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 : الھویة الجنسیة يمغایر والعمالء جنسًیا المتحولین للعمالء  تغییر االسم ونوع الجنس 
 )FAQ( األسئلة الشائعة 

 

 
 ما ھي الخیارات المتاحة لتسمیة نوع الجنس؟  -1

الجنس من بین  نوععلى طلب الحصول ) DSS/HRA(إدارة الموارد البشریة / یمكن لعمالء إدارة الخدمات االجتماعیة 
 ).لیس أنثى وال ذكر( Xأو ) ذكر( Mأو ) أنثى( F: التسمیات

" رجاالً "، "أنثى"أو " ذكًرا"العدید من األشخاص یعرفون أنفسھم باعتبارھم  الجنس؟ لنوع بالنسبة" X"ما الذي یعنیھ الخیار 
أو " رجاالً "إال أن بعض الناس ال یعرفون أنفسھم باعتبارھم ). للنوع" الثنائیة"فھناك ما نطلق علیھ أحیاًنا الخیارات " (نساءً "أو 

وكذلك من ) لیسوا ذكوًرا أو إناًثا: أي( مغایري الھویة الجنسیة"وھذا یشمل األشخاص الذین یعرفون أنفسھم باعتبارھم ". نساءً "
 ".الجنسین حاملین لصفات"یعرفون أنفسھم باعتبارھم 

 .إلى ھویة جنسیة ال تصنف إلى ذكور وال إناث" مغایري الھویة الجنسیة"ویشیُر مصطلح  •

إلى نطاق واسع من الحاالت التي یمتلك فیھا الشخص سمات بیولوجیة غیر " حاملي صفات الجنسین"ویشیر مصطلح  •
مغایري الھویة "یعتبرون " حاملي صفات الجنسین"األشخاص من لیس كل : مالحظة. مطابقة للرجال وال النساء

 ".الجنسیة

تتحكم والیة نیویورك في العدید من األنظمة  ":X"اإلمكانیات المحدودة للنظم الحاسوبیة فیما یتعلق بتسمیة نوع الجنس 
، ولم تقم بعد بتحدیث أنظمتھا HRAلموارد البشریة الحاسوبیة المخصصة إلدارة المخصصات والتي تستخدمھا إدارة ا

إلى تحدید أي من " X"وفي الوقت نفسھ، سیحتاج العمالء الذین یحملون التسمیة ". X"الحاسوبیة حتى تتضمن التسمیة 
یكونوا من أجل التسجیل في برامج المخصصات وتلبیة احتیاجاتھم الفوریة المحتملة، حتى لو لم " أو أنثى" ذكر: "الخیارین

لن تكون قادرة على  HRA، فإن إدارة الموارد البشریة "أنثى"أو " ذكر"فإذا اخترت أال تستخدم . موافقین على ھذا االختیار
طلب تغییر نوع الجنس إلى "ویجب علیك وضع عالمة على المربع الموجود على نموذج . إنھاء اإلجراءات الخاصة بطلبك

"X "یةفي سجالت إدارة الموارد البشر) "HRA-138c (الذي یناسب قرارك. 

 ھل األمر یختلف باختالف نوع الجنس الذي أختاره؟  -2

ویمكن حل معظم . ھناك بعض الخدمات التي تقتصر فقط على نوع جنسي محدد، مثل تلك المتعلقة بالرعایة الصحیة والحمل
انظر " (G"ى سبیل المثال، باستخدام الرمز عل Medicaidاالختالفات الطارئة على التغطیة، كما ھو الحال في إجراءات 

 ).2الصفحة 

وتحصر األنظمة الحاسوبیة للوالیة . تسمح السیاسة الحالیة بتخصیص بدل خاص للسیدات الحوامل رھًنا بقیوٍد معینة. بدل الحمل
ى الحصول على وبالنسبة ألي شخص یسعى إل. في وصف نوع الجنس) أنثى" (F"بدالت الحمل فقط على من یحملن التسمیة 

أما األفراد الذین یحملون . قد یكون ھو أفضل خیار باعتباره نوع جنس احتیاطي) أنثى" (F"بدل الحمل، فإن اختیار التسمیة 
 .، فینبغي علیھم زیارة مقر إدارة الموارد البشریة من أجل طلب الحصول على بدل حمل)ذكر" (M"التسمیة 
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 فما ھو ھذا الرمز وما ھي أھمیتھ؟ " ─ G"أو رمز " استثناء/تقیید"إلى  HRAنماذج إدارة الموارد البشریة وتشیر بعض   -3

