
స్థితి:    శాశ్వత టెకాసాస్ నివాస్    చట్టపరమ�ైన నివాస్    ఇమ్మిగర్ంట్ వీసా    ఇమ్మిగ్రంట్ కాని వీసా

వ�ైవాహిక స్థితి (ఒకటి గుర్తు  పెట్టరండి): వివాహితులు అవివాహితులు  విడాకులు పొ రందినవార్
 వ�ైధవ్రం పొ రందినవార్ ఇతరరం _________________________

18 సరంవతసారాల కనానా తకుకువ వయసు గల ప్ల్లలు మరియు ఇరంట్్ల ని ఇతర ఆధారపడినవార్ (అవసరమ�ైతే, మరొక పేజికి కొనసాగరండి)

పూరితు పేర్ పుటి్టన తేది
ఆధారపడినవారితో బరంధుత్వరం (ఒకటి గుర్తు  పెట్టరండి)

ప్ల్లలు సవతి ప్ల్లలు సరంరక్షకులు పెద్దవార్/సీనియర్ సరంబరంధరం లేదు

        
        
        
        
ఉద్్గరం సారారంశరం 

రోగి భార్ లేక భరతు

యజమాని యజమాని 

వృతితు వృతితు

ఉద్్గరం స్థితి (ఒకటి గుర్తు  పెట్టరండి)
 పూరితుకాల ఉద్్గరం పాక్ిక ఉద్్గరం    నిర్ద్్గి
 గృహిణి పనికి వ�ళ్లలేక పో యిన వ్కితు

ఉద్్గరం స్థితి (ఒకటి గుర్తు  పెట్టరండి)
 పూరితుకాల ఉద్్గరం పాక్ిక ఉద్్గరం    నిర్ద్్గి
 గృహిణి పనికి వ�ళ్లలేక పో యిన వ్కితు

న�లకు కుటురంబ ఆదాయరం న�లకు గృహ ఖర్చులు                                               (FAA కోసం వర్తంచవు)

రోగ ి $ /న�.        

జీవిత భాగసా్వమ్ $ /న�.        

భరణరం $ /న�.        

నిర్ద్్గరం $ /న�.        

ఛ�ైల్డ్  సపో ర్్ట $ /న�.        

సర్వ్వవర్సా బెనిఫ్ట్ $ /న�.        

పనివారి పరిహారరం $ /న�.        

ట్రస్్ట  ఫరండ్ $ /న�.        

ఇతరరం $ /న�.        
మొతతం ఆదాయం $ /న�.        

గృహవసతి: _________ సొ రంత/లోను ______ కిరాయి

ఇరంటి చ�ల్లరంపు $ /న�.        

యుటిలటీస్ (విదు్త్, నీర్) $ /న�.        

కార్ # 1 $ /న�.        

కార్ # 2 $ /న�.        

గా్సో ల�ైన్ $ /న�.        

బీమా $ /న�.        

టీవీ/కేబుల్/ఫో ను $ /న�.        

ఆహారరం $ /న�.        
మొతతం ఖర్చులు $ /న�.        

బా్రంక్ అకౌరంట్సా/ఇతర ఆసుతు లు (అనినా 3 ప్రశనాలకు సమాధానాలు ఇవా్వల):                                                                                                                 (FAA కొరకు వర్తంచదు)

చ�కిరంగ్ అకౌరంట్? (ఒకదానికి వృతతు రం చుట్టరండి) అవును లేదు ప్రసుతు త బాల�నుసా $                                                               

సేవిరంగ్సా ఖాతా? (ఒకదానికి వృతతు రం చుట్టరండి) అవును లేదు ప్రసుతు త బాల�నుసా $                                                               

అదనపు ఆస్తు? (ఒకదానికి వృతతు రం చుట్టరండి) అవును లేదు ప్రసుతు త విలువ $                                                               

అవును అయిత,ే దయచేస్ వివరిరంచరండి: ______________________________________________________________

చివరి 2 పేచ�కుకుల స్టబ్సా సో షల్ సెక్్రిటీ చ�కుకు లేక అవార్డ్  ల�టర్

అన్ ఎరంపా్ల య్ మ�రంట్ బెనిఫ్ట్ స్్ల పుపు  ఉద్్గ ిపరే్, వృతితు , గరంటలవారి వతేనరం, పని చసేన్ గరంటల 
సరంఖ్ పరేొకురంటూ ఉద్్గ యజమాని నురండ ిల�టర్

ఆర్థిక సమాచార పత్ం /ఆర్థిక సహాయం దరఖాసుత
ఈ ఫారం నంపడానకి సహాయం కోసం లేక మీకు ప్శ్నలు ఉంటే, దయచేసి 281-243-1073కు కాల్ చెయ్ండి

రోగ ిపేర్: ఫో ను నరంబర్:

రోగ ివీధి చిర్నామా: నగరరం, రాష్ట ర్ం, జిప్ కోడ్:

అకౌరంట్ నరంబర్(లు): సర్్వసు తేది(లు):

సూచనలు:  అనినా ప్రశనాలకు సమాధానాలు ఇవా్వల. ఒకవేళ ఏద�ైనా ప్రశనా సరంబరంధిరంచినది కాకపో తే, ల�ైనుపెై వరితురంచదు అని వ్ార యరండి.

