Brooklyn, NY 11219

আিথর্ ক সহায়তার জনয্ আেবদন
পিরচেয়র �মাণ, আেয়র �মাণ ও স�েদর �মাণ অবশয্ই এই আেবদনপে�র সােথ সংযু� করেত হেব।
অনুেরাধকৃ ত সব কাগজপে�র ফেটাকিপ পাঠােবন। মূল কাগজপ� পাঠােবন না কারণ এগেলা েফরত েদয়া হেব না।

অনুে�দ I - বয্ি�গত তথয্
1.

েরাগীর নাম:_____________________________________________

____________________________________ _______

েশষ অংশ

�থম অংশ

2.

সামািজক িনরাপত্তা ন�র (Social Security Number): __________

3.

আেবদেনর
তািরখ: ______/______/______
মাস

িদন

-- ______ -- ___________

4. পিরেষবা
শরর তািরখ: ______/______/______

বছর

মাস

মধয্ অংেশর আদয্া�র

িদন

5. পিরেষবার জনয্ অনুেরাধ
করার তািরখ: ______/______/______

বছর

মাস

িদন

6.

েরাগীর ি�েটর িঠকানা:________________________________________________________________________________

7.

িসিট, ে�ট ও িজপ েকাড:______________________________________________________________________________

8.

েটিলেফান ন�র: __________________________________

9.

পিরবােরর সদসয্ সংখয্া*(সংখয্া):_______________________________

10.

যু�রাে�র নাগিরক�: হয্াঁ

 না

বছর

 আেবদন অমীমাংিসত

11. পিরচেয়র �মাণ (�েয়াজনীয় কাগজপ�: নাগিরকে�র কাগজপ�, পাসেপাটর্, জ� সনদ, �াইভাসর্ লাইেস� অথবা িনউ ইয়কর্ িসিটর পিরচয়প�
("IDNYC")। আিথর্ ক সহায়তার জনয্ আেবদনপে�র অংশ িহেসেব েরাগীেক এই কাগজপে�র েযেকােনা একিট Maimonides-েক িদেত হেব।
___________________________
12.
বাস�ােনর �মাণ: (�েয়াজনীয় কাগজপ�: ইউিটিলিট িবল, সা�িতক ভাড়ার রিশদ বা িলেজর কিপ। আিথর্ ক সহায়তার জনয্ আেবদনপে�র অংশ
িহেসেব েরাগীেক এই কাগজপে�র একিট Maimonides-েক িদেত হেব। ____________________________________________

অনুে�দ II - স�েদর শতর্
হাসপাতােল িচিকৎসার জনয্ আিথর্ক সহায়তা পাওয়ার েযাগয্তা িনধর্ারণ করার ে�ে� েকােনা �া�বয়� বয্ি�র স�েদর মেধয্ তার �ামী/�ীর স�দ অ�ভুর্ �
থােক; েকােনা নাবালক িশশর স�েদর মেধয্ তার িপতামাতা এবং/অথবা আইনস�ত অিভভাবেকর স�দ অ�ভুর্ � থােক, যার সােথ িশশিট বসবাস কের।
আিথর্ ক সহায়তার জনয্ আেবদনপে�র অংশ িহেসেব, স�েদর �মাণ িহেসেব েরাগীেক িন�িলিখত কাগজপ� ও তথয্ Maimonides-েক িদেত হেব।
12.

বয্ি�গত স�দ:

13.

�ামী/�ী, িপতামাতা বা আইনস�ত অিভভাবেকর স�দ (�েযাজয্ হেল):

14.

স�েদর মেধয্ রেয়েছ:
A.

______________________
______________________

নগদ (�েয়াজনীয় কাগজপ�: হােত থাকা নগদ অেথর্র পিরমাণ সতয্ািয়ত কের েরাগীর কাছ েথেক প�)

_______________________________
B.

েসিভংস অয্াকাউ� (�েয়াজনীয় কাগজপ�: েসিভংস অয্াকাউে�র সবর্সা�িতক বয্াংক ে�টেমে�র ফেটাকিপ(সমূহ))

________________________________

C.

