
ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਬੇਨਤੀ-ਪੱਤਰ ਵਨਰਦੇਸ਼
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ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ PeaceHealth ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਦਾਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿੀ ਜਾਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਲਈ ਹੈ। 

PeaceHealth ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਆਮਦਨੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਿੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ 
ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸਹਤ ਬੀਮਾ ਹੋਿੇ। PeaceHealth ਦੀ 
ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਵਲਸੀ ਅਤੇ ਿਾਧੂ ਜਾਿਕਾਰੀ ਿੇਖਿ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ peacehealth.org ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਕਰਦੀ ਹੈ?  
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਵਧਤ ਹਸਪਤਾਲ ਆਧਾਵਰਤ ਤੁਹਾਡੀ 
ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ PeaceHealth ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ 
ਲਾਗਤ ਨੰੂ ਕਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਿਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ877-202-3597 (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ), ਜਾਂ 844-746-4737 (ਸਭ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਲਈ) ‘ਤੇ ਗਾਹਕ ਸਿੇਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਪੰਗਤਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ 
ਸਹਾਇਤਾ ਸਮਤੇ, ਵਕਸ ੇਿੀ ਕਾਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਸੋਧਿ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ:
■ ਆਪਿੇ ਪਵਰਿਾਰ ਬਾਰੇ ਸਾਨੰੂ ਜਾਿਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਓ
  ਆਪਿੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ ਦੀ ਵਗਿਤੀ ਭਰੋ  

 (ਪਵਰਿਾਰ ਜਨਮ, ਵਿਆਹ, ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਿ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਲੋਕ, ਜੋ ਨਾਲ ਰਵਹੰਦੇ 
ਹਨ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ)

■  ਸਾਨੰੂ ਆਪਿੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ 
ਜਾਿਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਓ(ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 
ਆਮਦਨ)

■  ਪਵਰਿਾਰ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ 
ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਓ

■ ਿਾਧੂ ਜਾਿਕਾਰੀ ਨੱਥੀ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ

■ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਮਤੀ ਵਲਖੋ

ਵਧਆਨ ਵਦਓ: ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰੱਵਖਆ ਨੰਬਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰੂ ਆਪਿਾ ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰੱਵਖਆ ਨੰਬਰ ਮੁਹੱਈਆ  
ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਿਾਈ 
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰੱਵਖਆ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸਾਨੰੂ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰੱਵਖਆ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਕਰਪਾ  
ਕਰਕੇ “ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ” ਜਾਂ “ਐਨ.ਏ.” ਵਨਸ਼ਾਨਦੇਹ ਕਰੋ। 

ਸਭ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਵਰਆ ਹੋਇਆ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੇਲ 
ਜਾਂ ਫੈਕਸ ਕਰੋ: PeaceHealth ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਡਾਕ ਆਵਫਸ 
ਬਾਕਸ 1238, ਬਵਲੰਘਮ, ਿਾਵ਼ੰਗਟਨ 98227-1238. ਫੈਕਸ: 360-
729-3047. ਆਪਿੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਰੱਖਿਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।

ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਆਪਿਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ: 
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੇੜਲੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਿਕਾਰੀ ਲਈ  
(877) 202-3597 (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ), ਜਾਂ  
(844) 746-4737 (ਹੋਰ ਸਭ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ)  
‘ਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਅਵਧਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਮ ਵਨਰਧਾਰਨ ਲਈ, 
ਜੇਕਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਆਮਦਨ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵਿੱਤੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਵਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਵਚਤ ਕਰਾਂਗੇ।

ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰੂ ਵਿੱਤੀ 
ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੱੁਛ-ਵਗੱਛ  
ਕਰਨ ਦੀ ਸਵਹਮਤੀ ਵਦੰਦੇ ਹੋ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਆਪਿਾ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਸਪੁਰਦ ਕਰਿਾਓ!  

ਸਾਨੰੂ ਜਾਿਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਿ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਬੱਲ ਪ੍ਾਪਤ  
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਨਾਮ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੱਧ ਨਾਮ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਾਮ

 ਜਨਮ ਵਮਤੀ ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰੱਵਖਆ ਨ ੰਬਰ ਅਿਖ਼ਤਆਰੀ

ਵਬੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮਿੇਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਜਨਮ ਵਮਤੀ ਸਮਾਵਜਕ ਸੁਰੱਵਖਆ ਨ ੰਬਰ ਅਿਖ਼ਤਆਰੀ

