طلب عميل/مقدم خدمة لتغيير المعلومات الموجودة في الملف
(المستندات المطلوبة)
MAP-751w (A) 02/12/2021

مالحظة :يستخدم هذا المستند لتصحيح/تغيير المعلومات المدرجة في هذا النموذج فقط .لتغيير المعلومات الديموغرافية للعميل ،يتم توجيه
الموظفين إلى نموذج  MAP-751kلطلب العميل/مقدم الخدمة لتغيير المعلومات الواردة في الملف (ال يلزم التوثيق).
اسم الحالة:
:CIN

رقم الحالة:

يرجى العلم بأنه سيتم إرسال إشعار األهلية فيما يتعلق بالتغيير الذي طلبته.
تصحيح/تغيير المعلومات التالية (حدد جميع ما ينطبق)
 إغالق الحالة تما ًما
تفاصيل إضافية:
اإلثبات المقبول
•

توقيعات العميل و/أو الممثل على هذا النموذج

 دمج الحالة
رقم الحالة الحالي:

مع الحالة رقم:

تفاصيل إضافية:
اإلثبات المقبول
•

توقيعات العميل و/أو الممثل على هذا النموذج

 إضافة شخص إلى الحالة
االسم:
تفاصيل إضافية:
اإلثبات المقبول
•

 ،DOH-4220طلب ACCESS NY

 حذف شخص من الحالة
تفاصيل إضافية:
اإلثبات المقبول
•


توقيعات العميل و/أو الممثل على هذا النموذج

إخطار بالوفاة
لـ:
تفاصيل إضافية:
اإلثبات المقبول
•

شهادة الوفاة

 تغيير في وضع الهجرة
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إلى:

من:
تفاصيل إضافية:
اإلثباتات المقبولة
•

سجل الوصول والمغادرة I-94

•

بطاقة اإلقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) I-551

•

بطاقة تصريح العمل I-766؛

•

إشعار إجراء يشير إلى الموافقة أو الطلب المعلق I-797

•

دليل إثبات اإلقامة الدائمة في الواليات المتحدة قبل  1يناير 1972

•

تغييرا في وضع الهجرة
مستندات موثوقة أخرى تحدد
ً

 بادر إلى ترقية األهلية لتشمل العناية الشخصية/خدمات الرعاية طويلة األجل األخرى المجتمعية
تفاصيل إضافية:
اإلثباتات المقبولة
• إثبات الدخل
• إثبات بالموارد
•  ،DOH-5178Aالملحق أ الخاص بـ Access NY
 تقييم برنامج مدخرات )Medicare (MSP
تفاصيل إضافية:
اإلثباتات المقبولة
• راجع المرفق  ،MAP-628jودليل مستندات برنامج مدخرات Medicare
مالحظة :إذا تم إرسال المستندات المدرجة في  MAP-628jبالفعل مع طلب التقدم لبرنامج  Medicaidالخاص بك ،فلن تحتاج إلى
إرسال أي مستندات إضافية.
 تغييرات الميزانية
 طفل أو بالغ ذو إعاقة ()DAC



شرح برنامج  Buy-Inمن  Medicaidلألشخاص العاملين ذوي اإلعاقات ()MBI-WPD

 الدخل اإلجمالي المعدل المتغير ()MAGI

 تعديل Pickle

 تخفيض إنفاق الفائض

 معيار اإلسكان الخاص بعد الخروج من دار التمريض أو دار المسنين وتسجيل الرعاية طويلة األمد المدارة
 الحرمان من النفقة الزوجية

 رفض الزوج

تفاصيل إضافية:
اإلثباتات المقبولة
•

راجع المرفق  MAP-751xدليل توثيق الميزانية
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الصندوق االئتماني المجمع
 إعداد الميزانية لتقديم الصندوق االئتماني الجديد

 ميزانية الودائع المتزايدة

تفاصيل إضافية:
اإلثباتات المقبولة
•

نسخة من اتفاقية الصندوق االئتماني المجمع المشترك

•

نسخة التوكيل الرسمي (إذا كان ينطبق)

