TỜ KHAI XIN TRỢ GIÚP
(Mẫu

A12 – V7: Áp dụng cho các đối tượng xin trợ giúp khẩn cấp)

Kính gửi:

- Quỹ Từ Thiện & BTXH Trăng Khuyết
- Trung tâm QL & HT Người Vô Gia Cư (HHC)
- Các Mạnh thường quân và Nhà hảo tâm,

Thông qua tờ khai này, tôi xin chia sẻ thành thật về cuộc đời mình và rất mong nhận được sự trợ
giúp với các mong muốn cụ thể như sau:
Xin được về ở trong Mái ấm (để có bữa ăn, chỗ ở và người chăm sóc đến cuối đời);
Xin giúp Gạo và thực phẩm hàng ngày;
Xin giúp BHYT hoặc thuốc chữa bệnh;
Xin giúp Mai táng, hòm và hỏa táng khi qua đời;
Xin giúp đỡ khác (ghi rõ)……………………………………………..
PHẦN I: THÔNG TIN TỰ KHAI CỦA NGƯỜI XIN TRỢ GIÚP:
1.

Họ và tên (theo CMND):….................…………….…. ….Năm sinh:….…...Giới tính:……….….

2.

CMND số:…..................................... Ngày cấp …./…../…. Nơi cấp:…………………...................

3.

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………...………………………

4.

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………

5.

Tôn giáo hoặc niềm tin tôn giáo đang theo (nếu có): ………………………………..………..…….

6.

Ông/Bà có đang được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa
phương hoặc tổ chức cứu trợ cộng đồng nào không?
Không
Có
(Nếu có, ghi rõ chế độ: ………………….…….. Mức trợ cấp hàng tháng: ………… …..……)

7.

Ông/Bà có đang phải điều trị về bệnh phong, bệnh lao, nhiễm HIV hoặc vết thương mở (vết
thương hở) trên cơ thể nào không?
Không
Có

8.

Ông/Bà có đang bị khuyết tật cơ thể hoặc bệnh lý về tâm thần nào không?
Không
Có
(Nếu có, ghi rõ dạng khuyết tật/bệnh lý:…………….…… ….………. Mức độ: ……...……..)

9

Bản thân Ông/Bà còn có thể tự phục vụ được các sinh hoạt hàng ngày không?
Không
Có
(Nếu không, ghi rõ lý do và những khó khăn………………
……………….………………….…)

10.

Ông/Bà đã từng lập gia đình lần nào chưa?
Chưa
Có
(Nếu có, ghi rõ về lý do không thể chung sống:…………….…..…………………………………)

11.

Hiện tại, Ông/Bà còn đang có con hoặc cháu ruột nào trên 18 tuối không?
Không
Có
(Nếu có, ghi rõ về lý do không thể chung sống:…………….….……….…………………………)

12.

Ông/Bà có đang sở hữu nhà, đất hoặc tài sản khác giá trị trên 10 triệu đồng?
Không
Có
(Nếu có, ghi rõ thông tin tài sản và người đang được giao quản lý thay thế………………. ………)

13.

Quá trình mưu sinh (kiếm sống) của bản thân Ông/Bà những năm gần đây như thế nào?
Công việc hiện tại:…………………………………..…. Thu nhập TB tháng:………………………..
Lưu ý: Nếu Ông/Bà đang thất nghiệp hoặc không còn sức lao động, vui lòng ghi rõ công việc cuối cùng đã làm trước đây

14.

Vì sao Ông/Bà phải xin trợ giúp từ cộng đồng thay vì sự giúp đỡ từ gia đình hoặc người thân?
(Ghi rõ lý do: …………………………….…………………………..……………………………………..)

15.

Ông/Bà đã từng đóng góp cho cộng đồng hoặc làm việc thiện bao giờ chưa?

Chưa

Có

Ví dụ: Thiện nguyện, từ thiện, hiến máu…..vv………HOẶC BẤT CỨ VIỆC GÌ MÀ ÔNG/BÀ COI ĐÓ LÀ VIỆC THIỆN

(Nếu có, ghi rõ những việc thiện đã làm trong quá khứ:………………….…….………..………….)
16.

