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শুধুমাত্র রে
ফারে

রসে
ে জন্য

অতিতিক্ত তিশুি িথ্য (আবেদন)
সম্পূর্ণ করতে হতে যখন আতেদনকারীর এই আতেদতন নাম থাকা অভিতরেে পেতরতটের সতগে দইু (2) এর পেভি সন্ান থাতক।

LDSS-5143 টি জমা তদন
শিশুে নাম #
প্রথমাংশ মধ্াংশ শশষ অংশ সাফিক্স

SSN/ITIN লিঙ্গ

মহিলা পুরুষ নন-বাইনাহি/অন্ান্

জন্ম তাশেখ (মাস/শিন/বছে)

অজাত

প্রদেয় তাহিখ

রেরেরটেে নাম
প্াদিন্ট 1 প্রথমাংশ মধ্াংশ শশষ অংশ

প্াদিন্ট 2 প্রথমাংশ মধ্াংশ শশষ অংশ

সন্ারনে জন্মস্ান
িাসপাতাল সসফি শেশ

সন্ারনে সরঙ্গ অভিররেত রেরেরটেে সম্পর্ক  
শপদিন্ট সৎ শপদিন্ট কহথত শপদিন্ট অসিদপ্রত শপদিন্ট

রেরেটেরিে বববাশির অবস্া 
সন্াদনি জদমেি সময় বা তাি পদি হক উপদি তাললকািুক্ত শপদিন্টিা হববাহিত ফিদলন? 

হাাঁ, এদক অপদিি সাদথ হাাঁ, হকন্তু এদক অপদিি সাদথ নয় না অজানা
যহে হাাঁ, এরর অেরেে সারে িয়, তািদল সিায়তা আরিরিে তে্য প্রদনে যান। অন্যোয়, বংিেশেচয় রেভতষ্াে প্রদনে যান| 
বংিেশেচয় রেভতষ্া রো
বংশপহিচয় হক প্রসতফঠিত িদয়ফিল?

হাাঁ - বংিেশেচয় রেভতষ্াে প্রনেগুদলা সম্পূর্ণ করুন।  
আপনাদক এখভতয়ারেে োজ্য প্রনেগুদলা সম্পূর্ণ কিদত িদব না। 

না - এখভতয়ারেে োজ্য রেশ্নগুরিারত যান। 
অজানা - এখভতয়ারেে োজ্য রেশ্নগুরিারত যান। 

বংশপহিচয় হকিাদব প্রসতফঠিত িদয়ফিল?

আোলদত প্রসতফঠিত িদয়ফিল এদতাদত আোলদতি নাম

বংশপহিচদয়ি স্বীকৃসত এদতাদত সাদিাদেসস/সিায়ক প্রজনন চপূ সক্ত

শকান কাউন্ন্ট, শটেি, এবং শেদশ বংশপহিচয় প্রসতফঠিত িদয়ফিল?

কাউন্ন্ট শটেি শেশ

সন্ান েদি্ণ  ধাির কিা িদয়ফিল শকাথায়? শটেি শেশ

এখভতয়ারেে োজ্য 
কহথত শপদিন্ট/অসিদপ্রত শপদিন্ট হক সন্াদনি জন্ প্রসবকালবীন খিচ বা সিায়তা প্রোন কদিফিদলন? হাাঁ না অজানা

কহথত শপদিন্ট/অসিদপ্রত শপদিন্ট হক হশশুফিি সাদথ ফনউ ইয়ক্ণ  শটেদি বসবাস কদিফিদলন? হাাঁ না অজানা

কহথত শপদিন্ট/অসিদপ্রত শপদিদন্টি ফরিয়া বা ফনদে্ণ শ অনসুাদি হশশুফি হক ফনউ ইয়ক্ণ  শটেদি বসবাস কদি? হাাঁ না অজানা

সিায়তাে তরে্যে আরিি 
এই সন্াদনি জন্ হক সিায়তাি আদেশ আদি? হাাঁ না অজানা যহে "হাাঁ" িয়, তািদল আদেদশি তাহিখ কত?

স্াস্্ ববীমাি আদেশ শেওয়া িদয়দি হক? হাাঁ না অজানা

বাধ্যবাধরতাে েশেমাণ

মারর্ক ন ডিাে সাপ্াহিক প্রসত েইু সপ্াি অন্ি মাসসক প্রসত মাদস েইুবাি অন্

রে আিািত আরিি জাশে ররেরছন 
পাহিবাহিক সফুপ্রম অন্

কাউন্ন্ট শটেি শেশ

স্াস্্য বীমা রিারেজ সম্পরর্ক ত তে্য
সন্াদনি হক স্াস্্ শসবা কিাদিজ আদি? হাাঁ না অজানা

যহে "হাাঁ" িয়, তািদল কিাদিদজি ধিন শনাক্ত করুন: শবসিকাহি – স্াস্্য বীমাে সশুবধাশিে প্রনেগুদলাদত যান।
সিকাহি – সেরাশে স্াস্্যরসবা রিারেজ এি প্রনেগুদলাদত যান।

স্াস্্য বীমাে সশুবধাশি
হশশুি শবসিকাহি স্াস্্ শসবা কিাদিজ শক প্রোন কদি?

লজম্াোি শপদিন্ট অসিিাবক অলজম্াোি শপদিন্ট/কহথত শপদিন্ট/অসিদপ্রত শপদিন্ট সৎ শপদিন্ট অজানা অন্

স্া স্্ ববীমা ক্াহিয়াদিি নাম পললসস # গ্রুপ #

ল্রিি শ্াি/অ্াপাি্ণ দমন্ট/সু্ ি সসফি শটেি লজপ

সেরাশে স্াস্্য রসবা রিারেজ 
সিকাহি স্াস্্ শসবা কিাদিদজি ধিন ফনদে্ণ শ করুন:

শমফিদকইি চাইল্ড শিলথ প্াস (CHPlus) মারর্ক ন ডিাে

অন্

CHPlus মাসসক অবোন:

শটেি


