
ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ VMC/OCH/SLRH Medical Record Number: 
ਿਬਨੈਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

1. ਸ�ਟਾ ਕਲਾਰਾ ਕਾਉਟਂੀ ਦ ੇਵਸਨੀਕ?
□ ਹਾਂ / □ ਨਹੀ ਂ

2. ਿਲੰਗ 3. ਕਾਨੰੂਨੀ ਨਾਮ (ਅਖੀਰਲਾ, ਪਿਹਲਾ, ਿਵਚਕਾਰਲਾ) 4. ਮਾਤਾ ਦਾ ਿਵਆਹ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਦਾ
ਨਾਮ

5. ਪਤੀ/ਪਤਨੀ/ਘਰੇਲੂ ਸਾਥੀ 6.ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾ?

7. ਪਤਾ ਿਜ਼ਪ 8. ਫਨੋ
1) 2) 

9. ਈਮੇਲ ਪਤਾ

10. SSN (ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰਬਰ)(ਮਰੀਜ਼) 11. SSN (ਪਤੀ/ਪਤਨੀ/ਘਰੇਲੂ ਸਾਥੀ) 12. ਅਮਰੀਕੀ
ਨਾਗਿਰਕ?

□ ਹਾਂ / □ ਨਹੀ ਂ

13. ਕੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿਥਤੀ ਸਥਾਈ ਹ?ੈ □ ਹਾਂ / □ ਨਹੀ ਂ 
ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਿਕੰਨੇ ਸਮ� ਤ�? ਿਮਆਦ: ਸਾਲ ਮਹੀਨੇ 

14. ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਬਕਾ ਫਜ਼ੌੀ? □ ਹਾਂ / □ ਨਹੀ ਂ

ਪਿਰਵਾਰਕ ਘਰੇਲੂ ਸਿਥਤੀ 

15. ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤ ੇਪਿਰਵਾਰ ਦ ੇਸਾਰੇ ਮ�ਬਰਾਂ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਨ�ਾਂ ਦ ੇਿਰਸ਼ਤ ੇਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਦੁ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ।ੋ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਨੇ ਿਵਚੱ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ (□) ਜ ੇਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਟਕੈਸ ਿਰਟਰਨ ਫਾਰਮ 'ਤ ੇਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦ ੇਹ।ੋ
ਨਾਮ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ 

(ਮਹੀਨਾ/ਿਦਨ/ਸਾਲ) 
ਿਰਸ਼ਤਾ ਨਾਮ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ 

(ਮਹੀਨਾ/ਿਦਨ/ਸਾਲ) 
ਿਰਸ਼ਤਾ 

(□) (□)
(□) (□)
(□) (□)

ਸਭ ਤ� ਹਾਲੀਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤ ੇਪੇਸ਼ਾ 
16. ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਰਜ਼ੁਗਾਰਦਾਤਾ: 17. ਸਪੰਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਫਨੋ 

ਨੰ ਬਰ
18. ਜਕੇਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹ ੈਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ

19. ਪਤਨੀ/ਪਤੀ ਦਾ ਰਜ਼ੁਗਾਰਦਾਤਾ: ਨੋ20. ਸਪੰਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਫ 
ਨੰ ਬਰ

21. ਜਕੇਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹ ੈਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ

22. ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ: 23. ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ: 24. ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਕਰੀ ਹ:ੈ □ ਹਾਂ / □ ਨਹੀ ਂ 25. ਕੀ ਕਈੋ ਅਿਜਹੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਹ ੈਿਜਸ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹ?ੈ □ ਹਾਂ /
□ ਨਹੀ ਂ

ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
26. ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਹੈ: □ ਹਾਂ / □ ਨਹੀ ਂ ਬੀਮਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ: 27. ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸ ੇਤੀਜੀ ਿਧਰ ਕਰਕ ੇਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ (ਿਜਵ� ਿਕ 

ਿਕਸ ੇਕਾਰ ਦਰੁਘਟਨਾ ਕਰਕ ੇਜਾਂ ਿਫਸਲਣ ਅਤੇ ਿਡੱਗਣ ਕਰਕ)ੇ? □ ਹਾਂ / 
□ ਨਹੀ ਂ( 

28. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੀਮਾ ਹ ੈਜ ੋਲਾਗੂ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ
ਿਜਵ� ਿਕ ਵਾਹਨ ਪਾਿਲਸੀ)? □ ਹਾਂ/ □ ਨਹੀ ਂ

ਬੀਮ ੇਦਾ ਨਾਮ: 
ਵਰਤਮਾਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ 

ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਮਰੀਜ਼ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਕੋਈ ਹੋਰ 30. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਕਸੇ ਕਿਮਉਨੀਟੀ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵਖੇ ਕੋਈ ਮੱੁਢਲੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਡਾਕਟਰ (ਪ�ਾਇਮਰੀ ਕਅੇਰ  ਫੀਿਜ਼ਸ਼ੀਅਨ (PCP) ਹੈ? 
ਜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ PCP (ਪ�ਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਿਫ਼ਿਜ਼ਸ਼ੀਅਨ) ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ
ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ VMC ਿਵਖੇ ਕਈੋ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਕਅੇਰ ਫੀਿਜ਼ਸ਼ੀਅਨ
(ਮੱੁਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਡਾਕਟਰ PCP) ਹੈ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ PCP
ਮੱੁਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਡਾਕਟਰ (ਪ�ਾਇਮਰੀ ਕਅੇਰ ਿਫ਼ਿਜ਼ਸ਼ੀਅਨ) ਦਾ
ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ।

