
Tóm Tắt Đơn Giản về Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính 

 

Trung Tâm Y Tế Wyoming sẽ cung cấp dịch vụ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe cần thiết về mặt y tế miễn 
phí hoặc được chiết khấu cho một số bệnh nhân nhất định là những người không có bảo hiểm hoặc bảo 
hiểm ít. Những bệnh nhân hội đủ điều kiện được chiết khấu phải có thu nhập gia đình dưới 200% hoặc 
tối đa dưới 275% Mức Nghèo của Liên Bang (Federal Poverty Guidelines). Bệnh nhân cũng có thể được 
hỗ trợ tài chính trong một số ít trường hợp khác, tùy theo giá trị hóa đơn y tế của bệnh nhân và nếu bệnh 
nhân thỏa mãn những tiêu chí khác về điều kiện được hưởng. 

 

Bệnh nhân có thể nộp đơn xin hỗ trợ tài chính bằng cách hoàn tất Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính. Bản sao 
của mẫu Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính, cũng như Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính và Chính Sách về Hóa 
Đơn và Thu Nợ, có thể tìm trên https://wyomingmedicalcenter.org. Quý vị cũng có thể xin cung cấp 
mẫu đơn và những chính sách này bằng cách gửi thư, hay gọi số 307-577-2421 hoặc trực tiếp đến xin ở 
Phòng Dịch Vụ Tài Chính Bệnh Nhân (Patient Financial Services Office) tại: 

 

Patient Financial Services, 167 South Conwell, Casper Wy 82601 or Patient Access  1233 E 2nd Street, 
Casper, Wy 82601 . 

 

Quý vị có thể nộp Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính đã hoàn tất và những giấy tờ hỗ trợ cần thiết bằng cách: 

  Trực tiếp nộp cho Patient Financial Services 167 South Conwell, Casper Wy 82601 

  Gửi thư đến địa chỉ Wyoming Medical Center, Attn: Patient Financial Services 167 South Conwell, 
Casper Wy    82601         

     

Quý vị nào muốn tìm hiểu thêm hoặc cần trợ giúp để điền Đơn, có thể gọi cho một trong các Nhân Viên 
Tư Vấn Tài Chính có Giấy Chứng Nhận (Certified Financial Counseler) của Trung Tâm Y Tế Wyoming 
theo số 307-577-2421.  

Bệnh nhân hội đủ điều kiện được hỗ trợ tài chính theo Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính của Trung Tâm Y 
Tế Wyoming sẽ không phải trả tiền cao hơn mức thường được Bệnh Viện này xuất hóa đơn cho cùng 
những dịch vụ đó cho những người có bảo hiểm được bao trả cho cùng dịch vụ chăm sóc đó.  

 

https://wyomingmedicalcenter.org/
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Trung Tâm Y Tế Wyoming 
Tập Đoàn Y Tế Sức Khỏe Wyoming (WHMG ) 
Chính Sách/Thủ Tục Hỗ Trợ Tài Chính 
Chính Sách 10 của Phòng Dịch Vụ Tài Chính Bệnh Nhân 
Sửa đổi tháng Năm 2016 
 
Chấp Thuận: 
Ban Hỗ Trợ Tài Chính: Tháng Năm 2016 
Ban Quản Trị:  Tháng Năm 2016 
Ban điều hành WMC: Tháng Năm 2016 
Các ủy viên hội đồng Quận Natrona: Tháng Sáu 2016 
 
Mục đích: 
 
Trung Tâm Y Tế Wyoming tự hào được làm một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng này. 
Cam kết của chúng tôi về nâng cao sức khỏe cho cộng đồng chúng ta có nghĩa là bảo đảm cho 
mọi người đều được quyền tiếp cận với dịch vụ y tế có chất lượng.   
Chương trình Hỗ Trợ Tài Chính (Financial Assistance) của chúng tôi được cung cấp để hỗ trợ 
giải quyết nhu cầu tài chính cho những người không đủ khả năng thanh toán cho các dịch vụ cấp 
cứu và cần thiết về mặt y tế. Xin tham khảoTài Liệu Đệ Trình A - Chính Sách Chăm Sóc Cấp 
Cứu của Trung Tâm Y Tế Wyoming (Wyoming Medical Centers Emergency Medical Care Policy). 
 
