો દદી કિતાું અન્ય િોય તો)

☐

☐

ના

13. શ ું પી.ટી. 65 વર્ાથી વધ જૂન ું છે ?

☐
14. શ ું પી.ટી. વીમા દ્વાિા આવિી લેવામાું આવે્ ું છે ?

િા

િા

☐

સવભાિ

િા

☐

ના

☐ CWF નો

સમાવેિ

ના

II —

સમલકતોનો માિદં ડ (કાયાય લયના ઉિયોિ માટે )

15. વ્યક્તતગત શમલકતોોઃ

________________

16. પારિવારિક શમલકતોોઃ

________________

17. શમલકતોમાું સમાવેિ છે ોઃ

A. િોકડ

________________

B. સેશવિંગ્સ એકાઉન્્સ

________________

C. એકાઉન્્સ અંગે ચકાસણી કિવી

________________

D. રડપોભઝટના પ્રમાણપત્રો/ I.R.A.

________________

E. િમીન જાગીિમાું ન્યાયસુંગતતા (પ્રાથશમક શનવાસસ્થાન શસવાયન ું)

________________

F. અન્ય શમલકતો (શતિોિીના િિશતયાું, શવશનમયક્ષમ કાગળ, શનગશમત થાપણો અને
દસ્તાવેિો)
G. કલ સિવાળો

________________

$ 0.00
________________

* પરિવાિના શવસ્તાિમાું પોતે, પશત/પત્ની અને કોઈ પણ સગીિ વયના બાળકોનો સમાવેિ થાય છે . ર્સિભાય સ્ત્રીને બે િાહરવાહરક ર્સભ્યો તરીકે લેખવામાં આવે છે .
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ર્સહભાગિતા માટે અરજી (ચાલુ)
સવભાિ

III –

આવકના માિદં ડો

જ્યાિે િૉક્સ્પટલ સુંિાળની સિાય માટે ની પાત્રતા અંગે નક્કી કિવાન ું થાય, ત્યાિે એક પખ્તવયની વ્યક્તત માટે પશત/પત્નીની આવક અને શમલકતોનો ઉપયોગ થવો િોઈએ; કોઈ સગીિ વયના
બાળક માટે માબાપની આવક અને શમલકતોનો ઉપયોગ થવો િોઈએ. આવકનો પિાવો આ અિજી સાથે િોવો િ િોઈએ.
સેવાની તાિીખ પ ૂવે આવકની ગણતિી કાું તો આવકના બાિ મરિના, ત્રણ મરિના અથવા તો એક મરિનાને આધાિે કિવામાું આવે છે .
દદી / પારિવારિક કલ આવક નીચે મિબની ઓછી આવકો પૈકીની આવક સમાન છે ોઃ
િાછલા 12 મહહના

િાછલા 3 મહહના

િાછલો 1 મરિનો

X4

X12

અથવા

અથવા

_________________________________________________________________________________________________________________________

18. આવકના સ્ત્રોતો

અઠવાહડક માસર્સક

વાસષિક

A.

િિાર / કિાત િહેલાં વેતન

☐

☐

☐

B.

જાહેર ર્સહાય

☐

☐

☐

C.

ર્સામાજજક ર્સલામતીના લાભ

☐

☐

☐

D.

બેરોજિારી અને કામદારોનું વળતર

☐

☐

☐

E.

િીઢના લાભો

☐

☐

☐

F.

ખાધાખોરાકી / બાળ ર્સહાય

☐

☐

☐

G.

તેમનો નાણાકીય ટે કો

☐

☐

☐

H.

સનવ ૃસિ-વેતનની ચુકવણીઓ

☐

☐

☐

I.

વીમો અથવા વાસષિકી ચુકવણી

☐

☐

☐

J.

હડસવડન્્ર્સ/ વ્યાજ

☐

☐

☐

K.

ભાડાની આવક

☐

☐

☐

L.

ચોખ્ખી ધંધાકીય આવક (પવ રોજિારી/ પવતંત્ર સ્ત્રોત દ્વારા ખરાઈ કરે લ છે )

☐

☐

☐

M.

અન્ય (હડતાલના લાભો, તાલીમ માટના પટાઈિન્ડો/વ ૃસિકાઓ, લશ્કરી કુ ટંુ બ

☐

☐

☐

☐

☐

☐

માટે ની ફાળવણીઓ, જમીન-જાિીર અને ટ્રપટમાંથી આવક)

N.

