
એટેચમેન્ટ A 

નાણાાંકીય સહાય અરજી 

આજની તારીખ 

___/___/___ 

આજનો સમય 

: 
હાલનો દદી? 

  હા   ના 

આમની દ્વારા સાંદર્ભિત: 

તમારા વવશનેી માવહતી 

અટક પ્રથમ નામ મધ્ય નામ જન્મ તારીખ 

___/___/___ 
ઘરન ાં સરનામ ાં શહેર રાજ્ય વિપ કોડ 

જાવત 

 પ રૂષ    સ્ત્રી 

વૈવાવહક વસ્ત્થવત 

 M  S  D  W  UNK 

ઘરનો ફોન 

(  )  -
સામાવજક સ રક્ષા નાં. 

ય એસ નાગરરક 

 હા          ના   

કાયમી વનવાસી 

 હા          ના   

રટપ્પણી 

રોજગાર માવહતી 

વનયોક્તાન ાં નામ કાયાિલયનો ફોન 

(  )  -
વ્યવસાય 

વનયોક્તાન ાં સરનામ ાં શહેર રાજ્ય વિપ કોડ 

ઘરનાાં સભ્યો 

નામ ઉંમર સાંબાંધ 

નામ ઉંમર સાંબાંધ 

નામ ઉંમર સાંબાંધ 

નામ ઉંમર સાંબાંધ 

નામ ઉંમર સાંબાંધ 

નામ ઉંમર સાંબાંધ 

નામ ઉંમર સાંબાંધ 

નામ ઉંમર સાંબાંધ 

અન્ય સહાય માવહતી 

શ ાં તમે તબીબી સહાય માટે અરજી કરી છે? 

 હા   ના  

હા હોય તો, તમે અરજી કરલે

તારીખ કઈ હતી? 

___/___/___

હા હોય તો, વનધાિરણ શ ાં હત ાં? 

 સ્ત્વીકારેલ   નકારેલ 

રટપ્પણી 

શ ાં તમે કોઈપણ પ્રકારની રાજ્ય અથવા દેશ સહાયતા મેળવી રહ્ાાં છો? 

 હા   ના 

હા હોય તો, કયા પ્રકારની? 

અલ્પવીવમત માવહતી 

શ ાં તમે અપૂરતા વીમા કવરજેને લીધે સહાય મેળવવાની વવનાંતી કરી રહ્ાાં છો?  હા   ના 

વીમા માવહતી 

વીમા કરેરયર 1 વીમા કરેરયર 2 
વીમાન ાં નામ વીમાન ાં નામ 

ID # સમહૂ# ID # સમહૂ# 

સબ્સ્કસ્ત્રાઇબરન ાં નામ સબ્સ્કસ્ત્રાઇબરન ાં નામ 

વીમાનો ફોન # 

(  )  -
એક્સ્ત્ટેંશન વીમાનો ફોન # 

(  )  -
એક્સ્ત્ટેંશન 



એટેચમેન્ટ A: 

નાણાાંકીય સહાય અરજી પૃષ્ઠ 2 

તમામ સ્ત્રોતોમાાંથી તમારી માવસક આવક અને અસ્ત્કયામતોની રકમ સૂવચબદ્ધ કરો.  તમને કદાચ આવક, અસ્કયામતો અને ખચાાઓનો પરુાવો પરૂો પાડવાની જરૂર પડી 
શકે છે.  જો તમારી કોઈ આવક ન હોય, તો કૃપા કરી તમને રહઠેાણ અને ભોજન પરૂા પાડતા વ્યક્તત પાસેથી એક આધાર પત્ર પરુૂું પાડો.

