
 
 

 
 

 

 

 (:1( رقم )NEFنموذج طلب صندوق نفقات المواليد )

 تكاليف االنتقال واإلقامة لألسر التي لديها أطفال يخضعون لرعاية المواليد

 
( لمساعدة والدي األطفال حديثي الوالدة المبتسرين والمرضى؛ وذلك لتعويض تكلفة االنتقال من  NEF)                          ص مم صندوق نفقات المواليد

رغبة المستشفى وإليه خالل األيام األولى من حياة أطفالهم، وكذلك تكاليف اإلقامة الالزمة للسماح لهم بقضاء بعض الوقت مع مولودهم الجديد 

 ل هذه األيام األولى.في الحفاظ على الروابط األسرية خال

 
وتمثل الرعاية التي تركز على األسرة صميم خدمات المواليد، لضمان أن يكون الوالدان شريكين في اتخاذ القرار بشأن رعاية الطفل، وأن 

ق السريري. يدعم                                                                                                             يوفر الوالدان أكبر قدر ممكن من الرعاية ألطفالهما، فضال  عن ضمان توفر الفرصة للتواصل الدوري بين الوالدين والفري

 هذا الصندوق هذه األهداف من خالل توفير الدعم العملي لتمكين الوالدين من قضاء أكبر وقت ممكن مع أطفالهم في أثناء رعاية المواليد.

 

  من يحق لهم الطلب  

 يمكن تقديم الطلبات من قبل الوالد/الوصي:

ا من  •  وما بعده. 2018أبريل  1                                          للطفل المقيم في وحدة المواليد اعتبار 

                                                                     ما هي النفقات التي يمكن المطالبة بها  

 االنتقال

 بنس* لكل ميل لرحلة عودة واحدة بالسيارة كل يوم للعائلة الواحدة.  14سيتم استرداد الطلبات بمعدل  •

 ]أو[

 لعام بالكامل بمعدل رحلة عودة واحدة في اليوم لألسرة الواحدة.سيتم استرداد تكاليف النقل ا •

 يمكن طلب استرداد أجرة الحافالت والقطارات والعبارات ذات الدرجة القياسية عند إصدار اإليصاالت. •

سنتيمتر مكعب. سيتم تحديد معدل  2000سنتيمتر مكعب إلى  1400 سعة ينالبنز لمحرك (HMRC)* يعتمد معدل االسترداد على سعر الوقود االسترشادي من هيئة إيرادات وجمارك صاحبة الجاللة 

ا من   مارس. 1                                                       االسترداد لكل سنة مالية حسب السعر االسترشادي اعتبار 

 

 انتظار السيارات ورسوم المرور

 يمكن استرداد تكاليف انتظار السيارات ورسوم المرور بالكامل عند تقديم اإليصاالت.

 
في بعض مجالس خدمات الصحة الوطنية، يمكن الحصول على تصريح لإلعفاء من تكاليف انتظار السيارات. يمكن لفريق العاملين تقديم 

ا أو ما إذا كان ينبغي عليك طلب استرداد أموالك.                                                                                         المشورة لك بشأن ما إذا كان التصريح متوفر 



 وجبات الطعام واإلقامة

 الطرق التالية: بإحدىبالوجبات  يمكن المطالبة

موظفين مجلس خدمات الصحة الوطنية. )مثل مقصف اللدين من قبل الواألحد ني مجاومباشر م بشكل لطعاوجبات ايمكن تقديم  •

 أو وجبات المرضى(

 ]أو[

 إليصاالت.اإصدار  جنيهات إسترلينية في اليوم مقابل وجبات الطعام والمشروبات غير الكحولية عند 8.50استرداد ما يصل إلى  •

 
في حد أدنى به عالورين أکذلمم أحد الخيارين ايدتقم سيتو -ه عالورين أکذلمرين الخيام ايدتقال يتعين على مجلس خدمات الصحة الوطنية 

                                                                        ت. سيتم توفير مزيد من التفاصيل حول خيارات التقديم داخل المستشفى محلي ا.لمستشفيااجميع 

 

  تقديم طلب  

(، كما تتوفر نماذج أخرى من خالل وحدات المواليد أو مكاتب المساعدات النقدية 1( رقم )NEFتم إرفاق نموذج صندوق نفقات المواليد )

يجب تعبئة النموذج من قبل الوالد أو الوصي  .www.mygov.scot/neonatal-expenses-fundوتتوفر للتنزيل عبر 

 .                                                                                                                            والتوقيع عليه واعتماده على النحو الوارد تفصيال  في النموذج. ويشمل ذلك اعتماد نموذج من قبل أخصائي الرعاية الطبية المتابع لطفلك

 
ال في ظروف إت التي تتجاوز هذه المدة يجب تقديم الطلبات خالل ثالثة أشهر من خروج المريض من المستشفى. لن يتم النظر في رد الطلبا

 استثنائية للغاية.

