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નાણાકીય સહાય અર+ ફોમ/ 
 

 
મહ#વપૂણ(:  તમે મફત અથવા િડ+કાઉ.ટેડ-સંભાળ4ા5 કરવા માટે સ7મ છો:  આ અર; પૂરી કરવી એ AdventHealthને એ નAી કરવામાં 
મદદCપ થાય છે કે તમે િનઃશુHક અને િડ+કાઉ.ટવાળી સેવોઓ મેળવી શકો કે નહી ંઅથવા તો તમારી આરોKય સંભાળના ખચNને ચુકવવામાં 
મદદCપ થાય તેવા અ.ય Oહેર કાયNPમોમાં ભાગ લઇ શકો કે નહી.ં  કૃપા કરીને આ અર;ને, કવર લેટર પર સૂિચબV કરલે સરનામાં પર સબિમટ 
કરો. 

 
જો તમારો કોઈ વીમો નથી, તો મફત અથવા િડ+કાઉ.ટેડ સારવાર માટે લાયક થવા માટે, કોઈ સામાિજક સુર7ા નંબર આવYયક નથી.  જો કે, 
Medicaid સિહતના કેટલાક Oહેર કાયNPમો માટે એક સામાિજક સુર7ા નંબર આવYયક હોય છે.  કોઈ સામાિજક સુર7ા નંબર 4દાન કરવોજCરી 
નથી પરંતુ તમે કોઈપણ Oહેર કાયNPમો માટે લાયક છો કે નહી,ં તે િનધાNિરત કરવામાં AdventHealth ને મદદ કરશે. “વૈકિHપક” Cપે િચિ]ત કરલેા 
અર;ના 4^ો માટેના તમારા ઉ_રનો (અથવા ઉ_ર ના આપવાનો) અર;ના પિરણામ પર કોઇ 4ભાવ પડશે નહી.ં  

  
કૃપા કરીને આ ફોમN પૂણN કરી, િનશુHક અથવા િડ+કાઉ.ટ સારવાર ની અર; કરવા માટે, વહેલી તકે સેવાની તારીખ પછી, `યિaગત Cપે, મેઇલ 
bારા, ઇલેcટd ોિનક મેઇલ bારા, અથવા ફેcસ bારા AdventHealth ને સબિમટ કરો.  તમારી સારવાર માટેના 4થમ િબિલંગ +ટેટમે.ટ પછી, અમે 
240 િદવસ સુધી તમારી અર; +વીકારીશંુ.  અર; સબિમટ કરીને, તમે +વીકારો છો કે દદe આિથNક સહાય માટે પાf છે કે કેમ, તે િનધાNિરત કરવા 
માટે AdventHealth ને સહાય કરવા માટે અર;માં બધી માિહતી પૂરી પાડવા માટે તમે સંપૂણN 4યાસ કયg છે.  જો તમને અર;ની 4િPયા િવષે 
કોઇ 4^ો હોય તો, તમે તમારા 4^ો અને િચંતાઓ સાથે 844-652-0600 પર AdventHealthના નાણાકીય સલાહ િવભાગનો સંપકN  કરી શકો 
છો. 
 
વીમા િવનાના દદeની ફિરયાદો અથવા િચંતાઓની િડ+કાઉ.ટ અર; 4િPયા અથવા હૉિ+પટલની નાણાકીય સહાયતાની 4િPયાને Illinois એટનe 
જનરલ હેHથ કેર jયુરોને Oણ કરવામાં આવી શકે છે.  આ હેHથ કેર jયુરોની ટોલ-kી હોટલાઇન 1-877-305-5145 (TTY 1-800-964-3013) છે. 
 
