
 الرحم  وعنق  الثدي  سرطان  عن  للكشف األهلية نموذج

 

 

 للتسجيل  األهلية معلومات

 المستخدمة  األخرى  العائلة أسماء  األوسط  االسم من األول  الحرف األول   االسم األخير   االسم اليوم  تاريخ 

 االجتماعي الضمان  رقم اليوم العمر  الميالد  تاريخ 

 المقاطعة  البريدي  الرمز  الوالية  دينة الم البريد  عنوان

 (ال □ نعم □  هذه؟ الهواتف  أرقام  خالل من  المواعيد /األهلية بخصوص  رسائل  ترك  يمكن هل) الهاتف   أرقام

     العنوان اإللكتروني  البريد  _____________ ( _______ ) :الجّوال  الهاتف  رقم  ____________ ( _______ ) :المنزلي  الهاتف رقم

 اإلثنية الخلفية
 

  أصل  من  /إسباني) إسباني؟  أصل   من أنت هل
 (التيني/إسباني

 معروف   غير □ ال □ نعم □

 أفضل؟  نحو  على  تصفك( أعراق ) ِعرق   أي الِعرق

 أفريقي  أو أسود □   األصليين   أالسكا سكان  من أو  هندي أمريكي □     أبيض □

 معروف  غير/آخر □ الهادي   المحيط جزء سكان  من أو  األصليين   هاواي سكان من □    آسيوي □

 إعاقة   من تعاني امرأة □ LGBTQ □ مينونايت □  أميش □: ينطبق ما كل   اختر -( فقط  البرنامج  لتقييم يستخدم)  اختياري

 ال □  نعم □ المقابلة؟ أثناء   فوري مترجم إلى   حاجة هناك هل  أخرى □ إلسبانيةا □اإلنجليزية □: األساسية اللغة 

 الصحية الرعاية تغطية

    التأمين  شركة اسم   ذكر يُرجى بنعم، اإلجابة   كانت  إذا   ال □  نعم □ صحي؟ تأمين لديكِ  هل

 ال  □ نعم □ ؟ Medicaid برنامج  في  مسجلة أنتِ  هل

 ال  □ نعم □ ؟ "ب  الجزء  Medicare"  في  مسّجلة أنت هل

    اإلحالة تاريخ ال  □ نعم □ ؟ "الموّسعة Medicaid   خطط" أو الصحي  التأمين من لالستفادة  Marketplace إلى  إحالتكِ  تمت هل

 الطبيّة الخلفية

   ال□نعم □  الحوض؟ في  مشكالت أعراض  عليكِ   ظهرت هل  ال  □ نعم □ الثدي؟   في مشكالت من  تعانين  هل

  ال  □ نعم □ للثدي؟  إشعاعي  تصوير  إجراء  لكِ   سبق هل
 ال  □  نعم □ قبل؟ من  الرحم  عنق بسرطان  أُصبتِ  هل

 ال □ نعم □ ؟ (الرحم  عنق سرطان  عن  للكشف )  بابانيكوالو  اختبار  قبل  من  أجريتِ  هل   إشعاعي تصوير  آخر تاريخ

    و بابانيكوال اختبار آخر  تاريخ    للثدي إشعاعي  تصوير آخر إجراء  مكان

 ال □  نعم □ ثدي؟  زرع عمليات   أجريتِ  هل
    بابانيكوالو اختبار آخر إجراء  مكان

 معروف  غير  □ ال  □ نعم □ قبل؟   من رحم استئصال عملية   أجريتِ  هل جيل  □ ملحي  □ سيليكون □: نوع أي   فمن بنعم،  اإلجابة كانت إذا

 معروف   غير  □  ال  □  نعم  □  الرحم؟   عنق   في   سرطان   بسبب   ذلك   كان   فهل   بنعم،   إلجابة ا   كانت   إذا  ال  □ نعم □ الثدي؟ سرطان مع شخصياا سجالا  لديكِ  هل

 معروف  غير □ ال □ نعم  □ رحم؟  عنق لديكِ   زال  ال فهل  بنعم،  اإلجابة كانت إذا   لديكِ  هل

 ال  □ نعم □ بابانيكوالو؟  اختبارات  إجراء  إلى حاجتك بعدم طبيبك  أخبرك   أن  سبق هل معروف   غير □  ال  □  نعم □ ؟BRCA2 أو  BRCA1 معروفة  جينية  طفرة

