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Mẫu đơn này được sử dụng để xác định danh tính của quý vị để quý vị có thể tạo tài khoản trực tuyến trên MNsure.org. 
Xin quý vị chỉ sử dụng mẫu đơn này nếu quý vị không thể tạo tài khoản trực tuyến. Xin đừng gửi tài liệu gốc của    
quý vị. 

Phần bắt buộc phải điền được đánh dấu bằng một dấu sao (*) 

Người yêu cầu tài khoản MNsure 

Tên*     Tên đệm Họ* 

Địa chỉ*  Số căn hộ 

Thành phố* Tiểu bang* Mã ZIP * 

Ngày sinh* Số điện thoại 

Tôi cho phép thông tin đăng nhập tài khoản của tôi được gửi đến:* (chọn một): 

Địa chỉ tôi ghi ở trên. 

Địa chỉ email của tôi:  

Địa chỉ email của người trợ giúp MNsure của tôi: 

Lựa chọn 1: Nộp một tài liệu 

 Bằng lái xe hiện tại được cấp bởi tiểu bang hoặc lãnh thổ 

Thẻ căn cước do chính phủ cấp hoặc thông hành  

Thẻ căn cước phụ thuộc quân nhân 

Tài liệu bộ lạc người Mỹ bản địa 

Thẻ căn cước quân nhân Hoa Kỳ hoặc hồ sơ nhập ngũ 

Thẻ căn cước của Cảnh sát biển Hoa Kỳ 

Thẻ ghi danh cử tri 

Lệnh Giám sát (Mẫu ICE I-220B) 

Thẻ Thường Trú Nhân 

Tôi không có các tài liệu trên (xem Lựa chọn 2 ở dưới) 

Đơn Yêu Cầu Tài Khoản 

Chọn một tài liệu quý vị nộp với mẫu đơn này. (Xem Lựa chọn 2 nếu quý vị không có những tài liệu này.)



Đơn Yêu cầu Tài khoản MNsure 
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Lựa chọn 2: Nộp hai tài liệu 
Nếu quý vị không có tài liệu nào trong Lựa chọn 1, xin chọn hai tài liệu quý vị nộp với mẫu đơn này. 

Giấy khai sinh 

Giấy ly dị 

Thẻ làm việc 

Bằng tốt nghiệp trung học hoặc đại học (bao gồm bằng tương đương trung học) 

Giấy hôn thú 

Chứng thư sở hữu hoặc quyền sở hữu bất động sản 

Thẻ an sinh xã hội 

Thẻ căn cước của trường (có ảnh và tên) 

Hồ sơ Đến/Đi (Mẫu I-94 / I-94A) 

Giấy báo Trình diện (Mẫu I-385) 

Giấy báo Hầu Tòa (Mẫu I-862) 

Hồ sơ người nước ngoài cò thể bị trục xuất và không được chấp nhận 

Chữ ký và Ngày 
Tôi xác nhận rằng tất cả các thông tin và tài liệu được cung cấp là đúng và chính xác theo sự hiểu biết tốt nhất 
của tôi. Tôi hiểu việc cung cấp thông tin sai lệch có thể khiến tôi phải chịu hình phạt theo Đạo luật Khai gian của 
Minnesota, Đạo luật Khai gian Liên bang hoặc các luật áp dụng khác. 

Chữ ký*  Ngày* 

Gửi mẫu đơn này và (các) tài liệu được chọn tới: 

MNsure Account Creation 
355 Randolph Ave, Suite 100 
St. Paul, MN 55102 

Chính sách bảo mật 

Để tạo một tài khoản trực tuyến qua việc gửi tài liệu nhận dạng, MNsure thu thập thông tin có trong các tài liệu trên để 
xác định danh tính của quý vị. Về mặt pháp lý, quý vị không bắt buộc phải cung cấp thông tin này, tuy nhiên quý vị sẽ 
không tạo tài khoản MNsure nếu không có thông tin. Cung cấp thông tin sai lệch là vi phạm pháp luật và có thể khiến 
quý vị phải chịu hình phạt hình sự hoặc dân sự. Dữ liệu này sẽ được sử dụng trong MNsure bởi các nhân viên mà công 
việc đòi hỏi truy cập một cách hợp lý và thông tin sẽ chỉ được chia sẻ với các cá nhân được luật pháp tiểu bang hoặc 
liên bang cho phép. Các cá nhân này có thể bao gồm cơ quan công lực và các cơ quan kiểm toán liên bang và tiểu 
bang. Nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến thông lệ bảo mật và điều khoản sử dụng của MNsure, xin truy cập 
https://www.mnsure.org/resources/terms-conditions.jsp. 

https://www.mnsure.org/resources/terms-conditions.jsp


Đơn Yêu cầu Tài khoản MNsure 
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Để tiếp cận các hình thức của ấn phẩm này hoặc được hỗ 
trợ với việc tiếp cận công bằng bổ sung đối với các dịch vụ 
nhân sự, xin viết thư cho AEO@MNsure.org, gọi 855-366-
7873 (Trung tâm liên hệ của MNsure) hoặc sử dụng dịch 
vụ chuyển tiếp ưa thích của quý vị. 


	Đơn Yêu Cầu Tài Khoản
	Người yêu cầu tài khoản MNsure
	Lựa chọn 1: Nộp một tài liệu
	Lựa chọn 2: Nộp hai tài liệu
	Chữ ký và Ngày
	Chính sách bảo mật


	Your assister's email address: 
	Ho: 
	Tên: 
	Tên đệm: 
	Địa chỉ: 
	Thành phố: 
	Tiểu bang: 
	Số căn hộ: 
	Mã ZIP: 
	Ngày sinh: 
	Số điện thoại: 
	Địa chỉ tôi ghi ở trên: 
	Tôi cho phép thông tin đăng nhập tài khoản của tôi được gửi đến: Off
	Chọn một tài liệu quý vị nộp với mẫu đơn này: Off
	Ngày: 
	Giấy khai sinh: Off
	Giấy ly dị: Off
	Thẻ làm việc: Off
	Bằng tốt nghiệp trung học hoặc đại học (bao gồm bằng tương đương trung học): Off
	Giấy hôn thú: Off
	Chứng thư sở hữu hoặc quyền sở hữu bất động sản: Off
	Thẻ an sinh xã hội: Off
	Thẻ căn cước của trường (có ảnh và tên): Off
	Hồ sơ Đến/Đi (Mẫu I-94 / I-94A): Off
	Giấy báo Trình diện (Mẫu I-385): Off
	Giấy báo Hầu Tòa (Mẫu I-862): Off
	Hồ sơ người nước ngoài cò thể bị trục xuất và không được chấp nhận: Off


