
State of California Health and Human Services Agency 

Department of Health Care Services

MEDI-CAL معلومات الدخل والملكية اإلضافية المطلوبة لبرنامج

ن مء زجص خشل كلة بسنلابه اندأة لئسألاى لعة باجإلاى جري. ةيفاضإلات امولعملاض عبى لإج اتحن وMedi-Calال زلنا نعكف على تقييم أهليتك لبرنامج 
و أة سردملابن يقحتلملاء الؤهل ثم، كلزنمن عت قؤمل كشبب ئاغص خشي أو اك عمن وشيعين يذلاة ن س21ن سن ودك لافطأوك جوزوت نأك لمشيا ذهو. كلزنم
.ىفشتسملاي فج العلان وقلتين مو أن يلماعلا

:ةلاحلام سا

:ةلاحلام قر

:يئاصخألام سا

: يئاصخألاف تاهم قر

: لاسرإلاخ يرات

:ةرامتسالاه ذهة داعإخ يرات

ةبولطملاة يفاضإلال زنملات امولعم
.كترسأي فد رفي أى لعو أك يلعق بطنتة حفصلاه ذهي فة لئسألات ناكا ذإط قفة باجإلاى جري. ةيلاتلاة يفاضإلات امولعملام يدقتم زلي

.جوزلان  عًاديع بًايلاحش يعيه نكلي نوناقل كشبج وزتمك لزنمي فد رفو أت نأت نكن إا نهد دحتن أء اجر

.هتجوزو أه جوزن  عًاديعبش يعيي ذلاك لزنمي فص خشلام سار كذى جري، عبرملاد يدحتبت مقا ذإ

. مأج وزك لزنمي فد رفو أت نأت نكا ذإا نهد دحتن أء اجر

:هركذى جريف، ديدحتلابت مقا ذإ

: مألاج وزم سا

:مألاج وزل افطأ

.لزنملاي فك لذكش يعيو، نيدلاولاد حأف الخب، بيرقن مة ياعرى قلتيل فطك لزنمي فد رفن اكا ذإا نهد دحتن أء اجر

:هركذى جريف، ديدحتلابت مقا ذإ

: ةياعرلام دقمب يرقلام سا

:مهتياعري رجتن يذلال افطألا
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ت قؤمل كشبن يبئاغلاو أ، لزنملاي فن وشيعين يذلاة ن س21ن سن ودك لافطأن مي أبوك جوزبوك بة صاخلات اقفنلاوك لخدن عا نربخأ
.ىفشتسملاي فج العلاي قلتو أل معلاو أة سردملابق احتلالال ثمب ابسألل زنملان ع

كتاقفنوك لخدن عا نربخأ

لخدلا
.هاندأر وكذملال خدلاع ونى قلتيك لزنمي فص خشي أن اكا ذ إالو  أمعند يدحتى جري

.لخدع ونل ك لًاعبرمد دح

المع  نةقاعإلات اناعإ

المعنىمادقلان يبراحملات اناعإ

المعنلفطلام عد

المعنايادهلا

ن يبن م. ةرامتسالاه ذهب ناجى لإل خدلاك لذى لعل يلدل اسرإى جري، هالعأة لئسألان مي أى ل عمعنـ بت بجأا ذإ
Socialاألمثلة على المستندات التي يمكن استخدامها: الخطابات أو البيانات من  Security Administrationو  أ

م عدلة مكحملار ماوأو  أ Employment Development Department أو Veteran’s Administration
.لخدلان أشبة ددحمت امولعمن مضتتي تلاى رخألاة بوتكملات ادنتسملاو أل فطلا

تاقفنلا
.هاندأة روكذملات اقفنلاع ونع فديك لزنمي فص خشي أن اكا ذ إالو  أمعند يدحتى جري

.تاقفنلان مع ونل ك لًاعبرمد دح

المع  نعوفدملال فطلام عد

المعنىرخألاة يحصلاط اسقألا

ال معن Medicare أقساط

المعنل فطلاة ياعرت اقفن

المعنغ لابة ياعرت اقفن

المعنة يميلعتلات اقفنلا

: اهمادختسان كميي تلات ادنتسملاى لعة لثمألان يبن م. ةرامتسالاه ذهب ناجى لإل خدلاك لذى لعل يلدل اسرإى جري، هالعأة لئسألان مي أى ل عمعنـ بت بجأا ذإ
ي تلاى رخألاة يطخلات ادنتسملاو أع فدلات الاصيإو أر يتاوفلاو أن يمأتلاة كرشو  أMedicareأوامر المحكمة لدعم الطفل وبيانات الرسوم التعليمية والبيانات من 