 (ينطبق ما كل تحديد) البرنامج؟ عن سمعت كيف

    مقدم رعاية طبيّة )اسم مقدم الرعاية( فعالية )اسم الفعالية( □

 الناس   بين المتداول الحديث عائلة  أصدقاء □ مجانية عيادة □  BCCP   بالستيكية  أعمال  بطاقة □     مسبقاا التسجيل  تم /الفحص إعادة □

 (وغيرها  انستغرام، فيسبوك،) االجتماعي  التواصل  شبكات □  راديو  /تلفزيون /جريدة □ كتيب  /ملصق /نشرة □

     أخرى □  (غيرها مجتمعية، وكالة ،Komen) منظمة أخرى □  (غيرها بحث، محرك ويب، موقع) اإلنترنت □

 .التالية الصفحة إلى المتابعة يُرجى
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 اسم العميل:

 الموعد معلومات

   المقابالت؟  إلجراء اليوم في يناسبك وقت أفضل ما

    العيادة أو الطبيب   هاتف رقم /اسم تقديم يُرجى 

  رقم أو  الحالي  العنوان على الحصول   بغرض اليين الت باألشخاص االتصال  BCCP  لموظفي يمكن  الهاتف،  أو بالبريد إليكِ  الوصول   BCCP موظفي على   تعذر إذا

 .دائم بشكل   إليكِ  الوصول يمكنهم  ممن  اثنين  أو  شخص هواتف وأرقام أسماء   ذكر  يُرجى. الهاتف

  االسم    االسم

  القرابة   صلة   القرابة  صلة

    الهاتف   الهاتف

 السرطان؟  فحص خدمات تلقي من تمنعك ظروف هناك هل

 "يوجد ال" على عالمة ضعي وجودها، عدم حال في أدناه، وفالظر هذه وصف يُرجى

 يوجد ال □ للطفل  جليس  توفر عدم □ عمل  إجازة □ مواصالت  وسيلة وجود عدم □

   :  وصفها  يُرجى أخرى، □

 ".يوجد ال" حدد أو  ينطبق ما كل حدد الطبية؟ الخدمات إلى للوصول يلي مما  أي في مساعدة إلى بحاجة أنتِ  هل

 الساللم  صعود  أو  السير  مثل الحركة،  في  صعوبة □  السمع في ةصعوب □

 التسوق  أو الطبيب عيادة زيارة مثل قصيرة بمهام القيام في صعوبة □  الرؤية  في صعوبة □

  أخرى  □  االستحمام  أو اللبس  في صعوبة □

 يوجد ال □  قرارات  اتخاذ أو التذكر   أو التركيز   في صعوبة □

 800-1-اآلن-أْقِلع  :ألوهايو التابع اإلقالع خط التبغ تناول عن اإلقالع

 ال  □ نعم □  التبغ؟   تتناولين هل

 .مجانية  خدمة هو" ألوهايو التابع  التبغ  عن  اإلقالع  خط"  وأن طوعية، مشاركتي  أن أتفهم". اإلقالع خط"  بي يتصل  أن على وأوافق  عنه، لإلقالع  أخطط نعم، □

 .اإلقالع خط مدّرب  بي يتصل  أن أريد  ال ولكني نعم، □

 .الدخل وإثبات الصحيّة، الرعاية معلومات عن الكشف وتصريح المستنيرة، الموافقة نماذج قراءة يُرجى

 ؟ "BCCP CDC لـ مؤهلة" في  التسجيل في  ترغبين هل □  أكثر؟  أو 21 العمر  من  تبلغين  هل □
 :فقط المكتبي لالستخدام

 ؟ "للوالية  التابع  BCCP لـ مؤهلة" في  التسجيل في  ترغبين هل □  عليِك؟  مؤّمن   غير /للتأمين تخضعين  هل □
 الوالية معّرف

 

 المريض؟  تنقل  خدمات في  التسجيل في  ترغبين هل □  الفقر؟   مستوى من %300  ضمن  أنت  هل □
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 بأوهايو الرحم وعنق الثدي سرطان مشروع
 تصديق شخصي على الدخل

 

عاًما  21تي يبلغن من العمر توفر إدارة أوهايو الصحية، مشروع سرطان الثدي وعنق الرحم، خدمات الفحص والتشخيص للنساء المؤهالت في أوهايو.  قد تتأهل النساء الال

من عليهن ب300فأكثر ولديهن دخل تبلغ نسبته  ن عليهن أو المؤَّ مدفوعات مشتركة أو مبالغ مقتطعة، للحصول على خدمات ٪ من مستوى الفقر الفيدرالي أو أقل، غير المؤمَّ

يدفع برنامج أوهايو )مشروع سرطان الثدي وعنق الرحم(    .يلزم إعادة التحقق من الدخل سنويًا مدفوعة من خالل برنامج أوهايو )مشروع سرطان الثدي وعنق الرحم(.

