
 
 

 

 

CHỨNG NHẬN ĐỊA CHỈ 

 

Tên Bệnh nhân:   _________________________________ 

Số Tài khoản:   _________________________________ 

Ngày Cung cấp Dịch vụ:  _________________________________ 

 

Tên tôi là _____________________.  Tôi là _____________________ của bệnh nhân. 
      (Chủ nhà, Họ hàng, Bạn bè, Người cùng phòng)  

Tôi xin chứng nhận rằng kể từ ______________________________người có tên nêu  

       (Tháng/Năm) 

trên đã sống với tôi tại địa chỉ bên dưới. 

   ______________________________________________ 
(Địa chỉ Đường) 

    

_____________________________________________________________ 

   (Thành phố, Tiểu bang, Mã Bưu chính) 

 

   _____________________________________________________________ 

   (Số Điện thoại) 

 

 

 

________________________________________                         _____________________________ 

Chữ ký        Ngày 
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LỜI CHỨNG THỰC CỦA BỆNH NHÂN 

 

Tên Bệnh nhân:   _________________________________ 

Số Tài khoản:   _________________________________ 

Ngày Cung cấp Dịch vụ:  _________________________________ 

 

1. Tuyên bố này để thông báo với bệnh viện rằng tôi (và vợ/chồng của tôi) 

không có thu nhập/trợ cấp thất nghiệp từ___________đến ____________. 
                  (Tháng/Năm)    (Tháng/Năm) 

Chữ ký Bệnh nhân______________________ Ngày_________ 

 

2. Tuyên bố này để thông báo với bệnh viện rằng tôi đã và đang sống tại tiểu 

bang New Jersey kể từ _________________và có ý định tiếp tục sống tại  

  (Tháng/Năm) 

tiểu bang New Jersey. 

Chữ ký Bệnh nhân______________________ Ngày_________ 

 

3. Tuyên bố này để thông báo với bệnh viện rằng tôi (và vợ/chồng của tôi) 

không có tài sản kể từ_________________________. 

 

Chữ ký Bệnh nhân______________________ Ngày_________ 

 

4. Tuyên bố này để thông báo với bệnh viện rằng tôi không có bất cứ bảo 

hiểm y tế nào cho bản thân hay thông qua bất cứ bên nào khác để trang trải 

số nợ chưa trả cho các dịch vụ tại bệnh viện của tôi. 

 

Chữ ký Bệnh nhân______________________ Ngày_________ 
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TUYÊN BỐ TRỢ GIÚP/HỖ TRỢ 

Tên Bệnh nhân:   _________________________________ 

Số Tài khoản:   _________________________________ 

Ngày Cung cấp Dịch vụ:  _________________________________ 

Tuyên bố này để chứng nhận rằng tôi đang/đã từng cung cấp loại hình trợ giúp 

và hỗ trợ sau đây cho  _________________________________: 

                               (Tên Bệnh nhân) 

     

   Có  Không 

Thức ăn:  ____  ____ 

Chỗ ở:  ____  ____ 

Tiền mặt  ________ Số tiền/tháng: $ ________________ 

 

Từ: ______________________  Đến: _____________________________ 

                     (Tháng/Năm)     (Tháng/Năm) 

 

  Tại địa chỉ này: __________________________________ 
       (Địa chỉ Đường) 

        ______________________________________________ 

       (Thành phố, Tiểu bang, Mã Bưu chính) 

 

Tôi không chịu trách nhiệm cũng như không thể thanh toán bất cứ chi phí bệnh viện 

hay chi phí y tế nào cho người này. 

______________________    ____________________ 
Ngày        Chữ ký 

        ____________________  

        Tên in hoa 

Quan hệ với Bệnh nhân:   ____________________________________ 

Số Điện thoại     ____________________________________ 

Địa chỉ (nếu khác với địa chỉ nêu trên): ____________________________________ 
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MẪU CHO PHÉP CUNG CẤP 

HỒ SƠ VÀ THÔNG TIN 

 

Tên: ____________________________________ Ngày sinh ____________________ 

 

Địa chỉ: _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Số An sinh Xã hội: _________________________________ 

Tôi ____________________________________________, tại đây cho phép quý vị 

cung cấp cho  Adreima/TTYT ĐH Hackensack bất cứ thông tin nào liên quan tới độ tuổi, 

nơi cư trú, tư cách công dân, việc làm, thu nhập, tài sản và/hoặc bảng kê tài khoản 

ngân hàng của tôi. 

