
એટલાન્ટટક હલે્થ સિસ્ટમ       ___મોરિિટાઉન મેડીકલ િેટટિ  

___ઑવિલકુ મેડીકલ િેટટિ  

___ટયટૂન મેડીકલ િેટટિ  

___ચિલ્ટન મેડીકલ િેટટિ  

બિનવળતરપાત્ર કાળજી માટે અરજી  

દદીનુું નામ  િામાજિક સિુક્ષા નુંબિ  િટમ તાિીખ  

 

સ્રીટનુું નામ શહિે િાજ્ય ઝીપ  

 

િોિગાિ દાતા ફોન (ઘિનાું) કુલ પગાિ  

 

અટય આવક કુટુુંબની/ કુલ કુલ આવક (િેવાની તાિીખે) 

વેલફેિ  

$  

બેિોિગાિ  

$ 

છેલ્લા બાિ માિ  છેલ્લા ત્રણ માિ  વાસષિક ધોિણે  

િામાજિક સિુક્ષા  

$ 

કાયય/વળતિ 

$ 

કુટુુંબ િભ્ય િુંખ્યા  નામ અને િટમ તાિીખ  

વેટિુંિ પેટશન  

$ 

ખાધાખોિાકી  

$ 

 

ભાડુું 
$ 

અટય  

$ 

 

તિલ અસ્કયામતો  

બિત ખાત ુું  િેક ખાત ુું  રડપોઝીટનુું પ્રમાણન (CD ) રેઝિી બીલ્િ (T- BILS) 

IRA (આઈ. આિ. એ.) 
વ્યક્તતગત સનવસૃિ ખાત ુું  

સવસનમય પત્ર / કોપોિેટ સ્ટોક  અટય  કુલ તિલ અસ્કયામત  

મેડીકલ માટે  અયોગ્યતા કક્ષા               ___  ઉચ્િ આવક 

___  અશતત ન હોવુું.  

___  ગેિલાયક સવદેશી 

િીએલ એસ્ટેટનુું મલૂ્ય 

 $ 

આિોગ્ય વીમા ધાિકનુું નામ પોલીિી નુંબિ  

સ્રીટનુું નામ શહિે િાજ્ય ઝીપ  

વીમા દ્વાિા ચકૂવાયેલ બીલની િકમ 

 

વીમાએ ન ચકૂવેલ િકમ  િેવાની તાિીખ  

હુું પ્રમાચણત કરુું છું કે ઉપિની મારહતી માિી પણૂય  જાણકાિી મિુબ િાિી અને િોક્કિ છે. વધમુાું હુું (મેડીકેઈડ, મેડીકેિ,વીમો આરદ) કોઈ પણ 
એવી િહાય માટે અિજી કિીશ જે માિા હોક્સ્પટલ િાર્જના ચકૂવણા માટે પ્રાપ્ય હોય અને આવી િહાય મેળવવા તાકીક િીતે િરૂિી એવા િવય 
પગલાું લઈશ અને હોક્સ્પટલ િાર્જ માટે વસલૂ કિાયેલ િકમ હોક્સ્પટલને ચકૂવીશ અથવા િોંપીશ. હુું િમજુ ું છું કે મેડીકેઈડના સનધાયિણના 
પિૂાવા હોક્સ્પટલને પિૂા પાડવાની માિી ફિિ છે. 
હુું િમજુ ું છું કે આ અિજી િાજ્યના આિોગ્ય સવભાગ હઠેળના બીનવળતિપાત્ર િુંભાળ કાયયક્રમ અંતગયત બીનવળતિપાત્ર િેવાઓ માટે, 
હોક્સ્પટલમાું ફાઈલપિ પ્રસ્થાસપત માપદુંડોના આધાિે,માિી લાયકાત સનધાયરિત કિી શકે તે માટે કિાયેલી છે. 
હુું િમજુ ું છું કે માિી આપેલી કોઈ મારહતી ખોટી પિૂવાિ થાયતો હોક્સ્પટલ માિી નાણાુંકીય ક્સ્થસતનુું પનુઃમલૂ્યાુંકન કિી શકશે અને જે યોગ્ય 
િણાય તેવા પગલાું લઈ શકશે.  

 
  _________________________________________   __________________________________________  

 સવનુંતીની તાિીખ અિિદાિની િહી 
આ લાઈનની નીચે કંઈ ન લખો. (ફક્ત કચેરીના ઉપયોગ માટે) 

Eligibility Determination 

Date Application Received Income Verified 
___Yes      ___No 

___Application Approved   ___Pending Income Verification 
 
___Pending Medicaid Determination 

___Application Denied   

REASON: 

 

 
Percentage of Eligibility __________% 

Signature of Person Making Determination                       Date 
 

નોંધ –જો અરજી નો અસ્વીકાર કરાયતો ભવવષ્યની સેવાઓ માટે તમે પનુઃ અરજી કરી શકો છો. 
 


