संघीय ग�रबी �नद� �शकाले तोकेको रकम बराबर वा सोभन्द कम

संघीय ग�रबी �नद� �शका 2019

आय भएका व्यिक्त �न:शुल् सेवाहरूक ला�ग योग् हुन्छ न्

प�रवार सङ्ख्

कृपया दायाँपट्टी ता�लका हे नु्
र होस्

वा�षर् आयस्त

1

$12,490

आवेदन �दन पछा�डपट् रहे को आवेदन भरे र 614-566-6080 मा फ्याक गन्
ुर होस वा आफ्न

2

$16,910

3

$21,330

�नम् ठे गानामा पठाउनुहोस ्:

4

$25,750

हरे क थपव्यिक

$4,420

आय दे खाउने कागजातहर स�हत आवेदन फारामलाई
OhioHealth Financial Assistance
P.O. Box 7527
Dublin, OH 43016

संघीय ग�रबी �नद� �शकाले तोकेको आयस्तरक 400% वा सोभन्द कम

आय भएका र अन् योग्यत पुगेका व्यिक्तहरू आ�थर् सहायता उपलब् ््

आ�थर् सहायताको आवेदन फारम भदार �वचार परु य
् ाउनुपन� कुराहर
*कृपया बलपोइन् पेनले अ�र �च�नने गर� लेख्नुहोस ् जेल पेनको प्रय नगन्
ुर होस्
*कुनै प�न भन� ठाउँ मा “N/A” नलेख्नुहोस्

* सच्याउनक ला�ग कृपया गलतजानकार�लाई एउटा लाइनले काट्नुहोस, सह� जानकार� लेख्नुहोस र सच्याएक ठाउँ मा आफ्न नाम
र थरको प�हलो अ�र लेख्नुहोस्

भन� ठाउँ को �ववरण
नाम/ठे गाना/फोन नम्ब
खाता नम्ब

�ववरणहर

�बरामीको नाम, ठे गाना र फोन नम्ब (ए�रया कोड स�हत)
आवेदनको अ�घिल्त रहे को खाता नम्ब लेख्नुहोस खाता नम्ब छै न भने उक् बाकसलाई
खाल� छोड्नुहोस

आफ्न, आफ्न जीवनसाथी, आफूसँगै घरमा बस्न 18 वषर मु�नका आफ्न बालबा�लकाहर
प�रवारका सदस्यहरू नाम

(आफ्न कोखबाट जन्मेक वा धमर सन्ता) स�हत साख्ख नाता पन� प�रवारका अन्
सदस्यहरू नाम
लेख्नुहोस

उमेर
नाता
आयस्र वा रोजगारदाताको नाम

प�रवारका हरे क सदस्यक नामको पछा�ड उमेर प�न लेख्नुहोस

व्यिक्त �बरामीसँग पन� नाता लेख्नुहोस उदाहरणका ला�ग: आफै, जीवनसाथी,
बच्च(आफ्न कोखबाट जन्मेक वा धमर सन्ता), आ�द।

यो व्यिक्त रोजगारदाताको नाम वा आयको अन् स्र लेख्नुहोस् यसमा बेरोजगार�
भत्त, सामािजक सरु �ा भत्त, VA, पेन्स, आ�द पदर ्छ न्

सबै आयस्रोत काममा �नयुक् भएको/काम सुर

यो काम सुर गरे को वा यसमा �नयुिक् भएको �म�त, वा बेरोजगार� भत्त, सामािजक सुर�ा

�नम् �म�तभन्द प�हलेको 3 म�हनाको आय:

सेवा �लएको वा आवेदन �दएको �म�तभन्द प�हले हरे क व्यिक्त प्रा गरे को 90 �दनको

आवेदन �दएको �म�त

भएको छै न भने 0 लेख्नुहोस

गरे को �म�त

सेवा �लएको �म�त वा

भत्त, अवकाश जस्त �व�भन् लाभहर प्रा गनर थालेको �म�त।

कुल रकम लेख्नुहोस् सेवा �लएको �म�तभन्द 90 �दन प�हलेसम् कुनै आय

�नम् �म�तभन्द प�हलेको 12 म�हनाको आय:

सेवा �लएको वा आवेदन �दएको �म�तभन्द प�हले हरे क व्यिक्त प्रा गरे को 12 म�हनाको

आवेदन �दएको �म�त

भएको छै न भने 0 लेख्नुहोस

सेवा �लएको �म�त वा

कुल रकम लेख्नुहोस् सेवा �लएको �म�तभन्द 12 म�हना प�हले कुनै आय

तपा�ले आय उल्ले गनु्पन
र
ठाउँ मा $0.00 लेख्नुभय
भने, त्य�तन्ज तपा�लाई कसर� सहायता प्रा
भइरहे को �थयो वणर् गन्होस
ुर

सेवा �लएको �म�त वा आवेदन �दएको �म�तभन्द प�हले 3 म�हनासम्मक आम्दान $0.00
हुँदा दे �ख आफूले प्रा गन� सहायताका माध्यमह (तपा�लाई सहायता गन� व्यिक र
�तनका फोनम्बरह स�हत) उल्ले गन्
ुर होस्

उदाहरणका ला�ग: मलाई मेरा आमाबुवाले सहायता गन्भएक
�थयो – राम प्रस र गीता
ुर
दे वी 614.111.1111

सम्पित्त मूल्
मा�सक कुल खचर

आवेदकको हस्ता�

चे�कङ खातामा भएको पैसा, बचत , 401K’s, 403B’s, IRA’s, आ�द उल्ले गन्
ुर होस् सबै
सम्पित, कार, डुङ्ग, आ�द उल्ले गन्
ुर होस् य�द कुनै सम्पित छै न भने 0 लेख्नुहोस

घर /भाडा, कार, जीवनपयोगी सेवा (�बजुल�, ग्याँ), खाना आ�दमा खचर हुने कुल रकम्
आवेदनमा हस्ता� गर� �म�त प�न उल्ले गन्
ुर होस

ध्या �दनुहोस ्: खाता नम्ब आवेदनसँगै पठाइने सबै कागजातहहरूक मा�थ लेख् नभुल्नुहोस्
कागजातहरूम स्टयाप नलगाउनुहोस ्।

यी चरणहरूक पालना गनर नसक्नाल वा अपरू ो आवेदन पठाउनाले प्र�क्र �ढलाई हुन सक्छ

(1/19)

