CHILDREN’S HOSPITAL COLORADO को आर्थिक सहायता काययक्रम
विनीत: आर्थिक परामर्य
13123 E 16th Ave B-280
Aurora, CO 80045
Direct # 720-777-7001
फ्याक्स नं.: 720-777-7124

खण्ड 1: आिेदक
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________

अवततम नाम

सामाविक सुरक्षा नम्बर (S.S.N)

पवहलो नाम

बीचको नामको

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________

ठे गाना

घरको फोन नम्बर

_____________________________________________________________________________________________________

________________________________

र्हर

काययस्िलको फोन नम्बर

राज्य

विप

घरका सदस्यहरूको नाम लेख्नहु ोस् (पवहलो/अवततम नाम)

नाता

ितमवमवत

सामाविक सुरक्षा
नम्बर (S.S.N)

बसाई

1
2
3
4
5
6
7

खण्ड 2: अविलेख निएको Medicaid (मेवडके ड)
आिेदन
ददनुिएको छ:

_____ छ

_____ छैन

वमवत: _________

काउतटी: _________

खण्ड 3: रकमको स्रोत
व्योवमङ फण्ड
__________
खण्ड 4:

मेसा काउतटी फण्ड
__________

अविलेख निएको
__________

राज्य बावहर हुनुहुतछ: _________
(राज्यको नाम लेख्नहु ोस्)

रोिगार

रोिगारदाताको नाम

ठे गाना

काययस्िलको फोन नम्बर

र्हर

रोिगारदाताको नाम

ठे गाना

400%
__________

राज्य

विप

काययस्िलको फोन नम्बर

र्हर

राज्य

विप

CHILDREN’S HOSPITAL COLORADO को आर्थिक सहायता काययक्रम
खण्ड 5: आम्दानीको वहसाब
आम्दानी
1 हालको रोिगारबाट हुने कु ल आम्दानी

हालको मावसक रकम
$ _________________

x12

िार्थिक कु ल रकम
$ _________________

2

स्ि-रोिगारबाट हुने आम्दानी

$ _________________

x12

$ _________________

3

अनार्थित आम्दानी

$ _________________

x12

$ _________________

4

मावसक आम्दानी

$ _________________

x12

$ _________________

5

िम्मा आम्दानी

$ _________________

x12

$ _________________

सम्पविमा रहेको इदिटीको वहसाब
6. सिारी-सािनमा रहेको इदिटी (सूचीबद्ध
गनुह
य ोस्)
सािरी-सािन 1 _________________________
सिारी-सािन 2 _________________________
सिारी-सािन 3 _________________________

7. घरिग्गा
(प्रमुख घर बाहे कको अतय
सम्पवि)

8. तरल सम्पवि
चेदकङ
बचत
ऋणपत्र
म्युचअ
ु ल फण्ड

$____________
$____________
$____________

मूल्य
$________
$________
$________

वतनुप
य ने रकम
$______________
$______________
$______________

सिारी-सािनमा रहेको
इदिटी
$____________
$____________
$____________

मूल्य

वतनुप
य ने रकम

इदिटी

(-) माइनस संरवक्षत वहस्सा
$7,500.00

समयोवित इदिटी

$________

समयोवित इदिटी
*****************

$________
मूल्य

$________
वतनुप
य ने रकम

$________
इदिटी

$________

$________

$________

मूल्य

वतनुप
य ने रकम

इदिटी

$________
समयोवित इदिटी
*****************
$________

$______________

9. व्यिसायमा रहेको इदिटी

समयोवित इदिटी
$50,000

$________

$________

10. सम्पविमा रहेको िम्मा इदिटी

$________
िम्मा सम्पवि

11. (-) पररिारको आकारका लावग कटौती

पररिारको आकार

_______

12. सम्पविमा रहेको इदिटी
(लाइन 10 - लाइन 11)

13. पररिारको कु ल आर्थिक वस्िवत
(लाइन 5 + लाइन 10 - लाइन 11)

14. (-)स्िीकायय कटौतीहरू
(ददिा स्याहार, बाल सहायताका लावग िुक्तानी,
मेवडकल वबमा वप्रवमयम, आदद)

