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County Use Only
MEDI-CAL County Number/Aid Code/Case Numberبيان المتقدم اإلضافي للحقائق الخاص ببرنامج

—                        — ةيصخشت امولعم– Iالجزء

 .1c داليملاخ يرات

/           /
 .1bيعامتجالان امضلام ق ر

—               —

  .1a(طسوألام سالان مل وألاف رحلا، لوألا، ريخألا)م دقتملام سا

 .1gنزولا

لاطرأ/لطر

 .1fلوطلا

مادقأ/مدق

تاصوب/ةصوب

 .1eسنجلا

رك ذ❑

ىثن أ❑

 .1d(طسوألام سالان مل وألاف رحلا، لوألا، ريخألا)ة مدختسمى رخأ( ءامسأ)م سا

يديربلاد وكلا ةيالولا ةنيدملا  .2aلزنملان اونع

يديربلاد وكلا ةيالولا ةنيدملا  .2b(افلتخمن اكا ذإ)ة يديربلات السارملان اونعً

لاصتاللت قول ضفأ : ةلاحي فد دح
فتاهد وجوم دع❑ 
)(ل ئاسرك رتلف تاهد وجو❑ 

راهنلاء انثأل اصتالاف تاهم قر3.   

)(
لاصتاللت قول ضفأ :يروفلام جرتملام سار كذا، معنة باجإلات ناكا ذإ  .4b؟يروفم جرتمك يدلل ه

ال❑ م    عن     ❑ 
 .4a؟ ةيزيلجنإلاث دحتتل ه

II❑ نعم   إذا كانت اإلجابة نعم، فانتقل إلى الجزء 
:يروفلام جرتملاف تاهم قر: اهثدحتتي تلا( تاغللا)ة غللاي ها م، الة باجإلات ناكا ذإال     ❑ 

( )

County Use Only ةيبطلات امولعملا – IIالجزء 
5Disability.  هل تقدمت إلعانات إعاقة الضمان االجتماعي  Security Social( )يفاضإلان امضلال خدة قاعإو أ

ال❑  م    عن❑  ؟       نييضاملا( 2)ن يماعلال الخ(  Disability (SSI) Income Security Supplemental)
:يليا مى لعة باجإلاى جري، معنة باجإلات ناكا ذإ

؟فورعمر يغ❑ 
.aيفاضإلان امضلال خدة قاعإو أي عامتجالان امضلاة قاعإب لطل ه:

؟     فانئتسالاد يق❑ ؟     قلعُم❑ ؟     هضفرم ت❑ ؟هدامتعام ت❑ 

 .bيفاضإلان امضلال خدو أي عامتجالان امضلاة قاعإب لطل وحر ارقر خآخ يراتر كذاف، هضفرو أه دامتعام تد قن اكا ذإ:

ال❑  م     عن❑  .c 5هل ازدادت مشكلتك )مشكالتك( الطبية سوءاً منذ التاريخ الوارد في البندb؟هالع أ
:حيضوتلاى جري، معنة باجإلات ناكا ذإ

 .d البند في الوارد التاريخ مشكلة (مشكالت) طبية * منذ أي من تعاني ن امضلاة قاعإر ارقذ اختاد نعا هنمي ناعتن كتم لي تلاو، هالع أ5bهل
ال❑ م     عن❑ ؟يفاضإلان امضلال خدو أي عامتجالا
ة لكشملاي ها مف، معنة باجإلات ناكا ذإ

ُ.ةيصخشلاك تاجايتحابم امتهالاو أل معلان عك عنمتي تلا( ةيلقعلاوة يندبلا)ة يبطلات الكشملار كذا6.  .(رمألام زلا ذإ، ةيفاضإة حفصق افرإى جري)

تأدبى تم
(ةنسلا/ ر هشلا) ةيبطلا( تالكشملا)ة لكشملا
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County Use Only ؟ةيضامل اًاره ش12ـ لال الخا هلت ضرعتي تلا( تاباصإلا)ة باصإلاو أ( ضارمألا)ض رملاج العلى فشتسمو أة دايعي فة ياعرت يقلتل ه7. 
ال❑ م     عن❑ 

MC 220 ❑:لماكل كشبي ليا مى لعة باجإلاى جري، معنة باجإلات ناكا ذإ
    Signed ىفشتسملا/ةدايعلام سا

