
 

I. बिरामीको जनसाब्यिकीि बििरण 

 

 बिरामीको नाम: _________________________________________________________ 

         (अबतिम)        (पबिलो)      (िीचको) 

                        __________________________________________________________ 

                       (सामाबजक सुरक्षा नम्िर)             (जतम बमबि) 

 

 उत्तरदािी व्यबिको नाम: ________________________________________________________________________________________________ 

                        (अबतिम)        (पबिलो)    (िीचको)    (सामाबजक सुरक्षा नम्िर)   (जतम बमबि) 

 ठेगाना: _______________________________________________________________________________________________________ 

             (मागग)           (सिर)     (राज्ि)     (बजप कोड) 

             ________________________________ 

(फोन) 

िपाईंल ेबिगिमा नोभातट िले्थ इतकपोरेसनको कुन ैपबन सुबिधास्थलमा (जस्ि ैनोभातट मेबडकल ग्रुप, प्रेबस्िटेररिन िबस्पटल, ब्रेबतस्िक कम्िुबनटी िबस्पटल, थोमसबभल मेबडकल सेतटर, फरबसथ 

मेबडकल सेतटर, आदद) आर्थथक सिाििाको लाबग आिेदन ददनुभएको छ?_____ छ _____ छैन  

िदद ददनभुएको छ भन,े आिदेन ददएको िा आिदेन स्िीकृि भएको बमबि उल्लखे गनुगिोस:् ______________ 

 

II. घरािसी जानकारी 

िैिाबिक बस्थबि (एउटामा गोलो 

लगाउनुिोस्) 
बििाबिि अबििाबिि सम्ितध बिच्छेद भएको पररिारका सदस्ििरूको कुल संयिा 

    

आबिि व्यबि(िरू)को नाम आबिि व्यबिको जतम बमबि 

  

  

III. रोजगारी/आम्दानी 

बिरामी/उत्तरदािी रोजगारदािा: 

माबसक कुल आम्दानीको रकम $ 

आम्दानीको स्रोि-कृपिा िालको अिस्थाको प्रमाणीकरण िा स्पष्टीकरण संलग्न गनुगिोस् 

जीिनसाथीको आम्दानी िा अति आिको स्रोि र माबसक कुल रकम $ 

कुल िार्थिक घरािसी आम्दानी $ 

िदद आम्दानी छैन भने, िपाईं आफ्नो जीबिका कसरी चलाउनहुुतछ? 

के िपाईंको सदिि िैंक खािा छ? िपाईंल ेगि ििगको करिरू बिनुगभिो? 

IV. बिमाको प्रमाणीकरण 

के िपाईंको रोजगारदािाल ेस्िास््ि बिमा प्रदान गरेको छ छ छैन 

िपाईंको कुन ैस्िास््ि बिमा छ छ छैन 

बिमा कम्पनीको नाम: 

िपाईं काम गनुगहुतछ? िो िोइन 

 

िदद िपाईं पबछल्लो 90 ददनमा िेरोजगार हुनुभएको िो भने, कृपिा बनम्न कुरािरू प्रदान गनुगिोस्: 

 

िपाईंको अबतिम रोजगारदािाको नाम र रोजगारीको बमबि: 

 

िपाईंको रोजगारदािाद्वारा प्रिोबजि बिमा िािक नाम ददनुिोस्: 

 

िपाईं COBRA लाभिरूको लाबग िोग्ि हुनुहुतछ? 

मैले प्रदान गरेको जानकारी मलाई थािा भएसम्म सााँचो छ भनेर प्रमाबणि गदगछु। असत्ि िा भ्रामक जानकारीले मलाईं कुनै पबन आर्थथक सिाििाको लाबग अिोग्ि िनाउने छ भनेर म िुझ्दछु। म प्रदान गररएको जानकारी 

सत्िापन गनग र बिबलङ र संकलनको लाबग आिश्िक पने कुनैपबन जानकारी प्रचबलि संघीि र राज्ि कानून िमोबजम खुलासा गनग अनुमबि ददतछु। कुनै पबन प्रकारको बनणगि गनुग पूिग आम्दानीको प्रमाणको आिश्िकिा पनग सक्छ। 

आम्दानीको स्िीकािग प्रमाणमा बनम्न पनग सक्छन् िर िबिम ैसीबमि छैनन्: पेचेक स्टििरूको प्रबि, गि ििगको कर बििरणीको प्रबि, िा रोजगारदािािाट िालको िलि र कािग समिको बििरण सबििको पत्र। 

कािागलि प्रिोजनको लाबग मात्र   

बिरामीको प्रकार _________________________ 

W/O रकम $____________________ 

S/A नबिजािरू: ________h/h $ ____________ 

सुबिधास्थल_____________________________ 

खािा नं.___________________________ 

मेबडकल रेकडग नं.__________________________ 



 
बिरामी/उत्तरदािीको िस्िाक्षर: बमबि: 

 

% संघीि गरीिीको स्िर: बनणगिको आधार: 

 

रटप्पणीिरू/सारांश: 

 

 

 

 

अतिरिािाग बलन ेव्यबिको 

िस्िाक्षर 

 

 

बमबि: 

प्रितधकको िस्िाक्षर 
 

 

बमबि: स्िीकृि अस्िीकृि 

डाइरेक्टरको िस्िाक्षर 
 

 

बमबि: स्िीकृि अस्िीकृि 

EVP/VP को िस्िाक्षर 
 

 

बमबि: स्िीकृि अस्िीकृि 

 

परूा गररएको आिदेन बनम्न ठेगानामा मले गनुगिोस:् नोभातट िले्थ, ATTN: आर्थथक सिाििा, PO BOX 11549, Winston Salem, NC 27116 