েচিকং অয্াকাউ� (�েয়াজনীয় কাগজপ�: েচিকং অয্াকাউে�র সবর্সা�িতক বয্াংক ে�টেমে�র ফেটাকিপ(সমূহ))

________________________________
D.

জমার �তয্য়নপ� (�েয়াজনীয় কাগজপ�: জমার তািলকা সহ সবর্সা�িতক বয্াংক ে�টেমে�র ফেটাকিপ(সমূহ))

________________________________
E.

িরেয়ল এে�েট ইকুইিট (�াথিমক বাস�ান ছাড়া অনয্ানয্) (�েয়াজনীয় কাগজপ�: িহসাবর�েকর কাছ েথেক প� েযখােন িরেয়ল এে�েট ইকুইিটর

মূলয্ উে�খ থাকেব)

________________________________

F. অনয্ানয্ স�দ (ে�জাির িবল, েনেগািশেয়বল েপপার, কেপর্ােরট �ক ও ব�) (�েয়াজনীয় কাগজপ�: মািসক বা বাৎসিরকভােব �া� ে�টেম�
অথবা েসই িবষেয়র �মাণ িহেসেব বয্াংক ে�টেমে�র ফেটাকিপ (যিদ সুদ অথবা িডিভেড� সরাসির জমা হেয় থােক))
________________________________

G. েমাট

________________________________

*

পিরবােরর সদসয্ সংখয্ার মেধয্ রেয়েছন েরাগী িনেজ, েরাগীর সােথ বসবাসকারী �ামী/�ী, এবং েরাগীর বা েরাগীর �ামী/�ীর উপর িনভর্রশীল বয্ি�রা। একজন
গভর্বতী মিহলােক পিরবােরর দুইজন সদসয্ িহেসেব িবেবচনা করা হয়। নাবালক েরাগীেদর ে�ে�, পিরবােরর সদসয্ সংখয্ার মেধয্ রেয়েছ নাবালক েরাগী িনেজ, েরাগীর
সােথ বসবাসকারী িপতামাতা এবং েসই িপতামাতার উপর িনভর্রশীল বয্ি�রা।

অনুে�দ III - আেয়র শতর্
হাসপাতােল িচিকৎসার জনয্ আিথর্ক সহায়তা পাওয়ার েযাগয্তা িনধর্ারণ করার ে�ে�, েকােনা �া�বয়� বয্ি�র আেয়র মেধয্ তার �ামী/�ীর আয় অ�ভুর্ �
থােক; েকােনা নাবালক িশশর আেয়র মেধয্ তার িপতামাতা এবং/অথবা আইনস�ত অিভভাবেকর আয় অ�ভুর্ � থােক, যার সােথ িশশিট বসবাস কের।
আিথর্ক সহায়তার জনয্ আেবদনপে�র অংশ িহেসেব, আেয়র �মাণ িহেসেব েরাগীেক িন�িলিখত কাগজপ� ও তথয্ Maimonides-েক িদেত হেব।
আেয়র িভিত্ত হেলা পিরেষবা পাওয়ার তািরখ েথেক আেগর চার স�ােহর উপাজর্েনর িহসাব।
15.

আেয়র উৎস:

A. কতর্ েনর আেগ েবতন / মজুির (�েয়াজনীয় কাগজপ�: সরকাির পৃ�েপাষকতা�া� িবমার জনয্ আেবদন, সবর্সা�িতক চার স�ােহর েপ-�াব
অথবা বয্াংক ে�টেম� েযখােন সবর্েশষ চার স�ােহর েবতন জমা হওয়ার িহসাব রেয়েছ/িনেয়াগকারীর কাছ েথেক প�, িনেচর শতর্ অনুযায়ী �েযাজয্ হেল)
________________________________________
•
•

