الفحص الطبي املستقل الخاص بك

إجابات عىل بعض األسئلة األكرث شيو ًعا عن الفحوص الطبية
املستقلة ()IMEs
ملاذا يتم تحديد موعد فحص طبي يل؟

تم تحديد موعد فحص طبي لك لضامن حصولك عىل الرعاية املناسبة يف
حالة تعرضك إلصابات مكان العمل أو املرض املهني .يتطلب إجراء
الفحوص الطبية ألي من األسباب التالية:
 يف حالة طلب طبيبك أو صاحب العمل أو مدير املطالبة تقييم حالتك.
 إذا كنا بحاجة إىل تقييم مدى ضعفك.
 إذا كان هناك حاجة إىل تحديد نوع أو مدة العالج التي تحتاج إليها.
 إذا طُلب منك إغالق مطالبتك أو إعادة فتحها أو السامح بها.
 إذا طعنت يف قرارنا بشأن مطالبتك أو طلبت منا إعادة النظر فيها.

كيف سيتم إخطاري بالفحص الطبي؟

سوف ترسل لك إدارة العمل والصناعات خطاب تذكر فيه مكان وتاريخ
الفحص الطبي وذلك قبل  14يوم من موعد الفحص الطبي .ينبغي عليك
الحضور يف املوعد املحدد لك.

ماذا ينبغي عيل فعله يف حالة رغبتي يف إعادة جدولة
موعد الفحص؟

إذا كان لديك سبب وجيه إلعادة جدولة الفحص وأرسلت إخطار إىل
إدارة العمل والصناعات مبدة كافية ترشح لهم ذلك ،لن تتأثر مطالبتك.
تبذل اإلدارة كافة الجهود املمكنة لتحديد موعد الفحص (الفحوصات)
مع األخصائيني املعنيني يف موقع يالمئك بشكل مناسب .إذا كان لديك
مشكالت بخصوص املوقع ،أو كنت بحاجة إىل إعادة تحديد موعد،
فينبغي أن تخطرنا بذلك قبل  5أيام عمل من تاريخ الفحص.

إلعادة جدولة الفحص ،اتصل بالرقم املدرج يف رسالتك أو وحدة جدولة
إدارة العمل والصناعات1-800-468-7870.

هل ينبغي عيل دفع قيمة الفحص؟

سوف تدفع إدارة العمل والصناعات تكاليف الفحص يف حالة حضورك
وتعاونك .إذا مل تتمكن من الحضور يف موعد الفحص دون سبب وجيه،
فقد يتم تقليل املنافع الخاصة بك بقيمة مبلغ رسوم الفحص .كام قد
تتعرض للحرمان من مزايا أخرى.

من سيجري الفحص؟

سوف يجري الفحص طبيب .يف بعض الحاالت ،قد يقوم العديد من
األطباء بإجراء فحص أو سلسلة من الفحوصات.

هل ميكنني اصطحاب صديق أو قريب إىل الفحص؟

نعم ،ولكن ال ميكن دفع تكلفة الفحص له /لها أو اسرتداد املرصوفات.
إذا تم تحديد موعد لك إلجراء فحص نفيس ،لن يُسمح لك باصطحاب
صديق /قريب يف غرفة الفحص.

يجب عدم اصطحاب األطفال الق ُّص إىل الفحص الطبي املستقل.

ماذا ينبغي عيل إذا طُلب مني إحضار أشعة إكس أو
الفحوصات الطبية املستقلة أو األشعة املقطعية إىل
الفحص؟

إذا كنت بحاجة إىل الحصول عىل أشعة إكس أو الفحوصات الطبية
املستقلة أو األشعة املقطعية ،اتصل مبكتب طبيبك.

ماذا سيحدث أثناء الفحص؟

ماذا لو كنت أعاين من إعاقة بدنية أو عقلية تُقيدين ،فكيف
ميكنني السفر إىل موعد الفحص الطبي؟

عادة ،سيتحقق طبيب الفحص فقط من الرشوط التي تنطبق عىل طلبك،
ويسألك عن تاريخك الطبي ،ويراجع املعلومات الطبية يف ملف املطالبة
الخاص بك .ويجوز له أن يقرتح عىل طبيبك الشخيص تجربة عال ًجا ما
لك ،ولكنه لن يعالجك.

اتصل بوحدة جدولة الفحص الطبي املستقل عىل رقم
 1-800-468-7870حتى يتم اتخاذ الرتتيبات الالزمة ملساعدتك يف إجراء
الفحص .ال يلزم أن تكون اإلعاقة ذات صلة مبطالبتك.

