
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** Danh sách này là một hướng dẫn cho các tài liệu quan trọng để thu thập cho con quý vị với nhu cầu chăm sóc sức 
khỏe đặc biệt nếu bạn sợ bị cấm túc hay di dời. Nó luôn luôn tốt hơn để giữ và thu thập nhiều tài liệu hơn những gì 
được đề nghị ở đây. Nếu bạn không chắc chắn tài liệu có hữu ích hay không, hãy giữ nó !! Nhiều giấy tờ có vẻ không 
quan trọng đối với bạn (biên lai hoặc giấy xuất viện), nhưng có thể quan trọng đối với việc nhập cư và nhiều mục đích 
khác. 

** Tìm hoặc tạo một nơi an toàn để bạn có thể sắp xếp và lưu trữ các bản sao và tài liệu gốc. Ví dụ, tạo một thư mục 
"phối hợp chăm sóc" hoặc sổ ghi chép, cất giữ an toàn hoặc trao cho người chăm sóc con bạn trong khi bạn bị cấm 
túc hoặc bị di dời. Đảm bảo gia đình và người chăm sóc khẩn cấp biết nơi lưu giữ tài liệu hoặc họ có một bản sao. 

** Tấm mẹo này không có mục đích tư vấn pháp lý. 
 

TÀI LIỆU ĐỂ SẮP XẾP: 

 Tạo bản sao của tất cả các tài liệu này và cung cấp cho người lớn đáng tin cậy hoặc tạo một thư mục hoặc sổ ghi chép cụ thể 
để giữ chúng 

 Tìm một địa điểm an toàn cho bản gốc 
 Đảm bảo gia đình và người chăm sóc khẩn cấp biết vị trí của bản gốc và bản sao 

o Giấy khai sinh 
• GHI CHÚ: Hãy cân nhắc đăng ký khai sinh con của bạn với quốc gia bản xứ tại lãnh sự quán Hoa Kỳ vì 

điều này có thể cấp cho họ quyền công dân và các lợi ích khác tại quốc gia của bạn để giúp gia đình bạn 
nếu bạn bị tách rời 

o Thẻ an sinh xã hội 
o Hộ chiếu (cũ, mới, của Hoa Kỳ hoặc bản xứ) 

• GHI CHÚ: Đảm bảo tất cả hộ chiếu hiện tại cho tất cả thanh viên trong gia đình 
• Hộ chiếu của Hoa Kỳ yêu cầu cả hai phụ huynh để ký đơn (DS-11) và trong một số trường hợp, yêu cầu 

cả hai phải ký xác nhận trước nhân viên hộ chiếu. Truy cập www.travel.state.gov để xem các mẫu đơn 
và cách nộp đơn khi một hoặc cả hai phụ huynh vắng mặt. 

o Bằng lái xe hoặc chứng minh nhân dân 
o Giấy chứng nhận kết hôn 

 
o o Bản sao của bất kỳ lệnh tòa nào như giám hộ, Giấy ủy quyền, nuôi dưỡng, nuôi con nuôi, nhận con nuôi, vv 

• Nếu luật sư hoặc cơ quan hỗ trợ pháp lý giúp với trường hợp này, hãy viết tên, địa chỉ, số điện thoại 
hoặc email của người đó để người chăm sóc khẩn cấp có thể liên lạc với họ nếu họ có thắc mắc về bất kỳ 
vấn đề nào liên quan đến vụ việc 
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o Bản sao hồ sơ, thông báo phê duyệt, thông tin điều kiện 
o Thông tin liên lạc của nhân viên về trường hợp 
o Lịch trình gia hạn / ủy quyền lại / đăng ký lại cho từng lợi ích công cộng 
o Nếu bạn thường xuyên sử dụng các hỗ trợ từ cộng đồng như bạn bè ba lô, tủ thức ăn, hỗ trợ nhà thờ hoặc 

chương trình giao thức ăn, hãy viết địa chỉ giao hàng hoặc lấy hàngvà thông tin liên lạc để người chăm sóc khẩn 
cấp có thể tiếp tục sử dụng chúng cho con bạn 

 

o Bản sao thẻ bảo hiểm y tế tư nhân, nha khoa và thị lực 
o Bản sao thẻ Medicaid 

• Thông tin về điều kiện và gia hạn và số liên lạc cho nhân viên có điều kiện 
o o Nếu bạn hoặc con bạn đến phòng y tế, phòng khám di động, hoặc các nhà cung cấp dịch vụ y tế khác 

không bảo hiểm, hãy viết thông tin về điều đó (địa chỉ, số điện thoại, lịch trình thăm khám) để người chăm 
sóc khẩn cấp có thể tiếp tục chăm sóc con em 

