
APLIKASYON SA TULONG PINANSIYAL VMC/OCH/SLRH Medical Record Number: 
IMPORMASYON NG APLIKANTE 

1. Residente ng Santa Clara County? 
□ Oo / □ Hindi

2. Kasarian 3. Legal na Pangalan (Apelyido, Pangalan, Gitnang Pangalan) 4. Pangalan ng Ina sa Pagkadalaga 5. Asawa / Kinakasama 6.Gustong Wika?

7. Address Zip 8. Telepono 
1) 2)  

9. Email Address

10. SSN (PASYENTE) 11. SSN (ASAWA / KINAKASAMA) 12. Mamamayan
ng U.S.?

□ Oo / □ Hindi

13. May katayuang permanenteng paninirahan? □ Oo / □ Hindi
Kung oo, Gaano katagal? Tagal:   Taon Buwan

14. Beterano ng U.S.?
□ Oo / □ Hindi

KATAYUAN NG SAMBAHAYAN NG PAMILYA 

15. Ilista ang pangalan ng lahat ng kasapi sa inyong sambahayan at pamilya, at ang kanilang relasyon sa iyo. Mangyaring Idagdag ang iyong sarili. Mangyaring lagyan ng tsek ang kahon (□) kung isinama mo siya
sa form ng balik sa buwis o tax return.

PANGALAN Petsa ng 
Kapanganakan 
(Buwan/Araw/Taon) 

KAUGNAYAN PANGALAN Petsa ng 
Kapanganakan 
(Buwan/Araw/Taon) 

KAUGNAYAN 

(□) (□)
(□) (□)
(□) (□)

PINAKABAGONG TRABAHO AT HANAP-BUHAY 
16. Employer ng Pasyente: 17. Numero ng Telepono sa Pakikipag-ugnayan 18. Kung Nagtatrabaho sa Sarili, Pangalan ng Negosyo

19. Employer ng Asawa: 20. Numero ng Telepono sa Pakikipag-ugnayan 21. Kung Nagtatrabaho sa Sarili, Pangalan ng Negosyo

22. Petsa ng Pagsisimula: 23. Petsa ng Pagtatapos: 24. Ang Trabaho ay
Pangkasalukuyan: □ Oo / □ Hindi

25. May Kapansanang inaasahan na tatagal ng hindi bababa sa 12 buwan? □ Oo / □ 
Hindi

IMPORMASYON NG SAKLAW SA SEGURO 
26. May Seguro sa Kalusugan: □ Oo / □
Hindi

Numero ng Pakikipag-ugnayan sa Seguro:  27. Ang mga pinsala mo ba ay sanhi ng isang ikatlong 
partido (tulad ng pagka-aksidente mula sa sasakyan o 
pagkadulas at pagkahulog)? □ Oo / □ Hindi ( 

28. Mayroon ka bang ibang seguro na maaaring mailapat
bilang auto policy)? □ Oo/ □ Hindi 

Pangalan ng Seguro: 
KASALUKUYANG BUWANANG KITA 

Mga Pinagkukunan ng Buwanang Kita Pasyente Asawa Iba pa 30. Mayroon ka bang Doktor sa Pangunahing Pangangalaga (PCP) sa
isang klinika ng komunidad?
Kung Oo, ano ang pangalan ng iyong PCP (Doktor ng Pangunahing 
Pangangalaga)?   
Mayroon ka bang Doktor sa Pangunahing Pangangalaga (PCP) sa 
VMC? Kung Oo, ano ang pangalan ng iyong PCP (Doktor ng 
Pangunahing Pangangalaga)? . 

29a) KABUUANG BAYAD (buwis at iba pang mga kaltas) $ $ $ 
29b) Kita mula sa Pagpapatakbo ng Negosyo (kung Nagtatrabaho sa Sarili) $ $ $ 
29c) Iba pang Kita: $ $ $ 
29d) Interes at mga Dibidendo $ $ $ 
29e) Mula sa Real Estate o Personal na Ari-arian $ $ $ 
29f) Social Security $ $ $ For Office Use Only 
29g) Iba pa (tukuyin): $ $ $ Total Income Gross: 
29h) Sustento o Mga Kabayarang Suportang Natanggap $ $ $ Frequency 
29i) Idagdag ang mga halaga sa kanang hanay mula sa linya (29a) hanggang 

sa (29h) 
$ $ $ □ Weekly □ Bi-Weekly

29j) Sustento o Mga Kabayarang Suporta na Ibinayad $ $ $ □ Semi-Monthly □ Monthly
29k) Ibawas ang linya (29j) mula sa linya (29i). Ito ang iyong Kasalukuyang 

Buwanang Kita. 
$ $ $ Family Size: Final FPL: 

29l) KABUUANG KITA MULA SA LAHAT NG HANAY linya 29k $ 
LAGDA 

Dinedeklara ko sa ilalim ng multa ng perjury na ang impormasyong ibinigay ko sa itaas ay totoo at kumpleto. Nauunawaan ko na dapat kong abisuhan ang County of Santa Clara Health System (CSCHS) ng 
anumang pagbabago sa aking paninirahan, katayuang pinansiyal, laki ng sambahayan, at/o pagiging nararapat para sa pagsasaklaw ng seguro sa loob ng animnapu't  (60) araw o sa susunod na punto ng serbisyo, 
alinman ang mas maaga.  Pumapayag akong ilabas ang aking  pangkalusugang talang impormasyon upang makatanggap ng pakikipagtulungang pangangalagang pangkalusugan sa mga tagapaglaan na kakontrata 
ng County ng Santa Clara, pati na sa Santa Clara County Social Services Agency (SCCSSA) para sa layuning pagtukoy sa pagiging nararapat para sa Medi-Cal at pagbabahagi ng impormasyon tungkol sa katayuan 
ng aking Medi-Cal. Pinahihintulutan ko ang CSCHS na humiling ng ulat sa kredito at/o patotohanan ang anuman sa impormasyon sa itaas na sa palagay nito ay kailangan. 
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TL-7521c, Translated by Transperfect 1/24/2023 