•

إثبات اإليداعات التي تمت

•

طلب اإلعاقة أو صدور قرار بشأن اإلعاقة للضمان االجتماعي (التقرير الطبي لصدور قرار بشأن اإلعاقة ،النموذج ،LDSS-486T
مراجعة اإلعاقة ،النموذج  ،LDSS-1151التفويض باإلفصاح عن المعلومات الطبية ،النموذج  ،MAP-751نموذج الكشف عن
المعلومات  OCA-960بموجب قانون التأمين الصحي والقابلية للنقل والمحاسبة " "HIPAAالخاص بالتفويض لإلفصاح عن
المعلومات الصحية الفردية)

 إضافة أو حذف التأمين الصحي الخاص بالطرف الثالث
تفاصيل إضافية:
اإلثبات المقبول
•

إشعار بتأکيد التأمين الصحي MAP-404d

•

إشعار بحذف التأمين الصحي الخاص بالطرف الثالث MAP-404e

•

طلب بحذف التأمين الصحي "التجاري" الخاص بالطرف الثالث MAP-404g

 تغيير غير مدرج في هذا النموذج
إذا كان التغيير الذي تطلبه غير مدرج في هذا النموذج ،فقدّم تفاصيل إضافية في المساحة المتوفرة أدناه:

االسم (بأحرف واضحة)

التوقيع

التاريخ

اسم ممثل العميل (بأحرف واضحة)

التوقيع

التاريخ:

هل تعاني من حالة طبية أو حالة تتعلق بالصحة العقلية أو إعاقة؟ هل تجعل هذه الحالة من الصعب عليك فهم هذا اإلخطار أو تنفيذ ما يطلبه؟ هل
هذه الحالة تجعل من الصعب عليك الحصول على خدمات أخرى من إدارة HRA؟ يمكننا مساعدتك .اتصل بنا على الرقم .888-692-6116
يمكنك طلب المساعدة أيضًا عند زيارتك ألحد مكاتب إدارة  .HRAيحق لك طلب الحصول على هذا النوع من المساعدة بموجب القانون.
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قائمة مراجعة توثيق التغيير في الميزانية
MAP-751x (A) 01/27/2021

تغيير الميزانية
نوع الميزانية
طفل بالغ ذو إعاقة ()DAC

اإلثباتات المقبولة
•

إعاقة أو عمى موثق قبل عمر  22عا ًما؛

•

الحصول على مخصصات دخل الضمان التكميلي بسبب العمى أو اإلعاقة حتى بدء تلقي
مخصصات الضمان االجتماعي لألطفال البالغين ذوي اإلعاقة ()DAC
و

شرح برنامج  Buy-Inمن Medicaid
لألشخاص العاملين ذوي اإلعاقات
()MBI-WPD

•

لديك موارد أقل من مستوى مصدر دخل الضمان التكميلي ( )SSIالبالغ  2000.00دوالر

•

العمل في منصب بأجر؛
➢ كعب (كعوب) شيك األجر الحالي ،أو شيك (شيكات) الراتب ،أو إقرار ضريبة الدخل ،أو
نموذج  ،W-2أو سجالت الودائع المصرفية ،أو خطاب من صاحب العمل
 oفي حالة عدم توفرها ،يمكن قبول بيان مكتوب من صاحب العمل يوضح ساعات
العمل واألجر المدفوع كدليل على العمل

•

صاحب عمل حر
➢ بيان بساعات العمل ،ولصالح من ،والدخل المكتسب من كل عميل (إذا كانوا أكثر من
واحد)؛

الدخل اإلجمالي المعدَّل المتغير ()MAGI
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•

نموذج  ،DOH-5029التقرير الطبي  ،MBI-WPDالتقرير الطبي المستمر لمراجعة
شهرا من السجالت الطبية للعميل ومالحظات التقدم من جميع األطباء
اإلعاقة (مع 12
ً
المعالجين)

•

شهرا من
التقرير الطبي لصدور قرار بشأن اإلعاقة ،النموذج ( ،LDSS-486Tمع 12
ً
السجالت الطبية للعميل ومالحظات التقدم من جميع األطباء المعالجين)

