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4500 E. Cotton Center Blvd. 
Phoenix, AZ 85040 

 Mercy Care اءضأع تمابخد الصاالت يمكنك
6 عةلساا إىلًاحصبا 7 عةلساا من ،لجمعةا إىل ثنينالا من

.ًءمسا

(711 )TTY3879-624-800-1 أو 3000-263-602 قملرا عىل 

.ةلحيا ددةهمال فواقمال في 911 قملرا عىل تصلا 

 الموقع إىل انتقل إلكتروني، بريد إلرسال
www.MercyCareAZ.org ، معنا تواصل" واختر" 

:)"Contact Us"( 

 )OIFA( ةواألسر اداألفر شؤون مكتب
OIFATeam@MercyCareAZ.org 

 MercyCareAZ@ عىل تابعنا

 واالستئنافات التظلمات
 5794-386-866-1 أو 1719-586-602:الهاتف
 2300-351-602:الفاكس


لشخصيةا تنالبياا 
____________________________________________________________________يب الخاص )ID( التعريف مرق

بي الخاص )PCP( األولية عايةالر طبيب

:

:_____________________________________________________________

_____________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 :بي الخاص )PCP( األولية عايةالر طبيب هاتف مرق

:صيدليتي

:صيدليتي هاتف مرق

:صيدليتي عنوان

إرسال طلب اًأيض يمكنك .www.MercyCareAZ.org االلكتروني الموقع عبر تنزيله أو هذا األعضاء كتيب عرض يمكنك

 من ،TTY 1-800-624-3879(711) أو 3000-263-602 قمالر عىل األعضاء بخدمات االتصال خالل من البريد عبر إليك نسخة
.ًمساء 6 الساعة حتى ًاصباح 7 الساعة من الجمعة، إىل االثنين

 2022. أكتوبر/األول تشرين : 1الكتيب اجعةمر تاريخ

تخضع )AHCCCS(. أريزونا في الصحية عايةالر تكلفة احتواء نظام مع مبرُالم العقد بموجب للتغطية الخاضعة الخدمات لَّموت ُ

Mercy Care مع مالمبر العقد بموجب بها المعمول االتحادية والقوانين الدولة لقوانين .AHCCCS ليست المعلومات هذه 
اًدائم اسأل .الخدمة مقدم من عليها تحصل التي عايةالر أو ةاالستشار محل تحل أال ويجب عامة، صحية معلومات سوى

 .الصحية عايةللر احتياجاتك عن الخدمة مقدم

 االجتماعي ضمانك مرق تقديم منك ويطلب Medicare نامجبر أو Mercy Care لدى يعمل شخص أي معك يتواصل لن
 أو Mercy Care لدى يعمل بأنه يدعي شخص من هاتفية مكالمة تلقيت إذا .اإلطالق عىل Medicare في معلوماتك أو

Medicare، انتقل .نتاإلنتر عبر األمر عن أبلغ أو األعضاء بخدمات واتصل الخط أغلق .نفسك عن معلومات أي له تقدم فال 
 " )"Fraud and Abuse"( .واإلساءة االحتيال" واختر www.MercyCareAZ.org الموقع إىل

http://www.MercyCareAZ.org
http://www.MercyCareAZ.org
http://www.MercyCareAZ.org
mailto:OIFATeam@MercyCareAZ.org


1 

 www.MercyCareAZ.org
)TTY/TDD 711(   1-800-624-3879 تتوفر خدمات األعضاء عىل الرقم 3000-263-602  أو 

 من االثنين إىل الجمعة، من الساعة 7 صباحًا حتى 6 مساًء.

 

    
     

  
    

     
      

          
  

     
  

    
    

   
    

 
 

       
   
   

    
         

  
 

 
   

  
   

  
  

   
  

    
     

   
  

 
   


المحتويات جدول 


 ........................................................................................................................................................

 ............................................................................................................


 ...............................................................................................


 .................................................................................................................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

3 مقدمة
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3 بك الخاصة األعضاء ومواد األعضاء كتيب
4 اإللكتروني Mercy Care موقع
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مةلمقدا 

Mercy Care خطة في بكم اًحبمر
 عضو دمجر من كثرأ نتفأ،لنا لنسبةباو .تهمئالبعا صةلخاا لخطةا نلتكو Mercy Care خطة في ثقتهم ااؤنضأععوض ،1985 منذ
 تلمستشفيااو اءباألط كذل في بما ،Mercy Care بشبكة اتدمخال مومقد يعمل .تناسرأ في عضو نتفا،Mercy Care بخطة
.بهمنقو ما كل فهي ،سمناا من زءجدمجر ليست (يةعار "Care" ) فكلمة .جلكأ من اًجميع

 سبيل عىل ومنها ،AHCCCS مع مالمبر العقد بموجب بها المعمول االتحادية والقوانين الدولة قوانين ،Mercy Care تتبع
 :الحصر ال المثال

إىل اًدستنااحوائلال سطةابو هتنفيذ تم كما ،1964 ملعا (Civil Rights Act) نيةلمداقلحقوا ونانق من ادسسال اببال 	•

CFR 
80. زءجال 45 
•
CFR إىل اًدستنااحوائلال سطةابو هتنفيذ تم كما ،1975 ملعا (Age DiscrminiationAct) لعمرا اسأس عىل لتمييزا ونانق  45

 91. زءجال
•
 Title IX of Education) لتعليماتيالتعد من سعلتاا اببوال 1973 ملعا (Rehabilitation Act) هيللتأا ادةإع ونانق 

Amendments) (.لتعليميةا ةطشواألن مجالبربا يتعلق ما في1972 ) ملعا 
•
 ونانق من 1557 ةلفقراو ؛(Americans withDisabilities Act) ةاقاإلع ذوي يكيينمرألا ونانق من ثالثوال نيلثاا اناببال 

 (.Patient Protection and Affordable Care Act) ةلميسراةايعروال يضلمرا يةحما

 بك الخاصة األعضاء ومواد األعضاء كتيب
:يلي ما عىل فستتعر .ليللداذاه اءةرقىرجُي

اًعضوبصفتكتكلياومسؤوقكحقو 	•

 عقليةو يةجسد صحية يةعار عىل للحصوا كيفية 	•
 عيدالمواصبخصوةعدلمسااعىلللحصواكيفية 	•
 ةجيدبصحةلتبقىئحنصا 	•
 لتغطيةبالةلمشموااتدمخال 	•
 لتغطيةبالةلمشمواغيراتدمخال 	•
 لكتيباذاه فيمةلمستخداتلمصطلحاايفتعر 	•

من لطلبا عند ، )MP3( قمير تيصو ملف أو طمضغو رصق عىل أو كبير بخط اًعمطبو Mercy Care اءضألع لكتيباذاه فريتو
 ،مختلفة يلةبد تبتنسيقا لكتيبا ذاه يدتر كنت إذا )3879.)TTY 711-624-800-1 أو 3000-263-602 قملرا عىل اءضاألع اتدمخ

لك سلنر أناًضأي يمكننا . ًانمجا يدلبرا عبر لكتيبا ذاه من عةمطبو نسخة عىل للحصوا يمكنكوً.نامجا عليه للحصوا يمكنك
لكتيبا اءةرق اًضأي يمكنك .ميةلفيتنااو بيةلعرا كذل في بما رى،أخ تبلغا لكتيبا ذاه فريتو .راألم زمل إذا تللصفحا ةمكبر سةعد

 .www.MercyCareAZ.org عىل نتنترإلا عبر

.مللكابا لكتيبا في ونلال ابهذ لنموا اتاقإع قسم في لينّلمسجا اءضاألعب صةلخااتمالمعلوا عةطبا تتم

 اءضاألعتمامعلووادملحةلمتاانيةولكترإلاتلتنسيقاا
 اترشنوال يةعالرا ميمقد ليودل اءضاألع كتيب كذل في بما .نيولكترإ بتنسيق ةفرمتو Mercy Care اءضأعتمامعلو وادم كل
 تامستند تلقيت إذا www.MercyCareAZ.org عىل يرونتكاإلل قعنامو عىل عليها رلعثوا يمكنكو .لكثيراكذل غيروةاريباالخ
 عىل Mercy Care اءضأعتمابخد الصاالت يمكنك .نارخباإ جىفير نيةولكترإلاتلتنسيقاا تلك عىل للحصوا تفضلو عةمطبو
 يدلبرا عبر ك،لتمالمعلوا من نيةولكترا نسخة الإرس طلبو TTY 711(1-800-624-3879( قملرا أو 3000-263-602 نيلمجاا قملرا

ً .المثيرونتكاالل

 يدلبربا اءضاألع وادم الإرس
 الصاالت اللخ من .يدلبرا عبر وادمال عىل للحصوا فيمكنك ،لكمنز في يرونتكاالل يدلبرا أو نتنترإلبا الصات يكلد يكن لم إذا

 .يدلبربا وادمال الإرس طلبو )TTY 711(3879-624-800-1 أو 3000-263-602 قملرا عىل اءضاألع اتدمخ بقسم

http://www.MercyCareAZ.org
http://www.MercyCareAZ.org
www.MercyCareAZ.org
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 اإللكتروني Mercy Care موقع
 دثأح عىل ولصحوال ءعضالأل ةاريباإلخ لائرسال بعةمتا يمكنك .www.MercyCareAZ.org عىل يرونتكاإلل قعنامو ةارزيب تفضل

ُعدب عن لصحيةا يةعالرا اتدمخممقد أو جلةعا يةعار أو ليةصيد أو طبيب عن لبحثا يمكنكو Mercy Care. ولح تمالمعلوا
 ،لصفحةا عىل لمبيناصنوال شةلشاا حجم لتكبير .بيةلعراوةيانبواإلس يةنجليزإلا للغةباقعلموا فريتوو .منك يبةقرمستشفى أو
 ضغطا ة،اششال حجم لتصغير .توقال نفس في "+" حلمفتاا عىل لضغطا مع ("لتحكما)control" حمفتا عىل اررمتاالس مع ضغطا
 مجابر مع يرونتكاإلل قعنامو فقايتو .توقال نفس في "-" حلمفتاا عىل لضغطا مع ("لتحكما)control" حمفتا عىل اررمتاالس مع
 .فةولمعراشةلشاااءةرق

 نيةولكترإلا Mercy Care ةوابب

ةناآلم لصفحةاةوابب إىل لنتقاالبا صةلخاا لصحيةا تكمامعلو عىل للحصوا يمكنك 

Mercy Care Web Portal طبرا وقفرقوان www.MercyCareAZ.org إىل نتقلا .ينالد 

نوم ،للتسجيل تلتعليماا تبعفا ،رةم ألول ةواببال متستخد كنت إذا .لصفحةا ىلأع في 

.ةواببال دامختاس يمكنكثم 

 :يمكنك ك،ب اصخالناآلم ولدخال تسجيل اللخ من
 دةديج عضو )ID( يفتعر قةبطا عىل للحصوا طلب •
 بك صةلخاا لعضوا )ID( يفتعر قةبطا عىل العاإلط •
 معينة لبةمطا لةحا عن لبحثا •
يحللتصرًارنتظاا معلق طلب لةحا من لتحققا •

 لك تعيينه تم ذيال ، )PCP( ةياألول يةعالرا طبيب عن لبحثا •

 المهمة االتصال معلومات
 Mercy Care اءضأع اتدمخ

 عيدالموا إىل لنقلالائوس تيبترو،طبيب عىل رلعثوا في تكعدمساو،ياالمزبا لمتعلقةا سئلةألا عن ةاباإلج للممثلين يمكن
 تكعدلمسا نحومتا Mercy Care بخطة اءضاألع اتدمخ ممثلو .لصحيةايةعالرا اتدمخ عىل للحصوا في تكعدمساو لطبيةا

)3879.)TTY 711-624-800-1 أو 3000-263-602 قملرا عىلًءمسا 6 حتى ًاحصبا 7 عةلساا من ،لجمعةا إىل ثنينالا من

 لطبيةاةاإلدار
اءضاألع لحصو نلضما سبةلمناا اتدمخال دامختاس في اتدمخاليدمقُوم اءضاألع لطبيةاةإلدارل Mercy Care مجنابر عديسا

