
 
I.  Thông tin Nhân khẩu học của Bệnh nhân 
 
    Tên Bệnh nhân: _________________________________________________________ 
                               (Họ)                                   (Tên)                         (Tên đệm) 

                              __________________________________________________________ 
                              (Số An sinh Xã hội)            (Ngày sinh) 

 
     Tên Người bảo lãnh: ________________________________________________________________________________________________ 
                                       (Họ)                        (Tên)                          (Tên đệm)                          (Số An sinh Xã hội)                        (Ngày sinh) 

     Địa chỉ: _______________________________________________________________________________________________________ 
                       (Đường phố)                                      (Thành phố)                                            (Tiểu bang)                          (Mã Bưu chính) 

                   ________________________________ 
                       (Điện thoại) 
Quý vị đã nộp đơn xin Hỗ trợ Tài chính với bất kỳ cơ sở nào của Novant Health, Inc. (ví dụ: Tập đoàn Y tế Novant, Bệnh viện Presbyterian, Bệnh viện 
Cộng đồng Brunswick, Trung tâm Y tế Thomasville, Trung tâm Y tế Forsyth, v.v.) trước đây hay chưa?_____ Có _____ Không.  
Nếu có, ngày nộp đơn hoặc phê duyệt? ______________ 
 

II. Thông tin Hộ gia đình 
Tình trạng Hôn nhân 
(khoanh tròn một lựa chọn) 

Kết hôn Độc thân Ly thân 
Tổng số thành viên trong Hộ gia 
đình 

    

(Những) Tên Người phụ thuộc Ngày sinh của Người phụ thuộc 

  

  

III. Việc làm/Thu nhập 

Chủ lao động của Bệnh nhân/Người bảo lãnh: 

Số tiền Thu nhập Cộng gộp Hàng tháng $ 

Nguồn Thu nhập-Vui lòng đính kèm giấy chứng thực hoặc diễn giải tình trạng hiện tại 

Nguồn Thu nhập của Vợ/Chồng hoặc Nguồn Thu nhập khác và Số tiền Cộng gộp Hàng tháng $ 

Tổng Thu nhập Thu nhập Cộng gộp Hàng năm của Gia đình $ 

Nếu không có thu nhập thì làm cách nào quý vị tự nuôi bản thân? 

Quý vị có tài khoản ngân hàng đang hoạt động hay không? Quý vị đã nộp thuế năm ngoái chưa? 

IV. Xác nhận Bảo hiểm 

Chủ lao động của quý vị có đóng bảo hiểm sức khỏe hay không? CÓ KHÔNG 

Quý vị có đóng bất kỳ bảo hiểm sức khỏe nào không CÓ KHÔNG 

Tên Công ty Bảo hiểm: 

Quý vị có việc làm hay không? CÓ KHÔNG 

 
Nếu quý vị thất nghiệp trong vòng 90 ngày vừa qua, vui lòng cung cấp: 
 
Tên của chủ lao động gần nhất và ngày làm việc: 
 
Cung cấp tên của bên cung cấp bảo hiểm mà chủ lao động của quý vị đóng: 
 
Quý vị có đủ điều kiện hưởng Quyền lợi COBRA hay không? 

Tôi xin cam đoan rằng thông tin được cung cấp là đúng và theo sự hiểu biết tốt nhất của tôi. Tôi hiểu rằng thông tin gian lận hoặc gây hiểu nhầm sẽ khiến tôi không đủ điều kiện 
nhận bất kỳ hỗ trợ tài chính nào. Tôi ủy quyền cung cấp bất kỳ thông tin nào cần thiết để xác thực thông tin được cung cấp và để lập hóa đơn và thu phí theo pháp luật liên bang và 
tiểu bang hiện hành. Có thể yêu cầu chứng minh thu nhập trước khi đưa ra bất kỳ cân nhắc nào. Chứng minh thu nhập chấp nhận được có thể bao gồm nhưng không giới hạn: bản 
sao phiếu chi lương, bản sao tờ khai thuế năm vừa qua, hoặc thư từ chủ lao động cho biết mức lương hiện tại và số giờ làm việc. 

Chữ ký của Bệnh nhân/Người bảo lãnh:                                                                                                   Ngày: 
 

% Mức Đói nghèo Liên bang: Quyết định Dựa trên: 
 

Nhận xét/Tóm tắt: 
 
 
 
 

Chữ ký của Người phỏng vấn 
 
 

Ngày: 

Chữ ký của Quản lý 
 
 

Ngày: Đã phê duyệt Đã từ chối 

Chữ ký của Giám đốc 
 
 

Ngày: Đã phê duyệt Đã từ chối 

Chữ ký của EVP/VP 
 
 

Ngày: Đã phê duyệt Đã từ chối 

 

Gửi Mẫu đơn đã hoàn tất đến: Novant Health, NGƯỜI NHẬN: Financial Assistance, PO BOX 11549, Winston Salem, NC 27116 

Dành riêng cho Văn phòng                          

Loại Bệnh nhân _________________________ 

Số tiền THANH TOÁN $______________________ 

Kết quả S/A: ________h/h $ ____________ 

Cơ sở _____________________________ 

Số Tài khoản___________________________ 

Số Đối chiếu Sử dụng thuốc_______________________ 


