Cách chuẩn bị cho cuộc hẹn qua điện thoại của quý vị
Nhân viên hỗ trợ đăng ký luôn sẵn sàng trợ giúp quý vị đăng ký và hiểu rõ về chương trình bảo
hiểm y tế của quý vị. Bảng danh mục này sẽ giúp quý vị chuẩn bị cho cuộc hẹn qua điện thoại,
đồng thời để xác minh tình trạng hội đủ điều kiện và điền đơn đăng ký của quý vị.
•

Thông tin Nhận diện Cá nhân: CHỈ CẦN MỘT trong những giấy tờ sau đây cho mỗi
người nộp đơn.

•

o

Bằng Lái xe

o

Hộ chiếu

o

ID của Tiểu bang

o

Thẻ Thường trú hoặc Tạm trú

o

Thẻ ID của San Francisco

o

Thẻ ID của Nước ngoài

Bằng chứng cư trú tại San Francisco: CHỈ CẦN MỘT trong những giấy tờ sau đây. Các
chứng từ phải có tên của quý vị và đề ngày trong vòng 45 ngày kể từ ngày nộp đơn.
o

Hợp đồng thuê mướn nhà

o

Phiếu Lương Hiện tại

o

Hóa đơn điện nước

o

Bản đăng ký DMV

o

Bằng Lái xe hoặc Thẻ ID của

o

Bản sao kê của Ngân hàng

Tiểu bang
•

Bằng chứng Thu nhập của Hộ gia đình: Bản sao mới nhất của một trong những chứng
từ sau đây cho MỖI thành viên trong gia đình, nếu có. Các chứng từ phải có tên của quý
vị và đề ngày trong vòng 45 ngày kể từ ngày nộp đơn.
o

Phiếu Lương

o

Tờ khai Thuế 2019

o

Thư thông báo trợ cấp phúc lợi (ví dụ: thất nghiệp, trợ cấp an sinh xã hội, bồi
thường tai nạn lao động, v.v.)

o

Tự kinh doanh: Tờ khai Thuế năm 2019 với Biểu thuế thích hợp hoặc Báo
cáo Lãi và Lỗ trong ba tháng qua

•

Bằng chứng về Tài sản: Bản sao mới nhất của một trong những chứng từ sau đây cho

MỖI thành viên trong gia đình, nếu có. Chứng từ phải có tên của quý vị và đề ngày trong
vòng 45 ngày kể từ ngày nộp đơn.

o

Bản sao kê đầy đủ của ngân hàng

o

xác nhận cổ phiếu/quỹ tương hỗ

