
�������к �	
� ����  

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

મૉ�રસટાઉન મે�ડકલ સે�ટર             __ ઓવર�કૂ મે�ડકલ સે�ટર                    __��ટૂન મે�ડકલ સે�ટર       __ િશ�ટન મે�ડકલ સે�ટર                     __હ�ક��સટાઉન મે�ડકલ સે�ટર 

    100 Madison Avenue Interoffice Box 111            99 Beauvoir Avenue Interoffice Box 237  175 High Street             97 W. Parkway ATTN: નાણાક�ય માગ�દશ�ન                    651 Willow Grove Street 

   Morristown NJ 07960                                        Summit, NJ 07902                              Newton, NJ 07860                          Pompton Plains, NJ 07444                                               Hackettstown, NJ 07840                                                      

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                
 

 

તમાર� "રૂ� કર�લી આિથ&ક સહાયતા અર( અને )માણપ+ની સાથે તમામ િવનતંી કરાયેલા દ-તાવેજો 0)ુત કરવા 

એ તમાર� જવાબદાર� છે.  દદ5 અને (વનસાથી બનેં )માણપ+6ુ ંપા6ુ ં"7ંુૂ કર� તે જ8ર� છે.   

9ૃપા કર�ને ન;ધ લેશો ક� નીચે >મની યાદ� આપવામા ંઆવી છે તે િસવાયના દ-તાવેજો માટ� િવનતંી કરવામા ંઆવી શક� 

છે અને તમાર� અર( પર કાય�વાહ� કરવા માટ� તે જ8ર� હોઈ શક� છે. 9ૃપા કર�ને ન;ધ લેશો ક� જો તમાર� @મર 18 વષ� કરતા ં

વB ુહોય, પરંC ુ 22 વષ�થી ઓછ� હોય અને Dલટાઇમ િવFાથG તર�ક� )વેશ મેળIયો હોય તો તમાર�  તમાર� ઓળખ તેમજ 

તમારા ંમાતાિપતા અથવા વાલી અને ભાઈ-બહ�નોની ઓળખ "રૂ� પાડવાની જ8ર પડશે. તમે તમારા ંમાતાિપતા અથવા 

કા6નૂી વાલીની આવક અને સપંિLની મા�હતી "રૂ� પાડો તે પણ જ8ર� છે. 

 

� દદ5, (વનસાથી અને સગીર આિMતો એ )Nયેક માટ� IયOPતગત ઓળખનો એક "રુાવો.  ઓળખના -વીકાય� "રુાવાઓ નીચ ે

)માણ ે છે:  અમે�રકા6ુ ં Qાઇવસ� લાયસ�સ, પાસપોટ� , સોશલ િસRો�રટ� કાડ�, જ�મ6ુ ં)માણપ+, એSલયન રTજ-U�શન કાડ� 

અથવા કમ�ચાર� આઇડ�. 

 

� (સેવા/અર(ની તાર�ખ) Vજુબ સરનામાનો "રુાવો _______________.  સેવા/અર(ની તાર�ખથી તNકાળ પહ�લા ંસરનામાના 

"રુાવાના ં-વીકાય� -વ8પો આ )માણે છે:  લીઝ અથવા ��ુટSલ�ટ Sબલ. >મા ંદદ56ુ ંનામ અને સરનાVુ ંહોય એવી કોઈ ટપાલ 

પણ ચાલશે, પરંC ુ સેવા/અર(ની તાર�ખ અગાઉના 2 મ�હનાની Xદરની તાર�ખ તેના પર છાપેલી હોવી જોઈએ.  સેવાની 

તાર�ખ બાદ કYુ ં-વીકારવામા ંઆવશે ન�હ.  P.O. બૉPસ સાથેના ંસરનામા ં-વીકાય� નથી. 

