
 

 

वित्तीय सहायताका लावि आिेदन  

मेरो वार्षिक आम्दानी, पररवारको आकार र सम्पर्ि सम्बर्धित पेश गररएका जानकारी Pine Rest Christian मानर्सक स्वास््य सेवाहरूको प्रमाणीकरणको अिीनमा छ भधने म बुझ्दछु।पेश गररएको जानकारी गलत भनी र्निािरण गररएमा, यसले पररणामस्वरूप यस आवदेनको अस्वीकार 
र्नम्ताउने छ र खाताको र्तनि बााँकी रहकेो रकममा मेरो र्जम्मेवारी रहने छ भधने पर्न म बुझ्दछु। 

 

खण्ड एक:विरामीको जानकारी (कृपया लेख्नहुोस)् 
खाता नम्बर सेवाको र्मर्त(हरू) सामार्जक सुरक्षा नम्बर 

र्बरामीको नाम (अर्धतम, पर्हलो, बीचको प्रथमाक्षर) जधम र्मर्त 

ठेगाना सहर राज्य जीप 

घरको फोन 

( ) 
सेल फोन 

( ) 
अधय फोन 

( ) 
काउण्टी 

ववैार्हक र्स्थर्त 

एकल     र्ववार्हत     सम्बधि र्वच्छेद भएको     अधय __________ 

तपाई ंसंयकु्त राज्य अमेररकाको कानूनी र्नवासी हुनुहुधछ? 

हो     होइन 

तपाईसंाँग आफ्नो सेवाको समयमा स्वास््य बीमा वाअधय कुन ैपर्न कभरेज र्थयो? 

     र्थयो     र्थएन 

तपाई ंसंघीय कर र्फतािको लार्ग दायर गनुिहुधछ?     हो     होइन 

होइन भने, र्कन? _____________________________ 

प्राथर्मक दार्खलाकताि को हो? 

स्वयं     जीवनसाथी     अधय: _______________________ 

घरको कुनै सदस्यल ेसाविजर्नक सहायता प्राप्त गनुिहुधछ? 

नगद     खाद्य     अधय: _________________________ 

खण्ड दुई:उत्तरदायी/वजम्मेिार पक्षको जानकारी 
उिरदायी/र्जम्मेवार पक्ष:नाम (अर्धतम, पर्हलो, बीचको नामको पर्हलो अक्षर) जधम र्मर्त सामार्जक सुरक्षा नम्बर 

ठेगाना सहर राज्य जीप 

सेल फोन 

( ) 
अधय फोन 

( ) 
काउण्टी र्बरामीसाँगको सम्बधि 

खण्ड तीन:घरायसी जानकारी (तपाईकंो घरमा िस्ने सिैजनाको नाम सूचीिद्ध िनुुहोस)् 

घरको सदस्यको नाम जन्मवमवत विरामीसँिकोसम्िन्ध 

यो व्यवितपाईकंो 
संघीयकर 

विताुमासूचीिद्ध 
हुनुहुन्छ? 

घरको सदस्यको नाम जन्मवमवत विरामीसँिकोसम्िन्ध 

यो व्यवितपाईकंो 
संघीयकर 

विताुमासूचीिद्ध 
हुनुहुन्छ? 

1.   हो होइन 
4.   हो होइन 

2.   हो होइन 
5.   हो होइन 

3.   हो होइन 
6.   हो होइन 

कुनै पर्न थप घरका सदस्यको नाम थप कागजमा पेश गनि सर्कधछ। 

   



खण्ड चार:खचुहरू (घरको सिै सदस्यहरूको मावसक खचुको सचूी तयार िनुुहोस)् 
 

घरको भुक्तानी 
 

कारको भुक्तानी 
 

ताप 

 

सेल फोन 

 

सम्पर्िको कर (वषि) 
 

कारको बीमा 
 

र्बजलुी 
 

र्कराना सामग्री 

 

भाडा/लट भाडा 
 

इधिन (सवारी सािन) 
 

फोन 

 

र्शक्षा शुल्क 

 

घरको/भाडाको बीमा 
 

बाल स्याहार/बाल सहायता 
 

पानी/नाली/फोहोर फाल्न े

 

अधय: 
 

स्वास््य बीमा/खचिहरू 

 

जीवन बीमा 
 

केबल/र्डश/इधटरनेट 

 

अधय: 
 

खण्ड पाँच:आम्दानी (घरको सिै 
सदस्यहरूको आम्दानीको सचूी तयार 
िनुुहोस)्मावसक आम्दानीको स्रोत 

यो आम्दानी घरको कुन सदस्यले प्राप्त 
िनुुहुन्छ? 

हालको मावसक कुल आम्दानीको रकम मावसक आम्दानीको स्रोत 
यो आम्दानी घरको कुन सदस्यले प्राप्त 
िनुुहुन्छ? 