 
Khi bệnh nhân có yêu cầu, thì chính sách của Trung Tâm Y Tế Wyoming là sẽ xem xét việc hỗ 
trợ tài chính cho bệnh nhân nếu xác định được rằng tất cả các giải pháp khác đều không thể 
thực hiện được, số dư của (các) hóa đơn từ $300.00 trở lên, và bệnh nhân nói rằng họ không 
còn phương tiện nào khác để thanh toán cho hóa đơn đó. Mức chiết khấu Hỗ Trợ Tài Chính sẽ 
do Trung Tâm Y Tế Wyoming quyết định khi xem xét các hướng dẫn sau đây: 
 
 
Người đủ điều kiện cần cấp cứu hoặc điều trị cần thiết về mặt y tế, và được Trung Tâm Y Tế 
Wyoming xác định là không có khả năng thanh toán cho các dịch vụ của bệnh viện, sẽ được cho 
hưởng mức chiết khấu Hỗ Trợ Tài Chính. Điều kiện hưởng hỗ trợ tài chính cũng được mở rộng 
thêm cho những người có tổng thu nhập gia đình theo định nghĩa của Chính Quyền Liên Bang là 
bằng hoặc nhỏ hơn 200% Mức Nghèo của Liên Bang của năm gần đây nhất. Người có thu nhập 
cao hơn 200% Mức Nghèo của Liên Bang của năm gần đây nhất, nhưng không quá 275% của 
mức nghèo đó có thể sẽ được hưởng chiết khấu một phần cho tổng chi phí của các hóa đơn.  
Xin tham khảo Tài Liệu Đệ Trình B - Mức Nghèo của Liên Bang (Federal Poverty Level 
Guidelines) cho năm 2016. 
 
Nếu người nộp đơn được xét là hội đủ điều kiện được hỗ trợ tài chính, họ sẽ không phải trả cao 
hơn mức thường được xuất hóa đơn (amounts generally billed - AGB) cho những người có bảo 
hiểm được bao trả cho cùng dịch vụ chăm sóc đó. AGB được tính lại hàng năm theo mức bồi 
hoàn thực tế cho yêu cầu bảo hiểm của tất cả những đơn vị bảo hiểm trừ Medicaid và Self Pay.    

       
Việc hỗ trợ tài chính chỉ có thể được xem xét sau khi xem xét cẩn thận các hóa đơn của bệnh 
nhân và xác định được rằng họ không có phương tiện riêng nào dể thanh toán. Đơn Xin Hỗ Trợ 
Tài Chính (Tài Liệu Đính Kèm số 1) có thể được tự điền hay nhờ Phòng Dịch vụ Tài Chính Bệnh 
Nhân trợ giúp điền, đơn cũng có thể được gửi qua thư. Phòng Dịch Vụ Tài Chính Bệnh Nhân 
cũng có thể xác định xem người nộp đơn có hội đủ điều kiện hưởng hay không bằng phương 
thức suy đoán. Quyết định theo phương thức suy đoán cho bệnh nhân được thực hiện như sau. 
Người nộp đơn đang được chăm sóc tại phòng khám của người vô gia cư hoặc sống tại nhà 
dành cho người thu nhập thấp sẽ được hưởng chiết khấu 100%.  
 
Bệnh nhân sẽ có 120 ngày kể từ ngày nhận được bản kê chi phí của hóa đơn sau khi xuất viện 
để hoàn tất đơn xin, nếu không sẽ tiến hành các thủ tục thu nợ bất thường. Thủ tục này không 
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phải là chuyển hóa đơn thành khoản nợ phải thu. Người nộp đơn phải hoàn tất đơn xin thật cẩn 
thận và cung cấp bất kỳ và tất cả những thông tin được yêu cầu cung cấp liên quan đến hoàn 
cảnh của họ. Trong trường hợp đơn xin không được nộp trong 120 ngày, hóa đơn đó sẽ được 
giao cho cơ quan thu nợ xử lý. Nếu đơn xin không đầy đủ hoặc chứa những thông tin sai lệch, 
người nộp đơn sẽ được cho thêm 10 ngày nữa để cung cấp những thông tin yêu cầu phải cung 
cấp. Các Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính sẽ có mặt để trợ giúp điền đơn từ Thứ Hai đến Thứ Sáu 8 
giờ sáng đến 5 giờ chiều qua số điện thoại (307)577-2421 hoặc trực tiếp tại Phòng Dịch Vụ Tài 
Chính Bệnh Nhân tại địa chỉ 167 South Conwell Casper, Wyoming 82601. Đơn xin phải được 
nộp lại cho Phòng Dịch Vụ Tài Chính Bệnh Nhân.  
 