Tôi hiểu rằng thông tin được thu thập sẽ chỉ được sử dụng vào mục đích trực tiếp liên 

quan tới khả năng đủ điều kiện tham gia các Chương trình An sinh Xã hội, Medicaid và 

Chương trình Hỗ trợ Chăm sóc tại Bệnh viện của Tiểu bang New Jersey. 

Việc cung cấp thông tin này là tự nguyện và tôi hoàn toàn hiểu điều này. 

 

Chữ ký: _____________________________     Ngày: ______________ 
 

Thông tin trong mẫu văn bản này là thông tin kín và bảo mật và chỉ dành cho cá nhân hoặc đơn vị 

có tên nêu trên.  Nếu người đọc thông báo này không phải là người nhận, tại đây quý vị được 

thông báo rằng tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành động tuyên truyền, phát tán hay sao chép nội 

dung thông tin này. Nếu thông tin quý vị nhận được này có lỗi, vui lòng thông báo ngay cho 

chúng tôi qua điện thoại và gửi lại thông báo gốc cho chúng tôi theo địa chỉ:  

HackensackUMC 
Financial Assistance Office 
100 First Street, Suite 300 
Hackensack, NJ 07601 
(551) 996 - 4343 
Xin cám ơn quý vị. 
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TUYÊN BỐ HỖ TRỢ ĐƠN ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH 

HỖ TRỢ THANH TOÁN CHĂM SÓC TẠI BỆNH VIỆN CỦA NEW JERRSEY 

 

Tên Bệnh nhân:   _________________________________ 

Số Tài khoản:   _________________________________ 

Ngày Cung cấp Dịch vụ:  _________________________________ 

 

Gửi những ai quan tâm: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

____________________________  ______________________________ 
Chữ ký Bệnh nhân      Chữ ký của Vợ/Chồng/Người hỗ trợ/Người khác 

_____________________________  ______________________________ 
Tên In hoa      Tên In hoa 

_____________________________  ______________________________ 
Ngày       Ngày 
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CHỨNG THỰC LY THÂN 

BẰNG CHỨNG VỀ VIỆC KHÔNG BỊ RÀNG BUỘC VỀ TÀI CHÍNH 

Tên Bệnh nhân:   _________________________________ 

Số Tài khoản:   _________________________________ 

Ngày Cung cấp Dịch vụ:  _________________________________ 

 

1. Tôi, _____________________________, chứng thực rằng tôi đã ly thân với  
                         (Tên Bệnh nhân) 

 
vợ/chồng  của tôi kể từ ____________________. 
         (Tháng/Năm) 

_______________________________ 
           Chữ ký Bệnh nhân 

2. Tôi xin chứng thực rằng tôi không sống với vợ/chồng của tôi.  
_______________________________ 

           Chữ ký Bệnh nhân 

3.  Tôi xin chứng thực rằng tôi không có tài khoản ngân hàng chung hay tài sản 
chung khác với vợ/chồng của tôi, và rằng chúng tôi không cùng thuê hay cùng 
sở hữu bất cứ bất động sản nào.  
_______________________________ 

           Chữ ký Bệnh nhân 

4. a.) Tôi xin chứng thực rằng vợ/chồng của tôi và tôi chưa nộp tờ khai thuế thu 
nhập chung kể từ___________. 
                      (Năm) 

(Đính kèm bản sao tờ khai thuế thu nhập cuối cùng được nộp trước ngày cung cấp dịch vụ tại 
bệnh viện) 

b.) Tôi đã không nộp và không thể cung cấp bản sao tờ khai thuế thu nhập 
cuối cùng của mình cho_______ bởi_________________________________ 

       (Giải thích ngắn gọn) 

