अर्थथक सहयोग अवेदन संलग्न कागजपत्र
(FINANCIAL ASSISTANCE APPILCATION ATTACHMENT )
कृ पया याद राख्नुहोस् कक यो बबमा योजना होआन – यो एईटा परोपकारी स्याहार काययक्रम हो र यसमा कु नै स्थाबपत कोष छैन ।
कु नै CMC बचककत्सक/बचककत्सकीय व्यवसायद्वारा ईपलब्ध गराआएका सेवाहरूका लाबग कु नैपबन पैसा बलनेकदने हुँदन
ै ।
कवरे जमा कु नै रोकावटबाट जोबगनका बनबतत समय मै प्रकक्रयालाइ ऄगाबड बढाईनका लाबग सबै नवीकरण अवेदनहरू तयाद
सककने बमबत भन्दा 30 कदन ऄगाबड प्राप्त गरे को हनैपछय ।
तपाईंको अवेदनलाइ बवचार गनयको लाबग बनम्न सबै बनदेशनहरूलाइ पालना गनैपछय :


न्यू हैतपशायर बसोबासको ऄनुमबत (NH Residency) अवश्यक छ । बसोबासको प्रमाण बवबभन्न तररकाहरूमा ईपलब्ध
गराईन सककन्छ, ईदाहरणका लाबग सवारी चालक ऄनुमबतपत्र, ईपयोबगता सेवाको बबल, भुक्तानीका ऄधयकट्टी, घरधनीको
पत्र वा कारको दताय । यकद तपाईं बसोबासको प्रमाण ईपलब्ध गराईन ऄसमथय हनुहन्छ भने घर मुलीले व्यबक्त/पररवार कबत
समय देबख त्यहाुँ बसीरहेका छन् र कबत समय सतम त्यहाुँ बस्ने योजना बनाएका छन् भनेर ईल्लेख गररएको पत्र लेख्न
सक्नुहन्छ ।



यकद तपाईंले अफ्नो श्रीमान/श्रीमतीका साथसाथै अफू स्वयंका बनबतत सहयोगका लाबग अवेदन दददै हनुहन्छ भने अवेदनमा
दुवै पक्षहरूले हस्ताक्षर गनैपछय । यकद तपाईंले 18 वषय भन्दा कम ईमेरको बच्चाका लाबग अवेदन दददै हनुहन्छ भने सहयोगका
लाबग ईनलाइ बवचार गनय सककन भन्दा पबहला तपाईंले NH Healthy Kids Program (न्यू हैतपशायर स्वस्थ बच्चा काययक्रम)
को ऄस्वीकृ बतको प्रमाण ईपलब्ध गराईनैपछय ।



कृ पया सके सतम अवेदनलाइ पूरा भनुयहोस् ककनभने थप जानकारीका लाबग तपाईंको अवेदन तपाईंलाइ कफताय गररनेछ र
यसले हाम्रो बनणययलाइ ईल्लेखनीय रूपमा कढलो बनाईनेछ ।



कृ पया संलग्न गराईन अवश्यक हने कागजपत्रहरूमा धेरै ध्यान कदनुहोस् ।

अवश्यक अय प्रमाबणकरण वा स्पष्टीकरण
1.

रोजगारी, सामाबजक सुरक्षा (Social Security), बेरोजगार सुबवधा, कामदार हजायना (Workers’ Compensation),
ऄल्प/दीघयकालीन ऄपाङ्गता भुक्तानीहरू आत्याकदबाट प्राप्त हने अयको प्रमाणलाइ संलग्न गनुयहोस् ...... संलग्न गराआने
कागजपत्रहरू तपाईंको अवेदनको प्रकक्रयालाइ ऄगाबड बढाईन अवश्यक छन्

2.

यकद तपाईं काम गदै हनुहन्न र तपाईंको ऄबलकबत पबन अय छैन भने कृ पया यस समयमा तपाईंलाइ भरणपोषण ईपलब्ध गराईदै
गरेको व्यबक्तको बलबखत बयान समावेश गनुयहोस् । यस बयानले बतनीहरूलाइ कु नैपबन तररकामा तपाईंको बबलका लाबग
बजतमेवार बनाईने छैन ।

3.