દદ"ની માિહતી 

(મહેરબાની કરીને *ી+ટ અન ેબધા /ે0ો પૂણ5 થવા જોઈએ અર;માં કોઈ =યિ@ગત લાઇન પર લાગ ુન હોય તો N/A સૂચવો) 

તારીખ    એકાઉ+ટ નંબર   
 

નામ (*થમ અન ેઅટક)           

જ+મ તારીખ   વૈવાિહક િKથિત    ફોન નંબર       

વૈકિ%પક - િલંગની ઓળખ – તમે તમન ેપોતાને કેવી રીતે ઓળખાવો છો: ☐ પુPષ ☐ મિહલા ☐ ટR ા+સજ+ેડર પુPષ/ટR ા+સ પુPષ/મિહલા-માંથી-પુPષ (FTM) 

☐ ટR ા+સજ+ેડર મિહલા/ટR ા+સ મિહલા/પુPષ-માંથી-મિહલા (MTF) ☐ િલંગ રિહત/એવી િલંગ જ ેના તો પુPષ હોવાની ના તો મિહલા હોવાની પુિT કર ેછે 

☐ વધારાનો િલંગ વગ5 (અથવા અ+ય)   

વૈકિ%પક- િલંગની ઓળખ: તમારા જ+મના *માણપ0માં મૂળ કઇ િલંગ બતાવવામાં આવી હતી? : ☐ પુPષ ☐ મિહલા   

 

વૈકિ%પક  - વણ5:  ☐ સફેદ ☐ કાળો અથવા આિWકન અમિરકન ☐ અમેિરકન ભારતીય અથવા અલાKકાના વતની ☐ એિશયન ભારતીય ☐ ચાઇનીઝ ☐ િફિલિપનો ☐ [પનીઝ ☐ કોિરયન  
☐ િવયેતનાિમઝ ☐ અ+ય એિશયન ☐ હવાઇયન વતની ☐ ગુઆમેિનયન અથવા કેમોરો ☐ સમોઅન ☐ અ+ય પેિસિફક આઇસે+ડર 

વૈકિ%પક – વંશીયતા: ☐ િહKપેિનક, લેિટનો/ના અથવા Kપેિનશ મૂળના ☐ મેિ\સકન, મેિ\સકન અમેિરકન, િચકાનો/ના ☐પુત] િરકન 

☐ ^ુબન ☐ અ+ય િહKપેિનક, લેિટનો/ના અથવા Kપેિનશ મૂળના  

વૈકિ%પક – ભાષા – શું તમે ઘર ેઅં`;ે િસવાયની અ+ય કોઇ ભાષા બોલો છો?:  ☐ હા ☐ ના 

       જો હો તો, કઇ ભાષા?: _______________________________________________________ 

 

પ0નુ ંસરનામું     શહેર    રાa   િઝપ   

વૈકિ%પક - સોિશયલ િસ^ુિરટી નંબર           

નોકરીદાતા      રોજગારની િKથિત        

નોકરીદાતાનો ફોન નંબર       
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જવાબદાર પ/ની માિહતી/કાનૂની વાલીની માિહતી 
(જો ઉપરો@ દદb અન ેજવાબદાર પ/ સમાન હોય, તો આ િવભાગન ેખાલી છોડી દો.) 

નામ (*થમ અન ેઅટક)          
જ+મતારીખ   વૈવાિહક િKથિત    ફોન નંબર       
પ0નુ ંસરનામું     શહેર    રાa   િઝપ  
સોિશયલ િસ^ુિરટી નંબર (વૈકિcપક)        
નોકરી દાતા      રોજગારની િKથિત       

 

3વનસાથીની જવાબદાર માિહતી 
(જો દદb જવાબદાર પ/ સમાન હોય, તો દદb માટે ;વનસાથીની માિહતી ભરો.) 

નામ (*થમ અન ેઅટક)          
જ+મતારીખ   વૈવાિહક િKથિત    ફોન નંબર       
પ0નુ ંસરનામું     શહેર    રાa   િઝપ   
સોિશયલ િસ^ુિરટી નંબર (વૈકિcપક)        
નોકરીદાતા      રોજગારની િKથિત      
નોકરીદાતાનો ફોન નંબર        

 

જવાબદાર પ/ના આિ7તો 
(જો દદb જવાબદાર પ/ સમાન હોય, તો દદb માટે ;વનસાથીની માિહતી ભરો.) 