 

� દદ5 અને (વનસાથી બનેં માટ� સેવા/અર(ની તાર�ખથી તNકાળ પહ�લા ંએક મ�હના, +ણ મ�હના ક� એક વષ� માટ� 9ુલ આવકના 

દ-તાવેજો.  દ-તાવેજોમા ંનીચનેાનો સમાવેશ થઈ શક� છે:      

� િનયોજક તરફથી પગારની રસીદો (___________થી તNકાળ પહ�લા ંસતત 4 અઠવા�ડયા)ં 

� બેરોજગાર�ના લાભની મા�હતી (___________થી તNકાળ પહ�લા ંસતત 4 અઠવા�ડયા)ં 

� સોશલ િસRો�રટ� ઍવોડ�નો પ+ અથવા અ�ય લાભો6ુ ં -ટ�ટમે�ટ ક� > પે�શન, િવકલાગંતા, બાળ સહાયતા, ભ]^ુ,ં 

ઍ��ઇુટ� વગેર� દશા�વC ુ ંહોય… 

� કંપનીના લેટરહ�ડ પર િનયોજકનો ટાઇપ કર�લો પ+ ક� > રોજગારનો અવિધ, રકમ ક�ટલી વખત _કૂવવામા ંઆવી તે અને 

9ુલ _કૂવેલી રકમ દશા�વતો હોય.  (રકમ આશર� લખવી ન�હ, રકમ ચો`સ aકડામા ંહોવી જોઈએ અને પ+મા ં "9ુલ" 

શbદ લખેલો હોવો જોઈએ) 

� જો દદ5 અને/અથવા (વનસાથી -વ-રોજગાર ધરાવતા હોય તો એડજ-ટ કર�લી 9ુલ આવક Xગ6ેુ ંઍકાઉ�ટ�ટ6ુ ં-ટ�ટમે�ટ.  

તેમા ંટ�Pસ આઇડ�નો સમાવેશ થયેલો હોવો જોઈએ અને દ-તાવેજ બનાવનાર IયOPતની સહ� હોવી જોઈએ.  સેવા અથવા 
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અર(ની તાર�ખથી બરાબર એક મ�હના, +ણ મ�હના ક� એક વષ� "વૂc6ુ ંહોdુ ંજોઈએ.  જ8ર� ચો`સ તાર�ખો આ )માણે છે:  

_____/_____/_____થી _____/_____/_____.   

� જો દદ5 અને (વનસાથી કોઈ આવક મેળવતા ંન હોય તો 8મ અને રહ�ઠાણ "7ંુૂ પાડતી IયOPત તરફથી સહાયતા6ુ ં

-ટ�ટમે�ટ.   

 

� (સેવા/અર(ની તાર�ખ)__________________થી દદ5 અને (વનસાથી એ બનેં માટ� બે�ક6ુ ં છે�લામા ં છે��ુ ં-ટ�ટમે�ટ (ચા� ુ

ખાC ુ ંઅને બચત ખાC ુ)ં.  િનdિૃLના ંતમામ ફંડ, U-ટ ફંડ, �ડપોSઝટ6ુ ં)માણપ+ (CD), )ાથિમક રહ�ઠાણ િસવાયના ંમાSલક�ના ં

ઘરોમા ંઇOPવટ�6ુ ંV�ૂય, શેર, બૉ�ડ, IRA અને અ�ય કોઈ પણ SલOPવડ ઍસે�સના ંબૅલે�સની મા�હતી પણ અમને જોઈશે.   

 

� તમામ અ60ુSૂચઓ અને W2 સ�હત6ુ ંસૌથી છે�લે ફાઇલ કર�લ ટ�Pસ �રટન�.  
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દદ56ુ ંનામ     સોિશયલ િસRો�રટ� નબંર   જ�મતાર�ખ 

 

માગ�6 ુ ંસરનાVુ ં     શહ�ર    રાhય  Sઝપ 

 

િનયોજક     ઘરનો ફોન    9ુલ પગાર 

 

અ�ય આવક     9ુiંુબની 9ુલ આવક (સેવાની તાર�ખ )માણે) 