यकद तपाईं काम गदै हनुहन्न र तपाईंको कु नैपबन अय छैन तथा तपाईंको भरणपोषण गने कोही पबन छैन भने तपाईंको अवेदनको
प्रकक्रयालाइ ऄगाबड बढाईन सककन भन्दा पबहला हामीलाइ तपाईंबाट तपाईंको वतयमान ऄवस्था बारे जानकारी कदने पत्र
अवश्यक पनेछ ।

यकद ऄनुरोध गररएको बमबत देबख 30 कदन बभत्रमा तपाईंको अवेदन प्राप्त नभएमा ईक्त ऄनुरोधलाइ बन्द गररनेछ । हस्ताक्षर तथा बमबत
लगायत फाराममा भएका सबै खण्डहरू भनुह
य ोस् र अवेदनलाइ बनम्न ठे गानामा पठाईनुहोस् : Catholic Medical Center, Patient

Financial Services Department, POB 3240, Manchester, NH 03105, Attention: Melissa Sylvain 6638722 मा वा msylvain@cmc-nh.org मा आमेलमा पठाईनुहोस् । तपाईंको CMC सुँग भएको कु नैपबन खाताहरूलाइ अवेदन प्राप्त
नगररदा सतम बनलतबनमा राबखने छैन । यकद तपाईंले अवेदन पठाएको 3 हप्ता बभत्रमा तपाईंको स्वीकृ बत वा ऄस्वीकृ बतका सतबन्धमा यस
कायायलयबाट कु नै सूचना प्राप्त गनुयभएन भने कृ पया मेबलसालाइ 663 8772 मा सतपकय गनुयहोस् ।

07/15

बमबत
अदरणीय अवेदक:

ज्यू

तपाईंले Catholic Medical Center (के थोबलक मेबडकल सेन्टर) बाट र सतभवतः ऄन्य स्वास््य स्याहार संस्थाहरूबाट पबन अर्थथक सहयोग
प्राप्त गनय सक्नुहनेछ ।
NH Health Access Network (न्यू हैतपशायर स्वास््य पहुँच नेटवकय ) न्यू हैतपशायरमा रहेका ऄस्पताल, बचककत्सक तथा ऄन्य स्वास््य
स्याहार प्रदायकहरूको समूह हो जसले बच्चा तथा वयस्कहरूले अवश्यक स्वास््य स्याहारको खचय बेहोनय नसक्दा बतनीहरूलाइ मद्दत गनय
बमलेर काम गछयन् ।
फु टकर खचयहरूका लाबग NH Health Access Network माफय त अर्थथक सहयोग प्राप्त गनयको लाबग तपाईंसुँग प्रदायकद्वारा स्वीकार
गररएको तथा प्रदायकसुँगको नेटवकय मा रहेको सकक्रय बबमा हनैपछय । अर्थथक सहयोग त्यस्ता व्यबक्तहरूलाइ ईपलब्ध हनसक्छ जोसुँग बबमा
हुँदन
ै , कृ पया मेबलसा बसलभान (Melissa Sylvain) लाइ Catholic Medical Center, Manchester NH 603 663 8772 मा सतपकय
गनुयहोस् ।
तपाईं वा तपाईंको घरपररवार यसमा योग्य हनुहन्छ कक हनुहद
ुँ ैन भनेर थाहा पाईनका लाबग तपाईंले हामीलाइ अफ्नो अयको प्रमाण
कदनैपछय । कृ पया संलग्न अवेदनलाइ पूरा भरे र त्यसमा हस्ताक्षर गनुयहोस् । त्यसपबछ, ईक्त अवेदन तथा तपाईंको घरपररवारको बनम्न
कागजपत्रहरूको एक-एक प्रबतबलबप हामीलाइ पठाईनुहोस्:
कागजपत्र
तपाईंको सबैभन्दा पबछल्लो संघीय अयकर बववरण तथा सबै ऄनुसूचीहरूको पूणय प्रबतबलबप
सबैभन्दा पबछल्ला W-2 फारामहरूको प्रबतबलबपहरू
सबैभन्दा पबछल्ला तीन लगातार (3) भुक्तानी, चेकको ऄधयकट्टीहरूका प्रबतबलबपहरू वा तपाईंको
रोजगारदाताको बयान
सबैभन्दा पबछल्ला तीन (3) बैंक बववरणहरूको (ईदाहरण: बचत, चेक, मुद्रा बजार, IRA, 401K
आत्याकद) प्रबतबलबपहरू । सबै पानाहरू
बेरोजगारी वा ऄपाङ्गता हजायना सुबवधा बववरणहरूको प्रबतबलबपहरू
बनवृबतभरण सुबवधाहरूको ऄधयकट्टीहरूको प्रबतबलबपहरू
सामाबजक सुरक्षा अयका प्रबतबलबपहरू (वार्थषक सुबवधा बववरणहरू, चेक वा प्रत्यक्ष बनक्षेपको
प्रबतबलबप)
फु ड स्यातप बवबनयोजनको प्रबतबलबप
सरकारी सहयोग सूचनाहरूका प्रबतबलबपहरू [Department of Health & Human Services
(स्वास््य तथा मानव सेवा बवभाग) र Medicaid Spend Down Letter (मेबडके ड स्पेन्ड डाईन लेटर)
समेत]
Premium Assistance Plan (बप्रबमयम सहयोग योजना) लगायत मेबडके डबाट प्राप्त भएका
ऄस्वीकृ बत सूचनाहरूका प्रबतबलबपहरू
प्रबतस्पधायत्मक बजारबाट प्राप्त हने अर्थथक ऄनुदानका सूचनाका प्रबतबलबपहरू