I. કૌટ ાંવબક આવક માવસક રકમ II. પ્રવાહી અસ્ત્કયામતો ચાલ  વસલક 

 રોજગાર $  તપાસી ખાત ાં $ 

 વનવવૃિ/પને્શન લાભો $  બચત ખાત ાં $ 

 સામાવજક સ રક્ષા લાભો $  સ્ત્ટૉક્સ $ 

 જાહરે સહાય લાભો $  બૉન્્સ $ 

 બરેોજગારીના લાભો $  રડપૉવિટના પ્રમાણપરો (CD) $ 

 વેટરન્સ લાભો $  મની માકેટ ફાંડ $ 

 વનવાિહ ખચિ $  અન્ય ખાતાઓ $ 

 ભાડાકીય વમલકત આવક $  અન્ય ખાતાઓ $ 

 હડતાલના લાભો $  અન્ય ખાતાઓ $ 

 લશ્કરી ફાળવણી $  અન્ય ખાતાઓ $ 

 ફામિ અથવા સ્ત્વ રોજગાર $  અન્ય ખાતાઓ $ 

 અન્ય આવક સ્ત્રોત $  અન્ય ખાતાઓ $ 

ક લ $ ક લ $ 

III. અન્ય અસ્ત્કયામતો 

તમામ સ્ત્રોતોમાાંથી તમારા માવસક આવકની રકમ સૂવચબદ્ધ કરો.  તમને કદાચ આવક, અસ્કયામતો અને ખચાાઓનો પરુાવો પરૂો પાડવાની જરૂર પડી શકે છે.  જો તમારી કોઈ 
આવક ન હોય, તો તમને રહઠેાણ અને ભોજન પરૂા પાડતા વ્યક્તત પાસેથી એક આધાર પત્ર પરુૂું પાડો.

 ઘર 
લોન વસલક 

$ 

અાંદાવજત કકાંમત 

$ 

 ઑટોમોબાઇલ 
વાહનની બનાવટ વષિ અાંદાવજત કકાંમત 

$ 

 અવતરરક્ત વાહન 
વાહનની બનાવટ વષિ અાંદાવજત કકાંમત 

$ 

 અવતરરક્ત વાહન 
વાહનની બનાવટ વષિ અાંદાવજત કકાંમત 

$ 

 અન્ય વમલકત 
વમલકતનો પ્રકાર અાંદાવજત કકાંમત 

$ 

ક લ $ 

IV.  માવસક ખચિ રકમ રકમ 

 ભાડ ાં $  આરોગ્ય વીમો $ 

 ગીરો $  આરોગ્ય વીમો (અન્ય) $ 

 કાર ચ કવણી $  અન્ય તબીબી ખચિ $ 

 કાર ચ કવણી (અન્ય વાહન) $  તબીબી ખચિ $ 

 કાર ચ કવણી (અન્ય વાહન) $  અન્ય તબીબી ખચિ $ 

 કાર વીમો $  અન્ય તબીબી ખચિ $ 

 રરેડટ કાડિ (અન્ય) $  અન્ય તબીબી ખચિ $ 

 રરેડટ કાડિ (અન્ય) $  બીજા ખચાિ $ 

 રરેડટ કાડિ (અન્ય) $  બીજા ખચાિ $ 

 રરેડટ કાડિ (અન્ય) $  બીજા ખચાિ $ 

ક લ $ ક લ $ 

રવજસ્ત્રાર રટપ્પણી 

શ ાં તમારા કોઇ અન્ય વણચકૂવાયલે તબીબી વબલો છે? 

 હા   ના હા હોય તો, કઈ સવેા માટ?ે 

સવેા 

શ ાં તમ ેકોઈ માવસક ચ કવણી યોજનાની વ્યવસ્ત્થા કરી છે? 

 હા   ના હા હોય તો, માવસક ચ કવણી કટેલી છે? 

માવસક ચ કવણી 

$ 

જો તમે હૉવસ્ત્પટલ અથવા તેના સાંયોજકોને વધારાની નાણાાંકીય સહાય વવસ્ત્તારવાની વવનાંતી કરો તો, એક પરૂક નનધાારણ કરવા માટે હૉક્સ્પટલ અથવા સુંયોજક વધારાના માહહતીની નવનુંતી 
કરી શકે છે.  આ ફૉમા પર સહી કરીને, તમે પ્રમાણણત કરો છો કે પરૂી પાડેલ માહહતી સાચી છે અને માહહતીમાું કોોઈપણ બદલ કરવામાાં આવે તો બદલ કરવાના 10 હદવસોમાું હૉક્સ્પટલ 
અથવા સુંયોજકને જાણ કરવા માટે સુંમત છો.
____________________________________________________________       ___________________________________ 