Người nộp đơn chỉ được nộp đơn cho chương trình này một lần cho mỗi hóa đơn trừ khi họ gặp 
phải một tai họa nào đó gây thay đổi cho thu nhập của gia đình họ theo định nghĩa của Chính 
Quyền Liên Bang. 
 
 Tai họa được định nghĩa là một hoặc nhiều biến cố sau đây: 
 

Người nộp đơn và/hoặc vợ/chồng không thể làm việc được trong tương lai có thể thấy 
trước được do một bệnh trạng đã được một bác sĩ kiểm tra xác nhận và mức thu nhập 
đã bị giảm 50 phần trăm dựa trên tờ khai thuế và/hoặc cuống séc lương. Người nộp đơn 
phải nghỉ việc tối thiểu 90 ngày.   

 
Người nộp đơn và/hoặc vợ/chồng đã bị bệnh mà bác sĩ đã kiểm tra xác nhận là không 
còn khả năng cứu chữa được và mức thu nhập đã giảm 50 phần trăm dựa trên tờ khai 
thuế và/hoặc cuống séc lương. 

 
Người nộp đơn và/hoặc vợ/chồng đã qua đời và mức thu nhập đã giảm 50 phần trăm 
dựa trên tờ khai thuế và/hoặc cuống séc lương.   

 
Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính phải được điền cho đầy đủ, kể cả tên, địa chỉ, số điện thoại, nghề 
nghiệp, chủ sở làm, và tên của vợ/chồng và người phụ thuộc hợp pháp của bệnh nhân. Người 
phụ thuộc hợp pháp sẽ được xác định theo việc họ có được khai là người phụ thuộc hay không 
trong tờ khai thuế thu nhập gần đây nhất. Đơn cũng phải ghi thu nhập tổng cộng của gia đình 
của tháng gần đây nhất, cũng như mười hai tháng vừa qua. Thu nhập khai báo phải là của tất cả 
những người được trả lương trong gia đình. Những bệnh nhân được khai là người phụ thuộc 
trên tờ khai thuế thu nhập của người khác phải khai thu nhập của (những) người khác đó cũng 
như của chính họ. Để chứng minh thu nhập, phải nộp các giấy tờ được yêu cầu cung cấp, bao 
gồm tất cả những giấy tờ sau đây: tờ khai thuế thu nhập, cuống séc lương, đơn xin trợ cấp thất 
nghiệp, hoặc thư của chủ sở làm. Nếu bệnh nhân khai là không có khoản thu nhập nào, thì phải 
nộp bản sao thư của Sở An Sinh Xã Hội hoặc đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi 
cũng yêu cầu phải nộp bản sao của thư, xác nhận rằng các khoản trợ cấp theo Chương Trình 
Trợ Cấp của Chính Phủ (Publice Assistance), kể cả Medicare và Medicaid, là đã bị từ chối. Nếu 
bệnh nhân chưa nộp đơn xin Trợ Cấp của Chính Phủ (Public Aid), thì họ phải xin. Nếu bệnh 
nhân nộp đơn mà không nộp đủ các giấy tờ chứng minh thu nhập, hoặc nếu nhận được thông tin 
khác, họ sẽ được liên lạc qua điện thoại hoặc thư trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được đơn 
xin. Không điền đầy đủ đơn thì có thể đơn sẽ không được chấp thuận. 
 
Trung Tâm Y Tế Wyoming nhận thấy một thực tế là có thể có các trường hợp trong đó thu nhập 
của bệnh nhân cao hơn mức nghèo đã đề cập, nhưng chi phí của bệnh nhân cũng cao hơn mức 
thu nhập của họ, khiến cho họ không thể chịu nổi bất kỳ gánh nặng tiền bạc nào thêm nữa. Việc 
hỗ trợ tài chính cũng có thể được chấp thuận cho các bệnh nhân này.    
 
Khi xét Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính, Phòng Dịch Vụ Tài Chính Bệnh Nhân sẽ yêu cầu trả lời bản 
câu hỏi về tài chính là Tài Liệu Đệ Trình E. Mức tổng thu nhập gia đình tương tự theo định nghĩa 
của chính quyền Liên Bang đã đề cập trước đây sẽ phải được kê khai cho toàn thể gia đình. 
Thông tin về các khoản chi tiêu cũng sẽ được đưa vào hồ sơ, kể cả bản sao của mọi hóa đơn, 
khoản vay, tiền thuê nhà, và tiền thanh toán nợ mua nhà. Sau khi trả lời xong bản câu hỏi này, sẽ 
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xác định tình trạng hội đủ điều kiện hưởng hỗ trợ tài chính bằng cách so sánh tổng thu nhập gia 
đình với tổng chi tiêu gia đình. 
 
