ਿਨਊ ਜਰਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦ.ਖਭਾਲ ਸਹਾਇਤਾ 23ਗਰਾਮ

ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ
ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬ9ਤ, ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਬ9ਤ, ਅਤ. ਸ<ਪ=ਤੀਆਂ ਦਾ ਸਬ9ਤ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦ. ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹA।
ਸਾਰ. ਮ<ਗ. ਗਏ ਦਸਤਾਵ.ਜE ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਇ=ਥ. ਭ.ਜ3: JFKMC, 65 James St. Edison, NJ 08820 A<n: Admi=ng Department
ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵ.ਜ਼ ਨਾ ਭ.ਜ3 ਿਕਉਂਿਕ ਇਨHE I ਵਾਪਸ ਨਹJ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ

ਸ,ਕਸ਼ਨ I—ਿਨ1ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
1. ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨ5

2. ਸਮਾਜਕ ਸuਰ1ਿਖਆ ਨ9ਬਰ

(ਆਿਖਰਲਾ ਨE)

(ਪਿਹਲਾ ਨE)

3. ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ

ਮਹੀਨਾ

ਿਦਨ

ਸਾਲ

(ਐਮ.ਆਈ.)

4. ਸ<ਵਾ ਦੀ ਸ਼uਰ>ਆਤੀ ਤਾਰੀਖ

5. ਸ<ਵਾ ਦੀ ਬ<ਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਖ

ਮਹੀਨਾ

ਮਹੀਨਾ

ਿਦਨ

ਸਾਲ

6. ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਗਲੀ ਦਾ ਪਤਾ

ਿਦਨ

ਸਾਲ

7. ਟ,ਲੀਫBਨ ਨ9ਬਰ

8. ਸ਼ਿਹਰ, D5ਤ ਅਤ< ਿਜ਼ਪ ਕBਡ

9. ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ*
# ਨE

10. ਅਮ<ਿਰਕਾ ਦੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ
ਹ5

ਨਹI

ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ

11. ਿਨਊ ਜਰਸੀ ਦ< D5ਤ ਿਵ1ਚ 3-ਮਹੀਨ< ਦੀ
ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬ>ਤ

ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀ

ਹ5

12. ਗਰ9ਟਰ ਦਾ ਨ5 (ਜ< ਮਰੀਜ਼ ਤJ ਵ1ਖ ਹ,)/ਹBਰ

ਸ,ਕਸ਼ਨ II—ਸ9ਪ1ਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨਦ9ਡ
13. ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸ9ਪ1ਤੀਆਂ:
14. ਪਿਰਵਾਰਕ ਸ9ਪ1ਤੀਆਂ:
15. ਸ9ਪ1ਤੀਆਂ ਿਵ1ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹ,:

ਨਹI

A. ਨਕਦ
B. ਬ1ਚਤ ਖਾਤ<
C. ਚ,ਿਕ9ਗ ਖਾਤ<
D. ਜਮL5 ਖਾਿਤਆਂ /I.R.A.s ਦ< Dਮਾਣ-ਪ1ਤਰ
E. ਿਰਅਲ ਐਸਟ<ਟ ਿਵ1ਚ ਇਕਿਵਟੀ (ਮu1ਖ
ਿਰਹਾਇਸ਼ ਤJ ਇਲਾਵਾ)
F. ਦ>ਜੀਆਂ ਸ9ਪ1ਤੀਆਂ (ਟN<ਸ਼ਰੀ ਿਬ1ਲ, ਨ,ਗBਿਸ਼ਏਬਲ
ਪ<ਪਰ, ਕਾਰਪBਰ<ਟ ਸਟਾਕ ਅਤ< ਬ5ਡ)
G. ਕu1ਲ
ਕu1ਲ
*ਪਿਰਵਾਰ ਦ. ਆਕਾਰ ਿਵ=ਚ ਤuਸJ ਖuਦ, ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਅਤ. ਕ3ਈ ਨਾਬਾਲਗ ਬ=ਚ. ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗਰਭਵਤੀ ਮਿਹਲਾ I ਦ3 ਜੀਆਂ ਦ. ਰ9ਪ ਿਵ=ਚ ਮ<ਿਨਆ ਜਾਏਗਾ।
ਹਸਪਤਾਲ ਦ<ਖਭਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯBਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦ< ਸਮR, ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤ< ਸ9ਪ1ਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤ<ਮਾਲ, ਿਵਅਸਕ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਹ,; ਮ5-ਿਪਓ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤ< ਸ9ਪ1ਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤ<ਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ,

ਸ,ਕਸ਼ਨ III—ਆਮਦਨੀ ਦ< ਮਾਪਦ9ਡ
•
•

ਹਸਪਤਾਲ ਦ<ਖਭਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯBਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦ< ਸਮR, ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤ< ਸ9ਪ1ਤੀਆਂ ਦਾ
ਇਸਤ<ਮਾਲ, ਿਵਅਸਕ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ,; ਮ5-ਿਪਓ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤ< ਸ9ਪ1ਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤ<ਮਾਲ, ਇ1ਕ ਨਾਬਾਲਗ
ਬ1ਚ< ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ,।

•

ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦ. ਨਾਲ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਬ9ਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹA।

•

ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਸ.ਵਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤP ਬਾਰ੍ਹE ਮਹੀਿਨਆਂ, ਿਤ<ਨ ਮਹੀਿਨਆਂ, ਜE ਇ=ਕ ਮਹੀਨ. ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦ. ਆਧਾਰ ਤ. ਲਗਾਇਆ
ਜEਦਾ ਹA।

•

ਮਰੀਜ਼/ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਕu=ਲ ਆਮਦਨੀ, ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਤP ਘ=ਟ ਦ. ਬਰਾਬਰ ਹA:

ਿਪਛਲ. 12 ਮਹੀਨ.