ર્સરવાળો

$ 0.00

શવિાગ

IV –અિિદાિ દ્વાિા પ્રમાણીકિણ

હ ું સમજ છું કે જે મારિતી હ ું િજૂ કરું છું તે યોગ્ય સ્વાસ્્ય સુંિાળની સવલત અને સમવાયી અથવા િાજ્ય સિકાિો દ્વાિા ખિાઈને શવર્યાશધન છે . આ િકીકતો અંગે જાણીબ ૂઝીને કિે લી ખોટી
િજૂઆત મને તમામ િૉક્સ્પટલના ખચાા ઓ માટે િવાબદાિ લેખિે તેમિ નાગરિક દું ડને શવર્યાશધન િિેિે.
િો સ્વાસ્્ય સુંિાળના તુંત્ર દ્વાિા આ પ્રમાણે શવનુંતી કિવામાું આવે, તો િૉક્સ્પટલન ું િિશતય ું ચ ૂકવવા માટે હ ું સિકાિી અથવા ખાનગી તબીબી સિાય માટે અિજી કિીિ.
હ ું પ્રમાભણત કરું છું કે માિા પરિવાિન ું કદ, આવક અને શમલકતો સાથે સુંબશું ધત ઉપિોતત મારિતી અસલ અને સાચી છે .
હ ું સમજ છું કે માિે શિિે એ િવાબદાિી છે કે માિી આવક અથવા શમલકતો સુંદિે િો દિજ્જજામાું ફેિફાિ થાય તો હ ું િૉક્સ્પટલને તે અંગેની જાણ કરું .
19. દદી અથવા બાંયધરી આિનારની ર્સહી

અદ્યતન 05/24/2016

20. તારીખ

દદીન ું િરૂઆતન ું પ્રમાણપત્ર

દદીન ું નામોઃ

_____________________________________________

સેવાની તાિીખોઃ

ખાતા નુંબિોઃ
સિનામ ું:

___________________

____________________________________
_______________________________________
_______________________________________

કૃ પ કરીન ટૂં કી સહી કર

____

હ ું અને માિા જીવનસાથી પ્રમાભણત કિીએ છીએ કે માિી પાસે/અમાિી પાસે કોઈ આવક નથી

____

હ ું અને માિા જીવનસાથી પ્રમાભણત કિીએ છીએ કે માિી પાસે સખાવતી સુંિાળની અિજીમાું સ ૂભચબદ્ધ કયાા પ્રમાણે કોઈ શમલકતો નથી.

____

હ ું અને માિા જીવનસાથી પ્રમાભણત કિીએ છીએ કે હ ું બેઘિ છું અને ત્યાિથી બેઘિ િ િહ્યા છીએ ___/___/___

____

હૂં એન મ ર જીવનસ થી પ્રમ ણિત કરીએ છીએ ક મ રી પ સ/એમ રી પ સ મ રી હ ૉસ્પપટલની સવ એ મ ટની બ કી રકમન એ વરી લવ મ ટ ક ઈ તબીબી વીમ નથી.

____

હ ું પ્રમાભણત કરું છું કે મારું નામ છે _______________________________________________________________________________________ . હ ું આનો પિાવો પ ૂિો ન પાડી િકું

એ ળખ ક રિ કેઃ

___/___/___

થી ___/___/___

____________________________________________
(ક રિ એ પ )

____

હ ું અને માિા જીવનસાથી પ્રમાભણત કિીએ છીએ કે માિી પાસે/અમાિી પાસે આવક છે . અમાિી કલ/િોકડ આવક
ચકવણી તાિીખે મળે છે અને અમને આ તાિીખે ચકવણી પ્રાપ્ત થાય છે

$ ______________________

છે અને અમને

__________ધોિે ણે.
વાિું વાિતા

____

હ ું અને માિા જીવનસાથી પ્રમાભણત કિીએ છીએ કે ઉપિોતત સેવાની તાિીખના રદવસે માિી પાસે

____

હ ું અને માિા જીવનસાથી પ્રમાભણત કિીએ છીએ કે હ ું ન્ય ૂ િસીનો શનવાસી છું તેમિ હ ું ન્ય ૂ િસીને શનવાસ તિીકે ચા્ િાખવા ઈચ્છું છું.

____

હ ું તે પ્રમાભણત કરું છું કે મેં એવા કોઈ પણ ત્રારિત પક્ષ સામે દાવો કયો નથી કે ન તો હ ું દાવો કિવાની ઈચ્છા ધિાવ ું છું કે જેમાું હ,ું આંશિક અથવા પ ૂણા િીતે, આ અિજી જેની સાથે

$ _____________________

ની િકમ જેટલી શમલકતો છે .

આ િગ્યાએ િહ ું છું: ______________________________________________________________________________________________

સુંબશું ધત છે તેને માટે ની તબીબી સેવાઓ લેવા ઈચ્છતો/ઈચ્છતી િોઉં (કે જેમાું કોઈ વાુંક શવનાના દાવાઓ, કામદાિોન ું વળતિ, મકાનમાભલકો, અલપ વીમો ઉતિાવેલ અથવા વીમો
ન ઉતિાવેલ મોટિચાલકના વીમાના લાિો અને અપકૃત્યના દાવાઓનો, મયાા દા શવના, સમાવેિ કિવામાું આવે છે ). હ ું સમજ ું છું અને સુંમત થાઉં છું કે િો કોઈ એવો દાવો
કિવામાું આવે, તો

Hackensack Meridian Health Pascack Valley

અંગેની ચકવણી માગી િકે છે . હ ું પણ

દદીની સિી

મરિત નામ

તાિીખ

અદ્યતન 05/24/2016

Hackensack Meridian Health

મેરડકલ સેન્ટિ પોતાની સખાવતી સુંિાળ પાછી ખેંચી િકે છે તેમિ માિી પાસેથી તમામ ખચાા ઓ

જાણ કિીિ જ્યાિે પણ દાવો દાખલ કિવામાું આવે ત્યાિે

Pascack Valley

મેરડકલ સેન્ટિને.