 

 

o Hồ sơ chung bao gồm chẩn đoán, kết quả thí nghiệm, hình ảnh 
o Hồ sơ chích ngừa 
o Danh sách nhà cung cấp và thông tin liên hệ 

• Viết ra tất cả các địa chỉ và số điện thoại cho tất cả các nhà cung cấp, như bác sĩ nhi khoa, bác sĩ 
chuyên gia, bác sĩ trị liệu, can thiệp sớm, cơ quan chăm sóc sức khỏe tại nhà (bao gồm quản lý 
trường hợp y tá giám sát, nhân viên lập kế hoạch và y tá và / hoặc người tham dự) 

o “Kế hoạch tại nhà” 
• Bản sao các kế hoạch chăm sóc đã được thực hiện bởi dịch vụ sức khỏe tại nhà hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe nào khác 
• Lịch trình hàng ngày / hàng tuần và hàng tháng của thuốc, thức ăn, đặt ống thông, truyền dịch, vv 

• Viết ra một lịch trình ngày điển hình (hoặc tuần hoặc tháng) để ai đó có thể làm theo và chăm sóc 
con bạn nếu bạn không ở đó 

o Danh sách thuốc 
• Viết tên thuốc, sức mạnh và liều lượng 
• Viết ra nơi (với địa chỉ và số điện thoại) và cách mỗi loại thuốc được nạp lại (bằng điện thoại, trực tiếp hoặc 

qua đường bưu điện) 
• Ngoài ra, hãy viết văn phòng của bác sĩ để liên lạc và cách thức làm (trực tiếp, qua điện thoại, fax 

hoặc email) 
• Nếu một số loại thuốc “không cần kê toa”, hãy viết nơi bạn mua chúng (ví dụ: amazon, walmart, vv), 

cách bạn mua (ví dụ: “mỗi tháng tôi mua một hộp 72”), chi phí tiêu biểu và cách bạn thanh toán (thẻ 
tín dụng, hỗ trợ từ cộng đồng, v.v.) 

o Danh sách thiết bị y tế lâu bền 
• Các loại thiết bị tại nhà, người cung cấp và dịch vụ thiết bị và thông tin liên lạc (tên liên hệ, địa chỉ, số 

điện thoại, email hoặc fax) 
• Viết ra ước tính tốt nhất về lần cuối cùng loại thiết bị này được đặt hàng (ngày hoặc tuổi của trẻ) và 

từ bác sĩ nào để người chăm sóc khẩn cấp có thể theo dõi khi nào cần thiết bị y tế lâu bền và yêu cầu 
đặt hàng và thư cần thiết về mặt y tế 
• GHI CHÚ: Đối với thiết bị được thuê, bạn có thể gọi cho nhà cung cấp để xác nhận xem thiết 

bị được thuê hay sở hữu bởi bạn, người đã đặt mua nó và các chi tiết khác 

LỢI ÍCH CÔNG CỘNG (ĐỊA PHƯƠNG, NHÀ NƯỚC VÀ CHÍNH PHỦ) NHƯ SNAP (TEM THỰC PHẨM), TANF, 
AN NINH XÃ HỘI (SSI / SSDI), SỰ HỖ TRỢ TỪ CỘNG ĐỒNG, VV. 

BẢO HIỂM SỨC KHỎE 

HỒ SƠ BỆNH ÁN 
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o Danh sách vật dụng 

• Viết ra tất cả các loại vật tư y tế 
• Viết tên của các công ty cung cấp dịch vụ y tế với tên của người liên hệ hoặc nhân viên cụ thể và thông tin 

liên lạc (địa chỉ, số điện thoại, email hoặc fax) 
• Thông tin về đặt hàng / đặt hàng lại: 

• Mốc thời gian làm đầy (bao lâu đặt hàng và khi nào) 
• Cách thức đặt hàng (nhà cung cấp gọi đến hay tôi gọi đến nhà cung cấp vào ngày nhất định) 
• Cách thức vận chuyển/ nhận hàng (ví dụ: giao hàng qua đường bưu điện, tôi đi nhận hàng hoặc chuyển phát 

nhanh) 
• Viết ra cách thức thanh toán cho mặt hàng: Bảo hiểm, Medicaid, tư nhân? 