ىفشتسملا/ةدايعلاف تاهم قر

)(

وضعلاو أة دايعلا/ضيرملام قر

مهترزن يذلاء ابطألا( ءامسأ)م سا

يديربلاد وكلا ةيالولا ةنيدملا (ةقشلا، عراشلا، مقرلا)ى فشتسملا/ةدايعلان اونع

يلاتلاد عوملاخ يرات صحفر خآخ يرات صحفل وأخ يرات

(تارايزلا)ة رايزلاب بس

ال❑  م     عن❑  ً؟اليلى فشتسملاي فت ثكمل ه
: ةرداغملا( خيراوت)خ يرات :لوخدلا( خيراوت)خ يراتر كذا، معنة باجإلات ناكا ذإ

ال❑  م     عن❑  ؟ئراوطلاة فرغي فك صحفم تل ه
:صحفلا( خيراوت)خ يراتر كذا، معنة باجإلات ناكا ذإ

:اهتيقلتي تلاة يودأل اعيمجر كذا

:تاجالعلاى لعل وصحلاخ يراوتوا هتيقلتي تلات اجالعل اعيمجر كذا

❑ MC 220
    Signed

.ةيضامل اًاره ش12ـ لال الخا هيفك صحفم تة يفاضإى فشتسمو أة دايعي أر كذا8. 
ىفشتسملا/ةدايعلام سا

ىفشتسملا/ةدايعلاف تاهم قر

)(

وضعلاو أة دايعلا/ضيرملام قر

مهترزن يذلاء ابطألا( ءامسأ)م سا

يديربلاد وكلا ةيالولا ةنيدملا (ةقشلا، عراشلا، مقرلا)ى فشتسملا/ةدايعلان اونع

يلاتلاد عوملاخ يرات صحفر خآخ يرات صحفل وأخ يرات

(تارايزلا)ة رايزلاب بس

ال❑  م     عن❑  ً؟اليلى فشتسملاي فت ثكمل ه
: ةرداغملا( خيراوت)خ يرات :لوخدلا( خيراوت)خ يراتر كذا، معنة باجإلات ناكا ذإ

ال❑  م     عن❑  ؟ئراوطلاة فرغي فك صحفم تل ه
:صحفلا( خيراوت)خ يراتر كذا، معنة باجإلات ناكا ذإ

:اهتيقلتي تلاة يودأل اعيمجر كذا

:تاجالعلاى لعل وصحلاخ يراوتوا هتيقلتي تلات اجالعل اعيمجر كذا

.8ة حفصلال مكأف، ةيضامل اًاره ش12ـ لال الخة يفاضإت ايفشتسمو أت ادايعي فك صحفم تد قن اكا ذإ
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County Use Only ؟ةيضامل اًاره ش12ـ لال الخل عفلابا هتركذي تلا( تايفشتسملا)ى فشتسملاو أ( تادايعلا)ة دايعلاج راخب يبطد يى لعك صحفم تل ه9. 
ال❑ م     عن❑ 

ر ثكأل بقن مص حفلاع يقوتة لاحي ف، يليا مى لعم اتل كشبة باجإلاء اجرلاف، معنة باجإلات ناكا ذإ. 10م قرى لإل قتناف، الة باجإلات ناكا ذإ
:ةيفاضإلات امولعملاة فاك ل8ة حفصلال امكإى جري، بيبطن م

❑ MC 220
     Signed

(ءابطألا)ب يبطلام سا

بيبطلاف تاهم قر

)(

وضعلاو أة دايعلا/ضيرملام قر

يديربلاد وكلا ةيالولا ةنيدملا (ةقشلا، عراشلا، مقرلا)ى فشتسملا/ةدايعلان اونع

يلاتلاد عوملاخ يرات صحفر خآخ يرات صحفل وأخ يرات

(تارايزلا)ة رايزلاب بس

:اهتيقلتي تلاة يودأل اعيمجر كذا

:تاجالعلاى لعل وصحلاخ يراوتوا هتيقلتي تلات اجالعل اعيمجر كذا

. رابتخال كر اوجبال و أم عند يدحتن مد كأت.ةيضامل اًاره ش12ـ لال الخة يلاتلات ارابتخالان مي أت يرجأد قت نكا ذإا مه اندأر كذتن أى جري. 10
(.خيراتلاوم سال اطقفر كذاف، لعفلابى فشتسملاو أة دايعلاو أب يبطلان اونعر كذم تد قن اكا ذإ)