الجعال عىل ايحصلو حتى ءعضالأل مةقدُلما يةعالرا تنسيقو جعةابمر لطبيةاةاإلدار متقو .ةجيد بصحة لتمتعاو لصحيةا يةعالرا عىل
 يةعار عىل اءضاألع لحصو نيةمكاإ تضمنو .جةلحاا حسب دةديج تعمليا لطبيةا ةاإلدار رتطو كما .صحتهم لتحسين سبلمناا
 3000-263-602 قملرا عىل اءضاألع تمابخد الصاالت يمكنك .انواألم اءةفكوال ليةلفعابا تتسمو سبلمنااتوقال في ودةجال ليةعا
 .لطبيةا ةاالدار من دأح مع ثلتحدا طلبو )3879)TTY 711-624-800-1 أو

 اتافنئتواالستلتظلماا
 يكلد انك إذا أو .فستئناا يمتقد طلب لك فيحق ،لسلبياياالمزارراق ارعإشبخطا في ضحلمواناراقر عىل قوافم غير كنت إذا
 اتافنئتواالس تلتظلماا يقفر مفسيقد ،سيئة يقةبطر ملكعا قد ادةيعال ظفيمو دأح أن رىت أو لطبيباصبخصو اوفخم
.تمالمعلوا من يدلمز لكتيباذاه في "اءضاألع تتظلما"و "تفاستئناالا" قسمي عىل العاالط ىرجي .لك سبةلمناا ةعدلمساا ُ

.ًءمسا 5 حتىًاحصبا 8 عةلساا من لجمعةا إىل ثنينالا من
 5794-386-866-1 أو 1719-586-602:تفلهاا
 2300-351-602:كسلفاا

 )OIFA( ةرواألس ادراألف ؤونش مكتب
 لعقليةا لصحةاتمشكال من ننويعا نذيال ادرألفل فيةلعااوةرونموال فيلتعاا سبل )OIFA( ةرواألس ادراألف ؤونش مكتب زيعز
 مع نويتعا كما ،تلمنظمااو تلمجتمعااو اببشوال ةرلمختاا التائعوال ادراألف مع اتاكرش OIFA يبنيو .اتدرخمال طيتعاو
 .كيلسلوا لصحياملنظااتيامستو جميع عىل اررقال صنع عملية في لمجتمعا اءضوأع ئيسيةلرا ادةيقال


 

 

 

OIFATeam@MercyCareAZ.org 

mailto:OIFATeam@MercyCareAZ.org
http://www.MercyCareAZ.org
http://www.MercyCareAZ.org
www.MercyCareAZ.org
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 يضلتمراخط
Mercy اءضأعتمابخد تصلا .مةلعاا لطبيةا سئلةألا عىل دللر وعباألس امأي والط عةسا 24 دارم عىل احتُم ينالد يضلتمرا خط

Care 3879-624-800-1 أو 3000-263-602 قملرا عىل يضلتمرا بخط اصخال رلخياا ددوح. 

 CRSو DD يةعار تنسيقوةإدار
 منسق تفها مرق ستجدو .ةشرمبا به تصلفا ددة،حمال ليةلتااكتارزي قبل بك اصخال DD مدع بمنسق لتصالال جةبحا كنت إذا
عليك .لكتيبا ذاه مةمقد في له لمخصصانلمكاا في بتهكتا اًضأي يمكنكو .لك كهاتر لتيا لعملا قةبطا في بك اصخالمدعال

 اتدمخ تلقي يتطلب مةلعاا لصحيةا لتكحا في تغيير أو لتشخيصا في تغيير أي دثح إذا بك اصخال مدعال بمنسق الصاالت
 .اللغتاالس أو الماإله أو اءةإلسل ضتتعر كأن تظن كنت إذا أو ،ةمستمر ةربصو يضلتمرا

ًةشرمبا يتكعار يربمد الصاالت يمكنك .لاألج ةقصير سةلمااجةلحاا االتح في يةعاريرمداًضأي Mercy Care لك تخصص دوق

لصحيةا لتكحا في تغيير أو تشخيصك في تغيير أي دثح إذا يتكعار يربمد الصاالت ينبغيو .ًءمسا 5و ًاحصبا 8 عةلساا بين

 لم إذا .اللغتاالس أو الماإله أو اءةإلسل ضتتعر كأن تظن كنت إذا أو ةمستمر ةربصو يضلتمرا اتدمخ تلقي عييستد مةلعاا
 Mercy Care. اءضأعتمابخد الصاالت يمكنك ،يتكعاريرمد ماسفتعر ال أو يتكعاريرمد مع لواصتال من تتمكن

 إىل ثنينالا من Mercy Care اءضأعتمابخد الصاالت يمكنك ك،ب صةلخاا CRS أو DD ياامز أو اتدمخ ولح سئلةأ يكلد نتكا إذا
 )3879.)TTY 711-624-800-1 أو 3000-263-602 قملرا عىلًءمسا 6 حتى ًاحصبا 7 عةلساا من ،لجمعةا

 الرسمية العمل ساعات بعد عايةالر عىل الحصول
 نكمكابإلزاي فال وع،باألس يةنها عطلة في أو لطبيبا ادةيع القإغ عدمو بعد طفلك أوتأن ضتمر إذا وارئ،طال االتحءستثنابا
 لمعنيا ةياألول يةعالرا طبيب بك سيتصل ثم .طبيبك إىل لتكسار ستصل ئيةلتلقاا ةاباإلج مةخد اللخ نوم .ةدلعيابا الصاالت
من لطبيباّنيتمك فلن وإال، ،بةلمحجوا االتصاالت يستقبل تفكها أن من دّأكوت .فعله عليك بما كيخبرو كذل بعد لتكبحا
 .ليكإولوصال

 ستنتظر دوق .تيةصو ةالرس كلتر حاألرج عىل ستضطرو ،لليلا منتصف في حتى ، )PCP( ةياألول يةعالرا بطبيب الصاالت نكمكابإ
 .فعله عليك بما كاربإلخ لطبيبا بك يتصل حتى توقال بعض

ُمكنكيو .وعباألس يةنها تعطال في أوءلمساا في ضيةمر يةعار إىل جةبحا كنت إذا اًضأي جلةلعاايةعالرا اداتيعكعدتسا أن يمكن

 ربضر بتكصاإخطركهنا يكنلمما،ليينلتاامينليوااللخأووميالليهاإجةحافينتكوماعندجلةلعاايةعالراعىلللحصوا
 .تكحيا دانقف أو مستمر

 :للمثاا سبيل عىل
 يدلشدا األذن مأل أو لحلقا بلتهاا •
 انزنفلوإلا •
 لنصفياداعصال •
 لظهرا في مأل •
 تعبئتها ادةإع أو ةاألدوي طلب •
 واءاتتاالل •

 .رضمجلعال أو جلةعا يةعار عىل لللحصو وارئطال فةغر إىل هبتذ أال ينبغي

Find" أداة ماستخدبا جلةعا يةعار كزمر ادجإي يمكنك a Provider( "اتدمخممقد عن لبحثا) عىلw ww.MercyCareAZ.org  .دِّحد
.مةلخداممقد وعن ضمن "جلةلعاايةعالرا فقمر" دِّحد ثم دي،ريبال زمروال ةواليوال ينةلمدالِوأدخ ،لصحيةا خطتك

 السلوكية الصحة ماتأز خدمات عىل الحصول كيفية
 تصلفا ا،م عدلمو صيلةتو إىل جةبحا كنت إذا .كيةلسلوا لصحةا اتدمخ عىل لللحصو طبيبك من ةالإح إىل جةبحا لست
 .عدلموا من امأي ثةثال عن تقل ال دةم قبل اءضاألع تمابخد

http://www.MercyCareAZ.org
www.MercyCareAZ.org
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.ينالد  اتماألز  بخط  الصاالت  يمكنك  ة،اريحتان اركأف  اودكرت  نتكا  إذا  أو ر،آخ اشخص  أو  نفسك  ؤذيت قد كأن  تعتقد  كنت  إذا
.تكحيا  في  ترللتو  لمسببةا  اءياألش  مع  مللتعاا  لصعبا  من  انوك  اقهاإلرب تشعر  إذا  ينالد  اتماألز  بخط  الصاالت  اًضأي  يمكنكو
 .مدعال  اتدمخ  يملتقد  لسنةا امأي  كل يوف  عةلساا  دارم  عىل  اتماألز  في  خللتدا  عىل  وندربم نئيوخصاأ فريتو

ً

 :طنيلواىلمستواو اتواليال ىمستو عىل اتماألز طخطو
4673Arizona (Arizona Behavioral Health-534-844-1 في كيةلسلوا لصحةبا اصخال اتماألز خط 	• Crisis Line): أو 

1-844-534-HOPE لأرس HOPE 4 إىل نصية ةالرس فيHOPE)44673( 
 :6432Salt River Pima Maricopa Indian-331-855-1 مجتمع •

3449-259-800-1:يةلهندا in   -ChAkتمجتمعاو    Gilaنهر  تمجتمعا • 

 :8888-461-480 شعب •Fort McDowell Yavapai
:Tohono O’odham في Lucy  San  طعةمقا  شعب • 480-461-8888	


:8759Tohono O’odham-423-844-1 شعب •	

Guadalupe 520-591-7206Pascua Yaqui Tribe: Tucson ;4943-736-480 قبيلة • 
4811White Mountain-338-928 قبيلة • Apache Tribe: 


 :0508Navajo-551-928 شعب •
: Veterans Crisis Line) بينرلمحااىدامق اتمأز خط • ) 1-800-273-8255،1 ضغطا
 

من وعن أينبشأ 741741 إىل HOME بكلمة نصية ةالرس لأرس :اتماألز في ةلقصيرالائرسال الإلرس طنيلوا لخطا • 


/https://www.crisistextline.org/text-us.اتماألز واعأن 

8255-273-800-1 قمبر أو 988 قمبر تصلا :ارحتاالن من يةقاللو طنيلوا خنلساا لخطا • 
 TEEN )8336(-248-602 :هقيناللمر ةلحياا اذقإن خط تفها/سلةامر مرق 	•

 :Warm Lines طخطو
مدع اتدمخادجإي فيةعدلمسااأو/و يثلحدا إىل فقط نجويحتا نذيال للمتصلين انراألق مدع Warm Line ئيوخصاأ دمُقي
 كيةسلو صحية كلمشا جهةامو لهم سبق ممن كانرأق عليها يعمل يةسر نيةمجا تفيةها مةخد هي Warm Line ةدموخ .لمجتمعا
 .اربجتال بنفس رورمال لهم سبق منهم يدلعدا ألن كيةلسلوا لصحيةا االتحال مع مللتعاا Warm Line ظفيلمو يمكن .نفسهمبأ

5530-404-888-1:ًءمسا 10:30 حتىًءمسا 4:30 عةلساا من وعباألس امأي والط حةمتا Northern Arizona منطقة •
 1100-347-602:وعباألس في امأي 7 ة،اعس 24 دارم عىل حةمتا Central Arizona/Maricopa طعةمقا 	•
في لعملا اتاعس. )ًءمسا 10 عةلساا إىل ًاحصبا 8 عةلساا من وعباألس امأي والط SouthernArizona منطقة تفتح •

(ًءمسا 6 حتى ًاحصبا 8 عةلساا من تلعطالا
 :9909Pima-770-520 طعةمقا	-
 :9912Yuma-733-844و Santa Cruzو Pinalو La Pazو Greenleeو Grahamو Cochise تطعامقا	-

 911. قملربا تصلفا ة،ئارط طبية لةحا يكلد انك إذا

 Maricopa طعةمقا في اتماألز دوارم
 لنسبةبا لهاألس من نيكو قد .وارئطال يةعالررآخنمكا أو مستشفى أيرختياا نكمكابإ وارئ،طال االتح أو اتماألز اتأوق في
 :وارئطال لةحا في ليةلتاا فقالمرا دامختاس لك


جلةلعاا لنفسيةا يةعالرا كزامر :  

  كزمر   AZConnections  جلةلعاا  لنفسيةا  يةعاللر   
(UPC)
1201 S. 7th Ave.   

