
 
Iمریض کا طرز معاشرت . 

 
 مریض کا نام: _________________________________________________________     

 )درمیانہ(  )پہال(   )آخری(         

                                                                                                                          __________________________________________________________ 

     (SSN)                                               (DOB) 

 

 ضمانت دار کا نام: ________________________________________________________________________________________________       

 (DOB)                    (SSN)                       )درمیانہ(                             )پہال(               )آخری(                               

 _________پتہ: __________________________________________________________________________________________________        

 )زپ کوڈ(                                        )ریاست(                                    )شہر(                              )گلی(              

                                                                                                                                                                                      ________________________________  

 )فون(            

 ،Novant Medical Group، Presbyterian Hospital، Brunswick Community Hospitalسہولت )مثال کے طور پر،  Novant Health, Incکیا آپ نے ماضی میں کبھی بھی کسی 

Thomasville Medical Center، Forsyth Medical Center  ی ہے؟_____ ہاں _____ نہیں۔ د، وغیرہ( میں مالی تعاون کے لئے درخواست 

 ______________ اگر ہاں تو، درخواست یا منظوری کی تاریخ؟
 

IIگھریلو معلومات . 
 گھر میں کل لوگ علیحدہ شدہ غیر شادی شدہ شادی شدہ ازدواجی حیثیت )ایک کو گھیریں(

    

 کی تاریخ پیدائشمنحصر  کے نام منحصرین کے نام

  

  

III .مالزمت/آمدنی 

 مریض/ضمانت دار کے آجر:

 کل ماہانہ آمدنی کی رقم $

 کریں منسلک وضاحت یا تصدیق کی حال صورت موجودہ کرم براہ-آمدنی کا ذریعہ

 زوج یا دیگر ماہانہ ذریعہ اور کل ماہانہ رقم $

 کل ساالنہ مجموعی گھریلو آمدنی $

 اگر کوئی آمدنی نہیں تو، آپ خود کو کیسے سپورٹ کرتے ہیں؟ 

 کیا آپ نے پہلے کے سال کے لئے ٹیکس فائل کیا ہے؟ کیا آپکا کوئی فعال بینک اکاؤنٹ ہے؟

IVبیمہ تصدیق . 

 نہیں ہاں شورنس فراہم کرتا ہے؟کیا آپ کا آجر ہیلتھ ان

 نہیں ہاں کیا آپ کا کوئی ہیلتھ انشورنس ہے

 انشورنس کمپنی کا نام:

 نہیں ہاں کیا آپ مالزمت میں ہیں؟
 

 دنوں سے مالزمت میں نہیں ہیں تو، براہ کرم فراہم کریں: 90 گزشتہ اگر آپ
 

 کے آخری آجر کا نام اور مالزمت کی تاریخیں:  آپ
 

 کی زیر کفالت انشورنس کیریئر کا نام دیں: اپنے آجر 
 

 فوائد کے لئے اہل ہیں؟ COBRAکیا آپ 

 بل مطابق کے قوانین ریاستی اور فاقیو میں  گا۔ دے بنا نااہل لئے کے تعاون مالی بھی کسی مجھے معلومات کن گمراہ یا دہی دھوکہ کہ ہوں سمجھتی/سمجھتا میں ہیں۔ درست مطابق کے علم میرے معلومات فراہم کہ ہوں کرتی/کرتا تصدیق میں

 قبول قابل کا آمدنی  ہے۔ سکتی پڑ ضرورت کی ثبوت کے آمدنی قبل سے کرنے غور پر چیز بھی کسی ہوں۔ دیتا اختیار کا کرنے جاری کے معلومات بھی کسی ضروری لئے کے کرنے تصدیق کی معلومات شدہ فراہم لئے کے وصولی اور تیاری

   ذکرہو۔ کا گھنٹوں کے کام گیے کئے اور تنخواہ موجودہ میں جس خط کا آجر یا ریٹرن، ٹیکس کا سال آخری پرچیاں، کی پےچیک: ہے نہیں محدود کنلی ہے سکتا ہو ثبوت

 :تاریخ: دار ضمانت/مریض دستخط
 

 فیصلہ کی بنیاد: غربت:سطح % وفاقی 

 

 تبصرے/خالصہ:
 
 
 

 

 انٹرویو لینے والے کا دستخط
 
 

 تاریخ:

 یجر کا دستخطمین
 
 

 انکار شدہ منظور شدہ تاریخ:

 ڈائریکٹر کا دستخط
 
 

 انکار شدہ منظور شدہ تاریخ:

EVP/VP کا دستخط 
 
 

 انکار شدہ منظور شدہ تاریخ:

 

 Novant Health, ATTN :Financial Assistance, PO BOX 11549, Winston Salem, NC 27116: بھیجیں درخواست یہاں کردہ  مکمل

   صرف دفترکے استعمال کے لئے

 مریض کی قسم_________________________

W/O ______________________$ کی رقم 

S/A ________ :کے نتائجh/h ____________ $ 

 سہولت _____________________________

 اکاؤنٹ #___________________________

 ___میڈ. رسید#_______________________