.تاقفنلان أشبة ددحمت امولعمن مضتت

MC 604 IPS ARA (5/14)



كتاينتقموك تاكلتممن عا نربخأ
.  تاكلتمملان مع ونلاا ذهك لتميو أه يدلك لزنمي فص خشي أن اكا ذ إالو  أمعند يدحتى جري
.3 و 2 و 1د نبل كلع برمد يدحتب جي

1م سقلا
م      ع  ن  ال ا هفرصم تيم لي تلاو أة يدقنلات اكيشلا1.

$ ا نهغ لبملار كذاف، معنة باجإلات ناكا ذإ

  الم      ع  نريفوتب اسحو أي راجب اسح2.
. ةيلاحلاة دصرألار هظتي تلاب اسحلاف وشكن  مًاخسنل سرأف، معنة باجإلات ناكا ذإ

  الم      ع  ن؟  (تانحاش، ةيرانت اجاردو أ، تارايس)ة دحاوة بكرمن مر ثكأك لزنمي فد رفو أت نأك لتمتل ه3.

  الم      ع  ن؟تاروطقمو أة يهيفرتت ابكرمو اب راوقك لزنمي فد رفو أت نأك لتمتل ه4.
وأء ارشلات اقافتاو أت الجسلاث دحأو أة يكلملات ادنتسمن مخ سنل اسرإى جريف، 4و  أ3نيلاؤسلاى لعم عنـ بت بجأا ذإ

.ةميقلات اريدقتو أع يبلات الاصي إ

.هاندأت اكلتمملاة مئاقة عجارمى جري5.

. ةيلاتلاد ونبلان  مرثكأو أد حاوي فه مسار وكذمو أك لتميك لزنمي فو ضعي أن اكا ذإع برملاا ذهد دح

lifeالعقارات بخالف المنزل الذي تعيش فيه )المنازل، المساكن المشتركة، المباني، المنازل المتنقلة estates(، )ص صحلا، ةايحلاء انثأة كولمملات اراقعلا
Individualالزمنية(، الحصص في األسهم، الصناديق المشتركة Retirement Accounts )IRAs( ،Keoghs ، ،لمعلابة طبترملاد قاعتلاق يدانص ،

ر ماوأ، ةيوستلات اقافتا، ةيئاضقلام اكحألا، (لزنملابة لئاعد رفي أب اسحلت اكلتمملاو أل اومألات ناكا مثيح)ت اقافتالاو أة قلغملات اباسحلا، تانامتئالا
، نداعملاوط فنلاق وقح، ةيراجتلات اكلتمملا، لمعلات اباسح، نامتئالاق ئاثو، يراقعلان هرلا، ةنازخلان وذأ، جاوزلاد عبو أج اوزلال بقا مت اقافتا، معدلا
و أ، ىرخأة يصخشو أة يراقعت اكلتممي أ، (ةثوروملاك المألاو أة بوطخلاو أج اوزلام تاوخل مشيال ك لذن كل )100.00$ز واجتتة ميقبت ارهوجملا
.رثكأو  أ500$ة ميقبد راومو أل وصأ

.(هاندأ )2مسقلاى لإب اهذلاى جريف، عبرملاد يدحت بتمقا ذإ

.6ة حفصلاي  ف3م سقلاى لإب اهذلاى جريف، عبرملاد يدحتبم قتم لا ذإ

2م سقلا
ُةلئسألاع يمجى لعة باجإلاوم سقلاا ذهل امكتساى جريف، هالع أ5م قري فع برملاد يدحتبت مقد قت نكا ذإ ة رامتسالاه ذهب ناجى لإة يطخلات ادنتسملام يدقتى جري. 