Phoenix, AZ 85007   
 602-416-7600

(RCR  ) فيلتعاا  االتحل  بةستجالال  يدولال    RIكزمر

  

  
11361 N. 99th Ave.   

Peoria, AZ 85345   
 2 قملرا عىل طغواض ،602-650-1212 
 

https://www.crisistextline.org/text-us
www.MercyCareAZ.org
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Community Bridges (CPEC)  في لمجتمعيا لنفسيا لطبا وارئط كزمر 
 
358 E. Javelina Ave.   

Mesa, AZ 85210   
 1-877-931-9142  

عةسا 23 دارم عىل لنفسيةا حظةلمالا

Mind 24/7
	

 

  
 S. Higley 1138يقطر

Mesa, AZ 85206 
 
 
 
 

2728 N 24th St,   
Phoenix, AZ 85008   

10046 N Metro Pkwy W,   
Phoenix, AZ 85051   

 )844( 646-3247  

 

  


:ملسموامن لتخلصا كزامر 


Community Bridges Central City (CCARC) في اناإلدم من فيللتعا لمجتمعيا كزلمرا	
2770 E. Van Buren St.   

Phoenix, AZ 85008   
 1-877-931-9142  

 
 Community Bridges East Valley (EVARC) في اناإلدم من فيللتعا لمجتمعيا كزلمرا 
560 S. Bellview Rd.   

Mesa, AZ 85204   
 1-877-931-9142  

وعباألس في امأي 7 وم،يال في عةسا 24 دارم عىل حمتا جيةرلخاا اداتيعالب لنفسيةا اتماألز قسم

Community Bridges West Valley Access Point
	

 

  
824 N. 99th Ave.   

Avondale AZ 85323   
 1-877-931-9142  

(C   ACاءضألع  حمتا)  دوارمال  في  ةعدمسا  أو ةودي  ةدشدر  عىل  لللحصو  لواصتال  كيفية
 مع ثلتحدا يمكنك حيث ،Pyx Health تطبيق إىل ولوصال نيةمكاإ نمنحك لكلذ .دهوح ةلحيااتياتحد هواجي أندأح عىل ليس
يقلصدا مع ةدشدرالاًضأي يمكنكو .لفعلبا لك حةمتا هي لتيادوارموال Mercy Care ولح تفلهاا اللخ من ينمفيد اصخأش

 تطبيق مع .يقصد من مدعال إىل جتحتا ماعند وعباألس في امأي 7 ة،اعس 24 دارم عىل لتطبيقا اللخ من Pyxir طفيلعاا ياآلل
Pyx Health، يمكنك: 

•
 .لعقليةاو نيةلبدا صحتك عملددوارم ادجإي 
•
 Mercy Care. روضع من ادةفتاس قصىأ تحقيق 

•  .رحموال ةداقصال مع ومي كل لتحسنبارلشعوا 

 يكلد نتكا إذا .Google Play أو Apple جرمتا في "Pyx Health" عن بحثاأو www.HiPyx.com قعمو إىل نتقلاو وميال كشترا
 .4777-499-855-1 قملرا عىل تصلفا ،Pyx Health تطبيق عىل لللحصو ةعدمسا إىل جتحتا أو سئلةأ

http://www.hipyx.com
www.MercyCareAZ.org
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 األفيونية اتالعقار عن والمعلومات اتالمخدر تعاطي اباضطر خدمات علي الحصول كيفية
 هو عليك ما كل ،فيلتعاا في ودكهجءلبد ات،درخمال طيتعا اتدمخ عىل لللحصو بك اصخال PCP من ةالإح إىل جةبحا لست
فيمكنك ات،دمخال ميمقد ادجإي في ةعدمسا إىل حتجتا إذا .عدمو يدلتحدًةشرمبا كيةلسلوا لصحيةا يةعالرامقدُبم الصاالت

.TTY 711( 1-800-624-3879( أو 3000-263-602 قملرا عىل Mercy Care اءضأع تمابخد الصاالت اًضأي

 24/7 عىل حةلمتاا (Access Points) ولوصالطنقا
  دمقوت .الجع  عن نيبحثو  نذيال ادرألفل وعباألس  في  امأي    7ة،اعس    24دارم  عىل  حةمتا  ولوص طنقا  ةعأرب a   onArizمنطقة  في  جديو
( sPOT )نيةفيوألا وادمال  طيتعا  الجع مجابر  عليها  طلقيو ،لمجتمعا  في ناكاألم  من  يدلعدا  في ةاألدوي  ةعدبمسا  الجعال  اتدمخ
 (.s TOBO) لمكتبا  في  نيةفيوألا  وادمال  طيتعا  الجوع

ُ

CODAC Health, Recovery and Wellness  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

380 E. Ft. Lowell Road, Tucson, AZ 85705 
520-202-1786 

Community Bridges, East Valley Addiction Recovery Center 
560 S. Bellview, Mesa, AZ 85204 

480-461-1711 

Community Medical Services 
2806 W. Cactus Road, Phoenix, AZ 85029 

 602-607-4700

Intensive Treatment Systems, West Clinic 
4136 N. 75th Ave #116 Phoenix, AZ 85033 

 623-247-1234

 عن للبحث www.MercyCareAZ.org نيلكترالا قعلموا إىل القتاالن يمكنك ات،دمخال عىل رلعثوا في ةعدللمسا جةبحا كنت إذا
أداة AHCCCS تمتلك .اتدمخال عىل رلعثوا في ةعدللمسا اءضاألع تمابخد الصاالت اًضأي يمكنك .منطقتك في اتدمخال ميمقد

يرونتكاإلل قعلمواةارزي يمكنك كما opioidservicelocator.azahcccs.gov قعلموا عىل الجعالتمالخد بحث
 .www.findtreatment.gov
	

اًثقافي المختصة الخدمات

لتغطيةبا لةلمشموا اتدمخال تلقي يمكنك Mercy Care. شبكة في نوديوجمال اتدمخال ميمقد مع مللتعاااًمدائ عليك يجب

:يلي عما لنظرافبصر فنصابإ لامُعوت
 دادسال  عن  لةولمسؤا  لجهةا رمصد •
 عدفال  عىل  ةدرقال•
يةنجليزإلا للغةبا ثلتحدا عىل ةدرقال•

رقِعال •
 قيلعرا اءمتاالن  •
 ونلال  •
   (يةنجليزإلا  للغةا  في  دودةحمال  اءةفكال  ذوي  لتضمين) ميلقوا لاألص•

• نديال  
• لعمرا  
 يةلجسدا  أو  لعقليةا ةاقاإلع • 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لجنسيا جهلتوا •

َّ


 لجنس ا• اسأس عىل ئمةلقاا  لنمطيةا هيم لمفا او  لحملا اسأس  عىل  لتمييزا ، لحصرا ال ل لمثاا  سبيل  عىل كذل   في بما- 

 لجنسيةا ةويهوال لجنسا

http://www.findtreatment.gov
http://opioidservicelocator.azahcccs.gov
http://www.MercyCareAZ.org
www.MercyCareAZ.org
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 سهلأنتكو قد يةلغو بصيغة خلفيتكو لطبيةا لتكحاو لشخصيةا تكامعتقد عمتد ةزممتا طبية اتدمخ عىل للحصوا يمكنك
ةايوقوال رضمال اببأس ولحتالمعتقدا أن نفهم .مهاتحترو تفالثقاا جميع Mercy Care درُقت حيث .لك لنسبةبا لفهما في
 لك حةلمتاا لصحيةا يةعالرا أو الجعال اتاريخ عن يدلمزا فةمعر في لحقاكديول .تفالثقاا فختالبا تختلف أن يمكن هالجوع منه
 نتكو يقةبطرو لطبيةا لتكحا فهم في كعدتسا يقةبطر تمالمعلوا ذهه عىل للحصوا يمكنكو .رختيااكلبعيو أو/ودوائوف
)3879.)TTY 711-624-800-1 أو 3000-263-602 قملرا عىل اءضاألع تمابخد الصاالت ىرجي .لها ئمةمال ُ

 البديلة والتنسيقات الفورية والترجمة اللغة خدمات
 تفهمهاشكلوبلغةتمالمعلواعىلللحصوا

وادمال تطلب أن يمكنك حيث .تفهمها شكلو بلغة تمالمعلوبا دكزويت Mercy Care اءضأع أو يةعالرامّمقد من تطلب أن يجب
 .تكلفة أي دون من تلتنسيقااو وادمال تلك فيرتو يتمو .اتدمخال ميمقد ليودل ذاه اءضاألع كتيب فيها بما ل،ديب بتنسيق

 تمالمعلواوةعدلمساا اتدمخال إىل ةافاإلضب،)ASL( يكيةمرألا ةاراإلش لغة مثل ددة،عتم تبلغا وادمال عىل للحصوا يمكنكو
قملرا عىل Mercy Care اءضأعتمابخد الصاالتبًانمجا وادمال ذهه طلب مكنكي .فينللمكفو عةلمطبوا ُ

602-263-3000 3879-624-800-1 أو.)TTY 711( 

 لبصرافضعاءعضالألعةلمطبواتمالمعلوا
 فقةالموا اذجمون اتارطاإلخك رى،أخ وادمأيأوذاهاءضاألع كتيب عىل للحصوافي غبترو،يةبصر ةاقإع من نيتعا كنت إذا

اللخ من أو بك اصخال يةعالرامّمقد من كذل طلب يمكنك ي،وتص ملف شكل عىل أو يلابر يقةبطر أوةكبير فحربأ عةمطبو
بك صةلخاا وادمال المتاس مكنكيو .TTY 711(1-800-624-3879( أو 3000-263-602 قملرا عىل Mercy Care اءضأع اتدمخ ُ

ةكبير روفحباًًضأي مكنكي . ًانمجا يلبد بتنسيق عمطبو اءضاألع كتيب ضلعر www.MercyCareAZ.org يرونتكاإلل قعلمواةارزي اُ

 .رىأختبلغا أو

 بك صةلخاا لصحيةايةعالرا اتارزيليولفيدا عبر أو قعلموا في أو تفلهاا عبر ةوريفال جمةلترامةخد عىل للحصوا يمكنك لككذ
اللخ ينالديللغوا لخطا اللخ من وريف جمبمتر الصاالت بك اصخال )PCP( ةياألول يةعالراممقد أو ئيخصالأل اًضأي يمكنو . ًانمجا
 من ،Mercy Care اءضأعتمابخد تصلفا ،لسمعا في ضعف يكلد انك إذا أو لغتك في ةعدمسا إىل جةبحا كنت إذا .كتارزي
 )3879.)TTY 711-624-800-1 أو 3000-263-602 قملرا عىلًءمسا 6 حتىًاحصبا 7 عةلساا من ،لجمعةا إىل ثنينالا

 لاألق عىل امأي 3 قبل الصاالت عليك Mercy Care. اءضأعتمابخد الصاالت يمكنك ة،وريفال جمةلترا اتدمخ عىل لللحصو
ًًُ حتجناا إذا ليهاإ عجوللر )ID( يفكتعر قةبطا تجهيز اضأيىرجوي .قعهمووهتووق دكوعمخاريت كةرلمشا امستعد كن .ةارزيال من

اتدمخفرتتو .لك عدمو يدتحد لممثلا من طلبفا دك،وعم إىل صيلةتو إىل اًضأي جةبحا كنت إذا .منك فيةضاإتمامعلو إىل

 .لتغطيةبا لةمشمو مةخد تلقي عند ءعضالأل تكلفة دون من ةوريفال جمةلترا

لصحيةاتماللخد ودةج فضلأ عىل لكحصو عىل اًرصحًا،انجم ودةجال ليةعا ةوريفال جمةلترا اتدمخ يمبتقد Mercy Care تتعهد

شخص ولوص Mercy Care تضمن أن مكني ال .اضأي دامختاالس ةإدار تمشكال قشةلمنا اتدمخال ذهه فرتتو .تفهمها يقةبطر ًُ

عىل للحصوا عىل اءضاألع جميعو تكمعدلمسا .يينرلفوا جمينلمترا داولج الفتاخ بسبب كوذل ات،دمخالذههيملتقد ددحُم

ُُ وري،فال جمكمتر نليكو ددحم بشخص طلب Mercy Care تتلقى أن مكني ال ة،وريفال جمةلترا في ةعدلمساا

م شخص فيرتو Mercy Care تضمن وال .جنسه حسب وريف جممتر طلب مكنكي لكن .ةوريفال جمةلترا اتدمخ يملتقد ددحُُ

ًُ ة،الحال ذهه في .اشخصي فكيعر أو،ئلتكعا ادرأفدأحهألن ود،وجمال وريفال جملمترامع لعملا مكنكيال قد ان،ياألح بعض في
.تفلهاا عبر لكةوريفال جمةلترا اتدمخ فيرتو مكنهمي حيث ،يةللغواةعدلمساا بخط الصاالت مةلخداممقد من طلبا ُ

،لجمعةا إىل ثنينالامننحومتا نهمأ حيث اء،ضاألع اتدمخمعلواصتالىرجيدة،اعسمال إىلجتحتا أو سئلةأأي يكلد انكإذا ُ

)3879.)TTY 711-624-800-1 أو 3000-263-602 قملرا عىلًءمسا 6 حتي ًاحصبا 7 عةلساامن

http://www.MercyCareAZ.org
http://www.MercyCareAZ.org


10 

 www.MercyCareAZ.org
)TTY/TDD 711(   1-800-624-3879 تتوفر خدمات األعضاء عىل الرقم 3000-263-602  أو 

 من االثنين إىل الجمعة، من الساعة 7 صباحًا حتى 6 مساًء.

