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ĐƠN ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ TÀI CHÍNH 

Thông tin bệnh nhân (bao gồm tất cả các thành viên trong gia đình đăng ký hỗ trợ tài chính) 

 Tên Ngày sinh Số bệnh án (nếu biết) 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Thông tin liên hệ chính 

Tên:________________________ Số điện thoại: (1)__________________(2)__________________ 

Quy mô gia đình:_______________ (bao gồm vợ/chồng và con cái phụ thuộc) 

Địa chỉ:___________________________Thành phố/Tiểu bang:_______________Mã bưu chính:____________ 
 

Thông tin tài chính 
Vui lòng đính kèm (1) tất cả các tài liệu hỗ trợ cho các ô mà quý vị điền bên dưới và (2) biểu mẫu Thuế Thu Nhập 

Liên Bang 1040 gần đây nhất của quý vị. Vui lòng chỉ điền vào các ô dưới đây nếu phù hợp với hộ gia đình của quý 

vị. Các tài liệu hỗ trợ được chấp nhận: phiếu bảng lương của tháng gần đây nhất; các bản kê khai về An Sinh Xã Hội, 

trợ cấp thất nghiệp, khuyết tật và trợ cấp cho vợ/chồng/con cái; sao kê tài khoản ngân hàng và môi giới (đối với tiền 

mặt hoặc cổ phiếu); và tờ khai thuế của năm gần đây nhất. Bắt buộc phải có bản kê khai thu nhập đối với người nộp 

đơn tự kinh doanh. Tuyên Bố Không Có Bản Kê Khai Thu Nhập sẽ được chấp nhận trong trường hợp không có thu 

nhập. 

 

Thu nhập hằng tháng 

Thu nhập cộng gộp kiếm 

được: 

$ Thu nhập từ trợ cấp thất 

nghiệp: 

$ 

Lương hưu/hưu trí: $ An Sinh Xã Hội: $ 

Hỗ trợ của quận/chính phủ: $ Trợ cấp nuôi con: $ 

Khác: $ Khác: $ 

 

Tài sản (những gì quý vị sở hữu) Tiết kiệm hưu trí 

Các tài khoản thanh toán: $ Lương hưu/hưu trí: $ 

Các tài khoản tiết kiệm: $ IRA: $ 

Các tài khoản tiết kiệm cho sức khoẻ: $ Các khoản đầu tư hưu trí khác: $ 

Khác: $ Chứng chỉ tiền gửi (CD): $ 

 

Hỗ trợ y tế 

Đã đăng ký:         Có           Không  Ngày đăng ký: _____________________  

Đã từ chối:           Có           Không  
  
Những thông tin trên đúng và chính xác theo sự hiểu biết tốt nhất của tôi. Nếu bất kỳ chi tiết nào sai hoặc không chính 

xác, M Health Fairview có thể dừng bất kỳ sự giảm giá nào mà tôi nhận được. (Tất cả những cá nhân đăng ký trên 18 

tuổi phải ký và ghi ngày vào dưới đây.) 

Chữ ký ___________________________________________    Ngày _______________ 
 

Chữ ký ___________________________________________    Ngày _______________ 
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FINANCIAL ASSISTANCE APPLICATION 

Patient information (include all family members applying for financial assistance) 

 Name Date of birth Medical record number (if known) 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Primary contact information 

Name:________________________ Phone numbers: (1)__________________(2)__________________ 

Family size:_______________ (include spouse and dependent children) 

Address:___________________________City/State:___________________Zip Code:_______________ 
 

Financial information 
Please attach (1) all supporting documents for the boxes you fill out below, and (2) your most recent 1040 

Federal Income Tax form. Please only fill out the boxes below that apply to your household. Acceptable 

supporting documents: payroll stubs from most recent month; statements showing Social Security, 

unemployment, disability, and spousal/child support benefits; bank and brokerage account statements (for cash 

or stock); and the most recent year’s tax return. An income statement for self-employed applicants is required. 

A Declaration of No Income statement will be accepted in the absence of income. 

 

Monthly income 

Earned gross income: $ Unemployment income: $ 

Pension/retirement: $ Social Security: $ 

County/government 

assistance: 

$ Child support: $ 

Other: $ Other: $ 

 

Assets (what you own) Retirement savings 

Checking accounts: $ Pension/retirement: $ 

Savings accounts: $ IRA: $ 

Health savings accounts: $ Other retirement investments: $ 

Other: $ Certificates of deposit (CD): $ 

 

Medical assistance 

Applied:         Yes         No  Date Applied: _____________________  

Denied:          Yes         No  
  
The information above is true and correct to the best of my knowledge. If any details are false or incorrect,  

M Health Fairview may stop any discounts I receive. (All persons applying over the age of 18 must sign and 

date below.) 

Signature ___________________________________________    Date _______________ 
 

Signature ___________________________________________    Date _______________ 

mailto:charitycare@fairview.org