ક�યાણ 

$ 

બેરોજગાર� 

$ 

છે�લા 12 મ�હના 
 

છે�લા 3 મ�હના 
 

વાિષ&ક 

 

સોિશયલ િસRો�રટ� 

$ 

કાય�/વળતર 

$ 

9ુiુંબના સjયોની સkંયા નામો અને જ�મતાર�ખો 

VA પે�શન 

$ 

ભ]^ુ ં

$ 

 

ભાlું 

$ 

અ�ય 

$ 

 

SલOPવડ ઍસે�સ 

બચત ખાC ુ ં
 

ચા� ુખાC ુ ં CD’S T-Sબ�સ 

IRA 
 

િનગોિશએબલ પેપર/કૉપmર�ટ -ટૉક અ�ય 9ુલ SલOPવડ ઍસે�સ 

મે�ડક�ઇડ માટ� અયોnય વગ� ____ ઉoચ આવક 

     ____ િવકલાગં નથી 

     ____ અયોnય એSલયન 

�રયલ ઍ-ટ�ટ6 ુ ંV�ૂય 

  $ 

-વા-]ય વીમા વાહક6ુ ંનામ       પૉSલસી નબંર 

 

માગ�6 ુ ંસરનાV ુ ં     શહ�ર    રાhય  Sઝપ 

 

 

વીમા કંપનીએ _કૂવેલા Sબલની રકમ 

 
 

વીમા કંપનીએ ન _કૂવેલી રકમ સેવાની તાર�ખ 

pુ ં)માSણત ક7ંુ q ંક� ઉપરોPત મા�હતી માર� Mેrઠ sણકાર� )માણે સાચી અને ચો`સ છે.  વBમુા,ં મારા હૉO-પટલના ચાtની _કૂવણી માટ� ઉપલbધ હોઈ શક� એવી કોઈ પણ સહાયતા 

(મે�ડક�ઇડ, મે�ડક�ર, વીમો, વગેર�) માટ� pુ ંઅર( કર�શ, અને આવી સહાયતા મેળવવા માટ� વાજબીપણે જ8ર� એવી કોઈ પણ કાય�વાહ� pુ ંકર�શ અને હૉO-પટલના ચાજGસ માટ� વ0લૂવામા ં

આવેલી રકમ હૉO-પટલને ફાળવીશ અથવા _કૂવીશ.  pુ ંસમuુ ંq ંક� મે�ડક�ઇડ માટ�ના િનણ�યનો "રુાવો હૉO-પટલને "રૂો પાડવો એ માર� જવાબદાર� છે. 

pુ ંસમuુ ંq ંક� આ અર( એટલા માટ� કરવામા ંઆવે છે, >થી -ટ�ટ �ડપાટ�મે�ટ ઑફ હ��થના વળતર િવનાની સભંાળની યોજના હ�ઠળ > સેવાઓ માટ� વળતર આપવામા ંઆવCુ ંનથી તે 

સેવાઓ માટ� હૉO-પટલ માર� લાયકાત ન`� કર� શક�.  હૉO-પટલમા ંફાઇલ પરના -થાિપત માપદંડોના આધાર�.  જો મw આપેલી કોઈ પણ મા�હતી ખોટ� હોવા6 ુ ંસાSબત થાય.  pુ ંસમuુ ંqં ક� 

હૉO-પટલ માર� આિથ&ક O-થિત6ુ ં"નુ:V�ૂયાકંન કર� શક� છે અને > કોઈ પણ કાય�વાહ� યોnય લાગે તે કર� શક� છે. 

