
സ്റ്റാറ്സ്:   Texasനിവറാസി  നിയമറാനുസൃതമറായ നിവറാസി കുടിയയറ് വിസ   കുടിയയറ് ഇതര വിസ

വവവറാഹിക നില  
(ഒരരണ്ണത്ിൽ ശരിയടയറാളമിടുക): 

വിവറാഹിത/ൻ വിവറാഹം രെയ്തിട്ില്ല  വിവറാഹബന്ം യവർരപെടുത്ി
 വിധവ മറ്റുള്ളത് ________

_________________________
വീട്ിരല 18 വയസ്ിൽ തറാരെയുള്ള കുട്ികളം മറ്് ആശ്ിതരം (ആവശ്യരമങ്ിൽ മരറ്റാര യേജിൽ തുടരക)

മുഴുവൻ യേര് ജനനത്ീയതി
ആശ്ിതരമറായുള്ള ബന്ം (ഒരരണ്ണത്ിൽ ശരിയടയറാളമിടുക)

കുട്ി വളർത്തുപുത്രൻ/പുത്രി രക്റാകർത്റാവ് പ്റായപൂർത്ിയറായ  
വ്യക്ി/വയസ്റായ വ്യക്ി ബന്മില്ല

       
       
       
       
രതറാെിൽസംഗ്രഹം

യരറാഗി ജീവിതേങ്റാളി

രതറാെിലുടമ രതറാെിലുടമ 

രതറാെിൽ രതറാെിൽ

രതറാെിൽ നില (ഒരരണ്ണത്ിൽ ശരിയടയറാളമിടുക)
 മുഴുവൻ സമയം ഭറാഗിക സമയം    രതറാെിലില്ല
 വീട്മ്മ യജറാലിയിയലക്് തിരിരക പ്യവശിക്റാനറാവില്ല

രതറാെിൽ നില (ഒരരണ്ണത്ിൽ ശരിയടയറാളമിടുക)
 മുഴുവൻ സമയം ഭറാഗിക സമയം    രതറാെിലില്ല
 വീട്മ്മ യജറാലിയിയലക്് തിരിരക പ്യവശിക്റാനറാവില്ല

പ്തിമറാസ ഗറാർഹിക വരമറാനം പ്തിമറാസ വീട്ടുരെലവുകൾ                                   (FAA-യ്ക്് ബാധകമല്ല)

യരറാഗി $ /മറാസം        

ജീവിതേങ്റാളി $ /മറാസം        

ജീവനറാംശം $ /മറാസം        

രതറാെിലില്ലറായ്മറാ യവതനം $ /മറാസം        

ശിശു േിന്തുണ $ /മറാസം        

സർവവവർ ആനുകൂല്യം $ /മറാസം        

രതറാെിലറാളികൾക്കുള്ള നഷ്ടേരിഹറാരം $ /മറാസം        

ട്രസ്റ്് ഫണ്് $ /മറാസം        

മറ്റുള്ളവ $ /മറാസം        

മമാത്തം വരുമാനതം $ /മറാസം        

േറാർപെിടസൗകര്യം: _________ സ്വന്ം/വറായ് േ ______ വറാടക

വീടിനുള്ളഅടവ് $ /മറാസം        

യൂട്ിലിറ്ികൾ (വവദ്യുതി, രവള്ളം) $ /മറാസം        

കറാർ # 1 $ /മറാസം        

കറാർ # 2 $ /മറാസം        

ഗറായസറാലിൻ $ /മറാസം        

ഇൻഷൂറൻസ് $ /മറാസം        

ടിവി/യകബിൾ/യഫറാൺ $ /മറാസം        

ഭക്ണം $ /മറാസം        

മമാത്തം മെലവുകൾ $ /മറാസം        

ബറാങ്് അക്ൗണ്ടുകൾ/മറ്് സ്വത്തുക്ൾ (എല്ലറാ 3 യെറാദ്്യങ്ങൾക്കും ഉത്രം നൽകണം):                                                                                                       (FAA-യ്ക്്ബാധകമല്ല)

രെക്ിംഗ് അക്ൗണ്്? (ഒരരണ്ണത്ിൽ വട്മിടുക) ഉവ്് ഇല്ല നിലവിരല ബറാലൻസ് $                                                               

യസവിംഗ്സ് അക്ൗണ്്? (ഒരരണ്ണത്ിൽ വട്മിടുക) ഉവ്് ഇല്ല നിലവിരല ബറാലൻസ് $                                                               

അധികസമ്റാദ്്യം? (ഒരരണ്ണത്ിൽ വട്മിടുക) ഉവ്് ഇല്ല നിലവിരല മൂല്യം $                                                               

ഉരണ്ങ്ിൽ, ദ്യവറായി വിവരിക്കുക: __________________________________________________________________

