
 

Ngày: _______________ 
 
  MRN: _______________ 

 

Danh sách các Tài liệu Cần thiết để Đăng ký Bảo hiểm 
 

Quý vị vừa hoàn thành đơn đăng ký bảo hiểm với sự hỗ trợ của Cố vấn Tài chính tại Boston Medical Center. Đơn đăng ký 
được gửi đến Massachusetts Health Connector để xem xét, nhưng tình trạng hội đủ điều kiện không thể được xác định cho 
đến khi tất cả các tài liệu cần thiết đã được cung cấp. Biểu mẫu này cung cấp danh sách các tài liệu cần thiết để xác minh tình 
trạng hội đủ điều kiện, cũng như các loại tài liệu được chấp nhận để đáp ứng yêu cầu. Vui lòng phản hồi kịp thời và cung cấp 
các bản sao của bất kỳ tài liệu nào còn thiếu trong vòng 3 ngày kể từ ngày yêu cầu này để tránh sự chậm trễ trong việc bảo hiểm.  

(CÁC TÀI LIỆU CẦN THIẾT ĐƯỢC LIỆT KÊ Ở MẶT SAU) 
 Ban Dịch vụ Tài chính Bệnh nhân 

725 Albany Street (Shapiro Building) 
3rd floor Suite 3C  
Giờ Làm việc:  
Thứ Hai – Thú Sáu, từ 8:00 AM đến 5:00 PM 

 Ban Dịch vụ Tài chính Bệnh nhân 
850 Harrison Avenue (Yawkey Building) 
Room BR-03 Basement level 
Giờ Làm việc:  
Thứ Hai – Thú Sáu, từ 8:00 AM đến 5:00 PM 

Đơn đăng ký/Số tham chiếu của quý vị là # __________________ (30 ngày kể từ ngày nộp đơn) 
 

 Số Điện thoại Văn phòng: 617-414-5155 
Cố vấn Tài chính của BMC: __________________________________ Fax: 617-414-4024 (hoặc) 617-414-7584 
 

Để đảm bảo đơn của quý vị được xem xét nhanh chóng, quý vị cần có các tài liệu sau: 
 

 Bằng chứng Thu nhập Hộ gia đình – Bắt buộc đối với mọi thành viên gia đình là người lớn đang đi làm. Tài liệu 
hợp lệ bao gồm: 

o Hai phiếu lương gần đây 
o Thư Xác nhận An sinh Xã hội 
o Tờ khai thuế thu nhập và schedule Cv (chỉ khi tự kinh doanh) 
o Trợ cấp Thất nghiệp 

 

 Giấy tờ Căn cước Có hình – Bắt buộc đối với mọi thành viên gia đình trưởng thành. Giấy tờ tùy thân hợp lệ bao gồm: 
o Bằng lái Xe, thẻ căn cước có hình do chính phủ cấp, 
o Bản đăng ký hoặc thẻ quân nhân 
o ID Học sinh 
o Bản chụp Hộ chiếu 

(Hỏi về các hình thức ID khác nếu không có loại nào ở trên) 
 

 Xác minh Tư cách Công dân – Bắt buộc để xác minh tư cách công dân Hoa Kỳ. Các tài liệu được MassHealth 
chấp nhận bao gồm: 

o Giấy Khai sinh 
o Hộ chiếu 
o Hồ sơ Bệnh viện đã Được chứng nhận 

 

 Bằng chứng về Tình trạng Nhập cư – Những người không phải công dân nộp đơn xin hỗ trợ y tế ngoài MassHealth 
Limited được yêu cầu cung cấp tài liệu để xác minh tình trạng nhập cư, chẳng hạn như: 

o Thẻ Thường trú nhân hợp pháp 
o Chứng nhận nhập tịch 

 

 Thông tin Tài sản – Những người từ 65 tuổi trở lên phải cung cấp giấy tờ để xác minh tài sản, bao gồm nhưng 
không chỉ gồm những giấy tờ sau đây: 

o Bảng kê tài khoản ngân hàng (Tài khoản ghi Chi phiếu và Tài khoản Tiết kiệm) 
o Bảo hiểm Nhân thọ 
o Giá trị tài sản sở hữu 
o Giá trị của phương tiện 
 

Thông tin bổ sung về tài liệu cần thiết để xác minh tình trạng hội đủ điều kiện được liệt kê ở mặt sau.  (CHUYỂN SANG) → → → 
 



Mục được Yêu cầu   Các Tài liệu Xác minh Được chấp nhận 

Tên (Danh tính) 

 

Tất cả chương trình:  
   Hộ chiếu  

   Bằng lái Xe  

 
   ID Massachusetts 

   ID Trường học 

Tư cách Công 
dân Hoa Kỳ  

hoặc Tình trạng 
Quốc gia 

 

  Tài liệu Cấp Một: 

