
ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ VMC/OCH/SLRH Medical Record Number: 

 
ਵਿਨੈਕਾਰ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

1. ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ? 

□ ਹਾਂ / □ ਨਹੀਂ 
2. ਲਲਿੰ ਗ 3. ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਨਾਮ (ਅਖੀਰਲਾ, ਪਲਹਲਾ, ਲਵਚਕਾਰਲਾ) 4. ਮਾਤਾ ਦਾ ਲਵਆਹ ਤੋਂ ਪਲਹਲਾਂ ਦਾ 

ਨਾਮ 

5. ਪਤੀ/ਪਤਨੀ/ਘਰੇਲ  ਸਾਥੀ 6.ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾ? 

7. ਪਤਾ ਲਿਪ 8. ਫੋਨ 
1) ( ) 2) ( ) 

9. ਈਮੇਲ ਪਤਾ 

10. SSN (ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਲਖਆ ਨਿੰ ਬਰ)(ਮਰੀਿ) 
  - -    

11. SSN (ਪਤੀ/ਪਤਨੀ/ਘਰੇਲ  ਸਾਥੀ) 
  - -    

12. ਅਮਰੀਕੀ 
ਨਾਗਲਰਕ? 

□ ਹਾਂ / □ ਨਹੀਂ 

13. ਕੀ ਲਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਲਥਤੀ ਸਥਾਈ ਹੈ? □ ਹਾਂ / □ ਨਹੀਂ  
ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲਕਿੰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ? ਲਮਆਦ: ਸਾਲ ਮਹੀਨੇ 

14. ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਿੀ? □ ਹਾਂ / □ ਨਹੀਂ 

ਪਵਰ ਾਰਕ ਘਰੇਲੂ ਸਵਿਤੀ 
15. ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤ ੇਪਲਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਰਸ਼ਤ ੇਦੀ ਸ ਚੀ ਬਣਾਓ। ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਨ ਿੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਨੇ ਲਵੱਚ ਸਹੀ ਦਾ ਲਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ (□) ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਲਰਟਰਨ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦ ੇਹੋ। 

ਨਾਮ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ 
(ਮਹੀਨਾ/ਵਿਨ/ਸਾਲ) 

ਵਰਸ਼ਤਾ ਨਾਮ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ 
(ਮਹੀਨਾ/ਵਿਨ/ਸਾਲ) 

ਵਰਸ਼ਤਾ 

(□) / /  (□) / /  

(□) / /  (□) / /  

(□) / /  (□) / /  

ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾ 
16. ਮਰੀਿ ਦਾ ਰੁਿਗਾਰਦਾਤਾ: 17. ਸਿੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ 

ਨਿੰ ਬਰ  
( ) - 

18. ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਕਿੰ ਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ 

19. ਪਤਨੀ/ਪਤੀ ਦਾ ਰੁਿਗਾਰਦਾਤਾ: 20. ਸਿੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ 

ਨਿੰ ਬਰ  
( ) - 

21. ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਕਿੰ ਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ 

22. ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ: / /    23. ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ: / /  24. ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਕਰੀ ਹੈ: □ ਹਾਂ / □ ਨਹੀਂ 25. ਕੀ ਕੋਈ ਅਲਜਹੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਹੈ ਲਜਸ ਦੀ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 12 ਮਹੀਨੇ ਰਲਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? □ ਹਾਂ / □ ਨਹੀਂ 
ਿੀਮਾ ਕ ਰੇਜ ਿਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 

26. ਜਨਤਕ ਲਸਹਤ ਬੀਮਾ ਹ:ੈ □ ਹਾਂ / □ ਨਹੀਂ ਬੀਮਾ ਸਿੰਪਰਕ ਨਿੰ ਬਰ:  

( ) - 

27. ਕੀ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਲਕਸ ੇਤੀਜੀ ਲਿਰ ਕਰਕੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆ ਂਸਨ (ਲਜਵੇਂ ਲਕ 

ਲਕਸ ੇਕਾਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲਫਸਲਣ ਅਤ ੇਲਡੱਗਣ ਕਰਕ)ੇ? □ ਹਾਂ / 
□ ਨਹੀਂ ( 

28. ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੀਮਾ ਹੈ ਜੋ ਲਾਗ  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਜਵੇਂ ਲਕ 

ਵਾਹਨ ਪਾਲਲਸੀ)? □ ਹਾਂ/ □ ਨਹੀਂ 
ਬੀਮੇ ਦਾ ਨਾਮ: 

 ਰਤਮਾਨ ਮਹੀਨਾ ਾਰ ਆਮਿਨ 

ਮਹੀਨੇ ਾਰ ਆਮਿਨ ਿਾ ਸਰੋਤ ਮਰੀਜ਼ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਕੋਈ ਹੋਰ 30. ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਲਕਸ ੇਕਲਮਉਨੀਟੀ ਕਲੀਲਨਕ ਲਵਖੇ ਕੋਈ ਮੁੱ ਢਲੀ ਦਖੇਭਾਲ 

ਲਈ ਡਾਕਟਰ (ਪਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ  ਫੀਲਿਸ਼ੀਅਨ (PCP) ਹੈ? 
ਜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡ ੇPCP (ਪਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਲਿਲਿਸ਼ੀਅਨ) ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹ?ੈ 

  
ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ VMC ਲਵਖੇ ਕੋਈ ਪਰਾਇਮਰੀ ਕਅੇਰ ਫੀਲਿਸ਼ੀਅਨ (ਮੁੱ ਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ 

ਲਈ ਡਾਕਟਰ PCP) ਹੈ? ਜ ੇਹਾਂ, ਤਹੁਾਡ ੇPCP ਮੁੱ ਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਡਾਕਟਰ 

(ਪਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਲਿਲਿਸ਼ੀਅਨ) ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹ?ੈ । 

29a) ਕ ਿੱ ਲ ਤਨਖ਼ਾਹ (ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆਂ) $ $ $ 

29b) ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ (ਜੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰ ਮ ਕਰਦ ੇਹੋ) $ $ $ 

29c) ਹੋਰ ਆਮਦਨੀ: $ $ $ 

29d) ਲਵਆਜ ਅਤੇ ਲਾਭ-ਅਿੰਸ਼ $ $ $ 

29e) ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਜਾਂ ਲਨਿੱਜੀ ਸਿੰਪਤੀ ਤੋਂ $ $ $ 

29f) ਸੋਸ਼ਲ ਲਸਕਉਲਰਟੀ (ਸਮਾਲਜਕ ਸੁਰੱਲਖਆ) $ $ $ For Office Use Only 

29g) ਕੋਈ ਹੋਰ (ਵਰਣਨ ਕਰ)ੋ: $ $ $ Total Income Gross:    

29h) ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਇਆ ਗੁਜਾਰਾ-ਭੱਤਾ ਜਾਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਦਾਇਗੀਆਾਂ $ $ $ Frequency  

29i) (29a) ਤੋਂ (29h) ਤੱਕ ਦੀਆਾਂ ਰਕਮਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਜੋੜੋ $ $ $ □ Weekly □ Bi-Weekly 

29j) ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗੁਜਾਰਾ-ਭੱਤਾ ਜਾਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਦਾਇਗੀਆਾਂ $ $ $ □ Semi-Monthly □ Monthly 

29k) ਲਾਈਨ (29i) ਵਵੱਚੋਂ (29j) ਘਟਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਦਾ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ ਹੈ। $ $ $ Family Size:    Final FPL:    

29l) ਸਾਰੇ ਕਾਲਮਾਾਂ ਤੋਂ ਕ ੁੱਲ ਆਮਦਨ ਲਾਈਨ 29k $  

ਦਸਤਖ਼ਤ 

 
 

 

ਮੈਂ ਝ ਠ ਬੋਲਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦ ੇਤਵਹਤ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ ਵਕ ਮੈਂ ਉਪੱ੍ਰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੂੰਪ੍ ਰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਾਂ ਵਕ ਮੈਨ ੂੰ  ਆਪ੍ਣੀ ਵਰਹਾਇਸ਼, ਵਵੱਤੀ ਸਵਿਤੀ, ਘਰ ਦ ੇਅਕਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਵਵੱਚ 

ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰ ੇਕਾਉਾਂਟੀ ਆਫ ਸੈਂਟਾ ਕਲੈਰਾ ਹੈਲਿ ਵਸਸਟਮ (CSCVHS) ਨ ੂੰ  ਲਾਜਮੀ ਸ ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵਹਯੋਗ ਵਾਲੀ ਵਸਹਤ-ਸੂੰਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਵਸਹਤ ਵਰਕਾਰਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਜੋ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ 

ਕਾਉਾਂਟੀ ਦ ੇਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ Medi-Cal ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ Medi-Cal ਸਵਿਤੀ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਕਾਉਾਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਵਵਸਜ ਏਜੂੰਸੀ (SCCSSA) ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਹਮਤੀ ਵਦੂੰਦਾ/ਵਦੂੰਦੀ ਹਾਾਂ ਮੈਂ CSCHS ਨ ੂੰ  ਵਜਵੇਂ ਇਹ ਜਰ ਰੀ ਸਮਝ,ੇ ਕਰੈਵਡਟ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਵਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦੀ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਧਕਾਰਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ। 
 

ਦਸਤਖ਼ਤ _ ਤਾਰੀਖ   
 

PU-6671a Financial Assistance Appl. fill in - FAA - 5.31.2021 - Translated by TransPerfect 6/21 

 


	toggle_1: Off
	toggle_2: Off
	fill_25: 
	fill_26: 
	fill_27: 
	fill_28: 
	fill_29: 
	fill_30: 
	fill_1: 
	fill_31: 
	fill_32: 
	toggle_5: Off
	toggle_6: Off
	undefined: Off
	undefined_2: Off
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	fill_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	fill_7: 
	toggle_3: Off
	toggle_4: Off
	fill_8: 
	fill_33: 
	toggle_9: Off
	fill_34: 
	fill_35: 
	fill_36: 
	undefined_7: Off
	fill_17: 
	fill_37: 
	undefined_8: Off
	fill_18: 
	fill_38: 
	undefined_9: Off
	fill_19: 
	fill_39: 
	undefined_10: Off
	fill_20: 
	fill_40: 
	undefined_11: Off
	fill_21: 
	fill_41: 
	undefined_12: Off
	fill_22: 
	fill_42: 
	fill_43: 
	fill_44: 
	fill_45: 
	fill_46: 
	fill_47: 
	undefined_13: 
	undefined_14: 
	toggle_16: Off
	toggle_17: Off
	toggle_18: Off
	toggle_19: Off
	toggle_20: Off
	toggle_21: Off
	toggle_22: Off
	undefined_15: Off
	undefined_16: Off
	fill_48: 
	toggle_23: Off
	29a: 
	fill_50: 
	fill_51: 
	fill_52: 
	fill_53: 
	29b: 
	fill_55: 
	fill_56: 
	fill_57: 
	fill_58: 
	29c: 
	fill_60: 
	fill_61: 
	fill_62: 
	fill_63: 
	fill_11: 
	29d: 
	fill_65: 
	fill_66: 
	fill_67: 
	fill_68: 
	29e: 
	fill_70: 
	fill_71: 
	fill_72: 
	fill_73: 
	29f: 
	fill_75: 
	fill_76: 
	fill_77: 
	fill_78: 
	For Office Use Only: 
	29g: 
	fill_81: 
	fill_82: 
	fill_83: 
	fill_84: 
	Total Income Gross: 
	29h: 
	fill_86: 
	fill_87: 
	fill_88: 
	Frequency: 
	29i: 
	fill_91: 
	fill_92: 
	fill_93: 
	fill_94: 
	Weekly: Off
	BiWeekly: Off
	29j: 
	fill_96: 
	fill_97: 
	fill_98: 
	fill_99: 
	SemiMonthly Monthly: 
	undefined_17: Off
	undefined_18: Off
	29k: 
	fill_102: 
	fill_103: 
	Family Size: 
	Final FPL: 
	29l: 
	fill_105: 
	fill_24: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_23: 