संलग्न गराआएको

अवश्यक नभएको

कृ पया यस जाुँच-सूचीलाइ हामीसुँग हामीलाइ तपाईंको अवेदनको प्रकक्रयालाइ बछटो तथा रठक तररकाले ऄगाबड बढाईन अवश्यक पने सबै
जानकारी छ भनेर बनबित गनयको लाबग प्रयोग गनुयहोस् । हामीले तपाईंबाट तपाईंको बवश्वसनीयता मूल्यांकन तथा अयकर बववरणका बारेमा
ऄबतररक्त जानकारी माग्न सक्नेछौं । तपाईंले ईपलब्ध गराईनुभएको जानकारी गोप्य रहन्छ ।
तपाईं मद्दतका लाबग योग्य हनुहन्छ वा हनुहन्न भनेर हामीले थाहा नपाईुँ दा सतम कु नैपबन सेवाहरूका लाबग अर्थथक रूपमा तपाईं नै बजतमेवार
भआरहनुहनेछ ।
यकद तपाईंले अफ्नो अवेदन दाबखला गरेको 60 कदन बभत्रमा हामीबाट कु नै जानकारी प्राप्त नगनुय भएमा वा तपाईंलाइ यसलाइ बुझ्न मद्दत
अवश्यक परेमा कृ पया
लाइ
मा फोन सतपकय गनुयहोस् ।
भवदीय,
अवेदन र माग गररएका कागजपत्रहरूलाइ Catholic Medical Center 195 McGregor St., Manchester, NH 03105 मा पठाईनुहोस् ।
Attn: M. Sylvain
संशोबधत: 12/2013; 7/27/2015

अर्थथक सहयोग अवेदन (Financial Assistance Application)
1. बबरामीको जानकारी:

सामाबजक सुरक्षा नतबर
सडक ठे गाना

शहर

पत्राचार ठे गाना

राज्य
शहर

घरको फोन नतबर

बजप कोड
राज्य

काययस्थल फोन नतबर

जन्मबमबत
यस ठे गानामा बसेको समयावबध

बजप कोड
एकल
बववाबहत
बसबभल यूबनयन
ऄलग भएको
सतबन्धबवच्छेद भएको बवधवा/बवधुर
ऄमेररकी नागररक
न्यू हैतपशायर बाबसन्दा

2. बबलको भुक्तानीका लाबग बजतमेवार व्यबक्त

थर

नाम

बीचको नाम

बबरामीसुँगको सतबन्ध

बबरामीको भन्दा फरक भएमा ठे गाना

घरको फोन नतबर

बबमा कतपनीको नाम

लागू बमबत

3. ** अवेदक लगायत घरपररवारमा बस्ने सबै व्यबक्तहरूलाइ ईल्लेख गनुह
य ोस्:

नाम
1

बबरामीसुँगको सतबन्ध

जन्मबमबत

सामाबजक सुरक्षा नतबर
काययस्थल फोन नतबर

अवश्यक भएमा कागजका थप पाना प्रयोग गनुयहोस्

सामाबजक सुरक्षा #

अवेदन दददै हो/होआन

अफैं

2
3
4
5
6
4. के यो अवेदन भबवष्य वा बवगतका सेवाहरूका लाबग हो ?
भबवष्य
बवगत
सेवाहरूका बमबत(हरू):
5. यकद तपाईंको घरपररवारमा कसैको बबमा छ भने कृ पया त्यसलाइ भनुयहोस्:
स्वास््य बबमा (योजना/नाम)
, स्वास््य बचत खाता (सकय ल) छ
छैन
को:
पोबलसी#/ID#
कटौती रकम:
मेबडके यर भाग A , मेबडके यर भाग B
मेबडके यर भाग B को भुक्तानी गनय सहयोग प्राप्त गनुयहन्छ
को:
6. के तपाईंको पररवारको कसैले मेबडके डका लाबग अवेदन कदएको छ ?
छ
छैन
को :
यकद छ र ऄस्वीकृ त भएको भएमा कृ पया मेबडके ड ऄस्वीकृ बत सूचनाको प्रबतबलबप ईपलब्ध गराईनुहोस् ।
7. के तपाईंले ऄन्य संस्थामा पबन अर्थथक सहयोगका लाबग अवेदन कदनुभएको छ ?
छ
छैन यकद छ भने कहाुँ:
8. के तपाईंको घरपररवारमा कोही गभयवती छ ?
छ
छैन
9. के तपाईंको घरपररवारमा कसैले सेनामा काम गरे को छ ?
छ
छैन को:
10. के तपाईंले हालसालै कामदार हजायना वा सवारीसाधन दुघयटनाको दाबी दाबखला गनुयभएको छ ?
छ
छैन बमबत:
11. के तपाईंको घरपररवारमा कोही सामाबजक सुरक्षा सुबवधाहरूका लाबग योग्य छ ?
छ
छैन
को:
12. के कसैले अफ्नो अयकर बववरणमा तपाईंलाइ दाबी गछय ?
गछय
गदैन
कसले:
NHHAN अवेदन संशोबधत 3/05, 9/05, 2/06, 12/07, 8/09, 10/10, 5/11, 5/13, 7/2015

13. घरपररवारको जानकारी
*घरपररवारको हरे क सदस्यको नाम:
रोजगारदाताको नाम:

बनम्नबाट हने कु ल माबसक अय:
रोजगारी:
स्व-रोजगार:
बनवेश खाताहरू:
घर-सतपबिको भाडाहरू:
बेरोजगारी: ( / / ) देबख)
सेवाबनवृि:
(सा. सुरक्षा, बनवृबतभरण, वार्थषक भिा)
मानाचामल/बच्चाको भरणपोषण खचय:
सावयजबनक सहयोग, फु ड स्यातपस्:
ऄन्य अय:

बचत तथा बनवेशहरू:
चेककङ खाता ब्यालेन्सहरू
बचत तथा CD खाता ब्यालेन्सहरू
IRAहरू, 403B, 401K:
स्पष्ट तोक्नुहोस्:
ऄन्य बचत तथा बनवेशहरू:
स्पष्ट तोक्नुहोस्:

व्यबक्त 1

व्यबक्त 2

व्यबक्त 3

$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

$

$

$

$

$

$

ऄन्य:
गाडी:

वषय, कतपनी, मोडेल ?

मनोरन्जनात्मक गाडी: वषय, कतपनी, मोडेल ?