 
 
 _______________________________________  ________________________________________________________ 

  િવનતંીની તાર�ખ     અરજદારની સહ� 

 ___�������� ����к� ���� 

___ � �! "к ����к� ���� 

 ___�# "�� ����к� ���� 

___�ш
�� ����к� ���� 
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� ��х��� ��&� �хшો ��� (��( к���)���� �*�ો+ ���� ,) 

�ો-��� ��.�)�/ 

અર( મxયાની તાર�ખ આવકની ખરાઈ કરવામા ંઆવી 

___હા      ___ના 

___અર( મuૂંર કરાઈ   ___આવકની ખરાઈ બાક� છે 

 

___મે�ડક�ઇડ Xગેનો િનણ�ય બાક� છે 

___��� �к�� ���0 � �                                          

к��/: 

 

 

�ો-����� �к� ��1 __________% 

િનણ�ય લેનાર IયOPતની સહ�                       તાર�ખ 

 

 
 

�2. ��шો к� ,ો ��� �к�� ���0 � � �ો ��� 3��  � �� ���� 4�1�� ��� к�1 шкો 5ો 
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દદ5એ "7ંુૂ કરવા6ુ ંરહ�શે 

              6��/*(ો 
 

___ A. માર� (#) _______ સગીર બાળકો છે. 

 

___ B. pુ:ં અપ�રણીત, પ�રણીત, yટાછેડા લીધલે, િવBરુ/િવધવા q,ં અલગ થયો/થઈ q ંઅન ેમારા (વનસાથી સાથે માર� કોઈ નાણાક�ય Iયવહાર 

નથી.  

 

___ C. મારા અગાઉના (વનસાથી/અ�ય IયOPત તરફથી મને બાળ સહાય/ભરણપોષણ પેટ� કોઈ રકમ મળતી નથી. 
 

 સહ�: _________________________________   

 

___ D. pુ ં)માSણત ક7ંુ q ંક� નીચનેા સમયગાળા દરિમયાન માર� કોઈ આવક નહોતી: _____/_____/_____થી _____/_____/_____. 

 

 સહ�: ____________________________________________________ 

 

___ E. સેવાના સમય ેpુ ં____ બરેોજગાર હતો/હતી અથવા ____ રોજગારની િવગતો આ )માણ ેછે: 

_____________________________________ 
 

 નોકર�એ જોડાવાની તાર�ખ: ____/____/_____ pુ ંદર અઠવા�ડયે, બ ેઅઠવા�ડયે એક વખત, મ�હન,ે વષc $ ____________ 

મેળવતો/મળેવતી હતો/હતી. 
 

_______________ તરફથી મળેવેલ અ�ય આવક $ ____________ દર અઠવા�ડય,ે દર બ ેઅઠવા�ડય,ે મ�હને, વષc. 
 

___ F. pુ ં)માSણત ક7ંુ q ંક� માર� કોઈ સપંિL નથી. 
  

સહ�: _________________________________   

 

___ G. pુ ં)માSણત ક7ંુ q ંક� pુ ંબઘેર q ંઅન ે____/____/_____થી બેઘર q.ં pુ ંRાર�ક -થાિનક આMય-થાન પર રpુ ંqં/ રહ�તો/રહ�તી નથી. 

 માર� પાસ ેઓળખનો "રુાવો છે/ નથી. 

 આMય-થાન6ુ ંનામ/સરનાVુ:ં ______________________________________________________________________ 

    

સહ�: _________________________________________________ 

 

___ H. pુ ં)માSણત ક7ંુ q ંક� મw વષ� _________ માટ� આવકવેરા6ુ ંકોઈ �રટન� ભ�ુz નથી, કારણ ક� __________________________. 

 

___ I. pુ ં)માSણત ક7ંુ q ંક� માર� -વા-]ય6ુ ંકોઈ કવર�જ નહોC ુ.ં 
 

 સહ�: _______________________________   

 

___ J. pુ ં_______________________________________________________________________________ ખાત ેરહ� q ં

 

 માર� sત ે/ આ IયOPત સાથે _______________________________________________________________________________ 

 

___�������� ����к� ���� 

___ � �! "к ����к� ���� 

___�# "�� ����к� ���� 

___�ш
�� ����к� ���� 



�������к �	
� ����  

 

___ K. pુ ં______________થી �� ૂજસG રાhયનો/ની રહ�શ qં. અ�ય કોઇપણ રાhય અથવા દ�શમા ંમા7ંુ બીuુ ંકોઇ રહ�ઠાણ નથી  

અન ે�� ૂજસGમા ંમારો વસવાટ ચા� ુરાખવાનો સ"ંણૂ� આશય છે. 