م؛ ينبغي اعتماد الطلب من قِبل برنامج أوهايو )مشروع سرطان الثدي وعنق الرحم( قبل تقديم الخدمة.مقابل خدمات الفحص والتشخيص المعتمدة لسرطان الثدي وعنق الرح 

 

 : __________________ BCCP رقم هوية برنامج___________ _______  تاريخ الميالد:___ ________________________ اسم العميل:

 

 عاًما أو أقل.  18لتحديد حجم أسرتك، بمن فيهم أنِت )وزجِك، إذا كنِت متزوجة(؛ واألطفال المعالين في سن  – رةحجم األس

  
   أخرى: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 واحد: الدائرة

 

 العمر صلة القرابة اسم فرد العائلة

   

   

   

   

   

   

   

 
 إجمالي دخل العائلة

 والمعاش التقاعدي(.  يشمل الدخل المرتبات واألجور واإلكراميات والنفقة والمساعدة العامة ومساعدة اإلعاقة والبطالة والضمان االجتماعي والفائدة والتقاعد - الدخل

 يشمل فقط دخل البالغين في األسرة.

 

 الدخل اإلجمالي  صاحب العمل أو مصدر الدخل اسم الشخص الذي يتلقى الدخل

 ئب()قبل الضرا

كم عدد مرات 

 تلقي الدخل؟

  دوالر أمريكي  

  دوالر أمريكي  

  دوالر أمريكي  

  دوالر أمريكي  

  دوالر أمريكي  

  دوالر أمريكي  

 

 إذا كنت ستبلغ عن إنعدام الدخل، فرجاًء اشرح لنا بإيجاز كيف تسيّر أمورك المالية: 

إذا ثبت أن المعلومات أقر بموجبه بأن المعلومات التي قدمتها لبرنامج أوهايو )مشروع سرطان الثدي وعنق الرحم( صحيحة ودقيقة على حد علمي. وأفهم أيًضا أنه 

 مزيفة أو غير دقيقة، سيتم استبعادي من البرنامج.

  

 
 

  

 

 التوقيع/التاريخ  )مطبوًعا(  االسم

 

               
               
  



  مشروع إطار في الشخصية المعلومات عن والكشف الرعاية على الموافقة
 .الصحية أوهايو بإدارة الرحم وعنق الثدي سرطان فحص

 

   : االسم
 (الطباعة يُرجى)

    /   /  :الميالد  تاريخ

 

  التي الخدمات تغطية سيتم  وأنه الرحم وعنق الثدي لسرطان محدود وتشخيص فحص برنامج هو الرحم وعنق الثدي سرطان لفحص أوهايو  برنامج أن أتفهم أنا (1

 لي أُتيحت .البرنامج موظفي مع ذلك ناقشت وقد اإلضافية الخدمات تكلفة عن مسؤوالا  أكون قد أنني وأتفهم. فقط( بها المسموح اإلجراءات قائمة)  البرنامج يتيحها

 . الموافقة هذه ظهر على إليها الُمشار الدفع المستحقة المؤهلة الخدمات مراجعة فرصة

 

 .صحي  تأمين لدي كان إذا أوالا،  التأمين شركة  إلى خدمتي إرسال سيتم.  الدفع في األخير المالذ هو الرحم وعنق الثدي سرطان لفحص أوهايو برنامج أن أتفّهم (2

. البرنامج قِبل من اإلضافي الدفع  لتحديد الخدمات تلك ضمن تخصني التي للمزايا تفسير على الرحم وعنق الثدي سرطان لفحص  أوهايو برنامج يحصل أن يجب

  برنامج أن أتفّهم .بها المسموح للخدمات بالنسبة" ب  الجزء Medicare" أسعار حتى المطالبة  دفع في الرحم وعنق الثدي سرطان لفحص أوهايو برنامج سيساعد

 .بالكامل المطالبة دفع  عليه يتعذر قد الرحم وعنق الثدي سرطان لفحص أوهايو

 

 برامج" أن أتفّهم.  المتنقلة الخدمات لتلقي  أتأهل فأنا األهلية، توجيهات  بسبب الرحم وعنق الثدي سرطان لفحص أوهايو لبرنامج مؤهالا  أكن لم إذا أنني أتفّهم (3

