ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਵਾਸਤੇ ਿਹਦਾਇਤ�
ਇਹ UW Medicine ਿਵਖੇ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਇਸਨੂੰ ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ) ਲਈ ਇੱ ਕ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨ� ਲੋ ਕ� ਅਤੇ

ਪਿਰਵਾਰ� ਨੂੰ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ, ਜੋ ਢੁਕਵੀਆਂ ਆਮਦਨ ਸ਼ਰਤ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ� ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਹੋਵ।ੇ ਸਹਾਇਤਾ ਉਦ� ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਸੇਧ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ
ਆਮਦਨ ਸੰ ਘੀ ਗਰੀਬੀ ਪੱ ਧਰ (Federal Poverty Level) ਦਾ 300% ਜ� ਇਸਤ� ਘੱ ਟ ਹੈ। ਤੁਸ� ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ� ਸਾਡੀ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੈਬਸਾਈਟ
www.uwmedicine.org/financialassistance ਜ� www.valleymed.org/financialassistance ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ UW Medicine ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਢੁਕਵੀਆਂ

ਹਸਪਤਾਲ-ਆਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵ� ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਹੋਰ� ਸੰ ਸਥਾਵ� ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਸਮੇਤ, ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਾ ਕਰਨ।

ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ�:

•

•
•
•
•

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ; ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ ਭਰੋ (ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ ਜਨਮ, ਿਵਆਹ ਜ� ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਉਹ ਲੋ ਕ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਕੱ ਠ� ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ)

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ (ਟੈਕਸ� ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਮਦਨ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ
ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ
ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤ� ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੱਥੀ ਕਰੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਪੱ ਤਰ
ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ ਿਲਖੋ

ਨ� ਟ: ਤੁਹ ਾਨੂੰ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਨੰ ਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਨੰਬਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ�
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਨੰਬਰ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ “ਲਾਗੂ ਨਹ�” ਜ� “NA” 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੇਠ� ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ UW Medicine ਕ�ਦਰ ਕੋਲ ਜਮ�� ਕਰੋ। ਖੁਦ ਲਈ ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱ ਖੋ।
 Airlift Northwest (Airlift)
Patient Financial Services
6505 Perimeter Road S., Ste 200
Seattle, WA 98108
206.598.2912
ਫ਼ੈਕਸ 206.521.1612
ਸੋਮ-ਸ਼ੁੱ ਕਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਤ� ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ

 Harborview Medical Ctr (HMC)
Financial Counseling
325 9th Ave; Mail Stop 359758
Seattle, WA 98104-2499
206.744.3084
ਫ਼ੈਕਸ 206.744.5187
ਸੋਮ ਤ� ਸ਼ੁੱ ਕਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਤ�
ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਤਕ

 Northwest Hospital & Medical
Center (NWH)
Patient Financial Services
10330 Meridian Ave N Ste 260
Seattle, WA 98133-9851
206.668.6440 ਜਾ 1.877.364.6440

 NWH Physicians
Patient Accounts & Inquiry
P.O. Box 45850
Seattle, WA 98145-0850
206.520.9100 ਜ� 1.855.520.9100
ਫ਼ੈਕਸ 206.520.3200

ਫ਼ੈਕਸ 206.668.6469

ਸੋਮ-ਸ਼ੁੱ ਕਰ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਤ� ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ

ਸੋਮ ਤ� ਸ਼ੁੱ ਕਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਤ� ਸ਼ਾਮ

 UW Medical Center (UWMC)
Financial Counseling
1959 NE Pacific Street
Mail Stop 356142
Seattle, WA 98195-6142
206.598.3806
ਫ਼ੈਕਸ 206.598.1122

 HMC & UWMC
Patient Financial Services
P.O. Box 95459
Seattle, WA 98145-2459
206.598.1950 ਜ� 1.877.780.1121
ਫ਼ੈਕਸ 206.598.2360
ਸੋਮ ਤ� ਸ਼ੁੱ ਕਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਤ� ਸ਼ਾਮ

ਸੋਮ ਤ� ਸ਼ੁੱ ਕਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਤ� ਸ਼ਾਮ

4:30 ਵਜੇ ਤਕ

4:30 ਵਜੇ ਤਕ
 UW Physicians (UWP) & UW
Neighborhood Clinics (UWNC)
Patient Accounts & Inquiry
P.O. Box 50095
Seattle, WA 98145-5095
206.520.9300 ਜ� 1.855.520.9300
ਫ਼ੈਕਸ 206.520.3200

 Valley Medical Center (VMC)
Patient Financial Services
P.O. Box 59148
Renton, WA 98058-9900
425.251.5178
ਫ਼ੈਕਸ 206.575.2573
ਸੋਮ-ਸ਼ੁੱ ਕਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਤ� ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ

ਸੋਮ-ਸ਼ੁੱ ਕਰ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਤ� ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ

4:30 ਵਜੇ ਤਕ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ �ਪਰ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਕ�ਦਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਸ� ਅਸਮਰਥਤਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ
ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਸ� ਆਮਦਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਸਮੇਤ, ਇੱ ਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 14 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਿਨਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਹੱ ਕ�, ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ,
ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰ�ਗੇ।

ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ�� ਕਰਕੇ, ਤੁਸ� ਸਾਨੂੰ ਿਵੱ ਤੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੁੱ ਛਿਗੱ ਛ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ।

ਅਸ� ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ�। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜਮ�� ਕਰੋ! ਜਦ� ਤੱ ਕ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਬਲ ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Appl-FA-Punjabi-V4-20190401

ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ - ਗੁਪ ਤ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਭਰੋ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ, ਤ� “NA” ਿਲਖੋ। ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਪੰ ਨ� ਨੱਥੀ ਕਰੋ।
ਸਕ�ੀਿਨੰ ਗ ਜਾਣਕਾਰੀ

□ ਹ� □ ਨਹ� ਜੇਕਰ ਹ�, ਤ� ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ:
ਕੀ ਰੋਗੀ ਨ� Medicaid ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ? □ ਹ� □ ਨਹ� ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਕੀ ਰੋਗੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� TANF, ਬੇਿਸਕ ਫੂਡ ਜ� WIC? □ ਹ� □ ਨਹ�
ਕੀ ਰੋਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਘਰ ਹੈ? □ ਹ� □ ਨਹ�
ਕੀ ਰੋਗੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲੋ ੜ ਿਕਸੇ ਕਾਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜ� ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੱ ਟ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹੈ? □ ਹ� □ ਨਹ�
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ

•
•

ਅਸ� ਗਾਰੰ ਟੀ ਨਹ� ਿਦੰ ਦੇ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗ,ੇ ਭਾਵ� ਤੁਸ� ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ।

•

ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 14 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰ�ਗੇ ਿਕ ਤੁਸ� ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜ� ਨਹ�।

ਜਦ� ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਤ� ਅਸ� ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ� ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�।

ਰੋਗ ੀ ਅਤੇ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਰੋਗੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਹੱ ਸਾ

ਰੋਗੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਿਵਚਕਾਰਲਾ ਿਹੱ ਸਾ

□ ਮਰਦ
□ ਇਸਤਰੀ
□ ਹੋਰ (ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਰੋਗੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਿਹੱ ਸਾ (ਗੋਤ)

ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡ ਨੰਬਰ (MRN)

ਰੋਗੀ ਦੀ ਜਨਮ ਿਮਤੀ

ਰੋਗੀ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਨੰਬਰ

ਰੋਗੀ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ

ਗਾਰੰ ਟਰ ਦੀ ਜਨਮ

ਗਾਰੰ ਟਰ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਨੰਬਰ

(ਿਵਕਲਿਪਕ)

)

ਿਬਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਿਵਅਕਤੀ (ਗਾਰੰ ਟਰ)

ਤਾਰੀਖ

ਮੁੱ ਖ ਸੰ ਪਰਕ ਨੰਬਰ

ਡਾਕ ਪਤਾ

(ਿਵਕਲਿਪਕ)

ਸੰ ਪਰਕ ਨੰਬਰ

(
) __________________
(
) __________________
ਈਮੇਲ ਪਤਾ:

_

ਪਤਾ:

____________________________
ਸ਼ਿਹਰ

ਰਾਜ

ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ

ਿਬਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਥਤੀ

□ ਨੌਕਰੀ (ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ:
□ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਵੱ ਚ
□ ਿਵਿਦਆਰਥੀ

□ ਬੇਰਜ਼ੁ ਗਾਰ (ਿਕੰ ਨ� ਸਮ� ਤ� ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ:
□ ਅਸਮਰਥ
□ ਿਰਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ
)

)

□ ਕੋਈ ਹੋਰ (______________________)

ਪਿਰਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਦਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਤ। “ਪਿਰਵਾਰ” ਿਵੱ ਚ ਜਨਮ, ਿਵਆਹ ਜ� ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਉਹ ਲੋ ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਕੱ ਠ� ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ
ਤ� ਹਾਲੀਆ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਿਰਟਰਨ ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ-ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ
ਜਨਮ

ਨਾਮ

ਿਮਤੀ

ਰੋਗੀ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ

ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਪੰ ਨਾ ਨੱਥੀ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ 18 ਸਾਲ ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱ ਧ

ਜੇਕਰ 18 ਸਾਲ ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱ ਧ

ਕੀ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ

ਉਮਰ ਹੈ: ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ(ਵ�) ਦਾ

ਉਮਰ ਹੈ: ਕੁੱ ਲ ਸਮੁੱ ਚੀ ਮਾਿਸਕ

ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ?

