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న్యూ జెర్సీ  హాస్పిటల్ కేర్ అస్పస్టెన్సీ ప్రో గ్రా మ్                                            
ప్రర్టెస్పపేషన్స కోసం అపపి కేషన్స  

గుర్తింపు రుజువు, ఆదాయిం రుజువు మరయ్ు ఆస్తత  రుజువు అప్తి కేషన తో తపపక జతపరచాలి.  కోర్న అన్ని డాకయుమ ింటి్ కాపీ్లయ పింపిండి. ఒర్జినల్ 
డాకయుమ ింట్లి  పింపకిండి, ఎిందుకింటే్ అవి తిర్గ్ పింపబడవు. 

 

 

 

1. రోగ్ పే్రు 
స్టక్షన్స I – వ్ూకతిగత సమాచారం  

 

2. సో షతయల్ సె్కయుర్ట్ ీనింబరు 

   -  -        
(చివర్) (మొదటి్) (మధ్ు) 

 

3. అప్తి కేషన తేది 

 
 

నెల దినిం    సింవతసరిం   

 

4. సరవీసు ప్ాారింభ తేది 

 
 

నెల దినిం    సింవతసరిం 

 

5. సరవీసు అభుర్థించిన తేది 

 
 

నెల దినిం సింవతసరిం 

 

6.  రోగ ్వీధి అడసాు 7.   టె్లిఫో ను నింబరు   
 

( ) -    
 

8.  నగరిం, సేే్ట్, జిప్ కోడ్ 9.  కయట్లింబ సైె్జు* 

 
 

 
 

10. యు.ఎస్.  ప్ౌరసతీిం 

[ ]  అవ్ున్ు  లదేు    పె్ిండిింగ్ అప్తి కేషన

11. ఎన్స జె సెే్ట లో 3-నలెల నివరసరనికత రుజువ్ు 
 

 అవ్ున్ు  లేదు 
 

12. గాుర ింటీ్ ఇచేేవార్ ప్ేరు (రోగ్ కాకయిండా మరొకరు అయితే) 
 
 

 

స్టక్షన్స II - ఆసుి ల పో్మాణం 

13. వ్ూకతిగత ఆసుి లు:    

 

14. కుట ంబ ఆసుి లు:    

 

15. ఆసుి లలో ఇవి ఉనాాయి: 
 

A. న్గదు 
 

B. స్ేవింగ్సీ అక ంట ి  

 

C. చెకతంగ్స అక ంట ి  

 

D. డిప్రజిట/ I.R.A. సర్టెఫపకేట ి  

 

E. ర్టయల్ ఎస్ేెట లో ఈకతిటీ ( పటరైమర్స నివరసం తప్ి ఇతరము)    

 

F. ఇతర ఆసుి లు (టరోజర్స బిలుి లు, నెగ్ోషపయబుల్ పపే్ర్,    

కరర్ోిర్టే సరె క్సీ మర్టయు బ ండ్లి ) 
G. మొతిం 

 
*కయట్లింబ సైె్జులో తాను, జీవిత భాగసాీమి మర్యు ఎవర ైన మ ైనర్ ప్తలిలయ ఉింట్ారు. గర్ిణి సీ్త నీ్న ఇదదరు కయట్లింబ సభుులయగా లెక్కించడిం జరుగుత ింది. 
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గత 3 నెలలయ 
  X 4   

ప్రర్టెస్పపేషన్స కోసం అపపి కేషన్స (కొన్సరగ్టంప్ు) 
  

స్టక్షన్స III - ఆదాయం పో్మాణం 

 

హాస్పిటల్ కేర్ అస్పస్టెన్సీ కోసం అరహతన్ు నిర్రా ర్టంచనేటప్ుిడ్ల, ఒక వ్యోజన్ వ్ూకతికత భ రూ లేక భరి ఆదాయం మర్టయు ఆసుి లు తప్ిక ఉప్యోగ్టంచబడ్తాయి; మ నై్ర్ బిడ్డ  కోసం 
తలి్లదండిో (లు) ఆదాయం మర్టయు ఆసుి లు ఉప్యోగ్టంచబడ్తాయి.  ఈ అపపి కేషన్స తో ఆదాయం యొకక రుజువ్ు తప్ిక జతప్రచాల్ల. 