 معي المتنقلة  البرامج مسؤولو سيعمل المشاركة، خالل فمن ذلك، ومع الطبية؛ الخدمات تكلفة تغطي ال"  فقط المتنقلة الرحم وعنق الثدي سرطان لفحص أوهايو

  توثيق وسيجري المدفوعة الخدمات على للحصول أتأهل لم إذا إخطاري سيتم.  رسوم أية المتنقلة الخدمات تلقي يستلزم ال.  الممكنة التمويل مصادر على للعثور

 .الرحم عنق وسرطان الثدي سرطان مشروع سجل في ذلك

 صحتي تاريخ توّضح التي  بالسجالت واالحتفاظ إنشاء يتم ،(الرحم وعنق الثدي سرطان مشروع) أوهايو برنامج خالل من الصحيّة رعايتي  من كجزء أنه أتفّهم (4

 للتخطيط  أساساا تمثل المعلومات هذه أن أتفّهم. المستقبلية والعالج الرعاية وخطط والعالج، والتشخيص، واالختبار، الفحص ونتائج واألعراض، البدنية،

 عمليات وأدوات الدفع؛  مقابل في الخدمات من التحقق ووسائل رعايتي؛ في  المساهمين الخدمات موفري بين ما التواصل ذلك في بما وعالجي، لرعايتي

 .الجودة تقييم غرار على الصحية،  الرعاية

 بنتائج( الرحم وعنق الثدي  سرطان  مشروع)  أوهايو برنامج بتزويد المستشفى أو/و  األشعة ووحدة والعيادة، والمختبر، الصحية، الرعاية لموفّري اإلذن أعطي (5

 . والعالجات االختبارات ومتابعة النتائج، أو/و الرحم، وعنق الثدي سرطان فحص اختبارات ومطالبات

 ألغراض الصحية معلوماتي عن الكشف أو استخدام  للبرنامج يحق  ،(الرحم وعنق الثدي سرطان مشروع)  أوهايو برنامج خالل من الرعاية لتلقي كشرط أنه أتفّهم (6

  لي، قّدمت التي الخصوصية  إشعار ممارسات في أكثر واف   بشكل الكشف  وعمليات االستخدامات هذه  شرح يتم.  الصحية الرعاية  عمليات أو  الدفع أو  العالج

 . مراجعتها فرصة لي أُتيحت والتي

 وعنق الثدي  سرطان مشروع) أوهايو برنامج في بمشاركتي تتعلق إجراءات أو مطالب أو دعاوى أو مطالبات أي من ووكالئه وموظفيه البرنامج هذا أعفي أنا (7

 في العالج أو التشخيص عن امتناع أو تصرف أي أو العالج، في اإلخفاق أو/و السرطان تشخيص أو كشف  في باإلخفاق تتعلق  مطالبات أي يشمل  وهذا(. الرحم

ا فيه  أكون الذي  الوقت  .البرنامج  من جزءا

 الثدي سرطان مشروع)  أوهايو  برنامج فيها باشر التي الحاالت في إال إلغائي سيسري .وقت أي في كتابياا، هذه، موافقتي سحب/ إلغاء في الحق لدي أن أتفّهم (8

 .موافقتي َسحبت إذا  المستقبلي العالج توفير سحب  يمكن. الصحية معلوماتي عن الكشف أو استخدام يخص فيما موافقتي على بناءا  العمل( الرحم وعنق

 يتصلوا بأن الهاتف، أو  البريد  عبر بي االتصال عليهم تعذر إذا  أدناه، بتوقيعي ،( الرحم وعنق الثدي سرطان مشروع) أوهايو  برنامج لموظفي بموجبه أصّرح (9

 . هاتفي رقم أو/و الحالي عنواني على  الحصول بغرض التالي بالشخص

 

 االسم: ________________________________________   رقم الهاتف: __________________________ 

 : المعلومات عن للكشف بالمريض الخاص الفاكس عبر اإلحالة نموذج تفويض - أوهايو في التدخين  عن اإلقالع خط (10

 

  التدخين عن اإلقالع خط وأن تطوعي، عمل هي مشاركتي أن أتفّهم ".اإلقالع  خط" بي يتصل أن على وأوافق لإلقالع، أخطط نعم،_______   

 . مجانية خدمة هو أوهايو في

 

 

   /  /  :التاريخ   :التوقيع 
 ( التوقيع تاريخ من  سنتين بعد الموافقة هذه  صالحية تنتهي)

 

 

