સેવાની હો�સ્પટલ તાર�ખ_______________

ન્� ુ જસ� હો�સ્પટલ સહાય પ્રોગ્રામ
જ�ર� દસ્તાવેજો� ંુ ચેક�લસ્ટ
ુ જમા કરાવો:
�ૃપા કર�ને નીચેની વસ્�ઓ
I.

ઓળખ (દદ�/બાહ�ધર� આપનાર, પિત/પત્ની અને બાળકો)

II.

ુ ી માન્ય હોય તે તાર�ખ �ધ
ુ ી ચા� ુ
ન્� ુ જસ�ના આવાસનો �રુ ાવો – સેવાની તાર�ખ �ધ

III.

ુ ી માન્ય હોય તે તાર�ખ �ધ
ુ ી ચા� ુ
આવકનો �રુ ાવો - સેવાની તાર�ખ �ધ

IV.

ુ ી� ંુ બેલેન્સ
િમલકતોના �રુ ાવા- સેવાની હો�સ્પટલ તાર�ખ �ધ

V.

કોઈ પણ/તમામ સાવર્જિનક સહાય સંસ્થાઓ તરફથી મળે લો નામં�ૂર�નો પત્ર (જો લા�ુ પડ� તો)

VI.

જો કોઈ પણ આવક ન હોય તો સહાય કરતાં વ્ય�ક્ત(ઓ) તરફથી આશ્રયનો પત્ર(ત્રો)

A.
B.
C.
D.

A.
B.
C.
D.

માન્ય ડ્રાઈવર લાઇસન્સ
જન્મ�ુ ં પ્રમાણપત્ર
સામા�જક �ુરક્ષા કાડર્
પાસપોટર્

ખતપત્ર અથવા ન્�ુ જસ�ની િમલકતનો ભાડા કરાર
ન્�ુ જસ� ડ્રાઈવસર્ લાઇસન્સ
પોસ્ટ �ચહ્ન બતાવતો કવર સાથેનો આટ�કલ
ઉપયો�ગતા �બલ

–અથવા–અથવા–અથવા-

–અથવા–અથવા–અથવા-

A. નોકર� પ્રદાતાના નામ સાથેના પગાર�ુ ં સરવૈ� ું
1. 12 મ�હના પહ�લાના પગાર�ુ ં સરવૈ� ુ
-અથવા2 3 મ�હના પહ�લાના પગાર�ુ ં સરવૈ� ુ
-અથવા3. 1 મ�હના પહ�લાના પગાર�ુ ં સરવૈ� ુ
-અથવાB. અન્ય, જો લા�ુ પડ� તો:
1. કંપનીના લેટરપેડ પર નોકર� પ્રદાતા તરફથી �ુ લ વેતન દશાર્વતો પત્ર
2. સામા�જક �ુરક્ષા એવોડર્ પત્ર
3. માિસક પેન્શન, બાળ આધાર, િનવાર્હ ખચર્ વગેર�નો �ુરાવો.
4. પિત-પત્ની/બાળકોની આવકનો �ુરાવો
5. બેરોજગાર�નો �ુરાવો
6. અગાઉના ટ�ક્સ �રટનર્ અને 3 મ�હના પહ�લાના નફા �ુકશાન
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

તમામ ખાતાઓના સચોટ બાક� રકમ બતાવતા સહ� કર� લા બેન્ક/ક્ર� �ડટ �ુિનયનના પત્રો (લેટરહ�ડ પર)
બચત ખા�ું (ખાતા)ના સ્ટ�ટમેન્ટ
ચે�ક�ગ ખા�ું (ખાતા)ના સ્ટ� ટમેન્ટ
આઇઆરએ(ઝ) સ્ટ� ટમેન્ટ
થાપણના પ્રમાણપત્રો, બચત બોન્ડ્સ, સ્ટોક્સ, 401(k), 403b, વગેર�.
�ુદ્દત �વન વીમા રોકડ � ૂલ્ય
પેયપાલ, વેનમો, વગેર�.

ન્�ુ જસ� હો�સ્પટલ સહાય પ્રોગ્રામની અર�ઓ સોમવારથી �ુક્રવાર �ુધી સવાર� 8:30 કલાક થી શ� કર� સાં� 4:00 વાગ્યા �ુધી
ન�ધણી કાયાર્લય પર લેવામાં આવે છે . િનધાર્�રત �ુલાકાતો જ�ર� નથી, પરં � ુ સલાહભ�ુ� છે . સેવા ગમે ત્યાંથી આપવામાં આવતી
હોય પર�ુ,ં તમને સરળતાથી ન�ક હોય તેવા ક�મ્પસ પર તમે �ુલાકાત ગોઠવી શકો છો.
�ુલાકાતો માટ� અથવા પ્ર�ો +
માટ� �ૃપા કર�ને કોલ કરો:
વોિશ�ગ્ટન ટાઉન ટાઉનિશપ -------------------------------833-958-2198
સ્ટ્રાટફોડર્ -----------------------------------------------------833-958-2198
ચેર� �હલ-----------------------------------------------------833-958-2198

ુ ાકાતની તાર�ખ ________________ �લ
ુ ાકાતનો સમય _______________
�લ
NJ New Documentation Checklist - GUJARATI

