
દરજ્જો:    ટૅક્સા્નસા કસાયમી રહીશ   કસાનનૂી રહીશ  ઇમમગ્રનટ મિઝસા   નૉન-ઇમમગ્રનટ મિઝસા

િૈિસાહહક સ્થિમિ (એક પર મનશસાન કરજો): પહરણીિ અપહરણીિ  છૂટસાછેડસા લીધેલ

 મિધરુ/મિધિસા અનય _________________________________

ઘરમસા ં18 િર્ષથિી ઓછી ઉંમરનસા ંબસાળકજો અને અનય આમરિિજો (્જો ્રૂર ્ણસાય િજો બીજા પસાનસા પર ચસાલ ુરસાખજો)

પરંુૂ નસામ ્નમિસારીખ
આમરિિજોનજો ્બંધં (એક પર મનશસાન કરજો)

બસાળક ્સાિકંુ બસાળક િસાલી પખુિ વયસકિ/
િહરષ્ઠ નસાગહરક ્બંધં નથિી

        
        
        
        
રજો્ગસારનજો ્સાર 

દદદી જીિન્સાથિી

મનયજો્ક મનયજો્ક 
વયિ્સાય વયિ્સાય

રજો્ગસારની સ્થિમિ (એક પર મનશસાન કરજો)
 ફુલટસાઇમ પસાટ્ષટસાઇમ    બેરજો્ગસાર
 ગહૃહણી કસામ પર પરિ ફરિસા અક્ષમ

રજો્ગસારની સ્થિમિ (એક પર મનશસાન કરજો)
 ફુલટસાઇમ પસાટ્ષટસાઇમ    બેરજો્ગસાર
 ગહૃહણી કસામ પર પરિ ફરિસા અક્ષમ

મસામ્ક ઘરેલ ુઆિક મસામ્ક ઘરખચ્ષ                                                          (FAA માટે લાગ ુપડતુ ંનથી)

દદદી $ /મસા્        

જીિન્સાથિી $ /મસા્        

ભથ્ુ ં $ /મસા્        

બેરજો્ગસારી $ /મસા્        

બસાળ ્હસાયિસા $ /મસા્        

ઉત્તરજીિી લસાભ $ /મસા્        

કસામદસાર િળિર $ /મસા્        

ટ્ર્ટ ફંડ $ /મસા્        

અનય $ /મસા્        

કુલ આવક $ /મસા્        

હસાઉમ્ંગ: _________ પજોિસાનુ/ંલજોન ______ ભસાડું

ઘરની ચકૂિણી $ /મસા્        

યહુટલલટીઝ (િી્ળી, પસાણી) $ /મસા્        

કસાર # 1 $ /મસા્        

કસાર # 2 $ /મસા્        

પેટ્રજોલ $ /મસા્        

િીમજો $ /મસા્        

ટીિી/ કેબલ/ ફજોન $ /મસા્        

ખજોરસાક $ /મસા્        

કુલ ખરાચાઓ $ /મસા્        

બેનક ખસાિસા/ંઅનય ્પંમત્તઓ (િમસામ 3 પ્રશ્જોનસા ્િસાબજો આપિસા ્જોઈએ):                                                                                                                 (FAA માટે લાગ ુપડતુ ંનથી)

ચસાલ ુખસાત ુ?ં (એક પર િતુ્ષળ કરજો) હસા નસા હસાલનુ ંબૅલેન્ $                                                               

બચિ ખસાત ુ?ં (એક પર િતુ્ષળ કરજો) હસા નસા હસાલનુ ંબૅલેન્ $                                                               

િધસારસાની ્પંમત્ત? (એક પર િતુ્ષળ કરજો) હસા નસા હસાલનુ ંમલૂય $                                                               

્જો હસા િજો કૃપસા કરીને િણ્ષિજો: ______________________________________________________________________

છેલલસા 2 પગસારની ર્ીદજો ્જોમશયલ મ્ક્જોહરટી ચૅક અથિિસા ઍિજોડ્ષ પત્ર

બેરજો્ગસારીનસા લસાભની પષુષટની ર્ીદ  મનયજો્ક િરફથિી એક પત્ર, જેમસા ંકમ્ષચસારીનસા નસામ, વયિ્સાય, 
કલસાક દી્ઠ િેિન, કેટલસા કલસાક કસામ કયુું છે િેની મિગિજો હજોય

આરથથિક માહિતીપત્રક / આરથથિક સિાયતા અરજી
આ પત્રક પરંુૂ કરવામા ંસિાયતા માટે અથવા જો તમને પ્રશ્ો િોય તો કપૃા કરીને 281-243-1073 પર કૉલ કરો

દદદીનુ ંનસામ: ફજોન નબંર:

દદદીનસા શરેીનુ ં્રનસામુ:ં શહરે, રસાજય, લઝપ કજોડ:

ખસાિસા નબંર(રજો): ્ેિસાની િસારીખ(ખજો):

સચૂનસાઓ:  બધસા પ્રશ્જોનસા ્િસાબજો આપિસા ્રૂરી છે. ્જો પ્રશ્ લસાગ ુપડિજો ન હજોય િજો લસાઇન પર N/A લખજો.