ُمستخدم في األنظمة الحاسوبیة الخاصة بالوالیة لمنع تقیید المدفوعات الخاصة  رمز ھو" االستثناء/التقیید"أو " G"إن الرمز 
وُیستخدم ھذا الرمز من أجل الرجال والنساء من مغایري الھویة الجنسیة  .بالخدمات الصحیة الضروریة واألخرى الُمغطاة
فإذا كنت ترغب في تغییر نوع الجنس، فسیتم تطبیق رمز  ".X"ویمكن أیًضا استخدامھ مع العمالء ذوي التسمیة 

 باستخدام النموذج  كما یمكنك أیًضا طلب ھذا الرمز حتى إذا كنت ال تغیر نوع جنسك،. على حالتك" االستثناء/التقیید"
HRA-138أو الجنس في سجالت إدارة الموارد البشریة /، طلب لتغییر االسم و)HRA(. 

وعلى حسب مؤشر نوع . ، بتقیید خدمات معینة لتقتصر على نوع الجنس الثنائيMedicaidوتقوم بعض الخطط التأمینیة، مثل 
فعلى سبیل المثال، قد ال تتم تغطیة فحص . یة بعض الخدماتالجنس الخاص بك الُمسجل في أنظمة الوالیة، قد ال تتم تغط

قد ال تتم تغطیة زیارات أطباء النساء  ، أوالھویة الجنسیةي مغایر أو اجنسیً  المتحولة المرأةالبروستاتا بشكل تلقائي في حالة 
ولذلك، ومن أجل تجنب وقوع مشكالت عند . مغایري الھویة الجنسیة أو جنسًیاول المتحوالتولید بشكل تلقائي في حالة الرجل 

في الوالیة، وُیعرف باسم  Medicaidاالستثناء في نظام الفوترة الخاص بـ /تحصیل الفواتیر، یمكن إدخال رمز التقیید
eMedNY .ویخصص الرمز "G1 " ویخصص الرمز اجنسیً  المتحولینللنساء ،"G2 " االمتحولین جنسیً للرجال. 

لنوع الجنس الخاص " X"أیًضا بالنسبة لمن یحملون التسمیة  G2و G1قد ُیطبق الرمزان . "X"العمالء الذي یحملون التسمیة 
باعتبارھا نوع الجنس الخاص بك، فسیتعین علیك أوالً اختیار أحد التصنیفین الثنائیین لنوع " X"إذا كنت تحمل التسمیة . بھم

، وإذا اخترت G1، فقد یتم إعطاء رمز "أنثى"إذا اخترت . الجنس من أجل استیفاء متطلبات التقاریر الفیدرالیة والتابعة للوالیة
وع جنسك لن یقید المدفوعات الخاصة بالخدمات الصحیة الضروریة وسیضمن ھذا الرمز أن ن. G2فقد یتم إعطاء رمز " ذكر"

 .واألخرى المغطاة

إذا كنت ال ترغب في . Medicaidسیكون ھذا الرمز مرئًیا ألي جھة تقدم الرعایة الصحیة وتقبل  :یرجى مالحظة أنھ
لكن ھذا قد و. تطبیق الرمز على حالتك، فُیرجى اإلشارة إلى ھذا األمر عند طلب تغییر نوع الجنس

  .یؤثر على الخدمات التي تتلقاھا

 ؟HRAكیف یمكنني تغییر نوع الجنس الخاص بي في سجالت إدارة الموارد البشریة   -4

 .كامل HRA-138cنموذج مع " X"یجب تقدیم كافة طلبات تغییر تسمیة نوع الجنس إلى 

، طلب HRA-138وتقدیم النموذج  بإكمالیقوموا أن  وینبغي على كافة األشخاص اآلخرین المتقدمین بطلب تغییر نوع الجنس
 .)HRA(أو الجنس في سجالت إدارة الموارد البشریة /لتغییر االسم و

 :من المستندات التالیة واحًداوإضافة إلى ھذا، یتعین علیك أن تقدم إلى إدارة الموارد البشریة 

لسیارات بحیث یظھر علیھا نوع جنسك الُمصحح أو الذي رخصة قیادة بوالیة نیویورك أو بطاقة تعریف ھویة لغیر قائدي ا •
 تم تغییره،

 جواز سفر أو شھادة میالد یظھر علیھا نوع جنسك الُمصحح أو الذي تم تغییره، •
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 )تابع(؟ HRAكیف یمكنني تغییر نوع الجنس الخاص بي في سجالت إدارة الموارد البشریة   -4
 مان االجتماعي یؤكد نوع جنسك، أوخطاب من إدارة الض •

