
  
 

THÔNG TIN CẦN THIẾT VỀ GIẤY KHAI TỬ 
VITAL STATISTICS FOR DEATH CERTIFICATE 

 
Tên (Name): ___________________________ Chữ lót (Middle name):_____________Họ( Last name):__________________________________ 

(Khai tử sẽ vô hiệu nếu không chính xác). (Khai tử sẽ vô hiệu nếu không chính xác).(Khai tử sẽ vô hiệu nếu không chính xác) 

Biệt hiệu/ Bí danh (Any Aliases):____________________________________________________________ 

Phái (Sex):    Nam (M):__________Nữ (F):_________      Nơi tử/Hạt (County of death):______________________________ 

Ngàytử (Date of Death) (Sẽ vô hiệu nếu không chính xác): Giờtử (Time of Death): ____________________________ 

Ngày tháng năm sinh: tháng (M): ________ ngày (D): _______ năm(Y): _______Tuổi (Age): ________ 
(Khai tửsẽ vô hiệu nếu không chính xác)       

SốAn Sinh XãHội :( khai tửsẽ vô hiệu nếu không chính xác) (Social Security #):_________________________ 

Gốc (Hispanic): Có(Yes): ________Không (No): _________Chủng Tộc (Race):__________________ 

Nơi Sinh (Place of Birth):_______________________________ 

Quốc gia (Country):___________ Tiểu bang (State):______ Hạt (County): ________Thành phố (City): __________ 

Địa chỉ nơi cư trú cuối cùng (last residence street address):________________________________________________________________ 

Thành phố (City): __________ Tiểu bang (State): ________ Mã số vùng (Zip):_______Hạt (County): ________________ 

Bao lâu: _____Trong khu vực của thành phố (inside city limits): ______ 

Có(y): ______    Không (n): ______      Không rõ(unk): ________  Sống trong vùng dành choBộLạc (How long): __________  
 

Trình độ học vấn(highest level education):____ lớp 8 hay thấp hơn(8 or less),lớp(grade)?_____9 đến 12, chưa tốt nghiệp Trung 
học (no diploma)_____ ,Trung học hoặc lớp BổTúcTrung học( H.S or GED)_____,chưa tốt nghiệpCao Đẳng(some college, no 

degree)_____, tốt nghiệp Cao Đẳng(associates)_____,Cử nhân(Bachelor)____,Thạc sĩ (master)____,Tiến sĩ (Doctorate)____,Tiến sĩ 
chuyên ngành(Professional)____, không rõ(unknown)____ 

Nghề nghiệp: (không được ghi về hưu)__________________________Kinh doanh/kỹ nghệ:(không được ghi tên công ty) _____________________________ 
   (Usual Occupation)                                                                                        (Business/ Industry) 

Quân Đội Mỹ/Ngành/ Cấp Bậc (USMilitary/Branch/Rank): ______________________ 

Tình trạng hôn nhân (Marital Status) : (Khai tửsẽ vô hiệu nếu không chính xác) 

_____ Không rõ, _____chưa bao giờ kết hôn, _____kết hôn,____cặp đôi,_____ly thân,_____Ly dị,____ góa 
                 Unknown                                  Never Married                           Married             Domestic Partner     Separated            Divorced       Widowed 

Nếuđã kết hôn, tên người phối ngẩu& tên trước khi kết hôn (if Married, Spouses name with Maiden): 

Tên Cha (Father's first) ________________________ Chữ lót (Middle) ____________ Họ (last name): ________________________________ 

Tên Mẹ (Mother's first ) _____________________ Chữ lót (Middle)___________ Họ (last name):  _______________________________ 

 

Tên người cung cấp thông tin (informant name):_____________________________ Mối quan hệ (relationship):____________ 

Địa chỉ gởi thư của người cung cấp thông tin (informant mailing address): 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Điện thoại (Phone):  _________________________________                                                          

Nơi chết vàđịa chỉđầy đủ (Place of Death with full address): 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
Tên &địa chỉ của Bác Sĩký giấy khai tử: ___________________________Điện thoại (phone):_____________________ 
(Name &Address of Doctor to sign Death Certificate)_____________________________________________________________________ 

Tôi xác nhận đãđọc và hiểu mẫu đơn này vànhững thông tin trên đây mà tôi đã cung cấp làđúng sự thật. Tôi không 

quy trách nhiệm cho các đại diện của NhàTang Lễ WOODLAWN, FOREST nếu thông tin không chính xác.  

CHỮ KÝ (SIGNATURE):_______________________________         NGÀY (Date) __________________________ 