29a) ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ (ਟਕੈਸ ਅਤ ੇਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆਂ) $ $ $ 
29b) ਕਾਰੋਬਾਰ ਤ� ਆਮਦਨੀ (ਜ ੇਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹ)ੋ $ $ $ 
29c) ਹੋਰ ਆਮਦਨੀ: $ $ $ 
29d) ਿਵਆਜ ਅਤੇ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ $ $ $ 
29e) ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਜਾਂ ਿਨੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਤ� $ $ $ 

29f) ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਕਉਿਰਟੀ (ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰਿੱਖਆ) $ $ $ For Office Use Only 
29g) ਕੋਈ ਹੋਰ (ਵਰਣਨ ਕਰ)ੋ: $ $ $ Total Income Gross: 
29h) ਪ�ਾਪਤ ਹਇੋਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ-ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਦਾਇਗੀਆਂ $ $ $ Frequency 
29i) (29a) ਤ� (29h) ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੰੂ ਜੋੜ ੋ $ $ $ □ Weekly □ Bi-Weekly
29j) ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ-ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਦਾਇਗੀਆਂ $ $ $ □ Semi-Monthly □ Monthly
29k) ਲਾਈਨ (29i) ਿਵੱਚ� (29j) ਘਟਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜਦੂਾ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ ਹ।ੈ $ $ $ Family Size: Final FPL: 
29l) ਸਾਰੇ ਕਾਲਮਾਂ ਤ� ਕੁਲੱ ਆਮਦਨ ਲਾਈਨ 29k $ 

ਦਸਤਖ਼ਤ 
ਮ� ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਮ� ਉਪੱਰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਰਹਾਇਸ਼, ਿਵੱਤੀ ਸਿਥਤੀ, ਘਰ ਦ ੇਅਕਾਰ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਿਵੱਚ 
ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰ ੇਕਾਉਟਂੀ ਆਫ ਸ�ਟਾ ਕਲੈਰਾ ਹਲੈਥ ਿਸਸਟਮ (CSCHS) ਨੰੂ 60 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਮ� ‘ਤ,ੇ ਜੋ ਵੀ ਪਿਹਲੇ ਹੋਵੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮ� ਸਿਹਯੋਗ ਵਾਲੀ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਿਸਹਤ ਿਰਕਾਰਡ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਜ ੋਸ�ਟਾ ਕਲਾਰਾ ਕਾਉਟਂੀ ਦ ੇਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਮਰੇੀ Medi-Cal ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਮੇਰੀ Medi-Cal ਸਿਥਤੀ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ�ਟਾ 
ਕਲਾਰਾ ਕਾਉਟਂੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਏਜੰਸੀ (SCCSSA) ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦਾ/ਿਦੰਦੀ ਹਾਂ ਮ� CSCHS ਨੰੂ ਿਜਵ� ਇਹ ਜ਼ਰਰੂੀ ਸਮਝੇ, ਕ�ਿੈਡਟ ਿਰਪੋਰਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਪਰਕੋਤ ਿਕਸ ੇਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦੀ ਪਸ਼ੁਟੀ ਕਰਨ ਲਈ 
ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ। 
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 2  Last Updated: February 2023 

 
ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਕਾਉਟਂੀ ਆਫ਼ ਸ�ਟਾ ਕਲਾਰਾ ਹੈਲਥ ਿਸਸਟਮ (County of Santa Clara Health System - CSCHS) ਦੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਐਕਸੈਸ 
ਪ�ੋਗਰਾਮ (Healthcare Access Program - HAP) ਦੇ ਤਿਹਤ ਚੈਿਰਟੀ ਕੇਅਰ ਜਾ ਂਿਰਆਇਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, 
ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਖ਼ਾਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਪਿਹਲਾ ਿਬਿਲੰਗ ਵੇਰਵਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ 180 ਿਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ CSCHS ਨੰੂ ਆਪਣੀ 
ਫਾਇਨ�ਸ਼ੀਅਲ ਅਸੀਸਟ�ਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਜਬ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾ ਂਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ 
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ 180-ਿਦਨਾ ਂਦੀ ਸਮਾ ਂਸੀਮਾ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ 
ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਿਵੱਚ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
CSCHS ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ 
ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਭਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਪੇਸ਼�ਟ ਐਕਸੈਸ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਨੰੂ (866) 967-4677 (TTY: 711) 'ਤੇ (ਸਵੇਰ ੇ8 ਵਜੇ 
ਤ� ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ) ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀ ਂਜਾ ਂ770 S. Bascom Avenue, San José, CA 95128 ਿਵਖੇ (ਸਵੇਰ ੇ8 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 
4:30 ਵਜੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ) ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ਮ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਮੇਰ ੇਦਆੁਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ।  

_____________   _______________________________________ 
ਿਮਤੀ    ਹਸਤਾਖ਼ਰ 
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