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 आर्थिक सहायताको आवेदन (गोप्य) 

िु बुझ्दछु कि िेरो वार्षिि आय, पररवारिो आिार र सम्पर्ििो बारेिा पेश गररएिो जानिारी Spectrum Health िो प्रिाणीिरणिो अधीनिा रहन्छ ।  ि यो पतन बुझ्दछु कि पेश गररएिो जानिारी झूटा ठहररएिा, 
आवेदन अस्वीिृि गररनेछ र खािािा रहेिो बक्यौिा रिि भुक्िानी गने दातयत्व िेरो हुनेछ । 

िपाईंसँग प्रश्नहरू छन ्वा िपाईंलाई आवेदन पूरा गनि सहयोग चाहहन्छ भने िृपया 844-838-3115  िा फोन गरेर हािीलाई सम्पिि  गनुिहोस ्वा  financialcounseling@spectrumhealth.org िा इिेल गनुिहोस ्।  

प्रथम खण्ड: बिरामीको िारेमा जानकारी (स्पष्टसँग लेख्नुहोस)् 

खािा नम्बर सेवा मलएिो मिति सािाजजि सुरक्षा नम्बर 

नाि (थर, पहहलो नाि, बीचिो नाि) जन्ि मिति 

ठेगाना सहर राज्य जजप 

घरिो फोन 

(          ) 

सेल फोन 

(          ) 

अरू फोन 

(          ) 

देश 

वैवाहहि अवस्था 
 एक्लो   र्ववाहहि   पारपाचुिे गरेिो   अन्य 

_________ 

िपाईं United States िो प्रिाणणि नागररि हो ? 

 हो   होइन 

सेवा मलएिो सियिा िपाईंसगँ स्वास््य बबिा वा स्वास््यलाई सिेट्ने 
अरू िुनै बबिा थथयो ?    थथयो   थथएन   

िपाईं संतघय िर र्ववरण (Federal Tax Return) बुझाउनु हुन्छ ?  

 बुझाउँछु   बुझाउँहदन  

बुझाउन ुहुन्न भन ेकिन बुझाउनु हुन्न ?  

______________________________________ 

प्राथमिक फाइलर (मुख्य रूपमा कर वववरण बुझाउने 
व्यक्ति) को हो ?  

 आफै   पति/पत्नी   अरू: 

______________________ 

घरिा िसैले साविजतनि सहायिा प्राप्ि गछि  ? 

 नगद   खाद्यान्न   अन्य: ______________________ 

दोस्रो खण्ड  घरको िारेमा जानकारी (आफ्नो घरमा िस्ने सिै व्यक्ततहरूको िारेमा उल्लेख गनुिहोस)् 

घरको सदस्यको नाम जन्म ममतत 
बिरामीसँगको 
सम्िन्ध 

यी व्यक्ततको 
नाम तपाईंले 

िुझाउने संघीय 

कर वववरणमा 
उल्लेख गररएको 
छ ? 

घरको सदस्यको नाम जन्म ममतत 
बिरामीसँगको 
सम्िन्ध 

यी व्यक्ततको नाम तपाईंले 

िुझाउन ेसंघीय कर 

वववरणमा उल्लेख गररएको 
छ ? 

 1. 

    
 छ   छैन    

 4. 

    
 छ   छैन    

 2. 

    
 छ   छैन    

 5. 

    
 छ   छैन    

 3. 

    
 छ   छैन    

 6. 

    
 छ   छैन    

घरिा थप सदस्यहरूिो जानिारी अतिररक्ि पषृ्ठिा उल्लेख गनि सकिन्छ । 
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तेस्रो खण्ड:  खर्ि (पररवारका सदस्यहरूको मामसक खर्ि उल्लेख गनुिहोस)्          यो खण्ड NHSC वा MSLRP CLINICS का लार्ग जरुरी छैन । 

घरिो किस्तािो भुक्िानी िारिो भुक्िानी हीटिङ सेल फोन 

सम्पर्ि िर (वषि) िारिो बबिा बबजुली किराना सािान 

भाडा/जग्गा भाडा इन्धन (गाडी) फोन मशक्षण 

घर/भाडािो सम्पर्ििो बीिा बाल हेरचाह/बाल सहायिा पानी/ढल/फोहोर व्यवस्थापन अन्य: ________________________ 

