ਿਰੀਜ ਦਾ ਨਾਿ:
ਨੰ
ਖਾਤਾ :

ਕਵਿਊਵਨਟੀ ਿੈਡੀਕਿ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਿ ਦੀਆਂ ਜਰਰਤਾਂ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿਾਜਤ ਦੇਣ ਿਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨ ਾਦ।
ਵ ਿੱ ਤੀ ਤੰ ਗੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾ ਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਿਗਾਉਣ ਿਈ ਇਿੱਕ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਐਪਿੀਕੇਸ਼ਨ ਨਿੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਿਾਈ ਕਰਨ

ਵ ਿੱ ਚ ਵਦਿਚਸਪੀ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਪਿੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰ ਪਰਾ ਭਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੰ ਅਗਿੇ (15) ਪੰ ਦਰਾਂ ਕੰ ਿਕਾਿੀ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸਾਨੰ
ਾਪਸ ਭੇਿੋ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਐਪਿੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਿ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੇ ਦਸਤਾ ੇਜਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਕਾਪੀ ਨਿੱਥੀ ਕਰੋ:

ਪਵਰ ਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਵਰ ਾਰਕ ਿੈਂਬਰਾਂ ਿਈ ਆਿਦਨ ਦਾ ਸਬਤ:

1.
2.
3.
4.
5.

ਵਤੰ ਨ (3) ਹਾਿੀਆ ਪੇਅ ਸਟਿੱ ਬ, W-2 ਿਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਿ ਹੀ ਵ ਿੱ ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨਿਾਂ

ਿੇਕਰ ਸ ੈ-ਰੁਜਗਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਿ ਹੀ ਵ ਿੱ ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ (ਸ਼ਵਡਊਿ ਸੀ ਸਿੇਤ) ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ ਿਾਂ
ਿੇਕਰ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਿੁਆ ਜਾ ਿਾਭ ਸਟੇਟਿੈਂਟ ਨਿੱਥੀ ਕਰੋ ਿਾਂ
ਵਰਟਾਇਰਿੈਂਟ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਟੇਟਿੈਂਟ (ਿੇਕਰ ਿਾਗ ਹੋ ੇ) ਿਾਂ

ਿੇਕਰ ਪਬਵਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੇ ਵਕਸੇ ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਯੋਗਤਾ/

ਿੌਿਦਾ ਨਾਿਾਂਕਣ ਦਾ ਸਬਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ: Medicare ਸੇਵ ੰ ਗ ਪਰੋਗਰਾਿ (Medicare Savings Program), ਕੈਿ ਰਕਸ
(Cal WORKS), ਕੈਿ ਿਰੈਸ਼ (Cal Fresh) (ਿਡ ਸਟੈਂਪਸ), SSI/SSP (ਸਪਿੀਿੈਂਟਿ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਆਿਦਨ/ਸਟੇਟ
ਸਪਿੀਿੈਂਟਰੀ ਭੁਗਤਾਨ), ਿਾਂ WIC (ਔਰਤਾਂ, ਵਸ਼ਸ਼ ਅਤੇ ਬਿੱ ਚੇ)

ਵਿਨਹਾਂ ਿਰੀਜਾਂ ਕੋਿ ਿੈਡੀਕਿ ਬੀਿਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਇਸ ਗਿੱ ਿ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਿਈ ਦਸਤਾ ੇਜ ੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਵਕ ਵਪਛਿੇ

12 ਿਹੀਵਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਵਰ ਾਰਕ ਆਿਦਨ ਦਾ 10% ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਿਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਵਚਆਂ ਿਈ ਕੋਈ ਰਕਿ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਿੌਿਦਾ ਬਕਾਏ, ਿੈਡੀਕਿ ਵਬਿੱ ਿਾਂ/ਰਸੀਦਾਂ, ਿਾਰਿੇਸੀ ਅਤੇ ਿੈਡੀਕਿ ਬੀਿਾ ਪਰੀਿੀਅਿ 10% ਿਈ ਿਾਗ ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਵਿਊਵਨਟੀ ਿੈਡੀਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੇ ਕਵਿਊਵਨਟੀ ਦੀ ਸੇ ਾ ਕਰਨ ਿਈ ਚਨਬਿੱ ਧ ਹਨ। ਸਾਨੰ ਇਸ ਗਿੱ ਿ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਜਰਰਤ ਦੇ ਸਿੇਂ ਵ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ।

ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ ਇਸ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ, ਿਾਂ ਿੋ ੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾ ੇਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ ਾਿ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰ (559) 459-3939 ਿਾਂ
(800) 773-2223 ਵ ਕਿਪ #3 'ਤੇ ਕਾਿ ਕਰੋ। ਇਿੱਕ ਅਧਰੀ ਐਪਿੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਰ ਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ।

ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਐਪਿੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾ ੇਜ ਨੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਿੋ ਿਾਂ (559) 230- 8505 'ਤੇ ਿੈਕਸ ਕਰੋ:
Patient Financial Services
Community Medical Centers
PO Box 1232
Fresno, CA 93715-9889

ਿਾਰਿ ਦੇਣ/ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਿਣ ਦੀ ਵਿਤੀ ___________

ਇਸ ਵਿਤੀ ਤਿੱ ਕ ਿਾਰਿ ਾਪਸ ਭੇਿੋ

CMC ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਐਪਿੀਕੇਸ਼ਨ

ਿਰੀਜ ਦਾ ਨਾਿ

ਿਰੀਜ ਦਾ ਖਾਤਾ #

ਿੈਡੀਕਿ ਵਰਕਾਰਡ #

I.
ਆਖਰੀ ਨਾਿ

ਿਰੀਜ / ਵਜੰ ਿੇ ਾਰ ਪਾਰਟੀ
ਪਵਹਿਾ ਨਾਿ
ਵ ਚਕਾਰਿਾ ਨਾਿ

ਗਿੀ ਦਾ ਪਤਾ

ਸਿਾਿਕ ਸੁਰਿੱਵਖਆ #
ਘਰ ਦਾ ਫ਼ੋਨ
ਸੈੈੱਿ ਫ਼ੋਨ

ਰੁਜਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਿ

ਪਾਰਕ ਫ਼ੋਨ
ਕੁਿੱ ਿ ਿਹੀਨਾ ਾਰ ਆਿਦਨ $

II.
ਆਖਰੀ ਨਾਿ

ਿੀ ਨ-ਸਾਥੀ / ਘਰੇਿ ਸਾਥੀ
ਪਵਹਿਾ ਨਾਿ

ਵ ਚਕਾਰਿਾ ਨਾਿ
ਸਿਾਿਕ ਸੁਰਿੱਵਖਆ #

ਗਿੀ ਦਾ ਪਤਾ

ਘਰ ਦਾ ਫ਼ੋਨ
ਸੈੈੱਿ ਫ਼ੋਨ
ਰੁਜਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਿ

ਪਾਰਕ ਫ਼ੋਨ
ਕੁਿੱ ਿ ਿਹੀਨਾ ਾਰ ਆਿਦਨ $

III.

ਪਵਰ ਾਰਕ ਿੈਂਬਰ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ

ਿੀ ਨ-ਸਾਥੀ, ਘਰੇਿ ਸਾਥੀ, 21 ਸਾਿ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਿਰ ਦੇ ਵਨਰਭਰ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੀ ਸਚੀ ਬਣਾਓ। ਿੇਕਰ ਿਰੀਜ ਨਾਬਾਿਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਿਾਤਾਵਪਤਾ, ਦੇਖਭਾਿ ਕਰਨ ਾਿੇ ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਅਤੇ (21 ਸਾਿ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਿਰ ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਾਂ) ਦੀ ਸਚੀ ਬਣਾਓ

ਨਾਿ

ਕੁਿੱ ਿ ਪਵਰ ਾਰਕ ਿੈਂਬਰ:

ਿਨਿ ਵਿਤੀ

ਸਬੰ ਧ (ਵਰਸ਼ਤਾ)

IV.
ਿਰੀਜ / ਵਜੰ ਿੇ ਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਿਹੀਨਾ ਾਰ ਆਿਦਨ

ਿਹੀਨਾ ਾਰ ਕੁਿੱ ਿ ਆਿਦਨ
$

ਿੀ ਨ-ਸਾਥੀ/ਘਰੇਿ ਸਾਥੀ ਦੀ ਿਹੀਨਾ ਾਰ ਆਿਦਨ (ਿੇਕਰ ਿਾਗ ਹੋ ੇ)