أو ممرض ممارس أو مساعد طبیب قام بعالجك أو راجع تاریخك الطبي المتعلق  مرخصطبیب إقرار مؤرخ وموقع من  •
لألشخاص الذین " العالج السریري المناسب"ویجب أن یشتمل اإلقرار على لغة واضحة تفید بأنك قد تلقیت . بنوع جنسك

 .االنزعاج الجنسيعن إصابتھم بمتالزمة یمكن أن یكشف التشخیص 

، وھو )WMS(وبمجرد حصولنا على المستندات المطلوبة، سیتم تحدیث نوع الجنس الخاص بك في نظام إدارة ُحسن المعیشة 
 .HRAنظام تابع للوالیة ُیستخدم لرصد الحالة ومعلومات المخصصات لعمالء إدارة الموارد البشریة 

  إذا كنت تتلقى رعایة صحیة عن طریق :ى المالحظةیرج
)New York State of Health) ( والتي تعرف أیًضا باسم سوق التأمین الصحي
)Marketplace ( أو تبادل الرعایة الصحیة)Health Care Exchange (بوالیة نیویورك( ،

یرجى االطالع على القسم . فصًال وھذا ُیعتبر إجراًء من. فإنك ستحتاج أیًضا إلى تغییر نوع جنسك ھناك
 .أدناه للحصول على المزید من المعلومات 5

 
 ؟ HRAكیف أغیر اسمي في سجالت إدارة الموارد البشریة   -5

 :من المستندات التالیة واحًدایجب أن تقدم 

 أمر من المحكمة ُیظھر اسمك الجدید؛ •

 ي السیارات بحیث یظھر علیھا اسمك الجدید؛رخصة قیادة بوالیة نیویورك أو بطاقة تعریف ھویة لغیر قائد •

 جواز سفر أو شھادة میالد یظھر علیھا اسمك الجدید؛ •

 .خطاب من إدارة الضمان االجتماعي یظھر علیھ اسمك الجدید •

. )HRA(أو الجنس في سجالت إدارة الموارد البشریة /، طلب لتغییر االسم وHRA-138ستحتاج أیًضا إلى إكمال نموذج 
، ألن أي تناقض HRAتغییره لدى إدارة الموارد البشریة  قبلك أن تقوم بتغییر اسمك لدى إدارة الضمان االجتماعي ونقترح علی

وبمجرد حصولنا على المستندات المطلوبة، سیتم تحدیث اسمك . في البیانات بین اإلدارتین قد یؤدي إلى تعطیل تلقیك للخدمات
، وھو نظام تابع للوالیة ُیستخدم لرصد الحالة ومعلومات المخصصات لعمالء )WMS(القانوني في نظام إدارة ُحسن المعیشة 

 .HRAإدارة الموارد البشریة 

والتي تعرف أیًضا () (New York State of Health) من خالل إذا كنت تتلقى رعایة صحیة  :یرجى المالحظة
 Health Care(تبادل الرعایة الصحیة أو ) Marketplace(باسم سوق التأمین الصحي 

Exchange (وھذا ُیعتبر إجراًء . ، فإنك ستحتاج أیًضا إلى تغییر اسمك ھناك)بوالیة نیویورك
 .في الصفحة التالیة للحصول على المزید من المعلومات 6یرجى االطالع على القسم . منفصًال 
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  ب أمین الخاصة أو نوع جنسي لدى خطة الت/كیف أقوم بتغییر اسمي و  -6
)New York State of Health) ( والتي تعرف أیًضا باسم سوق التأمین الصحي)Marketplace ( 

 ؟ )بوالیة نیویورك Health Care Exchange أو تبادل الرعایة الصحیة

ط الصحیة عن طریق إمكانیة الوصول إلى أنظمة الحاسب اآللي المستخدمة إلدارة الخط HRAال تمتلك إدارة الموارد البشریة 
)New York State of Health, NYSoH .( ولذلك، إذا كانت لدیك خطة رعایة من خاللNYSoH فسیتعیَّن علیك ،

ویمكن استخدام المستندات المدرجة أعاله من أجل تغییر االسم أو نوع الجنس في خطة التأمین . مباشرةً  NYSoHالتواصل مع 
 كما ستقوم . NYSoHالخاصة بك لدى 

)New York State of Health(  ویمكنك طلب إجراء ھذه التغییرات بأي من . االستثناء بحالتك/ بتطبیق رمز التقیید
 :الطرق الثالث التالیة

 تحمیل المستند المطلوب بنفسك، عبر حسابك اإللكتروني؛ 

 
 