خ يراتلا
(ةنسلا/رهشلا) رابتخالال امكإم تث يحى فشتسملاو أة دايعلاو أب تكملان اونعوم سا ال معن هؤارجإم تي ذلار ابتخالا

❑ MC 220
     Signed

مسالا

يئابرهكلاب لقلام سر
(EKG)

(ةقشلاوع راشلاوم قرلا)ن اونعلا

يديربلاد وكلا ةيالولا ةنيدملا

❑ MC 220
     Signed

مسالا

ةيئابرهكة ياشم
(Exercise heart test)

(ةقشلاوع راشلاوم قرلا)ن اونعلا

يديربلاد وكلا ةيالولا ةنيدملا

❑ MC 220
     Signed

مسالا

ردصلاى لعس كإة عشأ
(ةقشلاوع راشلاوم قرلا)ن اونعلا

يديربلاد وكلا ةيالولا ةنيدملا

❑ MC 220
     Signed

مسالا

سفنتلار ابتخا
(PFT)

(ةقشلاوع راشلاوم قرلا)ن اونعلا

يديربلاد وكلا ةيالولا ةنيدملا

❑ MC 220
     Signed

مسالا

(ةقشلاوع راشلاوم قرلا)ن اونعلامدلات ارابتخا

يديربلاد وكلا ةيالولا ةنيدملا

❑ MC 220
     Signed

مسالا

كلذر يغ
(ددح)

(ةقشلاوع راشلاوم قرلا)ن اونعلا

يديربلاد وكلا ةيالولا ةنيدملا
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County Use Only ال❑  م     عن❑  ؟ةيضامل اًاره ش12ـلال الخر خآر ابتخاو أي بطج العي ألت عضخل ه. 11
.12م قرلاى لإل قتناف، الة باجإلات ناكا ذإ
.8ة حفصلال مكأف، معنة باجإلات ناكا ذإ

( هفالخو أي عيبطج العي ئاصخأو أل يهأتة داعإي راشتساو أي عامتجاي ئاصخأو أب يرقو أق يدص)ر خآص خشي أك انهل ه. 12
؟لمعلان عك عنمتو أة يمويلاك تطشنأن مد حتا هنأف يكوك تباصإو أك ضرمن أشبت امولعمى لعل وصحلله بل اصتالاا ننكمي

ال❑ م     عن❑ 
:هاندأج اردإلاى جري، معنة باجإلات ناكا ذإ

مسالا

(ةقشلاوع راشلاوم قرلا)ن اونعلا

كبة قالعلا فتاهلام قر
)(

مسالا

(ةقشلاوع راشلاوم قرلا)ن اونعلا

كبة قالعلا فتاهلام قر
)(

مسالا

(ةقشلاوع راشلاوم قرلا)ن اونعلا

كبة قالعلا فتاهلام قر
)(

)وهذه الفحوصات مجانية بالنسبة لك.( ُربما يطلب منك الخضوع لفحوصات طبية إضافية للمساعدة على تقييم مشكلتك )مشكالتك( الطبية. .13

ال❑ م     عن❑ ؟رمألام زلا ذإة يفاضإة يبطت اصوحفلع وضخلاي فب غارت نأل ه

ةيميلعتلاوة يعامتجالات امولعملا – IIIالجزء 
ُف أنشطتك اليومية وأخبرنا كم تحد حالتك من األنشطة التي تقوم بها. ِص  .14

.ةيميلعتلاك تيفلخف ص. 15

وأ12   ❑  11 ❑ 10 ❑    9 ❑    8 ❑    7 ❑    

 .aةسردملاي فه تيهنأف صى لعأد دح:
6 ❑    5 ❑    4 ❑    3 ❑    2 ❑    1 ❑

GED ❑( 12❑  )12ف صلاء اهنإلل ثامم+

 .bةنسلا/رهشلا؟هتيهنأى تم:

ال❑  م     عن❑   .c؟ةصاخة يميلع تًالوصفت رضحل ه
(.ىرخأة لودي فه بم ايقلام تي ذلال معلاا ذهل مشي)؟ةيضاملاة ن س15ـلاء انث أًامو ي30ن مر ثكألل معلان مع وني أبت مقل ه.16