हालको मावसक कुल आम्दानीको 
रकम 

ज्याला   ज्याला   

स्िरोजिार   स्िरोजिार   

िाल सहायता/वनिाुह धन   िाल सहायता/वनिाुह धन   

सामावजक सुरक्षा   सामावजक सुरक्षा   

लिानी   लिानी   

पेन्सन/लाभांसहरू 
   पेन्सन/लाभांसहरू 

  

विप/कवमशन   विप/कवमशन   

ब्याज 
  ब्याज 

  

भाडािाि हुने आम्दानी   भाडािाि हुने आम्दानी   

जनजातीय आम्दानी   जनजातीय आम्दानी   

िेरोजिार   िेरोजिार   

कामदारको क्षवतपूवतु   कामदारको क्षवतपूवतु   

अन्य:___________________ 
  अन्य:____________________ 

  

खण्ड छ:घरायसी सम्पवत्त (घरको सिै सदस्यहरूको सम्पवत्तको सचूी तयार िनुुहोस)् 

सम्पवत्तको स्रोत यस सम्पवत्तकोमावलक को हो? ितुमान सम्पवत्तको मूल्य सम्पवत्तको स्रोत यस सम्पवत्तकोमावलक को हो? ितुमान सम्पवत्तको मूल्य 

चालू खाता   सम्पवत्त (घर) को मूल्य   

चालू खाता #2 
  सम्पवत्त #2 मूल्य   

िचत खाता   सिारी साधनको (प्राथवमक) मूल्य   

िचत खाता #2 
  सिारी साधनको #2 मलू्य   

CD's/ मुद्रा िजार   मोिरसाइकल/ATV/िोि/टे्रलर   



401k/403B/IRA/सेिा वनिृवत   जीिन िीमा (छोड्ने समय प्राप्त हुने रकम)   

स्िकहरू/िोन्डहरू/एन्यिूी   अन्य:____________________ 
  

HSA/ FSA 
  अन्य:____________________ 

  

खण्ड सात:िीमा कभरेज 

प्राथर्मक कभरेज           सदस्यको ID नम्बर   समहू संख्या     सदस्यको नाम       र्बरामीसाँगको सम्बधि   

                                                                

लाभहरू (Pine Rest को कमिचारीले परूा गनुि पने)                                                   

                                                                

दोस्रो कभरेज           सदस्यको ID नम्बर   समहू संख्या     सदस्यको नाम       र्बरामीसाँगको सम्बधि       

                                                                

लाभहरू (Pine Rest को कमिचारीले परूा गनुि पने)                                                   

                                                                

खण्ड आठ:अनुरोधको कारण (कृपया लेख्नहुोस)्                                         

र्बरामीको अनरुोिको कारण (यर्द थप खाली ठाउाँ आवश्यक हुधछ भने यसलाई अर्तररक्त कागजमा पेश गनि सक्नहुुधछ)                                 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                                                

 

तल आफ्नो हस्ताक्षर गरेर, म यस आवेदनमा वा कुनैपर्न संलग्नकमा उल्लेख गरेको सब ैकुराहरू सत्य भएको प्रमार्णत गदिछु। 
 

उिरदायी पक्षको हस्ताक्षरः______________________________________________________ र्मर्त: ____________________________________ 

तपाईसंाँग कुनै प्रश्नहरू छन ्भन,े कृपया र्नम्नलाई फोन गनुिहोस्: (     ) ___________________________________ मा __________________________________ 
 

विवत्तय सहायता (FAP) 501R अनुरोधका लावि Pine Rest का कमुचारीद्वारा पूरा िररने 

समीक्षा गन ेकमिचारीको हस्ताक्षरः                               

 

र्मर्तः         

        

र्वभाग र्नदशेकको हस्ताक्षरः                             

 

र्मर्तः         

        

                                स्वीकृर्त र्स्थर्तः       स्वीकृत गररएमा, परुस्कृत रकम/प्रर्तशतः           अस्वीकार गररएमा, मखू्य कारणः                 

  स्वीकार गररयो अस्वीकार गररयो   

           
    

           
  

प्रभावकारी र्मर्त(हरू):                         म्याद समाप्त हुन/ेनवीकरण आवश्यक हुने र्मर्तः                       

                                                                

  



विरामी सहायता कोष (PAF) अनुरोधका लावि Pine Rest का कमुचारीद्वारा पूरा िररने 

समीक्षा गन ेकमिचारीको हस्ताक्षरः                               

 

र्मर्तः         

        

र्वभाग र्नदशेकको हस्ताक्षरः                             

 

र्मर्तः         

        

                                स्वीकृर्त र्स्थर्तः       स्वीकार भएमा, समग्र परुस्कार र्ववरणहरूका लार्ग तल हनेुिहोस।्परुस्कार नोटहरू:     अस्वीकार गररएमा, मखू्य कारणः                 

  स्वीकार गररयो  अस्वीकार गररयो                                                     

अधतरङ्ग बसाई                                                           

                                                                

आगामी बसाईः                                                         

                                                                

PPG अपोइधटमधेटहरूः                                                         

                                                                

ECT/TMS उपचार:                                                         

                                                                

PCC अपोइधटमधेटहरूः                                                         

                                                                

र्डटोक्स बसाईः                                                           

                                                                

आवासीयः                                                           

                                                                

प्रभावकारी र्मर्त(हरू):                         म्याद समाप्त हुन/ेनवीकरण आवश्यक हुने र्मर्तः                       

                                                                

 