ت انايبلا، ةيوستلات اقافتا، ةمكحملار ماوأ، ءارشلات ايقافتا، تانامتئالا، دوقعلا، صلاوبلا: تادنتسملاك لتة لثمأن مو. معنـ با هيلعب يجتي تلاه اندأت ائفلان مي أل
.ىرخأة ينوناقة دئافو أة يكلملات بثتى رخأت ادنتسمو أ، ةراسخلاوح برلات انايب، صخرلا، تالاصيإلا، ريتاوفلا، لمعلاة بيرضر يراقت، ةيلاملا

ة كرتشملاق يدانصلاو أم هسألاص صح6.
  الم      ع  ن.مهسألاد دعت بثتي تلاة كرتشملاق يدانصلاو أم هسألات اداهشو أت انايبلان مة خسنل اسرإى جريف، معنة باجإلات ناكا ذإ
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م      ع  ن  ال

م      ع  ن

مع  ن

مع  ن

مع  ن

م      ع  ن

م      ع  ن

م      ع  ن

م      ع  ن

ل معلابة طبترملاد عاقتلاق يدانص،  Individual Retirement Accounts )IRAs(, Keoghs .7
.457و  أ401kالحسابات، مثل الحسابات بمبلغ 

ي تلاة طاسولاة كرشو أة يلاملاة سسؤملاو أي لاحلاك لمعب حاصن مث دحألات انايبلال اسرإى جري، معنة باجإلات ناكا ذإ
تثبت مقدار المبلغ األصلي والفائدة التي تتلقاها أو القيمة النقدية للحساب )بعد الجزاءات لكل سحب مبكر(.

ة ايحلاى لعن يمأتلاو أي ونسلاد اريإل ا8.

ن فدلان يمأتو أن فدلاد وقع، تانامتئالا، نفدلاع ط ق9.

(لزنملاي فة لئاعد رفح لاصلة كولممت اراقعلاو أل اومألات ناكا مثيح)ت اقافتالاو أة قلغملات اباسحلاو أت انامتئالا.10

ج اوزلاد عبو أل بقا مت اقافتا، معدلار ماوأ، ةيوستلات ايقافتا، ةيئاضقلام اكحألا.11

ن  امتئالاق ئاثوو أي راقعلان هرلاو أة نازخلان وذأ.12
ت اقافتاو أت انامتئالاو أد وقعلاو أص لاوبلان مخ سنم يدقتى جري، (هالعأ )12ى ت ح6ن مة لئسألان مي أى ل عمعنت بجأا ذإ
د ادرتسالام يقوة يلاحلاق وسلام يقوت اعفدلات بثتي تلات اباسحلات ادنتسمو أة يوستلات اقافتاو أة مكحملار ماوأو أء ارشلا
.تاعيزوتلاوت ارامثتسالاوة دصرألاوة يدقنلا

.(ةثوروملاك المألاو أة بوطخلام تاوخو أف افزلام تاوخل مشيال ك لذن كل )100.00$ا هتميقز واجتتي تلات ارهوجملا.13
.نامضلات ادنتسمو أة ميقلات اريدقتو أت امييقتلاو أع يبلات الاصيإن مخ سنل اسرإى جري، معنة باجإلات ناكا ذإ

ت اكلتمملاول معلات اباسح.14
أة راسخلاوح برلات انايبو أص خرلاو أت الاصيإلاو أر يتاوفلاو أة يبيرضلار يراقتلال اسرإى جري، معنة باجإلات ناكا ذإ
.تاقفنلاو ا/ول خدلاوة يكلملات بثتي تلاى رخألات ادنتسملا

هل تملك حالياً منزالً أو مسكناً مشتركاً او وحدة إسكان متعدد أو حظيرة أو أرضاً أو منزالً متنقالً أو  .15)life estate(
؟قباسلاي فك لذكن اكو أي لاحلات قولاي فك لزنمو هي ذلار اقعلا( مادختساق ح)ة ايحلاء انثأة كولمملات اراقعلا
؟نآلار اقعلاك لذي فش يعتل ه، معنة باجإلات ناكا ذإ

.16ل اؤسلاى لإل اقتنالاوا نهر اقعلان اونعة باتكى جري، معنة باجإلات ناكا ذإ

  ال

  ال

  ال

  ال

  ال

  ال

  ال

  ال

م      ع  ن  ال ؟لبقتسملاي فا مم ويي فك لل زنمكه مدختستن أل مأتل هو أه يفت شعل ه، راقعلاي  فًايلاحش يعتال ت نكا ذإ