েরাগী যিদ সরকাির পৃ�েপাষকতা�া� িবমার জনয্ আেবদন না কের থােকন অথবা যিদ এই ধরেনর েকােনা আেবদনপ� না থােক, তাহেল েরাগীেক
অবশয্ই সবর্েশষ চার স�ােহর েপ-�াব জমা িদেত হেব, যা বতর্ মান পি�কা বেষর্ েরাগীর েবতন/মজুিরর িহসাব করার জনয্ বয্বহার করা হেব।
যিদ েপ-�াব পাওয়া না যায়, তাহেল েরাগীেক অবশয্ই: বয্াংক অয্াকাউে�র ে�টেমে�র ফেটাকিপ (যিদ েবতন সরাসির জমা হয়) অথবা
িনেয়াগকারীর কাছ েথেক একিট প� জমা িদেত হেব েযখােন সবর্েশষ 4 স�ােহর েমাট আয়, টয্া� ও েনট আয় েদখােনা হেব।
B. সরকাির সহায়তা (�েয়াজনীয় কাগজপ�: �িত মােস �া� অেথর্র পিরমাণ িনেদর্ শ কের সামািজক পিরেষবা িবভাগ (Department of Social
Services)-এর কাছ েথেক পাওয়া অনুেমাদনপে�র ফেটাকিপ ________________________________________
C. েসাশয্াল িসিকউিরিট েবেনিফট (�েয়াজনীয় কাগজপ�: েসাশয্াল িসিকউিরিট অনুেমাদনপে�র ফেটাকিপ অথবা বয্াংক অয্াকাউে�র ে�টেমে�র
ফেটাকিপ (যিদ েসাশয্াল িসিকউিরিট েবেনিফট সরাসির বয্াংেক জমা হয়)) ________________________________________
D. েবকার ও �িমেকর �িতপূরণ (�েয়াজনীয় কাগজপ�: �িতপূরণ অনুেমাদনপে�র ফেটাকিপ, �িতপূরেণর েচেকর ফেটাকিপ অথবা সরাসির জমা
েদখা যায় বয্াংক অয্াকাউে�র এমন ে�টেমে�র ফেটাকিপ (যিদ �িতপূরণ সরাসির বয্াংেক জমা হয়))
________________________________________
E. েভেটরানস েবেনিফট। (�েয়াজনীয় কাগজপ�: �া� েচেকর ফেটাকিপ, েভেটরানস অয্াডিমিনে�শন েথেক অনুেমাদনপ� (থাকেল), অথবা
বয্াংক অয্াকাউ� ে�টেমে�র ফেটাকিপ (যিদ েবেনিফট সরাসির বয্াংেক জমা হয়))
F. েখারেপাশ/িশশ সহায়তা। (�েয়াজনীয় কাগজপ�: িববাহ িবে�েদর রােয়র ফেটাকিপ েযখােন �দানকৃ ত েখারেপােশর পিরমাণ উে�খ রেয়েছ,
�া� েচেকর ফেটাকিপ অথবা বয্াংক অয্াকাউে�র ে�টেমে�র ফেটাকিপ (যিদ সহায়তার অথর্ সরাসির বয্াংেক জমা হয়))