ਜE

ਿਪਛਲ. 3 ਮਹੀਨ. (x 4)

16. ਆਮਦਨੀ ਦ< ਸਰBਤ
A. ਕਟUਤੀਆਂ ਤJ ਪਿਹਲ5 ਤਨਖਾਹ5/ਿਮਹਨਤਾਨ<
B. ਜਨ ਸਹਾਇਤਾ
C. ਸਮਾਜਕ ਸuਰ1ਿਖਆ ਦ< ਫਾਇਦ<
D. ਬ<ਰuਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤ< ਵਰਕਰ5 ਦ< ਮuਆਵਜ<
E. ਵ,ਟਰਨ5 ਦ< ਲਾਭ

ਜE

ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ

ਿਪਛਲਾ 1 ਮਹੀਨਾ (x 12)

ਮਹੀਨਾਵਾਰ

ਸਲਾਨਾ

F.

ਐਿਲਮBਨੀ/ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ

G. ਹBਰ ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ
H. ਪ,ਨਸ਼ਨ ਭuਗਤਾਨ
I.

ਬੀਮਾ ਜ5 ਐਨ>ਅਟੀ ਭuਗਤਾਨ

J.

ਿਡਵੀਡ9ਡ/ਿਵਆਜ਼

K. ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ
L.

ਕu1ਲ ਕਾਰBਬਾਰੀ ਆਮਦਨੀ (ਸਵ,-ਰuਜ਼ਗਾਰ/ਿਨਰਪ1ਖ ਸਰBਤ
ਦuਆਰਾ Dਮਾਿਣਤ)

M. ਹBਰ (ਹੜਤਾਲ ਲਾਭ, ਿਸਖਲਾਈ ਭ1ਤ<, ਸ,ਨਾ ਪਿਰਵਾਰ
ਅਲਾਟਮXਟ, ਸ9ਪਤੀਆਂ ਅਤ< ਟNਸਟ5 ਤJ ਆਮਦਨੀ)
N. ਕu1ਲ

ਸ,ਕਸ਼ਨ IV—ਿਬਨ,ਕਾਰ ਦuਆਰਾ Dਮਾਣੀਕਰਨ
ਮV ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹE ਿਕ ਮ.ਰ. ਦuਆਰਾ ਿਦ=ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਢuਕਵY ਿਸਹਤ ਦ.ਖਭਾਲ ਕYਦਰ ਅਤ. ਸ<ਘੀ ਅਤ./ਜE 2Eਤਕ ਸਰਕਾਰE ਦuਆਰਾ
2ਮਾਣੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹA। ਇਨHE ਤ=ਥE I ਜਾਣ-ਬ9ਝ ਕ. ਤ3ੜ-ਮਰ3ੜ ਕ. ਪ.ਸ਼ ਕਰਨ ਤ. ਮV ਹਸਪਤਾਲ ਦ. ਸਾਰ. ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਿਜ<ਮ.ਵਾਰ ਹ3ਵEਗਾ/
ਗੀ ਅਤ. ਮAI ਅਪਰਾਧਕ ਅਤ. ਿਸਵਲ ਜ਼ਰਮਾਨ. ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦ. ਹਨ।
ਜ. ਿਸਹਤ ਦ.ਖਭਾਲ ਕYਦਰ ਦuਆਰਾ ਇਸਦੀ ਬ.ਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜEਦੀ ਹA, ਤE ਮV ਹਸਪਤਾਲ ਿਬ=ਲ ਦ. ਭuਗਤਾਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜE ਿਨ=ਜੀ ਡਾਕਟਰੀ ਬੀਮ. ਲਈ
ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਆਂਗਾ/ਗੀ।
ਮV 2ਮਾਿਣਤ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹE ਿਕ ਮ.ਰ. ਪਿਰਵਾਰ ਦ. ਆਕਾਰ, ਆਮਦਨੀ, ਅਤ. ਸ<ਪ=ਤੀਆਂ ਬਾਰ. ਉ\ਪਰਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ=ਚੀ ਅਤ. ਸਹੀ ਹA।
ਮV ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹE ਿਕ ਮ.ਰੀ ਆਮਦਨੀ ਜE ਸ<ਪ=ਤੀਆਂ ਦ. ਸਬ<ਧ ਿਵ=ਚ ਸਿਥਤੀ ਿਵ=ਚ ਿਕਸ. ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ I ਸ9ਿਚਤ ਕਰਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ
ਿਜ<ਮ.ਵਾਰੀ ਹA।

17. ਮਰੀਜ਼ ਜ5 ਗਰ9ਟਰ ਦ< ਹਸਤਾਖਰ

18. ਤਾਰੀਖ