 
Các khoản chi được phép: 
 

● Chi phí tiện ích được xem là khoản có nghĩa vụ phải trả nếu không nằm trong tiền thuê nhà. 
Người nộp đơn phải có giấy tờ chứng minh các chi phí tiện ích thực tế và không được sử dụng 
quá $500.00 mỗi tháng. 
 

● Chi phí vận chuyển có giới hạn $500 mỗi tháng, bao gồm chi phí thuê xe hơi, bảo hiểm xe hơi, 
bảo trì và phí giấy phép 
 

● Trợ cấp nuôi con 
 

● Nợ y tế ngoài những khoản nợ của WMC 
 

● Chăm sóc trẻ em 
 

● Bảo hiểm y tế 
 

● Thuốc theo toa 
 

● Trợ cấp ly hôn 
 

● Phán quyết của tòa án về những món tiền cần phải trả như nợ Y Tế, trợ cấp nuôi con và quyền 
lưu giữ tài sản để thu nợ của Sở Thuế Liên Bang (IRS). 
 

● Các khoản vay của học sinh sinh viên hiện đang phải thanh toán.  
 
 
Sau khi hoàn tất một hoặc cả đơn xin/bản câu hỏi nêu trên, Phòng Dịch Vụ Tài Chính Bệnh Nhân 
sẽ quyết định về tình trạng hội đủ điều kiện hưởng hỗ trợ tài chính. Phòng Dịch Vụ Tài Chính 
Bệnh Nhân sẽ thông báo cho bệnh nhân biết kết quả trong vòng 48 giờ của ngày làm việc. 
 
Nếu bệnh nhân được hỗ trợ tài chính một phần, thì số tiền bệnh nhân nợ sẽ được ghi tại nơi phù 
hợp trong thư quyết định của Phòng Dịch Vụ Tài Chính Bệnh Nhân. Ngoài ra, trong thư đó cũng 
sẽ ghi bệnh nhân được chấp thuận hỗ trợ 100% hay từ chối. Trong trường hợp được hỗ trợ một 
phần hoặc từ chối, bệnh nhân có trách nhiệm sắp xếp thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày 
của thư đã ký tên đó được gửi cho bệnh nhân. Sau đó, sẽ tiến hành thủ tục thu nợ thông thường 
theo thiện ý, nếu không được sẽ tiến hành cưỡng thu. Việc này sẽ được thực hiện bằng lời nói, 
văn bản, hoặc qua điện thoại. Nếu được hỗ trợ một phần, người nộp đơn sẽ chỉ phải trả với Mức 
Thường Được Xuất Hóa Đơn (AGB). 
 
Bệnh nhân có thể khiếu nại việc từ chối đơn của họ với Ban Hỗ Trợ Tài Chính của Trung Tâm Y 
Tế Wyoming một lần duy nhất tại cuộc họp định kỳ hàng quý của ban. Đơn khiếu nại đó phải 
được gửi cho Trưởng Phòng Dịch Vụ Tài Chính Bệnh Nhân bằng văn bản trong vòng ba mươi 
(30) ngày kể từ ngày quyết định, trưởng phòng này sẽ chuyển đơn khiếu nại cho ban để phân xử 
vào kỳ họp định kỳ kế tiếp. Quyết định cho vụ khiếu nại của ban là quyết định cuối cùng và người 
nộp đơn sẽ được thông báo về quyết định cuối cùng này qua thư. Các trường hợp nộp đơn quá 
hạn bị từ chối, nộp đơn sai hoặc do bất kỳ quy định hạn chế nào khác của chính sách sẽ không 
được khiếu nại.   
 
Người Nộp Đơn Không Được Xét: 
 

● Ngoại Kiều Bất Hợp Pháp 
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Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính có hiệu lực trong 180 ngày kể từ ngày quyết định và có hiệu lực trở về 
trước 240 ngày tính từ ngày của phán quyết đầu tiên sau khi yêu cầu hỗ trợ được thụ lý để thanh 
toán.  
 
