
স্থিস্ি:    টেক্সাসের থিসায়ী বসাস্েন্সা   ববধ বসাস্েন্সা  অস্িবসােী স্িেসা   অনসাস্িবসােী স্িেসা

বববসাস্িক স্থিস্ি (একটি স্িখুন): স্ববসাস্িি অস্ববসাস্িি  স্ববসাি-স্বসছেদ িওয়সা
 স্বধবসা/স্বপত্ীক অন্য _________________________________

েংেসাসর 18 বছসরর কম বয়স্ক বসাচ্সা এবং অন্য মুখসাসপক্ীরসা (প্রসয়সাজন িসি, আর একটি পৃষ্সা ব্যবিসার করুন)

পুসরসা নসাম জন্মিসাস্রখ মখুসাসপক্ীসদর েম্পক্ক  (একটি স্িখুন)

বসাচ্সা েৎ-বসাচ্সা অস্িিসাবক েসাবসািক/বয়স্ক আত্ীয় নয়

      
      
      
      

স্নসয়সাসের েসারসাংশ 

টরসােী স্সামী/স্তী

স্নসয়সােকি্ক সা স্নসয়সােকি্ক সা 

টপশসা টপশসা

স্নসয়সাসের স্থিস্ি (একটি স্িখুন)
 পূর্ক েমসয়র আংস্শক েমসয়র    টবকসার
 েৃিবধূ কসাসজ স্িরসি অক্ম

স্নসয়সাসের স্থিস্ি (একটি স্িখুন)
 পূর্ক েমসয়র আংস্শক েমসয়র    টবকসার
 েৃিবধূ কসাসজ স্িরসি অক্ম

েংেসাসরর মসাস্েক আয় মসাস্েক েসাংেসাস্রক খরচ                                       (FAA-এর জন্য প্রয�োজ্য নয়)

টরসােী $ /মসাস্েক   

স্সামী/স্তী $ /মসাস্েক   

স্তীর টখসারসপসাষ $ /মসাস্েক   

টবকসারত্ব $ /মসাস্েক   

বসাচ্সার জন্য েিসায়িসা $ /মসাস্েক   

উত্তরজীবী িসািসা $ /মসাস্েক   

কমমীর ক্স্িপূরর $ /মসাস্েক   

ট্সাস্ট িিস্বি $ /মসাস্েক   

অন্য $ /মসাস্েক   

ম�োট আয় $ /মসাস্েক   

আবসােন: _________ স্নসজর/ঋর টনওয়সা ______ িসাডসা

বসাস্ডর জন্য স্কস্তি $ /মসাস্েক   

ইউটিস্িটিজ (স্বদ্ুযৎ, জি) $ /মসাস্েক   

েসাস্ড # 1 $ /মসাস্েক   

েসাস্ড # 2 $ /মসাস্েক   

ে্যসাসেসাস্িন $ /মসাস্েক   

স্বমসা $ /মসাস্েক   

টিস্ি/টকসবি/টিসান $ /মসাস্েক   

খসাবসার $ /মসাস্েক   

ম�োট খরচ $ /মসাস্েক   

ব্যসাঙ্ক অ্যসাকসাউন্ট/অন্য েম্পস্ত্ত (3টি প্রসনের উত্তর অবশ্যই স্দসি িসব):                                               (FAA-এর জন্য প্রয�োজ্য নয়)

টচস্কং অ্যসাকসাউন্ট? (একটিসি টেসাি দসাে স্দন) ি্যসাাঁ নসা বি্ক মসান ব্যসাসিন্স $                                                               

টেস্িংে অ্যসাকসাউন্ট? (একটিসি টেসাি দসাে স্দন) ি্যসাাঁ নসা বি্ক মসান ব্যসাসিন্স $                                                               

অস্িস্রক্ত েম্পস্ত্ত? (একটিসি টেসাি দসাে স্দন) ি্যসাাঁ নসা বি্ক মসান মিূ্য $                                                               

ি্যসাাঁ িসি, অনগু্রি কসর বর্কনসা স্দন: _________________________________________________________________

েি 2টি টবিসনর রস্েদ টেসাশ্যসাি স্েস্কউস্রটি টচক বসা অ্যসাওয়সাস ্্ক র স্চঠি

টবকসারত্ব িসািসার অনসুমসাদন স্লিপ  কম্কচসারীর নসাম, টপশসা, ঘন্টসা প্রস্ি টবিন, যি 
ঘন্টসা কসাজ করসা িসয়সছ িসা উসলেখ থসাকসা অবথিসায় 
স্নসয়সােকি্ক সার টদওয়সা স্চঠি

আর থ্িক ত্্য ফ�থি / আর থ্িক সোহোয�্যর আযেদন
এই ফ�থি পরূণ করোর জন্য সোহো�্য লোগযল েো আপনোর মকোনও প্রশ্ন ্োকযল, অনগু্রহ কযর 281-243-1073 নম্বযর কল করুন

টরসােীর নসাম: টিসান নম্বর:

টরসােীর রসাতিসার ঠিকসানসা: শির, রসাজ্য, স্জপ টকসা্:

অ্যসাকসাউন্ট নম্বর(গুস্ি): পস্রসষবসার িসাস্রখ(গুস্ি):

স্নসদ্কশ: েকি প্রসনের উত্তর অবশ্যই স্দসি িসব। অপ্রসােস্গিক প্রনে িসি, িসাইসনর ওপর প্রসযসাজ্য নয় স্িখুন।