તસવીર સાથેની ઓળખના એક પરુાવાની નકલ જોડો (ઉદાિરણ: રાજય તરફથી જારી કરાયેલ ડ્ાઇવર લાયસનસ અથવા તસવીર સાથેનો પાસપોટચા , વગેરે) *

સૌથી છેલલા આવકવેરા હરટનચાની એક નકલ જોડો અથવા *  ્ જો ફજોટજો આઇડી ઉપલબધ ન હજોય િજો ઓળખ દશસા્ષિિસા અનય દ્િસાિે્ જોનજો ઉપયજોગ થિઈ શકે છે. 
્હસાયિસા મસાટે ઉપરનસા ફજોન નબંર પર ્પંક્ષ  કરજો. 

આવકના નીરે પૈકીના કોઈ એક પરુાવાની નકલ જોડો:

*** સિાયક દસતાવેજો રવના આને સપંણૂચા અરજી માનવામા ંઆવશે નિીં. *** 
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* ખજોટી જુબસાની આપિસા મસાટે થિિસા ંદંડ હ્ેઠળ હુ ંપ્રમસાલણિ કરંુ છ ંકે મેં આપેલસા ્િસાબજો મસારી રિેષ્ઠ જાણકસારી પ્રમસાણે 
્સાચસા અને ખરસા છે. 
* મેં પરૂી પસાડેલી મસાહહિી ઘરેલ ુઆિક અને ખચસા્ષઓ દશસા્ષિ ેછે. 

* આ મસાહહિી િેમ્ કે્હડટ હરપજોટ્ષ  અને અનય ્સાિ્્ષ મનક રીિે ઉપલબધ મસાહહિીનજો ઉપયજોગ Memorial Hermann 
Surgical Hospital First Colony દ્સારસા ચકૂિણીનસા આયજો્નની વયિ્થિસા કરિસા અને/અથિિસા આમથિથિક ્હસાયિસા મસાટે 
અરજીની શરૂઆિ કરિસા મસાટે અને/અથિિસા મિમિધ કસાય્ષક્મજો, કિરે્ અથિિસા ્હસાયિસા મસાટેની યજોગયિસા નક્ી 
કરિસા મસાટે થિઈ શકે છે. 

* મેં આપેલસા ંમનિદેનજોની ખરસાઈ કરિસા મસાટે કજોઈ પણ સ્જોિમસાથંિી મસાહહિી મેળિિસા મસાટે હુ ંMemorial Hermann 
Surgical Hospital First Colony ન ેમસારી ્મંમિ આપુ ંછ.ં  

* ્જો પરૂી પસાડિસામસા ંઆિલેી મસાહહિી આમથિથિક ્હસાયિસા મસાટે િમસારી યજોગયિસા નક્ી કરિસા મસાટે અધરૂી અથિિસા 
અપરૂિી હજોય અથિિસા િમ ેયજોગયિસા મમટેની લસાયકસાિજો પરૂી કરિસા ંન હજો િજો િમન ેMemorial Hermann Surgical 
Hospital First Colony િરફથિી આ અંગે પત્ર મળશ.ે િમ ેઆમથિથિક ્હસાયિસા મસાટે લસાયક છજો કે નહહ િ ેઅંગે પણ 
િમન ેલેલખિમસા ંજાણ કરિસામસા ંઆિશ.ે  

* આમથિથિક ્હસાયિસા મસાટે અરજી કરિસા ંદદદીઓ ્થિસામનક, રસાજય અથિિસા ્ઘંીય કસાય્ષક્મજો િરફથિી ફંડ મેળિિસા મસાટે 
લસાયક હજોઈ શકજો છજો. આમથિથિક ્હસાયિસા મસાટે યજોગયિસાનજો મનણ્ષય લેિસામસા ંઆિ ેિ ેપહલેસા ંદદદીઓ આિસા કસાય્ષક્મજો 
મસાટે અરજી કરે એ અપેલક્ષિ છે. Memorial Hermann Surgical Hospital First Colony આિસા કસાય્ષક્મજો મસાટે અરજી 
કરિસામસા ંલજોકજોન ે્હસાયિસા પરૂી પસાડશ.ે આિસા કસાય્ષક્મજો મસાટે અરજી કરિસામસા ંમનષફળ ્િસાથિી દદદીની આમથિથિક 
્હસાયિસા અરજી અંગે થિિી મિચસારણસા પર પ્રમિકળૂ અ્ર પડી શકે છે. 

* હુ ંએ હકીકિને પ્રમસાલણિ કરંુ છ ંકે મેં Medicaid, Crime Victims, Health Exchange Insurance અને અનય કજોઈ 
પણ ્થિસામનક, રસાજય અથિિસા ્ઘંીય કિરે્ ્હહિનસા િમસામ ્ભંમિિ િીમસા કિરે્ મસાટે અરજી કરી છે. 

* હુ ં્મજુ ં છ ંકે ્જો હુ ંઆમથિથિક ્હસાયિસા મસાટે લસાયક ્સાલબિ ન થિઉં િજો હુ ં્ભંસાળનસા ખચ્ષ મસાટે ્િસાબદસાર હજોઈશ. 

દદદી/જામીનની ્હી િસારીખ

આ અરજી પરૂી કયસા્ષ બસાદ અરજી ્સાથિ ેિમસામ ્હસાયક દ્િસાિે્જો આ ્રનસામે મજોકલજો: 
Patient Business Office  
16906 Southwest Freeway  
Sugar Land, Texas 77479 
Attention: Financial Assistance 
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આરથથિક માહિતીપત્રક / આરથથિક સાિયતા માટેની અરજી 

દદદીનુ ંનસામ: 

Office Use Only 
Financial Assistance Approved by Facility CEO / CFO 

Approved by: 
Name / Signature  Title Date