15. खुद आम्दानी र सम्पवि
इदिटी
(लाइन 13 - लाइन 14)

संर्ोवित 03/2016

$________
समयोवित इदिटी

X

$2,500.00

$_________________
रकम
$_________________
रकम
$_________________
रकम

यदद लाइन 11 को रकम लाइन 10 को ितदा बढी िएमा रकम $0 हुतछ
$_________________
रकम
(संलग्न पृष्ठ हेनह
ुय ोस्)
$_________________
रकम
िम्मा रकम

$_________________

2

CHILDREN’S HOSPITAL COLORADO को आर्थिक सहायता काययक्रम
कायायलयको प्रयोिनका लावग मात्र:
वतने क्षमता दर: ______________
ग्राहको कोपेमते ट क्षमता (लाइन 15 X 0.10) $_____________________
लागू हुने वमवत: _________________

समाप्त हुने वमवत: __________________

वतनय बााँकी रकम(हरू): $
िुक्तानी सम्झौता गररएको छ: छ / छैन
म प्रमावणत गदयछु की यो आिेदन िनय प्रदान गररएको िानकारी सही छ। म बुझ्दछु की CHILDREN’S HOSPITAL COLORADO साँग असुली गने अविकार रहेको छ। यसको
अिय यदद कु नैपवन लािहरूका लावग, तिाCHILDREN’S HOSPITAL COLORADO को परोपकार काययक्रमका लावग योग्य हुाँदाको बेलामा मलाई प्रदान गररएको कु नैपवन
उपचारका लावग म मावि रकमहरू वतनुप
य ने दाबी आएमा, यस प्रदायकसाँग दाबी असुल प्रदक्रयामा िाने अविकार छ।

आिेदकको नाम

हस्ताक्षर

वमवत

आर्थिक सल्लाहकारको स्पष्ट नाम

आर्थिक सल्लाहकारको हस्ताक्षर

वमवत

वहसाब टेप

संर्ोवित 03/2016
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CHILDREN’S HOSPITAL COLORADO को आर्थिक सहायता काययक्रम
काययपत्र 1: रोिगारबाट प्राप्त आम्दानी र अनार्थित आम्दानी
यो पृष्ठमा अतय स्रोतहरूबाट प्राप्त सबै आम्दानी र नगद रे कडय गरे र आिेदनसाँगै संलग्न गनुह
य ोस्।
आम्दानीको स्रोत

मावसक रकम

रोिगारबाट प्राप्त आम्दानी

$

िृद्ध उमेरमा पाइने पेतसन लाि (OAP)

$

SSI (पूरक सुरक्षा आम्दानी)

$

AND (आिश्यकतामा रहेका अपाङ्गलाई पाइने सहायता)

$

िुक्तानी(हरू) र पेतसन योिनाहरू
स्रोत:________________________________
$
स्रोत:________________________________
कवमर्नहरू, बोनसहरू र उपहारहरू

$

िीिन-वनिायहका लावग प्राप्त रकम

$

िाडाबाट हुने आम्दानी

$

मौदिक लािहरू

$

ट्रस्ट खाता कोि

$

फर्छ्यौट (सेटलमेतट) रकमहरू

$

अतय
स्रोत:___________________________________
$
स्रोत:___________________________________
िम्मा

िम्मा (मावसक रकम) $_______________ X12 $_______________ =

िार्थिक आम्दानी

$

$___________________

आिेदकको नाम

हस्ताक्षर

वमवत

आर्थिक सल्लाहकारको स्पष्ट नाम

आर्थिक सल्लाहकारको हस्ताक्षर

वमवत

संर्ोवित 03/2016

4

CHILDREN’S HOSPITAL COLORADO को आर्थिक सहायता काययक्रम

काययपत्र 2: स्ि-रोिगारबाट िएको खुद आम्दानी
यो पृष्ठमा व्यिसायसाँग सम्बवतित सबै मावसक खचयहरू रे कडय गरे र आिेदनसाँगै संलग्न गनुह
य ोस्।
खचय

