ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਾਸਤੇ ਵਹਦਾਇਤਾਂ
ਇਹ UW Medicine ਵਿਖੇ ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਇਸਨੂੰ ਚੈਵਿਟੀ ਕੇਅਿ ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਅਿਜੀ ਹੈ। ਿਾਵ ੂੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਿਤ ਹੈ ਵਕ ਸਾਿੇ
ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਪਵਿਿਾਿਾਂ ਨੂੰ ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਿਨ, ਜੋ ਢੁਕਿੀਆਂ ਆਮਦਨ ਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਾ ਕਿਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਵਿਿਾਿ ਦੇ
ਆਕਾਿ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਿ 'ਤੇ ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਿੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸਹਤ ਬੀਮਾ ਹੋਿ।ੇ ਸਹਾਇਤਾ ਉਦੋਂ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਨੂੰ ਪਿਾ ਕਿਦੇ ਹੋ, ਵਜਸ ਵਿਿੱ ਚ ਇਹ ਾਮਲ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਸੂੰ ਘੀ ਗਿੀਬੀ ਪਿੱ ਧਿ (Federal Poverty Level) ਦਾ 300%
ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੈਬਸਾਈਟ www.uwmedicine.org/financialassistance
ਜਾਂ www.valleymed.org/financialassistance ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਿੱ ਚ ਕੀ ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ? ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਿ 'ਤੇ UW Medicine ਦੁਆਿਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ
ਿਾਲੀਆਂ ਢੁਕਿੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ-ਆਧਾਿਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨੂੰ ਕਿਿ ਕਿਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਹੋਿਾਂ ਸੂੰ ਸਥਾਿਾਂ ਦੁਆਿਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ
ਸੇਿਾਿਾਂ ਸਮੇਤ, ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਸਾਿੇ ਖ਼ਿਵਚਆਂ ਨੂੰ ਕਿਿ ਨਾ ਕਿਨ।
ਤੁਹਾਡੀ ਅਿਜੀ 'ਤੇ ਕਾਿਿਾਈ ਕਿਨ ਲਈ ਜਿਿੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ:

•

•
•
•
•

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿਿਾਿ ਬਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਿੋ; ਆਪਣੇ ਘਿ ਦੇ ਪਵਿਿਾਿਕ ਮੈਂਬਿਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਵਖਆ ਭਿੋ (ਪਵਿਿਾਿ ਵਿਿੱ ਚ ਜਨਮ, ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਗੋਦ
ਲੈ ਣ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਧਤ ਉਹ ਲੋ ਕ ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਕਿੱ ਠੇ ਿਵਹੂੰ ਦੇ ਹਨ)
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿਿਾਿ ਦੀ ਸਮੁਿੱ ਚੀ ਮਹੀਨਾਿਾਿ ਆਮਦਨ (ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਮਦਨ) ਬਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਵਦਓ
ਪਵਿਿਾਿਕ ਆਮਦਨ ਲਈ ਦਸਤਾਿੇਜ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਿੋ ਅਤੇ ਸੂੰ ਪਤੀਆਂ ਬਾਿੇ ਦਿੱ ਸੋ

ਲੋ ੜ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਿਾਧ ਜਾਣਕਾਿੀ ਨਿੱਥੀ ਕਿੋ, ਉਦਾਹਿਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਪਰਮਾਵਣਤ ਕਿਨ ਲਈ ਸਮਿਥਨ ਪਿੱ ਤਿ
ਫਾਿਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਿੋ ਅਤੇ ਤਾਿੀਖ ਵਲਖੋ

Harborview Medical Center
Financial Counseling
325 9th Ave; Mail Stop 359758
Seattle, WA 98104-2499
206.744.3084
ਫੈਕਸ 206.744.5187
ਸੋਮ-ਸ਼ੁੱਕਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ

UW Medical Center-Montlake
Financial Counseling
1959 NE Pacific Street
Mail Stop 356142
Seattle, WA 98195-6142
206.744.3084
ਫੈਕਸ 206.598.1122
ਸੋਮ-ਸ਼ੁੱਕਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ

U UW Medical Center-Northwest
Financial Counseling
1550 N 115th St
Seattle, WA 98133-9733
206.744.3084
ਸੋਮ-ਸ਼ੁੱਕਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ –
ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ

Harborview Medical Center
UW Medical Center
Patient Financial Services
10330 Meridian Ave. N Suite 260
Seattle, WA 98133
206.598.1950 ਜਾਂ 1.877.780.1121
ਫੈਕਸ 206.668.6469
ਸੋਮ-ਸ਼ੁੱਕਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ

Valley Medical Center
Patient Financial Services
3600 Lind Ave SW, Suite 110
Renton, WA 98057-4970
425.690.3578
ਫੈਕਸ 425.690.9578
ਸੋਮ-ਸ਼ੁੱਕਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 5:00

UW Physicians
UW Neighborhood Clinics
Patient Accounts & Inquiry
P.O. Box 50095
Seattle, WA 98145-5095
206.520.9300 ਜਾਂ 1.855.520.9300
ਫੈਕਸ 206.520.3200
ਸੋਮ-ਸ਼ੁੱਕਰ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 5:00

Harborview Medical Center
UW Medical Center
Patient Financial Services
P.O. Box 95459
Seattle, WA 98145-2459
206.598.1950 ਜਾਂ 1.877.780.1121
ਫੈਕਸ 206.598.2360
ਸੋਮ-ਸ਼ੁੱਕਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ

Valley Medical Center
Patient Financial Services
P.O. Box 59148
Renton, WA 98058-2148
425.690.3578
ਫੈਕਸ 425.690.9578
ਸੋਮ-ਸ਼ੁੱਕਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 5:00

Airlift Northwest
Patient Financial Services
6505 Perimeter Road S., Ste 200
Seattle, WA 98108
206.598.2912
ਫੈਕਸ 206.521.1612
ਸੋਮ-ਸ਼ੁੱਕਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 5:00

ਜੇਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਜੀ ਪਿੀ ਕਿਨ ਵਿਿੱ ਚ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਉੱਪਿ ਸਹੀ ਦਾ ਵਨ ਾਨ ਲਗਾਏ ਕੇਂਦਿ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਿਕ ਕਿੋ। ਤੁਸੀਂ
ਅਸਮਿਥਤਾ ਅਤੇ ਭਾ ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ, ਵਕਸੇ ਿੀ ਕਾਿਨ ਲਈ ਮਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਸਮੇਤ, ਇਿੱ ਕ ਪਿੀ ਕੀਤੀ ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਅਿਜੀ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਦੇ 14 ਕੈਲੂੰਡਿ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਿ, ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਖਿੀ ਵਨਿਧਾਿਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਹਿੱ ਕਾਂ, ਜੇਕਿ ਲਾਗ ਹੋਿੇ, ਬਾਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਚਤ ਕਿਾਂਗੇ। ਵਿਿੱ ਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਅਿਜੀ ਜਮਹਾਂ ਕਿਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਿੱ ਤੀ ਵਜੂੰ ਮੇਿਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਪੁ ਟੀ ਕਿਨ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਪੁਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ ਕਿਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਵਹਮਤੀ ਵਦੂੰ ਦੇ ਹੋ।
ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜਮਹਾਂ ਕਰੋ! ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਸਾਨੁੰ ਤਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ, ਤਹਾਨੁੰ ਵਿਲ
ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Appl-FA-Punjabi-V6-20200101

ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ - ਗਪਤ
ਵਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਸਾਿੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਸਹੀ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਭਿੋ। ਜੇਕਿ ਇਹ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਤਾਂ “NA” ਵਲਖੋ। ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਿਾਧ ਪੂੰ ਨੇ ਨਿੱਥੀ ਕਿੋ।
ਸਕਰੀਵਨੁੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ

□ ਹਾਂ □ ਨਹੀਂ ਜੇਕਿ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤਿਜੀਹੀ ਭਾ ਾਿਾਂ ਦੀ ਸਚੀ ਬਣਾਓ:
ਕੀ ਿੋਗੀ ਨੇ Medicaid ਲਈ ਅਿਜੀ ਵਦਿੱ ਤੀ ਹੈ? □ ਹਾਂ □ ਨਹੀਂ ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਚਾਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਿਜੀ ਦੇਣੀ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਕੀ ਿੋਗੀ ਿਾਜ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਿਦਾ ਹੈ ਵਜਿੇਂ TANF, ਬੇਵਸਕ ਫਡ ਜਾਂ WIC? □ ਹਾਂ □ ਨਹੀਂ
ਕੀ ਿੋਗੀ ਇਸ ਿੇਲੇ ਬੇਘਿ ਹੈ? □ ਹਾਂ □ ਨਹੀਂ
ਕੀ ਿੋਗੀ ਦੀ ਡਾਕਟਿੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲੋ ੜ ਵਕਸੇ ਕਾਿ ਦੁਿਘਟਨਾ ਜਾਂ ਕਾਿਜ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿੱਗੀ ਸਿੱ ਟ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਧਤ ਹੈ? □ ਹਾਂ □ ਨਹੀਂ
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਦੁਭਾ ੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਆਨ ਵਦਓ

•
•

ਅਸੀਂ ਗਾਿੂੰ ਟੀ ਨਹੀਂ ਵਦੂੰ ਦੇ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਿੋਗੇ, ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜੀ ਵਦੂੰ ਦੇ ਹੋ।

•

ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੀ ਕੀਤੀ ਅਿਜੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਿੇਜ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 14 ਕੈਲੂੰਡਿ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਿ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਚਤ ਕਿਾਂਗੇ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਿਜੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਿੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਾਧ ਜਾਣਕਾਿੀ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬਤ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਰੋਗੀ ਅਤੇ ਵਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਿੋਗੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਵਹਿੱ ਸਾ

ਿੋਗੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਚਕਾਿਲਾ ਵਹਿੱ ਸਾ

□ ਮਿਦ
□ ਇਸਤਿੀ
□ ਹੋਿ (ਿੇਿਿਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਕਾਿਡ ਨੂੰਬਿ
)

ਿੋਗੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਖਿੀ ਵਹਿੱ ਸਾ (ਗੋਤ)

ਿੋਗੀ ਦੀ ਜਨਮ ਵਮਤੀ

ਿੋਗੀ ਦਾ ਸੋ ਲ ਵਸਵਕਓਵਿਟੀ ਨੂੰਬਿ

ਗਾਿੂੰ ਟਿ ਦੀ ਜਨਮ

ਗਾਿੂੰ ਟਿ ਦਾ ਸੋ ਲ ਵਸਵਕਓਵਿਟੀ ਨੂੰਬਿ

(ਵਿਕਲਵਪਕ)

(MRN)

ਿੋਗੀ ਨਾਲ ਵਿ ਤਾ

ਵਬਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਵਜੂੰ ਮੇਿਾਿ ਵਿਅਕਤੀ (ਗਾਿੂੰ ਟਿ)

(ਵਿਕਲਵਪਕ)

ਤਾਿੀਖ
ਮੁਿੱ ਖ ਸੂੰ ਪਿਕ ਨੂੰਬਿ

ਡਾਕ ਪਤਾ

ਸੂੰ ਪਿਕ ਨੂੰਬਿ

(
) __________________
(
) __________________
ਈਮੇਲ ਪਤਾ:

_

____________________________
ਵਹਿ

ਿਾਜ

ਵਬਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਵਜੂੰ ਮੇਿਾਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਿੁਜਗਾਿ ਸਵਥਤੀ

□ ਨੌਕਰੀ (ਨੌਕਿੀ 'ਤੇ ਲਿੱਗਣ ਦੀ ਤਾਿੀਖ:
□ ਸ ੈ-ਰਜਗਾਰ ਵ ਿੱ ਚ
□ਵ

ਪਤਾ:

ਵਜਪ ਕੋਡ

□ ਿੇਰਜਗਾਰ (ਵਕੂੰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਿੁਜਗਾਿ:
□ ਅਸਮਰਥ
□ ਵਰਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ

____________________________

)

ਵਦਆਰਥੀ

)

□ ਕੋਈ ਹੋਰ (______________________)

