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 مقدم خدمة لتغيير المعلومات الموجودة في الملف/طلب عميل

 ( المستندات المطلوبة )
 

 

        MAP-751w (A) 02/12/2021        

 

 

  : اسم الحالة

  :CIN  : رقم الحالة

 .يرجى العلم بأنه سيتم إرسال إشعار األهلية فيما يتعلق بالتغيير الذي طلبته

 (حدد جميع ما ينطبق)تغيير المعلومات التالية /تصحيح

 إغالق الحالة تماًما  

 
   : تفاصيل إضافية

 اإلثبات المقبول 

 أو الممثل على هذا النموذج/والعميل توقيعات  •

 دمج الحالة 

   : رقم  مع الحالة  : رقم الحالة الحالي 

 
 : تفاصيل إضافية

  

 اإلثبات المقبول 

 أو الممثل على هذا النموذج/والعميل توقيعات  •

 إضافة شخص إلى الحالة 
 

 :االسم
  

 
   : تفاصيل إضافية

 
 اإلثبات المقبول

• DOH-4220  طلب ،ACCESS NY 

 حذف شخص من الحالة 
 

   : تفاصيل إضافية

 
 اإلثبات المقبول

 أو الممثل على هذا النموذج/والعميل توقيعات  •

  إخطار بالوفاة 
 

   : لـ

 
 : تفاصيل إضافية

  
 اإلثبات المقبول 

 شهادة الوفاة •

 تغيير في وضع الهجرة  

، يتم توجيه للعميللتغيير المعلومات الديموغرافية . فقط تغيير المعلومات المدرجة في هذا النموذج/هذا المستند لتصحيح يستخدم : مالحظة

 . (ال يلزم التوثيق)لتغيير المعلومات الواردة في الملف  مقدم الخدمة /العميللطلب  751k-MAPنموذج الموظفين إلى 

 

https://hraedocs.hra.nycnet/HRAeDocs/DocumentFunctions/DocumentDirectAccess.aspx?DocId=55997eb9-9208-4aef-bb2b-42cf693ad522&CategoryId=5&VersionDate=2%2f18%2f2020+12%3a00%3a00+AM&FileType=pdf
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   : إلى                             :من

 
   : تفاصيل إضافية

 
 
 
 
 

 اإلثباتات المقبولة

 I-94سجل الوصول والمغادرة  •

 I-551( البطاقة الخضراء)بطاقة اإلقامة الدائمة  •

 ؛ I-766بطاقة تصريح العمل  •

 I-797إشعار إجراء يشير إلى الموافقة أو الطلب المعلق  •

 1972يناير  1دليل إثبات اإلقامة الدائمة في الواليات المتحدة قبل  •

 مستندات موثوقة أخرى تحدد تغييًرا في وضع الهجرة •

 طويلة األجل األخرى المجتمعية خدمات الرعاية /بادر إلى ترقية األهلية لتشمل العناية الشخصية 
 

   : تفاصيل إضافية
 

 اإلثباتات المقبولة

 إثبات الدخل  •

 إثبات بالموارد  •

• DOH-5178A الملحق أ الخاص بـ ،Access NY 

  تقييم برنامج مدخراتMedicare (MSP) 
 

   : تفاصيل إضافية
 

 اإلثباتات المقبولة

 Medicare، ودليل مستندات برنامج مدخرات MAP-628jراجع المرفق  •
  إلى تحتاج فلن بك، الخاص  Medicaid لبرنامج التقدم طلب مع بالفعل MAP-628j في المدرجة المستندات إرسال تم إذا: مالحظة
 . إضافية مستندات أي  إرسال

 تغييرات الميزانية 

   طفل أو بالغ ذو إعاقة(DAC)    شرح برنامجBuy-In    منMedicaid    لألشخاص العاملين ذوي اإلعاقات (MBI-WPD )  

 
  الدخل اإلجمالي المعدل المتغير(MAGI)   تعديلPickle  تخفيض إنفاق الفائض  

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

 
  الزوجية الحرمان من النفقة   رفض الزوج 

   : تفاصيل إضافية  

 
 اإلثباتات المقبولة 

 دليل توثيق الميزانية MAP-751xراجع المرفق  •
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 الصندوق االئتماني المجمع  

   الجديداالئتماني إعداد الميزانية لتقديم الصندوق  ميزانية الودائع المتزايدة 

 : تفاصيل إضافية  
  

 
 