.16ل اؤسلاى لإل قتنا، معنة باجإلات ناكا ذإ
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؟راقعلاك لذي فه اندأن يروكذملاك تلئاعد ارفأن مر ثكأو أد حاوش يعيل ه،  الةباجإلات ناكا ذإ

كجوز•

ةن س21ن ودل فط•

ةقاعمة نباو أن با•

نيليعمللي بيرضلاب يرقتلاي فر وكذمل يعمب يرق•

ةيضيرمتة ياعرر ادى لإب هذين أل بقل قألاى لعة نسة دملك انهش اعور اقعلاك لتميب يرق•

ت يبى لإب هذتن أل بقة رشابمل زنملاي فء اقبلاع يطتستث يحبك تياعرلل قألاى لعن يتنسة دملر اقعلاي فش اعر خآة لئاعد رف•
م      ع  نة يضيرمتة ياعر

.16ل اؤسلاى لإل قتنا، معنة باجإلات ناكا ذإ

ِّ، يرجى إرسال نسخة من التقييم الضريبي األحدث أو تقييم من مثمن عقاري مؤهل. سوف نستخدم قيمة العقار األقل. إذا أجبت بـ ال

 )life estates( ،العقارات األخرى التي تملكها لكنك ال تعيش فيها )على سبيل المثال المساكن المشتركة، المباني، المنازل المتنقلة .16
م      ع  ن( ةينمزلاص صحلا، ةايحلاء انثأة كولمملات اراقعلا

ً؟الخدق قحيت اراقعلان مي أل ه، معنة باجإلات ناكا ذإ

.تاحالصإلاوة نايصلاون يمأتلاوة يراقعلاب ئارضلاوق فارمللر يتاوفور اجيإت الاصيإي أن مخ سنل اسرإى جري، معنة باجإلات ناكا ذإ

م      ع  نن داعملاوط فنلاق وقح.17

،ليجستلاو، يبيرضم ييقتث دحأو، يراقعلان هرلاق اروأن مخ سنل اسرإى جري، 17و  أ16و  أ15ة لئسألاى ل عمعنة باجإلات ناكا ذإ
.ةيكلملات ادنتسم و

م      ع  ن.                                                          رثكأو  أ500$ة ميقبى رخأد راومو ال وصأو أة يصخشو أة يراقعت اكلتممي أ.18
.اهتميقوت اكلتمملان أشبت انايبلال اسرإى جري، معنة باجإلات ناكا ذإ

ل باقمد ادسن امضو أل يومتي فة دعاسمل ل18ى ت ح2ن مة لئسألاي فه العأن يروكذملان يدنبلان مي أم ادختسام تل ه.19
م      ع  ن؟  ةيبطلات امدخلا
ل يلدق افرإع م، ةرامتسالاه ذهة ياهني ف” ةيفاضإلات امولعملاو أت اقيلعتلا“م سقي فب بسلان ايبى جريف، معنة باجإلات ناكا ذإ
م      ع  ن. نامضلاو أض رقلاو أن هرلات ادنتسمب

م      ع  ن؟                                                          18ى ت ح2ن مة لئسألاي فه العأه ركذد راوء يشي أص وصخبل امبن يدتل ه.20
. نامضلاو أض رقلاو أن هرلات ادنتسمن مخ سنل اسرإى جريف، معنة باجإلات ناكا ذإ

بوليصة تأمين معتمدة شراكة كاليفورنيا للرعاية طويلة األجل .21)California Partnership for Long-Term Care(م      ع  ن
ريف، ةصيلوبلاب جومبت اناعإت يقلتد قت نكا ذإ. كتصيلوبن مة خسنل اسرإى جريف، مع نةباجإلات ناكا ذإ

