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खण्ड 1: आवदेक     

      

थर                         नाम                सामाजिक सरुक्षा नम्बर 
 जबरामीको नाम वा 18 वर्ष वा सोभन्दा माजथ उमरेका जबरामीहरूका लाजि काननूी 

अजभभावकको नाम 

 

    

ठेिाना                                                          घरको फोन  

  

     

सहर                      राज्य  
 

         जिप कोड             काउण्टी                               कायाषलयको फोन                                   

     

तपाईंको घरमा बस्न ेपररवार 

सदस्यहरू:  

नाम र थर 

नाता िन्म जमजत सामाजिक सरुक्षा नम्बर 
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खण्ड 1: आर्िषत आम्दानी माजसक  

 रोििारी #1 कर अजघको आम्दानी  $  

 रोििारी #2 कर अजघको आम्दानी $  

िम्मा आर्िषत आम्दानी  $  
       

खण्ड 2: अनार्िषत आम्दानी माजसक  
  बेरोििारी भुक्तानीहरू - कर अजघको    
  पूरक सुरक्षा आम्दानी (Supplemental Security Income, SSI) - कर अजघको  $   

  

पूरक सुरक्षा असक्षमता आम्दानी (Supplemental Security Disability Income, 

SSDI)  $   
  िीवन-जनवाषहका लाजि प्राप्त भएको  $   
  तपाईंको स्वाजमत्वमा रहकेो सम्पजिहरूको भाडा आम्दानी  $   

  बाल सहायता  $   

िम्मा अनार्िषत आम्दानी  $   
              

खण्ड 3: अनमुजतयोग्य कटौतीहरू  
कटौतीहरू माजसक  
  बाल स्याहार / डे-केयर / जप्रस्कूल  $   
  अदालतद्वारा आदेश ददइएको िीवन-जनवाषह / पेन्सन  $   
  अदालतद्वारा आदेश ददइएको बाल सहायता  $   
  माजसक जिदकत्सा बीमा जप्रजमयमहरू  $   
  माजसक दजृि बीमा जप्रजमयमहरू  $   

  माजसक दन्त बीमा जप्रजमयमहरू  $   

भकु्तानी िररएको जिदकत्सा खिषहरू      
1 सुजवधास्थल वा जिदकत्सकको नाम:   $   

2 सुजवधास्थल वा जिदकत्सकको नाम:   $   

भकु्तानी निररएको जिदकत्सा खिषहरू      
1 सुजवधास्थल वा जिदकत्सकको नाम:   $   

2 सुजवधास्थल वा जिदकत्सकको नाम:   $   

िम्मा ESPP कटौती  $   
    

खण्ड 4: तरल ससंाधनहरू: सबभैन्दा हालकैो बैंक जववरण ब्यालने्स    
खाताको प्रकार: हालको ब्यालने्स  
  िालू खाता    $   
  िालू खाता  $   

  अन्य खाता:   $   

  

िम्मा तरल ससंाधनहरू (िस्त ैबित खाता, िल्ती खाता, स्टक, ऋणपत्र वा 

पारस्पररक कोर्)  $    
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यस आवेदनमा राजखएको िानकारी सत्य छ भनी म प्रमाजणत िदषछुु् ।  म बुझ्दछु दक Children's 

Hospital Colorado सँि पुन: प्राप्त िने अजधकार छ: यसको अथष म Children's Hospital 

Colorado Charity Program का लाजि योग्य हदँाहदँ ैकुनै पजन उपिारका लाजि भकु्तानयोग्य 

कुनै पजन लाभहरूका लाजि मैल ेिरेको दावी फेला पछष भने, उक्त Children’s Hospital 

Colorado सँि दावी प्रदियामा समावेश हने अजधकार हन्छ।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 नाम लेख्नुहोसु्  हस्ताक्षर जमजत 

 

       

 जविीय परामशषदाताको नाम लखे्नुहोसु्  

जविीय परामशषदाताको 

हस्ताक्षर  जमजत 
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खदु स्वरोििार आम्दानी 

 नाफा तथा नोक्सान जववरण  

       

 तपाईं स्वरोििारमा हनहुन्छ भन ेमात्र तपाईंल ेयो पषृ्ठ परूा िनुषपछष 

       

मजहना: 

व्यवसायको नाम:       

कूल व्यावसाजयक आम्दानी: $   

         

  अजघल्लो मजहनाको व्यावसाजयक खिषहरू 
              

खिषको प्रकार     

अजघल्लो माजसक 

खिषहरू  

व्यावसाजयक सम्पजिको भाडा  $  

जधतो (घरबाट व्यवसाय सञ्चालनहरू भएमा)   $  

उपयोजिता (घरबाट व्यवसाय सञ्चालनहरू भएमा)  $  

जवज्ञापन  $  

व्यवसायको फोन  $  

व्यवसायसँि सम्बजन्धत यात्रा  $  

कूल ज्याला  $  

व्यवसायको बीमा  $  

कानूनी शुल्कहरू  $  

इिाितपत्र / प्रमाणपत्रका शुल्कहरू  $  

सामान / सामग्रीको खिष  $  

कायाषलय आपूर्तषहरू  $  

औिार / उपकरण  $  

अन्य व्यावसाजयक खिषहरू   $  

कूल माजसक खिषहरू:  $  

  
     