ਮੇਵਲੰਗ ਪਤਾ ਮੁੱ ਖ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ

PeaceHealth ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ - ਗੋਪਨੀਯ
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਜਾਿਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ “ਐਨ.ਏ.” ਵਲਖੋ। ਿਾਧੂ ਪੰਨੇ ਨੱਥੀ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।

ਸਕਰੀਵਨੰਗ ਜਾਿਕਾਰੀ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ❑ ਹਾਂ ❑ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਹੈ, ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੂਚੀ:

ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਡੀਕੈਡ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ❑ ਹਾਂ ❑ ਨਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਿ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਰਾਜ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਟੀਏਐਨਐਫ, ਮੂਲ ਭੋਜਨ, ਜਾਂ ਡਿਲੂਆਈਸੀ ਪ੍ਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ? ❑ ਹਾਂ ❑ ਨਹੀਂ

ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਿਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰ ਹੈ? ❑ ਹਾਂ ❑ ਨਹੀਂ

ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਕਾਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ❑ ਹਾਂ ❑ ਨਹੀਂ

• ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹਿੋੋਂਗੇ, ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਿੇ।
• ਇੱਕ ਿਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਾਧੂ ਜਾਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਆਮਦਨੀ ਸਬੂਤ ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
• ਸਾਨੰੂ ਭਵਰਆ ਹੋਇਆ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਿ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯਗੋ ਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 14 ਕਲੰੈਡਰ ਵਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੂਚਤ ਕਰਾਂਗੇ।

ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਵਬਨੈਕਾਰ ਜਾਿਕਾਰੀ

ਪਵਰਿਾਰ ਜਾਿਕਾਰੀ

❑ ਮਰਦ ❑ ਔਰਤ
❑ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਸ਼ਵਹਰ ਰਾਜ ਵਜ਼ਪ ਕੋਡ

( )

( )
ਈਮੇਲ ਪਤਾ:

ਵਬੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਵਥਤੀ

❑ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੱਗਿ ਦੀ ਵਮਤੀ: ❑ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਕੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ:
❑ ਸਿੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ❑ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ❑ ਅਪੰਗ ❑ ਵਰਟਾਇਰਡ ❑ ਹੋਰ:

ਤਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਤ।  
“ਪਵਰਿਾਰ” ਜਨਮ, ਵਿਆਹ, ਜਾਂ ਗੋਦ ਲਏ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਜੋ ਨਾਲ ਰਵਹ
ਰਹੇ ਹਨ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ 
ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੋ: ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ 

ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਰੋਤ

ਜੇਕਰ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ 
ਿੱਧ ਹੋ: ਕੁੱ ਲ ਸਕਲ ਮਹੀਨਾਿਾਰ 
ਆਮਦਨੀ (ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ):

ਕੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਲਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹੋ?
ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਜਨਮ ਦੀ

ਵਮਤੀਨਾਮ

ਪਵਰਿਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ
ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 4 ‘ਤੇ ਿਾਧੂ ਪਵਰਿਾਰ ਜਾਿਕਾਰੀ ਭਾਗ 

ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ

ਸਭ ਬਾਲਗ ਪਵਰਿਾਰਕ ਸਦੱਸਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆਮਦਨੀ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਮਸਾਲ ਲਈ:
ਮਜ਼ਦੂਰੀ ■ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ■ ਸਿੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ■ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਿਜ਼ਾ ■ ਅਪੰਗਤਾ ■ SSI ■ ਬੱਚਾ/ਸਾਥੀ ਸਵਹਯੋਗ ਕੰਮ ਨਾਲ ਵਿੱਵਦਆ ਪੋ੍ਗਰਾਮ (ਵਿਵਦਆਰਥੀ) 
■ ਪੈਸ਼ਨ ■ ਵਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਖਾਤਾ ਿੰਡਾਂ ■ ਹੋਰ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਵਿਆਵਖਆ ਕਰੋ:
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ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ  ਵਧਆਨ ਵਦਓ



ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਿੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

PeaceHealth ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ - ਗੋਪਨੀਯ

ਆਮਦਨੀ ਜਾਿਕਾਰੀ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਿੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਜਾਿਕਾਰੀ ਮਹੁੱ ਈਆ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਿੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, 
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਿੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਿਰਿਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਲਖਤੀ ਦਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਪਛਾਿ ਕੀਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ 
ਸਰੋਤ ਲਈ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ। ਆਮਦਨ ਸਬੂਤ ਲਈ ਵਮਸਾਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