નામ   જ+મ તારીખ   જવાબદાર પ/ સાથ ેસંબંધ   
નામ   જ+મ તારીખ   જવાબદાર પ/ સાથ ેસંબંધ   
નામ   જ+મ તારીખ   જવાબદાર પ/ સાથ ેસંબંધ   
નામ   જ+મ તારીખ   જવાબદાર પ/ સાથ ેસંબંધ   

પુdત વયના લોકો અન ેઘરના બાળકોની સંdયા  



ADVENTHEALTH Financial Assistance Application.GUJARATI.December 2021  

 

માિસક આવક 
(નીચ ેસૂિચબe દરકે વKતુ માટે ડોલરની રકમ ભરો. દરકે માટે દર મિહન ેરકમ *દાન કરો.)

અરજદાર ે*ાf કરલેી આવક  
અરજદારના ;વનસાથીની આવક  સોિશયલ 
િસ^ુિરટીના ફાયદા   િનવૃિh 
વેતન/િનવૃિhની આવક  િવકલાંગતા 
સંબંધી આવક   બેરોજગારી 
વળતર   કામગારનું 
વળતર   
=યાજ/િડિવડ+ડની આવક     

*ાf કરલેી બાળક સંબંધી સહાય  *ાf કરલે 
ભરણપોષણ   ભાડાની 
િમલકતની આવક   ફૂડ 
Kટેijસ   *ાf કરલે 
ટRKટ ફંડ િવતરણ   અ+ય 
આવક  કુલ 
માિસક આવક $  

માિસક 3વન ખચ; 
AdventHealthની નાણાકીય સહાયતાની નીિતમાં વણ5=યા અનુસાર જ ેદદbઓ અનુમાિનત રીતે યોkય માનવામા ંઆવ ેતેમણે આ િવભાગ પૂણ5 કરવો જlરી નથી.

ગીરો/ભાડંુ  યુિટિલટી
  ફોન 
(લે+ડલાઇન)   સેલ ફોન 
  
કરીયાણું/ખાmવKત ુ  
કેબલ/ઇ+ટરનેટ/સેટેલાઇટ ટીવી   કારની 
ચુકવણી   બાળકની 
સંભાળ   

બાળક સંબંધી સહાય/ભરણપોષણ   nેિડટ 
કાડ]   
ડૉ\ટર/હૉિKપટલના િબલ   
કાર/ઓટોનો વીમો   
ઘર/િમલકતનો વીમો   
તબીબી/આરોkય વીમો   ;વન 
વીમો   અ+ય 
માિસક ખચ5   કુલ 
માિસક ખચ/ $  

સંપિ= 

રોકડ/બચત/ચેિકંગ ખાતાઓ   
Kટોક/બો+ડ/રોકાણ/CD(s)  
અ+ય િરઅલ એKટેટ /બીજંુ રહેઠાણ   
બોટ/આર.વી./મોટરસાઇકલ/મનોરંજનનુ ંવાહન     
qલે\ટર ઓટોમોબાઇલ/િબન-જlરી ઓટોમોબાઇલ   
આરોkય બચત/rલેિ\સબલ Kપેિ+ડંગ એકાઉ+ટ વાહન   

 

હંુ ADVENTHEALTH ન ેબાs nેિડટ િરપોિટtગ એજ+સીઓ પાસેથી માિહતી મેળવવા માટે અિધકૃત કPં છંુ.  હંુ *માિણત કPં છંુ કે આ અર;ની માિહતી સાચી છે અન ેમારા uાન *માણે યોkય 
છે. હંુ કોઈપણ રાa, સંઘીય અથવા Kથાિનક સહાય માટે અર; કરીશ, જનેા માટે હંુ મારા તબીબી િબલોનીચૂકવણી કરવામાં સહાય કરી શકંુ છંુ.  હંુ સમજંુ છંુ કે *દાન કરલેી આ માિહતી 
ADVENTHEALTH vારા ચકાસી શકાય છે, અન ેહંુ આ અર;માં *દાન કરલેી માિહતીની ચોકસાઈન ેચકાસવા માટે ADVENTHEALTH ન ે0ી[ પ/કારોનો સંપક5  કરવા માટે અિધકૃત કPં છંુ.  
હંુ સમજંુ છંુ કે જો હંુ આ અર;માં [ણી જોઈન ેઅસwય માિહતી *દાન કPં છંુ, તો હંુ આિથ5ક સહાય માટે અયોkય હોઈશ, મને આપેલી કોઈપણ નાણાકીય સહાય પરત ખxચાઈ શકે છે, અન ેહંુ 
પોતે જ બધા િબલ (ઓ) ની ચુકવણી માટે જવાબદાર હોઈશ.  