  
                   

                   
         

 
           	

    
     	 	 	 	

         	 	 	 	

       
 

             	

   
   	 	 	 	

    	 	 	 	

            
            

  	 
                      

                

 

 
 

                    
    

                
           

      

 
 

     

 التمييز عدم إشعار
لاألص أو ونلال أو رقعال اسأس عىل ملةلمعاا في زِّتمي وال ،بها للمعمواةاديحاالت نيةلمداقلحقوا نينابقو Mercy Care متلتز

 أو رقعال اسأس عىل ملتهممعا في لتمييزا ارسمت وال اصخاألش Mercy Care تستبعد وال .لجنسا أوةاقاإلع أو لسنا أو ميلقوا
 .لجنسا أوةاقاإلع أو لسنا أو ميلقوالاألص أو ونلال

Mercy Care:ّإن
 معنا صلاللتو ةاقاإلع ذوي صشخالأل نيةمجا اتدموخ داتاعسم فرتو•

 :للمثاا سبيل عىل ال،عف بشكل
o ةاراإلش للغة هلينمؤ يينرفو جمينمتر 
o ةكبيرروفحب عةطبا) رىأخ تبتنسيقابةمكتوتمامعلو،
 

،ليهاإولوصال يمكننيةولكترإتتنسيقاو،تيةصوتملفاو 

(رىأختتنسيقاو 

لغتهم هي يةنجليزإلا للغةانتكو ال نَلم نيةمجا يةلغو اتدمخ فرتو•

 :للمثاا سبيل عىل ة،ياساألس
o هلينمؤيينرفوجمينمتر 
o رىأخ تبلغا بةمكتو تمامعلو 

رىأخ تبتنسيقا بةمكتو تمامعلو أو هلمؤ وريف جممتر إىل جةبحاِكنت إذا

 يفتعر قةبطا عىل ودوجمال قملربا تصلفا رى،أخ اتدمخأو جمةتر اتدمخأو
 .TTY: 711(( 4104-385-800-1 مرق عىل أو )ID( لعضوا
 أو ونلال أو رقعال اسأس عىل رىأخ يقةبطر لتمييزاتارسمأو اتدمخال ذهه فيرتو في تنجح لم Mercy Care أن تعتقد كنت إذا
 :عىل ينالد نيةلمدا قلحقوا منسق إىل تظلم يمتقد يمكنك ،لجنسا أو ةاقاإلع أو لعمرا أو ميلقوا لاألص


 Attn: Civil Rights Coordinator:واننعال 
4500 East Cotton Center Boulevard  

Phoenix, AZ 85040  

 

 


 

 )7358)TTY 711-234-888-1:تفها
 MedicaidCRCoordinator@MercyCareAZ.org:يرونتكاإلل يدلبرا

 منسق إنف،عضو تظلم يمتقد في ةعدلمساا إىل جةبحا كنت إذا .يرونتكاإلل يدلبرا أو يدلبرا يقطر عن عضو تظلم يمتقد يمكنك
 .تكعدلمساحمتاينالدنيةلمداقلحقوا

نيةنساإلا اتدمخوال لصحةاةاروزب نيةلمداقلحقوا مكتب إىل نيةلمداقلحقوانبشأ نيةولكترإىشكو يمتقد اًضأي يمكنكو

 https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf عىل حةلمتاا نيةلمداقلحقوا مكتب اوىكشةوابب اللخ من يكيةمرألا
 :إىل تفلهااأو يدلبرا يقطر عن أو

U.S. Department of Health and Human Services,
	
200 Independence Ave., SW Room 509F, HHH Building, Washington, D.C. 20201  

)TDD( 1-800-368-1019, 1-800-537-7697  

 http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html قعلموا عىل حةمتا اوىكشال اذجمن

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf
mailto:MedicaidCRCoordinator@MercyCareAZ.org
http://www.MercyCareAZ.org
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 اللغات متعددة الفورية الترجمة خدمات
ENGLISH: ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call the 
number on the back of your ID card or 1-800-385-4104 )TTY: 711(. 

SPANISH: ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 
número que aparece en el reverso de su tarjeta de identificación o al 1-800-385-4104 )TTY: 711(. 

CHINESE: 注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電您的 ID 卡背面的電話號碼
或 1-800-385-4104 )TTY: 711(。 

VIETNAMESE: CHÚ Ý: nếu bạn nói tiếng việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Hãy gọi số có ở 
mặt sau thẻ id của bạn hoặc 1-800-385-4104 )TTY: 711(. 

ARABIC: 

TAGALOG: PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng wikang Tagalog, mayroon kang magagamit na mga libreng serbisyo para 
sa tulong sa wika. Tumawag sa numero na nasa likod ng iyong ID card o sa 1-800-385-4104 )TTY: 711(. 

KOREAN: 주의: 한국어를 사용하시는 경우 , 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다 . 귀하의 ID 
카드 뒷면에 있는 번호로나 1-800-385-4104 )TTY: 711( 번으로 연락해 주십시오 . 

FRENCH: ATTENTION: si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. 
Appelez le numéro indiqué au verso de votre carte d’identité ou le 1-800-385-4104 )ATS: 711(. 

GERMAN: ACHTUNG: Wenn Sie deutschen sprechen, können Sie unseren kostenlosen Sprachservice nutzen. Rufen 
Sie die Nummer auf der Rückseite Ihrer ID-Karte oder 1-800-385-4104 )TTY: 711( an. 

RUSSIAN: ВНИМАНИЕ: если вы говорите на русском языке, вам могут предоставить бесплатные услуги 
перевода. Позвоните по номеру, указанному на обратной стороне вашей идентификационной карточки, или 
по номеру 1-800-385-4104 )TTY: 711(. 

JAPANESE: 注意事項:日本語をお話になる方は、無料で言語サポートのサービスをご利用いただけます。
IDカード裏面の電話番号、または1-800-385-4104 (TTY: 711)までご連絡ください。 

PERSIAN: 

SYRIAC:
 

SERBO-CROATIAN: OBAVEŠTENJE: Ako govorite srpski, usluge jezičke pomoći dostupne su vam besplatno. 
Pozovite broj na poleđini vaše identifikacione kartice ili broj 1-800-385-4104 (TTY – telefon za osobe sa oštećenim 
govorom ili sluhom: 711(. 

SOMALI: FEEJIGNAAN: Haddii af-Soomaali aad ku hadasho, adeegyada gargaarka luqadda, oo bilaash ah, ayaad 
heli kartaa. Wac lambarka ku qoran dhabarka dambe ee kaarkaaga aqoonsiga ama 1-800-385-4104 (Kuwa 
Maqalka ku Adag 711(. 

http://www.MercyCareAZ.org
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 ةعدلمساا واألدوات ةاراإلش لغة جمومتر
 ةدولج أوةعدمسا أدوات لك فريو أن بك اصخال مةلخداممقد من لطلبا يمكنك ،لسمعا بةصعو أو لصمما من نيتعا كنت إذا
.ًانمجا اتدمخال ذهه بك اصخال مةلخداممقد روفوي .تكجاحتياا لتلبية ةاراإلش لغة جممتر مةخد

 تضيحالتواو دة،اعسمال لسمعيةاةزهاألج أو ةمظواألن بةلمكتوا وادموال ترلكمبيوا سطةابواتندويتال ةعدلمساااألدوات تتضمن
 .حةلمفتواولمغلقةا

  إىل  ،كيةميرألا ةاراإلش  بلغة  ادةع ،جمةلترا  اتدمخ  يملتقد  نومعتمدو نفومحتر  اءفأك  هم  ةاراإلش  للغة  ونوريفال نجمولمترا
  يينرلفوا جمينلمتربا  لمتعلقةا نيوانقوال  ةاراإلش  لغة  جميمتر  ئمةقا  عىل  للحصوا  يمكنك .لصمما  من  ننويعا  نذيال  اصخاألش
 قملرا عىل بهم الصاالت أو .www.acdhh.org عىل لسمعا افعوض للصم Arizona لجنة ةارزي يمكنك.a  onAriz ةوالي في

3323-542-602(يولفيدا تفها)602-364-0990 ؛)TTY( 800-1-352-8161 ؛ 
 (.يولفيدا تفها)480-559-9441؛/TTY(يولفيدا تفها)

 يةللغواوفيةلثقااتكجاحتياانيلبونذيالاتدمخالمومقد
 ممقد عىل رلعثواكذل يتضمن .لك سبمنا اتدمخممقد عىل رللعثو نتنترإلا عبر اتدمخال ميمقد ليلد في لبحثا يمكنك

 .لك سبةلمناا للغةاثيتحد ذيال اتدمخال

Find" وقف لنقراو www.MercyCareAZ.org قعلموا إىل القتاالن يمكنك a Provider( "اتدمخممقد عن لبحثا) ىلأع في 
 (.اتدمخالممقد لغة" )Provider Language" ضمن اتاريتاالخ من هايدتر لتيا للغةا يدتحد يمكنكو .لصفحةا

في تكعدمسا يمكنهم حيث ،)800)TTY 711-1-3879-624 أو 602-3000-263 قملرا عىل اءضاألع تمابخد الصاالت اًضأي يمكنك
 اتدمخ قسم فرفسيو ،عنها تبحث لتيا للغةاثيتحد اتدمخممقد كهنا يكن لم إذا .لغتك ثيتحد اتدمخ ممقد عىل رلعثوا

.ًانمجا لكةوريف جمةتر اتدمخ اءضاألع

 يةلجسدااتاقاإلعتمتطلباتلبية
اءضأعتمابخد الصاالتُمكنكي،يةجسد اتاقإعب بينلمصاا اءضاألع تمتطلبا يلبي اتدمخ دمقُم مكتب إىل جةبحا كنت إذا

Mercy Care 602-3000-263 قملرا عىل 1-800-3879-624 أو(،TTY 711(اتدمخال ممقد عىل رلعثوا في تكعدمسا يمكنهم حيث 
 .لكسبلمناا

 يةعالراةإدار او ةلمعقدا لصحيةا يةعالرا تنسيق في ةعدمسا عىل للحصوا كيفية
 قملرا عىل اءضاألع اتدمخ بقسم الصاالت يمكنك ة،ايعرالةإدار أوةلمعقدا لصحيةا يةعالرا تنسيق في ةعدللمسا جةبحا كنت إذا

263-3000-602 1-800-3879-624 أو)TTY 711( ، يمكنو .لك سبلمناا اتدمخال ممقد عىل رلعثوا في تكعدمسا يمكنهم حيث 
.ةعدلمساا من يدلمز يةعالراةإدار إىل لتكحاإاًضأي اءضاألع اتدمخ لقسم

نيتبعو ال نهمأ روكبأخ إذا Mercy Care. في بك صةلخاا )ID( يفلتعرا قةبطا مِّفقد د،وعم في اتدمخالممقد ادةيع إىل هبتذ إذا

، ))TTY 7113879-624-800-1 أو 3000-263-602 قملرا عىل ًاورف اءضاألع اتدمخ بقسم الصاالت جىير ،Mercy Care شبكة

