संघीय गरीबी दिशानििेशहरूमा निर्ााररत बराबर वा कम्ती आय भएका व्यनिहरू
नििःशुल्क यो सेवाका पात्र हुन्छि्। कृ पया िानहिेनतर दिइएको तानिका हेिुाहोस्।
कृ पया िानहिेनतर दिइएको तानिका हेिुाहोस्।
आवेिि गिा, पनछनल्तर दिइएको आवेिि पूरा गरे र 740-592-9466 िम्बरमा फ्याक्स
गिुाहोस् वा आफ्िो आय िस्तावेजका साथ निम्न ठे गािामा पठाउिुहोस्:
OhioHealth O’Bleness Memorial Hospital
55 Hospital Drive
Athens, OH 45701

2018 संघीय गरीबी दिशानििेशहरू
पररवारको आकार

संघीय गरीबी दिशानििेशहरूमा निर्ााररत आयको 400% वा त्योभन्िा कम्ती आय
भएका र अन्य पात्रताहरू पूरा गिेहरूका िानग आथिथाक सहयोग उपिध र् छ।

वाथिषाक आय स्तर

1

$12,140

2

$16,460

3

$20,780

4

$25,100

प्रत्येक अनतररि
व्यनि

$4,320

आथिथाक सहयोग आवेिि भिे सुझावहरू
*कृ पया स्पष्ट िेनििेगरर छाप्नुहोस्। जेि पेिको प्रयोग िगिुा होिा।
*कु िै पनि प्रकोष्ठमा “उपिध र् छैि / िागु हुुँिि
ै ” िभिुा होिा।
* सच्याउिको िानग, कृ पया गित सूचिािाई एउटा र्कोिे काटेर, सठीक सूचिा िेख्नुहोस् र यो पररवतािको िानग छोटकरीमा हस्ताक्षर गिुाहोस् ।

कोष्ठक नववरण

नवस्तृत जािकारी

िाम/ठे गािा/फोि िम्बर

रोगीको िाम, ठे गािा र फोि िम्बर (क्षेत्रको कोड सनहत)

िाता संख्या

नववरणको पनहिो पृष्ठबाट िाता संख्या प्रनवष्ट गिुाहोस्। िाता संख्या उपिध र् छैि भिे,
यो कोष्ठकिाई िािी छोड्िुहोस्

पररवारका सिस्यहरूको िाम

िामद्वारा सूचीबद्ध गिुाहोस्, निकट पररवारका सिस्यहरू जसमा तपाईं स्वयम,
श्रीमाि/श्रीमनत, 18 वषा मुनिका (प्राकृ नतक वा पािेका) िािीहरू जो घरमा बसोवास
गिाछि्

उमेर

पररवारका प्रत्येक सिस्यको उमेर उिीरूको िामपनछ िेख्नुहोस्

सम्बन्र्

रोगीनसत यो व्यनिको के सम्बन्र् छ त्यो िेख्नुहोस्। उिाहरणको िानगिः श्रीमाि/श्रीमनत,
बच्चा (प्राकृ नतक वा पािेको), आदि

आयको स्रोत वा रोजगारिाताको िाम

यो व्यनिको रोजगारिाताको िाम वा आयको कु िै अन्य स्रोत िेख्नुहोस्। यसमा
बेरोजगारी, सामानजक सुरक्षा, भीए, पेन्सि आदि सामेि हुन्छि्

पाररश्रनमक/सबै आय प्राप्त गिा थानिएको नमनत

यो रोजगार थानिएको वा यहाुँ बोिाइएको नमनत, वा िाभ प्राप्त गिा थानिएको नमनत,
जस्तै बेरोजगार, सामानजक सुरक्षआ, सेवानिवृनि आदि िेख्नुहोस्

सेवाको नमनत वा
आवेििको नमनतभन्िा
3 महीिा पूवक
ा ो आय

सेवा वा आवेििको नमनतभन्िा 90 दििअनघ यो व्यनििे प्राप्त गरे को कु ि आयस्ताको
रकम प्रनवष्ट गिुाहोस्। 90 दििअनघ कु िै आयस्ता नथएि भिे 0 प्रनवष्ट गिुाहोस्

सेवाको नमनत वा
आवेििको नमनतभन्िा
12 महीिा पूवाको आय

तपाईंिे $0.00 आय िेिाउिु भएको छ भिे, तपाईंिाई
कसिे सहयोग दियो त्यसको ध यौहरा दििुहोस्

सेवा वा आवेििको नमनतभन्िा 12 महीिाअनघ यो व्यनििे प्राप्त गरे को कु ि आयस्ताको
रकम प्रनवष्ट गिुाहोस्। 12 महीिाअनघ कु िै आयस्ता नथएि भिे 0 प्रनवष्ट गिुाहोस्
सेवा वा आवेििको नमनतभन्िा 3 महीिाअनघ तपाईंको आय $0.00 नथयो भिे
तपाईंिाई कहाुँबाट समथाि प्राप्त भयो (तपाईंको समथाि गिे व्यनि (हरू) को/का िाम
र फोि िम्बरहरू िगायत) त्यसको वणाि दििुहोस्।
उिाहरणको िानगिः मेरा आमा-बुवािे मेरो सहयोग गिुाभयो– माका र जेि नस्मथ
614.111.1111

सम्पनिको मूल्य निर्ाारण

िातामा शेष रानश, बचत, 401के हरू, 403बीहरू, आईआरएहरू आदि कु िै उल्िेि
गिुाहोस्। सबै सम्पनिहरू जस्तै कार, बोट आदि उल्िेि गिुाहोस्। यीमध्य कु िै छैिि्
भिे, 0 प्रनवष्ट गिुाहोस्

महीिाको कु ि िचा

घर/भाडा भुिािी, कार भुिािी, उपयोनगता, भोजि आदिको कु ि रकम

आवेिकको हस्ताक्षर

आवेििमा नमनत हािेर हस्ताक्षर गिुाहोस्

ध्याि राख्नुहोस्: आवेििका साथ पठाइएका सबै िस्तावेजहरूको शीषामा िाता संख्या िेनिन्छ भन्ने सुनिनित गिुह
ा ोस्।
िस्तावेजहरूिाई स्टेपि िगिुा होिा।

यी उपायहरूको पाििा गिामा नवफिता वा एक अपूणा आवेिििे गिाा प्रदियािाई अगानड बढाउिमा अबेर हुिसक्छ।

