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LICENSING DIVISION (LD) 

Bảng Tính Tài Chánh 
Financial Worksheet 

 

Thu nhập không chỉ xác định việc hội đủ điều kiện. Mẫu đơn này giúp thẩm định khả năng của quý vị nhằm cung cấp 
đủ thu nhập để đáp ứng nhu cầu tài chánh gia đình của riêng quý vị.  
 
Nếu quý vị đang nộp đơn để trở thành một nhân viên chăm sóc họ hàng, mẫu đơn này cũng giúp chúng tôi xác định 
dịch vụ hỗ trợ tài chánh nào, nếu có, mà quý vị sẽ cần để thành công. 

 Thu nhập 

Liệt kê tất cả thu nhập ròng thường xuyên, bao gồm nhưng không giới hạn về lương, An Sinh Xã Hội, thất nghiệp, 
lương hưu và cấp dưỡng con.  
 
Liệt kê bất kỳ nguồn lực nào khác mà quý vị dựa vào để đáp ứng các chi phí của mình, bao gồm nhưng không giới hạn 
về các khoản chi trả của bộ lạc, cấp dưỡng gia đình và thừa kế.  

NGUỒN 
SỐ TIỀN HÀNG THÁNG 

SAU THUẾ 

            

            

            

            

Tổng Thu Nhập Hàng Tháng Sau Thuế:       

Chi Phí Không Tùy Ý Trung Bình 

Mục này là để hiểu các chi phí được yêu cầu của quý vị, không phải các chi phí tùy ý (không bắt buộc) của quý vị. 
 
Không bao gồm các chi phí cho trẻ em DCYF. 
 
Xin nhập số tiền đô la gần đúng được chi tiêu hàng tháng cho mỗi mục. Xin nhập 0 cho bất kỳ mục nào không thể áp 
dụng. 

CHI PHÍ HÀNG THÁNG SỐ TIỀN CHI PHÍ HÀNG THÁNG SỐ TIỀN 

Nhà ở (thế chấp hoặc thuê)       Giữ trẻ / đi học       

Chi phí hiệu dụng (bao gồm: nước, cống 
rãnh, rác, điện, điện thoại, khí đốt, 
internet, v.v.) 

      Cấp dưỡng con       

Thực phẩm (bao gồm: tạp phẩm và ăn 
ngoài) 

      Hóa đơn y tế       

Phương tiện đi lại (bao gồm: thẻ đi xe 
buýt, xe hơi, ATV và xe moóc/xe mô tô 
lưu động – các khoản chi trả hàng tháng, 
bảo hiểm và khí đốt) 

      

Các khoản chi trả của thẻ tín dụng       

Các khoản vay khác ngoài thế chấp / 
cho thuê 

      

Bảo hiểm (bao gồm: y tế, nha khoa, nhân 
thọ, v.v.) 

      
Các chi phí được yêu cầu khác (nêu 
rõ):        

      

 Tổng chi phí hàng tháng:       

Lấy tổng thu nhập hàng tháng trên đây trừ chi phí hàng tháng bắt buộc 
Tổng thu nhập tùy ý: 

      

Quý vị đã bao giờ nộp đơn xin phá sản không?  ☐ Có    ☐   Không; nếu có, xin giải thích loại hình phá sản được nộp 

đơn và thời điểm đã bị phá sản:        
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Quý vị hiện có đang nhận các khoản chi trả cấp dưỡng con của mình không?  ☐ Có    ☐ Không   ☐ N/A.  Nếu không, 

xin giải thích:        

Chữ ký 
 TÊN NGƯỜI NỘP ĐƠN A 

      

NGÀY SINH 

      

CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI NỘP ĐƠN A NGÀY 

      

TÊN NGƯỜI NỘP ĐƠN B 

      

NGÀY SINH 

      

CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI NỘP ĐƠN B NGÀY 

      

 


