
 Miles of Smiles, Inc. 
Bắt buộc hoàn thành cả hai mặt mẫu đơn 

Tên bệnh nhân____________________________________________________________________Hôm nay ngày________________________ 
Địa chỉ_________________________________________________________Thành phố____________________Bang________Mã số_____ 
Điện thoại nhà___________________Trường______________________Giáo viên _______________Thời gian ăn trưa___________ 
Ngày sinh________________ Năm______ Anh sinh xã hội #_______________________ Giới tính   Nam  Nữ  (khoanh chọn 1) 
Trợ cấp y tế trẻ em Medicaid # ____________________________________________ Thông tin trợ cấp_________________________ 
Dân tộc (khoanh chọn 1)      Caucasian      American Indian     African American     Asian     Hispanic     Other_____ 
Liên lạc khẩn cấp___________________________________________ Điện thoại di động # ______________________________________ 
Tên bác sĩ _______________________________________________ Điện thoại # ______________________________________ 

Tên phụ huynh/người giám hộ___________________________________________Mối quan hệ với bệnh nhân________________ 
Ngày tháng năm sinh _____________ Phúc lợi xã hội #_________________________E-mail__________________________ 
Địa chỉ _______________________________________________ Thành phố____________________ Bang______ Mã vùng_______ 
Điện thoại nhà______________________________ Điện thoại nơi làm việc ____________________Nơi làm việc_________________ 
 

Vui lòng đánh dấu vào bất kì bệnh nào dưới đây mà con quý vị đã từng hoặc đang mắc phải: 
 
 Bệnh về tim/mạch máu  Hen suyễn  Bệnh về thận   Ung thư/Bạch cầu  
  Tim thổi    Có yêu cầu khám trước không?  Tiểu đường  Động kinh/co giật 
 Thiếu máu  Sốt thấp khớp   Bệnh về gan   Chảy máu 
 ADHD   Khuyết tật trí não  Khuyết tật thể chất  Khác ______________ 
 
Vui lòng đánh dấu vào bất kì loại thuốc nào mà con quý vị bị dị ứng hoặc đã bị phản ứng phụ từ trước: 
 Aspirin  Gây mê cục bộ   Penicillin  Nhựa mủ(Bong bóng, Găng tay, cao su, ….) 
 Erythromycin  Khác ___________________________________ 
Có phải con quý vị đang sử dụng thuốc?  Có  Không 
Nếu có, liệt kê các loại thuốc và nguyên nhân sử dụng _______________________________________________________________ 
Có phải con quý vị đã gặp bác sĩ nha khoa trước đó?  Có  Không 
Nếu có, ghi tên bác sĩ? ____________________________________________ Tên? ________________________________________________ 
Có phải hiện tại con quý vị đang đau răng?  Có  Không  
Nếu có, đau trong bao lâu?     Vài ngày       Vài tuần         Vài tháng 
 
 

Tiểu sử khám nha khoa/sức khỏe 

Tôi đồng ý cho các nha sĩ và nhân viên phụ trợ để chụp X-Quang vùng miệng cho con mình , đồng thời cung 
cấp sự chăm sóc mà nha sĩ thấy cần thiết để điều trị bệnh răng miệng của cháu.  Tôi sẽ nhận thông tin tư vấn 
về những điều cần thiết cho sức khỏe răng miệng của cháu. 
 
Tôi cũng cho phép công khai thông tin cho toàn bộ tiền bảo hiểm được áp dụng. 
 

Vui lòng đánh dấu bất kì thủ tục nào quý vị không mong muốn phải hoàn tất 
trong chương trình của chúng tôi: 
 Kiểm tra   Dùng chất trám  Nhổ răng  Chụp X-quang  Điền mẫu đơn  
 Lấy tủy răng   Vệ sinh răng   Trám răng  Đặt bộ giữ khoảng  
 Áp dung dịch Clo  Khác______________________________ 
 
___________________________________________________ _________________ _________________________________________ _______________ 
Chữ kí bệnh nhân hoặc phụ huynh hoặc người giám hộ Ngày          Chữ kí nha sĩ                Ngày  
 
 
Chúng tôi sẽ không thể xem xét con quý vị nếu như cả hai mặt của mấu đơn không được hoàn thành và tất cả ba 
dòng chữ kí đều không được kí (1 chữ kí ở mặt trước) Vui lòng hoàn thành mặt sau của mẫu đơn  (thêm 2 

chữ kí ở mặt sau)       Lật qua  

     

 

1 



 *** Chúng tôi sẽ không thể xem xét con của quý vị nếu cả hai mặt 
của mẫu đơn không được hoàn thành và cả ba dòng chữ kí đều 

không được kí.*** 
 

Chương trình nha khoa di động 2011 
Kê khai thu nhập để tiếp nhận các dịch vụ — 200% Khai báo mức độ nghèo liên bang 
 
Quý vị bắt buộc phải cung cấp mức thu nhập gia đình để đủ điều kiện cho việc chăm sóc 
răng miệng miễn phí từ công ty Miles of Smiles.  
 
Liệt kê tên tất cả các 
thành viên trong gia 
đình 

Lương thu nhập 
hàng tháng (trước 
khi khấu trừ) 

Phúc lợi hàng tháng, 
Hỗ trợ trẻ em, 
Tiền cấp dưỡng 

Các khoản thanh 
toán hàng tháng từ 
lương về hưu, nghỉ 
hưu, phúc lợi xã hội. 

Các khoản thu nhập 
hàng tháng khác 

 $ $ $ $ 
 $ $ $ $ 
 $ $ $ $ 
 $ $ $ $ 
 
 
Chữ kí thành viên lớn hơn 18 tuổi của hộ gia đình 
______________________________________________________ 
 
Tôi xác nhận răng tất cả các thông tin ở trên là đúng và chính xác ở thời điểm hiện 
tại. Tôi hiểu rằng việc khai thông tin không chính xác có thể khiến tôi bị truy tố 
theo luật Tiểu bang và Liên bang  
 
Quy định  của HIPPA: (Tờ hiệu đính) 
 
Chúng tôi được yêu cầu bởi luật pháp để cung cấp cho quý vị bản sao quy định của 
HIPPA và nhận lại văn bẳng xác nhận rằng quý vị đã nhận được sao quy định.   
 
Tôi, ____________________________________, xác nhận rằng tôi đã nhận được bản sao Thông 
báo thi hành quyền riêng tư.  
 

Chữ kí bố mẹ/Người giám hộ hợp pháp/Đại diện bệnh nhân 
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Chữ kí yêu cầu 