_______________________________ 
         Chữ ký Bệnh nhân 

5. Tôi xin chứng thực rằng tôi không nhận hay cung cấp tiền cấp dưỡng, chăm 
sóc con nhỏ, thu nhập hay bất cứ hình thức hỗ trợ tài chính nào khác từ/cho 
vợ/chồng của tôi. 
_______________________________ 
          Chữ ký Bệnh nhân 
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TỜ KHAI TUYÊN THỆ CỦA BỆNH NHÂN 

 

Ngày:   ____________________________ Hồ sơ  ________________________ 

Tên Bệnh nhân: ____________________________ Ngày sinh:  ________________________ 

Địa chỉ:  ____________________________ Điện thoại:  _______________________ 

  ____________________________ 

Tôi xin chứng thực rằng những tuyên bố sau đây là đúng và chính xác.  Tại thời điểm này, tôi không có 

các tài liệu được yêu cầu.  Tôi sẽ cố gắng xin thông tin được yêu cầu và cung cấp cho Bệnh viện để 

hoàn tất đơn đăng ký Chương trình Hỗ trợ Thanh toán Chăm sóc tại Bệnh viện của Tiểu bang New 

Jersey với những tài liệu theo quy định.   

1.)  Tôi ___________________________ tại đây xin tuyên bố rằng tôi là người nêu trên.  Ngoài ra, tôi 

cũng xin tuyên bố rằng tôi không có mẫu nhận dạng theo yêu cầu của Chương trình Hỗ trợ Thanh toán 

Chăm sóc tại Bệnh viện của Tiểu bang New Jersey. 

X_____________________________________________ 

2.)  Tôi đã cư trú tại địa chỉ nêu trên kể từ _______________________ và có ý định tiếp tục làm cư dân 

ở New Jersey.  Tôi không có chỗ cư trú khác ở bất cứ tiểu bang hay quốc gia nào khác. 

X_____________________________________________ 

3.)  Tôi và/hoặc vợ/chồng tôi không có thu nhập kể từ ___________________________ tới hiện tại 

và/hoặc tôi đã được hỗ trợ bởi _____________________________ Mối quan hệ__________________ 

trong suốt thời gian đó. 

X_______________________________________________ 

4.)  Tôi và/hoặc vợ/chồng tôi không có tài sản tại thời điểm cung cấp dịch vụ. 

X_______________________________________________ 

Tôi và/hoặc vợ/chồng tôi có tài sản với giá trị bằng $_________________________vào ngày cung cấp 

dịch vụ __________________. 

Số tiền đó nằm trong Tài khoản Séc_____, Tài khoản Tiết kiệm_____, Tiền mặt_____, Khác (hãy giải 

thích) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

X_______________________________________________ 

5.)  Tôi không có bảo hiểm y tế cho bản thân hay thông qua bất cứ bên nào khác để trang trải số nợ 

chưa trả cho hóa đơn bệnh viện của tôi. 

X______________________________________________ 
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ĐƠN ĐĂNG KÝ TIẾP NHẬN ER CỦA  

TRUNG TÂM Y TẾ ĐẠI HỌC HACKENSACK 

 

1. Tên Bệnh nhân:    Số Tài khoản Bệnh nhân: 

_______________________________________________________ 
(Họ)  (Tên)            (Tên Đệm) 

 

             
2. Địa chỉ Nhà của Bệnh nhân:   Số Điện thoại: 

Đường: ______________________ Căn hộ ___________________________ 

Thành phố:   ____________Tiểu bang: ___  Mã Bưu chính: ________  (Bao 

gồm Mã Vùng) 
 

 

3. Bảo hiểm 

Bệnh nhân có bảo hiểm y tế hay bảo hiểm khác không?  

Có__ Không__Không biết__ 

 

4. Cư trú tại New Jersey (đánh dấu)   

Có__ Không__ Không biết__ 

 

5. Việc làm (đánh dấu)   

Có__Không__Không biết__ 

Tên Chủ thuê: ________________________________ 

Địa chỉ Chủ thuê:  ________________________________ 

      ________________________________ 

 

6. Ước lượng Tốt nhất của Bệnh nhân về Thu nhập Hàng năm: $ 

Nguồn Thu nhập: ___________________ 

Tổng Số tiền $__________________ Hàng tháng/Hai tháng/Hàng tuần 

(khoanh một lựa chọn) 

 

