आ�थर्क सहायता कायर्क्रमका ला�ग आवेदन
कृपया आवेदन भनह
र् ोस ् र �नम्न आवश्यक कागजात संलग्न गरे र यो आवेदन �फतार् गनुह
र् ोस ्:
ुर् ोस ्, हस्ता�र गनुह
• आय (तपा�ले हालसालै प्राप्त गनुर् हुने �नम्न कागजातहरू स�हत):

घरमा बस्ने �बरामी, �बरामीको जीवनसाथी, �बरामीको ग्यारे न्टर (21 बषर्भन्दा कम उमेर भएका बच्चाका आमाबुबा (हरू)) स�हत

सबै आवेदन गन� व्यिक्तहरूका ला�ग हालसालैको व�षर्क करका 2 भक्
ु तानी स्टबका प्र�त�ल�प वा W-2 फारमको प्र�त�ल�प।

सामािजक सुर�ा/सामािजक अशक्तताको सुर�ा वा अन्य कुनै प�न अ�त�रक्त घरे लू आयको दस्तावेज।

• बन्धक/भाडाका �बलको प्र�त�ल�प।
• तपा�ले �च�कत्सा सहायताका ला�ग आवेदन गनभ
ुर् एको भएमा तपा�को स्वीकृ�त वा अस्वीकृ�त पत्रको प्र�त�ल�प।

तपा� कुनै पिन िनम्न आवश्यक कागजातहरू आपिू तर् गनर् असक्षम हुनभ
र् ोस ्।
ु एमा, कृपया संलग्न फारम FAF 116 भनुह

�बरामीको जानकार�
थर नाम:

प�हलो:

सामािजक सरु �ा #:

M.I.:

जन्म �म�त:

ग्यारे न्टर (िजम्मेवार पाट�) य�द �बरामी नै हो भने भाग II मा जानुहोस ्, अन्यथा सबै �ेत्रहरू पूरा गनह
ुर् ोस ्।
थर नाम:

प�हलो:

सामािजक सरु �ा #:

M.I.:

जन्म �म�त:

�बरामीसँग सम्बन्ध:

भाग II (हालको वषर्मा फाइल ग�रएको W-2 फारम (हरू) को प्र�त�ल�प वा अिन्तम दई
ु भुक्तानी ग�रएको चेकका स्टबहरू आवश्यक छ)
सडक ठे गाना:

Apt:

शहर:
घरको फोन:

राज्य:
(

िजप:
मोबाइल फोन: (

)

वैवा�हक िस्थ�त:

)

रोजगारदाताको नाम र ठे गाना:
मा�सक कुल आम्दानी:

मा�सक शद्
ु ध आम्दानी:

$

िस्थ�त/शीषर्क:

$

हालको रोजगारको लम्बाई:

के तपाई संयुक्त राज्य अमे�रकाको कानूनी �नवासी हुनुहुन्छ:

हो 

होइन 

जीवनसाथी

प�हलो:

थर नाम:

M.I.:
फोन #:

रोजगारदाताको नाम/ठे गाना:
रोजगारको लम्बाई:

िस्थ�त/शीषर्क:
मा�सक कुल आम्दानी:

मा�सक शद्
ु ध आम्दानी:

$

$

घरे लु जानकार� (स्वयं वा जीवनसाथी बाहे क घरका सबै व्यिक्तको नाम र जन्म �म�त)
नाम:

जन्म �म�त:

�बरामीसँग सम्बन्ध:

नाम:

जन्म �म�त:

�बरामीसँग सम्बन्ध:

नाम:

जन्म �म�त:

�बरामीसँग सम्बन्ध:

नाम:

जन्म �म�त:

�बरामीसँग सम्बन्ध:

नाम:

जन्म �म�त:

�बरामीसँग सम्बन्ध:

थप घरे लु आम्दानी

खाताको रकम जाँच गद� :

मा�सक बेरोजगार�को रकम:

बचत खाताको रकम:

मा�सक सामािजक सुर�ाको रकम:

सावर्ज�नक सहायता/खाद्य �टकटहरू:

मा�सक श्र�मक ��तपू�तर् रकम:

मा�सक बाल सहायता रा�श:

अन्य:

मा�सक खचर् (बन्धक/भाडा भुक्तानीको प्र�त�ल�प आवश्यक छ)
बन्धक/भाडाको भुक्तानी:

केबल:

उपयो�गताहरू:

�भसा:

टे �लफोन:

मास्टरकाडर्:

मोबाइल फोन:

�वभागीय भण्डार:

कार भुक्तानी:

अन्य:

स्वास्थ्य बीमाको जानकार�

(मे�डकल सहायताको स्वीकृ�त वा अस्वीकार पत्रको प्र�त�ल�प आवश्यक छ)

कम्पनीको नाम:
तपा�ले �च�कत्सा सहयोगका ला�ग आवेदन �दनुभएको छ:
कहाँ:

छ

होइन 

लागू हुने �म�त:

क�हले:

मुद्दा कायर्कतार्को नाम र फोन:

अस्वीकारको प�रणाम/कारण:
अशक्तताको जानकार�
हो 

�बरामी अस�म छ:

होइन 

�च�कत्सकको नाम:

अशक्ताको समयाव�ध:
�च�कत्सकको फोन नम्बर:

तेस्रो प�को दा�यत्व (वाहन दघ
र् ना, श्र�मक ��तप�ू तर्, शार��रक चोट वा अन्य कानन
ु ट
ू ी दावी)
वाहन दघ
र् नाको कारण भएको चोटपटक/�बरामी
ु ट

हो 

होइन 

घटनाको �म�त:

तपाईको कायर्स्थलमा चोटपटक/�बमार� भएको छ?

हो 

होइन 

घटनाको �म�त:

अपराधको कारण भएको चोटपटक/�बरामी हो?

हो 

होइन 

घटनाको �म�त:

कानुनी कारबाह�को प�रणाम स्वरूप भएको चोटपटक/�बरामी हो?

हो 

होइन 

घटनाको �म�त:

भक्
ु ासा गनर्
ु तानीका सबै माध्यम समाप्त नभएसम्म आ�थर्क सहयोगका ला�ग तेस्रो प� दा�यत्वको दावी अयोग्य हुने छ। कुनै प�न तेस्रो प� दा�यत्व दावीसँग सम्बिन्धत जानकार� खल
नसक्नाले �बरामीलाई आ�थर्क सहयोगका ला�ग अयोग्य ठान्दछ।

म घोषणा गदर् छु �क मैले यो आवेदन जाँच गरे को छु र मेरो सकेसम्म �ानअनुसार यसमा भएको वा UMMS लाई प्रदान ग�रएको जानकार� र यसका

अभ्यासहरू सह�, र पण
ू र् छन ्। म बझ्
ु छु �क यस जानकार�को गलत प्रयोग गनार्ले मलाई प्रदान गनर् स�कने कुनै प�न आ�थर्क सहयोगलाई रद्द गनर् सक्छ र म
सबै �च�कत्सा शुल्कहरूका ला�ग उ�रदायी हुने छु। यस अनुरोधमा हस्ता�र गर� पेश गरे र म UMMS र यसका सु�वधाहरूलाई मेरो क्रे�डट फाइलको समी�ा
गन� स�हत मेरो �व�ीय सहयोगका ला�ग आवश्यकताको �नधार्रण गनर् अनम
ु �त �दन्छु। म यो जानकार� जार� गनर् वा खुलासा गनर्का ला�ग UMMS लाई मेरो

�च�कत्सकले प्रदान गरे का �बलहरूमा सहयोग गरे को प्र�त�क्रयाको रूपमा मेरो �व�ीय िस्थ�तको मूल्याङ्कन गनर् अनुम�त �दन्छु। म बझ्
ु छु �क यो आवेदनको
प्र�क्रया भइरहे को बेला मेरो आय वा सम्प��को बारे UMMS लाई िस्थ�त प�रवतर्न गरे को सल्लाह �दने मेरो िजम्मेवार� हो।

�बरामी/ग्यारे न्टरको हस्ता�र

�म�त

जीवनसाथीको हस्ता�र

�म�त

तपा�सँग केह� प्रश्नहरू भएमा वा यो आवेदन पूरा गनर् सहयोग आवश्यक भएमा, कृपया आ�थर्क सहायता �वभागलाई कल गनह
ुर् ोस ्। (410) 821-4140,

सोमबारदे �ख शक्र
ु बार, �बहान 8:00 बजेदे�ख – बेलक
ु ा 4:30 बजेसम्म। यस आवेदनलाई आवश्यक कागजात संलग्न गरे र तलको ठे गानामा मेल गनह
ुर् ोस ्:
UMMS, 11311 McCormick Rd, Suite 230, Hunt Valley, MD 21031.