 منها والوقاية األمراض مكافحة مراكز قِبل من NU58DP006284-03-00 5 التعاوني االتفاق خالل من جزئياا التمويل أتيح
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  مشروع إطار في الشخصية المعلومات عن والكشف الرعاية على الموافقة
 .الصحية أوهايو بإدارة الرحم وعنق الثدي سرطان فحص

 

 الدفع المستحقة( الرحم وعنق الثدي سرطان مشروع) خدمات

 

 الرحم عنق سرطان وتشخيص فحص

 . سنوات( 3) ثالث كل الرحم عنق الختبار ممرضة أو طبيب إشراف تحت مكتبية زيارة • 29 - 21إذا كان عمري 

 (CBE- السريري الثدي وفحص الحوض اختبار المكتبية الزيارة تشمل قد)

 .الطبيعي غير الرحم عنق  الختبار التشخيصية واالختبارات الفحوصات متابعة •

 عنق اختبار أو سنوات( 3) ثالث كل الرحم عنق لفحص ممرضة أو طبيب مع مكتبية زيارة • 30إذا كان عمري +

. )قد تشمل الزيارة المكتبية اختبار  سنوات( 5) خمس كل البشري الحليمي الورم فيروس+  الرحم

 وفحص الثدي السريري( الحوض

 .الطبيعي غير الرحم عنق  الختبار التشخيصية واالختبارات الفحوصات متابعة •

 

 فحص وتشخيص سرطان الثدي 

 الخدمات أو الفحص إلى الحاجة الطبيب قرر إذا للثدي الشعاعي التشخيص/  الفحص • 39 - 21إذا كان عمري 

. )قد تشمل أخرى  عوامل  أو  العائلي  التاريخ  أو  السريري،  الفحص  أساس  على  التشخيصية

 الستصدار أمر( زيارة المكتب

 التصوير  لنتائج التشخيصية واالختبارات الفحوصات/  المكتبية الزيارات متابعة •

 .الطبيعية غير للثدي الشعاعي

 المكتب زيارة  تشمل قد. )للثدي الشعاعي التصوير فحص( سنتين كل) سنويا مرتين •  40إذا كان عمري 

 (أمر الستصدار

 التصوير  لنتائج التشخيصية واالختبارات الفحوصات/  المكتبية الزيارات متابعة •

 .الطبيعية غير للثدي الشعاعي

 
 المواعيد تحديد يتم. الخاصة مواعيدهم العمالء يحدد  ال اإلقليمية؛ التسجيل وكالة طريق عن موعدها  وتحديد الخدمات كل اعتماد ينبغي

 إذن على الحصول يلزم. الرحم وعنق الثدي سرطان مشروع خالل من المغطاة الخدمات بشأن معه التعاقد تم الذي الخدمة موفّر مع

 .اإلجراءات لقواعد الحالية القائمة بها تسمح التي التشخيصية االختبارات إلجراء موافقة أو مسبق

 

 من بالتحقق البرنامج موظفو سيقوم الرحم، عنق أو الثدي سرطان قبل بما أو الرحم عنق أو الثدي بسرطان بإصابتي التشخيص تم إذا

 مشروع) للفقراء الطبية المساعدة برنامج على للحصول مؤهال أكون قد. للعالج الموارد أفضل على العثور في لمساعدتي دخلي

 وتقديم قانونية، بصفة مقيم أجنبي  أو المتحدة الواليات مواطني من كمواطن هويتي، إثبات مني يطلب قد(. الرحم وعنق الثدي سرطان

 .BCCP Medicaid خدمات على  للحصول التقديم لي  يتسنى حتى دخلي إلثبات الراتب شيكات أو الدخل ضريبة كشوف

 

 بدفعها( الرحم وعنق الثدي سرطان مشروع) أوهايو برنامج يقوم  ال التي البنود

ا 40أقل من   الطبيب من إحالة بدون   للثدي الشعاعي التصوير خالل من التشخيص/الفحص • عاما

 سرطان أي عالج  • أي عمر

 سنوياا  Well Womanزيارة برنامج  •

 سنوياا التصوير الشعاعي للثدي •

 الرحم عنق  أو الثدي سرطان تشخيص أو فحص باستثناء خدمات أي •

 .البول أو الدم تحاليل مثل الطبيب يطلبه قد آخر اختبار أي •

 .البرنامج  هذا على التوقيع قبل أجريتها التي الفحوصات •

 .المقيميين للمرضى المقدمة المستشفى خدمات أو  العالج خدمات •

 . المكتبية  الزيارات في الموصوفة األدوية •

 .طبية  خدمات أي قبل بها المسموح اإلجراءات جميع باستعراض اإلقليميون الموظفون سيقوم
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