
 

 ST. CLAIR HEALTH 

वित्तीय सहायता काययक्रम 
आिेदन वनदेशन तथा योग्यता मार्यवनदेशनहरू 

 
कृपया आवेदन पूर्ण रूपमा पूरा गननणहोस् र पृष्ठ 3 मा भएको शपथपत्र बयानमा हस्ताक्षर गने कन रा सननननित गननणहोस्।  

सबै आवेदकहरूको लानग ननम्न कागजातहरूको प्रनतनलनपहरू संलग्न गननणहोस्। 

कृपया तलको ठेगानामा मा पठाउननहोस्:   St. Clair Health 

Financial Assistance  

1121 200SUITE  –SITUS COURT  

RALEIGH, NC 27606 

सबै कार्जातहरू विताय र्नय असिल भएमा, प्रवक्रया अवि बढाउनमा वढलाइ हुनेछ िा आिेदन अस्वीकार हुनेछ।  

कृपया पेश र्ररएको कुनै पवन कार्जातहरू दुभायग्यिश विताय र्ररनेछैनन् भने्न सोचेर मात्र प्रवतवलवपहरूलाई संलग्न र्नुयहोस्। 

कृपया आवेदक र नतनीहरूको जीवनसाथीको लानग आवेदनको पेश गननणपूवण नवगत 30 नदनबाट प्राप्त गरेको सबै 

आम्दानीको प्रमार् संलग्न गननणहोस्। 

आिेदन पेश र्नुयपूिय चेनकङ एण्ड सेनभङ्स खाताको सबैभन्दा पनिल्लो समयकोखाता नववरर्हरू (सबै पृष्ठहरू)। 

यनद नबरामीको मृत्यन भएमा, कृपया मृत्यन प्रमार्पत्रको एक प्रनतनलनप र सम्पनिको स्थथनत उले्लख गने पत्र उपलब्ध गराउननहोस्। 

तपाईंसँग कन नै प्रश्नहरू भएमा, कृपया 412-344-3408 मा हाम्रो ग्राहक सेवालाई फोन गननणहोस्। 

सोमबार देस्ख शनक्रबार नबहान 8:00 बजेदेस्ख बेलनका 8:00 बजेसम्म  

 अस्पतालको हालको थे्रसहोल्ड 550 भन्दा कम के्रनिट स्कोर भएका नबरामीहरूलाई नविीय सहायता प्रदान गररन्ि। कायणक्रम 

मागणननदेशनहरू (अस्पतालको थे्रसहोल्ड 550 भन्दा बढी के्रनिट स्कोर भएका नबरामीहरूको लानग) स्वास्थ्य तथा मानव सेवा नवभाग 

संघीय गररबी मागणननदेशनहरूमा आधाररत िन्: Federal Register / Vol.  

87, No. 14 / Friday, January 21, 2022, pp. 3315-3316. 

पाररिाररक आम्दानी अविकतम 

 

पररिार संख्या 
छुट 

100% 30% 20% 

1 $ 27,180 $ 33,975 $ 40,770 

2 $ 36,620 $ 45,775 $ 54,930 

3 $ 46,060 $ 57,575 $ 69,090 

4 $ 55,500 $ 69,375 $ 83,250 

5 $ 64,940 $ 81,175 $ 97,410 

6 $ 74,380 $ 92,975 $ 111,570 

7 $ 83,820 $ 104,775 $ 125,730 

8 $ 93,260 $ 116,575 $ 139,890 

* प्रते्यक अनतररक्त पाररवाररक सदस्य $ 4,720 

पृष्ठ 1 - अद्यावनधक गररएको नमनत 1/21/22 
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सबै िरका सदस्यहरूको सूची जन्मवमवत वबरामीसँर्को सम्बन्ध 

  आिँै 

   

   

   

   

  

 

 

 ST. CLAIR HEALTH 

वित्तीय सहायताको लावर् आिेदन 

 

वबरामीको जनसाङ््खयख्यकीय वििरण 

नबरामीको नाम 

नबरामीको फोन #  

नबरामीको ठेगाना 

िरायसी जनसाङ््खयख्यकीय वििरण 

 

के तपाईं संयनक्त राज्यको नागररक हो? □ हो □ होइन 

यनद होइन भने, तपाईं संयनक्त राज्यमा कानूनी रूपमा बसोबास गने थथायी ननवासी हो*? □ हो □ होइन 

