
 

GRACIE SQUARE HOSPITAL 

আর্থ িক সহায়তার আবেদন 
 
 

ররোগীর নোম  ___________________________________________________________  জন্ম তোররখ  _____________________________  

 রেষ প্রথম মোঝের আদ্যোক্ষর 
 

ঠিকোনো _______________________________________________________________________________________________________  

 সংখযো এবং রোস্তো, অ্যোপোর্টঝমন্ট # েহর রোজয জজপ 
 

রর্রিঝ োন নম্বর(_____) _______________ রপেো  _______________________________  রনঝ োগকতটো  ___________________________  
 

রনঝ োগকতটোর ঠিকোনো  ______________________________________  রনঝ োগকতটোর রর্রিঝ োন # ______________________________  
 

আ  - আপনোর, স্বোমী/স্ত্রী'র এবং অ্নযোনয পররবোঝরর সদ্সযঝদ্র সংযুক্ত আ  রনম্নরিরখত রথঝক তোরিকোভুক্ত করুন: 

আঝ র ধরণ রমোর্ রেষ 3 মোঝস রমোর্ রেষ 12 মোঝস 

মজরুর   

স্ব-রনযজুক্ত আ    

জনসোধোরঝণর সহো তোাঃ   

সোমোজজক রনরোপত্তো   

রনঝ োগকতটো/কমীর ক্ষরতপরূণ   

রখোরঝপোে   

রেশু সোহ তো   

রপনেন   

রিরভঝিন্ট রথঝক আ    

রমোর্   

 
হোসপোতোি দ্বোরো আপনোঝক আপনোর দ্বোরো উপঝর উঝেখ করো আ  প্রমোণ করোর জনয নরথপত্র জমো করোর অ্নুঝরোধ করো হঝে। নরথপঝত্রর উদ্োহরঝণর 

মঝধয থোকঝত পোঝর, রযমন রপ স্টোব, রনঝ োগকতটোর রথঝক পত্র, যরদ্ প্রঝযোজয হ ,  ম ট 1040, ইতযোরদ্। 

 

পররবোঝরর আকোর - আপনোর পররবোঝর বসবোসকোরী সদ্সযরো: 

নোম ব স সম্পকট 
   

   
   

   
   

   

   

দ্রষ্টবয: যরদ্ অ্রতররক্ত জো গোর প্রঝ োজন হ  তোহঝি অ্নগু্রহ কঝর আরও একঠর্ পষৃ্ঠো সংযুক্ত করুন। 
 
রবরিং এবং সংগ্রহ প্রজি োকোিীন রযঝকোঝনো সম  হোসপোতোঝি এই আঝবদ্নঠর্ জমো করো রযঝত পোঝর। 
 

আপনোর দ্বোরো রনম্নরিরখত ঠিকোনো  হোসপোতোঝি একবোর সম্পণূ ট করো আবঝদ্ন পত্র এবং সোহোযযমূিক নরথপত্র জমো হও োর পর, হোসপোতোি দ্বোরো 

আপনোর আঝবদ্ঝনর ওপর রিরখত রসদ্ধোন্ত রদ্ও ো পয টন্ত আপরন রয রকোনও রবি উঝপক্ষো করঝত পোঝরন। 
 

আরথ টক সহো তো এই আঝবদ্ন জমো রদ্ঝত, অ্নুগ্রহ কঝর রনম্নরিরখতঠর্ পঝে নীঝে রনঝদ্টরেত স্থোঝন সই করুন। 
 

আরম এতদ্বোরো অ্নুঝরোধ কররি রয GRACIE SQUARE HOSPITAL আরথ টক সহো তোর জনয আমোর রযোগযতোর একঠর্ রিরখত রনধ টোরণ করুক। আরম বুঝেরি 

রয আমোর বোরষ টক আ  এবং আমোর পররবোঝরর আকোঝরর সম্পঝকট আরম রয তথযঠর্ জমো কঝররি রসঠর্ হোসপোতোি দ্বোরো যোেোইকরঝণর সোঝপক্ষ। আরম 

আরও বঝুেরি রয যরদ্ আমোর দ্বোরো জমো করো তথযগুরি ভুি রহঝসঝব রনধ টোরণ করো হ , তোহঝি এরকম রনধ টোরঝণর  ঝি আমোর আরথ টক সহো তো প্রতযোখোন 

করো হঝব এবং আরম প্রদ্োন করো পররঝষবোর খরে প্রদ্োন করোর জনয দ্ো ী হঝত পোরর। আরম আবোর সুরনজিত কররি রয আমোর জ্ঞোন অ্নুযো ী উপঝরোক্ত 

তথয সতয এবং সঠিক। পুনরো , আরম এতদ্বোরো GRACIE SQUARE HOSPITAL-রক এই আঝবদ্নপঝত্র উপরস্থত রযঝকোঝনো তথয যোেোই করোর জনয আমোর 

অ্নুমরত রদ্জে। 

 
তোররখ _________________________  আঝবদ্নকোরীর স্বোক্ষর  ____________________________________  অ্যোকোউন্ট #  ______________________  
 
 

সম্পূণ ট করো আঝবদ্ন রনম্নরিরখত ঠিকোনো  পোিোঝত হঝব: 
Gracie Square Hospital Patient Financial Services 
100 Jericho Quadrangle, Suite 202 
Jericho, NY 11753 
Att: George Plunkett 

অ্থবো  যোক্স করুন : (516) 801-8504 