 .فعلهعليكبمانكوسيخبرو

 تيضالتعواصبخصويةكيدلتواادةاإلف
 ميمقد عىل تساسيا ينالد ة،ايغال ذهه لتحقيقو،جهاتحتا لتيا اتدمخوال لصحيةا يةعالرا عىل لكحصو نلضما ينهدجا نسعى

 .سبةلمناا لصحيةايةعالراعىللكحصونلضماعهاتباا ينالديةعالرا

 من عضو ألي ةمالزال لطبيةايةعالرا اتدمخ يمتقد فضير ممن همغير أو اتدمخال مىمقد يضتعو دمع عىل تناساسيا تنصو
 همغير وال ظفيهممو وال لصحيةا يةعالرا ميلمقد فعند فال ".يةكيدلتوا ادةاإلف" يسمىما ذاوه .يمهاتقد في نويتها أو خطتنا اءضأع
 :ليةلتاا االتحال في فيةضاإ والأم أي

 يةعالرا اتدمخ يمتقد ضرف •
 لك يةعالرا يمتقد في اونهتال •
اًطبي ةمالزال اتالجعال أو ليللتحاا اءرإجضرف •

http://www.MercyCareAZ.org
http://www.acdhh.org
http://www.MercyCareAZ.org
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بنا الصاالت يمكنك ،لنقطةا ذهه ولحتمالمعلوا منٍيدلمزو،سبةلمناا لصحيةا يةعالرا عىل خطتنا اءضأع كل يحصل ان يجب
 )3879.)TTY 711-624-800-1 أو 3000-263-602 قملرا عىل

 بك الخاص الخدمات مقدمي دليل
 اتدمخال ميمقد ليلد اكنوه .لصحيةايةعالرا اتدمخ ميمقد من همغيرو Mercy Care ءطبابأ ئمةقا هو اتدمخال ميمقد ليلد
Find" ددح .www.MercyCareAZ.org يرونتكاإلل قعنامو عىل فيه لبحثا يمكن نتنترإلا عبر a Provider( "ممقد عن لبحثا 
 .شةلشاا من ليمنىا لعليااةاويزال في (اتدمخ

 :مثل Mercy Care خطة اتدمخ ميمقد ولحتمامعلو عىل رلعثوا يمكنك
 )PCP( ةياألول يةعالرا ميمقد 	•
 ئيينخصاألا 	•
 تلمستشفياا 	•
 تليالصيدا 	•
 جلةلعاايةعالراكزامر 	•
 اتدرخمال طيتعاوكيةلسلوالصحةااتدمخ ميمقد 	•
امقوأر ينهموعنا يةعالرا ميقدُمتمامعلو تتضمنو .طعةلمقاا أو ينةلمدا أو ديريبال مزلرا حسب لبحثاقنطا تضييق يمكنك
دتحد تمامعلو عىل يةعالرا ميقدُم ليلدييحتوو .ددجال اءضاألع يقبل يةعالراممقد انك إذا اوم قةلمنطوا اتغلوال تفهماهو

.يةلجسدا اتاقاإلع ذوي اءضاألع عبتستو لتيا يةعالرا ميقدُم اداتيع

.ليلة كل يثهتحد ييجر حيث ل،يدلال من دارإص دثأح هو نتنترإلا عبر حلمتاا Mercy Care خطة اتدمخ ميقدُم ليلد يعد
 لللحصو )3879)TTY 711-624-800-1 أو 3000-263-602 قملرا عىل Mercy Care في اءضاألع اتدمخ يقسم الصاالت يمكنك
. ًانمجا اتدمخال ميمقد ليلد من قيةرو نسخة عىل

 Mercy Care عن نبذة
Mercy Care في لصحيةا يةعالرا ليفتكا واءتاحمنظا مع ةقدمتعا ةدارمال يةعاللر صحية خطة هي 

Arizona(Arizona Health Care Cost Containment System, AHCCCS) يةلتنموا اتاقاإلع قسمو 
(DivisionofDevelopmentalDisabilities,DDD)فياديصتاالقناألمةردائلبعلتاا Arizona(ArizonaDepartmentofEconomicSecurity)، 
ةوالي في Medicaid مجنالبرلممثلةاةالوكالهي DCS CHP(. AHCCCS(DepartmentofChildSafetyComprehensiveHealthPlanو

 .Arizona خطة متخد Mercy Care ضمن ملةلكاا يةعالرا اءضأع AHCCCS تطعامقا في Maricopa،وPinal،وGila. متخد Mercy 
Care اءضأعاًضأي DD تطعامقا جميع في Arizona تتبع .عشر لخمسةا Mercy Care، للمعمواةاديحاالت نيوانقوال ةدولال نيناقو

 :لحصرا ال للمثاا سبيل عىل منهاو DDDو AHCCCS معملمبرا لعقدا جببمو بها
45 إىل اًدستنااحوائلال سطةابو هتنفيذ تم كما ،1964 ملعا (Civil Rights Act) نيةلمداقلحقوا ونانق من ادسسال اببال 	•

CFR 80. زءجال 
CFR إىل اًدستنااحوائلال سطةابو هتنفيذ تم كما ،1975 ملعا (Age DiscrminiationAct) لعمرا اسأس عىل لتمييزا ونانق 	• 45



91. زءجال 
 (TitleIXofEducationAmendments)لتعليماتيالتعدمنسعلتاااببوال 1973ملعا(RehabilitationAct)هيللتأاادةإعونانق 	•

 (.لتعليميةاةطشواألنمجالبربايتعلقمافي1972)ملعا
 ونانق من 1557 ةلفقراو ؛(Americans withDisabilities Act) ةاقاإلع ذوي يكيينمرألا ونانق من ثالثوال نيلثاا اناببال 	•

 (.Patient Protection and Affordable Care Act) ةلميسراةايعروال يضلمرا يةحما

 ميمقد من همغيرو اءباألط من ةرمختا عةمجمو اللخ من ئناعضاأل لصحيةا يةعالرامنقد نحن ة،دارم صحية يةعار كخطةو
اءباألط ؤالءه إىل ابذهال لك ينبغيو .اتدمخال ميمقد شبكة عةلمجموا ذهه سمىت .تليالصيداو تلمستشفيااو اتدمخال ُ

 .بنفسك اتدمخال بلمقا فعتد ال حتى ،ينالد اتدمخال ميمقد شبكة من زءج هم نذيال ات،دمخال ميمقدو

لدينا الخدمات ميّمقد عن نبذة

 يةعالرا ميمقد بعض .لك مةلمقدا يةعالرا اتدمخ معظم تنسيق عىل يعمل رآخ اتدمخممقد أو طبيب هو ةياألول يةعالراممقد
 أو والدةال ئييخصاأو الفاألط اءبوأط طنيينلباا اءبواألط مةلعاا سةرلمماا اءبوأط ةراألس طب سيرمما من هم ، )PCP( ةياألول
بك اصخال PCP ةارزيبمستقو .اتارسممتضاممر أو اءبأطيعدمسا اًضأيةياألول يةعالرامومقد نيكو دوق .ءلنساا اضرأم اءبأط

 ةارزي إىل جةبحا كنت إذا ما يدتحدوكتارزي اءنأث صحتك بتقييم بك اصخال PCP مسيقو .ةيائوقوال تينيةولرا يةعالرا عىل لللحصو

http://www.MercyCareAZ.org
http://www.MercyCareAZ.org
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 .لطلبا عند حةمتا مةلخدامبمقد صةلخاا يةيرلسراتسارللمما جيهيةلتواةاألدل .ال أمتصافحو اءرإج أو ئيخصاأ
 دة،ديش يةبعنا شبكتنا في نوديوجمالنرياآلخ اتدمخال ميمقدو اءباألط Mercy Care رتختا .لنا لنسبةبا مهمة لصحيةا يتكعار

 .عليها تحصل لتيا يةعالرا وعن من منتظابا نتحققو،ئناعضاأ يةعالر مةرلصااتلمتطلباا تلبية عىل همرختياا يعتمد أن يجب بحيث
 :ليةلتااتلمنظماا مع لواصتال يمكنك ة،دمخالممقد ولحتمالمعلوا من يدمز إىل جةبحا كنت إذا

يرونتكاإللقعلمواتفلهاامرق سسةلمؤاماس

Arizona Medical Association 
602-347-6900 www.azmed.org 

Arizona Medical Board 480-551-2700 2212-255-877-1 أو www.azmd.gov 

American Board of Medical Specialties 312-436-2600 www.abms.org 
Arizona State Board of Dental Examiners 602-242-1492 www.dentalboard.az.gov 
Arizona Board of Osteopathic Examiners 480-657-7703 www.azdo.gov 

Arizona State Board of Optometry 
602-542-8155 www.optometry.az.gov 

 العضو )ID( تعريف بطاقة
مهاتقدو معك يفيةلتعرا قتكبطا تحمل أنًامدائ كرتذ .فيها اًعضو تصبح أن بعد اءضاألع يفتعر قةبطا Mery Care لك سلستر

في اءضاألع تمابخد تصلفا ،يفيةلتعرا قتكبطا تستلم لم إذا .اتدمخال عىل فيها تحصل رةم كل في لصحيةا يةعالرا ميقدُلم
 .Mercy Care يفتعر قةبطا )ID(Mercy Care تطبيقو اءضاألع ةوابب عىل اًضأي حةمتا Mercy Care ما .للمحموا تفلهاا عىل

 تسجيل يمكنك (.بي صةلخاا يفلتعراقةبطا "My ID Card" ) وقف لنقراو لتطبيقا أو ةواببال إىل ولدخال تسجيل وىس عليك
و Apple تتطبيقا يمتجر من Mercy Care تطبيق يلتنز يمكنك .www.MercyCareAZ.org إىل لنتقاالباةواببال إىل ولدخال

.Android 

 )ID( يفيةلتعراقتكبطاولح
•

-  لصحيةا خطتك مواس AHCCCS))ID يفتعر مرقو سمكا ID(( يفيةلتعرا قتكبطا ستتضمن.Mercy Care
•
سيستلم AHCCCS مجنابر إنف، ةوالي منةادرصيةهو أو ادةيق خصةر يكلد انكإذا  Arizona لنقلاةاروز من تكرصو، 

نهمفإ ،AHCCCS هليةأ من لتحققا شةشا اتدمخال مومقد حضريماعند Arizona )MVD(. ةوالي في ،تكبالمرا شعبة ُ

 .تغطيتك صيلتفا مع (ةفرمتو نتكا إذا) تكرصو رونيس

 .بك صةلخاا لصحيةا يةعالرا اتدمخنمويقد نذيالكئألول إال دألح تعطيها ال )ID(! يفيةلتعرا قتكبطا عىل فظحا• 

 ضتتعر دوق لصحيةا AHCCCS ياامز تفقد قد ر،آخ شخص ألي يفلتعرا قةبطا اءطإع أو بيع أو اضرإقب قمت إذا
 .نيةنولقااحقةللمال

•
 أو 3000-263-602 قملرا عىل ،Mercy Care في اءضاألع تمابخد تصلفا،قةلبطااذهه تستلم لمإذا 
1-800-624-3879.)TTY 711( يفتعر قةبطا طلب مكنكي أو Mery Care اللخ من أو اءضاألع ةوابب اللخ من يلةبد ُ

 "My ID وقف لنقراو لتطبيقا أو ةواببال إىل ولدخال تسجيل وىس عليك ما .للمحموا تفلهاا عىل Mercy Care تطبيق
( "Cardبي صةلخاا يفلتعراقةبطا.) إىل لنتقاالبا ةواببال إىل ولدخال تسجيل يمكنك www.MercyCareAZ.org. يمكنك 
 Android.و Apple تتطبيقا يمتجر من Mercy Care تطبيق يلتنز

 لعضوا( ID  )يفتعر  قةبطا :كيرلتذا لائرس
3879-624-800-1 أو 3000-263-602 قملرا عىل ،Mercy Care اءضأعتمابخد تصلفا ، )ID( يفيةلتعرا قتكبطا تفقد إذا •
 

.)TTY 711( 


فيها تحصل رةم كل في لصحيةا يةعالرا ميلمقد مهاتقدو معك )ID( يفيةلتعرا قتكبطا تحمل أنًامدائ كرتذ• 