________________________________________
G. অনয্ানয্ আিথর্ক সহায়তা। (�েয়াজনীয় কাগজপ�: �া� েচেকর ফেটাকিপ অথবা বয্াংক অয্াকাউে�র ে�টেমে�র ফেটাকিপ েযখােন �া�
আয় উে�খ রেয়েছ (যিদ সহায়তার অথর্ সরাসির বয্াংেক জমা হয়)) ________________________________________
H. অবসরভাতা বা েপনশেনর েপেম�। (�েয়াজনীয় কাগজপ�: �া� েচেকর ফেটাকিপ, অনুেমাদনপ� (যিদ থােক) অথবা বয্াংক অয্াকাউে�র
ে�টেমে�র ফেটাকিপ (যিদ অথর্ সরাসির বয্াংেক জমা হয়))। ________________________________________
I. িবমা অথবা বািষর্ক বৃিত্ত বা অয্ানুিয়িটর েপেম�।
(�েয়াজনীয় কাগজপ�: মািসক িভিত্তেত �া� েচেকর ফেটাকিপ অথবা বয্াংক
অয্াকাউে�র ে�টেমে�র ফেটাকিপ (যিদ েপেমে�র অথর্ সরাসির বয্াংেক জমা হেয় থােক))
________________________________________
J. িডিভেড�/সুদ। (�েয়াজনীয় কাগজপ�: �া� েচেকর ফেটাকিপ অথবা বয্াংক অয্াকাউে�র ে�টেমে�র ফেটাকিপ েযখােন �া� আয় উে�খ
রেয়েছ (যিদ অথর্ সরাসির বয্াংেক জমা হেয় থােক)) ________________________________________
K. ভাড়া েথেক অিজর্ত আয়। (�েয়াজনীয় কাগজপ�: িহসাবর�েকর কাছ েথেক প� েযখােন ভাড়া েথেক বািষর্ক আেয়র পিরমাণ উে�খ
রেয়েছ) ________________________________________
L. বয্বসা �িত�ান েথেক েনট আয় (�িনেয়ািজত/�াধীন উৎস কতৃর্ ক যাচাইকৃ ত) (�েয়াজনীয় কাগজপ�: িহসাবর�েকর কােছ েথেক �া�িরত
প� েযখােন সা�ািহক, পাি�ক বা মািসক িভিত্তেত (েযিট �েযাজয্ হয়) আেয়র েমাট পিরমাণ, টয্া� ও েনট পিরমাণ উে�খ করা হেয়েছ।)
________________________________________
M. অনয্ানয্ (ধমর্ঘট চলাকালীন �দত্ত েবেনিফট, �িশ�ণ ভাতা, সামিরক পিরবােরর জনয্ বরা�, এে�ট ও �া� েথেক আয়) (�েয়াজনীয়
কাগজপ�: �া� েচেকর ফেটাকিপ অথবা অনয্ানয্ �া� আেয়র �মাণসহ িহসাবর�েকর কাছ েথেক প�)
________________________________________

N. েমাট

________________________________________

অনুে�দ IV - আেবদনকারী কতর্ৃ ক �তয্য়নপ�
আিম অবিহত আিছ েয, আিম েয তথয্গেলা �দান করিছ েসগেলা যথাযথ �া�য্েসবা েক� কতৃর্ ক যাচাই করা হেব। ই�াকৃ তভােব এই তথয্গেলা ভু লভােব
তু েল ধরা হেল আিম হাসপাতােলর সব খরচ েদয়ার জনয্ দায়ব� থাকেবা।
�া�য্েসবা েক� যিদ এই ধরেনর েকােনা অনুেরাধ জানায়, তাহেল হাসপাতােলর িবল পিরেশাধ করার জনয্ আিম সরকাির বা েবসরকাির িচিকৎসা সহায়তার
জনয্ আেবদন করেবা।
আিম �তয্য়ন করিছ েয আমার পিরবােরর সদসয্ সংখয্া, আয়, ও স�দ স�েকর্ উপের বিণর্ত তথয্ সতয্ ও সিঠক।
আিম অবিহত আিছ েয, আমার আয় বা স�দ স�েকর্ েকানরপ পিরবতর্ েনর িবষেয় হাসপাতালেক জানােনা আমার দািয়�।
16. েরাগী বা আইনস�ত �িতিনিধর �া�র:___________________________________________________________
17. তািরখ:

______/______/______
মাস

িদন

বছর

েযাগয্তা িনধর্ ারেণর জনয্ �েয়াজনীয় েযেকােনা তথয্ বা কাগজপ� সহ একিট পূরণকৃত আেবদনপ� জমা েদয়ার পর, আেবদনপ� অনুেমাদন বা �তয্াখয্ান করার িবষেয়
Maimonides েকােনা িস�া� �হণ করার আগ পযর্ � অনু�হ কের েযেকােনা িবল অ�াহয্ করন।
পিরমাজর্ন: 11/15
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