
 
 

 

 

 پتے کی تصدیق

 

 _________________________ مریض کا نام:

 

 اکاؤنٹ نمبر:     _________________________

 

 خدمت کی تاریخ:         _________________________

 

 میرا نام ________________________ ہے۔  میں مریض کا ______________________ ہوں۔
  رشتہ دار، دوست، کمرے کا ساتھی()مالک مکان،            

 میں تصدیق کرتا ہوں کہ مذکورہ باال فرد )افراد(______________________________ سے
 )مہینہ/سال(   

 میرے ساتھ ذیل کے پتے پر رہ رہے ہیں۔

 

   ______________________________________________ 
 )اسٹریٹ کا پتہ(

    

_____________________________________________________________ 

 )شہر، ریاست، زپ کوڈ(   

 

   _____________________________________________________________ 

 )ٹیلی فون نمبر(   

 

 

 

                          ________________________________________________________       

_____________________________ 

 تاریخ        دستخط
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 مریض کی تصدیق

 

 _____________________ مریض کا نام:

 

 _____________________ اکاؤنٹ نمبر:

 

 _____________________ خدمت کی تاریخ: 

 

میری/ میرے شریک حیات( کو یہ بیان ہسپتال کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ میں )اور  .1

____________ سے _______________ تک کوئی آمدنی/ بے روزگاری کا وظیفہ نہیں مال 

 )مہینہ/ سال(   )مہینہ/سال(               ہے۔

 مریض کا دستخط_______________________________ تاریخ_________

 

نیو جرسی میں  یہ بیان ہسپتال کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ میں ریاست .2

 _________________سے رہ رہا/ رہی ہوں اور میرا ارادہ بدستور نیوجرسی میں رہنے کا ہے۔

 ()مہینہ/سال     

 مریض کا دستخط_______________________________ تاریخ_________

 

یہ بیان ہسپتال کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ میں )اور میری/ میرے شریک حیات( کو  .3

 نہیں ہے۔ کوئی اثاثہ____ سے _______________ تک ________

 

 مریض کا دستخط_______________________________ تاریخ_________                    

 

یہ بیان ہسپتال کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ میرا خود کا یا کسی دیگر فریق کے ذریعہ کوئی طبی  .4

 کے لیے بقایا رقم کا احاطہ ہوسکے۔ کوریج نہیں ہے جس سے میری ہسپتال کی خدمات

 

 مریض کا دستخط_______________________________ تاریخ_________
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 اعانت/ مدد کا بیان

 مریض کا نام: _______________________________

 اکاؤنٹ نمبر: ____________________________

 ______________________________خدمت کی تاریخ: 

 یہ اس بات کی تصدیق کے لیے ہے کہ میں مذکورہ ذیل کو درج ذیل قسم کی اعانت اور تعاون فراہم کررہا تھا

:________________________________________ 
 )مریض کا نام(                           

     

 نہیں  یہاں  

 ____  ____  کھانا:

 ____  ____ گاہ:پناہ 

 فی ماہ رقم: $ ________________  ____  ____  نقد

 

برائے:   منجانب: ______________________

_____________________________ 

 )مہینہ/سال(     مہینہ/سال()                     

 

 اس پتے پر: __________________________________  
 )اسٹریٹ کا پتہ(       

        ______________________________________________ 

 )شہر، ریاست، زپ کوڈ(       

 

 میں ان کے لیے کسی ہسپتال یا طبی اخراجات کی ادائیگی کا ذمہ دار نہیں ہو، نہ ہی اس کا اہل ہوں۔

______________________   

 ______________________________ 

 دستخط       تاریخ

       ______________________________ 

 نام جلی حروف میں       

 ____________________________________   مریض کے ساتھ رشتہ:

 ____________________________________    ٹیلیفون نمبر 

 ____________________________________  پتہ )اگر مذکورہ باال سے مختلف ہو(:
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 کا اختیار دینا ریکارڈوں اور معلومات کے اجراء

 

نام: ____________________________________________ تاریخ پیدائش۔ 

____________________ 

 

پتہ: 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_______ 

 سوشل سیکیورٹی: _________________________________

 میں ____________________________________________، بذریعہ ہذا آپ کو اپنی عمر، رہائش، 

کو  UMCاؤنٹ اسٹیٹمنٹس سے متعلق کوئی معلومات اڈریمیا/ہیکنسیک شہریت، مالزمت، آمدنی، اثاثوں اور/ یا بینک اک