स्वास््य बबिा/खचि जीवन बबिा िेबल/डडस/इन्टरनेट अन्य: ________________________ 

र्ौथौ खण्ड:  आय  (घरका सिै सदस्यहरूको आय उल्लेख गनुिहोस)् 

आय श्रोत 
घरका कुन सदस्यले यो आय 

प्राप्त गछिन ्? 
हालको मामसक कुल आय रकम मामसक आय श्रोत 

घरका कुन सदस्यले यो आय 

प्राप्त गछिन ्? 
हालको मामसक कुल आय रकम 

ज्याला   ज्याला   

स्वरोजगार   स्वरोजगार   

िाल सहायता/Alimony (सम्िन्ध 

ववच्छेदिा प्राप्त हुने आर्थिक 

सहायता)   

िाल सहायता/Alimony (सम्िन्ध 

ववच्छेदिा प्राप्त हुने आर्थिक 

सहायता)   

सामाक्जक सुरक्षा   सामाक्जक सुरक्षा   

लगानी/ब्याज   लगानी/ब्याज   

तनववृिभरण/लाभांश   तनववृिभरण/लाभांश   

िक्तसस/कममसन   िक्तसस/कममसन   

भाडािाट प्राप्त आय   भाडािाट प्राप्त आय   

जनजाति भए बापि प्राप्ि आय   जनजाति भए बापि प्राप्ि आय   

िेरोजगार   िेरोजगार   

कामदारलाई दिइने क्षततपूतत ि   कामदारलाई दिइने क्षततपूतत ि   

अन्य: ___________________   अन्य: _____________________   

पाँर्ौं खण्ड:  घरको सम्पवि (पररवारका सदस्यहरूको सम्पविको िारेमा उल्लेख गनुिहोस)्          यो खण्ड NHSC वा MSLRP CLINICS का लार्ग जरुरी छैन । 

सम्पविको श्रोत 
यो सम्पवि घरका कुन 

सदस्यको स्वाममत्वमा छ ? 
सम्पवििो वितिान मूल्य सम्पविको श्रोत 

यो सम्पवि घरका कुन 

सदस्यको स्वाममत्वमा छ ? 
सम्पवििो वितिान मूल्य 

र्ालू खाता   सम्पविको (घरको) मूल्य   

र्ालू खाता #2   सम्पवि #2 को मलू्य   

िर्त खाता   गाडीको (मुख्य) मलू्य   

िर्त खाता #2   गाडी #2 को मूल्य   



संशोधन मिति 8/1/19  

CD/ मुद्रा िजार   मोटरसाइकल/ATV/नाउ/टे्रलर   

401k/403B/IRA/सेवातनववृि   जीवन बिमा (सरेन्डर मूल्य)   

स्टक/ऋणपत्र/वावषिक भुतिानी   अन्य: _____________________   

HSA/ FSA   अन्य: _____________________   

म िल हस्ताक्षर गरेर िैले यो आवेदन र यसमा सिावेश गररएिा िागजािहरूिा उल्लेख गरेिो सबै िुरा साँचो छ भनेर प्रिाणणि गछुि  । 
 

जजम्िेवार पक्षिो हस्िाक्षर ______________________________________________________________________________________   मिति ____________________________________________ 

 

पति/पत्नीिो हस्िाक्षर _______________________________________________________________________________________________  मिति 

____________________________________________ 
 

 

फिताि गने ठेगाना: Spectrum Health  

Attn: Financial Counseling        
100 Michigan 
Grand Rapids, MI 49503 
   

 

समावेश गनुिपने कागजात: 

_____ अजन्िि पटििो िर र्ववरण 

_____ बैंि खािािो िीन िहहनािो पूरा र्ववरण 

_____ िीन िहहनािो आय श्रोििो प्रिाण (भुक्िानी पत्र, आहद)  

 

_____ विििान लगानीिा सबै र्ववरणहरू 

_____ आवेदन हदएिो भए िेडडिेड (Medicaid) िो तनधािरण/अस्वीिृति 

_____ िुनै पनन आय छैन भने, सहायिा प्रदान गन ेपक्षले लेखेिो पत्र 

 


