
  إعالن مقدم الطلب/المستلم بشأن الدخل/الموارد الخاصة بالقریب المسؤول قانونًیا

  MAP-2161 (A) 05/11/2018  
   

 
 

 التاریخ:
   

 
 

 اسم الحالة:

   
 

 
 رقم الحالة:

 
  

 
إذا كانت لدیك أیة أسئلة، فاتصل بخط المعلومات الخاص بإدارة الموارد البشریة   

)HRA 6116-692-888) على الرقم 

 عزیزنا ____________________________
 

) الذي رفض توفیر الدخل و/أو الموارد المتاحة لتكلفة الرعایة والخدمات الطبیة الالزمة. LRRھذا النموذج مقدم الطلب أو المتلقي الذي یعیش مع القریب المسؤول قانونًیا ( یجب أن یكمل
 .21 أقل من سنواج (على سبیل المثال الزوج للزوجة والزوجة للزوج) والوالدان لألطفال واألقارب المسؤولون قانونًیا ھم: األز

 
ولین قانونًیا أن یتعاونوا مع عملیة إثبات القریب المسؤول قانونًیا عن توفیر الموارد المالیة لرعایة زوجتھ/زوجھا أو طفلھ. وتتوقع إدارة الخدمات االجتماعیة من األقارب المسؤ یعفىال 

یجوز مقاضاة األقارب المسؤولین قانونًیا أمام المحكمة بسبب عدم دعم  .الدخل وموارد الشخص المسؤول قانونًیا من أجل تحدید المبالغ التي یتعین على األقارب المسؤولین قانونًیا دفعھا
 أیًضا إلى إحالة القریب المسؤول قانونًیا إلى المحكمة.  . قد یؤدي اإلخفاق في تقدیم المعلومات المالیة المطلوبةأو أطفالھم القصر /زوجاتھمأزواجھم

 أیام 10أكمل الجدول أدناه، بما في ذلك توقیعك والتاریخ، وأعد ھذا النموذج بالكامل في الظرف المرفق في غضون 

 _________________ أن  _______________أقر أنا (االسم بأحرف واضحة) ___________________________________          _________
 (اسم العائلة)                           (االسم األول)                                                                                                              

  زوجتي/زوجي        أحد األبوین ___________ :شخص آخر، یرجى التحدید________________________________________________ 
من قریبي  Medicaidوتحصیل دیون قد رفض إتاحة دخلھ/دخلھا و/أو موارده لتكلفة الرعایة والخدمات الطبیة الضروریة. لقد قرأت ما سبق وأفھم أن عملیة المراجعة المالیة 

 المسؤول قانونًیا تبدأ عندما أوقع على ھذا النموذج.

 اسم القریب المسؤول قانونًیا ___________________________       _________________________
 (االسم األول)                                              (اسم العائلة)                                                   

 __________________________________________:__رقم الضمان االجتماعي للقریب المسؤول قانونًیا

(قسم الخدمات  )، أعین بموجب ھذه الوثیقة، لمفوض إدارة الموارد البشریة بمدینة نیویوركMedical Assistanceوبالنظر في تحدید أھلیتي للحصول على المساعدة الطبیة (
 نونًیا المذكور أعاله.)، حقي في الحصول على الدعم من القریب المسؤول قااالجتماعیة

 )كان ینطبقاسم برنامج الرعایة الصحیة الخاص بالقریب المسؤول قانونًیا (إذا 

 

  

 رعایة طویلة المدى): أىنوع تغطیة الرعایة الصحیة (
  

  ):ینطبقرقم البولیصة(إذا كان 
 

   رقم جھة االتصال:  (       )
  (رمز الدائرة)    

 تلم:توقیع مقدم الطلب/المس
 
  التاریخ: 

   
Worker's Name Title Section 

)Supervisor's Name (Print   )Supervisor's Name (Sign 
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لى الخدمات ھل تجعل ھذه الحالة فھم ھذا اإلخطار أو تنفیذ ما یطلبھ أمًرا صعًبا علیك؟ ھل تجعل ھذه الحالة من حصولك ع ھل تعاني من حالة صحیة أو إعاقة بدنیة أو ذھنیة؟

یمكنك أیًضا طلب المساعدة عند زیارتك ألحد مكاتب . 212-331-4640اتصل بنا على الرقم  .یمكننا مساعدتكأمًرا صعًبا؟  )HRA(األخرى المتوفرة لدى إدارة الموارد البشریة 
 .یكفل لك القانون حق طلب الحصول على ھذا النوع من المساعدة. HRAإدارة 
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