قد تخضع لفحص موجز .ال تتوقع إجراء فحص بدين كامل .ومع ذلك،
يف بعض الحاالت قد تكون هناك حاجة إلجراء فحص كامل وفحوصات
مختربية وأشعة إكس .وهذا سيعتمد عىل قرار الطبيب.

 تعليامت النموذج

إذا كان ينبغي عيل التغيب عن العمل ،كيف ميكنني
الحصول عىل املبلغ الذي سيتم خصمه من الراتب؟

إذا كنت ستستغرق أكرث من  30دقيقة خارج العمل (بدون أجر) لحضور
الفحص الطبي املستقل الذي وضعته اإلدارة ،فقد يتم تعويضك عن
ساعات الغياب الفعلية .سوف يتم تعويضك عن الوقتاملستغرق خارج
العمل عىل أساس أجر الساعة الخاص بك يف وقت إجراء الفحص .يرجى
اإلطالع عىل النموذج املرفق، طلب سداد الراتب ومرصوفات السفر
ألغراض الفحص الطبي املستقل.

من سيدفع مرصوفات السفر الخاصة يب؟

يف معظم الحاالت ،سوف تدفع لك إدارة العمل والصناعات مرصوفات
السفر .عند الرضورة ،سيتم دفع تكاليف وجبات الطعام ومرصوفات
الفنادق وأجرة التاكيس وساحة انتظار السيارات ورسوم العبارات
والجسور بسعر اإلدارة الحايل .يرجى الحصول عىل إيصاالت ت ُثبت هذه
املرصوفات.
إذا كنت ستسافر إلجراء الفحص الخاص بك بواسطة طائرة أو حافلة أو
قطار ،اتصل بوحدة جدولة الفحص الطبي املستقل. ،1-800-468-7870
و ستتخذ إدارة العمل والصناعات الرتتيبات الالزمة لرحلتك.

كيف ميكنني اسرتداد مرصوفات السفر؟

يرجى تعبئة النموذجبعناية .إذا أرسلت معلومات غري كاملة أو غري
صحيحة ،فقد نضطر إىل إعادة إرسال النموذج إليك لتصحيحه .يرجى
إرسال النموذج املكتمل واإليصاالت إىل:
Department of Labor & Industries
PO Box 44269
Olympia, WA 98504-4269

 إليك كيفية الحصول عىل املزيد من املساعدة
إذا کان لدیك أسئلة بخصوص الفحص املجدول ،یرجی االتصال
بوحدة جدولة الفحص الطبي بإدارة العمل والصناعات علی
الرقم 1 -800-468-7870.
إذا كنت ترغب يف إرسال تعليقات إلينا بخصوص تجربة
الفحص ،ميكنك االتصال بخط تعليقات الفحص الطبي عىل الرقم
1-888-784-8059.
إذا كانت لديك أسئلة أخرى بخصوص طلبك ،يرجى االتصال
مبكتب املعلومات واملساعدة عىل الرقم1-800-547-8367.

يجب عليك إكامل منوذج طلب السداد املرفق طية وإرساله مع
اإليصاالت التي تثبت هذه املرصوفات ،يف غضون سنة واحدة من إجراء
الفحص .يجب عليك التوقيع عىل النموذج( .انظر تعليامت النموذج)

 8يرجى زيارة موقع إدارة العمل والصناعات:
www.Lni.wa.gov

وعند الطلب ،يتم توفري دعم اللغة األجنبية وتنسيقات لألشخاص ذوي
اإلعاقة .اتصل عىل رقم1-800-547-8367 .ملستخدمي TDD،
يرجى االتصال عىل رقم 360-902-5797 :تعترب إدارة لعمل
والصناعات صاحب عمل متكافئ الفرص
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أرسل النموذج المكتمل إلى:
Department of Labor and Industries
PO Box 44269
Olympia WA 98504-4269

طلب سداد مصروفات السفر والراتب
ألغراض الفحص الطبي المستقل
()IME



اقرأ التعليمات الموجودة على ظهر النموذج قبل البدء.
مسافرا لسبب آخر غير الفحص الطبي المستقل  ،IMEفأنت تحتاج إلى استخدام طلب سداد مصروفات السفر (.)F245-145-000
إذا كنت
ً
بيانات العامل

رقم المطالبة:

االسم (األخير واألول والحرف األول من االسم األوسط)

تاريخ اإلصابة

عنوان منزل العامل (بخالف الصندوق البريدي)

رقم الضمان االجتماعي (لرقم الهوية فقط)
الوالية

المدينة

رقم هاتف العامل

الرمز البريدي

بيانات السفر -أنظر التعليمات واألمثلة على ظهر الورقة.
أ-
تاريخ كل رحلة
(شهر /يوم /سنة)

ب-
رمز السفر
(واحد بكل سطر -انظر
النموذج في الخلف)

ج-
من (المدينة)

د-
إلى (المدينة والشخص الذي تم فحصه)

هـ-
عدد األميال
(ذهابا وإيابا)

ف-
تكلفة المصروفات
(واحد بكل سطر)

1.

