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 االستشارة المالیة لصحة مین

 
 طویلة األمد سداداللعنایة المجانیة او خطة اطلب  

 
  الثنانا طویلة األمد سدادالخطة    العنایة المجانیة اطلب:انا   

 معلومات مقدم الطلب
  االسم تاریخ المیالد رقم الضمان االجتماعي ( اخر اربعة ارقام )  

  العنوان  المدینة/الوالیة/الرمز البریدي  رقم الھاتف

لراتبالمباشرة مع ا تاریخ اشھر الماضیة)  ۳رب العمل ( اذكرالكل خالل     الحالة الزوجیة  

البولیصة  ( اذا وجد)رقم  التاریخ الفعلي مناسب غیر اكتب موجود غیر اذا(  التامین   ) 

 

متزوجین او شركاء مسجلین فقط)الزوج او الزوجة/ معلومات شریك مقدم الطلب (   

ارقام اربعة اخر(  االجتماعي الضمان رقم ) میالدتاریخ ال     االسم  

)الماضیة اشھر  ۳خالل اذكرالكل(  العمل رب  تاریخ المباشرة   رقم الھاتف  (

 بصورة رسمیةأو الطالق نفصال لتاكید اال وحده) بیان من المحكمةفي حالة أذا كان مقدم الطلب متزوج لكن منفصل عن الزوجة ( كل شخص یعیش ل 

۱۸المعالین ( كل مقدمي الطلبات تحت عمر  سنة و المقیمین حالیا مع مقدم الطلب)  

 االسم العالقة بمقدم الطلب  تاریخ المیالد رقم تامین مین( مین كیر)
    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرجاء اقلب االستمارة 
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 االخیرة  أشھر  ۳ خال ل  العائلة دخل

مالي  دخل دیجب على مقدم الطلب و افراد االسرة تقدیم  كشف الضریبة للسنوات الماضیة أو بیان مصدق من كاتب العدل یثبت فیھ عدم وجو  

 مقدم الطلب یجب ان یقدم : الراتب الشھري: اذا االسرة تستلم :

العمل رب من المستحصلة االتعاب/الراتب الراتب او  شیكات شھر من ۱۲اسبوع او اخر  ۱۳اخر   $ 
دخل ال مفصل من كل عمل او وظیفة یبن فیھ كشف حساب

للسنوات الماضیة كشف الضریبة الكامل واالجمالي   

 و/ الخسارة رباحالاشھر من بیان  ۱۲اشھر او   ۳اخر   $  مدخول من عمل خاص /وارد االیجار
 كشف الضریبة الكامل للسنوات الماضیة

اسبوع  ۱۳المطالبات االسبوعیة موضح فیھا اخر  تقاریر   $  البطالة , اعاقة قصیرة االمد, اعاقھ طویلة االمد
دفوعات مكشف الاو   االجمالي الدخلشھر من  ۱۲او 

الخاصة دفعات المن رب العمل موضح فیھ  المفصل
 االعاقةب

 الخاصالضمان االجتماعي او الضمان االجتماعي 
   ) اس اس دي اي ( العاقةبا

ختك نسبیان المنافع للسنھ الحالیة,من اجل الحصول على   $
 ٥۰٤- ۸٤٤۱من بیان المنافع الحالیة اتصل على : 

او ۱- ۷۷۸-  
www.ssa.gov بزیارة الموقع االكتروني   

غیر مقبولة ۱۰۹۹االستمارة   
موضح ) ك او سندات ضمان٤۰۱ (كتاب بالمنافع او بیان  $  استحقاقات التقاعد 

 فیھ االدخل االجمالي

 كتاب االعانة العامة للشھر الحالي  $  االعانة العامة

اشھر الماضیة ۳ال دخل خالل  , ةالمستلم االعانةبیان مصدق من كاتب العدل یبین مقدار   $  
.و اذا كنت  العانةمقدم امن قبل الشخص  علیھ ممضيو
على المدخرات یجب علیك توفیر بیان مصرفي لمدة  عیشت
 أشھر ۳

دعم الطفل فنفقات الزوجة المطلقھ / مصرو  أشھر من بیان الشیكات ۳نسخة من امر المحكمة أو   $  
    / وصوالت الستالمالمصروفة المصرفیة