मावसक रकम

वनिी वबमा

$

ज्याला/तलब

$

व्यापाररक िस्तु/सामानको िोक खचय

$

व्यिसावयक गोदामको िाडा

$

व्यिसायको लावग वलएको ऋणको ब्याि

$

व्यिसाय तिा आम्दानी करहरू

$

उपकरण सुरक्षा तिा ममयत-सम्िार खचय

$

िनोपयोगी सेिा

(विद्युत) $________________
(फोन)
(ताप)

$________________
$________________
$

उपकरण

$

सामग्रीहरू

$

व्यिसावयक सेिाहरू

$

वर्क्षा, इिाितपत्र तिा प्रमाणीकरण र्ुल्क

$

व्यिसावयक यात्रा

$

िम्मा (मावसक रकम) $_______________ X12 $_______________ =

िार्थिक आम्दानी

$___________________

________________________________________________________
पेर्ाको नाम

आिेदकको नाम

हस्ताक्षर

वमवत

आर्थिक सल्लाहकारको स्पष्ट नाम

आर्थिक सल्लाहकारको हस्ताक्षर

वमवत

संर्ोवित 03/2016
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काययपत्र 4: स्िीकायय कटौतीहरू
यस पृष्ठमा सबै स्िीकायय कटौतीहरू रे कडय गरे र आिेदन साँगै संलग्न गनुह
य ोस्
कटौती

मावसक रकम

बाल स्याहार/ददिा स्याहार/वप्रस्कू ल

$

आदालतले आदेर् ददएको िीिन-वनिायह ििा/पेतसन

$

अदालतले आदेर् ददएको बाल सहायता

$

स्िास््य वबमा वप्रवमयमहरू

$

िृद्ध स्याहार

$

सर्ुल्क मेवडकल खचय
प्रदायक:____________________ िुक्तानी गरे को वमवत___________ रकम $_____________
प्रदायक:____________________ िुक्तानी गरे को वमवत ___________ रकम $_____________
प्रदायक:____________________ िुक्तानी गरे को वमवत ___________ रकम $_____________
प्रदायक:____________________ िुक्तानी गरे को वमवत ___________ रकम $_____________
$
मावसक वप्रवस्क्रप्र्नहरू

$

वतनय बााँकी मेवडकल खचयहरू
प्रदायक:_______________________ रकम $________________
प्रदायक:_______________________ रकम $________________
प्रदायक:_______________________ रकम $________________
प्रदायक:_______________________ रकम $________________

$
िम्मा

$

आिेदकको नाम

हस्ताक्षर

वमवत

आर्थिक सल्लाहकारको स्पष्ट नाम

आर्थिक सल्लाहकारको हस्ताक्षर

वमवत

संर्ोवित 03/2016
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CHILDREN’S HOSPITAL COLORADO को आर्थिक सहायता काययक्रम
कृ पया सबै प्रश्नहरू आर्थिक परामर्य वििागमा पठाउनुहोस्, 720-777-7001
सोमबार देवख र्ुक्रबारसम्म, वबहान 8:00 बिे देवख 4:30 बिेसम्म

आिश्यक कागिातहरू
वनम्नमध्ये कु नै एउटा कागिात आिश्यक छ:
सक्कली ितम दतायको प्रमाणपत्र (प्रवतवलवपहरू/फ्याक्सहरू मातय हुने छैनन्)

विदेर्मा ितमेको प्रमाणपत्र (फाराम FS-545/DS-1350

अमेररकी पासपोटय र/िा विसा

अमेररकी नागररताको विदेर्मा ितमेको ररपोटय (फाराम FS-240)

नागररक बनेको प्रमाणपत्र (फाराम N-550/N-570)

अमेररकी नागररक पररचय पत्र (Form I-97)

आम्दानी, काम नगरी आियन िएको आम्दानी र यदद उपयुक्त छ िने बाल सहायताबाट प्राप्त रकमहरूसाँग सम्बवतित सबै कागिातहरू
आम्दानीको प्रमाणीकरण

(योग्यता वनिायरण गनयका लावग आम्दानीको प्रमाणीकरण सम्बतिी
वनम्न कु राहरूको आिश्यकता पदयछ
स्िरोिगार (यदद लागू हुतछ िने मात्र)
सबै कागिातहरू अवनिायय रूपमा पेर् गनुय पदयछ।