7. Tài khoản Ngân hàng (đánh dấu)   

Có__Không__Không biết__ 

Tài sản của Bệnh nhân vào Ngày Cung cấp Dịch vụ: $ ________________ 

Tên Ngân hàng:   __________________________________ 

Số Tài khoản:    __________________________________ 

Địa chỉ Ngân hàng:  __________________________________ 

                __________________________________ 

 

Tôi xin chứng nhận rằng những thông tin nêu trên là đúng và chính xác.  Tôi 

cho phép các bệnh viện tham gia liên hệ với bất cứ người hay đơn vị nào 



 
 

nhằm mục đích xác minh bất cứ thông tin nào liên quan tới Đơn đăng ký 

Chương trình Hỗ trợ Thanh toán Chăm sóc tại Bệnh viện của Tiểu bang New 

Jersey. 

 

       Chữ ký của Người đăng ký: _______________Ngày: _____________ 
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LỜI CHỨNG THỰC CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ VÔ GIA CƯ 

Tên Bệnh nhân: _________________________ 

Tên Tài khoản: ________________________ 

Ngày Cung cấp Dịch vụ: ________________________ 

 

1. Tôi xin chứng thực rằng tôi, người có tên nêu trên, là một cư dân vô gia cư tại 

Tiểu bang New Jersey, và đã như vậy kể từ ________________________. 
                 (Tháng/Năm) 

Chữ ký Bệnh nhân__________________ Ngày ___________________ 

2. Tôi xin chứng thực rằng tôi không có giấy tờ nhận dạng, và tôi chứng thực rằng 

tên tôi là___________________. 

 

Chữ ký Bệnh nhân__________________ Ngày ___________________ 

 

3. Tôi xin chứng thực rằng tôi không nhận được thu nhập, tiền mặt, hỗ trợ hoặc 

phúc lợi dưới bất cứ hình thức nào kể từ 

______________________________ 
                          (Tháng/Năm) 

 

Chữ ký Bệnh nhân__________________ Ngày ___________________ 

 

4. Tôi xin chứng thực rằng tôi không có tài sản (ví dụ như tài khoản ngân hàng, tiền 

mặt hoặc bất động sản) kể từ 

______________________________ 
                        (Tháng/Năm) 

 

Chữ ký Bệnh nhân__________________ Ngày ___________________ 

  

5. Tôi xin chứng thực rằng tôi không có bảo hiểm y tế cho bản thân hay thông qua 

bất cứ bên nào khác để trang trải số nợ chưa trả cho hóa đơn bệnh viện của tôi. 

Chữ ký Bệnh nhân__________________ Ngày ___________________ 

 

6. Tôi sử dụng địa chỉ sau chỉ nhằm mục đích gửi thư: 

______________________________________________________ 
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CHỨNG THỰC VỀ LÝ DO CẦN BIẾT 

 

Tên Bệnh nhân:   _________________________________ 

Số Tài khoản:   _________________________________ 

Ngày Cung cấp Dịch vụ:  _________________________________ 

 

Tôi, ____________________________________________ đang hoàn thành mẫu đơn  
                                           (Tên Người ký) 

đăng ký Chương trình Hỗ trợ Thanh toán Chăm sóc tại Bệnh viện của New Jersey nhân  

danh ____________________________________, người này không thể hoàn thành  
                                          (Tên Bệnh nhân) 

đơn đăng ký vì: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

Tôi là __________________________________của bệnh nhân và có lý do để biết về  

   (Quan hệ với Bệnh nhân) 

tình hình tài chính của bệnh nhân vì: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

 

________________________  ________________________________ 

Chữ ký       Ngày 
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CHỨNG THỰC VỀ Ý ĐỊNH Ở LẠI 

 

Ngày_____________ 

 

Gửi những ai quan tâm, 

 

 

Tôi ______________________________________________không có ý định quay lại 

quốc gia của tôi. 

 

Tôi toàn tâm toàn ý muốn sống ở Hoa Kỳ và đang cư trú tại Tiểu bang New Jersey. 

 

 

        

Trân trọng,     

       

 

_____________________________ 

     CHỮ KÝ 

 

_____________________________            

NHÂN CHỨNG 

         