 

સહ�: _________________________________________________   

 
 

___L. pુ ં�� ૂજસG રાhયનો/ની રહ�શ નથી. કટોકટ�ની પ�રO-થિતઓ હ�ઠળ મને હૉO-પટલમા ંદાખલ કરવામા ંઆIયો/આવી હતો/હતી. 
 

 સહ�: _________________________________________________ 

 

__ M. ચૅ�રટ� ક�ર માટ� અર( કરવા માટ� pુ ંઆ સોગદંનાVુ ંરuૂ કર� ર{ો/રહ� q.ં 

 
pુ ંસમuુ ંq ંક� મw 0)ુત કર�લી મા�હતી ઍટલા|�ટક હ��થ િસ-ટમ અને સઘંીય અથવા રાhય સરકારો }ારા ખરાઈને આધીન છે. 

આ હક�કતોની ઇરાદા"વૂ�કની ખોટ� રuૂઆતથી થડ� પાટ5 વીમા કંપની }ારા આવર� લેવામા ંઆIયા ન હોય એવા કોઈ પણ ખચ� માટ� વળતર મેળવવાનો હૉO-પટલનો અિધકાર રદ થશે. 

જો ઍટલા|�ટક હ��થ િસ-ટમ }ારા િવનતંી કરવામા ંઆવે તો, pુ ંસહાયતા માટ� લાયક સાSબત થતો/થતી હો@ તો pુ ંહૉO-પટલના Sબલની _કૂવણી માટ� સરકાર� અથવા ખાનગી તબીબી મદદ 

માટ� અર( કર�શ. 

મw )માSણત ક�ુz છે ક� માર� આવક, 9ુiુંબના સjયોની સkંયા અને સપંિL િવશેની મા�હતી માર� Mેrઠ sણકાર� )માણે સાચી અને ચો`સ છે.  

 

સહ�: __________________________________  તાર�ખ: _____________________ 

 

 સા~ી: _________________________________  તાર�ખ:______________________ 

.જો પ�રણીત હો તો (વનસાથીએ "7ંુૂ કરવા6ુ ંરહ�શે 

 

      6��/*(ો 
 

___ A. માર� (#) _______ સગીર બાળકો છે. 

 

___ B. pુ:ં અપ�રણીત, પ�રણીત, yટાછેડા લીધલે, િવBરુ/િવધવા q,ં અલગ થયો/થઈ q ંઅન ેમારા (વનસાથી સાથે માર� કોઈ નાણાક�ય Iયવહાર 

નથી.  

 

___ C. મારા અગાઉના (વનસાથી/અ�ય IયOPત તરફથી મને બાળ સહાય/ભરણપોષણ પેટ� કોઈ રકમ મળતી નથી. 
 

 સહ�: _________________________________   

 

___ D. pુ ં)માSણત ક7ંુ q ંક� નીચનેા સમયગાળા દરિમયાન માર� કોઈ આવક નહોતી: _____/_____/_____થી _____/_____/_____. 

 

 સહ�: ________________________________________________________ 

 

___ E. સેવાના સમય ેpુ ં____ બરેોજગાર હતો/હતી અથવા ____ રોજગારની િવગતો આ )માણ ેછે: 

_____________________________________ 
 

 નોકર�એ જોડાવાની તાર�ખ: ____/____/_____ pુ ંદર અઠવા�ડયે, બ ેઅઠવા�ડયે એક વખત, મ�હન,ે વષc $ ____________ 

મેળવતો/મળેવતી હતો/હતી. 
 

