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Seksyon 1: Impormasyon ng Pasyente 
Apelyido Pangalan Gitnang Inisyal Hulapi 

Kasarian 
☐Lalaki ☐Babae☐Iba pa* 

*Kung pinili mo ang iba pa tingnan ang kabilang 
bahagi para sa mga karagdagang pagpipilian. 

Numero ng Social Security Petsa ng Kapanganakan 

Pagiging Katutubo 
☐Piniling hindi ipaalam 
☐Hispanic o Latino 
☐Hindi Hispanic o Latino 

 
☐Hindi Kayang Magbigay ng 

Impormasyon 
☐Hindi alam 

Lahi 
☐American Indian o Katutubo ng Alaska 
☐Native Hawaiian o Katutubong Isla 
☐Itim o African American 

  
☐Asyano 
☐Iba pa 
☐Puti 

Tirahan Lungsod Estado Zip Code 

Telepono sa Bahay Cell Phone Ginustong Telepono 

Katayuang Sibil 
☐Walang asawa; ☐Kasal; ☐Diborsiyado; ☐Byudo; ☐Hiwalay 

Walang Tahanan 
☐Oo ☐Hindi 

Pampublikong Tahanan 
☐Oo ☐Hindi 

(Mga) Wika Kailangan ng Interpreter? 
☐Oo ☐Hindi 

Katayuan ng Trabaho 
☐Aktibo sa Tungkuling Militar; ☐Tinanggihan; ☐May Kapansanan; ☐Regular; ☐Anak na Wala pa sa Hustong Gulang;  
☐Hindi Permanente; ☐Nakareserbang Pambansang Pagtatalaga; ☐Retirado – Petsa:  
☐May Sariling Trabaho; ☐Regular na Mag-aaral; ☐Hindi Permanenteng Mag-aaral; ☐Walang Trabaho; ☐Hindi alam 
Pangalan ng Empleyado Address ng Kalye Lungsod Estado Zip Code 

Numero ng Telepono ☐Buwanan                                                  O; 
☐Taunang Kita ng Sambahayan                                   

Kabuuan ng Sambahayan 

Pangalan ng Kontak sa Oras ng Emergency Numero ng Kontak sa Oras ng Emergency Relasyon sa Kontak sa Oras ng Emergency 

HINDI mo kailangang magbigay ng impormasyong ito. Gayunman, dahil tumatanggap ang KANA ng pederal na pondo, inaatasan tayong 
itanong ang mga katanungang ito at iulat ang KABUUANG BILANG ng tumanggap ng mga boluntaryong kasagutan para sa bawat 
kategorya o tanong. Hindi namin isasama ang iyong indibidwal na tugon o iba pang impormasyon ng pagkakakilanlan sa mga ulat na ito. 

Kung nalulugod kang ibigay ang impormasyong ito, pinapahalagahan namin ang iyong kumpidensyal na mga kasagutan, dahil tumutulong 
ito sa KANA na matugunan ang kanyang pederal na mga obligasyon ng pag-uulat. Salamat. 

Pagkakakilanlan ng Kasarian 
☐Lalaki 
☐Babae 
☐Transgender na Lalaki-naging-Babae 
☐Transgender na Babae-naging-Lalaki 

☐Nalilito sa Kasarian 
☐Iba pa 
☐Piniling hindi ibunyag 
☐Hindi naaangkop 

Sekswal na Oryentasyon 
☐Heterosexual (Matuwid) 
☐Homosexual (Gay/Lesbian) 
☐Bisexual 
☐Iba pa 

☐Hindi alam 
☐Iba pa 
☐Piniling hindi ibunyag 
☐Hindi naaangkop 

  Seksyon 3: Pagkilala  
 ________  CONSENT TO CARE (PAHINTULOT SA PANGANGALAGA) 

Sumasang-ayon ako sa plano ng pangangalaga na iminungkahi ng mga provider sa klinikang ito. Nauunawaan ko na ako, o ang 
aking awtorisadong kinatawan, ay may karapatan na magpasiya kung tatanggapin o tatanggihan ang planong ito ng pag-
aalaga. Magtatanong ako ng anumang impormasyon na nais kong magkaroon tungkol sa aking pangangalaga ng kalusugan at 
ipapaalam ang aking mga kagustuhan. Nauunawaan ko na lumalahok ang KANA sa pagsasanay ng mga doktor at iba pang 
mga provider ng pangangalaga ng kalusugan at pasasabihan kapag ang mga nagsasanay ay nakikilahok sa pangangalaga sa 
akin. 

 ________  NOTICE OF PRIVACY PRACTICES (ABISO NG MGA PRIBADONG KASANAYAN) 
Kinikilala at sumasang-ayon ako na nasuri ko ang kopya ng Abiso ng mga Pribadong Kasanayan ng KANA na ibinigay sa akin. 
Kinikilala ko na maaari akong humingi ng kopya ng abisong ito anumang oras. 

Petsa:  __________________________________  Lagda ng Pasyente:  ___________________________________  
 

Lagda ng Magulang/Tagapag-alaga:  ______________________   

Seksyon 2: OPSYONAL 
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