•

 ،DOH-5178Aالملحق أ الخاص بـ Access NY

•

شهادة فريق مراجعة اإلعاقة ،النموذج  LDSS-639أو شهادة فريق مراجعة اإلعاقة،
النموذج LDSS-5144

•

استبيان اإلعاقة ،النموذج LDSS-1151

•

رعاية طفل أو أقارب آخرين عمرهم أقل من  18عا ًما أو أقل من  19عا ًما في المدرسة

MAP-751x (A) 01/27/2021

اإلثباتات المقبولة

نوع الميزانية
تعديل Pickle

•

تلقي كل من تأمين اإلعاقة والناجين والتقاعد ( )RDSIالمقدم من الضمان االجتماعي
ودخل الضمان التكميلي ( )SSIفي الوقت نفسه في أبريل  1977أو بعده

تخفيض إنفاق الفائض

•

إثبات الدخل

•

إثبات الموارد

•

نموذج MAP-3057؛ معيار الدخل الخاص لنفقات المسكن الخاصة باألفراد الذين تم
خروجهم من منشأة رعاية/منشأة رعاية البالغين والملتحقين ببرنامج الرعاية المدارة
طويلة األجل ()MANAGED LONG TERM CARE, MLTC

•

اإليجار أو نفقات المسكن األخرى

•

بعد البقاء  30يو ًما على األقل في المنشأة

الحرمان من النفقة الزوجية

•

الزوج(ة) بقسم األهلية لدار التمريض (/)NHEDاإلعفاء الخاص بإصابات الدماغ
الرضحية ( ،)TBIو/أو برنامج الرعاية المدارة طويلة األجل ( )MLTCأو برنامج
الحاجة الفورية

رفض الزوج/الزوجة

•

 ،MAP-2161إقرار مقدم الطلب/المستلم بشأن الدخل/الموارد الخاصة بالقريب
المسؤول قانونيًا

معيار اإلسكان الخاص بعد الخروج من دار
التمريض/دار المسنين أو التسجيل حديثًا أو
البقاء مسجالً في الرعاية المدارة طويلة األجل

هل تعاني من إعاقة أو حالة طبية أو حالة صحية عقلية؟ هل تجعل هذه الحالة من الصعب عليك فهم هذا اإلخطار أو تنفيذ ما يطلبه؟ هل هذه الحالة تجعل من
الصعب عليك الحصول على خدمات أخرى من إدارة HRA؟ يمكننا مساعدتك .اتصل بنا على الرقم  .888-692-6116يمكنك طلب المساعدة أيضًا عند
زيارتك ألحد مكاتب إدارة  .HRAيحق لك طلب الحصول على هذا النوع من المساعدة بموجب القانون.
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اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣدﺧرات MEDICARE
)(MEDICARE SAVINGS PROGRAM, MSP
MAP-628j (A) 02/1/2018

ﻋزﯾزﻧﺎ ﻣﻘدم طﻠب اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣدﺧرات :Medicare
ﺻﯾن ﺑك و/أو ﺑﻛل ﻓرد ﻣن أﻓراد أﺳرﺗك ﻣﻣن ﯾطﻠﺑون اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻐطﯾﺔ
ﯾﺟب ﺗﻘدﯾم اﻟوﺛﺎﺋق )اﻹﺛﺑﺎﺗﺎت( اﻟﻣﻧطﺑﻘﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ أدﻧﺎه ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ طﻠب اﻟﺗﻘدم اﻟﻣوّ ﻗﻊ اﻟﺧﺎ ّ
ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣدﺧرات  .Medicareاﺣرص ﻋﻠﻰ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن اﻷرﺑﻊ ) (4ﻓﺋﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ أدﻧﺎه ﺣﯾث ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧطﺑق أﻛﺛر ﻣن واﺣدة أو ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﯾك .إذا ﻛﻧت ﺗﺗﻘدم
ً
ﻧﺳﺧﺎ ﻣﺻورة ﻓﻘط ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك .ﻻ ﺗرﺳل اﻟوﺛﺎﺋق اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك ﻋن طرﯾق اﻟﺑرﯾد.
ﺑطﻠب ﻋن طرﯾق اﻟﺑرﯾد ،ﺗذﻛر ﻣن ﻓﺿﻠك أن ﺗرﺳل
إذا اﺧﺗرت ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب ﺑﻧﻔﺳك ،ﯾﻣﻛﻧك إﺣﺿﺎر اﻟوﺛﺎﺋق اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك ﻣﻌك .ﺳوف ﻧﻘوم ﺑﻌﻣل ﻧﺳﺦ ﻟﺣﻔظﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎﺗﻧﺎ.
ﻟﻛﻲ ﺗﺗﺟﻧب اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ أن ﻧطﻠب ﻣﻧك وﺛﺎﺋق إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻗﺑل أن ﻧﺗﻣﻛن ﻣن إﺗﻣﺎم اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﺎُ ،ﯾرﺟﻰ اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﺟﻣﯾﻊ اﻹﺛﺑﺎﺗﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣك ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ.
.1