ਨਾਮ ਜ� ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ

ਆਮਦਨ (ਟੈਕਸ� ਸਮੇਤ):
ਹ� / ਨਹ�
ਹ� / ਨਹ�
ਹ� / ਨਹ�
ਹ� / ਨਹ�

ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬ ਰ� ਦੀ ਆਮਦਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:

-

ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ

- ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ

- ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਵਰਕ ਸਟਡੀ ਪ�ਗ
ੋ ਰਾਮ (ਿਵਿਦਆਰਥੀ)

- ਪੈਨਸ਼ਨ

- ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

- ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਖਾਤਾ ਵੰ ਡ�

- ਅਸਮਰਥਤਾ

- SSI (ਸਪਲੀਮ�ਟਲ ਿਸਕਓਰਟੀ ਇਨਕਮ)

- ਕੋਈ ਹੋਰ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਰਣਨ ਕਰੋ

- ਬਾਲ/ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
)
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ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ - ਗੁਪ ਤ
ਆਮਦਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜ�ਚ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਜ� ਇਸਤ� ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬ ਰ� ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ � ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤ� ਤੁਸ � ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਿਲਖਤੀ
ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਿਬਆਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਰੋਤ ਲਈ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ।
ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•

ਇੱ ਕ "W-2" ਿਵਦਹੋਲਿਡੰ ਗ ਸਟੇਟਮ�ਟ; ਜ�

0

•

ਵਰਤਮਾਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਨਕਲ� (3 ਮਹੀਨ�); ਜ�

•

ਬ�ਕ ਸਟੇਟਮ�ਟ (3 ਮਹੀਨ�); ਜ�

•

ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ, ਸਮ� ਸੂਚੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ; ਜ�

•

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹ� ਹੈ ਤ� ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵ� ਜ� ਹੋਰ� ਦੇ ਿਲਖਤ, ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਿਬਆਨ (ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਿਚੱ ਠੀ) ਿਜਨ�� ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱ ਤੀ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ
ਿਬਆਨ ਿਕਤੇ ਗਏ ਹੋਣ; ਜ�

•
•

Medicaid ਅਤੇ/ਜ� ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ-ਫੰ ਡ ਕੀਤੀ ਿਚਿਕਤਸਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ� ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ; ਜ�
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ� ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ; ਜ� ਮਾਲਕ� ਜ� ਵੈਲਫੇਅਰ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੇ ਿਲਖਤ ਿਬਆਨ।

ਖ਼ਰਚੇ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

(ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੋਰ� ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜਾ ਪੰ ਨਾ ਨੱਥੀ ਕਰੋ।)

ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਿਥਕ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਵਰਣਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਤਦੇ ਹ�।
ਮਿਹਨਾਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚੇ:
ਿਕਰਾਇਆ/ਿਗਰਵੀਨਾਮਾ

$

ਡਾਕਟਰੀ ਖ਼ਰਚੇ

$

ਬੀਮਾ ਪ�ੀਮੀਅਮ

$

ਸਹੂਲਤ�

$

ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ/ਖਰਚੇ

$

(ਬਾਲ ਸਿਹਯੋਗ, ਕਰਜ਼, ਦਵਾਈਆਂ, ਹੋਰ)

ਸੰ ਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਰਤਮਾਨ ਚੈਿਕੰ ਗ ਖਾਤਾ ਬੈਲ�ਸ
$
ਵਰਤਮਾਨ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਬੈਲ�ਸ
$

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਰ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਹਨ?

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨ� ਸਾਿਰਆਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ, ਜੋ ਲਾਗੂ ਹਨ

□ ਸਟੌਕ
□ ਬ�ਡ
□ 401K
□ ਜਾਇਦਾਦ (ਮੁੱ ਖ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਾਵਾ)
1

□ ਿਸਹਤ ਬਚਤ ਖਾਤਾ(ਤੇ)
□ ਿਕਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ

□ ਟ�ਸਟ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱ ਕ ਵਾਧੂ ਪੰ ਨਾ ਨੱਥੀ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਿਥਕ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸ� ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਿਜਵ� ਆਰਿਥਕ ਤੰ ਗੀ,
ਮੌਸਮੀ ਜ� ਅਸਥਾਈ ਆਮਦਨ ਜ� ਿਨ�ਜੀ ਘਾਟਾ।

ਰੋਗ ੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ UW Medicine ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ� ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾਵ� ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕ�ੈਿਡਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ� ਸਰੋਤ�
ਤ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮ� ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ� ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱ ਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ
ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਨਤੀਜਾ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮ� ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵ�ਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤ� ਉਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ
ਜਾਏਗੀ।
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