ਪਵਰ ਾਰ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਘਿ ਵਿਿੱ ਚ ਪਵਿਿਾਿਕ ਮੈਂਬਿਾਂ ਦੀ ਸਚੀ ਵਦਓ, ਤਹਾਡੇ ਸਮੇਤ। “ਪਵਿਿਾਿ” ਵਿਿੱ ਚ ਜਨਮ, ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਧਤ ਉਹ ਲੋ ਕ ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਕਿੱ ਠੇ ਿਵਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ
ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਵਿਟਿਨ ‘ਤੇ ਵਨਿਭਿ-ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।
ਪਵਰ ਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ
ਜਨਮ

ਨਾਮ

ਵਮਤੀ

ਿੋਗੀ ਨਾਲ ਵਿ ਤਾ

ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਿਾਧ ਪੂੰ ਨਾ ਨਿੱਥੀ ਕਿੋ

ਜੇਕਿ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ

ਜੇਕਿ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ

ਕੀ ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ

ਉਮਿ ਹੈ: ਿੁਜਗਾਿਦਾਤਾ(ਿਾਂ) ਦਾ

ਉਮਿ ਹੈ: ਕੁਿੱ ਲ ਸਮੁਿੱ ਚੀ ਮਾਵਸਕ

ਿੀ ਅਿਜੀ ਦੇ ਿਹੇ ਹੋ?

ਨਾਮ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿੋਤ

ਆਮਦਨ (ਟੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ):
ਹਾਂ / ਨਹੀਂ
ਹਾਂ / ਨਹੀਂ
ਹਾਂ / ਨਹੀਂ
ਹਾਂ / ਨਹੀਂ

ਸਾਰੇ ਿਾਲਗ ਪਵਰ ਾਰਕ ਮੈਂਿਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:

-

ਮਜਦਿੀਆਂ

- ਬੇਿੁਜਗਾਿੀ

- ਸਿੈ-ਿੁਜਗਾਿ

ਿਿਕ ਸਟਡੀ ਪਰਗ
ੋ ਿਾਮ (ਵਿਵਦਆਿਥੀ)

- ਪੈਨ ਨ

- ਕਿਮਚਾਿੀ ਦਾ ਮੁਆਿਜਾ

- ਵਿਟਾਇਿਮੈਂਟ ਖਾਤਾ ਿੂੰ ਡਾਂ

- ਅਸਮਿਥਤਾ

- SSI (ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਵਸਕਓਿਟੀ ਇਨਕਮ)

- ਕੋਈ ਹੋਿ (ਵਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਿਿਣਨ ਕਿੋ

- ਬਾਲ/ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
)
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ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ - ਗਪਤ
ਆਮਦਨ ਸੁੰ ਿੁੰ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਿਜੀ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਬਤ ਾਮਲ ਕਿਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।
ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਵਰ ਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹਿੱ ਈਆ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਨਰਿਾਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਿੱ ਿ ਉਮਰ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਪਵਰ ਾਰਕ ਮੈਂਿਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਜਾਹਰ ਕਰਨੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਦਸਤਾ ੇਜ ਮਹਿੱ ਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵਲਖਤੀ
ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਰੋਤ ਲਈ ਸਿਤ ਮਹਿੱ ਈਆ ਕਰੋ।
ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਿਤ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•

ਇਿੱ ਕ "W-2" ਵਿਦਹੋਲਵਡੂੰ ਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ; ਜਾਂ

•

ਿਿਤਮਾਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ (3 ਮਹੀਨੇ); ਜਾਂ

•

ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ (3 ਮਹੀਨੇ); ਜਾਂ

•

ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਟਿਨ, ਸਮਾਂ ਸਚੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਜੇਕਿ ਲਾਗ ਹੋਣ; ਜਾਂ

•

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਿੁਜਗਾਿਦਾਤਾਿਾਂ ਜਾਂ ਹੋਿਾਂ ਦੇ ਵਲਖਤ, ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਵਬਆਨ (ਸਮਿਥਨ ਦੀ ਵਚਿੱ ਠੀ) ਵਜਨਹਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਿਤਮਾਨ ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਵਥਤੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ
ਵਬਆਨ ਵਕਤੇ ਗਏ ਹੋਣ; ਜਾਂ