 
Bản sao của chính sách Hóa Đơn & Thu Nợ, Đạo Luật về Cấp Cứu và Chuyển Dạ (EMTALA) và 
Chính Sách Chăm Sóc Cấp Cứu được cung cấp trên trang mạng của WMC 
https://wyomingmedicalcenter.org . Bệnh nhân cũng có thể xin miễn phí bản sao của mẫu Đơn và 
các chính sách này qua thư, qua điện thoại theo số (307) 577-2421 hoặc trực tiếp đến xin tại 
phòng Dịch Vụ Tài Chính Bệnh Nhân tại: 
 
Patient Financial Services 
167 South Conwell 
Casper, Wyoming 82601 
 
 
 
Xin tham khảo Tài Liệu Đệ Trình C, có nêu danh sách tất cả cơ sở khám chữa bệnh của những 
bác sĩ có áp dụng Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính này. Các bác sĩ khác của quý vị có thể không có 
tên trong danh sách này. Xin trực tiếp hỏi họ xem họ có áp dụng chính sách này hay không.  
 
 
Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính sẽ được Trưởng Phòng Dịch Vụ Tài Chính Bệnh Nhân duy trì thực 
hiện và được soát xét lại hàng quý để cập nhật danh sách bác sĩ và hàng năm để cập nhật AGB 
và Mức Nghèo của Liên Bang.   
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. 
 
Tài Liệu Đệ Trình A 
 
 
Chính Sách Cấp Cứu 
 
Trung Tâm Y Tế Wyoming sẽ cấp cứu, mà không phân biệt đối xử, cho mọi người bất kể họ có 
đủ điều kiện được Trung Tâm Y Tế  Wyoming hỗ trợ tài chính hay không. Trung Tâm Y Tế 
Wyoming sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc để cấp cứu cho những bệnh trạng mà bệnh viện được 
yêu cầu phải cấp cứu theo Đề Mục 42, Chương IV, Tiểu Chương G của Bộ Luật Liên Bang - 
Code of Federal Regulations (hoặc bất kỳ quy định nào tiếp nối). Trung Tâm Y Tế Wyoming cấm 
tham gia vào bất kỳ hành động nào gây cản trở cho người xin được cấp cứu tại Trung Tâm Y Tế 
Wyoming."   
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Tài Liệu Đệ Trình B 
 
Mức Nghèo Khó của Liên Bang  
Duyệt Xét: 31/01/2016 
Lần duyệt xét tới: 31/01/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số người 
trong gia đình 

Mức Nghèo Khó 
của Liên Bang 

(FPG) 
 
 

0% đến  
200% FPG 

 
Chiết khấu 100% 

201% đến 225% 
FPG 

 
Chiết khấu 75% 

 

226% đến 250% 
FPG 

 
Chiết khấu 50% 

251% đến 275% 
FPG 

 
Chiết khấu 50% 

Trên 275% FPG 
 

Chiết khấu 0% chỉ 
dựa trên thu nhập 

1  $11,770 $23,540 $26,483 $29,425 $32,368 $35,310 
2 $15,930 $31,860 $35,843 $39,825 $43,808 $47,790 
3 $20,090 $40,180 $45,203 $50,225 $55,248 $60,270 
4 $24,250 $48,500 $54,563 $60,625 $66,688 $72,750 
5 $28,410 $56,820 $63,923 $71,025 $78,128 $85,230 
6 $32,570 $65,140 $73,283 $81,425 $89,568 $97,710 
7 $36,730 $73,460 $82,643 $91,825 $101,008 $110,190 
8 $40,890 $80,780 $92,003 $102,225 $112,448 $122,670 
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Tài Liệu Đệ Trình C 
duyệt Xét: 01/05/2016 
Lần duyệt xét tới: 01/07/2016 
 
 
 
 
Các bác sĩ khác của quý vị có thể không có tên trong danh sách này. Xin trực tiếp hỏi họ 
xem họ có áp dụng chính sách này hay không.  
 