.اتدمخال عىل 
•

.هليتكأ دانقف الح في حتى قةلبطاا هبهذ حتفظا  

http://www.MercyCareAZ.org
http://www.MercyCareAZ.org
http://www.azmed.org
http://www.azmd.gov
http://www.abms.org
http://www.dentalboard.az.gov
http://www.azdo.gov
http://www.optometry.az.gov
http://www.MercyCareAZ.org
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اًعضو بصفتك مسؤولياتك

:ليةلتاا تلياولمسؤا (اءياألوص) يوصال أو ئلتكعا أو تأن تتحمل ،اًعضو بصفتك

 امرتاالح
 .لك اتدمخالنمويقد نذيال اصخاألش جميعو ظفينلمواوةادليصوال اءباألط متحتر أن يجب 	•

 تمالمعلواكةرمشا
عىل للحصوا قبل لصحيةايةعالرا اتدمخ ميلمقد Mercy Care في كعضو بنفسك فعر أو يفيةلتعرا قتكبطا ظهرأ • ّ



.ليلصيدا أو للطبيب اًضأي رىاألخ مينلتأا قةبطا رِظهفأ ،Mercy Care إىل ةافإضرآخ مينتأ يكلد انك إذا .اتدمخال
 .بها ملةكا ةايدر عىل تكن لم إذا الجعال خطة أو لصحيةا لتكحا رحش )PCP( ةياألول يةعالرا طبيب من طلبا 	•
قد لتيا ياالمزا عىل لللحصو بطلب دمقوت .بها ًادرجمنتكو قد لتيا رىاألخ مينلتأا خطط سمبا بك اصخال PCP خبرأ 	•

.يافاإلض مينكتأ اللخ من لهاًهالمؤ نتكو
ُقنلحا ة،األدوي جميعو ،لمستشفىا في ةاماإلق تافتر ،ضيةلماا اضراألم :لصحيةا كلكبمشا حةاصر بكل PCP خبرأ 	•

 .لصحيةا لتكحا في تغيير أي عن لتكحا رديوم ةياالول يةعالرا طبيب خبرأ .رىأخ صحية اوفخم وأي لطبيةا
.توق أي في صحيح بشكل لصحيةا خطتك ياالمز رآخ عضو أو اتدمخالممقد دامختاسمبعد Mercy Care رِطأخ •
 من إىل رىاألخ ئللمسااو ول،األص أو/و تفلهاامرق أو/و واننعال مثل هليتكأ دىم عىل ثرتؤ قد لتياتالتغييرا عن بلغأ 	•

 AHCCCS. منظا إىل منضمالال ليهإ متتقد ذيال لمكتبا في بلةلمقااييجر

 تلتعليماااعبات
 .لك تعيينه تم ذيال PCP سمبا علم عىل كن 	•
.يكلدًافرمتو انك إذا يتكعار يرمد ماس DD اءضأع أو اءياألوص يعلم 	•
.يكلدًافرمتو انك إذا يتكعار يرمد ماس CRS اءضأع أو اءياألوص يعلم 	•
 من تستلمها لتيا تلتعليماا كذل في بما ك،ب اصخال ةياألول يةعالرا ممقد مع عليه لمتفقا الجعال تتعليما تبعا 	•

 .لصحيةا يةعالرالمجا في ملينلعاا من همغيروتضالممرا
 .بطفلك صةلخاا PCP اتارزي بكل بطفلك اصخالتلتطعيماا سجل رحضابإ قم 	•

 اتدمخالميمقدعيدامو
 .ئةرلطااأو جلةلعاايةعالرا دامختاس من دالب لعملا اتاعس اللخ عيدالمواددح 	•
ولوصال عىل ًاادرق تكن لم إذا لك لمخصصا PCP ةدبعيا تصلا .دلمحداتوقال في دكيواعم إىل باذه .عيدالموباملتزا 	•

 .دلمحداتوقال في

 العنوان أو ةاألسر حجم عىل تطرأ التي اتالتغيير عن اإلبالغ
 ةراألس حجم في تالتغييرا

يثيحد افضي ال .اتيوفوال ليدالموا مثل ،ئلتكعا عىل رأتط لتياتالتغييرا بكل هليتكأ ددتح لتياةالوكال الغإب عليك يتعين ُ

Eligibility هليةألا من لتحققا مجناببر الصاالت ىرجي،تمالمعلوا من يدللمز .ةالوكال ذهه رتبأخ إذا إال ،مينكتأ إىل والدةال ُ

Verification في AHCCCS 7000-417-602 قملرا عىل 5090-331-800-1 أو. 

 مةلخدامنطقةارجخالقتاالن/واننعالتغيير
 ،Arizonaةواليلداخيدجدواننعإىلنتقلتاإذا.لكسلهانرمهمةتمامعلوتتلقىالفقد،لصحيحانكاعنو Mercy Careدىليكنلمذاإ

 AHCCCS. منظاإىلمنضمالالهليتكأىبمديتعلقمافيدكاعسذياللمكتباإىليدلجدانكاعنوعنالغاإلبعليكفيتعين

 لكنتقاا عند همخبرأو انكاإلم درق عةبسر هليةألا بمكتب تصلا Arizona. في هليتكأ ملف القإغ عليك ،Arizona من نتقلتا إذا
 :معها لواصتال يجب لتيا الصاالت تجها يلي ما يوف .رىأخ ةوالي أو طعةمقا إىل

.5437-764-877-1 أو 5437-417-602 قمبر تصلفا ،AHCCCS KidsCare مكتب اللخ منًهالمؤ صبحتأ إذا 	•
.8590-777-855-1 قمبر تصلفا ، )DES( اديصتاالق ناألم ةردائ اللخ منًهالمؤ صبحتأ إذا 	•
قمبر فاتصل ،(Social Security Administration) اإلجتماعي الضمان ةإدار خالل منًمؤهال اصبحت إذا 	•

 .1213-772-800-1 الهاتف

http://www.MercyCareAZ.org
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نكاعنو عن الغإلبل لقسما دىلمدعالقّبمنس تصلفا ، )DDD( لنموا اتاقإع قسم في لمسجلينا اءضاألع دأح كنت إذا 	•
DDD ءعمال مةخد كزبمر الصاالت اًضأي يمكنك .ئهااجرإ إىل جتحتا تاتغيير أي نبشأ لمنسقاكعدسيسا حيث د،ديجال

 .1 رلخياا،9500-770-844-1 قملرا عىل
 نبشأ تمالمعلواذهه اءةرقاءرجب AHCCCS. من هاتتلقا لتيا اتدمخال عىل كذل ثريؤ فقد ،نتقلتا إذا 	•

و،Maricopa تطعامقا في AHCCCS Complete Care اءضألع مةلخدا Mercy Care مّتقد AHCCCS. اتدموخ تلتنقالا

Gila،وPinal. مةخد منطقة ارجخ إىل نتقلتا إذا Mercy Care، رختياا منّنتتمك فلن Mercy Care ياالمز اًدمجد AHCCCS
اًضأي Mercy Care متخد Mercy Care. اللخ من AHCCCS ياامز تلقي في تستمر فقد ،DD في اًعضو كنت إذا .بك صةلخاا

 )15(. عشر لخمسةا تطعالمقاا جميع في DD اءضأع
.اًدمجد AHCCCS ياامز عىل للحصوا منّنتتمك فلن ،Arizona ةوالي ارجخ إىل نتقلتا إذا 	•
 )Medicaid(. ةواليال بتلك لطبيةا ياالمزا مجنابر في اكرتاالش يمكنك ،ةلمتحدا اتواليال لداخ رىأخ ةوالي إىل نتقلتا إذا 	•

 .لها بعةلتاا Medicaid مجابر إىل منضمالال مختلفة هليةأ تمتطلبا لمختلفةا اتواليال دىل جديو :يلي ما حظةمال جىير
.ةلمتحدااتواليالمنرىاألخ Medicaidياامزمنأيأو AHCCCSياامزلتلقيًهالمؤتبقىفلن،ةلمتحدااتواليالارجخنتقلتاإذا 	•

 الخدمات منطقة خارج التغطية
 .ةلمتحدا اتواليال ارجخ لتغطيةبا لةمشمو اتدمخ أي جدتو ال
.وارئطال اتدمخ بلمقا إال فعتد لن Mercy Care إنف رى،أخ ةوالي أو Mercy Care تتبع ال طعةمقا في اًيضمر صبحتأ إذا
،ًافرمسا نتكو ماعند ئةرطا لةحا يكلد انك إذا ".ةلمغطاا اتدمخال" قسم إىل وعرجال جىير ات،دمخال هبهذ ئمةقا عىل لللحصوو

 .وارئطفةغر ربأق إىل باذه

إىل تكرتوفا الإرس لمستشفىا من بلواط ،Mercy Care في اًعضو نكبأ همخبرأو لمستشفىا إىل يتكعضو قةبطا دمق
Mercy Care بنفسك ةوراتفال فعتد وال ات،دمخال بلمقا فعللد. 

كذل في يما ،اًفرمسا نتكو ماعند وارئطال االتحب لمتعلقةا غير تينيةولرا يةعالرا\بعةلمتاا لتغطيةا تشمل ال
 يةعالرا اتدمخ عىل Mercy Care قوافتدوق .بك اصخال PCP من بعةلمتاا اتدمخ عىل للحصوا عليك .لطبيةا اتفوصال
.امعطوال لسكناو لنقلا ليفتكا نحن نتحمل ة،الحال ذههيوف .متكقاإ محل عن ةلبعيدا ناكاألم في إال فرتتو ال لتيا لصحيةا
أتبد أن قبل اءضاألع تمابخد الصاالت جىيرً.أوال Mercy Care عليها تقواف إذا إال اتدمخال ذهه بلمقا Mercy Care فعتد لن
.ةمالزال تتيبالترا عمل في تكعدمسا منّننتمك حتى حلتكر

 الصحية عايةالر خطط تغيير
ووه ،AHCCCS منظا مع رةم ألول فيه لتّسج ذيالخاريتال في كوذل لسنةا في دةواح رةم لصحيةا خطتك تغيير صةفر لكحتتا
من )2( ينشهر قبل صحية خطة بكل متعلقة تمامعلوو ًاارطإخ AHCCCS لك سلسير .يلسنوا لتسجيلارختياا سمبا رفُعي ما

تمابخد الصاالت جىير ك،ب صةلخاا لصحيةا يةعالرا خطة تغيير إىل جتحتا قد كأن رىت كنت إذا ،فيه لتغييرا يمكنك ذيالخاريتال

Mercy Care. ولح يكلدنتكو قد اوفخم أيب يتعلق ما في تكعدمسا في غبنرً.أوال اءضاألع

 .5283-334-800-1 أو 7000-417-602 قملرا عىل AHCCCS مبنظا تصلفا ك،ب صةلخاا لصحيةا يةعالرا خطة لتغيير جةبحا كنت إذا
 :لتغييرا اءرإلج فعكتد لتيا ابباألس بعض يلي ما في
















 .صحية يةعار خطط رختياال صةفر لك فرتتو لم 1.

 .يلسنوا لتسجيلارختيابا كارعإش يتم لم2.

ةارجخ داثأح بسبب لصحيةا يةعالرا خطة تغيير عىل ًاادرق تكن لم لكنك وي،نسال لتسجيلارختياابخطا ستلمتا نكأ3.
 .كادتإر عن

لتسجيلا رختياا عملية اللخ اريتاالخ نيةمكاإ عليك رحُطت لم ما) رىأخ صحية خطة في ئلتكعا من نريآخ اءضأع ودوج 4.

 (.لتغييراتخترموليةلسنوا
 .صةلخااعةلمجموا لنفس لصحيةا لخطةا فينتكو أن إىل جتحتاوصةخا عةمجمو في عضو نتأ5.
.قبلمنفيهااًكمشتركنتلتيالصحيةايةعالراخطةيدتجديتململكنوً،مايو 90اللخ AHCCCSفييتكعضويدتجدتم6.
ة،ايعرالراستمرانلضما جينتحتا أو ملحا كألن Mercy Care شبكة إىل ينتمي ال ذيال طبيبك مع سللجلو جةبحا نتأ7.