إﺛﺑﺎت اﻟدﺧل )ﻗم ﺑﺗﻘدﯾم اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﺑق(
ﻧوع اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣطﻠوب

ﻧوع اﻟدﺧل
اﻟدﺧل اﻟﻣﻛﺗﺳب ﻣن ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل

ﻛﻌوب/ﺷﯾﻛﺎت اﻷﺟر اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ) 4أﺳﺎﺑﯾﻊ ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ( أو ﺧطﺎب ﻣن ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﻋﻠﯾﮫ اﺳم وﻋﻧوان
اﻟﺷرﻛﺔ وﻣوﻗّﻊ وﻣؤرّخ ،وإﻗرار ﺣدﯾث ﺑﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ﻣوّ ﻗﻊ وﻣؤرّخ وﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟداول ،ﺳﺟﻼت
اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ/اﻟرواﺗب

دﺧل اﻟﻌﻣل اﻟﺣر

إﻗرار ﺣدﯾث ﺑﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ﻣوّ ﻗﻊ وﻣؤرّخ وﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟداول ،أو ﺳﺟل اﻹﯾرادات واﻟﻧﻔﻘﺎت،
ﺳﺟﻼت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ

اﻟدﺧل ﻣن اﻹﯾﺟﺎر/اﻟﻧزﯾل-اﻟﺳﺎﻛن اﻟداﺧﻠﻲ

ﺧطﺎب أو ﻛﻌب ﺷﯾك ﻣن اﻟﻧزﯾل ،اﻟﺳﺎﻛن اﻟداﺧﻠﻲ ،اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر

ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺑطﺎﻟﺔ

ﺧطﺎب/ﺷﮭﺎدة اﻹﻋﺎﻧﺔ ،ﺷﯾك اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ،ﻣراﺳﻠﺔ ﻣن إدارة اﻟﻌﻣل ﺑوﻻﯾﺔ ﻧﯾوﯾورك
)(NYS Dept. of Labor

اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت/اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ

ﺑﯾﺎن اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎش/اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ

اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

ﺧطﺎب/ﺷﮭﺎدة اﻹﻋﺎﻧﺔ ،ﺑﯾﺎن اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺳﻧوي ،ﻣراﺳﻠﺔ ﻣن إدارة اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
)(Social Security Administration

ﻧﻔﻘﺔ/إﻋﺎﻟﺔ اﻟطﻔل

ﺧطﺎب ﻣن اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﻘدم اﻹﻋﺎﻟﺔ ،ﺧطﺎب ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،ﻛﻌب ﺷﯾك ﻧﻔﻘﺔ/إﻋﺎﻟﺔ اﻟطﻔل،
ﻧﺳﺧﺔ ﻣن  NY Epicardﻣرﻓق ﺑﮭﺎ ﻧﻣوذج ﻣطﺑوع ،ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﺳﺎب إﻋﺎﻟﺔ اﻟطﻔل
ﻣن  ،www.newyorkchildsupport.comﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﻛﺷف اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﯾوﺿﺢ
اﻹﯾداع اﻟﻣﺑﺎﺷر