اشھر من  ۳كشوفات مصرفیة لعوائد الربع سنویة او   $  توزیعات االرباح / الفوائد
  الكشوفات المصرفیة

اذا فزت بھالیانصیب في حالة   $  اخرىٍ    

 

 وثیقةمتطلبات اخرى لل

 في حالة اذا مقدم الطلب للرعایة المجانیة ھو :

 سنة من العمر ٦٥او فوق  سنة ۲۱تحت  •
 الماضیة )كفیف أو معاق ( او لدیة حالة منعتھ من العمل السنة  •
 طلب لكفالة قاصرین بقدم تمأو  حامل في الوقت الحالي  ( للنساء) •

 رعایة مین ( مین كیر ) ضمن مؤسسھ الصحھ و الخدمات االنسانیة المحلیة دي اش اش اس  للحصول على طلب   مقدم الطلب أن یقدم یتم سؤالمن الممكن ان 

  ( ضمن مدینة السكن )

 او قم بزیارة الموقع االكتروني ۱ -  ۰۰۸ - ٤٤۲ -۳۰۰٦ومن اجل التقدیم الرجاء االتصال على 
:www.maine.gov/benefits/account/login.html 

 .ھذهالطلب استمارة مالحظة :اذا كنت قد قدمت طلب الى تامین مین ( مین كیر ) موخرا, یرجى ارسال نسخة من خطاب بیان القرار مع 

 بیان موافقة من تامین مین ( مین كیر )  یستلزم توفیر من اجل تامین دخولیة المرضى 

http://www.maine.gov/benefits/account/login.html
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الدفعات الشھریة المطلوبة_________ $                                                   خطة سداد طویلة االمد                                     

خطة سداد طویلة االمد, الرجاء ادراج المعلومات التالیة ذات العالقة بمصاریف المسكنل االتزاممن اجل اثبات   

:الرجاء ادراج كل النفقات الشھریة ذات العالقة بمقدم الطلب   

  االنفقات    الدفعات الشھریة :   النفقات  الدفعات الشھریة 

                                  $  

 

 مصاریف االسكان 

 ( الرھن العقاري / االیجار)

                                                        

       $  

 القیمة المالیة الشخصیة / قیمة المنزل

 ضریبة العقار                                                 $ رعایة الطفل $

)تقاعد(ك     ٤۰۳/ ك  ٤۰۱ $  تامین    مالك العقار / مؤجر $ 

  الخدمات  _   قرض السیارة $

 ھاتف ارضي / نقال  $ تأمین السیارة $

 الكھرباء $ وقود السیارة $

 میاه / مجاري $ طعام $

االلیفةت االحیوان $  التلفزیون $ 

 االنترنیت $ الفواتیر الطبیة $

 وقود التدفئة   غاز / نفط $ بطاقات االئتمان $

 

)۷۰۲- ٦٦۱- ۸۰٤۲فاكس (    الخدمات المالیة لتامین مین : 
  ۱طریق  ۳۰۱ االستشارة المالیة

- ۹۷۰۱مكتب سي , سكاربورو , مین 
۰٤۰۷٤ 

 ارسل أستمارة الطلب الكاملة الى :

 

 الدخلالرجاء التذكر بان ترفق نسخة من وثائق اثبات ا
 للتحقق یخضعالمتعلقة بمدخول و حجم العائلة نا افھم ان المعلومات المقدمة أن المعلوات المقدمة صحیحة و صادقة على حد علمي.أوكد أ

فان ذلك من الممكن ان انھا غیر صحیحة  على ومات التي قدمتھامن المعلاي  أن اثباتمن قبل تامین مین ( مین كیر ). وایضا افھم ان تم 
 ن مسؤول على كلف الخدمات المقدمة.مجانیة, وایضا اكوعنایة رفض توفیر خدمة العنایة كخدمة یؤدي الى 

 

 توقیع مقدم الطلب _______________التاریخ _______ توقیع المشارك في الطلب___________ التاریخ_______

 )           ( أو ممثل المریض       

                             ) ۸۸٦(  ۸۰٤ - ۲٤۹۹او الھاتف المجاني   )۲۰۷( ۸۸۷ -  ٥۱۰۰على الھاتف   اذا كانت ھنالك أسئلة متعلقة بھذا الطلب, الرجاء االتصال بخدمة الزبائن 