Nguyện vọng hoặc ước muốn cuối cùng trong cuộc đời (trước khi nhắm mắt) của Ông/Bà là gì?
(Nếu có, ghi rõ nguyện vọng đó:………………….…………..………………… ………………………)

17.

[BẮT BUỘC] Thông tin 02 người thân cận nhất của Ông/Bà để các tổ chức trợ giúp có thể liên
lạc và tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của Ông/Bà hoặc báo tin khi cần thiết:
1/ Họ tên:…………………. Số điện thoại:…………………..Quan hệ (nếu có):……………….
2/ Họ tên:…………………. Số điện thoại:…………………..Quan hệ (nếu có):……………….

18.

Các thông tin khác được gửi kèm với tờ khai này?
Không
Có
(Nếu có, ghi rõ:…………...……………………………………………………………………………....)

19.

Xác nhận và cam đoan của người xin trợ giúp:
 Tôi xác nhận rằng nội dung trong tờ khai này là do tôi tự nguyện chia sẻ;
 Tôi đồng ý cho Quỹ Từ Thiện & BTXH Trăng Khuyết được phép liên hệ với chính
quyền địa phương và những người thân quen của tôi để xác minh thông tin tờ khai này;
 Tôi đồng ý cho Quỹ Từ Thiện & BTXH Trăng Khuyết đăng tải tờ khai này trên các
cổng thông tin từ thiện xã hội nhằm mục đích xin cứu trợ từ cộng đồng cho bản thân tôi;
 Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì không đúng tôi xin
tự chịu trách nhiệm trước lương tâm và trước pháp luật Việt Nam.

Thông tin người khai thay (nếu có)
Họ tên: ……………….……………
CMND số:……………….…………
Quan hệ với đối tượng:…….………
Số điện thoại:………………………….

……………….ngày....... tháng ....... năm 20...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)
…………………………………….……

PHẦN II: THÔNG TIN XÁC MINH VÀ Ý KIẾN CỦA TỔ CHỨC TIẾP NHẬN:
1/ Thuộc đối tượng trợ giúp:
Đúng
Sai
2/ Mức độ khẩn cấp:
Khẩn cấp
Khá cần
Chưa cần
3/ Nguồn trợ giúp: Trích quỹ khẩn cấp Xin trợ giúp từ cộng đồng
4/ Mục tiêu trợ giúp:
Sức khỏe
Sự sống
Niền tin
5/ Ý kiến khác: ……………………………………….……………..

Chữ ký:………………….….
Họ tên:……………….…….
Ngày ký:…….../..…../20…..

1/ Hướng dẫn quy trình:
+ Bước 1: Điền tờ khai này, sau đó chụp hình tờ khai kèm ít nhất 5 tấm hình về cuộc sống hiện tại của
người cần trợ giúp gửi qua Zalo: 0976.784.338 hoặc email Quytrangkhuyet@gmail.com
+ Bước 2: Tờ khai sẽ được thẩm định và trả lời trong vòng 48h. Nếu được chấp thuận trợ giúp, xin vui lòng
chuẩn bị bản gốc tờ khai này, kèm CMND và các hồ sơ khác (nếu có) giao cho TNV của Quỹ Từ Thiện &
BTXH Trăng Khuyết ngay khi vào Mái ấm.
 Mọi thắc mắc hoặc cần hỗ trợ thêm vui lòng liên hệ 0976.254.720 / 028.6650.7999 (Call/Zalo…24/7)
2/ Lưu ý khi điền tờ khai:
+ Chỉ điền tờ khai này cho những người neo đơn và không còn khả năng tự nuôi sống bản thân;
+ Quan điểm của sự trợ giúp là BUÔN BỎ VÀ THA THỨ TẤT CẢ, không nhắc lại, không làm khó,
không phán xét,… nhưng chúng tôi luôn yêu cầu sự trung thực trong tờ khai này;
+ Nếu có nhiều hơn 3 (ba) lỗi bị bỏ trống hoặc thiếu trung thực, chúng tôi xin phép từ chối, không xem xét
và không phản hồi tờ khai này.