$

ਵਰਟਾਇਰਿੈਂਟ ਆਿਦਨ

$

ਗੁਿਾਰਾ ਭਿੱ ਤਾ/ਸਹਾਇਤਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ

$

ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਿਾਂ ਰਕਰਾਂ ਦਾ ਿੁਆ ਜਾ

$

ਸਿਾਿਕ ਸੁਰਿੱਵਖਆ/ਸਿਾਿਕ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਅਪਾਹਿਤਾ

$

ਿੁਟਕਿ ਆਿਦਨ

$

ਿੇਕਰ ਗੁਿਾਰਾ ਭਿੱ ਤੇ/ਸਹਾਇਤਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ,

$

ਤਾਂ ਇਿੱਥੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰੋ

= $

ਕੁਿੱ ਿ ਿਹੀਨਾ ਾਰ ਸਿੁਿੱ ਚੀ ਆਿਦਨ

V.

ਿੁਟਕਿ ਿਾਣਕਾਰੀ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਿਰ 18 ਸਾਿ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਦੀ ਆਿਦਨ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ 'ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਹੋਣ

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਦਾ ਦਾਅ ਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵ ਿੱ ਚ ਨਾਿਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਿੈਡੀਕੇਅਰ ਸੇਵ ੰ ਗਜ ਪਰੋਗਰਾਿ (Medicare Savings Program),

ਕੈਿ ਰਕਸ (Cal WORKS), ਕੈਿ ਿਰੈਸ਼ (Cal Fresh) (ਿਡ ਸਟੈਂਪਸ), SSI/SSP (ਸਪਿੀਿੈਂਟਿ ਸੁਰਿੱਵਖਆ
ਆਿਦਨ/ਸਟੇਟ ਸਪਿੀਿੈਂਟਰੀ ਭੁਗਤਾਨ), ਿਾਂ WIC (ਔਰਤਾਂ, ਵਸ਼ਸ਼ ਅਤੇ ਬਿੱ ਚੇ)
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ ਵਸਹਤ ਬੀਿਾ ਹੈ?

ਕੀ ਇਹ ਵ ਵਜਟ ਵਕਸੀ ਤੀਿੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਵਿ ੇਂ ਵਕ ਇਿੱਕ ਆਟੋ ਦੁਰਘਟਨਾ ਿਾਂ ਵਤਿਕਣ ਅਤੇ ਵਡਿੱ ਗਣਾ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ Medi-Cal ਿਾਂ Medicare ਿਈ ਅਪਿਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕ ਰਡ ਕੈਿੀਿੋਰਨੀਆ (Covered California) ਿਈ ਅਪਿਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਅਧਰੀਆਂ ਿਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਾਿੀਆਂ ਐਪਿੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੰ ਅਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾ ੇਗਾ
ਇਸ ਵ ਿੱ ਤੀ ੇਰ ੇ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਿੈਂ ਇੰਿ ਕਰਕੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵਕ ਉਪਰੋਕਤ ੇਰ ੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰ ਪਰਨ ਹਨ, ਅਤੇ
ਿੈਂ ਕਵਿਊਵਨਟੀ ਿੈਡੀਕਿ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਿਈ ਆਪਣੀ ਸਵਹਿਤੀ ਵਦੰ ਦਾ/ਵਦੰ ਦੀ ਹਾਂ।
ਦਸਤਖਤ:
ਵਪਰੰ ਟ ਕੀਤਾ ਨਾਿ:
ਵਿਤੀ:
ਿੇਕਰ ਿਰੀਜ ਤੋਂ ਇਿਾ ਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ੇ, ਤਾਂ ਸੰ ਬੰ ਧ (ਵਰਸ਼ਤਾ):
ਪਰੀ ਕੀਤੀ ਐਪਿੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾ ੇਜ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਿੋ ਿਾਂ (559) 230-8505 'ਤੇ ਿੈਕਸ ਕਰੋ:

Patient Financial Services
Community Medical Centers
PO Box 1232
Fresno, CA 93715-9889

