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நியூஜெர்சி ஹாஸ்பிட்டல் கேர் அசிஸ்டன்ஸ் புகராக்ராம் 

பங்கு  ஜோள்வதற்ோன  விண்ணப்பம்  

அடடயாளச் சான்று, வருமானச் சான்று மற்றும் ஜசாத்துேளுக்ோன சான்று ஆேியடவ இந்த விண்ணப்பத்துடன் 
அனுப்பப்பட கவண்டும். கேட்ேப்படும் அடனத்து ஆவணங்ேளின்  பிரதிேடளகய அனுப்புங்ேள். அசல் ஆவணங்ேடள 
அனுப்பாதீர்ேள், ஏன் என்றால் அடவ திருப்பி அனுப்பப்பட மாட்டாது. 

 

 

 

1. கநாயாளி ஜபயர் 

பிாிவு I – தனிப்பட்ட தேவல்ேள் 
 

 

2. கசாசியல் ஜசக்யூாிட்டி எண் 

 

    -  -        
(ேடடசி) (முதலாவது) (நடு) 

 

3. விண்ணப்பத் கததி 

 
 

                 மாதம்              நாள் வருடம் 

 

4. கசடவயின் ஜதாடக்ே கததி 

 
 

மாதம்          நாள் வருடம் 

 

5. கசடவ கவண்டப்பட்ட கததி 

 
 

மாதம் நாள் வருடம் 

 

6. கநாயாளியின் ஜதரு முேவாி 7.  ஜதாடலகபசி எண் 

 

( ) -    
 

8.  நேரம், மாநிலம், ZIP   குறியீட்டு எண் 9.  குடும்பத்தின் அளவு  * 

 
 

 
10. யு.ஏஸ். குடியுாிடம 

[] ஆம்  இல்டல  நிலுடவயில் இருக்கும்    

                                         விண்ணப்பம் 

11. NJ மாநிலத்தில் 3 - மாதம் குடியிருந்ததற்ோன சான்று  

 

 ஆம் ,இல்டல 

 

12. உத்தரவாதம் அளிப்பவாின் ஜபயர் (கநாயாளிடயத் தவிர கவஜறாருவர் என்றால்) 

 
 

 

 பிாிவு II – ஜசாத்துேள் ேட்டடள விதிேள் (ேிாிட்டீாியா) 

13. தனிநபர் ஜசாத்துேள்:    

 

14. குடும்பச் ஜசாத்துேள்:    

 

15. ஜசாத்துேளில் அடங்குபவடவ: 

 

A. ஜராக்ேம் 

 

B. கசமிப்புக் ேணக்குேள் 

 

C. நடப்புக் ேணக்குேள் (ஜசக்ேிங் அக்ேவுன்ட்ஸ்) 

 

D. டவப்புத்ஜதாடே சான்றிதழ்ேள்/ஐ.ஆர்.ஏ. (I.R.A.) 

 

E. வீடு, நில உடடமயில் ஈக்குயிட்டி (முதன்டமக் குடியிருப்டபத் தவிற பிற)   

 

F. மற்ற ஜசாத்துேள் (ட்ரஷாி பில்ேள், ஜநஜோஷியபிள் கபப்பர்,                                                                    

ஜபருநிறுவனப் பங்குேள் மற்றும் பான்டுேள்) _______________________________ 

 

G. ஜமாத்தம் 

 

* குடும்ப அளவில் அடங்குபவர்ேள்,  தான், தனது மடனவி மற்றும்  இடளய குழந்டதேள் எவரும். ஒரு ேர்ப்பிணிப் ஜபண் இரண்டு குடும்ப உறுப்பினர்ேளாே எண்ணப்படுவார்.  
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ேடந்த 3 மாதங்ேள் 
  X 4   

பங்கு  ஜோள்வதற்ோன  விண்ணப்பம்  

(ஜதாடர்ேிறது) 
 

 பிாிவு III – வருமான ேட்டடள விதிேள் 
 

ஹாஸ்பிட்டல் கேர் அசிஸ்டன்ஸுக்ோன தகுதிடயத் தீர்மானிக்கும் ஜபாழுது, வயதுக்கு வந்த ஒருவருக்ோே வாழ்க்டேத் துடணயின் வருமானம் 

மற்றும் ஜசாத்துேள் ேண்டிப்பாேப் பயன்படுத்தப்பட கவண்டும்; வயதுக்கு வராத ஒரு குழந்டதக்ோே ஜபற்கறாாின் (ஜபற்கறார்ேளின்) வருமானம் 

மற்றும் ஜசாத்துேள் ேண்டிப்பாேப் பயன்படுத்தப்பட கவண்டும். இந்த விண்ணப்பத்துடன் வருமானச் சான்று இடணக்ேப்பட கவண்டும். 
 