ال❑ م     عن❑ 

.عيقوتل ل7ة حفص، V، وانتقل إلى الجزء IVإذا كانت اإلجابة ال، فتجاوز الجزء 

.17م قرن  مًاءدب، 5ة حفص، IVإذا كانت اإلجابة نعم، فأجب الجزء 
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County Use Only I – تاريخ العمل IVالجزء 
، نيتفيظون مر ثكأبت لمعد قت نكا ذإ).ةفيظوث دحأبأ دبا.ةيضاملاة نس15ـ لاء انثأل قألاى ل عًامو ي30ة دملا هبت مقي تلاف ئاظولاة فاكف ِص17. 

فاطلب من أخصائي المقاطعة صفحات إضافية.(

لمعلاع ون ةفيظولام سا  .a

رهشلا/عوبسألا/ةعاسلاي ف رجألال دعم عوبسألاي فت اعاسلا (ةنسلا/رهشلا)ل معلاخ يراوت

:ىلإ:نم

(.هبي مايقة يفيكوه بت مقا ما ذه )ةفيظولاف صو

:اهتمدختساي تلات ادعملاوت الآلاوت اودألاي هه ذه

شهر )شهور(. وأ( مايأ)م وي :ـلة فيظوم لعتلة رتفلاه ذهت قرغتسا

ال❑  م     عن❑  :ةهباشمت ابجاوت يدأو أر يراقتت لمكأوت بتك

ال❑  م     عن❑  :ةيفارشإت ايلوؤسمي دلت ناك

يندبلاط اشنلا
(تارايخلاد حأل وحة رئادع ض)

 8   7   6   5   4   3   2   1   0 كنت أسير هذا العدد من الساعات في يوم العمل المتوسط: 

 8   7   6   5   4   3   2   1   0 كنت أقف هذا العدد من الساعات في يوم العمل المتوسط:

 8   7   6   5   4   3   2   1   0 كنت أجلس هذا العدد من الساعات في يوم العمل المتوسط:

مئادل كشب❑ رركتمل كشب❑  رخآلت قون م❑  ًاقلطم❑  كنت أتسلق هذا المقدار في يوم العمل المتوسط:

مئادل كشب❑ رركتمل كشب❑  رخآلت قون م❑  ًاقلطم❑  :طسوتملال معلام ويي فر ادقملاا ذهي نحنأت نك

lbs 100 lbs ❑  أكثر من O 50 lbs  ❑ O 20 lbs  ❑ O 10 lbs ❑ أثقل وزن رفعته:

lbs 100 lbs ❑  أكثر من O 50 lbs  ❑ O 20 lbs  ❑ O 10 lbs ❑ :ىتحل محأ/عفر أًابلاغت نك

ال❑ م     عن❑ ؟ةفيظولاه ذهت يدأا مدنعة يلاحلاة يبطلاك تالكشم/كتلكشمن مي أن مي ناعتت نكل ه

. عيقوتلل، 7ة حفصلا، Vإذا كانت اإلجابة ال، ولم تكن قد عملت بأي وظائف أخرى، فانتقل إلى الجزء 

. ةيلاتلاة حفصلا، 17bإذا كانت اإلجابة ال، لكنك عملت بوظائف أخرى، فانتقل إلى 

.ةيلاتلات امولعملال امكتساى جري، معنة باجإلات ناكا ذإ

:ةيبطلا( تالكشملا)ة لكشملام سا

ث يحب( هفالخو، لمعلام اهمر ييغتو أ، ةصاخت ادعمر يفوتو أ، ةيفاضإة حارت ارتفك حنمل ثم)ة صاخت ابيترتبك لمعب حاصم اقل ه

ال❑ م     عن❑ ؟لمعلاة لصاومك نكمي

ِ، صف الترتيبات الخاصة التي قام بها:معنة باجإلات ناكا ذإ

ال❑ 
ةنسلا

م     عن❑  ؟ةيبطلا( كتالكشم)ك تلكشمب بسبل معلان عف قوتلاك يلعن يعتل ه
مويلارهشلا؟ىتمف، معنة باجإلات ناكا ذإ