_______________ તરફથી મળેવેલ અ�ય આવક $ ____________ દર અઠવા�ડય,ે દર બ ેઅઠવા�ડય,ે મ�હને, વષc. 

___�������� ����к� ���� 

___ � �! "к ����к� ���� 

___�# "�� ����к� ���� 

___�ш
�� ����к� ���� 



�������к �	
� ����  

 
 

___ F. pુ ં)માSણત ક7ંુ q ંક� માર� કોઈ સપંિL નથી. 
 

સહ�: _________________________________   

 

___ G. pુ ં)માSણત ક7ંુ q ંક� pુ ંબઘેર q ંઅન ે____/____/_____થી બેઘર q.ં pુ ંRાર�ક -થાિનક આMય-થાન પર રpુ ંqં/ રહ�તો/રહ�તી નથી. 

 માર� પાસ ેઓળખનો "રુાવો છે/ નથી. 

 આMય-થાન6ુ ંનામ/સરનાVુ:ં ______________________________________________________________________ 

    

સહ�: _________________________________________________ 

 

___ H. pુ ં)માSણત ક7ંુ q ંક� મw વષ� _________ માટ� આવકવેરા6ુ ંકોઈ �રટન� ભ�ુz નથી, કારણ ક� __________________________. 

 

___ I. pુ ં)માSણત ક7ંુ q ંક� માર� -વા-]ય6ુ ંકોઈ કવર�જ નથી.  
 

 સહ�: _______________________________   

 

___ J. pુ ં_______________________________________________________________________________ ખાત ેર{ો/રહ� q ં

 

 માર� sત ે/ આ IયOPત સાથે _______________________________________________________________________________ 

 

___ K. pુ ં______________થી �� ૂજસG રાhયનો/ની રહ�શ qં. અ�ય કોઈ પણ રાhય અથવા દ�શમા ંમા7ંુ બીuુ ંકોઇ રહ�ઠાણ નથી  

અન ે�� ૂજસGમા ંમારો વસવાટ ચા� ુરાખવાનો સ"ંણૂ� આશય છે. 

 

સહ�: _________________________________________________   

 

___L. pુ ં�� ૂજસG રાhયનો/ની રહ�શ નથી. કટોકટ�ની પ�રO-થિતઓ હ�ઠળ મને હૉO-પટલમા ંદાખલ કરવામા ંઆIયો/આવી હતો/હતી. 
 

 સહ�: _________________________________________________ 

 

__ M. ચૅ�રટ� ક�ર માટ� અર( કરવા માટ� pુ ંઆ સોગદંનાVુ ંરuૂ કર� ર{ો/રહ� q.ં 

 
pુ ંસમuુ ંq ંક� મw 0)ુત કર�લી મા�હતી ઍટલા|�ટક હ��થ િસ-ટમ અને સઘંીય અથવા રાhય સરકારો }ારા ખરાઈને આધીન છે. 

આ હક�કતોની ઇરાદા"વૂ�કની ખોટ� રuૂઆતથી થડ� પાટ5 વીમા કંપની }ારા આવર� લેવામા ંઆIયા ન હોય એવા કોઈ પણ ખચ� માટ� વળતર મેળવવાનો હૉO-પટલનો અિધકાર રદ થશે. 

જો ઍટલા|�ટક હ��થ િસ-ટમ }ારા િવનતંી કરવામા ંઆવે તો, pુ ંસહાયતા માટ� લાયક સાSબત થતો/થતી હો@ તો pુ ંહૉO-પટલના Sબલની _કૂવણી માટ� સરકાર� અથવા ખાનગી તબીબી મદદ 

માટ� અર( કર�શ. 

મw )માSણત ક�ુz છે ક� માર� આવક, 9ુiુંબના સjયોની સkંયા અને સપંિL િવશેની મા�હતી માર� Mેrઠ sણકાર� )માણે સાચી અને ચો`સ છે. 

 

 સહ�: __________________________________  તાર�ખ: _____________________ 

 

 સા~ી: _________________________________  તાર�ખ:______________________ 