 
 
Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính này được các cơ sở khám chữa bệnh sau đây áp dụng:  
Trung Tâm Y Tế Wyoming 
Tập Đoàn Y Tế Sức Khỏe Wyoming (WHMG ) 
 Sage Primary Care 
 Mesa Primary Care 
 Casper Pulmonary 
 Wyoming Nephrology 
 Advantage Ortho and Neurosurgery 
 Wyoming Endocrine & Diabetes  
 Intensivist Services of Wyoming 
 Pediatric Hospitalist Services 
 Mesa Immediate Care  
  
Casper Medical Imaging 
Outpatient Radiology of Casper 
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Tài Liệu Đệ Trình E 
 
Ngày:_________________________ 
 
Thông Tin Bổ Sung cho Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính/Bản Câu Hỏi  
 
Người nộp đơn:___________________________ 
 
Người cùng nộp đơn:_______________________ 
 
Xin cung cấp thêm thông tin sau đây cho Trung Tâm Y Tế Wyoming để xem xét theo chính sách 
Hỗ Trợ Tài Chính của chúng tôi: 
 
• Cuống séc lương, tờ khai thuế, và thư của chủ sở làm 
 
• Trợ cấp khuyết tật, ốm đau, hoặc thu nhập an sinh xã hội 
 
• Trợ cấp thất nghiệp, tiền được thanh toán, hoặc lương hưu 
 
• Thu nhập từ Trợ Cấp của Chính Phủ, trợ cấp nuôi con 
 
• Các phúc lợi phiếu thực phẩm hoặc trợ cấp sưởi ấm 
 
• Khoản vay cho sinh viên và/hoặc thu nhập từ học bổng 
 
• Thu nhập từ việc cho thuê nhà hoặc tự kinh doanh 
 
• Giá trị bảo hiểm nhân thọ 
 
• Khác: 
 
Quý vị có đã được chủ sở làm mua bảo hiểm y tế cho không?  Chủ sở làm của quý vị có thể sẽ 
được liên lạc để kiểm tra lại thông tin này. 
 
Nếu có, quý vị đã nhận hay từ chối? 
 
Nếu quý vị đã từ chối, xin cho biết lý do. Quý vị cũng có thể được yêu cầu cung cấp giấy tờ 
chứng minh chi phí của việc bảo hiểm này.   
 
Xin nộp lại các thông tin yêu cầu cung cấp này trong vòng 21 ngày. Nếu quý vị cần được hỗ trợ 
thêm xin gọi 
 
Phòng Dịch Vụ Tài Chính Bệnh Nhân (Patient Financial Services) theo số (307) 577-2421 hoặc 
trực tiếp đến gặp Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính tại địa chỉ 
 
Patient Financial Services 
1233 E 2nd Street 
Casper Wy 82601 
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Trung Tâm Y Tế Wyoming 
 

Bản Câu Hỏi về Hỗ Trợ Tài Chính Được Bảo Mật 
 

Tên Bệnh Nhân___________________________ (Các) Số Tài Khoản________________________ 
 

 

Xin đính kèm bản sao tờ khai thuế liên bang gần đây nhất của quý vị, mẫu W2, cuống séc lương hoặc 
thư của chủ sở làm. 
 
Quý vị có thể sẽ được yêu cầu nộp đơn xin Medicaid trợ cấp trước đã thì yêu cầu Trợ Cấp Tài Chính 
mới có thể được chấp thuận. 
 
Tôi xác nhận rằng thông tin trong đơn này là đúng và đầy đủ. 
 
Chữ Ký Người Nộp Đơn_____________________________________     Ngày_________________ 
 
Chữ Ký Người Cùng  Nộp Đơn________________________________     Ngày_________________ 

Tên đầy đủ của người nộp đơn Ngày sinh Số an sinh xã hội Số người phụ thuộc 

Tên đầy đủ của người cùng nộp 
đơn 

Ngày sinh Số an sinh xã hội Số người phụ thuộc 

Địa chỉ đường phố Thành phố Bang/ mã zip Số điện thoại 
 

Chủ sở làm Chức danh Số năm Tổng lương hàng tháng 

Địa chỉ đường phố của chủ sở làm Thành phố Bang/ mã zip Số điện thoại 

Thông tin về người cùng nộp 
đơn/người lớn khác trong gia đình 

Số tiền/Tháng Tên (các) ngân hàng Thành phố, bang 

Các nguồn thu nhập khác (xin ghi 
rõ) 

Số tiền/Tháng   

 
Tài sản Số tiền Tiền có nghĩa vụ phải trả Số tiền 

Tiền mặt    

Các khoản đầu tư (xin ghi rõ)    

Nhà (giá trị hiện tại)  Tiền vay mua nhà/tiền thuê nhà  

Bất động sản khác    

Xe hơi (năm, hiệu, model)  Tiền vay mua xe hơi 
 

 

Ghi tiếp về xe hơi    

Kinh doanh (tài sản ròng)  Các khoản vay kinh doanh  

Khác (xin ghi rõ)  
 

Nợ khác (xin ghi rõ)  
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