14. घरपररवारको खचयहरू
माबसक भाडा भुक्तानी: $
वा बधतो भुक्तानी: $
बधतो ऋण ब्यालेन्स: $
माबथ भुक्तानी रकममा समावेश नगररएको सतपबि कर रकम: $
घरको मूल्य:$
के तपाईं मुख्य अवास बाहेक ऄन्य कु नै सतपबिको माबलक हनुहन्छ ?
छु
छैन यकद भएमा मूल्य: $
बधतो ब्यालेन्स: $
यकद ऄन्य सतपबि व्यापार हो भने त्यसको ठे गाना लेख्नुहोस्:
माबसक ऋण भुक्तानी: $
भुक्तानी गररने व्यबक्त/संस्था:
ईद्देश्य:
सामाबजक सुरक्षा चेकबाट कटौती गररएको मेबडके यर भाग D:
छ
छैन
रकम:$
ईपयोबगता सेवा
$
बबमा (गाडी/जीवन/सतपबि)
$
ऄन्य: $
मानाचामल/बच्चाको भरणपोषण
$
जीवन बबमा बप्रबमयम
$
ऄन्य: $
बाल स्याहार
$
स्वास््य स्याहार बबलहरू
$
ऄन्य: $
जीबवका (ग्यास, खाद्यान्न, कपडा)
$
औषधोपचार
$
ऄन्य: $
15. ऄबधकारहरूको हस्तान्तरण ध्यान कदएर पढ्नुहोस्
तल हस्ताक्षर गरेर मैले मेरो बवश्वसनीयता प्रबतवेदन तथा/वा कर बववरणको लाबग गररएको ऄनुरोधलाइ स्वीकृ बत कदन्छु । मैले यो बुझक
े ो छु कक यस अवेदनको
प्रकक्रयालाइ ऄगाबड बढाईन कर बववरण अवश्यक पछय र मेरो योग्यता बनधायरण गररनु भन्दा पबहला थप जानकारी माग गनय सककन्छ ।
मैले कु नै अय वा सतपबिहरूको बारे मा पूणय रूपमा जानकारी नकदएको वा गलत तररकाले जानकारी कदएको खण्डमा मलाइ परोपकारी स्याहार छु ट ईपलब्ध गराईने
कु नैपबन सतझौता शून्य तथा बदर हन्छ र बतनय बाुँकी रहेका बबलहरूको बमबतका लाबग भुतलक्षी हनेछ । यस संकलन प्रकक्रयाको दौरानमा लाग्ने कु नै/सबै कानुनी
शुल्कहरूको लाबग म बजतमेवार हन सक्नेछु ।
तल हस्ताक्षर गने घरपररवारका सबै वयस्क सदस्यहरूले बतनीहरूको स्वास््य स्याहार वा बतनीहरूको अर्थथक सहयोग योग्यतासुँग प्रत्यक्ष रूपमा सतबन्ध राख्ने कु नैपबन
बचककत्सकीय, अर्थथक वा रोजगारी सतबन्धी जानकारी ईपलब्ध गराईन स्वीकृ बत कदन्छन् । यो जानकारी कु नैपबन स्वास््य स्याहार प्रदायकहरूलाइ ईपलब्ध गराईन
सककनेछ जसबाट घरपररवारका सदस्यहरूले स्वास््य स्याहार सेवाहरू वा अर्थथक सहयोग ऄनुरोध गरेका छन् । ईपलब्ध गराआएका सबै जानकारीहरू HIPPA संघीय
बवबनयमहरूको प्रावधानहरूको ऄन्तगयत गोप्य रहनेछ । सहयोगको लाबग वैकबल्पक काययबवबधहरूलाइ बवचार नगनय सककन्छ ।
म सहमत हन्छु कक यकद मैले यस अवेदनद्वारा समेरटने बचककत्सकीय सेवाहरूको लाबग कु नैपबन प्रकारको भुक्तानी प्राप्त गरे मा मैले बलएको सतपूणय अर्थथक सहयोगलाइ
दाम बतनेछु, ईदाहरणका लाबग बबमा भुक्तानी, सरकारी काययक्रमको भुक्तानी, मुद्दाको फै सलाद्वारा प्राप्त भएका भुक्तानी वा ऄन्य कु नैपबन भुक्तानी ।
यकद मैले अर्थथक सहयोग प्राप्त गरे मा मेरो योग्यतालाइ ऄसर गनयसक्ने पररवारको संख्या, अय तथा स्वास््य बबमा कवरे जमा हने पररवतय न लगायत मैले शुरूमा अवेदन
कदएको जानकारीमा हने कु नैपबन पररवतयनहरूका बारे मा संस्थालाइ बताईन म सहमत छु । म यो बुझ्छु कक यकद मेरो/हाम्रो बचककत्सकीय ऄवस्था पररवतयन भएर
म/हामी सावयजबनक सहयोग काययक्रमका लाबग योग्य हनसक्ने भएमा मैले ईक्त काययक्रममा अवेदन कदन र अवेदनको प्रमाण ईपलब्ध गराईन जरूरी हनेछ ।

अवेदकको हस्ताक्षर

बमबत

सहअवेदकको हस्ताक्षर

बमबत

के थोबलक मेबडकल सेन्टरको भुक्तान नगररने स्याहार
काययक्रममा समावेश नगररएका सेवाहरूको सूची


बनजी तवरले चलाआएका बचककत्सकीय व्यवसायहरू (CMC को स्वाबमत्वमा नभएका)



बवशेषता सबहतका बचककत्सकीय व्यवसायहरू



दबक्षणी न्यू हैतपशायर रे बडयोलोजी शुल्कहरू



एनेस्थेबसया शुल्कहरू



प्रेस्कृ प्सनहरू



कस्मेरटक सजयरी, ग्याबस्िक बाआपास तथा सतबद्ध शुल्कहरू



सेवा प्रदायकद्वारा बनधायरण गररएका नसमेरटने ऄन्य सेवाहरू



दाुँत सतबन्धी सेवाहरू



अुँखाको स्याहार सतबन्धी जाुँचहरू



एतबुलेन्स पररवहन शुल्कहरू
कृ पया यो कु रा ध्यानमा राख्नुहोस् कक बचककत्सकीय प्रदायक हाम्रो Charitable Care Program
(परोपकारी स्याहार काययक्रम) मा सहभागी हने वा नहने भनेर बनधायरण गने
बजतमेवारी बबरामीको हन्छ ।
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