અરજદારની સહી  તારીખ
____________________________________________________________       

દદી સાથેનો સાંબાંધ 



એટેચમેન્ટ B: 

ડાઇમેન્શન્સ હેલ્થકેર વસસ્ત્ટમ 
ફાઇનાવન્સયલ કાઉવન્સલીંગ રફેરલ ફૉમિ 

આજની તારીખ: _____/_____/_____ રફવિવશયન: 

ખાતાની માવહતી 

તબીબી રકેોડિ નાં. ખાતા નાં. વવભાગ વવનાંતી કરલે નોંધણી પ્રકાર: 

 વન-ડે  રરકકરાંગ

સારવારની વવનાંતી કરલે તારીખો 

વક્લવનક પ્રારાંભ તારીખ: 
____/____/____ 

વક્લવનક સમાવપ્ત 

તારીખ: ____/____/___ 
મ લાકાતોની સાં.: 

મ લાકાતોની સાંખ્યા તપાસો : 

1,     2,     3,     4,     5. 

દદીની માવહતી 
અટક પ્રથમ નામ જન્મ તારીખ  

(         )         - 

જાવત:   પ રૂષ    સ્ત્રી 

વવૈાવહક વસ્ત્થવત રદવસનો ટવેલફોન (સવારના 9:00 વાગ્યાથી – સાાંજના 5:00 વાગ્યા 
સધુી) 

 (         )         - 

સાાંજનો ટવેલફોન  (સાાંજના 5:00 વાગ્યાથી – રાતના 8:00 વાગ્યા 
સધુી) 

(         )         - 

વનદાન (કોઈ સ્થથતત/પોથટ નહીં)
વનદાન/મખુ્ય ફરરયાદ 

દદી વનયોક્તા માવહતી 
વનયોક્તાન ાં નામ રદવસનો ટવેલફોન (સવારના 9:00 વાગ્યાથી – સાાંજના 5:00 વાગ્યા 

સધુી) 

(         )         - 

વનયોક્તા સરનામા ાં લાઇન 1 

વનયોક્તા સરનામા ાં લાઇન 2 

વીમા માવહતી રફેરલ માવહતી 

વીમા કરેરયર રફેરલ 

સ્ત્વ-ચકુવણી 
વીમાન ાં નામ પ્રવશે અગ્રતા 

  ઉભરતાાં  અજિન્ટ (ડાયરેક્ટ)   વૈકવલ્પક 

ID # 
સમહૂ# શ ાં નાણાાંકીય સહાય અરજી શરૂ કરવામા ાં આવી છે? 

 હા,   ના 

તારીખ 

_____/______/_____ 

સબ્સ્કસ્ત્રાઇબરન ાં નામ શ ાં Medicaid અરજી શરૂ કરવામાાં આવી છે?

 હા,          ના 

તારીખ 

_____/______/_____ 

વીમાનો ફોન # 

(         )         - 
એક્સ્ત્ટેંશન રેફરલ કારણ 

કો-પે મદુ્દો, કો-ઇન્સ મદુ્દો,  S/P રડપૉવિટ મ દ્દો 

અવધકવૃત નાંબર આમની દ્વારા અવધકતૃ આમની દ્વારા સાંદર્ભિત

વૉક-ઇન દદી  અન્ય 

શ ાં સ્ત્વ ચ કવણીનો અાંદાજ થઈ ગયો? 

 હા   ના 

સ્ત્વ ચ કવણીના અાંદાજાની રકમ શ ાં પ્રોવનેા આરોગ્ય દ્વારા આાંતરરક રૂપ ેસાંદર્ભિત છે? 

 હા  ના 

વવભાગ 

  કપાતપાર?   સહ- 

ચકુવણી?

રકમ 
“ના” હોય તો,  રેફરલ સ્ત્રોત: 

માર FIC તવભાગના ઉપયોગ માટે જ :

આમની દ્વારા સ્ત્વીકતૃ : ઑરફસન ેઆપલે તારીખ : ___/____/___ 

રદીકરણ કારણ : વવનાંતીની તારીખ : ___/____/___ 

રટપ્પણીઓ : 