Mercy Care. اءضأعتمابخد الصاالت ىرجية،الحال ذهه في طبيبك تغيير إىل جةبحا كنت إذاف ُِ

 Mercy Care. شبكة إىل ينتمي الووه ة،ايعرالراستمرانلضما ليلحاا طبيبك مع سللجلو جةبحا نتأ8.
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17 

 www.MercyCareAZ.org
)TTY/TDD 711(   1-800-624-3879 تتوفر خدمات األعضاء عىل الرقم 3000-263-602  أو 

 من االثنين إىل الجمعة، من الساعة 7 صباحًا حتى 6 مساًء.

               
                  

      

       
                  
                  

                  
     

                
                

                
   

                 
         

 
                   

                 
                

               

                 

          
                   

      
   
  
                  

     
               

    
  
   
                    

  

                  
              

      


.همدميال شهر اللخ بهم صةلخاا DDD لصحيةا يةعالرا خطة لتغيير صةفر عىل ليينلحاا DD اءضأعيحصل 

اتدمخ أو يةلتنموا اتاقاإلع قسم في مدعال بمنسق الصاالت DDD لصحيةا خطتهم تغيير دونريي نذيال DD اءضألع ينبغيو 

.0 عيلفرا 9500-770-844-1 قملرا عىل DDD اءضأع 

 بك الخاصة عايةالر خطة في واألصدقاء العائلة اكإشر
يةعالرا متخصصي مع كتهارلمشا مهمة تمامعلو يهملدنيكو مااًبالوغ،يتكعارفياًمهم ًادور لمفضلةا ئلتكعاو اؤكدقأص يلعب
 تغيير مثل ات،اررقال في تمثيلكو جللعال لتخطيطا عملية في كةرلمشابا ضمفو ممثل أو ئلةلعاا من دلفر حلسماا يمكنك .لصحيةا

بعض يلي ما يوف ،صحتك ولحتمالمعلوا كةرلمشا منك إذن مةلخدا موقدُمجيحتا االت،حال معظم في .لصحيةا يةعالرا خطة

 :لصحيةايةعالراصيةخصوولح لمهمةائقلحقاا

وذجمن عىل قيعلتوا لعقليةا أو نيةلبدا لصحةا اتدمخنيتلقو نذيال اصخاألش من ليارلفيدا صيةلخصوا ونانق يتطلب	

 تمامعلو ايتلقوو بهم اصخال الجعال يقفر مع نمعينو اصخأشرويتشا أن دونرييواانك إذا )ROI( تمامعلو عن احصاإلف
 عن احصإف وذجمن إىل مةخد ممقد كل جيحتا )HIPAA(. ةاءلسموال لنقلا بليةلقا لصحيا مينلتأا ونانق هو ونانقال ذاه .منهم
 .لصحيةاتمالمعلواكةرلمشاقعمو )ROI( تمامعلو

من يدلمزا فةمعر يمكنك .ئلتكعا أو كائدقأص مع ثلتحدبا لنا حللسما عليه قيعلتوا يمكنك وذجمناًضأي Mercy Care ىلد
 )3879.)TTY 711-624-800-1 أو 3000-263-602 قملرا عىل Mercy Care اءضأع تمابخد الصاالتبتمالمعلوا

 حليلمرامجنالبرا
 ونالزي ال لكنهمو سسيةمؤ يةعار إىل لهاخال نجويحتا ال نهمأةدرجل لتهمحا تحسنت نذيال ءعضالأل فقط مخصص مجنالبرا ذاه
 في اتدمخال تلقي حليلمرا مجنالبرا اءضألع يمكن .ددجالءعضالألحمتا غيرول،األج يلةطو يةعار اتدموخمدعال إىل جةبحا
 .لةحايرمد يهملدوكيةلسلواويةلجسدا لصحةااتدمخنيتلقو نهمأكما،لمعيشةافيةعدلمساافقمر فيأو لهمزمنا

.اًليمتتا اًومي 90 عن يدتزةلمد متخصص يضتمر دار فيءلبقاا حليلمرامجنالبرااءضألعزيجو ال

 .للعضو ليةلحاا لطبيةاو ظيفيةلوا لةلحاا تقييم بعد منه نهمجويخرو لينتقاالا مجنالبرا من اءضاألع ALTCS هليةأ فينملولعاا يضع

 الخدمات مقدمي أو الصحية عايةالر خطة تغيير حالة في عايةالر انتقال
 .تهمماخد ميمقد أو لصحيةا خططهم تغيير لةحا في اتدمخال تلقي في اءضاألع خرتأ دمعنضما في اءضاألع نقل عملية عدتسا
 :هو لتغييرا ذاه سبب نيكو أن يمكن
 .يلسنوالتسجيلارختياا 	•
 .حلمفتوالتسجيلا 	•
 نتكو أن يمكنو ة،اصخال لصحيةا يةعالرا مجنابر كذل في بما ،سةلسياا جببمو بها حلمسموا لصحيةا لخطةاتاتغيير 	•

 SMI. أو CRS تشخيص مجالبرا ذهه
مجنابرو TRBHAsو،Tribal ALTCS للمثاا سبيل عىل فيها بما ة،دمخال بلمقا مرسال عدف مجابر عىل تالتغييرا 	•

DDD Tribal Health Program (THP) خطةو American Indian Health Plan (AIHP) 
 .هليةألاتاتغيير 	•
 SMI. اداتهش سحب 	•
ممقد ركت إذا رآخ صحية يةعار اتدمخممقد إىل يةعالرا دةم منتصف في اءضاألع لنقل تبعةُماًضأي سةلسياا ذهه 	•

 Mercy Care. شبكة اتدمخال

 لواصتال كيفيةو دة،ديجال لصحيةا يةعالرا خطة ماس فةمعر Mercy Care RBHA لك ستتيح رى،أخ صحية يةعار خطة إىل نتقلتا أذا
 سنسجل كما .عليها للحصوا كيفيةو اتدمخال ولحتمامعلو Mery Care ستمنحكو .بهم صةلخاا وارئطال امقأر فةمعرو،معهم
 .دةديجال لصحيةا يةعالرا خطة في صةلخااتكجاحتياا

http://www.MercyCareAZ.org


18 

geAZ.orcyCar.Merwww 
(TDD TYT/711 ) 3879-624-800-1  أو 3000-263-602   مقرالىل عاء ضاألعات دمخر وفتت

.ءمسا6  حتى احصبا7  عةلساا من ،لجمعةا إىل ثنينالا من  ً ً

                
          

              
              
                  

    
               
 

                
     
        
               

   
 
               
 

                   
                  

 
                

  

 
            

                      
 

    

         
     
             

   
   
  

     
      

       
      

  

 عدف مجنابر أو رى،أخ صحية خطة إىل لتغييرا الح في ةلجيدا يةعالرا اءضاألع تلقي راستمرانلضما
 :يلي بما Mercy Care متقو ات،دمخالممقد أو،)FFS( مةلخدابلمقا مرسال

 رآخ إىل مةخدممقد من نتقلا ذيالأو لصحيةا لخطةا ركت ذيال لعضوايدتحد 	•
عليها احصلو لتيا لمسبقةا تيحالتصراو لعضوا بها ابصي قد ةخطير طبية االتح أي يدتحد 	• ُ

 فقالمرا أو اء،ضألعل لصحيةا يةعالراممقد أو، )FFS( مةلخدا بلمقا ومرسالعدف مجنابر أو دة،ديجال لصحيةا لخطةاارطإخ 	•
 صةلخاا اتاجيتاالح ذوي من اءضاألعب


 •
•
 

 لصلةا ذات لطبيةاتلسجالبا فقالمرا أو/و لصحيةايةعالرا اتدمخممقد أو دةديجال لصحيةا لخطةا دادإم
 لعضوا  نقل  اءنأث  في  كتهارمشاو  ليهاإ  ولوصال  يتم  لتيا قائوثال  في  دةوارال تمالمعلوا  يةسر  عىل  ظلحفاا

 :يلي بما منقو ،Mery Care في لصحيةا يةعالرا خطة تغيير لةحا في ةلجيدا يةعالرا اءضاألع تلقي راستمرانلضما
 يدجد عضو لكل PCP تخصيص 	•
 يدجد عضو لكل يدلبرا عبر Mercy Care تنابيا الإرس 	•
 نلضما جةلحاا حسب رىاألخ لصحيةا لخططاو،لطبيةا يةعالرا اتدمخ ميمقدو،Mercy Care ظفيمو جميع اكرإش 	•

 عنقطاا دون اتدمخال راستمرا
 صةلخاا  لصحيةا  يةعالرا تجاحتياا  ذوي  من  ءعضالأل  يةعالرا  تنسيق •
القتاالن خاريت من اًومي 30 عن تقلال ةلمد عليها فقةالموا تمت لتيا لمسبقةا تيحالتصرا يدتمد •
 ارجخ  من    PCPمن  صةلخاا  لطبيةا  يةعالرا تجاحتياا  ذوي  من  لغينلبااو  الفاألط  لنقل  اًومي    90عن  تقل  ال  مهلة  منح •

 لشبكةا  ضمن  ةيأول  يةعار  ممقد  إىل  لشبكةا
ىوصُمال الجعال دةم اللخراستمرالبا لشبكةا ارجخ من فقامر أو اتدمخممقد من الجعالنيتلقو نذيالءعضالأل حلسماا •

 (هاعدمو دلمحداتلعملياا أو دواءالمنظا أو،لحملا أو،ئيلكيمياا الجعال،لحصراالللمثاا سبيل عىل كذل في بما) بها
 اهودتوج يةعالرا يةراستمرا قبةامر •
 لعضوا نقل اءنأث في كتهارمشاو ليهاإ ولوصال يتم لتياقائوثال في دةوارالتمالمعلوا يةسر عىل ظلحفاا •

 اتدمخال عن تمامعلو

 عايةالر أنواع
 .ئةرلطااةايعروال ،جلةلعااةايعروال ،تينيةولرا يةعالرا :يةعالرا من مختلفة واعأن ثةثال عىل للحصوا يمكنك

ؤالس أي يكلد انك إذا طبيبك ألاساًمدائ .بهملقياا يجب ما كيخبرو يةعالرا واعأن من وعن لكل مثلةأاهأدن دولجال لك ضحيو
 .يتكعارولح

به ملقياا يجب ما يةعالراوعن

:للمثاا سبيل عىل .ةجيد بصحة ئكبقاإل منتظمة يةعار هي- تينيةولرا يةعالرا  
(فيةلعاااتاربتاخ سمباا • ً ضأي فةولمعرا  )تصالفحوا
 رضم أو وربال مثل يلةطو ةفتر منذ منها نيتعا لتيا لصحيةا االتحال •

يلسكرا أو  )COPD( منلمزا ويئرال دادساالن
 يةلسنوااتاربتاالخ •
 تحاللقاا •

للحصواعدمويدلتحدبطبيبكتصلا

أن قعتتو أن يمكن .  تينيةولرا يةعالرا عىل

 :  كراي
مايو • PCP اللخ بك اصخال ً 21 
 اننأس طبيب أو ئيخصاأ طبيب •

ا اللخ ً ومي 45
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به ملقياا يجب ما يةعالراوعن

 مينليوا  اللخ  أو  وميال  يةعار  إىل  جتحتا  ماعند  ذاه  ثيحد- ضيةلمرا /جلةلعاا  ةارزيال
  سبيل  عىل .تكحيا  دانقف  أو  مدائ  رلضر  ضلتعرا  خطر  في  لست  لكنكو  ن،يادمقال
 :للمثاا

 يدلشدا األذن مأل أو لحلقا بلتهاا •
 انزنفلوإلا •
 لنصفياداعصال •
 لظهرا في مأل •
 تعبئتها ادةإع أو ةاألدوي طلب •
 واءاتتاالل •

 كزمر  إىل  كابذه  قبل  بطبيبك  تصلا
 . جلةلعاا يةعالرا

  ،جلةعا  يةعار  كزمر  ربأق  عىل  رللعثو
 قعمو  عىل  لبحثا يمكنك

Mercy Care 
w ww.MercyCareAZ.org.عىل ددح  
“ Find  a provider/Pharmacy” لبحثا )