 جاری کرنے کی اجازت دیتا / دیتی ہوں۔

مجھے معلوم ہے کہ حاصل کردہ معلومات کا استعمال سوشل سیکیورٹی پروگراموں، میڈیکیڈ، اور ریاست نیوجرسی 

 مقاصد کے لیے کیا جائے گا۔ کے ہاسپٹل کیئر اسسٹنس پروگرام کے لیے اہلیت سے براہ راست وابستہ

 یہ اجراء رضاکارانہ طور پر اور میری پوری جانکاری میں کی جارہی ہے۔

 

 دستخط: تاریخ:_________________________________________ ______________
 

ارے کے استعمال کے لیے ہیں۔  اگر اس اس فارم میں درج معلومات مراعات یافتہ اور رازدارانہ معلومات ہیں اور صرف مذکورہ باال فرد یا اد

قل کرنا پیغام کو پڑھنے واال وصول کنندہ نہیں ہے تو، آپ کو بذریعہ ہذا آگاہ کیا جاتا ہے کہ اس مراسلت کو کسی طرح پھیالنا، تقسیم کرنا یا ن

ہمیں بذریعہ ٹیلیفون مطلع کریں اور پوری طرح ممنوع ہے۔  اگر آپ کو یہ مراسلہ غلطی سے موصول ہوگیا ہے تو، براہ کرم فوری طور پر 

 اصل پیغام ہمیں اس پتے پر واپس بھیج دیں: 

HackensackUMC 

Financial Assistance Office 

100 Travis Street, Suite 300 

Hackensack, NJ 07601 

(551) 996 4343 

 آپ کا شکریہ۔
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NJ ہاسپٹل کیئر کی حمایت میں بیان 

 ادائیگی میں اعانت کے پروگرام کے لیے درخواست

 

 مریض کا نام: _________________________________

 اکاؤنٹ نمبر: _____________________________

 خدمت کی تاریخ: _______________________________

 

 ہر اس فرد کے نام جس سے اس کا تعلق ہو:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_______________________    _______________________ 
 شریک حیات/اعانت کنندہ/دیگر کے دستخط                  مریض کا دستخط 

_____________________________   

 ______________________________ 
 نام جلی حروف میں      نام جلی حروف میں

_____________________________   

 ______________________________ 
 تاریخ       تاریخ 
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 عالحدگی کی تصدیق

 مالیاتی تعلق کا ثبوت

 نام:    __________________________ مریض کا

 

 اکاؤنٹ نمبر: ________________________

 

 خدمت کی تاریخ: __________________________

 

 میں، _____________________________، تصدیق کرتا/ کرتی ہوں کہ میں نے اپنے/ اپنی  .1
 )مریض کا نام(                           

 مورخہ ____________________ سے عالحدگی اختیار کرلی ہے۔شریک حیات سے 
 ()مہینہ/سال      

_______________________________ 
 مریض کے دستخط         

ہوں  /رہتیہوں کہ میں اپنے/اپنی شریک حیات کے ساتھ نہیں رہتا /کرتیمیں تصدیق کرتا .2

__________________________________ 
 )مریض کا دستخط (      

میں تصدیق کرتا ہوں کہ میرا اپنے شریک حیات کے ساتھ کوئی مشترکہ بینک کھاتے یا دیگرامالک نہیں   .3

ہیں، اور یہ کہ ہم مشترکہ طور پر کسی غیر منقولہ جائیداد کے مالک یا کرایے دار نہیں ہیں۔ 

__________________________________ 
 )مریض کا دستخط ( 

4. a میں تصدیق کرتا ہوں کہ میرے/ میری شریک حیات نے ___________ سے مشترکہ انکم ٹیکس ).