• Viết ra bất kỳ vật dụng nào không được bảo hiểm mà bạn tự mua và ở đâu hoặc mua như thế nào 
• Ví dụ, tôi mua Desitin 40% sức mạnh tối đa (4 đơn đặt hàng 6 hộp) từ Amazon Prime mỗi tháng 

với giá 36 Đô trên thẻ tín dụng Visa của tôi 
o Liệu pháp trị liệu, hoạt động hoặc các dịch vụ khác 

• Viết ra loại liệu pháp trị liệu hoặc dịch vụ mà con bạn tham gia ngoài trường (ví dụ như vật lý trị liệu, trị 
liệu bằng hippotherapy, âm nhạc hoặc nghệ thuật trị liệu, thể thao thích ứng, v.v.) 
• Liệt kê tên của nhà trị liệu hoặc nhà cung cấp, địa chỉ, số điện thoại hoặc email, lịch trình thăm khám, cách trị 
liệu hoặc dịch vụ được thanh toán (bảo hiểm, Medicaid, tư nhân hoặc hỗ trợ cộng đồng) và khi nào được thanh 
toán, và ai, nếu có, ra lệnh cho liệu pháp hoặc dịch vụ 

 

o Tài liệu 504 hoặc IEP (Kế hoạch Giáo dục Cá nhân hóa) 
• Bản sao của kế hoạch IEP hoặc 504 hiện tại 
• Bản sao các IEP trước đây hoặc kế hoạch 504 (để cung cấp lịch sử) bao gồm bất kỳ tài liệu “xem xét và sửa 

đổi” (thay đổi hoặc bổ sung cho kế hoạch 
o Hồ sơ thường trực trường học 

• Bản sao của bất kỳ và tất cả các hồ sơ từ hồ sơ thường trực trường học về điều kiện cho việc giáo dục đặc 
biệt và các dịch vụ liên quan 

o Tên và thông tin liên lạc của các nhóm làm kế hoạch IEP hoặc 504 
• Quản trị viên cho giáo dục đặc biệt ở trường (thường là hiệu phó) 
• Quản lý hồ sơ (giáo viên giáo dục đặc biệt) 
• Giáo viên giáo dục phổ thông 
• Các nhà trị liệu, chuyên gia tâm lý, hành vi và các giáo viên chuyên ngành khác 

o Bản sao kế hoạch y tế trường học 
• Nếu con bạn tham gia chương trình sức khỏe đặc biệt cho trường học (ví dụ, 
• Tên và thông tin liên lạc của y tá trường học 

 

o Đảm bảo gia đình có bản sao số “A #” hoặc số đăng ký người nước ngoài để họ có thể theo dõi bạn nếu bị ICE giữ lại 
o Nếu thành viên gia đình “visa không có hiệu lực” ngay bây giờ, hãy giữ bản sao tình trạng cũ (ví dụ: nếu đã 

nhập cảnh với visa du lịch hiện đã hết hạn, hãy sao chép visa và I-94 được sử dụng để vào Hoa Kỳ) 
o Bản sao đơn, thông báo chấp thuận và bất kỳ thông tin liên lạc nào từ nhập cư (USCIS, CBP hoặc ICE) và Tòa 

án xuất nhập cảnh 

HỒ SƠ BỆNH ÁN, tiếp tục: 

TÀI LIỆU NHÀ TRƯỜNG 

BẢN SAO CỦA TÌNH TRẠNG DI TRÚ, NẾU CÓ, CỦA 
CÁC THÀNH KHÁC TRONG VIÊN GIA ĐÌNH 
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o Thông tin về gia đình và người thân: ảnh, số điện thoại, địa chỉ (thư và email) 
o Thông tin cho biết bạn đã sống ở Mỹ bao lâu 

• Mục tiêu: Cho sở di trú thấy “sự hiện diện” của bạn ở Hoa Kỳ 
• Có thể cần phải cho biết bạn đã sống ở Hoa Kỳ bao lâu. 
• Có thể cần chứng minh rằng bạn chưa bao giờ rời Hoa Kỳ hoặc đã ở lại Hoa Kỳ "liên tục" 

• Mục tiêu: Cho sở di trú thấy Hoa Kỳ là ngôi nhà vĩnh viễn của bạn, bạn hòa nhập vào cộng đồng và bạn có 
“đạo đức tốt” 

• Ví dụ: bản sao hợp đồng cho thuê, thế chấp, hóa đơn, bảng lương, hồ sơ tình nguyện, thuế, hợp 
đồng, v.v. 

NHỮNG HỒ SƠ QUAN TRỌNG KHÁC 
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