 
 

અરજદારની સહી    

તારીખ   

િટ?પણીઓ   
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ટેકોનો પ' 
દદ"નો મેિડકલ રકેોડ,  નંબર/એકાઉ2ટ નંબર      

 

સમથ,કનંુ નામ     
 

દદ"/અરજદાર સાથે સંબંધ     
 

સમથ,કનંુ સરનામંુ     
 

:િત AdventHealth: 
 

આ પ> એ બાબત જણાવવા માટે છે કે (દદ"નંુ નામ) ને ખૂબ જ થોડી અથવા 
કોઇ આવક નથી અને હંુ તેને/તેણીને Gવન િનવા,હના ખચ,માં સહાયતા કJં છંુ. તેની/તેણીની/તેમની મારા :Kયે ખૂબ જ થોડી 
અથવા કોઇ જવાબદારી નથી. 

 

આ િવધાન પર હLતાMર કરીને, હંુ સંમત છંુ કે આપેલી માિહતી મારા Nાન :માણ સાચી છે. 
 

સમથ,કની સહી    
તારીખ  
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િ:ય દદ"/અરજદાર, 

AdventHealth સહાનુભૂિત Pારા સંચાિલત છે અને તે બધાને ખાસ કરીને સૌથી વધુ જRરી લોકો માટે SયિTગત કાળG પૂરી પાડવા માટે 
સમિપ,ત છે.  અમારા દદ"ઓને આિથ,ક સહાય આપવી તે અમાJં િમશન અને િવશેષાિધકાર છે.  આિથ,ક સહાય ફT કટોકટી અને અ2ય 
આવ[યક તબીબી સંભાળ માટે ઉપલ\ધ છે. તમારા અને તમારા પિરવારની આરો]ય સંભાળની જRિરયાતો માટે અમારા ઉપર િવ^ાસ 
કરવા બદલ આભાર. 

અમે આ પ> અને જોડાયેલ આિથ,ક સહાયની અરG મોકલી ર_ાં છીએ કારણ કે અમને તમારી િવનંતી મળી છે.  જો તમે આ િવનંતી કરી 
ન હતી, તો કૃપા કરીને અવગણો.  કૃપા કરીને તમારી સહી અને પાછા ફરતા પહેલાની તારીખ સિહત, બંને બાજુ પૂણ, કરો.  જો તમે પાછલા 
છ મિહનાની અંદર કોઈ અરG પૂણ, કરી અને નાણાકીય સહાય માટે મંજૂરી મળી હોય, તો કૃપા કરીને અમને સૂિચત કરો.  તમાર ેનવી અરG 
પૂણ, કરવાની જRર નથી.  અમે છ મિહનાથી વધુ જૂની અરG ને Lવીકારવા યો]ય માનીશંુ નિહ. 

અરGની સાથે, કૃપા કરીને તમારી આવકના પુરાવા તરીકે નીચેની આઇટbસમાંથી ઓછામાં ઓછી એકની એક નકલ :દાન કરો.  જો 
તમે પિરણીત છો અથવા 6 મિહના કે તેથી વધુ સમય માટે નોધંપા> રીતે કોઈ SયિT સાથે રહો છો, તો અરGની :િcયા થાય તે પહેલાં, 
તેમની આવકના પુરાવા તરીકે નીચેની વLતુઓમાંથી ઓછામાં ઓછી એકની નકલ પણ આપવાની જRર રહેશે. 