 على الرقم  New York State of Health أو إرسال المستندات المطلوبة عبر الفاكس إلى خدمة العمالء لدى 
 ؛ 1363-387-855

 
 

 :البرید العادي إلى العنوان التالي طریق عنالمستند أو إرسال 
New York State of Health 

PO Box 11726 
Albany, NY 12211 

 .أو نوع جنسك/ُیرجى تضمین مالحظة توضح فیھا أنك تود تغییر اسمك و
 

 ؟NYSoHعن طریق " X"ھل یمكنني تغیر تسمیة نوع جنسي إلى التسمیة   -أ6

حتى تقوم والیة " X"قادرة على إنھاء اإلجراءات الخاصة بطلبات تغییر التسمیة إلى  NYSoHفي ھذا الوقت، قد ال تكون 
 .نیویورك بتحدیث أنظمة الحاسب اآللي الخاصة بھا

 من أجل إنھاء اإلجراءات الخاصة بطلبي؟ HRAموارد البشریة ما ھي المدة التي قد تستغرقھا إدارة ال  -7

وقد تختلف مدة إنھاء . یوًما 14قصارى جھدھا من أجل إكمال ھذا النوع من الطلبات خالل  HRAتبذل إدارة الموارد البشریة 
 . New York State of Health اإلجراءات لدى 

 ؟ HRAبعة إلدارة الموارد البشریة كیف یمكنني الحصول على بطاقة مخصصات جدیدة تا  -8

في أي وقت یتم فیھ تغییر المعلومات السكانیة، مثل االسم أو ) CBIC(یتم إنتاج بطاقة تعریف ھویة المخصصات المشتركة 
 المخصصات.، لن ُیعرض نوع الجنس الخاص بحامل البطاقة على بطاقات 2015مایو  1إال أنھ، وبدًءا من . نوع الجنس

 .الجنس علیھا نوعوجود كافة البطاقات الجدیدة دون  وسیتم إصدار
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  )تابع(؟ HRAكیف أحصل على بطاقة مخصصات جدیدة تابعة إلدارة الموارد البشریة   -8

 HRAإذا كنت ترغب في طلب بطاقة جدیدة ألي سبب، فیرجى االتصال على خط المعلومات التابع إلدارة الموارد البشریة 
من خالل البحث باالختصار  www.nyc.gov/311، أو طلبھا عبر اإلنترنت على الموقع 718-557-1399ى الرقم عل
"cbic"أو زیارة أي من المقرات الواردة أدناه ،: 

 )CBIC(مقرات إصدار بطاقة ھویة المخصصات المشتركة 

 :بروكلین : مانھاتن
109 East 16th Street - Ground Floor 227 Schermerhorn Street - Ground Floor 

 مفتوحة من یوم االثنین إلى الجمعة من ) CBIC(وتكون مواقع إصدار بطاقة ھویة المخصصات المشتركة 
 )باستثناء العطالت(مساًء  7:15صباًحا إلى  8:30

 

 ھل سیتم الحفاظ على سریة معلوماتي؟  -9

فیجب أن یتم . بالحفاظ على سریة معلومات األشخاص الذین یقومون بخدمتھم HRAلعاملین بإدارة الموارد البشریة یلتزم كافة ا
أو حاملي صفات الجنسین والمعلومات المتعلقة بالسجل الطبي والتشریحي للشخص  جنسًیا بالمتحولینالخاصة التعامل مع الحالة 
االستثناء، /وسیتم الحفاظ على سریة أي مستند طبي یقدم ألغراض تغییر نوع الجنس أو رموز التقیید. ت سریةباعتبارھا معلوما

ومع . وستقتصر إمكانیة االطالع علیھ على األفراد العاملین المحددین، ولن یتم اإلفصاح عنھ إال بالقدر المطلوب لتقدیم الخدمات
تثناء ستكون مرئیة لمقدمي الخدمات الطبیة والصیادلة الذین یستخدمون نظام االس/ ذلك، یرجى العلم بأن رموز التقیید 

 .الفوترة الخاص بالوالیة

مغایري الھویة و جنسًیاالمتحولین  العلمیات الجراحیة المتعلقة بنوع الجنس بالنسبة لألشخاص  Medicaidھل سیغطي   -10
 ؟الجنسیة

، أصبحت العالجات الھرمونیة وبعض اإلجراءات الطبیة األخرى الضروریة لتأكید الھویة 2015مارس  11دًءا من ب. نعم
بوالیة  Medicaidوخطط الرعایة المدارة ببرنامج  Medicaidالجنسیة، بما یشمل اإلجراءات الجراحیة، تقع ضمن تغطیة 