ال❑ م     عن❑ ؟ةيضاملاة نس15ـلاء انث أًامو ي30ن مر ثكألر خآل م عيأبت مقل ه

إذا كانت اإلجابة نعم، فانتقل إلى Vإذا كانت اإلجابة ال، فانتقل إلى الجزء  .ةيلاتلاة حفصلا، 17b، الصفحة 7 للتوقيع.
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County Use Only II – تاريخ العمل IVالجزء 
لمعلاع ون 17b .ةفيظولام سا

رهشلا/عوبسألا/ةعاسلاي ف رجألال دعم عوبسألاي فت اعاسلا (ةنسلا/رهشلا)ل معلاخ يراوت

:ىلإ:نم

(.هبي مايقة يفيكوه بت مقا ما ذه )ةفيظولاف صو

:اهتمدختساي تلات ادعملاوت الآلاوت اودألاي هه ذه

شهر )شهور(. وأ( مايأ)م وي :ـلة فيظوم لعتلة رتفلاه ذهت قرغتسا

ال❑  م     عن❑  :ةهباشمت ابجاوت يدأو أر يراقتت لمكأوت بتك

ال❑  م     عن❑  :ةيفارشإت ايلوؤسمي دلت ناك

يندبلاط اشنلا
(تارايخلاد حأل وحة رئادع ض)

 8   7   6   5   4   3   2   1   0 كنت أسير هذا العدد من الساعات في يوم العمل المتوسط: 

 8   7   6   5   4   3   2   1   0 كنت أقف هذا العدد من الساعات في يوم العمل المتوسط:

 8   7   6   5   4   3   2   1   0 كنت أجلس هذا العدد من الساعات في يوم العمل المتوسط:

مئادل كشب❑ رركتمل كشب❑  رخآلت قون م❑  ًاقلطم❑  كنت أتسلق هذا المقدار في يوم العمل المتوسط:

مئادل كشب❑ رركتمل كشب❑  رخآلت قون م❑  ًاقلطم❑  :طسوتملال معلام ويي فر ادقملاا ذهي نحنأت نك

lbs 100 lbs ❑  أكثر من O 50 lbs  ❑ O 20 lbs  ❑ O 10 lbs ❑ أثقل وزن رفعته:

lbs 100 lbs ❑  أكثر من O 50 lbs  ❑ O 20 lbs  ❑ O 10 lbs ❑ :ىتحل محأ/عفر أًابلاغت نك

ال❑ م     عن❑ ؟ةفيظولاه ذهت يدأا مدنعة يلاحلاة يبطلاك تالكشم/كتلكشمن مي أن مي ناعتت نكل ه

. عيقوتلل، 7ة حفصلا، Vإذا كانت اإلجابة ال، ولم تكن قد عملت بأي وظائف أخرى، فانتقل إلى الجزء 

.ةيفاضإت احفصك تعطاقمي ئاصخأن مب لطاف، ىرخأف ئاظوبت لمعك نكل، الة باجإلات ناكا ذإ

.ةيلاتلات امولعملال امكتساى جري، معنة باجإلات ناكا ذإ

:ةيبطلا( تالكشملا)ة لكشملام سا

ث يحب( هفالخو، لمعلام اهمر ييغتو أ، ةصاخت ادعمر يفوتو أ، ةيفاضإة حارت ارتفك حنمل ثم)ة صاخت ابيترتبك لمعب حاصم اقل ه

ال❑ م     عن❑ ؟لمعلاة لصاومك نكمي

ِ، صف الترتيبات الخاصة التي قام بها:معنة باجإلات ناكا ذإ

ال❑ 
ةنسلا

م     عن❑  ؟ةيبطلا( كتالكشم)ك تلكشمب بسبل معلان عف قوتلاك يلعن يعتل ه
مويلارهشلا؟ىتمف، معنة باجإلات ناكا ذإ

ال❑ م     عن❑ ؟ةيضاملاة نس15ـلاء انث أًامو ي30ن مر ثكألر خآل م عيأبت مقل ه

.لامكإللة يفاضإت احفصك تعطاقمي ئاصخأن مب لطاف، معنة باجإلات ناكا ذإ. عيقوتل ل7ة حفصلا، Vإذا كانت اإلجابة ال، فانتقل إلى الجزء 
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ةقداصملاوع يقوتلا – Vالجزء 

ق ئاقحللي فاضإلان ايبلاا ذهي فة دراولات امولعملان  أCaliforniaأُقر تحت عقوبة الحنث باليمين بموجب قوانين الواليات المتحدة األمريكية ووالية 
صحيحة ودقيقة. 

