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નાણાક�ય સહાય અર� ફોમર્ 
 

મહત્વ�ણૂર્:  તમે મફત અથવા �ડસ્કાઉન્ટ�ડ-સભંાળપ્રાપ્ત કરવા માટ� સક્ષમ છો:  આ અર� �રૂ� કરવી એ AMITA Healthને એ ન�� 

કરવામા ંમદદ�પ થાય છે ક� તમે િનઃ�લુ્ક અને �ડસ્કાઉન્ટવાળ� સેવોઓ મેળવી શકો ક� નહ� અથવા તો તમાર� આરોગ્ય સભંાળના ખચર્ને 

�કુવવામા ંમદદ�પ થાય તેવા અન્ય �હ�ર કાયર્ક્રમોમા ંભાગ લઇ શકો ક� નહ�.  �ૃપા કર�ને આ અર�ને, કવર લેટર પર ��ૂચબદ્ધ કર�લ 

સરનામા ંપર સબિમટ કરો. 

 

જો તમારો કોઈ વીમો નથી, તો મફત અથવા �ડસ્કાઉન્ટ�ડ સારવાર માટ� લાયક થવા માટ�, કોઈ સામા�જક �રુક્ષા નબંર આવશ્યક નથી.  જો 

ક�, Medicaid સ�હતના ક�ટલાક �હ�ર કાયર્ક્રમો માટ� એક સામા�જક �રુક્ષા નબંર આવશ્યક હોય છે.  કોઈ સામા�જક �રુક્ષા નબંર પ્રદાન 

કરવોજ�ર� નથી પરં� ુતમે કોઈપણ �હ�ર કાયર્ક્રમો માટ� લાયક છો ક� નહ�, તે િનધાર્�રત કરવામા ંAMITA Health ને મદદ કરશે. “વૈક�લ્પક” 

�પે �ચ�હ્નત કર�લા અર�ના પ્ર�ો માટ�ના તમારા ઉ�રનો (અથવા ઉ�ર ના આપવાનો) અર�ના પ�રણામ પર કોઇ પ્રભાવ પડશે નહ�.  

  

�ૃપા કર�ને આ ફોમર્ �ણૂર્ કર�, િન�લુ્ક અથવા �ડસ્કાઉન્ટ સારવાર ની અર� કરવા માટ�, વહ�લી તક� સેવાની તાર�ખ પછ�, વ્ય�ક્તગત �પે, 

મેઇલ દ્વારા, ઇલેક્ટ્રોિનક મેઇલ દ્વારા, અથવા ફ�ક્સ દ્વારા AMITA Health ને સબિમટ કરો.  તમાર� સારવાર માટ�ના પ્રથમ �બ�લ�ગ સ્ટ�ટમેન્ટ 

પછ�, અમે 240 �દવસ �ધુી તમાર� અર� સ્વીકાર��ુ.ં  અર� સબિમટ કર�ને, તમે સ્વીકારો છો ક� દદ� આિથ�ક સહાય માટ� પાત્ર છે ક� ક�મ, 

તે િનધાર્�રત કરવા માટ� AMITA Health ને સહાય કરવા માટ� અર�મા ંબધી મા�હતી �રૂ� પાડવા માટ� તમે સ�ંણૂર્ પ્રયાસ કય� છે.  જો તમને 

અર�ની પ્ર�ક્રયા િવષે કોઇ પ્ર�ો હોય તો, તમે તમારા પ્ર�ો અને �ચ�તાઓ સાથે 888-693-2252 પર AMITA Healthના નાણાક�ય સલાહ 

િવભાગનો સપંકર્ કર� શકો છો. 

 

વીમા િવનાના દદ�ની ફ�રયાદો અથવા �ચ�તાઓની �ડસ્કાઉન્ટ અર� પ્ર�ક્રયા અથવા હૉ�સ્પટલની નાણાક�ય સહાયતાની પ્ર�ક્રયાને Illinois 

એટન� જનરલ હ�લ્થ ક�ર બ્�રુોને �ણ કરવામા ંઆવી શક� છે.  આ હ�લ્થ ક�ર બ્�રુોની ટોલ-ફ્ર� હોટલાઇન 1-877-305-5145 (TTY 1-800-

964-3013) છે. 