ت المغطاة والمزید من المعلومات حول متطلبات التغطیة من خالل ویمكن االطالع على القائمة الكاملة لإلجراءا. نیویورك
إذا رفض أحد مقدمي خدمات . /http://www1.nyc.govأو الموقع  /http://www.health.ny.govزیارة الموقع 
Medicaid ة لك أو كانت لدیك أسئلة حول اإلجراءات الطبیة التي تقع ضمن تغطیة تقدیم الخدمMedicaid ُیرجى االتصال ،

 .800-541-2831على الرقم  Medicaidبخط المساعدة الخاص بإدارة الصحة بوالیة نیویورك والمخصص لـ 

 من الذي یمكنني االتصال بھ للحصول على المزید من المعلومات؟   -11

) LGBTQI(وثنائیي الجنس  والمشكلین جنسًیا جنسًیاوالمتحولین  ثلیات والمثلیین ومزدوجي المیل الجنسيّ مكتب شؤون الم •
بھذا لتوجیھ األسئلة المتعلقة  tqi@DSS.nyc.govlgbعبر البرید اإللكتروني  )DSS(التابع إلدارة الخدمات االجتماعیة 

 .LGBTQIعلى األشخاص من مجتمع  تؤثر األخرى التي HRAوسیاسات إدارة الموارد البشریة  المنشور
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  )تابع(من الذي یمكنني االتصال بھ للحصول على المزید من المعلومات؟    -11

لطرح أیة استفسارات حول ما تتم تغطیتھ وكیفیة طلب التغطیة  Medicaidبك ببرنامج خطة الرعایة المدارة الخاصة  •
إذا لم تكن تعرف معلومات عن خطة الرعایة الخاصة بك، یرجى االتصال على . على رفض التغطیة االعتراضوكیفیة 

  .دناهأ Medicaidأو خط المساعدة الخاص بـ  New York State of Health  ب خط المساعدة الخاص

للمزید من المعلومات حول تغییر االسم أو نوع الجنس لدى خطط  New York State of Health خط المساعدة  •
 أو 5777-355-855ُیرجى االتصال على الرقم . NYSoH Exchangeالرعایة الصحیة الُمدارة بواسطة 

  .(TTY)لضعاف السمع  800-662-1220 

المقدمة لألسئلة الخاصة بالرعایة الصحیة  800-541-2831على الرقم  dMedicaiخط المساعدة الخاص ببرنامج  •
  الخاص بوالیة نیویورك Medicaidبموجب برنامج  جنسًیا للمتحولین

للحصول على المعلومات العامة عن  1399-557-718على الرقم  الخاص بإدارة الموارد البشریة المعلومات خط  •
كما یمكنك أیًضا إرسال رسالة عبر البرید اإللكتروني إلى . جدیدة CBICطلب بطاقة حالتك أو ل

constituentaffairs@dss.nyc.gov 311، أو االتصال على الرقم.  

م تعرف األنظمة الحاسوبیة للوالیة على حقي من الذي ینبغي علي االتصال بھ إذا كانت لدي مشكلة أو مخاوف من عد  -12
 القانوني في عدم إرغامي على اختیار تسمیة ال تتماشى مع ھویتي من أجل الحصول على المخصصات؟

ومكتب اإلعانات ) Equal Opportunity and Diversity, EOD(بإمكانك االتصال بمكتب التنوع وتكافؤ الفرص  •
 :والیة نیویورك عبرل) OTDA(المؤقتة وإعانات اإلعاقة 

 8555-473-518: الھاتف 

 رسالة برید إلكتروني إلى :clientcomplaints@otda.ny.gov 

 
 

 :البرید العادي إلى العنوان التالي ن طریقعإرسال المستند 
State of New York Office of Temporary and Disability Assistance 

Equal Opportunity and Diversity 
North Pearl Street – 13A 40 

Albany, NY 11243 

 جنسًیاوالمشكلین  جنسًیامتحولین وال كما یمكنك االتصال بمكتب شؤون المثلیات والمثلیین ومزدوجي المیل الجنسيّ  •
عبر البرید اإللكتروني ) DSS(التابع إلدارة الخدمات االجتماعیة ) LGBTQI(الجنس  وثنائیي

lgbtqi@DSS.nyc.gov یة التغلب على تقییدات األنظمة الحاسوبیة الخاصة للحصول على معلومات حول كیف
 ".X"بالوالیة فیما یتعلق بنوع الجنس 
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