 اإلثباتات المقبولة

 نسخة من اتفاقية الصندوق االئتماني المجمع المشترك •

 (ذا كان ينطبقإ)نسخة التوكيل الرسمي  •

 إثبات اإليداعات التي تمت •

، LDSS-486Tالتقرير الطبي لصدور قرار بشأن اإلعاقة، النموذج  )طلب اإلعاقة أو صدور قرار بشأن اإلعاقة للضمان االجتماعي   •
نموذج الكشف عن  ، MAP-751، التفويض باإلفصاح عن المعلومات الطبية، النموذج LDSS-1151مراجعة اإلعاقة، النموذج 

لتفويض لإلفصاح عن  باالخاص " HIPAA" بموجب قانون التأمين الصحي والقابلية للنقل والمحاسبة  OCA-960المعلومات 
 ( المعلومات الصحية الفردية

 إضافة أو حذف التأمين الصحي الخاص بالطرف الثالث 
 

   : تفاصيل إضافية 

  
 اإلثبات المقبول

 MAP-404dإشعار بتأکيد التأمين الصحي  •

 MAP-404eإشعار بحذف التأمين الصحي الخاص بالطرف الثالث  •

 MAP-404gالخاص بالطرف الثالث  " التجاري" طلب بحذف التأمين الصحي  •

 تغيير غير مدرج في هذا النموذج 

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

    

    

    

    

 

 التاريخ التوقيع (بأحرف واضحة)االسم 

 :التاريخ التوقيع ( بأحرف واضحة)اسم ممثل العميل 

 

 

 

 

 

 

هل تجعل هذه الحالة من الصعب عليك فهم هذا اإلخطار أو تنفيذ ما يطلبه؟ هل  هل تعاني من حالة طبية أو حالة تتعلق بالصحة العقلية أو إعاقة؟ 

.  6116-692-888اتصل بنا على الرقم  .يمكننا مساعدتك؟ HRAهذه الحالة تجعل من الصعب عليك الحصول على خدمات أخرى من إدارة 

 . طلب الحصول على هذا النوع من المساعدة بموجب القانونيحق لك . HRAيمكنك طلب المساعدة أيًضا عند زيارتك ألحد مكاتب إدارة 
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 قائمة مراجعة توثيق التغيير في الميزانية
 

 

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

 

 تغيير الميزانية

 اإلثباتات المقبولة نوع الميزانية

 عاًما؛   22إعاقة أو عمى موثق قبل عمر   • (DACطفل بالغ ذو إعاقة )

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

  و

 دوالر  2000.00( البالغ SSIلديك موارد أقل من مستوى مصدر دخل الضمان التكميلي ) •

  Medicaidمن  Buy-Inشرح برنامج 
 لألشخاص العاملين ذوي اإلعاقات

(MBI-WPD) 

 العمل في منصب بأجر؛ •

الحالي، أو شيك )شيكات( الراتب، أو إقرار ضريبة الدخل، أو  األجر كعب )كعوب( شيك  ➢
 العملصاحب ، أو سجالت الودائع المصرفية، أو خطاب من W-2نموذج 

o  قبول بيان مكتوب من صاحب العمل يوضح ساعات  في حالة عدم توفرها، يمكن
 العمل واألجر المدفوع كدليل على العمل 

 صاحب عمل حر   •

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

، التقرير الطبي المستمر لمراجعة MBI-WPD، التقرير الطبي DOH-5029نموذج  •
ومالحظات التقدم من جميع األطباء للعميل شهًرا من السجالت الطبية  12اإلعاقة )مع 

 المعالجين(

شهًرا من   12، )مع LDSS-486Tالتقرير الطبي لصدور قرار بشأن اإلعاقة، النموذج  •
 ين(ومالحظات التقدم من جميع األطباء المعالجللعميل السجالت الطبية 

• DOH-5178A الملحق أ الخاص بـ ،Access NY 

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

 LDSS-1151استبيان اإلعاقة، النموذج  •

 عاًما في المدرسة   19عاًما أو أقل من  18عمرهم أقل من رعاية طفل أو أقارب آخرين  • (MAGIالدخل اإلجمالي المعدَّل المتغير )
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 اإلثباتات المقبولة نوع الميزانية

( المقدم من الضمان االجتماعي RDSIتلقي كل من تأمين اإلعاقة والناجين والتقاعد ) • Pickleتعديل 
 أو بعده 1977أبريل ( في الوقت نفسه في SSIودخل الضمان التكميلي )

