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Văn phòng Hỗ trợ Tài chính Bệnh viện UNM sẽ cần thông tin về thu nhập và hoàn cảnh sống 

của quý vị. Chúng tôi sẽ gọi trước 2 ngày để trao đổi với quý vị về những tài liệu, giấy tờ nào 

có thể cần thiết cho trường hợp của quý vị. 

 

Bằng Chứng Về Quý vị                               

• Tên họ, ngày tháng năm sanh của quý vị và 

tất cả các thành viên trong gia đình bao 

gồm con em. 

• Cần số thẻ An Sinh Xã Hội (SSN) cho bất 

kỳ ai nộp đơn xin Medicaid nếu họ có. Một 

vài người nhập cư đủ điều kiện nhận 

Medicaid mà không có số SSN. 

• Giấy phép lái xe hay thẻ nhận dạng (ID). 

• Hộ chiếu Hoa Kỳ (U.S. Passport). 

• Giấy Chứng Nhận Dòng Máu Người Da Đỏ 

(CIB) hay các giấy tờ khác chứng minh sự 

liên kết bộ lạc của quý vị. 

• Các Giấy Chứng Công dân Hoa kỳ             

(U.S. citizens papers). 

• Thẻ Thường trú nhân Hoa kỳ (Thẻ xanh).  

• Cấp Thị thực nhập cảnh (Visa with permit). 

• Giấy phép lao động và thẻ An 

Sinh Xã Hội. 

• Giấy Chứng Nhận Nhập Quốc Tịch. 

• Giấy xác nhận của người biết quý vị và 

hoàn cảnh của quý vị. 

 
Bằng Chứng Về Bảo Hiểm 
Để xác minh bảo hiểm hiện tại hoặc bảo hiểm 

tiềm năng, chúng tôi có thể cần: 
• Bản copy Thẻ Medicaid hay Medicare. 

• Bản copy thẻ bảo hiểm y tế từ nơi quý vị 
làm việc hay bảo hiểm của tiểu bang cũng 
gọi là “trao đổi” (healthcare exchange).  

• Nếu đi làm và người chủ lao động của quý 
vị không cung cấp bảo hiểm thì xin vui lòng 
đem giấy xác nhận điều này từ sở làm của 
quý vị. 

     Bằng Chứng Về Thu Nhập 
Xin vui lòng cung cấp những thông tin giấy 

tờ của bản thân quý vị, tất cả các thành 

viên trong gia đình và những ai sống 

chung với quý vị: 

• Nếu quý vị đi làm, cần 4 cùi lương hay 
giấy xác nhận của chỗ làm cho thấy thu 
nhập hàng tháng. 

• Nếu quý vị nhận tiền An sinh Xã hội, 
khuyết tật, cựu chiến binh, lương hưu 
hay các khoản hưu trí khác, chúng tôi cần 
một cái gì đó cho thấy các khoản thanh 
toán hàng tháng. 

• Nếu quý vị tự kinh doanh (self- 
employed), chúng tôi cần một cái gì đó 
cho thấy số tiền quý vị kiếm được hàng 
tháng.   

• Với những thu nhập khác xin cung cấp 
giấy xác nhận của người biết hoàn cảnh 
quý vị.  

 

Bằng Chứng Nơi Quý Vị Cư Ngụ 
Vui lòng cung cấp giấy tờ có tên và địa chỉ 

hiện tại quý vị trên: 
• Hóa đơn điện, nước hay gas.  

• Hợp đồng thuê nhà ở. 

• Hóa đơn thuế bất động sản. 

• Giấy xác nhận của người biết về hoàn 
cảnh sống của quý vị. 

 

Bằng Chứng Về Những Gì Quý Vị Sở 
Hữu (Tài sản) 

• Bản kê tài khoản ngân hàng. 

• Cổ phiếu, trái phiếu hay các khoản đầu tư 

khác. 

• Bản kê khai thuế đất cho bất cứ tài sản 

nào quý vị có ngoài nơi ở chính của quý 

vị (nhà riêng). 

Vui lòng gọi Văn Phòng Hỗ Trợ Tài Chánh của chúng tôi số 505-272-2521để lấy hẹn.  

 