ﺗﻌوﯾض اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن

ﺧطﺎب ،ﻛﻌب ﺷﯾك اﻹﻋﺎﻧﺔ

ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺣﺎرﺑﯾن اﻟﻘداﻣﻰ

ﺧطﺎب اﻹﻋﺎﻧﺔ ،ﻛﻌب ﺷﯾك اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ،ﻣراﺳﻠﺔ ﻣن إدارة اﻟﻣﺣﺎرﺑﯾن اﻟﻘداﻣﻰ
)(Veterans Administration

ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺟﯾش

ﺧطﺎب ،ﻛﻌب ﺷﯾك اﻹﻋﺎﻧﺔ

إﻋﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻣن أﺣد أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أو اﻷﺻدﻗﺎء

ﺑﯾﺎن و/أو ﺧطﺎب ﻣوّ ﻗﻊ ﻣن ﻓرد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أو اﻟﺻدﯾق

دﺧل ﻣن أﺣد اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ

وﺛﯾﻘﺔ ﺻﻧدوق اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن إذا ﻣﺎ ﻛﻧت ﻗد ﺗﻠﻘﯾت أﻧت أو زوﺟﺗك/زوﺟك ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻧﮫ أو
إذا ﻣﺎ ﻛﻧﺗﻣﺎ ﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣدرﺟﯾن ﺑﺄﺣد ﺻﻧﺎدﯾق اﻻﺋﺗﻣﺎن

أﻣور أﺧرى :ﻣدﻓوﻋﺎت دﺧل اﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ
)،(Supplemental Security Income, SSI
اﻟﻣﻧﺢ أو اﻟﻘروض اﻟطﻼﺑﯾﺔ
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ﺧطﺎب ﯾﺑﯾن ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺗﻠﻘﺎة أو ﺧطﺎب/ﺷﮭﺎدة اﻹﻋﺎﻧﺔ
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اﻟﮭوﯾﺔ واﻟﻣواطﻧﺔ أو ﺣﺎﻟﺔ اﻟﮭﺟرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ )ﻗم ﺑﺗﻘدﯾم اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﺑق(
ﻧوع اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣطﻠوب

اﻟﻔﺋﺔ
اﻟﻣواطﻧﺔ/اﻟﮭوﯾﺔ

ﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻷﻣﺎﻣﯾﺔ واﻟﺧﻠﻔﯾﺔ ﻣن ﺑطﺎﻗﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ  Medicareاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك وﺑزوﺟﺗك/زوﺟك ،إذا ﻛﺎن
ﯾﻧطﺑق
ﻣﻼﺣظﺔ :ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟذﯾن ﯾﻔﯾدون ﺑﺄﻧﮭم ﻣواطﻧون أﻣرﯾﻛﯾون ،ﻓﺈن ﺗﻠﻘﻲ ﺗﻐطﯾﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ  Medicareﯾُﻌ ّد ً
دﻟﯾﻼ ﻛﺎﻓﯾًﺎ
ﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣواطﻧﺔ/اﻟﮭوﯾﺔ؛ ﻟﻛن ،ﻻ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام إﺛﺑﺎت ﺗﻠﻘﻲ ھذه اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻛﺈﺛﺑﺎت ﻟﺣﺎﻟﺔ ھﺟرة أو ھوﯾﺔ ﺻﺎﻟﺣﺗﯾن
ﻷوﻟﺋك اﻟﻌﻣﻼء اﻟذﯾن ﻟﯾﺳوا ﻣواطﻧﯾن أﻣرﯾﻛﯾﯾن.