 سال:       ریٹرن جمع نہیں کیا ہے۔
              

 ہسپتال میں خدمت کی تاریخ سے قبل آخری بار جمع کی گئی انکم ٹیکس ریٹرن کی کاپی منسلک کریں()

b اور اپنے پچھلے انکم ٹیکس ریٹرن کی کاپی برائے_______.( میں انکم ٹیکس جمع نہیں کرتا/ کرتی 

 ______________________________________ کیونکہ جمع نہیں کرواسکتا/سکتی

 ()مختصر وضاحت    

____________________________________________ 

 مریض کے دستخط

خرچ، چائلڈ سپورٹ، انکم یا کوئی میں تصدیق کرتا ہوں کہ مجھے اپنے شریک حیات سے کوئی گزارہ  .5

 دیگر مالی اعانت موصول نہیں ہوتی ہے۔

___________________________________ 
 مریض کے دستخط
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 مریض کا حلفیہ بیان

 

 # ________________________MR                  تاریخ: ___________________

 تاریخ پیدائش: ___________________   ____________________________مریض کا نام: 

 فون: _______________________   پتہ: ________________________________

    

کیئر  میں تصدیق کرتا ہوں کہ درج ذیل بیان درست اور صحیح ہے۔  اس وقت میرے پاس طلب کردہ دستاویزات نہیں ہیں۔  میں نیوجرسی ہاسپٹل

پیمنٹ اسسٹنس پروگرام کی درخواست کو مروجہ دستاویزات کے ساتھ مکمل کرنے کے لیے مطلوبہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں 

 گا/گی اور اسے ہسپتال کو فراہم کروں گا/گی۔  

وں۔  میں مزید بیان کرتا/کرتی .(  میں ___________________________ بذریعہ ہذا بیان کرتا/ کرتی ہوں کہ میں مذکورہ باال فرد ہ1

 ہے جو نیوجرسی ہاسپٹل کیئر پیمنٹ اسسٹنس پروگرام کے ذریعہ مطلوب ہے۔ شناخت کے لیے کوئی ایسا فارم نہیںہوں کہ میرے پاس 

X_____________________________________________ 

ہوں اور میرا ارادہ بدستور نیو جرسی میں ہی رہنے کا   رہا/رہیرہ .(  میں مذکورہ باال پتے پر  _______________________ سے 2

 ہے۔  کسی دیگر صوبے یا ملک میں میری کوئی دوسری رہائش گاہ نہیں ہے۔

X_____________________________________________ 

اور/ یا مجھے اس  ہیں ہےکوئی آمدنی ن.(  میں اور/ یا میرے شریک حیات کو ___________________________ سے آج تک  3

وقفے کے دوران مجھے _____________________________ سے اعانت ملی ہے جن سے میرا 

 رشتہ________________________ کا ہے۔

X_______________________________________________ 

 نہیں ہیں۔ کوئی اثاثے.(  خدمت کے وقت میرے اور/یا میرے شریک حیات کے پاس 4

X_______________________________________________ 

 ہیں جن کی مالیت خدمت کی تاریخ __________________ کو ________$ ہے۔ اثاثےمیں اور/ یا میرے شریک حیات کے پاس 

 دیگر )وضاحت کریں(  میں ہیں رقوم چالو کھاتہ_____، بچت کھاتہ_____، نقد_____ ،

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

X_______________________________________________ 

 جس سے میرے ہسپتال کے بقایا بل کا احاطہ ہوسکے۔ .(  میرا اپنے یا کسی دیگر فریق کے ذریعہ کوئی طبی بیمہ نہیں ہے5

X______________________________________________ 
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 ہیکنسیک یونیورسٹی میڈیکل سنٹر 

ER داخلہ کی درخواست 

 

 مریض کا اکاؤنٹ #:      مریض کا نام: .1

___________________________________  ____________________ 
 )درمیانی(   )پہال(    )آخری(

 

             

 ٹیلی فون نمبر:     مریض کے گھر کا پتہ: .2

سڑک / گلی: ___________________________ اپارٹمنٹ# ____     

 _______________________ 

 بشمول عالقائی کوڈ() _ شہر:   ____________ریاست: ___ زپ کوڈ: _______

 

 

 بیمہ .3

 کیا مریض کا کوئی صحت یا دیگر بیمہ کا احاطہ ہے؟ ہاں__ نہیں__نامعلوم__

 

 )نشان لگائیں(  ہاں__ نہیں__ نامعلوم__ نیو جرسی کی رہائش .4

 

 )نشان لگائیں(  ہاں__ نہیں__ نامعلوم__ مالزمت .5

 آجر کا نام: ________________________________

 ________________________________آجر کا پتہ:  

      ________________________________ 

 

 : $بہترین تخمینہ مریض کا ساالنہ آمدنی سے متعلق .6

 آمدنی کا ذریعہ: ___________________

 ()ایک پر نشان لگائیںکل رقم $__________________ ماہانہ/پندرہ روزہ/ہفتہ واری

 

