نیو جرسی ہاسپٹل کیئر اسسٹنس پروگرام
شرکت کیلئے ادائیگی
اس درخواست کے ساتھ الزمی طور پر شناختی ،آمدنی اور اثاثوں کے ثبوت ہونے چاہئیں۔ تمام مطلوبہ دستاویزات کی کاپیاں بھیجیں۔
 HackensackUMC, 100 First Street Suite 300, Hackensack, NJ 07601برائے توجہ :فائنانشیئل اسسٹنس ڈپارٹمنٹ۔ اصل دستاویزات
نہ بھیجیں کیونکہ انہیں واپس نہیں کیا جائے گا۔

سیکشن  – Iذاتی معلوماتdddddddddddddffdddddddfddddddddd
 .2سوشل سیکیورٹی نمبر

1. 1ریض کا نام:

(پہال)

(آخری)
(درمیانی مخفف)
 .3درخواست کی تاریخ

 .4خدمت کی شروعات کی تاریخ

مہینہ
 .6مریض کے گھر کا پتہ

دن

مہینہ

سال

 .5خدمت کی درخواست کردہ تاریخ

سال

دن

مہینہ
 .7ٹیلیفون نمبر

سال

دن

 .8شہر ،ریاست ،زپ کوڈ

 .9خاندان کی جسامت

 .10امریکی شہریت

 .11ریاست نیو جرسی ( )NJمیں  3مہینے تک رہائش کا ثبوت

ہاں

زیر غور درخواست

نہیں

 .12ضمانتی کا نام (اگر مریض کے عالوہ کوئی ہو)

ہاں
 .13کیا مریض کا بیمہ کا احاطہ ہے؟

نہیں
ہاں

یا

نہیں

کمپنی کا نام
(پہال)

(آخری)

پتہ

(درمیانی مخفف)

خاندان کے اہل اراکین ،بشمول درخواست دہندہ
تاریخ پیدائش
نام:
ِ

 NHSنمبر:

پیشہ

ماہانہ تنخواہ

___________________________________________________________________________
_______________.
*خاندان کی جسامت میں شامل ہیں خود ،شریک حیات اور چھوٹے بچے۔ کسی حاملہ عورت کو خاندان کے دو رکن کے طور پر گنا جائے گا۔

سیکشن  – IIاثاثوں کا معیار
 .14انفرادی اثاثے
 .15خاندانی اثاثے
 .16اثاثوں میں شال ہیں
 .Aنقد
 .Bبچت کھاتہ
 .Cچالو کھاتہ
 .Dڈپازٹس کا سرٹیفیکٹI.R.A/
 .Eغیر منقولہ جائیداد میں حصہ (بنیادی رہائش گاہ کے عالوہ)
 .Fدیگر اثاثے (ٹریزری بلس ،قابل گفت و شنید کاغذات ،کارپوریٹ اسٹاکس اور بانڈز)
 .Gکل

سیکش  – IIIآمدنی کا معیار ddddDdd
ہسپتال کی نگہداشت کے لیے اعانت کی اہلیت کا تعین کرتے وقت ،شریک حیات کی آمدنی اور اثاثوں کو
dddddddddddddddddddddddd
ایک بالغ کے لیے؛ کسی نابالغ بچے کی آمدنی کے لیے اس کے والدین کی آمدنی کا استعمال کیا جانا ضروری ہے ۔ اس درخواست کے ساتھ آمدنی کا ثبوت الزمی
طور پر ہونا چاہیے۔
آمدن ی خدمت کی تاریخ سے قبل کے یا تو بارہ مہینے ،تین مہینے یا ایک مہینے کے حساب پر مبنی ہے۔
مریض /خاندان کی مجموعی آمدنی درج ذیل سے کم تر کے مساوی ہے:

گزشتہ  12مہینے

گزشتہ  3مہینے X 4
یا

ہفتہ واری

ماہانہ

گزشتہ  1مہینے X 12
یا

 .17آمدنی کا ذریعہ

ساالنہ

 . Aکٹوتیوں سے قبل تنخواہ /اجرتیں

______________________

 .Bسرکاری امداد

______________________

 .Cسوشل سیکیورٹی بینیفٹس

______________________

 .Dبے روزگاری اور
کارکن کا معاوضہ

______________________

 .Eسابق فوجی کا وظیفہ
______________________
 .Fگزارہ خرچ /چائلڈ سپورٹ
______________________
 .Gدیگر مالیاتی اعانت
______________________
 .Hپنشن والی ادائیگیاں
______________________
 .Iبیمہ یا ساالنہ وظیفہ کی ادائیگیاں
______________________
 .Jحصص کا منافع/سود
______________________
 .Kکرایے کی آمدنی
______________________
 .Lخالص کاروباری آمدنی (اپنا روزگار /آزاد
ذریعہ سے تصدیق شدہ)
 .Mدیگر (ہڑتال کا وظیفہ ،تربیت کا وظیفہ،
ملٹری فیملی االٹمنٹس ،جائیدادوں اور
ٹرسٹس سے آمدنی)
 .Nکل

