
 

वित्तीय सहायताको लागि आिेदन 

 
 
बिरामीको नाम (अन्तिम, पहिलो) सामान्िक सरुक्षा नम्िर ितमममति 

सडक ठेगाना शिर राज्य                                                                                                      न्िप हिवा समय फोन 

एकल_____  वववाहिि_____ ववधुवा_____ अलग भएको_____ (िाकसिरू मध्ये एउटामा चिति लगाउनुिोस)् 

 

रोिगारीको न्थिति:   रोिगार_____ अवकाश प्राप्ि _____  िेरोिगार_____ (िाकसिरू मध्ये एउटामा चिति लगाउनुिोस)् 

 

के िपाईं िीमाकृि व्यन्ति िो:  िो _____ िोइन _____ (लागूयोग्य भएमा बिमा काडड(िरू) को प्रतिमलवप संलग्न गनुडिोस)् 

 

िीवनसािीको नाम (अन्तिम, पहिलो) रोिगारीको न्थिति 

 

रोिगार भएको _____ अवकाश प्राप्ि_____ 

 

िेरोिगार_____ 

सामान्िक सुरक्षा नम्िर ितमममति 

"परििाि" मा बिरामी, तिनीिरूको िीवनसािी (ततनीहरू घिमा बस्छन ्िा बस्दैनन ्भन्ने कुिालाई ध्यानमा निाखी) र घरमा िथने 18 वर्डभतिा कम उमेरका सिै 
बिरामीका िालिामलका, आफ्नै वा अंगीकृि बालबाललका समािेश हुन्छन।्बिरामी 18 वर्डभतिा कम उमेरको िुनुिुतछ भने, "पररवार" मा बिरामी, बिरामीको 
आफ्न ैवा अंगीकृि आमािुवा(िरू) (ततनीहरू घिमा बस्छन ्िा बस्दैनन ्भन्ने कुिालाई ध्यानमा निाखी) र घरमा िथने 18 वर्डभतिा कम उमेरका आमािुिा(िरू) 

को िालिामलका समावेश िुनुपछड। 
परििािको सदस्यको नाम जन्मलमतत बबिामीसँिको 

सम्बन्ध 

शल्यक्रिया पूिव तीन महहनालभत्र 

प्राप्त िरिएको कूल आम्दानी 
आम्दानीको स्रोत िा 

िोजिािदाताहरूको नाम 

     

     

     

     

   शून्य भएमा तलको $0 आय विििण 

पूिा िनुवपछव  
 

परििािका कूल सदस्यहरू:  कूल पारििारिक आम्दानी:  

$0 आम्दानी कथन: तपाईंको शल्यक्रिया अपोइन्टमेन्ट अिाडिको तीन महहनामा आधािभूत खाद्य/हाउजजङ आिश्यकताहरू कसिी पूिा भएका गथए भन्नेबािे 

संक्षिप्त जानकािी प्रदान िनुवहोस।् 
अनुपन्थिि िीवनसािी वा आमािुवाले घरेलु खिडमा योगिान नगिाडसम्म घरमा निथने िीवनसािी वा आमािुवाको आम्िानी आवश्यक िुतछ; "योगिान 

गिैनन"् कागिािमा INCOME ब्लक प्रयोग गनुडिोस।् 

आम्िानी प्रमाणीकरणमा कर अगाडडको कूल ज्याला, पेतसन, SSI/SSD/िेरोिगार लाभिरू, तनवाडि धन, िाल सिायिा (यहि बिरामी िच्िा िो भने), सेवातनवतृ्ि 

सैतनक लाभिरू, अवकाश कायड (IRA), 401(k) र 401(b) का वविरणिरूको प्रतिमलवपिरू समावेश छन,् िर यतिमा मात्र सीममि भने छैन। 

यहि िपाईंले सामान्िक सुरक्षा वा अशतििा लाभिरू प्राप्ि गनुडिुतछ भने, आम्िानी प्रमाणीकरणको पत्र वा िपाईंको िालको 1099 फाराम पेश गनड सककनेछ।  
प्रमाणीकरणको पत्र सामान्िक सुरक्षा प्रशासन (Social Security Administration) लाई 1-800-772-1213 मा कल गरेर प्राप्ि गनड सककतछ।_____________ 

