
 

I. દરદીની વસ્તી વવષયક માહિતી  
 

 દરદીન ું નામ: _________________________________________________________ 

   (છેલ્ ું)   (પ્રથમ)   (વચ્ચેન ું) 

                           __________________________________________________________ 
 (SSN)    (DOB) 

 

 બાુંયધરી આપનારન ું નામ: ________________________________________________________________________________________________ 

    (છેલ્ ું)   (પ્રથમ)   (વચ્ચેન ું)   (SSN)   (DOB) 

 સરનામ ું: _______________________________________________________________________________________________________ 

  (માર્ગ)   (શહરે)    (રાજ્ય)     (ઝિપ કોડ) 

                   ________________________________ 

                   (ફોન) 

ભતૂકાળમાું શ ું તમે કોઇ પણ નોવાન્ત હલેથ, ઇન્ક. સવલતમાુંથી (દા.ત. નોવાન્ત મેડડકલ ગ્ર પ, પે્રસબાયટેડરઅન હોસ્પપટલ, બ્ર ન્સવવક કમ્ય વનટી હોસ્પપટલ, થોમસવવલે મેડડકલ 

સેંટર, ફોરવસથ મેડડકલ સેંટર વવ.) નાણાકીય સહાય માટે અરજી આપી છે?_____ હા _____ ના.  
જો િા િોય તો અરજી કયાાની અથવા માન્યતાની તારીખ? ______________ 

 

II. ઘર  વવષયક માહિતી 
વૈવાડહક સ્પથવત (એક પર  

ર્ોળાકાર કરો) 
વવવાડહત અવવવાડહત છુટા થયેલ ઘરના ક લ સભ્યો 

    

આવિતના નામ(મો) આવિતની જન્મ તારીખ 

  

  

III. નોકરી/આવક 
દરદી/જામીન આપનાર વનયોક્તા: 
એકુંદર માવસક આવક રકમ  $ 

આવક સ્રોત-કૃપા કરી હાલની પડરસ્પથવતની ખરાઇ અથવા ખ લાસો બીડો 
જીવનસાથી અથવા અન્ય આવક સ્રોત અને એકુંદર માવસક રકમ  $ 

ક લ વાવષિક એકુંદર ઘરની આવક $ 

જો કોઇ આવક ન હોય તો તમે પોતાનો વનવાગહ કેવી રીતે કરો છો? 

શ ું તમાર ું બૅંકન ું સડિય ખાત ું છે? શ ું તમે પાછલા વષે ટૅક્સ ફાઇલ કયાગ હતાું? 

IV. વીમા ખરાઇ 

શ ું તમારા વનયોક્તા આરોગ્ય વીમો આપે છે હા ના 

શ ું તમારી પાસે આરોગ્ય વીમો છે હા ના 
વીમા કુંપનીન ું નામ 

શ ું તમે નોકરી કરો છો? હા ના 
 

જો તમે છેલલા 90 ડદવસની અંદર બેરોજર્ાર થયાું હોવ તો, કૃપા કરી નીચેની વવર્તો પરૂી પાડો: 
 

તમારા છેલલા વનયોક્તાન ું નામ અને નોકરીની તારીખો: 
 

તમારા વનયોક્તા દ્વારા પ્રાયોજીત વીમા કુંપનીન ું નામ આપો: 
 

શ ું તમે COBRA લાભ માટે પાત્રતા ધરાવો છો? 

હ ું પ્રમાઝણત કર ું છુું કે પરૂી પાડવામાું આવેલ માડહતી મારી જાણ મ જબ ઝબલક લ સાચી છે. હ ું સમજ ું છુું કે અપ્રમાઝણક કે ર્ેરમાર્ે દોરનારી માડહતી મને કોઇ પણ નાણાકીય સહાય માટે ર્ેરલાયક ઠેરવશ.ે પરૂી 
પાડવામાું આવેલ માડહતી પ્રમાઝણત કરવા અને સમવાયી અન ેરાજ્યના કાયદા અન રૂપ ઝબઝલિંર્ અને કલેક્શન્સ માટે આવશ્યક માડહતી જાહરે કરવા હ ું અવધકૃવત આપ ું છુું. કોઇ વવચારણા કરવામાું આવે તે પહલેાું 
આવકના પ રાવાની આવશ્યકતા પડી શકે છે. નીચેની બાબતો માટે પવીકાયગ પ રાવો પરુંત   તયાું સ ધી મયાગડદત નહીં: પેચેક પટબની નકલ , પાછલા વષગના ટેક્સ ડરટનગ અથવા વનયોક્તા પાસેથી વતગમાન વેતન 

અને કાયગ કયાગના કલાકો દશાગવતો પત્ર. 

ફક્ત કાયાગલયના ઉપયોર્ માટે   

દરદી પ્રકાર _________________________ 

 W/Oની રકમ  $______________________ 

S/A પડરણામો: ________h/h $ ____________ 

સવલત _____________________________ 

ખાત ું #___________________________ 

દવા. નોંધ.#__________________________ 



 
 

દરદી સહી/જામીનદાર: તારીખ: 

 

% સમવાયી ર્રીબી પતર: વનણગયનો આધાર: 

 

ડટપ્પણી/સારાુંશ: 

 
 
 
 

ઇન્ટરવ્ય  લેનારની સહી  
 

તારીખ: 

મેનેજરની સહી  
 

તારીખ: માન્ય નકારવામાું આવ્ય ું  

ડડરેક્ટરની સહી  
 

તારીખ: માન્ય નકારવામાું આવ્ય ું  

EVP/VPની સહી  
 

તારીખ: માન્ય નકારવામાું આવ્ય ું  
 

ભરેલી અરજીને અિીં મેઇલ કરો: નોવાન્ત િલે્થ, ધ્યાન જોગ: નાણાકીય સિાય, PO બૉક્સ 11549, વવન્સ્ટન સલેમ, NC 27116 