•
•

Medicaid ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਾਜ ਦੁਆਿਾ-ਫੂੰ ਡ ਕੀਤੀ ਵਚਵਕਤਸਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮਨਜਿੀ ਜਾਂ ਨਾਮਨਜਿੀ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਫਾਿਮ; ਜਾਂ
ਬੇਿੁਜਗਾਿੀ ਮੁਆਿਜੇ ਦੀ ਮਨਜਿੀ ਜਾਂ ਨਾਮਨਜਿੀ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਫਾਿਮ; ਜਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਿੈਲਫੇਅਿ ਏਜੂੰ ਸੀਆਂ ਦੇ ਵਲਖਤ ਵਬਆਨ।

ਖ਼ਰਚੇ ਸੁੰ ਿੁੰ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
(ਵਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੋਿਾਂ ਕਿਵਜਆਂ ਦੀ ਸਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਜਾ ਪੂੰ ਨਾ ਨਿੱਥੀ ਕਿੋ।)
ਜੇਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਇਿੱ ਕ ਸਪ ਟੀਕਿਨ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਿਾਧ ਪੂੰ ਨਾ ਨਿੱਥੀ ਕਿੋ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਿਵਥਕ ਸਵਥਤੀ ਦਾ ਿਧੇਿੇ ਸੂੰ ਪਿਨ ਿਿਣਨ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਿੀ ਿਿਤਦੇ ਹਾਂ।

ਮਵਹਨਾਿਾਿ ਘਿੇਲ ਖ਼ਿਚੇ:
ਵਕਿਾਇਆ/ਵਗਿਿੀਨਾਮਾ
ਬੀਮਾ ਪਰੀਮੀਅਮ

ਹੋਿ ਕਿਜੇ/ਖਿਚੇ

$
$
$

ਡਾਕਟਿੀ ਖ਼ਿਚੇ

$

ਸਹਲਤਾਂ

$

(ਬਾਲ ਸਵਹਯੋਗ, ਕਿਜ, ਦਿਾਈਆਂ, ਹੋਿ)

ਸੁੰ ਪਤੀ ਸੁੰ ਿੁੰ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿਿਤਮਾਨ ਚੈਵਕੂੰ ਗ ਖਾਤਾ ਬੈਲੈਂਸ
$
ਿਿਤਮਾਨ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਬੈਲੈਂਸ
$

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿਿਾਿ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਿ ਸੂੰ ਪਤੀਆਂ ਹਨ?

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਵਰਆਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ, ਜੋ ਲਾਗ ਹਨ

□ ਸਟੌਕ
□ ਬੌਂਡ
□ 401K
□ ਜਾਇਦਾਦ (ਮੁਿੱ ਖ ਵਨਿਾਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਾਿਾ)

□ ਵਸਹਤ ਬਚਤ ਖਾਤਾ(ਤੇ)
□ ਵਕਸੇ ਕਾਿੋਬਾਿ ਦੀ ਮਾਲਕੀ

□ ਟਰਸਟ

ਾਿ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਇਿੱ ਕ ਿਾਧ ਪੂੰ ਨਾ ਨਿੱਥੀ ਕਿੋ, ਜੇਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਿਵਥਕ ਸਵਥਤੀ ਬਾਿੇ ਹੋਿ ਅਵਜਹੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਵਜਿੇਂ ਆਿਵਥਕ ਤੂੰ ਗੀ,
ਮੌਸਮੀ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਵਨਿੱਜੀ ਘਾਟਾ।

ਰੋਗੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਵਕ UW Medicine ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਵਨਿਧਾਵਿਤ ਕਿਨ ਵਿਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਰੈਵਡਟ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਿਕੇ ਅਤੇ ਹੋਿਾਂ ਸਿੋਤਾਂ
ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਿੀ ਪਰਾਪਤ ਕਿਕੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਤਸਦੀਕ ਕਿਦਾ/ਕਿਦੀ ਹਾਂ ਵਕ ਉਪਿੋਕਤ ਜਾਣਕਾਿੀ ਮੇਿੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱ ਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਵਕ ਜੇਕਿ ਮੇਿੇ ਦੁਆਿਾ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਨੂੰ ਗਲਤ

ਵਨਿਧਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਨਾਮਨਜਿੀ ਹੋਿੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਵਜੂੰ ਮੇਿਾਿ ਹੋਿਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਿੇ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਨ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ
ਜਾਏਗੀ।

ਅਿਜੀ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ

ਤਾਿੀਖ
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