েগাপনীয় আিথক
� সহায়তার আেবদন
িনেদ�শনাবলী: আেবদন স�ূণ ক�ন,
�
10 িদেনর মেধ� জমা িদন,এবং িনে�া� কিপ�িল সংযু� ক�ন:
_____ সবেচেয় সা�িতক ট�া� িরটান �
_____ িতন মােসর স�ূণ ব�াংক
�
ে�টেম�
_____ েমিডেকড িনধারণ/অ�ীক
�
ৃ িত, যিদ �েযাজ� হয়

_____ সকল িবিনেয়ােগর জন� বত�মান ে�টেম�
_____ িতন মােসর আেয়র �মাণ (েপ �াব, ইত�ািদ)
_____ যিদ আয় না হয়, দল েথেক সমথন� �দান করা সহ এক�ট িচ�ঠ

েরাগীর তথ�
নাম (েশষ, �থম, মােঝর �াথিমক)

জ� তািরখ

�ঠকানা
�াথিমক েফান না�ার
(
)
ৈববািহক অব�া

েসেক�াির েফান না�ার
(
)

সামা�জক িনরাপ�া না�ার/EIN
আপিন িক নিথভ� �ভােব একজন মািক�ন যু�রাে�র বািস�া?

অিববািহত
িববািহত
তালাক�া�
অন�ান� _________
আপিন িক েফডােরল ট�া� িরটান ফাইল
�
কেরন?
হ�াঁ
না
যিদ না কেরন, েকেনা? ______________________________________
মািলক

হ�াঁ
না
�াথিমক ফাইলার েক?
িনেজ
�ামী বা �ী
অন�ান�: ______________________
চাকুরীকালীন সময় আপনার িক �া�� বীমা বা
অন� েকােনা কভােরজ িছেলা?

হ�াঁ

না

পিরবােরর তথ� (আপনার পিরবােরর সকেলর তািলকা ক�ন)
পিরবােরর সদেস�র নাম

জ� তািরখ

স�ক�

1.

এই সদস� িক আপনার েফডােরল
ট�া� িরটােন তািলকাভ�
�
�?

2.
3.
4.
5.

হ�াঁ

না

হ�াঁ

না

হ�াঁ

না

হ�াঁ

না

হ�াঁ

না

েযেকান অিতির� পািরবািরক সদস�েদর তথ� অিতির� কাগেজ জমা েদওয়া যােব।

খরচ (পিরবােরর সকল সদেস�র জন� মািসক খরচ তািলকাভ�� ক�ন) NHSC বা MSLRP ি�িনেকর জন� এই
িবভাগ�টর �েয়াজন েনই

বািড়র েপেম�/ভাড়া/লট ভাড়া

স�ি�র ট�া� (বছর)

বািড়র/ভাড়ার বীমা

গািড়র েপেম�

গািড়র বীমা

�ালানী (যানবাহন)

েফান

সাধারণ ইউ�টিল�টসমূহ

ে�াসািরসমূহ

চাই� েকয়ার/চাই� সােপাট�

�টউশন

অন�ান�:

�া�� বীমা/খরচ

জীবন বীমা

অন�ান�:

�ধুমা� অভ��রীণ ব�বহােরর জন�

MRN
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আয় (পিরবােরর সকল সদেস�র আেয়র তািলকা ক�ন)
মািসক আেয়র উৎস

েক এ�ট �হণ
কেরেছ?

েমাট মািসক
আয়

মািসক আেয়র উৎস

েবতন (েরাগী)

সামা�জক িনরাপ�া (েরাগী)

েবতন (অিতির�)

সামা�জক িনরাপ�া (অিতির�)

আ�কমসং�ান
�

িবিনেয়াগ/সুদ

েপনশন/লভ�াংশ

চাই� সােপাট� /ভরণেপাষণ

�টপস/কিমশন

উপজাতীয় আয়

েবকার

ভাড়া/জিমর চ� �� েথেক আয়

কমচারীেদর
�
�িতপূরণ

পাবিলক অ�ািসে�� ইনকাম

িবকল�

অন�ান�:

েক এ�ট �হণ
কেরেছ?

েমাট মািসক
আয়

পািরবািরক স�দ (পিরবােরর সকল সদেস�র স�েদর তািলকা ক�ন) NHSC বা MSLRP ি�িনেকর জন� এই
িবভাগ�টর �েয়াজন েনই
স�েদর উৎস

এ�ট কার
স�দ?

স�েদর
বত�মান মূল�

এ�ট কার
স�দ?

স�েদর উৎস

েচিকং একাউ�

স�ি�র (বািড়) মূল�

েচিকং একাউ� #2

স�ি�র #2 মূল�

েসিভংস অ�াকাউ�

গািড়র (�াথিমক) মূল�

েসিভংস অ�াকাউ� #2

গািড়র #2 মূল�

CD/মািন মােক�ট
401k/403B/IRA/অবসর
�হণ

েমাটরসাইেকল/ATV/েনৗকা/ে�লার

�ক/ব�/বািষক
� বৃি�
HSA/FSA

কল�াণ সং�া
েমাবাইল/ভাচ� �য়াল েপেম�
পিরেষবা

অন�ান�:

অন�ান�:

স�েদর
বত�মান মূল�

জীবন বীমা (সমপণ� মূল�)

আিম জািন েয আমার বািষক
� আয়, পিরবােরর আকার, এবং স�দ স�িক�ত জমা েদওয়া তথ� যাচাই করা হেব। আিম এটাও জািন েয জমা েদওয়া
তথ� িমথ�া �মািণত েহল, এর েফল এই েআবদন�ট �ত�াখ�ান করা েহব, এবং অ�াকােউ�র বািকর িপরমাণ আমার দািেয়� থােকব।
আপনার িযদ �� থােক বা এই অ�াি�েকশন�ট স�ূণ ক
� রার জন� সহায়তার �েয়াজন হয়, অনু�হ েকর আমােদর সােথ েফােন 248.577.9205
না�াের েযাগােযাগ ক�ন বা এ েইমইল ক�ন patient_financial_resources@beaumont.org
____________________________________________________________
েআবদনকারী
____________________________________________________________
�ামী বা �ী

_______________________________
তািরখ
________________________________
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