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  HRA( (Arabic)طلب لتغيير االسم و/أو الجنس في سجالت إدارة الموارد البشرية (
 
 

مالحظة: يمكن أن يقوم بإكمال كل األقسام المدرجة أدناه 
العميل أو أحد أعضاء فريق العمل نيابًة عن 

 العميل.
 

 علومات الحالة الحاليةم - 1القسم 
 رقم تعريف هوية العميل: اسم العميل:

 
 رقم الحالة أو

 رقم الضمان االجتماعي (اختياري):
 :الطلب تقديمتاريخ 

 العنوان:
 
 
 
 

 
 
 

ي من .) يمكنك طلب إجراء أللشروطفي صحيفة األسئلة الشائعة المرفقة لالطالع على شرح  3انظر القسم/العنصر رقم ( طلب – 2القسم 
 ) عند التغييرات التي ترغب فيها.التغييرات التالية أو كلها في حالتك. قم بوضع عالمة (

 

  ) تصحيح نوع الجنس في سجل الحالةWMS(  
 نوع جنسي هو...

       أنثى    ذكر 
 

 كل التقييدات المتعلقة بنوع الجنس فيما يتعلق بالتغطية  إزالة
 * Medicaidالصحية في ظل 

حظ أن هذا الرمز سيكون مرئًيا بالنسبة لمقدمي الخدمة في ال*     
 نظام الفوترة

 نوع جنسي هو...
  أنثى (رمزeMedNY G1( 

  ذكر (رمزeMedNY G2( 
 
  تغيير االسم 

من: _______________________________ إلى: __________________________________  
 

 

 

 
 
 

 توقيع العميل أو الممثل المفوض:

 اسم الممثل المفوض (مكتوًبا بأحرف واضحة):
   

 
 

 انظر الصفحة التالية  
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 (قم بوضع عالمة على كل ما ينطبق في العمود األول) المستندات التي تقدمها  – 3القسم 
في صحيفة األسئلة الشائعة المرفقة لالطالع على شرح للمستندات التي يمكننا قبولها. ال ُترسل  2و 1 رقمانظر القسمين/العنصرين 

 وكاملة. قراءتها يمكنتأكد من أن النسخة التي ترسلها المستندات األصلية. 
 

) في أي من √ير االسم اللذين تطلبهما. ابحث عن عالمة صح (يجب أن تقدم على األقل مستنًدا واحًدا يدعم كًال من تصحيح الجنس وتغي
 العمودين السابقين أو كليهما.

 
 أنواع المستندات المدرجة صالحة كإثبات لدعم اآلتي:

 تغيير االسم تصحيح نوع الجنس نوع المستند
 شهادة الميالد /شهادة الميالد المعدلة √ √ 
 أمر المحكمة  √ 
 يوركرخصة قيادة من والية نيو √ √ 
 بطاقة هوية لغير السائقين من والية نيويورك √ √ 
 خطاب من إدارة الضمان االجتماعي √ √ 
 إخطار طبي √  

 رخصة زواج  √ 
 جواز سفر √ √ 

 أعاله. 3و 2في القسمين  المذكورةمالحظة ألعضاء فريق العمل: تذكر تضمين صحيفة األسئلة الشائعة 
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