ফযটোসহ একটি পররচয় প্র�োযণর ফযটোকরপ সং�কু্ত করুন (উদোহরণ: রোযজ্যর জোরর করো ড্োইভোর লোইযসন্স েো ছরেসহ পোসযপোটথি , ইত্যোরদ) *
অরত সোম্প্ররতক আয় কর ররটোযনথির একটি ফযটোকরপ সং�কু্ত করুন অ্েো *  িসেসা থসাকসা পস্রচয়পত্র নসা থসাকসি, পস্রচয় টদখসাসনসা অন্য দস্িি ব্যবিসার করসা 

টযসি পসাসর। েসািসাসয্যর জন্য উস্লেস্খি টিসান নম্বসর টযসােসাসযসাে করুন। আযয়র প্র�োণ রহসোযে রনম্নরলরখত মকোনও একটির ফযটোকরপ সং�কু্ত করুন:

*** স� থ্িনসচূক দরললপত্র ছোডো এটি একটি সম্পন্ন করো আযেদন রেযেচনো করো হয় নো। *** 

অপর স্দক টদখুন অপর স্দক টদখুন 

16219BEN (4/19) 1 পৃষ্সার 2 



* শপথিসগির েসাজসার অধীন আস্ম প্রি্যয়ন কস্র টয আমসার টদওয়সা উত্তরগুস্ি আমসার মসি েি্য এবং েঠিক। 
* আমসার টদওয়সা িথ্য েংেসাসরর আয় ও ব্যয় প্রস্িিস্িি কসর। 

* েসাকসা টদওয়সার পস্রকল্পনসা স্থির করসার জন্য এবং/অথবসা আস্থ্কক েসািসাসয্যর একটি আসবদন শুরু করসার 
জন্য এবং/অথবসা স্বস্িন্ন কম্কেূচী, েুরক্সা বসা েসািসাসয্যর জন্য টযসাে্যিসা স্নধ্কসারর করসার উসদেসশ্য Memorial 
Hermann Surgical Hospital First Colony এই িথ্য এবং িসার েসাসথ টরেস্্ে প্রস্িসবদন এবং প্রকসাশ্য 
িি্য িথ্য ব্যবিসার করসি পসাসর। 
* আমসার বয়সান যসাচসাই করসার জন্য আস্ম Memorial Hermann Surgical Hospital First Colony- 
টক টয টকসানও উৎে টথসক িথ্য েংগ্রি করসার জন্য েম্মস্ি স্দস্ছে।  
* প্রদত্ত িথ্য আস্থ্কক েসািসাসয্যর জন্য আপনসার টযসাে্যিসা স্নধ্কসারর করসার জন্য অেম্পন্ন বসা যসথষ্ট নসা িসি 
অথবসা আপস্ন টযসাে্যিসার স্নর্কসায়ক পূরর নসা করসি আপস্ন Memorial Hermann Surgical Hospital  
First Colony-এর স্চঠি পসাসবন। আপস্ন আস্থ্কক েসািসাসয্যর জন্য টযসাে্য িসিও একটি স্চঠি পসাসবন।  
* টয টরসােীরসা আস্থ্কক েসািসাসয্যর জন্য আসবদন করসছন িসারসা থিসানীয়, রসাজ্য বসা রসাষ্টীয় কম্কেূচী টথসক 
েসাকসা পসাওয়সার জন্য টযসাে্য িসি পসাসরন। প্রি্যসাশসা করসা িয় টরসােীরসা আস্থ্কক েসািসাসয্যর জন্য টযসাে্যিসা স্নধ্কসারসরর 
আসে উক্ত কম্কেূচীর জন্য আসবদন করসবন। উক্ত কম্কেূচীর জন্য আসবদন করসি Memorial Hermann 
Surgical Hospital First Colony ব্যস্ক্তসদর েসািসায্য করসব। উক্ত কম্কেূচীর জন্য আসবদন করসি ব্যথ্ক িসি 
টরসােীর আস্থ্কক েসািসাসয্যর জন্য আসবদসনর ওপর প্রস্িকূি প্রিসাব পডসি পসাসর। 
* আস্ম প্রি্যয়ন কস্র আস্ম েকি েম্সাব্য স্বমসা েুরক্সার জন্য আসবদন কসরস্ছ, টযমন Medicaid, Crime 
Victims, Health Exchange Insurance এবং অন্য টকসানও থিসানীয়, রসাজ্য বসা রসাষ্টীয় েুরক্সা। 
* আস্ম বঝুসি পসাস্র টয আস্ম আস্থ্কক েসািসাসয্যর জন্য টযসাে্য নসা িসি, পস্রচয্কসার খরচ আমসাসক বিন করসি িসব। 

টরসােী/প্রস্িশ্রুস্িদসািসার স্সাক্র িসাস্রখ

এই আসবদন পূরর করসার পসর, এর েসাসথ েকি প্রমসারপত্র েংযুক্ত কসর ্সাসক পসাঠসান এই ঠিকসানসায়: 
Patient Business Office  
16906 Southwest Freeway  
Sugar Land, Texas 77479 
Attention: Financial Assistance 

অপর স্দক টদখুন অপর স্দক টদখুন 
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আর থ্িক ত্্য ফ�থি / আর থ্িক সোহোয�্যর আযেদন 

টরসােীর নসাম: 

Office Use Only 
Financial Assistance Approved by Facility CEO / CFO 

Approved by: 
Name / Signature  Title Date