काम नगररकन आियन िएको आम्दानी (यदद लागू हुतछ िने मात्र)
काम नगररकन आियन िएको आम्दानीसाँग सम्बवतित वनम्नवलवखत
कु नैपवन कु राहरूका लावग चेक रवसद, अदालती आदेर्को कागिात,
कानूनी कागिात, आददको आिश्यकता पनेछ।

खचय गररएको रकमको प्रमाणीकरण (यदद लागू हुतछ िने मात्र)
िुक्तानी(हरू) को प्रमाण आिश्यक पदयछ
यदद तपाईं काम गनुहु
य न्न र सािीहरू/आफतत िा अतय व्यवक्तसाँग बस्नुहुतछ िने,
कृ पया उनीहरूबाट वनम्न कु रालाई िोड ददने एउटा पत्र लेखी माग्नुहोस्:

कु ल आम्दानी देखाइएको एक मवहनाको तलबको रवसद
प्रवत घण्टा ज्याला, काम गने घण्टा, िुक्तानी गने बारम्बारता (अिवि), कु ल तलब (कर र
कटौतीहरू अवघको) र यदद कम्पनीमा चलन चवलआएको छ िने उपहारहरू पवन
 यदद तपाईंको रोिगार िइसके को छ िने, कृ पया तपाईंको अवघल्लो रोिगारदाताबाट
तपाईंको रोिगारको अवततम वमवत उल्लेख गररएको एउटा पत्र वलएर आउनुहोस्।
 तीन मवहनाको खाता िा आम्दानी र खचय देखाइएको नाफा तिा नोक्सान वििरण।
 िम्मा गररएको र खचय गररएको रकम देखाइएको व्यिसायको तीन मवहनाको बैङ्क
वििरण। (अिायत् िनिरी 1- माचय 31 सम्मको)
 SSDI (सामाविक सुरक्षा अपाङ्गता आम्दानी)
 SSI (पूरक सुरक्षा आम्दानी)
 SSA उििीविता (सिायइिरर्ीप) आम्दानी
 बाल साहायता रकमहरू
 बेरोिगार ििा (राज्य बेरोिगारीबाट तपाईंलाई प्रदान गररने कु ल रकम र बारम्बारता
(कवहले-कवहले) देखाइएको एउटा पत्र)
 वनिायह-व्यय बापत प्राप्त रकम
 पेतसनहरू
 काम नगररकन प्राप्त हुने अतय आम्दानी
 बाल सहायताका लावग िुक्तानी गररएको रकम



 स्िास््य वबमा, दतत वचदकत्सा वबमा र आाँखा उपचार वबमाका वप्रवमयमहरू
नाम, ठे गाना, सम्पकय फोन नम्बर र घरमा बस्ने कु ल मावनसहरूको संख्या

अमेररकी नागररकता/पररचयपत्र र आम्दानी सम्बतिी कागिातहरू बाहेक तपाईंलाई वनम्न सक्कली कागिातहरू पेर् गनय आग्रह गनय सदकनेछ :




राज्यद्वारा िारी गररएको चालक अनुमवत पत्र (िा) राज्यद्वारा िारी गररएको पररचय पत्र तिा
हरेक आिेदकका सामाविक सुरक्षा पत्र (हरू) तिा
आिेदकको नाम र ठे गाना िएको कोलोराडोको बसाइको प्रमाण (िस्तै, िनपयोगी सेिाको वबल, घर किाय (मोगेि) को वििरण, िाडा सम्झौता, आदद...)

यदद लागू हुतछ िने:
 सबै बैङ्क खाताहरूका बैङ्क वििरणहरू
 प्रािवमक वबमा पत्र/वबमा वप्रवमयम वतरेका प्रमाणहरू
 सिारी-सािन दताय (आफ्नो सिारी-सािानको मूल्य प्रदान गनुयहोस् र यदद फाइनातस गररएको छ िने वतनय बााँकी सिारी-सािन ऋणको प्रमाण)
 छु ट्टेको िा सम्बति-विच्छेद िएको िए: अलवग्गएको िा सम्बति-विच्छेदका आदालती कागिात(हरू)
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