   Hộ chiếu Hoa Kỳ; hoặc  
   Giấy chứng nhận Nhập tịch  

   Chứng nhận Quốc tịch Hoa Kỳ  

   Giấy Khai sinh 
 

  Tài liệu Cấp Hai: 
   Hồ sơ sinh công khai ở Hoa Kỳ  

   Báo cáo về việc Sinh ở Nước ngoài của một Công dân Hoa Kỳ  

   Thẻ Căn cước Công dân Hoa Kỳ (INS Mẫu I-197 hoặc I-179)  
   Thẻ Thổ Dân Mỹ  

   Nghị định nhận con nuôi cuối cùng cho biết tên của trẻ và nơi sinh ở Hoa Kỳ  

   Các tài liệu khác được tạo ít nhất 5 năm trước khi nộp đơn đầu tiên cho Masshealthh:  
   Bản tuyên thệ bằng văn bản* 
 

Tình trạng Nhập cư 

   Thẻ Đăng ký Người Nước ngoài (Thẻ Xanh - mẫu I-151 hoặc I-551)  

   Thẻ Cho phép Làm việc (I-327B)  

   Hộ chiếu Nước ngoài  
   Giấy phép Tái nhập cảnh (I-327)  

   Visa  

   Tài liệu từ INS (DTA xác định I-485, I-589, I-688, I-766, I-94 ngoài I-151, 551 hoặc 327)  
   Thư từ INS  

   Giấy chứng nhận từ Văn phòng Dân Quyền (OCR) rằng người nộp đơn là nạn nhân của mau bán người  

   Tuyên thệ của luật sư  
   Lệnh từ thẩm phán nhập cư 

Thu nhập từ Lương    Phiếu Lương Gần đây nhất: 2 (hàng tuần) – 1 (hai tuần một lần) 

Thu nhập - Khác 

    Tất cả các Loại: Biểu mẫu Khai thuế Liên bang 1040 gần đây nhất kèm theo bất kỳ tệp đính kèm nào - 
không được DTA chấp nhận  

    Khoản trợ cấp cho vợ/chồng cũ: DOR  

    Thư hỗ trợ (xem “thư từ chủ lao động” để biết thông tin cần thiết) 

    Thư từ Chủ lao động phải bao gồm: Tên người nộp đơn; ngày thuê; số tiền trả và tần suất trả lương, 
(hàng tuần/hai tháng một lần/hàng tháng); và tên và thông tin liên hệ của chủ lao động  

    Lương hưu hoặc Niên kim: Bản sao thư xác nhận tài trợ hoặc phiếu lương.  
    Thu nhập từ cho thuê nhà: hóa đơn thuế, bảo hiểm chủ sở hữu, hóa đơn nước và nước thải  

    Trợ cấp Thất nghiệp:  
    Phúc lợi Cựu Chiến binh:  

    Bồi thường cho người lao động:  
 

Thu nhập từ việc 
Tự Kinh doanh 

   Bản sao có chữ ký của Mẫu Khai thuế Liên bang 1040 gần đây nhất 

   Thư từ Chủ lao động để bao gồm các thông tin sau để xác minh: 
Ngày Thuê; Mức Lương; Số giờ làm việc trung bình trong mỗi kỳ trả lương và tần suất của các lần trả 
lương, (hàng tuần, hai tuần một lần hoặc hàng tháng); Tên chủ lao động, địa chỉ doanh nghiệp và số điện 
thoại doanh nghiệp.  

Nếu Đăng ký Bổ sung cho Người khuyết tật MassHealth, thì Tài liệu Bổ sung được Yêu cầu như Được liệt kê Dưới đây  

Tình trạng  
Khuyết tật 

   Giấy chứng nhận tình trạng mù lòa hợp pháp của Ủy ban Người mù Massachusetts  

    Xác định tình trạng khuyết tật của Đơn vị Xác định Tình trạng Khuyết tật của Mass Health hoặc DTA 
(Phiếu chẩn đoán của bác sĩ không được Mass Health chấp nhận) 

Nếu Từ 65 Tuổi Trở lên, Cần có Tài liệu Xác minh Bổ sung cho các Mục Sau  

Hợp đồng Thuê 
hoặc Thế chấp 

    Bản sao hợp đồng cho thuê, séc đã hủy hoặc bản sao kê của người thuê cho biết số tiền thuê đã trả 

    Báo cáo thế chấp thể hiện tiền gốc và lãi 

Tài sản 

 
 

   (Các) Bảng sao kê Ngân hàng  

   Cổ phiếu, Trái phiếu, Quỹ Tương hỗ, v.v. 

   Giá trị Tài sản 

   IRA’s & Keough’s 

   Quỹ Tín thác 

   (Các) Bảo hiểm Nhân thọ 

Bảo hiểm Sức khỏe 
   Bản sao cả hai mặt của tất cả các thẻ bảo hiểm y tế  

   Chỉ dành cho Nhà ở, bản sao hóa đơn bảo hiểm y tế và séc đã hủy 

v.2_06.2022 