ﻣﻘﯾم داﺋم ﺑﺷﻛل ﻗﺎﻧوﻧﻲ
)/(Lawful Permanent Resident, LPRﻣﮭﺎﺟر

ﻧﻣوذج " I-551اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺧﺿراء" ﻣن إدارة USCIS

ﺣﺎﻟﺔ ھﺟرة ﻣؤھﻠﺔ أﺧرى

وﺛﺎﺋق ھﺟرة رﺳﻣﯾﺔ ﺻﺎدرة ﻣن وﻛﺎﻟﺔ اﻟﮭﺟرة اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ )(Federal Immigration Agency

.2

ﻋﻧوان اﻹﻗﺎﻣﺔ/اﻟﻣﻧزل )ﻗم ﺑﺗﻘدﯾم أي واﺣد ﻣن اﻹﺛﺑﺎﺗﺎت اﻵﺗﯾﺔ(
ﻧوع اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣﻘﺑول )ﻗم ﺑﺗﻘدﯾم أي واﺣد ﻣن اﻹﺛﺑﺎﺗﺎت(

• ﺑطﺎﻗﺔ ﺗﻌرﯾف ھوﯾﺔ ﻣزودة ﺑﻌﻧوان ﺻﺎدرة ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ

•

ﻣظروف ﻣﺧﺗوم ﺑﺧﺗم ﺑرﯾدي ﻏﯾر ﻣزود ﺑﻔﺗﺣﺔ إظﮭﺎر ﻋﻧوان اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ أو
ﺑطﺎﻗﺔ ﺑرﯾدﯾﺔ أو ﻣﻠﺻق ﻣﺟﻠﺔ ﺑﮫ اﻻﺳم واﻟﻌﻧوان واﻟﺗﺎرﯾﺦ )ﻣﻼﺣظﺔ :ﻻ ﯾﻣﻛن
اﺳﺗﺧدام ھذه اﻹﺛﺑﺎﺗﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻣرﺳَﻠﺔ إﻟﻰ أﺣد ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺑرﯾد(

• رﺧﺻﺔ ﻗﯾﺎدة ﺻﺎدرة ﺧﻼل اﻟـ 6أﺷﮭر اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ

•

ﻓﺎﺗورة ﻣراﻓق ﺻﺎدرة ﺧﻼل آﺧر ﺳﺗﺔ أﺷﮭر )ﻏﺎز أو ﻛﮭرﺑﺎء أو ھﺎﺗف أو
وﻗود أو ﻣﺎء أو ﻛﺎﺑل( أو ﻣراﺳﻠﺔ ﻣن إﺣدى وﻛﺎﻻت اﻟﺣﻛوﻣﺔ

• ﺳﺟل ﻣدرﺳﻲ ﻣذﻛور ﻓﯾﮫ اﻟﻌﻧوان

•

ﺳﺟﻼت ﺿراﺋب ﻋﻘﺎرﯾﺔ أو ﺑﯾﺎن رھن ﻋﻘﺎري

• ﺧطﺎب/ﻋﻘد إﯾﺟﺎر/إﯾﺻﺎل إﯾﺟﺎر ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻟﻣﻧزل ﻣرﺳل ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺎﻟك
.3

أﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﯾﺔ )ﻗم ﺑﺗﻘدﯾم أي واﺣد ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ ،إذا ﻛﺎن ﯾﻧطﺑق(
ﻧوع اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣﻘﺑول )ﻗم ﺑﺗﻘدﯾم أي واﺣد ﻣن اﻹﺛﺑﺎﺗﺎت(

•

ﺧطﺎب ﻣن ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل

•

ﺑﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘﺳط

•

ﺑﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘﺳط

ھل ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺣﯾﺔ أو إﻋﺎﻗﺔ ﺑدﻧﯾﺔ أو ذھﻧﯾﺔ؟ ھل ﺗﺟﻌل ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﮭم ھذا اﻹﺧطﺎر أو ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺎ ﯾطﻠﺑﮫ أﻣرً ا ﺻﻌﺑًﺎ ﻋﻠﯾك؟ ھل ﺗﺟﻌل
ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺣﺻوﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدى إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ) (HRAأﻣرً ا ﺻﻌﺑًﺎ؟ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣﺳﺎﻋدﺗك .اﺗﺻل ﺑﻧﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟرﻗم  .212-331-4640ﯾﻣﻛﻧك أﯾ ً
ﺿﺎ طﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻧد زﯾﺎرﺗك ﻷﺣد ﻣﻛﺎﺗب إدارة  .HRAﯾﻛﻔل ﻟك اﻟﻘﺎﻧون ﺣق طﻠب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ
ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻋدة.
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