خيراتلا توقيع المتقدم


خيراتلا ّتوقيع الشاهد )إذا وقع المتقدم بعالمة(


خيراتلا توقيع الشخص الذي يساعد المتقدم على ملء االستمارة


و أة دايعج راخه ترزب يبطل كلو أه ركذتر ابتخاق فرمو أى فشتسمو أة دايعل كلت امولعملاء اشفإلض يوفتى لعع يقوتلاى لإج اتحتف وس
.اهيلعع يقوتلاى لإج اتحتسة يفاضإت ارامتسابة عطاقملاي ئاصخأك دميف وس. ىفشتسم

MC 223 (Arabic) (10/09) 8ن  م7ة حفص



County Use Only ، ةيفاضإة حاسملة جاحبت نكا ذإ. 3ة حفصي  ف10م قرو، 3ة حفصي  ف9م قرو، 2ة حفصي  ف8م قر( ةلئسألا)ل اؤسلاى لع( تاباجإلا)ة باجإلاة عباتم
يرجى أن تطلب من أخصائي مقاطعتك صفحات إضافية إلكمالها. 

MC 220 ❑.ةيضامل اًاره ش12ـ لال الخا هيفك صحفم تة يفاضإى فشتسمو أة دايعي أر كذا
     Signed ىفشتسملا/ةدايعلام سا

وضعلاو أة دايعلا/ضيرملام قر

)(

ىفشتسملا/ةدايعلاف تاهم قر

مهترزن يذلاء ابطألا( ءامسأ)م سا

يديربلاد وكلا ةيالولا ةنيدملا (ةقشلا، عراشلا، مقرلا)ى فشتسملا/ةدايعلان اونع

يلاتلاد عوملاخ يرات صحفر خآخ يرات صحفل وأخ يرات

(تارايزلا)ة رايزلاب بس

ال❑  م     عن❑  ً؟اليلى فشتسملاي فت ثكمل ه
: ةرداغملا( خيراوت)خ يرات :لوخدلا( خيراوت)خ يراتر كذا، معنة باجإلات ناكا ذإ

ال❑  م     عن❑  ؟ئراوطلاة فرغي فك صحفم تل ه
:صحفلا( خيراوت)خ يراتر كذا، معنة باجإلات ناكا ذإ
:اهتيقلتي تلاة يودأل اعيمجر كذا

:تاجالعلاى لعل وصحلاخ يراوتوا هتيقلتي تلات اجالعل اعيمجر كذا

❑ MC 220
     Signed

:لعفلابا هتركذي تلا( تايفشتسملا)ى فشتسملاو أ( تادايعلا)ة دايعلاج راخه ترزي فاضإب يبطي أر كذا
(ءابطألا)ب يبطلام سا

بيبطلاف تاهم قر

)(

وضعلاو أة دايعلا/ضيرملام قر

مهترزن يذلاء ابطألا( ءامسأ)م سا

يديربلاد وكلا ةيالولا ةنيدملا (ةقشلا، عراشلا، مقرلا)ى فشتسملا/ةدايعلان اونع

يلاتلاد عوملاخ يرات صحفر خآخ يرات صحفل وأخ يرات

(تارايزلا)ة رايزلاب بس

:اهتيقلتي تلاة يودأل اعيمجر كذا

:تاجالعلاى لعل وصحلاخ يراوتوا هتيقلتي تلات اجالعل اعيمجر كذا

MC 220
     Signed

MC 220
    Signed

:ةيضامل اًاره ش12ـ لال الخا هتيرجأة يفاضإت ارابتخاي أر كذا
خ يراتلا

(ةنسلا/رهشلا) اسم وعنوان المكتب أو العيادة أو المستشفى حيث تم إكمال االختبار )االختبارات(. هؤارجإم تي ذلار ابتخالا

مسالا

(ةقشلاوع راشلاوم قرلا)ن اونعلا

يديربلاد وكلا ةيالولا ةنيدملا

مسالا

لا

(ةقشلاوع راشلاوم قرلا)ن اونعلا

يديربلاد وكلا ةيالولا ةنيدم

❑ 

❑ 
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