 

సర్సిసు తేదికత ముందు, ప్నెాండ్ల నెలలు, మూడ్ల నలెలు లేక ఒక నెల లెకతకంప్ు ఆధారంగ్ర ఆదాయం. ర్ోగ్ట/కుట ంబ సయూ ల ఆదాయం కతంాది వరటిలో తకుకవ్దానికత సమాన్ం: 

లేక లేక 

 

 

16. ఆదాయ మూలం 
 

వరరంవరరం నెలవరర్స సంవ్తీరంవరర్స 
 

A. మిన్హాయింప్ుల ముందు జీతం/వేతన్ం  

B. ప్బిిక్స అస్పస్టెన్సీ 

C. సర షల్ స్టకయూర్టటీ బనెిఫపటీ 

D. నిరుదయ ూగం మర్టయు వ్ర్క మ న్సీ ప్ర్టహారం    

E. వెటరన్సీ బనెిఫపటీ 

F. అల్లమోనీ/ఛెరల్డ  సప్ర రె్ 

G. ఇతర డ్బుు సప్ర రుె  

H. పటన్షన్స చెలి్లంప్ులు 

I. ఇన్యీూర్ెన్సీ లేక అన్ుూట ీచెలి్లంప్ులు 

J. డివిడెండ్లి /వ్డడడ  

K. బ డ్లగ ఆదాయం 

L. నికర బిజినసె్ ఆదాయం (సియం ఉప్రధ/ిసితంతో    

సర ర్ీ చే వెర్టఫటర చేయబడింది) 

M. ఇతరము (స్ట్రకై్స బెనిఫపటీ, టరరనైింగ్స స్టటెఫండ్సీ, మిల్లటర్స     

ఫ్రూమిలీ అలాి ట మ ంట, ఎస్ేెటీ మర్టయు టోసుె ల న్ుండ ిఆదాయం) 
N. మొతిం               

 

స్టక్షన్స IV – దరఖాసుి దారుని దుో వీకరణ 

నేన్ు సమర్టించిన్ సమాచారం, సంబంధిత హెలి్ కేర్ ఫటస్పల్లటీ మర్టయు ఫటడ్రల్ లేక స్ేెట పో్భుతాిల దాిర్ర వెర్టఫపకేషన్స న్ు గుర్ట చేయబడ్లత ందని నేన్ు అరూం చేసుకునాాన్ు. ఈ 
తథ్ాూలన్ు ఉదేే శప్ూరికంగ్ర తప్ుిగ్ర తెల్లయజేయటం అనేది న్న్ుా అనిా ఆసుప్త్రో ఛార్సీలకు బ ధ్ూత వ్హ ంచేలా మర్టయు స్పవిల్ జర్సమానాలకు గుర్ట అయియూలా చేసుి ంది.  

 

ఒకవేళ హెలి్ కేర్ ఫటస్పల్లటీ అభూర్టూస్ేి , ఆసుప్త్రో బిలుి  చలిె్లంచడానికత నేన్ు పో్భుతి లేక పటరైవేట  వెరదూ సహాయం కోసం అపటటి  చేసరి న్ు.      
 

నా కుట ంబ స్టరజు, ఆదాయం మర్టయు ఆసుి లకు సంబంధించి పటర సమాచారం నిజం మర్టయు సర్టయి ైన్ది అని నేన్ు దుో వీకర్టసుి నాాన్ు. 
 

నా ఆదాయం లేక ఆసుి లకు సంబంధించి నా స్పూత్రలో ఏదెరనా మారుిన్ు ఆసుప్త్రోకత తెల్లయజేయడ్ం నా బ ధ్ూత అని నేన్ు అరూం చేసుకునాాన్ు. 
 

17. రోగ్ లేక సింరక్షకయన్న సింతకిం         18.  తేది 

గత 1 నెల 
  X 12   

గత 12 నెలలయ 