म िथिाक्षर गरेको व्यन्ति, मेडडना ASC माफड ि र मलाई िािा भए अनुसार ववत्िीय सिायिाका लाचग ध्यान केन्तिि गनड माचिको िानकारीलाई प्रिान गरेको छु; 

मैले यो सत्य र सिी िानकारी िो भनी ििाउँछु। 

___________________________________________________________________              ________________________ 

(बिरामी वा बिरामीको कानूनी प्रतितनचधले आवेिन मातय गराउनको लाचग िथिाक्षर गनुडपछड ) (ममति) 

 

___________________________________________________________________              ________________________ 

(मेडडना शल्यकिया केति प्रतितनचध) (ममति) 

कृपया सिै िानकारी लेख्नुिोस ्



हाम्रा अलभभािकहरूका लागि महत्त्िपूणव सूचना 
छुट फाराममा भएको ववत्िीय सिायिा मेडडना ASC शुल्किरू मात्र लाग ूिुतछ। यी छुटिरूमा कुन ैपतन चिककत्सक वा 
पेशागि बिमलङ शुल्किरू समावेश िँुिैनन।् 
 

नीतत कथन 

मेडडना ASC िाति, उमेर, मलङ्ग, रङ, रान्रियिा परृठभूमी, रान्रिय मूल, नागररक, प्रािममक भार्ा, धमड, अशतििा, 
अपाङ्गिा, मशक्षा, रोिगार वा ववद्यािी न्थिति, थवभाव, सम्ितध, िीमा कभरेि, सामुिातयक न्थिति वा कुनै पतन अतय 

ववभेिपूणड कारक वाविुि समिुायका आवश्यकिािरू प्रति ववत्िीय सिायिा (छुटिरू) प्रतिकियाशील प्रिान गनडमा 
प्रतििद्ध छ। 
मेडडना ASC छुट कायडिमले थवाथ्य िीमा नभएका र आंमशक िीमा कभरेि (िथि ैअिीमाकृि र िीमा पूरा नभएका) मात्र 

भएका बिरामीिरूलाई समेट्छ िसले आम्िानी र अतय योग्यिा मापिण्ड पूरा गिडछन।्  
 

स्िास््य बीमा बजािस्थान (वितनमय) सहभागिता 
 यहि बिरामीलाई ििारथिान/ववतनमयमा प्रवेश नगनडको लाचग ितुनएको छ भने, तिनीिरूले त्यसो नगिाडसम्म 

आचिडक छुटिरू िढ्न सतिैन। यस नीतिमा भएका अपवाििरूमा कुन ैसम्पन्त्ि नभएका मिृक बिरामीिरू र 

घरिारवविीन कागिािीकरण गररएका बिरामीिरू पिडछन।् 
 बिरामीले िीमाको लाचग आवश्यक पने कुरािरू पूरा गररसकेपतछ थवाथ्य सेवा ववत्िीय सिायिा (छुटिरू) को 

प्रथिाव गनड सककतछ। 
01/13/2021 मा सेिा प्रािम्भ लमततका लागि प्रभािकािी 
 2021 स्याहाि 

आश्िासन आम्दानी 
तनदेलशकाहरू 

वित्तीय सहायता कायविम 

परििाि सङ्ख्या संघीय िरिबी सूचक 250% 300% 400% 

1 $12,880 $32,200 $38,640 $51,520 

2 $17,420 $43,550 $52,260 $69,680 

3 $21,960 $54,900 $65,880 $87,840 

4 $26,500 $66,250 $79,500 $106,000 

5 $31,040 $77,600 $93,120 $124,160 

6 $35,580 $88,950 $106,740 $142,320 

7 $40,120 $100,300 $120,360 $160,480 

8 $44,660 $111,650 $133,980 $178,640 

छुटको स्ति 100% 100% 90% 87% 

     

 
 
 

 

                                                                                                             व्यािसातयक कायावलय  

                                                                                                             फोन: (330)-952-0014 