.كبص اخت اناعإن ايبث دحأن مة خسنل اسرإى ج

  ال

  ال

  ال

  ال

  ال

  ال

  ال

  ال
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3م سقلا
ة ياعرق فرمو أل جألاة ليوطة ياعري  فًايلاحم يقيو أب لطبم دقتيك لزنمد ارفأن مد رفو أت نأت نكا ذ إطق ف23-22ة لئسألاى لعب جأ
.ةرامتسالاه ذهع يقوتبم قوا هأرقاوة يلاتلاة حفصلاى لإل قتنا،  الةباجإلات ناكا ذإ. ةيضيرمت

إذا كنت تتلقى  .22Medi-Calي أح نمو أع يببك لزنمي فد رفي أو أت نأت مقل ه، ةيضيرمتة ياعرق فرمى وتسملن آل ا
  الم      ع  ن؟ةيضامل اًاره ش12ـ لال الخت اراقعو أل اومأ
.ليلدلاق افرإع مة رامتسالاه ذهة ياهني ف” ةيفاضإلات امولعملاو أت اقيلعتلا“م سقي فك لذن ايبى جري، معنة باجإلات ناكا ذإ

إذا كنت تتقدم لبرنامج  .23Medi-Calو أت نأت مقل ه، ةيضيرمتلاة ياعرلاق فرمي فة ياعرى وتسمى لعل وصحلال جأن  م
:يليا ممي أبك جوز

A.الم      ع  ن( نييضامل ا2½ ف صنون يماعلاو أ)ة يضامل اًاره ش30ـ لال الخت اراقعو أل اومأي أح نمو أع يب  
.ليلدلاق افرإع مة رامتسالاه ذهة ياهني ف” ةيفاضإلات امولعملاو أت اقيلعتلا“م سقي فك لذن ايبى جري، معنة باجإلات ناكا ذإ

B.ن يماعلاو أ)ة يضامل اًاره ش30ـ لال الخر خآا مص خشح لاصلر خآب يترتو أن امتئاي فت اكلتممو أل اومأع ضو
  الم      ع  ن( نييضامل ا2½ ف صنو
ه ذهة ياهني ف” ةيفاضإلات امولعملاو أت اقيلعتلا“م سقي فك لذن ايبى جري، معنة باجإلات ناكا ذإ
.ليلدلاق افرإع مة رامتسالا

C.الم     ع  ن. ًاره ش30ر خآل الخر خآص خشح لاصلر خآب يترتو أن امتئان مت اكلتممو أل اومأب حس  
.ليلدلاق افرإع مة رامتسالاه ذهة ياهني ف” ةيفاضإلات امولعملاو أت اقيلعتلا“م سقي فك لذن ايبى جري، معنة باجإلات ناكا ذإ

:ةيفاضإلات امولعملاو أت اقيلعتلا
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هاندأع يقوتلاوة ءارقلاى جري
:ينعيا ذهف، هاندأع يقوتلابم وقأا مدنع

State of California:أنني أُقر بما يلي تحت عقوبة الحنث باليمين بموجب قوانين

ع مت امولعملاد يكأتت لواحد قف، ةباجإلاف رعأن كأم لا ذإ. يتامولعمل ضفأق فوة قيقدوة حيحصي تاباجإو، بلطلاا ذهى لعة دراولاة لئسألاع يمجم هفأ■
.ةباجإلاف رعيص خش

.نجسلاي فت اونسع برأى لإل صيا مء اضقل مشت، ةيئانجو أة يندمت ابوقعلض رعتأد قف، ةقيقحلال قأم لا ذإي ننأف رعأ■

California Penal Code Section 126 وهذا هو القانون: ■

ُأعرف أن جميع المعلومات الواردة على هذا الطلب سوف تستخدم لتحديد ما إذا كان األفراد في منزلي الذين يتقدمون بطلب للتغطية الصحية مؤهلين. 
California.سيتم االحتفاظ بالمعلومات بحسب ما ينص عليه القانون الفيدرالي وقانون 

■

ى لعا هتمدقي تلات امولعملان مي أر يغتا ذإ( سكافلاو أي نورتكلإلاد يربلابو أف تاهلار بعو  أًايصخش)م اي أ10ل الخة عطاقملاي ئاصخأر ابخإى لعق فاوأ■
.هتبتكا م عًافلتخمن اكو أج ذومنلاا ذه

:خيراتل ا: عيقوتلا
دمتعملال ثمملاو أل وؤسملاف رطلاو أب لطلام دقمع يقوت
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