 

દદ�ની મા�હતી 

(મહ�રબાની કર�ને પ્રીન્ટ અન ેબધા ક્ષતે્રો �ણૂર્ થવા જોઈએ અર�મા ંકોઈ વ્ય�ક્તગત લાઇન પર લા� ુન હોય તો N/A �ચૂવો) 

તાર�ખ    એકાઉન્ટ નબંર   
 

નામ (પ્રથમ અન ેઅટક)           

જન્મ તાર�ખ   વૈવા�હક �સ્થિત    ફોન નબંર       

વૈક�લ્પક - �લ�ગની ઓળખ – તમ ેતમન ેપોતાન ેક�વી ર�તે ઓળખાવો છો: ☐ ��ુુષ ☐ મ�હલા ☐ ટ્રાન્સ�ન્ડર ��ુુષ/ટ્રાન્સ ��ુુષ/મ�હલા-માથંી-��ુુષ (FTM) 

☐ ટ્રાન્સ�ન્ડર મ�હલા/ટ્રાન્સ મ�હલા/��ુુષ-માથંી-મ�હલા (MTF) ☐ �લ�ગ ર�હત/એવી �લ�ગ � ના તો ��ુુષ હોવાની ના તો મ�હલા હોવાની ��ુષ્ટ કર� છે 

☐ વધારાનો �લ�ગ વગર્ (અથવા અન્ય)   

વૈક�લ્પક- �લ�ગની ઓળખ: તમારા જન્મના પ્રમાણપત્રમા ં�ળૂ કઇ �લ�ગ બતાવવામા ંઆવી હતી? : ☐ ��ુુષ ☐ મ�હલા   

 

વૈક�લ્પક  - વણર્:  ☐ સફ�દ ☐ કાળો અથવા આ�ફ્રકન અમ�રકન ☐ અમે�રકન ભારતીય અથવા અલાસ્કાના વતની ☐ એિશયન ભારતીય ☐ ચાઇનીઝ ☐ �ફ�લિપનો ☐ �પનીઝ ☐ કો�રયન  

☐ િવયેતનાિમઝ ☐ અન્ય એિશયન ☐ હવાઇયન વતની ☐ �આુમેિનયન અથવા ક�મોરો ☐ સમોઅન ☐ અન્ય પેિસ�ફક આઇસેન્ડર 

વૈક�લ્પક – વશંીયતા: ☐ �હસ્પેિનક, લે�ટનો/ના અથવા સ્પેિનશ �ળૂના ☐ મે�ક્સકન, મે�ક્સકન અમે�રકન, �ચકાનો/ના ☐�તુ� �રકન 

☐ �બુન ☐ અન્ય �હસ્પેિનક, લ�ેટનો/ના અથવા સ્પેિનશ �ળૂના  
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વૈક�લ્પક – ભાષા – �ુ ંતમે ઘર� �ગ્રે� િસવાયની અન્ય કોઇ ભાષા બોલો છો?:  ☐ હા ☐ ના 

       જો હો તો, કઇ ભાષા?: _______________________________________________________ 

 

પત્ર�ુ ંસરના�ુ ં    શહ�ર    રા�ય   �ઝપ   

વૈક�લ્પક - સોિશયલ િસ��ુરટ� નબંર           

નોકર�દાતા      રોજગારની �સ્થિત        

નોકર�દાતાનો ફોન નબંર       
 

 

જવાબદાર પક્ષની મા�હતી/કા�નૂી વાલીની મા�હતી 

(જો ઉપરોક્ત દદ� અન ેજવાબદાર પક્ષ સમાન હોય, તો આ િવભાગન ેખાલી છોડ� દો.) 

નામ (પ્રથમ અન ેઅટક)          

જન્મતાર�ખ   વૈવા�હક �સ્થિત    ફોન નબંર       

પત્ર�ુ ંસરના�ુ ં    શહ�ર    રા�ય   �ઝપ  

સોિશયલ િસ��ુરટ� નબંર (વૈક�લ્પક)        

નોકર� દાતા      રોજગારની �સ્થિત       

 

�વનસાથીની જવાબદાર મા�હતી 

(જો દદ� જવાબદાર પક્ષ સમાન હોય, તો દદ� માટ� �વનસાથીની મા�હતી ભરો.) 

નામ (પ્રથમ અન ેઅટક)          

જન્મતાર�ખ   વૈવા�હક �સ્થિત    ફોન નબંર       

પત્ર�ુ ંસરના�ુ ં    શહ�ર    રા�ય   �ઝપ   

સોિશયલ િસ��ુરટ� નબંર (વૈક�લ્પક)        

નોકર�દાતા      રોજગારની �સ્થિત      

નોકર�દાતાનો ફોન નબંર         

જવાબદાર પક્ષના આિશ્રતો 

(જો દદ� જવાબદાર પક્ષ સમાન હોય, તો દદ� માટ� �વનસાથીની મા�હતી ભરો.) 