അവസറാന 2 ശമ്ളബില്ലുകൾ യസറാഷ്യൽ രസകയൂരിറ്ി രെക്് അരല്ലങ്ിൽ അവറാർഡ് കത്്

രതറാെിലില്ലറായ്മറാ യവതന സ്ിരീകരണ സ്ിപെ്  ജീവനക്റാരരറെ യേരം രതറാെിലും ഒര മണിക്കൂർ 
യനരയത്ക്കുള്ള യവതനവും യജറാലി രെയ്ത മണിക്കൂറുകളരട 
എണ്ണവും പ്സ്തറാവിക്കുന്ന രതറാെിലുടമയുരട കത്്

സാമ്പത്തിക വതിവര ഫ�ാതം / സാമ്പത്തിക സഹായ അഫേക്ഷ
ഈ ഫ�ാതം പൂരതിപ്തിക്കുന്നതതിന് സഹായതം ഫവണമമങ്തിഫലാ അഥവാ നതിങ്ങൾക്് സതംശയങ്ങൾ ഉമടെങ്തിഫലാ ദയവായതി 281-243-1073 എന്ന നമ്പറതിൽ വതിളതിക്കുക

യരറാഗിയുരട യേര്: യഫറാൺ നമ്ർ:

യരറാഗിയുരടസ്ട്രീറ്്വിലറാസം: നഗരം, സ്യറ്റ്്, സിപെ് യകറാഡ്:

അക്ൗണ്് നമ്ർ (നമ്റുകൾ): യസവന തീയതി(കൾ):

നിർയദേശങ്ങൾ:  എല്ലറാ യെറാദ്്യങ്ങൾക്കും ഉത്രം നൽകണം. ഏരതങ്ിലും യെറാദ്്യം ബറാധകമരല്ലങ്ിൽ, വലനിൽ N/A (ബറാധകമല്ല) എരന്നഴുതുക.
ഫ�ാഫ്ാേതതിപ്തിച്ച തതിരതിച്ചറതിയൽ ഫരഖയുമെ ഒരു േകർപ്്ഒപ്തംഫെർക്കുക (ഉദാഹരണതം:സ്ഫറേറേ്ഇഷ്യൂമെയ്തതിട്ടുള്ളഫ�ാഫ്ാേതതിപ്തിച്ചഡ്രൈവതിതംഗ്ഡ്ലസൻസ്,
ോസ്ഫോർ്്മുതലായവ.) *
ഏറേവുതംപുതതിയആദായനതികുതതിറതിഫ്ണതിമറെഒരുേകർപ്്ഒപ്തംഫെർക്കുകഅമല്ലങ്തിൽ *  യഫറായട്റാഐഡിലഭ്യമരല്ലങ്ിൽ,മറ്്തിരിച്ചറിയൽയരഖകൾ

ഉേയയറാഗിക്റാവുന്നതറാണ്.സഹറായത്ിനറായിമുകളിൽനൽകിയിരിക്കുന്ന
യഫറാൺനമ്റിൽബന്രപെടുക. 

ഇനതിപ്റയുന്ന വരുമാനതംമതളതിയതിക്കുന്ന ഫരഖകളതിമലാന്നതിമറെ ഒരു േകർപ്് ഫെർക്കുക:

*** േതിന്തുണയ്ക്കുന്നഫരഖകൾഇമല്ലങ്തിൽഇമതാരുപൂർണ്ണമായഅഫേക്ഷയായതികണക്ാക്മപ്ടുന്നതല്ല. *** 

മറുവശം കറാണുക മറുവശം കറാണുക 
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* നൽകിയിരിക്കുന്നഉത്രങ്ങൾഎരറെഅറിവിൽരേട്ിടയത്റാളംസത്യവുംകൃത്യവുമറാരണന്ന്കള്ളസത്യവറാങ്മൂലം
നൽകുന്നത്ശിക്റാർഹമറാരണന്നഅറിയവറാരട,ഇതിനറാൽഞറാൻസറാക്്യരപെടുത്തുന്നു. 

* ഞറാൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ, ഗറാർഹിക വരമറാനവും രെലവുകളം പ്തിഫലിപെിക്കുന്നു. 

* ഈ വിവരങ്ങളം രേറാതുവറായി ലഭ്യമറായ മറ്് വിവരങ്ങളം, ഒര യേയ്രമറെ് പ്റാൻ നടപെറാക്റാനും ഒപെം/അരല്ലങ്ിൽ 
സറാമ്ത്ിക സഹറായത്ിനുള്ള ഒര അയേക്യ്ക്് തുടക്മിടറാനും ഒപെം/അരല്ലങ്ിൽ വിവിധ േദ്ധതികൾ, േരിരക് 
അരല്ലങ്ിൽ സഹറായം എന്നിവയ്ക്കുള്ള യയറാഗ്യത നിർണ്ണയിക്റാനും Memorial Hermann Surgical Hospital First 
Colony-ന് ഉേയയറാഗിക്റാവുന്നതറാണ്. 

