NEWYORK-PRESBYTERIAN HOSPITAL
আিথর্ ক সহায়তার আেবদন
েরাগীর নাম ______________________________________________________________ জ� তািরখ _____________________________________
েশষ
�থম
মােঝর আদয্া�র
িঠকানা ________________________________________________________________________________________________________________
সংখয্া এবং রা�া, অয্াপাটর্মােনট #
শহর
রাজয্
িজপ
েটিলেফান # নং (_____)________________________ েপশা ______________________________ িনেয়াগকতর্ া _______________________________
িনেয়াগকতর্ ার িঠকানা _____________________________________________________________ িনেয়াগকতর্ ার েটিলেফান ন�র #__________________

আয় – এই তািলকায় িন�িলিখত েথেক আপনার, �ামী-�ীর এবং অনয্ানয্ পিরবােরর সদসয্েদর আয় সংযু� রেয়েছ:
েশষ 3 মােস েমাট

আেয়র ধরণ

েশষ 12 মােস েমাট

মজুির
�-িনযুি� আয়
জনসাধারেণর সহায়তাঃ
সামািজক িনরাপত্তা
িনেয়াগকতর্ া/কম�র �িতপূরণ
েখারেপাশ
িশশ সাহয়তা
েপনশন
িডিভেড� েথেক আয়
েমাট
হাসপাতাল �ারা আপনােক আপনার �ারা উপের উে�খ করা আয় �মাণ করার জনয্ নিথপ� জমা করার অনুেরাধ করা হে�। নিথপে�র উদাহরেণর মেধয্ থাকেত পাের, েযমন েপ �াব,
িনেয়াগকতর্ ার েথেক প�, যিদ �েযাজয্ হয়, ফমর্ 1040, ইতয্ািদ।

পিরবােরর আকার - আপনার পিরবাের বসবাসকারী পািরবািরক সদসয্:
নাম

বয়স

স�কর্

��বয্: যিদ অিতির� জায়গার �েয়াজন হয় তাহেল আরও একিট পৃ� সংযু� করন ।
িবিলং এবং সং�হ �ি�য়াকালীন েয েকানও সময় হাসপাতােল এই আেবদনিট জমা করা েযেত পাের।
আপনার �ারা িন�িলিখত িঠকানায় হাসপাতােল একবার স�ূণর্ করা আবেদন প� এবং সাহাযয্মূলক নিথপ� জমা করার পর, হাসপাতাল �ারা আপনার আেবদেনর ওপর িলিখত িস�া� েদওয়া
পযর্� আপিন েয েকানও িবল উেপ�া করেত পােরন।
আিথর্ক সহায়তা এই আেবদন জমা িদেত, অনু�হ কের িন�িলিখত পেড় নীেচ িনেদর্ িশত �ােন সই করন।
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------এত�ারা আিম NEWYORK-PRESBYTERIAN HOSPITAL-েক আমার আিথর্ক সহায়তার জনয্ আমার েযাগয্তার িলিখত িনধর্ারেণর অনুেরাধ করিছ। আিম বুেঝিছ েয আমার বািষর্ক
আয় এবং আমার পিরবােরর আকােরর স�েকর্ আিম েয তথয্িট জমা কেরিছ েসিট হাসপাতাল �ারা যাচাইকরেণর সােপ�। আিম আরও বুেঝিছ েয যিদ আমার �ারা জমা করা তথয্গিল ভু ল
িহেসেব িনধর্ারণ করা হয়, তাহেল এরকম িনধর্ারেণর ফেল আমার আিথর্ক সহায়তা �তয্াখান করা হেব এবং আিম �দান করা পিরেষবার খরচ �দান করার জনয্ দায়ী হেত পাির। আিম আবার
সুিনি�ত করিছ েয আমার �ান অনুযায়ী উপেরা� তথয্ সতয্ এবং সিঠক। পুন�, আিম এত�ারা NEWYORK-PRESBYTERIAN HOSPITAL -েক এই আেবদন স�িকর্ ত েয েকানও
তথয্ যাচাই করার অনুমিত �দান করিছ।
তািরখ __________________________ আেবদেকর �া�র _____________________________________________ অয্াকাউ� # ______________________________
স�ূণর্ করা আেবদন িন�িলিখত িঠকানায় পাঠােত হেব:

NewYork-Presbyterian Hospital Patient Financial Services
Att: George Plunkett

100 Jericho Quadrangle, Suite 202
Jericho, NY 11753
অথবা ফয্া� করন : (516) 801-8504