 إثبات الدخل  • تخفيض إنفاق الفائض

 إثبات الموارد •

معيار اإلسكان الخاص بعد الخروج من دار  
التمريض/دار المسنين أو التسجيل حديثًا أو  

 األجل  طويلة  المدارة البقاء مسجالً في الرعاية 

الخاصة باألفراد الذين تم  المسكن ؛ معيار الدخل الخاص لنفقات MAP-3057نموذج  •
رعاية/منشأة رعاية البالغين والملتحقين ببرنامج الرعاية المدارة  منشأة من خروجهم 

 (MANAGED LONG TERM CARE, MLTC)األجل طويلة 

 األخرىالمسكن اإليجار أو نفقات  •

 المنشأةيوًما على األقل في  30بعد البقاء  •

(/اإلعفاء الخاص بإصابات الدماغ NHEDالزوج)ة( بقسم األهلية لدار التمريض ) • الحرمان من النفقة الزوجية 
( أو برنامج MLTC(، و/أو برنامج الرعاية المدارة طويلة األجل )TBIالرضحية )

 الحاجة الفورية 

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

 

 

 

 

 

 

هل تجعل هذه الحالة من الصعب عليك فهم هذا اإلخطار أو تنفيذ ما يطلبه؟ هل هذه الحالة تجعل من  هل تعاني من إعاقة أو حالة طبية أو حالة صحية عقلية؟ 

. يمكنك طلب المساعدة أيًضا عند  6116-692-888اتصل بنا على الرقم  يمكننا مساعدتك.؟ HRAالصعب عليك الحصول على خدمات أخرى من إدارة 

 لحصول على هذا النوع من المساعدة بموجب القانون. . يحق لك طلب اHRAزيارتك ألحد مكاتب إدارة 

 



 MEDICARE ببرنامج مدخرات الوثائق الخاصة 
(MEDICARE SAVINGS PROGRAM, MSP) 

 
 

 

 :Medicareعزیزنا مقدم طلب االلتحاق ببرنامج مدخرات 

 
من أفراد أسرتك ممن یطلبون الحصول على تغطیة  فرد الخاّصین بك و/أو بكل یجب تقدیم الوثائق (اإلثباتات) المنطبقة المدرجة أدناه باإلضافة إلى طلب التقدم المّوقع 

أكثر من واحدة أو جمیعھا علیك. إذا كنت تتقدم  أن تنطبق ) فئات المدرجة أدناه حیث یمكن 4. احرص على االطالع على كل فئة من األربع (Medicareبرنامج مدخرات 
 البرید. عن طریق ال ترسل الوثائق األصلیة الخاصة بك من الوثائق الخاصة بك. نسًخا مصورة فقط البرید، تذكر من فضلك أن ترسل  عن طریق بطلب 

 .لحفظھا في ملفاتنا . سوف نقوم بعمل نسخ إذا اخترت تقدیم الطلب بنفسك، یمكنك إحضار الوثائق األصلیة الخاصة بك معك

 ُیرجى الحرص على تقدیم جمیع اإلثباتات الالزمة عند قیامك باإلجابة.لكي تتجنب احتمالیة أن نطلب منك وثائق إضافیة قبل أن نتمكن من إتمام المراجعة الخاصة بنا، 

 
 (قم بتقدیم الوثائق التي تنطبق) إثبات الدخل .1

 

 اإلثبات المطلوبنوع  نوع الدخل

أسابیع متتالیة) أو خطاب من صاحب العمل علیھ اسم وعنوان  4كعوب/شیكات األجر الحالیة ( الدخل المكتسب من صاحب العمل
الشركة وموقّع ومؤّرخ، وإقرار حدیث بضریبة الدخل مّوقع ومؤّرخ وجمیع الجداول، سجالت 

 األعمال التجاریة/الرواتب

دیث بضریبة الدخل مّوقع ومؤّرخ وجمیع الجداول، أو سجل اإلیرادات والنفقات، إقرار ح دخل العمل الحر
 سجالت األعمال التجاریة

 خطاب أو كعب شیك من النزیل، الساكن الداخلي، المستأجر الساكن الداخلي-الدخل من اإلیجار/النزیل

  العمل بوالیة نیویوركخطاب/شھادة اإلعانة، شیك المخصصات، مراسلة من إدارة  مخصصات البطالة
)NYS Dept. of Labor( 

 بیان الجھة المانحة للمعاش/المدفوعات السنویة المعاشات/المدفوعات السنویة الخاصة

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

خطاب من الشخص الذي یقدم اإلعالة، خطاب من المحكمة، كعب شیك نفقة/إعالة الطفل،  نفقة/إعالة الطفل
مرفق بھا نموذج مطبوع، نسخة من معلومات حساب إعالة الطفل  NY Epicardنسخة من 