નામ   જન્મ તાર�ખ   જવાબદાર પક્ષ સાથ ેસબંધં   

નામ   જન્મ તાર�ખ   જવાબદાર પક્ષ સાથ ેસબંધં   

નામ   જન્મ તાર�ખ   જવાબદાર પક્ષ સાથ ેસબંધં   

નામ   જન્મ તાર�ખ   જવાબદાર પક્ષ સાથ ેસબંધં   
�ખુ્ત વયના લોકો અન ેઘરના બાળકોની સખં્યા  
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માિસક આવક 
(નીચ ે��ૂચબદ્ધ દર�ક વસ્� ુમાટ� ડોલરની રકમ ભરો. દર�ક માટ� દર મ�હન ેરકમ પ્રદાન કરો.)

અરજદાર� પ્રાપ્ત કર�લી આવક  

અરજદારના �વનસાથીની આવક  સોિશયલ 

િસ��ુરટ�ના ફાયદા   િન�િૃ� 

વેતન/િન�િૃ�ની આવક  િવકલાગંતા 

સબંધંી આવક   બેરોજગાર� 

વળતર   કામગાર�ુ ં

વળતર   

વ્યાજ/�ડિવડન્ડની આવક     

પ્રાપ્ત કર�લી બાળક સબંધંી સહાય  પ્રાપ્ત 

કર�લ ભરણપોષણ   ભાડાની 

િમલકતની આવક   �ડ 

સ્ટ�મ્પ્સ   પ્રાપ્ત 

કર�લ ટ્રસ્ટ ફંડ િવતરણ   અન્ય 

આવક  �ુલ 

માિસક આવક $  

માિસક �વન ખચર્ 
AMITA Healthની નાણાક�ય સહાયતાની નીિતમા ંવણર્વ્યા અ�સુાર � દદ�ઓ અ�મુાિનત ર�તે યોગ્ય માનવામા ંઆવે તેમણ ેઆ િવભાગ �ણૂર્ કરવો જ�ર� નથી.

ગીરો/ભા�ંુ  ��ુટ�લટ�

  ફોન 

(લેન્ડલાઇન)   સેલ ફોન 

  

કર�યા�ુ/ંખાદ્યવસ્� ુ  

ક�બલ/ઇન્ટરનેટ/સેટ�લાઇટ ટ�વી   કારની 

�કુવણી   બાળકની 

સભંાળ   

બાળક સબંધંી સહાય/ભરણપોષણ   ક્ર��ડટ 

કાડ�   

ડૉક્ટર/હૉ�સ્પટલના �બલ   

કાર/ઓટોનો વીમો   

ઘર/િમલકતનો વીમો   

તબીબી/આરોગ્ય વીમો   �વન 

વીમો   અન્ય 

માિસક ખચર્   �ુલ 

માિસક ખચર્ $  

સપંિ� 

રોકડ/બચત/ચે�ક�ગ ખાતાઓ   

સ્ટોક/બોન્ડ/રોકાણ/CD(s)  

અન્ય �રઅલ એસ્ટ�ટ /બી�ુ ંરહ�ઠાણ   

બોટ/આર.વી./મોટરસાઇકલ/મનોરંજન�ુ ંવાહન     

ક્લકે્ટર ઓટોમોબાઇલ/�બન-જ�ર� ઓટોમોબાઇલ   

આરોગ્ય બચત/ફ્લે�ક્સબલ સ્પે�ન્ડ�ગ એકાઉન્ટ વાહન   

 

�ુ ંAMITA ને બાહ્ય ક્ર��ડટ �રપો�ટ�ગ એજન્સીઓ પાસેથી મા�હતી મેળવવા માટ� અિધ�ૃત ક�ંુ �.ં  �ુ ંપ્રમા�ણત ક�ંુ � ંક� આ અર�ની મા�હતી સાચી છે અન ેમારા જ્ઞાન પ્રમાણ ેયોગ્ય 

છે. �ુ ંકોઈપણ રા�ય, સઘંીય અથવા સ્થાિનક સહાય માટ� અર� કર�શ, �ના માટ� �ુ ંમારા તબીબી �બલોની�કૂવણી કરવામા ંસહાય કર� શ�ંુ �.ં  �ુ ંસમ�ુ ં� ંક� પ્રદાન કર�લી આ 