$

2.

$

3.

$

4.

$

5.

$

6.

$

7.

$

8.

$

سداد األجور:
إذا استغرقت أكثر من  30دقيقة خارج العمل بدون أجر لحضور موعد الفحص الطبي المستقل الخاص بك ( ،)IMEفإننا سوف نعوضك عن الوقت الذي
فاتك .وسوف يتم تعويضك عن األجر بالساعة خالل الوقت الذي استغرقته في الفحص الطبي المستقل  .IMEيرجى إدراج إجمالي الوقت واألجر أدناه ،ثم
إدراج المعلومات على األسطر أعاله باستخدام رمز السفر . 0411A
الوقت المستغرق خارج العمل لحضور الفحص الطبي المستقل  ____ :IMEساعة____دقيقة .أجرة الساعة وقت الفحص الطبي المستقل ____$ :IME
رقم هاتف صاحب العمل

اسم صاحب العمل
عنوان صاحب العمل

الوالية الرمز

المدينة

البريدي

توقيع العامل  -سيتم إعادة النماذج غير الموقعة.
تتعلق هذه المصروفات بمطالبة تعويض العاملين مؤسستي ،ولم أسدد هذه المطالبات حتى اآلن.
أدرك أن تقديم معلومات خاطئة عن عمد يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.
لقد قرأت وفهمت التعليمات الواردة على ظهر هذا النموذج.
توقيع العامل

التاريخ

F245-224-203 IME Travel and Wage Reimbursement Request (Arabic) 02-2014

تعليمات إكمال طلب سداد مصروفات السفر ألغراض  IMEالفحص الطبي المستقل:
مسافرا ألي سبب آخر ،يجب عليك استخدام نموذج آخر .يمكنك طباعة هذا
استخدم هذا النموذج للسفر  IMEألغراض الفحص الطبي المستقل فقط .إذا كنت
ً
النموذج من خالل .www.Lni.wa.gov/forms/pdf/F245-145-000.pdf
يجب عليك إكمال هذا النموذج في غضون سنة واحدة من تاريخ الفحص حتى يتم سداد األجرة.
أكمل كل عمود:


العمود أ :تاريخ السفر (تاريخ واحد بكل سطر).



العمود ب :رمز السفر .اختر الرمز الصحيح من القائمة أدناه .رمز واحد بكل سطر.



العمود ج :المدينة التي سافرت منها.



العمود د :المدينة التي سافرت إليها.



العمود هـ :إجمالي عدد أميال الرحلة ذهابًا وإيابًا .سيتم الدفع لك بسعر الميل الحالي وفقا ألقصر طريق مباشر من منزلك.



العمود ف :مبلغ الدوالر لكل مصروف .مصروف واحد بكل سطر .يجب إرفاق نُسخ جميع اإليصاالت .يجب أن تكون اإليصاالت مفصلة
ومقروءة .ال توجد قسائم بطاقة ائتمان .مصروفات انتظار السيارة أقل من  $10ال تتطلب إيصال.

رمز السفر:
رمز السفر

المصروفات
وقت العمل غير المدفوع (الساعات × األجرة)
أميال مركبة خاصة
مكان انتظار السيارة
كبري ومعدية بأجر عبور
النقل التجاري
الضريبة
السكن
اإلفطار
الغذاء
العشاء

0411A
0412A
0402A
0403A
0405A
0414A
0406A
0407A
0408A
0409A

التوقيع:
يجب التوقيع على النموذج الستالم مبلغ السداد.
مثال:
أ-
تاريخ كل رحلة
(شهر /يوم /سنة)

ب-
رمز السفر
(واحد بكل سطر -انظر
النموذج في الخلف)

1.

02/14/14

0412A

2.

02/14/14

0408A

د-
إلى (المدينة والشخص الذي تم فحصه)

ج-
من (المدينة)

Olympia

Seattle; Dr. Smith

هـ-
عدد األميال
(ذهابا وإيابا)

60

ف-
تكلفة المصروفات
(واحد بكل سطر)

$
$ 20.00

أرسل النماذج المكتملة إلى:
Department of Labor and Industries
PO Box 44269
Olympia WA 98504-4269
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