______________________

______________________

________________________________________

سیکشن  – IVدرخواست دہندہ کے ذریعہ تصدیق
ddddddddddddddddDDDDdddd
مجھے معلوم ہے کہ میں نےجو معلومات جمع کی ہے اس کی تصدیق موزوں نگہداشت صحت کی سہولت اور وفاقی یا ریاستی حکومتوں کے ذریعہ کی جائے گی۔ جان بوجھ کر ان حقائق سے متعلق غلط
بیانی سے میں ہسپتال کے تمام چارجز کا دین دار بن جاؤں گا/گی اور سول سزاؤں کا مستوجب ہوں گا/گی۔
اگر نگہداشت صحت کے ادارے کے ذریعہ طلب کیا جائے تو ،میں ہسپتال کا بل ادا کرنے کے لیے سرکاری یا پرائیوٹ طبی اعانت کے لیے درخواست دوں گا/گی۔
میں تصدیق کرتا /کرتی ہوں کہ میرے خاندان کی جسامت ،آمدنی ،اور اثاثوں کے بارے میں مذکورہ باال معلومات درست اور صحیح ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ہسپتال کو اپنی آمدنی میں کسی تبدیلی کے بارے
میں بتانا میری ذمہ داری ہے۔

 .19تاریخ

 .18مریض یا ضمانت دار کے دستخط

نیو جرسی ہاسپٹل کیئر اسسٹنس پروگرام
شرکت کیلئے درخواست پر فیصلہ

سیکشن  – Iدرخواست دہندہ کی معلومات
 .2خاندان کی جسامت

 .1مریض کا نام

 .3خدمت کی تاریخ

 .5میعاد ختم ہونے کی تاریخ

 .4فیصلے کی تاریخ

 .7کل آمدنی

 .6آمدنی کا حساب
 13ہفتے x 4

 12مہینے
 3مہینے
 1مہینہ x 12

سیکشن  - IIمیڈیکیڈ کا فیصلہ
 .8کیا سرکاری اعانتکے لیے حوالہ دیا گیا

وضاحت کریں:
نہیں
ہاں
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

سیکشن  - IIIمیڈیکیڈ کا فیصلہ
نیو جرسی ہاسپٹل کیئر اسسٹنس کے لیے آپ کی درخواست منظور ہوگئی۔ آپ کی مالیاتی ذمہ داری ان خدمات کے لیے ہسپتال کے بل
کا________ %ہے جس کا آغاز _______________________ کو ہوا تھا۔ ہسپتال ،خدمت کی ابتدائی تاریخ سے ________ مہینوں کے عرصے
تک کی کسی آئندہ نگہداشت کے لیے ہسپتال کے چارجز کے ____________%تک کی اعانت فراہم کرسکتا ہے۔
نیو جرسی ہاسپٹل کیئر اسسٹنس کے لیے آپ کی درخواست مسترد کردی گئی ہے کیونکہ آپ اہلیت کے تقاضوں کی تکمیل نہیں کرتے ہیں۔ عدم اہلیت
کی خصوصی وجوہات درج ذیل ہیں:
آمدنی کے دستاویزات فراہم نہیں کیے گئے۔ *
اثاثوں کے دستاویزات فراہم نہیں کیے گئے۔ **
آمدنی اہلیت کے معیار سے زیادہ ہے۔
اثاثے اہلیت کے معیار سے زیادہ ہیں۔
مریض کو میڈیکیڈ کے پاس بھیجا گیا
میڈیکیڈ سے انکار فراہم کرنے میں ناکمی
دیگر
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.
*درخواست دہندگان کو اس بنیاد پر نا اہل مانا گیا ہے کہ خصوصی معلومات فراہم نہیں کی گئی تھی ،انہیں ہسپتال کو معلومات فراہم کرنی چاہیے:

ہیکنسیک یونیورسٹی میڈیکل سنٹر
FINANCIAL ASSISTANCE PROGRAM
100 Travis Street, Suite 300
Hackensack, New Jersey 07601
فائنانشیئل اسسٹنس ڈپارٹمنٹ
ٹیلیفون(551) 996-4343 :
فیکس(551) 996-4333 :
**اتنے اثاثوں والے درخواست دہندگان ،جو اہلیت سے آگے ہیں ،کے لیے یہ اختیار ہے کہ وہ اضافی اثاثوں کو ہسپتال کے بل میں
منہا کرے۔ اگر آپ اپنے ہسپتال کے بل کے سلسلے میں __________________ ادائیگی کرتے ہیں تو ،بقیہ بیلنس کو نیو جرسی ہاسپٹل کیئر اسسٹنس
پروگرام
کے تحت  _________%کا اہل مانا جائے گا۔
تشخیص کنندہ کا نام

عہدہ

دستخط

تاریخ

جن درخواست دہندگان کا پروگرام کے بارے میں سوال ہے وہ درج ذیل سے رابطہ کرسکتے ہیں

ریاست نیوجرسی محکمۂ صحت
HEALTH CARE FOR THE UNINSURED PROGRAM
CN 360, Trenton, New Jersey 08625-0360
ہمارا ٹیلیفون نمبر  1-866-588-5696ہے۔
نظرثانی 01/15/2014