* ഞറാൻ നടത്ിയിട്ടുള്ള പ്സ്തറാവനകൾ േരിയശറാധിച്ചുറപെിക്കുന്നതിന്, മയറ്രതങ്ിലും ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ 
കരസ്മറാക്കുന്നതിന് ഞറാൻ Memorial Hermann Surgical Hospital First Colony-ന് സമ്മതം നൽകുന്നു.  
* നൽകിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അപൂർണ്ണമറാരണങ്ിയലറാ സറാമ്ത്ിക സഹറായത്ിന് നിങ്ങൾക്് അർഹതയുയണ്റാ 
എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് േര്യറാേ്തമരല്ലങ്ിയലറാ നിങ്ങൾ യയറാഗ്യതറാമറാനദ്ണ്ഡങ്ങൾ േറാലിക്കുന്നിരല്ലങ്ിയലറാ, 
Memorial Hermann Surgical Hospital First Colony-ൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്് യരഖറാമൂലമറായ അറിയിപെ് ലഭിക്കുന്നതറാണ്. 
സറാമ്ത്ികസഹറായത്ിന്അർഹതയുരണ്ങ്ിൽഅക്റാര്യവുംനിങ്ങരളയരഖറാമൂലംഅറിയിക്കുന്നതറാണ്.  
* സറാമ്ത്ിക സഹറായത്ിന് അയേക്ിക്കുന്ന യരറാഗികൾക്്, തയദേശ, സ്യറ്റ്് അരല്ലങ്ിൽ രഫഡറൽ 
േദ്ധതികളിൽ നിന്നുള്ള ധനസഹറായങ്ങൾക്് അർഹതയുണ്റായയക്റാം. സറാമ്ത്ിക സഹറായത്ിനുള്ള 
അർഹതയുരട നിർണ്ണയത്ിന് മുമ്റായി, അത്രം േദ്ധതികൾക്റായി യരറാഗികൾ അയേക്ിക്കുരമന്ന് 
പ്തീക്ിക്രപെടുന്നു. യരറാഗികൾക്് അത്രം േദ്ധതികൾക്റായി അയേക്ിക്കുന്നതിന് Memorial Hermann 
Surgical Hospital First Colony സഹറായം നൽകുന്നതറാണ്. അത്രം േദ്ധതികൾക്റായി അയേക്ിക്കുന്നതിൽ 
േരറാജയരപെടുന്നത്, യരറാഗിയുരട സറാമ്ത്ിക സഹറായത്ിനുള്ള അയേക്രയ േരിഗണിക്കുന്നതിരന പ്തികൂലമറായി 
ബറാധിയച്ചക്റാം. 
* Medicaid, Crime Victims, Health Exchange Insurance എന്നിവ ഉൾരപെരടയുള്ള സറാധ്യമറായ എല്ലറാ ഇൻഷൂറൻസ് 
േരിരക്യ്ക്കും മരറ്രന്ങ്ിലും തയദേശ, സ്യറ്റ്് അരല്ലങ്ിൽ രഫഡറൽ േരിരക്യ്ക്കും ഞറാൻ അയേക്ിച്ചിട്ടുരണ്ന്ന 
വസ്തുതസറാക്്യരപെടുത്തുന്നു. 

* എനിക്് സറാമ്ത്ിക സഹറായത്ിന് അർഹതയിരല്ലങ്ിൽ, േരിെരണത്ിരറെ രെലവുകൾക്് ഞറാനറായിരിക്കും 
ഉത്രവറാദ്ി എന്ന് ഞറാൻ മനസ്ിലറാക്കുന്നു. 

യരറാഗിയുരട/ഗ്യറാരണ്റുരട ഒപെ് തീയതി

ഈ അയേക് പൂരിപെിച്ചതിന് യശഷം, ഇതും േിന്തുണയ്ക്കുന്ന എല്ലറാ യരഖകളം ഈ വിലറാസത്ിയലക്് തേറാലിൽ അയയ്ക്കുക: 
Patient Business Office  
16906 Southwest Freeway  
Sugar Land, Texas 77479 
Attention: Financial Assistance 

Office Use Only 
Financial Assistance Approved by Facility CEO / CFO 

Approved by: 
Name / Signature Title Date

മറുവശം കറാണുക മറുവശം കറാണുക 
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സാമ്പത്തിക വതിവര ഫ�ാതം / സാമ്പത്തിക സഹായ അഫേക്ഷ 

യരറാഗിയുരട യേര്: 