મા�હતી AMITA દ્વારા ચકાસી શકાય છે, અન ે�ુ ંઆ અર�મા ંપ્રદાન કર�લી મા�હતીની ચોકસાઈન ેચકાસવા માટ� AMITA ને ત્રી� પક્ષકારોનો સપંકર્ કરવા માટ� અિધ�ૃત ક�ંુ �.ં  �ુ ં

સમ�ુ ં� ંક� જો �ુ ંઆ અર�મા ં�ણી જોઈન ેઅસત્ય મા�હતી પ્રદાન ક�ંુ �,ં તો �ુ ંઆિથ�ક સહાય માટ� અયોગ્ય હોઈશ, મને આપેલી કોઈપણ નાણાક�ય સહાય પરત ખ�ચાઈ શક� છે, 

અન ે�ુ ંપોત ેજ બધા �બલ (ઓ) ની �કુવણી માટ� જવાબદાર હોઈશ.  

 
 

અરજદારની સહ�    

તાર�ખ   

�ટપ્પણીઓ   
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ટ�કોનો પત્ર 
દદ�નો મે�ડકલ ર�કોડર્ નબંર/એકાઉન્ટ નબંર      

 

સમથર્ક�ુ ંનામ     
 

દદ�/અરજદાર સાથે સબંધં     
 

સમથર્ક�ુ ંસરના�ુ ં    
 

પ્રિત AMITA Health: 

 

આ પત્ર એ બાબત જણાવવા માટ� છે ક� (દદ��ુ ંનામ) ને �બૂ જ થોડ� અથવા 

કોઇ આવક નથી અને �ુ ંતેને/તેણીને �વન િનવાર્હના ખચર્મા ંસહાયતા ક�ંુ �.ં તેની/તેણીની/તેમની મારા પ્રત્યે �બૂ જ 

થોડ� અથવા કોઇ જવાબદાર� નથી. 

 

આ િવધાન પર હસ્તાક્ષર કર�ને, �ુ ંસમંત � ંક� આપેલી મા�હતી મારા જ્ઞાન પ્રમાણ સાચી છે. 

 

સમથર્કની સહ�    

તાર�ખ  
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િપ્રય દદ�/અરજદાર, 

AMITA Health સહા��ુિૂત દ્વારા સચંા�લત છે અને તે બધાને ખાસ કર�ને સૌથી વ� ુજ�ર� લોકો માટ� વ્ય�ક્તગત કાળ� �રૂ� 

પાડવા માટ� સમિપ�ત છે.  અમારા દદ�ઓને આિથ�ક સહાય આપવી તે અમા�ંુ િમશન અને િવશેષાિધકાર છે.  આિથ�ક સહાય ફક્ત 

કટોકટ� અને અન્ય આવશ્યક તબીબી સભંાળ માટ� ઉપલબ્ધ છે. તમારા અને તમારા પ�રવારની આરોગ્ય સભંાળની જ��રયાતો માટ� 

અમારા ઉપર િવ�ાસ કરવા બદલ આભાર. 

અમે આ પત્ર અને જોડાયેલ આિથ�ક સહાયની અર� મોકલી રહ્યા ંછ�એ કારણ ક� અમને તમાર� િવનતંી મળ� છે.  જો તમે આ 

િવનતંી કર� ન હતી, તો �ૃપા કર�ને અવગણો.  �ૃપા કર�ને તમાર� સહ� અને પાછા ફરતા પહ�લાની તાર�ખ સ�હત, બનેં બા�ુ �ણૂર્ 

કરો.  જો તમે પાછલા છ મ�હનાની �દર કોઈ અર� �ણૂર્ કર� અને નાણાક�ય સહાય માટ� મ�ૂંર� મળ� હોય, તો �ૃપા કર�ને અમને 

��ૂચત કરો.  તમાર� નવી અર� �ણૂર્ કરવાની જ�ર નથી.  અમે છ મ�હનાથી વ� ુ�ૂની અર� ને સ્વીકારવા યોગ્ય માની�ુ ંન�હ. 

અર�ની સાથે, �ૃપા કર�ને તમાર� આવકના �રુાવા તર�ક� નીચેની આઇટમ્સમાથંી ઓછામા ંઓછ� એકની એક નકલ પ્રદાન કરો.  

જો તમે પ�રણીત છો અથવા 6 મ�હના ક� તેથી વ� ુસમય માટ� ન�ધપાત્ર ર�તે કોઈ વ્ય�ક્ત સાથે રહો છો, તો અર�ની પ્ર�ક્રયા 

થાય તે પહ�લા,ં તેમની આવકના �રુાવા તર�ક� નીચેની વસ્�ઓુમાથંી ઓછામા ંઓછ� એકની નકલ પણ આપવાની જ�ર રહ�શે. 