ఫో టో ఉన్న గుర్తంపు ర్జువు కాప ీఒక దానన జత చేయండి (ఉదాహరణ: రాష్ట ్ం జారీ చేసిన డెరైవర్ ల�రసెన్స్ లేదా ఫో టోతో గల పాస్ పో ర్్ట, మొదల�రనవి.) *
అత్ంత ఇటీవలి ఆదాయపు పను్న ర్టర్్న ఫో టోకాపీ జతపరచండి లేక *  ఒకవేళ ఫో ట  ్ఐడి అరందుబాటులో లేకురంటే, గురితురంపును చూపే ఇతర డాకు్మ�రంటు్ల  

ఉపయోగిరంచవచుచు. సహాయరం కొరకు పెై ఫో న్ నరంబర్లో సరంప్రదిరంచరండి. కిరంది వాటిలో ఒక ఆదాయపు ర్జువు యొక్క ఫో టోకాపీ జతపరచండి:

*** ర్జువు పతా్ లను జతపరచన పక్ంలో ఇది పూర్త దరఖాసుత గా పర్గణించబడదు. *** 
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* నాకు త�లస్నరంత వరకు నేను ఇచిచున సమాధానాలు సత్ము మరియు సర్వనవని, మరియు శాశ్వత అపరాధరం 
అనుభవిరంచుటకు స్ద్ధపడి నేను ఇరందుమూలరంగా ధృవీకరిసుతు నానాను. 
* నేను అరందిరంచిన సమాచారరం ఇరంటి ఆదాయరం మరియు ఖర్చులను త�లయజేసుతు రంది. 

* ఒక చ�ల్లరంపు పా్ల న్ ఏరపురచడానికి మరియు/లేదా ఆరిథిక సహాయరం కొరకు దరఖాసుతు ను ప్ార రరంభరంచడరం కొరకు మరియు/
లేదా వివిధ పో్ర గా్ రంలు, కవరేజి లేదా సహాయరం కొరకు అర్హతను నిరా్ధ రిరంచడానికి ఈ సమాచారరం మరియు క్్డిట్ నివేదిక 
మరియు ఇతర బహిరరంగ అరందుబాటు గల సమాచారరం Memorial Hermann Surgical Hospital First Colony దా్వరా 
ఉపయోగిరంచబడవచుచు. 

* నేను చేస్న ప్రకటనలను సరిచూసుకునేరందుకు ఏద�ైనా మూలరం నురండి సమాచారానినా పొ రందడానికి నేను Memorial 
Hermann Surgical Hospital First Colony కు నా సమమితిని ఇసుతు నానాను.  

* ఆరిథిక సహాయరం కొరకు మీ అర్హతను నిరా్ధ రిరంచడానిక్వ, ఇవ్వబడిన సమాచారరం అసరంపూర్రంగా ఉరంటే లేదా సరిపో కపో తే 
లేదా మీర్ అర్హతా ప్రమాణాలకు సరిపో కపో తే Memorial Hermann Surgical Hospital First Colony నురండి మీర్ 
లఖిత పూర్వక సమాచారమును అరందుకురంటార్. ఆరిథిక సహాయరం కొరకు మీర్ అర్్హ ల�ైతే క్డా మీకు లఖిత పూర్వకరంగా 
త�లయజేయబడుతురంది.  
* ఆరిథిక సహాయరం కొరకు దరఖాసుతు  చేసే రోగులు సాథి నిక, రాష్ట  ్లేదా సమాఖ్ పో్ర గా్ రంల నురండి నిధులకు అర్్హ లు కావచుచు. 
ఆరిథిక సహాయరం పొ రందగల అర్హత నిరా్ధ రణకు మురందే రోగులు అలారంటి పో్ర గా్ రంలకు దరఖాసుతు  చేయాలని ఆశరంచడమ�ైనది. 
అలారంటి పో్ర గా్ రంల కొరకు దరఖాసుతు  చేయడరంలో Memorial Hermann Surgical Hospital First Colony వ్కుతు లకు 
సహాయరం అరందిసుతు రంది. అలారంటి పో్ర గా్ రంలకు దరఖాసుతు  చేయడరంలో వ�ైఫల్రం, రోగ ియొకకు ఆరిథిక సహాయరం దరఖాసుతు  
యొకకు పరిశీలనపెై ప్రతిక్ల ప్రభావరం చూపవచుచు. 

* Medicaid, Crime Victims, Health Exchange Insurance మరియు ఏవ�ైనా ఇతర సాథి నిక, రాష్ట  ్లేదా 
సమాఖ్ కవరేజితో పాటు సాధ్మ�ైన అనినా బీమా కవరేజిలకు నేను దరఖాసుతు  చేసుకునానాననే వాసతువానినా నేను 
ధృవీకరిసుతు నానాను. 

* ఆరిథిక సహాయరం కొరకు ననేు అర్హత పొ రందకపో త,ే సరంరక్షణ యొకకు ఖర్చుకు బాధ్త నాద ేఅని ననేు అరథిరం చసేుకునానాను. 

రోగ/ిహామీదార్ సరంతకరం తేది

ఈ దరఖాసుతు ను నిరంపన్ తర్వాత, దనీినా మ�యిల్ చయేరండ ిమరియు సపో రి్టరంగ్ దసాతు వజేులు అనినారంటనిీ వీరికి పరంపరండ:ి 

Patient Business Office  
16906 Southwest Freeway  
Sugar Land, Texas 77479 
Attention: Financial Assistance 
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ఆర్థిక సమాచార పత్ం /ఆర్థిక సహాయం దరఖాసుత  

రోగ ిపేర్: 

Office Use Only 
Financial Assistance Approved by Facility CEO / CFO 

Approved by: 
Name / Signature  Title Date