■ ਵਿੱਥਹੋਲਵਡੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ “W-2”; ਜਾਂ 
■ ਿਰਤਮਾਨ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਪਰਚੀ (3 ਮਹੀਨੇ); ਜਾਂ 
■ ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ, ਸੂਚੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹਨ; ਜਾਂ
■ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਿੱਲੋਂ ਵਲਖਤੀ, ਦਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ; ਜਾਂ 
■ ਮੈਡੀਕੈਡ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਰਾਜ-ਫੰਵਡਡ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ/ਰੱਦਕਰਨ; ਜਾਂ 
■ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ/ਰੱਦੀਕਰਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਆਵਖਆ ਨਾਲ ਿਾਧੂ ਪੰਨਾ ਨੱਥੀ ਕਰੋ।

ਸੰਪਤੀ ਜਾਿਕਾਰੀ
ਇਸ ਜਾਿਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਸੰਘੀ ਗਰੀਬੀ ਸੇਧਾਂ ਤੋਂ 200% ਉੱਪਰ ਹੈ।

❑ ਸਟਾਕ ❑ ਬਾਂਡ ❑ 401K ❑ ਵਸਹਤ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ           ❑ ਟਰੱਸਟ
❑ ਸੰਪਤੀ (ਪ੍ਾਇਮਰੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ) ❑ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ

ਚਾਲੂ ਚੈਵਕੰਗ ਖਾਤਾ ਬੈਲੈਂਸ

$
ਚਾਲੂ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ ਬੈਲੈਂਸ

$

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ?
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਲਾਗੂ ਕੀਵਤਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਿਾਧੂ  ਜਾਿਕਾਰੀ

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਾਧੂ ਪੰਨੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਿਰਤਮਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਵਥਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਿਕਾਰੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸਾਨੰੂ ਜਾਿੂ ਕਰਿਾਉਿਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ, 
ਮਵਹੰਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ, ਮੌਸਮੀ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਆਮਦਨੀ, ਜਾਂ ਵਨੱਜੀ ਨੁਕਸਾਨ।

ਮਰੀਜ਼ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵਕ PeaceHealth ਕ੍ੈਵਡਟ ਜਾਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ 
ਵਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਿਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਿਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਉੱਪਰ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿਕਾਰੀ ਮੇਰੀ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਜੇਕਰ ਜਾਿਕਾਰੀ ਗ਼ਲਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਵਮਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਿਾਂਝਾ ਰਵਹਿ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਹੋਿਾਂਗਾ।

ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਸਖ਼ਤ                ਵਮਤੀ
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PeaceHealth ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ - ਗੋਪਨੀਯ

ਪਵਰਿਾਰਕ ਜਾਿਕਾਰੀ ਜਾਰੀ (ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ)

ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਸਦੱਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਤੁਹਾਡੇ 
ਸਮੇਤ। “ਪਵਰਿਾਰ” ਜਨਮ, ਵਿਆਹ, ਜਾਂ ਗੋਦ ਲਏ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਜੋ ਨਾਲ 
ਇਕੱਠੇ ਰਵਹ ਰਹੇ ਹਨ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ 
ਹੈ: ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਆਮਦਨ 

ਦਾ ਸਰੋਤ

ਜੇਕਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ 
ਿੱਧ ਹੈ: ਕੁੱ ਲ ਸਕਲ ਮਹੀਨਾਿਾਰ 
ਆਮਦਨੀ (ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ)

ਕੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਲਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹੋ?
ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਜਨਮ ਵਮਤੀਨਾਮ

ਪਵਰਿਾਰ ਆਕਾਰ
ਿਾਧੂ ਪੰਨਾ ਨੱਥੀ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ

ਸਭ ਬਾਲਗ ਪਵਰਿਾਰਕ ਸਦੱਸਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਮਸਾਲ ਲਈ:
ਮਜ਼ਦੂਰੀ ■ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ■ ਸਿੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ■ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਿਜ਼ਾ ■ ਅਪੰਗਤਾ ■ ਐਸਐਸਆਈ ■ ਬੱਚਾ/ਸਾਥੀ ਸਵਹਯੋਗ
ਕੰਮ ਨਾਲ ਵਿੱਵਦਆ ਪੋ੍ਗਰਾਮ (ਵਿਵਦਆਰਥੀ) ■ ਪੈਸ਼ਨ ■ ਵਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਖਾਤਾ ਿੰਡਾਂ ■ ਹੋਰ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਆਵਖਆ ਕਰੋ:

ਿਾਧੂ  ਜਾਿਕਾਰੀ

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਾਧੂ ਪੰਨੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਿਰਤਮਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਵਥਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਿਕਾਰੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸਾਨੰੂ ਜਾਿੂ ਕਰਿਾਉਿਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ, 
ਮਵਹੰਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ, ਮੌਸਮੀ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਆਮਦਨੀ, ਜਾਂ ਵਨੱਜੀ ਨੁਕਸਾਨ।