*यनद नबरामी थथायी ननवासी भएमा, आनधकाररक कागजातको प्रनतनलनप उपलब्ध गराउननहोस् 

तपाईं पूर्णकानलक नवद्याथी हो?  □ हो  □ होइन 

तपाईं गभणवती हुननहुन्ि वा गभणवतीसम्बन्धी दताण गननणभएको नथयो? □ हो □ होइन 

के तपाईंसँग नवचाराधीन वा स्वीकृत मेनिकेि आवेदन ि? □ हो □ होइन 

के तपाईंले नचनकत्सा बीमा गननणभएको ि? □ हो □ होइन 

िरायसी सम्पवत्तहरू-चेवकङ्ख एण्ड सेवभङ््खस खाताहरू 

खाताको प्रकार (जाँच िा बचत) बैङ्क / संस्था शेष रकम 

   

   

   

   

   

   

   

   

अन्य िरायसी र्णनीय सम्पवतहरू   

सम्पवत्तको प्रकार बैङ्क/संस्था शेष रकम 

स्टक/बन्ड   

जम्मा प्रमाणपत्र   

संयुक्त राज्य सेवभङ््खड बन्ड   

स्वास्थ्य बचत खाता (HSA)   

बचत प्रमाणपत्र   

वक्रसमस र वबदा क्लब   

अन्य   

 



 ST. CLAIR HEALTH 

वित्तीय सहायताको लावर् आिेदन 

मावसक कुल आम्दानी 

 
वबरामी 

िरका  

सदस्य 2 

िरका  

सदस्य 3 

िरका  

सदस्य 4 

ज्याला / तलब / नटप्स         

बेरोजगारी भिा         

सामानजक सनरक्षा         

बाल सहायता         

स्वयं-रोजगार आम्दानी         

ब्याज/लाभांश आम्दानी         

पेन्सन         

भािाबाट हुने आम्दानी         

टरस्ट भनक्तानीहरू         

कामदारहरूको क्षनतपूनतण         

अन्य         
 

नोट--यवद तपाईसँंर् कुनै पवन आम्दानी नभएमा र अको व्ययक्तद्वारा आवथयक रूपमा सहयोर् 

र्ररएमा, कृपया वतनीहरूलाई पूरा र्नुयहोस् र तलको बयानमा हस्तक्षर र्नुयहोस्: 

 ____________________________________________________________ हाल कन नै आम्दानी िैन। मैले हाल उहाँहरूलाई खाद्यान्न, 

आश्रय र कन नै पनन आवश्यक लिाकपिाहरूमा सहायता गरररहेको िन । मैले उहाँहरूलाई प्रनत मनहना औषतमा $   रकम 

आनथणक मद्दत पनन गिनण । 

X 

सहायताकताणको हस्ताक्षर नमनत 
 

शपथपत्र- सबै आिेदकहरूले हस्ताक्षर र्नुयपछय  

म मेरो क्षमता, ज्ञान र नवश्वासको उतृ्कष्टतामा यो फाराममा इनित गररएको सबै जानकारी सत्य, सही र पूरा ि भनी कसम खान्िन  (वा 

पननष्ट गदणिन )। म St. Clair Hospital  नविीय सहायता प्राप्त गने मेरो योग्यतामा प्रभाव पानण सके्न यो फाराममा इनित गररएको 

आम्दानी, नविीय संसाधनहरू वा अन्य जानकारीमा हुने सबै पररवतणनहरू एक हप्तामा St. Clair Hospital  ररपोटण गनण सहमत िन । 

म यो कायणक्रमको लानग मेरो बयान र योग्यता प्रमानर्त गनणको लानग मेरो ऋर् र अन्य नविीय जानकारीको सन्दभण नलइन सनकनेि 

भनी बनझ्िन । 

नविीय सहायता प्राप्त गने उदे्दश्यको लानग नबरामीद्वारा उपलब्ध गराइएका नववरर्हरूलाई अनभयोगको लानग पेस्न्सलभेननया न्याय 

नवभागमा पठाइनेि। कायणक्रम आवेदनमा झटूा जानकारी नदने नबरामीहरू अबउप्रान्त कायणक्रमको लानग योग्य हुननहुनेिैन र 

भूतलक्षी रूपमा पनहलो नदनमा कायणक्रमअन्तगणत भएका खचणहरूसमेत गरी कायणक्रममा भनाण हँुदाका सबै खचणहरूको लानग 

नजमे्मवार हुनेिन्। 

X 

आवेदकको हस्ताक्षर नमनत 

पृष्ठ 3 अद्यावनधक गररएको नमनत 1/21/22 