• માિલક પાસેથી તાજતેરના 3 પેLટ\સની નકલો 

• તાજતેરના વાિષ,ક ટેdસ રીટન,ની નકલો (જો Lવરોજગાર હોય તો, બધા શેeયુfસશામેલ કરો) 

• સામાિજક સુરMા અને/અથવા પે2શન િનવૃિg પુરLકાર પ> 

• માતાિપતા અથવા વાલીનંુ તાજતેરનંુ વાિષ,ક ટેdસ રીટન,, જો અરજદાર તેમના કર ફોમ, પર સૂિચબh છે અને 25 વષ,થી ઓછી 
વયની હોય તો 

• અ2ય આવક મા2યતા દLતાવેજો 

• છેfલા 3 મિહનાથી બiકના િનવેદનોની નકલો 

• બેરોજગારી લાભોની :ાિjની નકલ 

જો તમને ઘરમાં થી કોઈ કુટંુબ અથવા િમ>ો પાસેથી સહાય મળે છે, તો કૃપા કરીને તેમને "સપોટ,  લેટર" ના લેબલ સાથે જોડાયેલ, ફોમ, 
ભરવા માટે કહો.  આ તેમને તમારા તબીબી બીલો માટે જવાબદાર બનાવશે નહી.ં  આ બતાવવામાં મદદ કરશે કે તમે કેવી રીતે તમારા 
Gવન ખચ,નો િનવા,હ કરી શકો છો.  જો તમને પિરવાર અને િમ>ો તરફથી કોઈ સહાય :ાj ન થાય, તો તમાર ેસપોટ,  લેટર ફોમ, ભરવાની 
જRર નથી. 

અંતે, કૃપા કરીને તમારા બાકી માિસક મેિડકલ અને ફામ,સી/દવાના ખચ,ના પૂરાવા Rપેના દLતાવેજો પણ પૂરા પાડશો.
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કૃપા કરીને lયાનમાં રાખશો કે અરGને lયાનમાં લેવામાં આવે તે માટે આવકના પુરાવા સાથે પૂણ, કરલેી અરG સબિમટ કરવી જRરી 
છે.  અમે અધૂરી અરGઓ પર :િcયા કરી શકશંુ નહી ંઅથવા તેને lયાનમાં લઇ શકશંુ નહી.ં 

કૃપા કરીને lયાનમાં રાખશો કે ઇ2ટરનેટ પર ઇમેઇલ Pારા કરવામાં આવતો સંચાર સુરિMત હોતો નથી.  તેમ છતાં, તે અસંભિવત છે, 
તેવી સંભાવના છે કે તમે ઇમેઇલમાં શામેલ કરલેી માિહતીને તે SયિT ઉપરાંત, અ2ય પMો Pારા અટકાવવામાં આવી શકે છે અને તે 
વાંચવામાં આવી શકે છે. 

અમે તમારી SયિTગત માિહતીને સુરિMત કરવા અને તેની ખાતરી કરવા માંગીએ છીએ કે તે સુરિMત રહે.  તમારી અરGમાં તમારો 
સોિશયલ સીmુિરટી નંબર અને અ2ય ખાનગી માિહતી સમાિવn હોવાથી, અમે તમને તેને ઇમેઇલ Pારા મોકલવાનંુ ટાળવાની િવનંતી 
કરીએ છીએ. 

 
કૃપા કરીને તમારી પૂણ, કરલેી અરGને િ:2ટ કરો અને નીચેના સરનામાં પર મોકલો: 

 
AdventHealth PFS 
Attention: Financial Assistance Department 
1000 Remington Blvd., Suite 110 
Bolingbrook, IL 60440 

 
  જો તમને આ અરG િવષે કોઇ :oો હોય તો, કૃપા કરીને 
  888-693-2252 પર દદ" માટેના અમારા એક :િતિનિધને કૉલ 

 
ખરા િદલથી, 

 
દદ" નાણાકીય સેવાઓ 
AdventHealth 

 