یوضح  المصرفي ، نسخة من كشف الحساب www.newyorkchildsupport.comمن 
 اإلیداع المباشر

 خطاب، كعب شیك اإلعانة العاملین تعویض 

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

 خطاب، كعب شیك اإلعانة مدفوعات الجیش

 بیان و/أو خطاب مّوقع من فرد العائلة أو الصدیق مقدمة من أحد أفراد العائلة أو األصدقاءإعالة 

وثیقة صندوق االئتمان التي تبین إذا ما كنت قد تلقیت أنت أو زوجتك/زوجك مدفوعات منھ أو  دخل من أحد الصنادیق االئتمانیة
 إذا ما كنتما مستفیدین مدرجین بأحد صنادیق االئتمان 

  ر أخرى: مدفوعات دخل الضمان التكمیليأمو
)Supplemental Security Income, SSI ،( 

 المنح أو القروض الطالبیة

 خطاب یبین مبلغ المساعدة المتلقاة أو خطاب/شھادة اإلعانة
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 (قم بتقدیم الوثائق التي تنطبق) الھویة والمواطنة أو حالة الھجرة الحالیة

 

 نوع اإلثبات المطلوب الفئة

إذا كان  الخاصة بك وبزوجتك/زوجك،  Medicareنسخة من الجھة األمامیة والخلفیة من بطاقة برنامج  المواطنة/الھویة
 ینطبق

ُیعّد دلیًال كافًیا  Medicare: للعمالء الذین یفیدون بأنھم مواطنون أمریكیون، فإن تلقي تغطیة برنامج مالحظة
إلثبات المواطنة/الھویة؛ لكن، ال یمكن استخدام إثبات تلقي ھذه التغطیة كإثبات لحالة ھجرة أو ھویة صالحتین 

 أمریكیین. مواطنین  لیسواألولئك العمالء الذین 

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

 USCIS"البطاقة الخضراء" من إدارة  I-551نموذج 

 )Federal Immigration Agencyوثائق ھجرة رسمیة صادرة من وكالة الھجرة الفیدرالیة ( حالة ھجرة مؤھلة أخرى

 

 (قم بتقدیم أي واحد من اإلثباتات اآلتیة) عنوان اإلقامة/المنزل .2

 نوع اإلثبات المقبول (قم بتقدیم أي واحد من اإلثباتات)

مظروف مختوم بختم بریدي غیر مزود بفتحة إظھار عنوان المتلقي أو  • بطاقة تعریف ھویة مزودة بعنوان صادرة من الحكومة •
 نال یمك: مالحظةبطاقة بریدیة أو ملصق مجلة بھ االسم والعنوان والتاریخ (

 استخدام ھذه اإلثباتات المشار إلیھا إذا كانت مرَسلة إلى أحد صنادیق البرید)

فاتورة مرافق صادرة خالل آخر ستة أشھر (غاز أو كھرباء أو ھاتف أو  • أشھر الماضیة 6رخصة قیادة صادرة خالل الـ •
 وقود أو ماء أو كابل) أو مراسلة من إحدى وكاالت الحكومة

 سجالت ضرائب عقاریة أو بیان رھن عقاري • سجل مدرسي مذكور فیھ العنوان •

 عنوان المنزل مرسل من قبل المالكخطاب/عقد إیجار/إیصال إیجار بھ  •

 

 )إذا كان ینطبق (قم بتقدیم أي واحد مما یلي،  أقساط التأمین الصحیة .3
 

 نوع اإلثبات المقبول (قم بتقدیم أي واحد من اإلثباتات)

 بیان بالقسط • بیان بالقسط   • خطاب من صاحب العمل   •

 

ھل تجعل ھذه الحالة فھم ھذا اإلخطار أو تنفیذ ما یطلبھ أمًرا صعًبا علیك؟ ھل تجعل  ھل تعاني من حالة صحیة أو إعاقة بدنیة أو ذھنیة؟
اتصل بنا على  .یمكننا مساعدتكأمًرا صعًبا؟  )HRA(ھذه الحالة من حصولك على الخدمات األخرى المتوفرة لدى إدارة الموارد البشریة 

یكفل لك القانون حق طلب الحصول على . HRAتك ألحد مكاتب إدارة یمكنك أیًضا طلب المساعدة عند زیار.  212-331-4640الرقم 
 .ھذا النوع من المساعدة
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