கசடவ கததிக்கு முன்பாே பன்னிரண்டு மாதங்ேள், மூன்று மாதங்ேள் அல்லது ஒரு மாதம் இவற்றில் ஏதாவது ஒன்றின் அடிப்படடயில் 

வருமானம் ேணக்ேிடப்படுேிறது. கநாயாளியின் /குடும்பத்தின் நிேர வருமானம், பின்வருவனவற்றில் குடறவாே உள்ளதற்குச் சமமானது: 

 

 

அல்லது அல்லது 

 

16. வருமானத்திற்ோ

ன ஆதாரம் 

 

வாராந்திர மாதாந்திர வருடாந்திர 

 

A. பிடித்தலுக்கு முன்பாே சம்பளம்/ஊதியங்ேள் 

B. ஜபாது உதவி 

C. சமூேப் பாதுோப்புப் பலன்ேள் 

D. கவடலயில்லாதவர் மற்றும் பணியாளர் இழப்பீடு    

E. முன்னாள் இராணுவத்தினர்ேளுக்ோன பலன்ேள் 

F. வாழ்க்டேப்படி/குழந்டதக்ோன ஆதரவு 

G. பிற பண ஆதரவு 

H. ஓய்வூதியத் ஜதாடேேள் 

I. ோப்பீடு அல்லது ஆண்டுத் ஜதாடேேள் 

J. பங்கு ஈவுத்ஜதாடேேள்/வட்டி 

K. வாடடே வருமானம் 

L. நிேர வர்த்தே வருமானம் (சுய கவடலவாய்ப்பு/சுகயச்டச ஆதாரம் மூலமாே 

சாிபார்க்ேப்பட்டடவ) 

M. பிற (ஸ்ட்டரக் பலன்ேள், பயிற்சி உதவித்ஜதாடேேள், இராணுவ     

குடும்ப  ஒதுக்ே ீடு ,  வீடு ,  ந ிலங்ேள்  மற்றும்  டிரஸ்டுேளில்  இருந்து  

வருமானம் ) 

N. ஜமாத்தம் 
 

பிாிவு IV – விண்ணப்பம் மூலமாே சான்றளிப்பு 

நான் சமர்ப்பிக்கும் தேவல்ேள், சம்பந்தப்பட்ட ஆகராக்ேியக் ேவனிப்புத் துடறயாலும் மற்றும் கூட்டரசு அல்லது மாநில அரசுேளாலும் 

சாிபார்ப்பதற்கு உட்பட்டது என்படத நான் புாிந்து ஜோள்ேிகறன். கவண்டுஜமன்கற இந்த உண்டமேடளத் திாித்து அளித்தால், 

மருத்துவமடனக் ேட்டணங்ேள் அடனத்டதயும் நாகன ஜசலுத்துவதற்கு ஜபாறுப்பு ஜோண்டவர் ஆகவன் மற்றும் குடிடம அபராதங்ேள் 

விதிக்ேப்படுவதற்கும் ஆளாகவன். 
 

ஆகராக்ேியக் ேவனிப்புத் துடறயால் அவ்வாறு கேட்ேப்பட்டால், மருத்துவமடனக் ேட்டணத்டதச் ஜசலுத்துவதற்ோே அரசு அல்லது தனியார் 

மருத்துவ உதவிக்கு நான் விண்ணப்பிப்கபன். 
 

எனது குடும்பத்தின் அளவு, வருமானம் மற்றும் ஜசாத்துேள் ஜதாடர்பான கமற்ேண்ட தேவல்ேள் உண்டமயானடவ மற்றும் சாியானடவ என்று நான் 

சான்றளிக்ேிகறன். 
 

எனது வருமானம் மற்றும் ஜசாத்துேள் ஜதாடர்பான நிடலடமயில் ஏகதனும் மாற்றம் இருந்தால், அடத மருத்துவமடனக்குத் ஜதாிவிப்பது எனது 

ஜபாறுப்பு என்படத நான் புாிந்து ஜோள்ேிகறன். 

17. கநாயாளி அல்லது உத்தரவாதம் அளிப்பவாின் டேஜயாப்பம் 18.  கததி 

ேடந்த 12 மாதங்ேள் ேடந்த 1 மாதம் 
  X 12   


