
 

संघीय ग�रबी �नद��शकाले तोकेको रकम  बराबर वा सोभनदा कम  

आय भएका वययित्त �न:शुलक सेवा्तका ला�ग योगय ्ुन्न न्   
कृपया दायापँटीको ता�लका ्ेनुर् ोस न्   
आवेदन �दन प्ा�डपटी र्ेको आवेदन भरेर 614-566-6080 मा फयािस गनुर् ोस न वा आफनो 
आय देखाउने कागजात्त स�्त आवेदन फारामलाई  

�नमन ठेगानामा पठाउनु्ोस न:  
    OhioHealth Financial Assistance 
                 P.O. Box 7527  

         Dublin, OH 43016  
संघीय ग�रबी �नद��शकाले तोकेको आयसतरको 400% वा सोभनदा कम 
 आय भएका र  अनय योगयता पुगेका वययित्तलाई आ�थरक स्ायता उपलब् ््   

आ�थर्  सहायता्ो आवेदन फारम भदार �वचार पुरय्ाउनुपन� ्ुराहर 
            *कृपया बल पोइन् पेनले अ�र �च�नने गर� लेखनु्ोस न ्  जेल पेनको पयोग नगनुर् ोस न्  
                            *कुनै प�न भन� ठाउँमा “N/A” नलेखनु्ोस न्  

* सचयाउनका ला�ग कृपया गलत जानकार�लाई एउ्ा लाइनले काटनु्ोस न, स्� जानकार� लेखनु्ोस न र सचयाएको ठाउँमा आफनो नाम 

र थरको प�्लो अ�र लेखनु्ोस न्  
 

भन� ठाउँको �ववरण  �ववरण्त  

नाम/ठेगाना/फोन नम्र  �बरामीको नाम, ठेगाना र  फोन नमबर (ए�रया कोड स�्त) 

खाता नम्र  
आवेदनको अ�घयलतर र्ेको खाता नमबर लेखनु्ोस न  खाता नमबर ्ैन भने उित बाकसलाई 

खाल� ्ोडनु्ोस न  

प�रवार्ा सदसयहर्ो नाम  

आफनो, आफनो जीवनसाथी, आफूसँगै घरमा बसने 18 वषर मु�नका आफना बालबा�लका्त 

(आफनै कोखबा् जनमेका वा ्मर सनतान) स�्त साखखै नाता पन� प�रवारका अनय 

सदसय्तको नाम  

लेखनु्ोस न  
उमेर  प�रवारका ्रेक सदसयको नामको प्ा�ड उमेर प�न लेखनु्ोस न  

नाता  
वययितको �बरामीसँग पन� नाता लेखनु्ोस न  उदा्रणका ला�ग: आफै, जीवनसाथी, 

बचचा(आफनै कोखबा् जनमेको वा ्मर सनतान), आ�द्  

आयसोत वा रोजगारदाता्ो नाम  
यो वययितको रोजगारदाताको नाम वा आयको अनय सोत लेखनु्ोस न्  यसमा बेरोजगार� 

भतता, सामायजक सुर�ा भतता, VA, पेनसन, आ�द पदर्न न्    
स्ै आयसोत्ो ्ाममा �नयुकत भए्ो/्ाम सुर 

गरे्ो �म�त  
यो काम सुत गरेको वा यसमा �नयुयित भएको �म�त, वा बेरोजगार� भतता, सामायजक सुर�ा 

भतता, अवकाश जसता �व�भनन लाभ्त पारत गनर थालेको �म�त्  
�नमन �म�तभनदा प�हले्ो 3 म�हना्ो आय:  

  सेवा �लए्ो �म�त वा  
 आवेदन �दए्ो �म�त  

सेवा �लएको वा आवेदन �दएको �म�तभनदा प�्ले ्रेक वययितले पारत गरेको 90 �दनको 
कुल रकम  लेखनु्ोस न्  सेवा �लएको �म�तभनदा 90 �दन प�्लेसमम कुनै आय  

भएको ्ैन भने 0 लेखनु्ोस न  
�नमन �म�तभनदा प�हले्ो 12 म�हना्ो आय:  

 सेवा �लए्ो �म�त वा   
आवेदन �दए्ो �म�त  

सेवा �लएको वा आवेदन �दएको �म�तभनदा प�्ले ्रेक वययितले पारत गरेको 12 म�्नाको 
कुल रकम  लेखनु्ोस न्  सेवा �लएको �म�तभनदा 12 म�्ना प�्ले कुनै आय  

भएको ्ैन भने 0 लेखनु्ोस न  

संघीय ग�र्ी �नद��श्ा 2019  

प�रवार सङखया  वा�षरक आयसतर  

1  $12,490  
2  $16,910  
3  $21,330  
4  $25,750  

्रेक थप वययित  $4,420  



तपा�ले आय उललेख गनुरपन� ठाउँमा $0.00 लेखनुभयो 
भने, तय�तनजेल तपा�लाई ्सर� सहायता पारत 

भइरहे्ो �थयो वणरन गनुरहोस ्  
 

सेवा �लएको �म�त वा आवेदन �दएको �म�तभनदा प�्ले 3 म�्नासममको आमदानी $0.00 

्ँुदा दे�ख आफूले पारत गन� स्ायताका माधयम्त (तपा�लाई स्ायता गन� वययित र  

�तनका फोनमबर्त स�्त) उललेख गनुर् ोस न्   
उदा्रणका ला�ग: मलाई मेरा आमाबुवाले स्ायता गनुरभएको �थयो – राम पसाद र  गीता 
देवी 614.111.1111  

समपपतत्ो मूलय  
चे�कङ खातामा भएको पैसा, बचत , 401K’s, 403B’s, IRA’s, आ�द उललेख गनुर् ोस न्  सबै 

समपयतत, कार, डुङगा, आ�द उललेख गनुर् ोस न्  य�द कुनै समपयतत ्ैन भने 0 लेखनु्ोस न  
मा�स् ्ुल खचर  घर /भाडा, कार, जीवनपयोगी सेवा (�बजुल�, गयाँस), खाना आ�दमा खचर ्ुने कुल रकम्   

आवेद््ो हसताार  आवेदनमा ्सता�र गर� �म�त प�न उललेख गनुर् ोस न  

धयान �दनुहोस:् खाता नम्र आवेदनसँगै पठाइने स्ै ्ागजातहहर्ो मा�थ लेखन नभुलनुहोस ््  
्ागजातहरमा स्यापल नलगाउनुहोस ््  

यी चरणहर्ो पालना गनर नसकनाले वा अपूरो आवेदन पठाउनाले प्रयामा �ढलाई हुन सक्् 
             (1/19) 