 

TANDAAN: Upang maging kwalipikado para sa pangangalaga sa kawanggawa o may diskwentong 
pangangalaga sa ilalim ng Healthcare Access Program (HAP) ng County of Santa Clara Health System 
(CSCHS), dapat mong gawin ang lahat ng makatwirang pagsisikap na isumite ang iyong Aplikasyon para 
sa Tulong Pinansyal sa CSCHS sa loob ng 180 araw mula sa petsa ng iyong unang billing statement para 
sa isang partikular na yugto ng pangangalaga. Kung isusumite mo ang iyong aplikasyon pagkatapos ng 
180 araw na takdang panahon na ito, dapat mong ipaliwanag kung bakit may magandang dahilan para 
sa pagkaantala gamit ang espasyo sa ibaba. Maaari kang magsumite ng mga karagdagang dokumento 
bilang suporta sa iyong paliwanag. Maaari ring makipag-ugnayan sa iyo ang CSCHS upang humiling ng 
karagdagang impormasyon. Kung mayroon kang mga tanong o kailangan mo ng tulong sa pagsagot sa 
form na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa Patient Access Department sa pamamagitan ng telepono 
sa (866) 967-4677 (TTY: 711) (8am hanggang 5pm, Lunes hanggang Biyernes) o nang personal sa 770 S. 
Bascom Avenue, San José, CA 95128 (8am hanggang 4:30pm, Lunes hanggang Biyernes). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinatutunayan ko na totoo at tama ang impormasyong ibinigay ko.  

_____________   _______________________________________ 
Petsa    Lagda 


	FAA 2022 (Tagalog)
	FAA Backer 2023 (Tagalog)

	Oo: Off
	Hindi: Off
	2 Kasarian 3 Legal na Pangalan Apelyido Pangalan Gitnang Pangalan: 
	undefined: 
	4 Pangalan ng Ina sa Pagkadalaga: 
	5 Asawa  Kinakasama: 
	6Gustong Wika: 
	7 Address Zip: 
	9 Email Address: 
	Oo_2: Off
	Hindi_2: Off
	Oo_3: Off
	Hindi_3: Off
	Taon: 
	14 Beterano ng US Oo  Hindi: 
	undefined_3: Off
	undefined_4: Off
	kung isinama mo siya: Off
	fill_31: 
	undefined_5: Off
	KAUGNAYAN: 
	fill_32: 
	undefined_6: Off
	KAUGNAYAN_2: 
	fill_33: 
	undefined_7: Off
	KAUGNAYAN_3: 
	fill_34: 
	undefined_8: Off
	KAUGNAYAN_4: 
	fill_35: 
	undefined_9: Off
	KAUGNAYAN_5: 
	fill_36: 
	undefined_10: Off
	KAUGNAYAN_6: 
	16 Employer ng Pasyente: 
	18 Kung Nagtatrabaho sa Sarili Pangalan ng Negosyo: 
	19 Employer ng Asawa: 
	21 Kung Nagtatrabaho sa Sarili Pangalan ng Negosyo: 
	Oo_4: Off
	undefined_11: Off
	Oo_5: Off
	Hindi_4: Off
	Oo_6: Off
	undefined_12: Off
	undefined_13: Off
	undefined_14: Off
	Oo_7: Off
	Hindi_5: Off
	28 Mayroon ka bang ibang seguro na maaaring mailapat bilang auto policy Oo Hindi: 
	Pasyente: 
	Asawa: 
	Iba pa: 
	29a: 
	29b: 
	Kita mula sa Pagpapatakbo ng Negosyo kung Nagtatrabaho sa Sarili: 
	fill_49: 
	fill_50: 
	fill_51: 
	Pangangalaga: 
	29c: 
	fill_54: 
	fill_55: 
	fill_56: 
	29d: 
	Interes at mga Dibidendo: 
	fill_59: 
	fill_60: 
	fill_61: 
	Pangunahing Pangangalaga: 
	29e: 
	Mula sa Real Estate o Personal na Ariarian: 
	fill_63: 
	fill_64: 
	fill_65: 
	29f: 
	fill_68: 
	fill_69: 
	fill_70: 
	29g: 
	Iba pa tukuyin: 
	fill_73: 
	fill_74: 
	fill_75: 
	Total Income Gross: 
	29h: 
	fill_77: 
	fill_78: 
	fill_79: 
	Frequency: 
	29i: 
	undefined_15: Off
	undefined_16: Off
	fill_82: 
	fill_83: 
	fill_84: 
	Weekly BiWeekly: 
	29j: 
	fill_87: 
	fill_88: 
	fill_89: 
	SemiMonthly: Off
	Monthly: Off
	29k: 
	fill_91: 
	fill_92: 
	fill_93: 
	Family Size: 
	Final FPL: 
	29l: 
	Text1: 
	Date3_af_date: 
	Date4_af_date: 
	Date5_af_date: 
	Date6_af_date: 
	Date8_af_date: 
	Date9_af_date: 
	Date10_af_date: 
	Date11_af_date: 
	Date12_af_date: 
	Date13_af_date: 
	Text14: 
	Date15_af_date: 
	Date16_af_date: 
	Date17_af_date: 
	Date18_af_date: 
	Date19_af_date: 
	Date7_af_date: 
	Date2_af_date: 
	Bascom Avenue San José CA 95128 8am hanggang 430pm Lunes hanggang Biyernes: 