 ہاں__ نہیں__ نامعلوم__  )نشان لگائیں( بینک کھاتہ .7

 سروس کی تاریخ پر: $ ________________اثاثے مریض کے 

 بینک کا نام:  __________________________________

 اکاؤنٹ نمبر:  ________________________________

 بینک کا پتہ:   __________________________________

             _____________________ _____________ 

 

میں تصدیق کرتا/ کرتی ہوں کہ مذکورہ باال معلومات درست اور مکمل ہے۔  میں شرکت کنندہ ہسپتالوں کو 

نیوجرسی ہاسپٹل کیئر پیمنٹ اسسٹنس پروگرام کی درخواست کے سلسلے میں کسی معلومات کی تصدیق 

 دیتی ہوں۔ کے مقصد سے کسی بھی فرد یا ادارے سے رابطہ کرنے کی اجازت دیتا/

 

 تاریخ: _____________      درخواست دہندہ کا دستخط: _______________________       
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 بے گھر درخواست دہندہ کی تصدیق

 مریض کا نام: _________________________

 اکاؤنٹ کا نام: ________________________

 ________________________خدمت کی تاریخ: 

 

میں تصدیق کرتا ہوں کہ میں، مذکورہ باال فرد،  ریاست نیوجرسی کا ایک بے گھر فرد ہوں، اور یہاں  .1

 ________________________ سے ہوں۔
 )مہینہ/سال(  

 تاریخ___________________ مریض کا دستخط______________________

پاس کوئی شناخت نامہ نہیں ہے، اور میں تصدیق کرتا/ کرتی ہوں کہ  میں تصدیق کرتا/کرتی ہوں کہ میرے .2

 میرا نام ___________________ ہے۔

 

 تاریخ___________________ مریض کا دستخط_______________________

 

 میں تصدیق کرتا/ کرتی ہوں کہ مجھے اس تاریخ سے کوئی آمدنی، نقد، اعانت یا وظائف نہیں ملے ہیں .3

______________________________ 
 )مہینہ/سال(                          

 

 تاریخ___________________ مریض کا دستخط_______________________

    

میں تصدیق کرتا/ کرتی ہوں کہ میرے پاس اس تاریخ سے کوئی اثاثہ )جیسے کہ بینک اکاؤنٹس، نقد، یا غیر  .4

 ______________________________منقولہ جائیداد( نہیں ہے۔
 )مہینہ/سال(                                                                  

 

 تاریخ___________________  مریض کا دستخط _____________________

 

  

ہے جس سے میں تصدیق کرتا/کرتی ہوں کہ میرا اپنے یا کسی دیگر فریق کے ذریعہ کوئی طبی بیمہ نہیں  .5

 میرے ہسپتال کے بقایا بل کا احاطہ ہوسکے۔

 تاریخ___________________  مریض کا دستخط ____________________

 

     ____________:صرف ڈاک کے مقاصد کے لیے میں درج ذیل پتے کا استعمال کرتا ہوں .6

____________________________ 

                  ____________________________ 
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 جاننے کی وجہ کی تصدیق

 

 ________________________________ مریض کا نام:

 اکاؤنٹ نمبر: _____________________________

 خدمت کی تاریخ: _______________________________

 

میں،____________________________________________ نیوجرسی ہاسپٹل کیئر پیمنٹ اسسٹنس 

 پروگرام کی درخواست 
 )دستخط کنندہ کا نام(                                           

 کو ____________________، کی جانب سے مکمل کررہا ہوں جو درخواست مکمل کرنے کا/کی اہل نہیں ہے 

 )مریض کا نام(                          

کیونکہ:_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

 ___اور مجھے اس کے میں مریض کا _______________________________

 )مریض سے رشتہ(   

 مالی حاالت کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے کیونکہ:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 ________________________________ 

 تاریخ       دستخط
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 قیام کے ارادے کی تصدیق

 

 تاریخ _____________

 

 کے نام جس سے اس کا تعلق ہو، ہر اس فرد

 

 

میں______________________________________________اپنے ملک واپس جانے کا ارادہ نہیں 

 رکھتا ہوں۔

 

 میرا پکا ارادہ ریاستہائے متحدہ میں اور ریاست نیوجرسی میں رہنے کا ہے۔

 

 

        

     احترام کے ساتھ،

       

 

_____________________________ 

 دستخط      

 

            _____________________________

 گواہ

         