• મા�લક પાસેથી તા�તરના 3 પેસ્ટબ્સની નકલો 

• તા�તરના વાિષ�ક ટ�ક્સ ર�ટનર્ની નકલો (જો સ્વરોજગાર હોય તો, બધા શેડ�લુ્સશામેલ કરો) 

• સામા�જક �રુક્ષા અને/અથવા પેન્શન િન�િૃ� �રુસ્કાર પત્ર 

• માતાિપતા અથવા વાલી�ુ ંતા�તર�ુ ંવાિષ�ક ટ�ક્સ ર�ટનર્, જો અરજદાર તેમના કર ફોમર્ પર ��ૂચબદ્ધ છે અને 25 વષર્થી 

ઓછ� વયની હોય તો 

• અન્ય આવક માન્યતા દસ્તાવેજો 

• છેલ્લા 3 મ�હનાથી બ�કના િનવેદનોની નકલો 

• બેરોજગાર� લાભોની પ્રા�પ્તની નકલ 

જો તમને ઘરમા ંથી કોઈ �ુ�ંુબ અથવા િમત્રો પાસેથી સહાય મળે છે, તો �ૃપા કર�ને તેમને "સપોટર્ લેટર" ના લેબલ સાથે જોડાયેલ, 

ફોમર્ ભરવા માટ� કહો.  આ તેમને તમારા તબીબી બીલો માટ� જવાબદાર બનાવશે નહ�.  આ બતાવવામા ંમદદ કરશે ક� તમે ક�વી 

ર�તે તમારા �વન ખચર્નો િનવાર્હ કર� શકો છો.  જો તમને પ�રવાર અને િમત્રો તરફથી કોઈ સહાય પ્રાપ્ત ન થાય, તો તમાર� સપોટર્ 

લેટર ફોમર્ ભરવાની જ�ર નથી. 

�તે, �ૃપા કર�ને તમારા બાક� માિસક મે�ડકલ અને ફામર્સી/દવાના ખચર્ના �રૂાવા �પેના દસ્તાવેજો પણ �રૂા પાડશો.
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�ૃપા કર�ને ધ્યાનમા ંરાખશો ક� અર�ને ધ્યાનમા ંલેવામા ંઆવે તે માટ� આવકના �રુાવા સાથે �ણૂર્ કર�લી અર� સબિમટ કરવી 

જ�ર� છે.  અમે અ�રૂ� અર�ઓ પર પ્ર�ક્રયા કર� શક�ુ ંનહ� અથવા તેને ધ્યાનમા ંલઇ શક�ુ ંનહ�. 

�ૃપા કર�ને ધ્યાનમા ંરાખશો ક� ઇન્ટરનેટ પર ઇમેઇલ દ્વારા કરવામા ંઆવતો સચંાર �રુ�ક્ષત હોતો નથી.  તેમ છતા,ં તે અસભંિવત 

છે, તેવી સભંાવના છે ક� તમે ઇમેઇલમા ંશામેલ કર�લી મા�હતીને તે વ્ય�ક્ત ઉપરાતં, અન્ય પક્ષો દ્વારા અટકાવવામા ંઆવી શક� છે 

અને તે વાચંવામા ંઆવી શક� છે. 

અમે તમાર� વ્ય�ક્તગત મા�હતીને �રુ�ક્ષત કરવા અને તેની ખાતર� કરવા માગંીએ છ�એ ક� તે �રુ�ક્ષત રહ�.  તમાર� અર�મા ંતમારો 

સોિશયલ સી��ુરટ� નબંર અને અન્ય ખાનગી મા�હતી સમાિવષ્ટ હોવાથી, અમે તમને તેને ઇમેઇલ દ્વારા મોકલવા�ુ ંટાળવાની િવનતંી 

કર�એ છ�એ. 

 

�ૃપા કર�ને તમાર� �ણૂર્ કર�લી અર�ને િપ્રન્ટ કરો અને નીચેના સરનામા ંપર મોકલો: 

 

AMITA Health PFS 

Attention: Financial Assistance Department 

1000 Remington Blvd., Suite 110 

Bolingbrook, IL 60440 

 

  જો તમને આ અર� િવષે કોઇ પ્ર�ો હોય તો, �ૃપા કર�ને 

  888-693-2252 પર દદ� માટ�ના અમારા એક પ્રિતિનિધને કૉલ 

 

ખરા �દલથી, 

 

દદ� નાણાક�ય સેવાઓ 
AMITA Health 

 