 
طلبات  أي شخص يقدم                                                                                                           يجب المطالبة بالنفقات الفعلية فقط. المطالبة بالنفقات التي لم يتم تكبدها ت عد احتياال ، وسيتم اتخاذ إجراء ضد

دمات خة ستحال إلى على مساعدة ال تحق له، فإن المسألاحتيالية. في الحاالت التي يبدو فيها أن مقدم الطلب قد تعمد تقديم طلب للحصول 

 مكافحة االحتيال.

 
 لى:إعند استيفاء النماذج، يجب تسليمها إلى مكتب المساعدات النقدية المعني السترداد التكاليف أو إرسالها بالبريد 

 
 

 .www.mygov.scot/neonatal-expenses-fundيمكن االطالع على الشروط واألحكام الكاملة للصندوق عبر 

http://www.mygov.scot/neonatal-expenses-fund
http://www.mygov.scot/neonatal-expenses-fund


 (1( رقم )NEFنموذج طلب صندوق نفقات المواليد )

                                        ي ستوفى من قبل )أو نيابة عن( مقدم الطلب : البيانات الشخصية:1القسم   

                                                                            االسم الكامل للطفل )إذا كان الطفل لم ي س م  بعد، يرجى كتابة اسم عائلة الطفل(

 
 تاريخ ميالد الطفل

 

 اسم الوالد

 العنوان

 

 
 الرمز البريدي

 
 رقم الهاتف للتواصل عليه

 
 

                                                          : بيانات المريض: ي ستوفى من قبل )أو نيابة عن( مقدم الطلب2القسم   
 

 المستشفى المستضيف 

 رقم/اسم القسم 

 اسم االستشاري

 تاريخ الدخول:

 
 تاريخ الخروج*:

                                 * ي ترك فارغ ا إذا لم ي خرج بعد.

 
  : إقرار يستوفيه األخصائي الطبي3القسم   

 

 : 2                                                                                           أؤكد أن الطفل المذكور أعاله كان/ال يزال مريض ا في هذا المستشفى في التواريخ المذكورة في القسم 

 التوقيع:

              االسم مكتوب ا:

 
 :التخصص

 
:التاريخ :ختم المستشفى
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 تستوفى من قبل )أو نيابة عن( مقدم الطلب: بيانات الطلب 4القسم   

 يرجى استخدام أحرف كبيرة
 

 بيانات نوع النفقات )سيارة/حافلة/وجبة(. التاريخ

 يرجى توضيح ما إذا كانت الرحلة رحلة ذهاب أم رحلة عودة

 المبلغ المطلوب عدد األميال

مثال: 

01/01/18 

 رحلة عودة بالسيارة من المنزل إلى المستشفى
 جنيه إسترليني 1.40 10

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

يرجى المتابعة في استيفاء 

 الورقة اإلضافية لمزيد 

 من الطلبات.

 
 اإلجمالي

  

 

 من قبل )أو نيابة عن ( مقدم الطلب: اإلقرار والتوقيع 5القسم   

ألحكام. أقر بأنني أقر بأنني قد قرأت وفهمت قواعد وأحكام االنتقال واإلقامة التي أطلب بموجبها هذه النفقات. أؤكد أن هذا الطلب يلتزم بهذه القواعد وا

دمتها في هذا النموذج صحيحة والد/الوصي القانوني على الطفل الذي يلقى رعاية المواليد على النحو المبين في هذا النموذج، وأقر بأن المعلومات التي ق

 وكاملة وأنني لم أطلب من أي مكان آخر النفقات المفصلة في هذا النموذج.

 
ويض                                                                                                                              أتفهم أنني إذا قدمت معلومات خطأ عن عمد، فإن ذلك قد يترتب عليه اتخاذ إجراء قانوني ضدي، وقد ت رفع ضدي دعوى قضائية أو إجراءات تع

علومات الواردة في هذا النموذج إلى خدمات الصحة الوطنية في اسكتلندا، وخدمات مكافحة االحتيال؛ وذلك للتحقق مدني. أوافق على اإلفصاح عن الم

 من هذا الطلب والتحقيق في وقائع االحتيال ومن ثم الوقاية منها والتقاضي بشأنها.

 
 التوقيع: 

              االسم مكتوب ا:

 التاريخ:
 

 أشهر من الخروج من المستشفى. 3يجب تقديم الطلبات خالل 

 

  : لالستخدام المكتبي فقط6القسم   

                                                                                          تحققت من بيانات هذا الطلب على النحو المذكور أعاله، وبموجبه أ صرح بدفع  جنيه ا إسترليني ا، لقد 

 التوقيع:

 التخصص:

 
 التاريخ:

 

ISBN 978-1-78851-805-5 

أجرة سيارة                   جنيه ا إسترليني ا  3893 عدد األميال
 األجرة

                  جنيه ا إسترليني ا 3896

رحالت                   جنيه ا إسترليني ا 3894 النقل العام
 الطيران

                  جنيه ا إسترليني ا 3897

الوجبات                   جنيه ا إسترليني ا 3895 انتظار السيارات
 واإلقامة

                  جنيه ا إسترليني ا 3898

                  جنيه ا إسترليني ا اإلجمالي 
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