 ةاويزال  في ( ليةصيد /اتدمخ  ممقد  عن
. لعلياا ليمنىا

 : كراي  أن  قعتتو  أن  يمكن
•PCP  اللخ  لتكبحا  لمعنيا  

2(  )مينيو
 ثةثال  اللخ  اننأس  طبيب  أو  ئيخصاأ •

  امأي( 3 )

ً  في  أو  لليلا  من  اخرمتأ  توقال  انك  إذا
  دىل  نسيكو  وع،باألس  يةنها  عطلة
  لهاخال  من  لتيا  ياآلل  ردلا  مةخد  طبيبك
 سيتصلو ،لطبيبك ةالرس ركت  تستطيع
 . فعله عليك  بما  كليخبر  لطبيبا  بك

  وارئطال  فةغر  إىل  هبتذ  أال  ينبغي
 جلعال  أو  جلةعا  يةعار  عىل  لللحصو

 . رضم

 خطر  في  ونكوت  ةخطير  طبية  لةحا  من  نيتعا  ماعند  كذل  ثيحد-  ئةرلطاا  يةعالرا
:للمثاا  سبيل  عىل .تكحيا  دانقف  أو  مدائ  رلضر  ضلتعرا

 لتسمما •
 لعميقةاروحجال •
 دةائز عةجر •
 ملعظاا في ركسو •
 ةرسيا ادثح •
 ةخطيرروقح •
 رزغ إىل جةبحا رحج •
 لتنفسافيبةصعو •
جئةمفا  ةربصو  درصال  في  آالم-قلبية  ةزم أ •

•) رعصال االتح  ) تتشنجا
•ً ً  صخصو ،يةللغا ويق يفنز المحا نينتكو ماعند ا
بةصعو اق،سال أو اعذرال أو هوجال في ضعف • /درخ  ) غيةمالدا لسكتةا اتالمع

 (كلتيهما أو لعينينا دىإحب ةرؤيال في
 لقتلا إىل لةميا أو يةرنتحاا اركأف •

  كما  ،لتكحا  لتقييم  اتدمخال  هلةلمؤا  وارئطال  فةغر  متقد  وارئ،طال  االتح  في
 ذاه  يتضمن  دوق .لتكحا  راستقرا  عىل  ةعدللمسا   اًضأي  لطبيا  الجعال  ستتلقى

 .لمستشفىا كولدخ

 إىل  باذه  أو    911قملربا  تصلا
 امملز  لست  .وارئط  فةغر  ربأق
 ecy CarMer أو  بطبيبك  الصاالتب

. لةلحاا  ذهه  فيً  أوال

ً

  لتصالال  مسبق  يحتصر  إىل  جتحتا  ال
. 911 قمبر

Mercy Care   يفتعر  قةبطا  لهم  ظهرأ
 إن  ،بطبيبك  الصاالت  منهم  بلواط
 . ستطعتا

www.MercyCareAZ.org
www.MercyCareAZ.org
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 إذا  لنقلا  سيلةو  اءغإلل e cy CarMer بخطة  الصاالت تنس  ال 

. دكوعم   رتيغ  إذا  أو  رىأخ  سيلةو  دتوج
 

                

به ملقياا يجب ما يةعالراوعن

  ة؟ئارط  تعتبر  ال  لتيا  االتحال  هي  ما
 :يلي  ما  ئةرطا  االتح  ادةع  ليست  لتيا  لطبيةا  االتحال  بعض  تتضمن

 األذن آالم ،لحلقا بلتهاا د،ربال تزالن ا،زونلفاإلن •
 ليةلبوالكلمسااتبالتهاا •
 تهاطلبا أو لطبيةا اتفوصال رفص ادةإع •
 يلةطو ةلفتر منها نيتعا لتيالصحيةا روفظال •
 لظهرا في مأل •
 لنصفياداعصال •

 (المواصالت) النقل  خدمات
  أن  قبل.   AHCCCSمنظا  يغطيها  لتيا  لصحيةا يةعالرا  اتارزي  إىل  ولوصال  في  تكعدمسا e   cy CarMerلخطة  يمكن  ة،رورضال  عند
  كذل  يكن  لم  وإن  ،صيلكتو  نهمكابإ  لك  ارج  أو  يقصد  أو  تكسرأ  ادرأف دأح  عن  بحثا  دة،اعسمال  لطلب e   cy CarMerبخطة  تتصل
 يحرتصا  أو رذاكتال  لك  سلسنر  ،فلةلحاا بورك  تستطيع  كنت  إذا .نقلك  عملية  لك  تبنر  كي  اعدمو  خذتأ  لماحا  بنا  تصلا  ،اممكن
.ءمسا  6و  احصبا    7عةلساا  من  لجمعةا  إىل  ثنينالا  من  اءضاألع  تمابخد  تصلفا  ،نقل  سيلةلو  جةبحا  كنت  إذا . انمجا  وبكرال

ًً

ًًً

 ال  فقد  وم،يال  نفس  في  تصلتا  وإذا  ،  لك  نقل  سيلةو  تيبلتر  لاألق  عىل  امأي( 3  )ثةثال  قبل  اءضاألع  تمابخد  الصاالت  ىرجي
.دكوعم ةدولج  ادةإع  إىل  تضطر  قد .جالعا  راألم  يكن  لم  ما  ،حينها  في  لك  صيلتو  سيلةو  تيبتر  من  نتمكن

ُ
ً

  تمابخد  الصاالت  جىفير  وي،لكال  لغسيلا  مثل  اتارزيل  منتظمة  عيدامو  لك  نتكا  إذا  أو  ددة،حمال  عيدالموا  من  لكثيرا  يكلد  انك  إذا
 .دةواح  فعةد ةادمقال  لنقلا لائوس  كل  لتجهيز  اءضاألع

.للمنزا  إىل  نقلك  ادةإع  تيبلتر  لنقلا  مةخد  مبمقد  تصلا  دك،وعم  بعد ّ

  كعدلمو  لنقلا  سيلةو عدمو  تغيير  أو  اءغإلل  اءضاألع  تمابخد  تصلا ر،آخ توق  إىل  دكوعم ومي  تغير  أو  دكوعم اءغإل  لةحا  في
 .يدلجدا

 نقل  سيلةو  عىل  لللحصو  ئحنصا

ااذهخات دمع يجب اءاترإج ااذهخات يجب اءاترإج

 يدتحد  يتم  لماحا  ،e  cy CarMer اءضأع  تمابخد  الصاالت •
 .دكوعم

 لاألق  عىل  اتاعس( 3)الثث  قبل  ،e  cy CarMer بـ  الصاالت •
  لللحصو  وميال  نفس  في  هيدبتحد  قمت  ذيال  دكوعم  من
 .جلةلعاا يةعالرا عىل

  سيالكرا  مثل  ة،اصخ  تجاحتياا  يكلد  انك  إذا  مناعالإ •
 .كسجينألا أو كةلمتحرا

  قبل  مهاستالال  ةهزجا  لطبيةا  صفتكو  نتكو  أن  من  كدتأ •
 .صيلكتو لطلب الصاالت

• ً  دواجتال  عىل  ادرق  غير  كنت  إذا  نقل  سيلةلو  اعدمو  دتحد  ال
 . حينها  اللاإلق  نمكا  في

 .لنقلك  دلمحدا  توقال  عن  خرتتأ  ال•
•َ

ّ

 .نقل  سيلةو  لطلب  لتصالال  دكوعم  ومي  حتى  تنتظر  ال•

.وارئطال  تمالخد  إال  وارئطال  االتح  في  لنقلا مستخدي  ال.   911قملربا  تصلفا  ة،ئارط  طبية  لةحا  يكلد  انك  إذا

 3879-624-800-1 أو 3000-263-602 قملرا عىل Mercy Care اءضأعتمابخد تصلفا دك،وعم إىل صيلةتو إىل جةبحا كنت إذا
)TTY 711(
 .

ُ

www.MercyCareAZ.org
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ً امجان ذكية هواتف

 بعلتاا Lifeline مجنابر اللخ من عليك تكلفة أي دون من يذك تفها إىل ةافاإلضب يةلخلوا اتدمخال عىل للحصوا من تتمكن قد
 يكن لم إذا .نتنترإلا عبر وذجمنال لتعبئة https://bit.ly/MercyLifeline إىل لادخ ي،ذك تفها عىل لللحصو مللتقد .مةللحكو
 يمكن .تكعدلمسا اءضاألع تمابخد الصاالت يمكنك وذج،منال تعبئة في ةعدلمساا إىل جةبحا كنت إذا أو نتنترإلبا الصات يكلد
 جبسيتو )3879.)TTY 711-624-800-1 نيلمجاا قملرا عىل أو 3000-263-602 قملرا عىل Mercy Care اءضأع تمابخد الصاالت
 .تفيلهاا Assurance Wireless Lifeline مجنابر في للتسجيل هليةألا اتبإث ارهإظ عليك

 :Assurance Wireless Lifeline مةخد تتضمن
 شهر كل تنابيا •
 دودةحم غير نصية لائرس •
 شهر كل تلمامكا قائدق •
 Android مبنظا يذك تفها •

 :ةيافاإلض Mercy Care ياامز تتضمن
 نصية لائرس يقطر عنلصحيةا اتريذكتوال ئحلنصاا •
 لك حةلمتاا يةلشهراقائدقال ضمن بهاحتساا يتم ال اءضاألع اتدمختلمامكا •

نتقلا أو ،)3879)TTY 711-624-800-1 أو 3000-263-602قملرا عىل Mercy Care اءضأع تمابخد تصلا،تمالمعلوا منٍيدلمز

 .www.MercyCareAZ.org قعلموا إىل

 بالتغطية المشمولة الخدمات

لطفالأللتغطيةبالةمشموفيةضاإاتدمخ اءضاألعجميع
 عمر من لأق) 21( 

لمستشفىايةعار 1.

ئيينخصاألا اتارزي كذل في بما ،لطبيبا ادةيع اتارزي 2.

 













 








 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 21لغينلبااءعضالأللصحيةاطرلمخااتقييمتعملياوتصالفحوا 3.
 ربوأك  اًامع

يلمختبراوياععواإلشلطبيالتشخيصيايرلتصوا 4.

الصاالت ةجهزأ فيهابما،ةلمعمرالطبيةاداتعموال تمالمستلزا5.

 .ةزلمعزا
 

 
 
 

 

 

 
 
 

يستلم .ةلمغطاا ةألدويلe  cy CarMerئمةقا عىل ةدرجمال ةاألدوي 6.

.Dart Pe aricMed  اللخ  من  مهتأدوي e   aricMedاءضأع
وارئطال االتح في يةعالرا7.

وارئط لةبحا كرورم بعد لتكحا راستقرال يةعالرا8.

 لصحيةا داتاعسموال يضلتمرا مثل )ليةلمنزا لصحةا تماخد9.
 من    DDDاءضألع  اضأي  حةمتا  اتدمخال  ذهه  نتكو  قد **(ليةلمنزا
  لقسما اللخ

.10

ً

إىل تصل ةلفترو ،لمستشفىا من دالب متستخد ماعند يضلتمرا دار
لسنةا  في مايو 90 ً

 لطبيعيا  الجعال  كذل  في  بما  ،خليينالدا  ضىلمرا  هيلتأ  ادةإع  تماخد.11
  لنطقا الجوع ظيفيلواو

لتنفسياجلعالا.12

تينيةولراتحاللقاا13

اتفوصوال  AHCCCSمن ةلمعتمدا ةجسواألن اءضاألع زرع تعمليا.14

(دلقيوا  تطبق  )لصلةا  ذات  لطبيةا
لكىلاغسيل.15

 (فيةلعاا  اتارزيل  بهةمشا )TEPSD اتارزي 1.

   لسمعا  دانقف  هيلتأ  ادةوإع  تقييمو  يدتحد2.
ً  يتضمن قد  طبيا  ةمالزال  لشخصيةا يةعالرا 3.

  ملحماا  ولودخ  مستحماالا  في  ةعدلمساا  كذل
  رىاألخ  ةطشواألن  لمشياو  بسلمالا  داءتوار
  طبية  اببألس  بها  ملقياا  عن  لعضوا  يعجز  لتيا

 اءضألع انناألس طب اتدمخ تغطية يتم 4.
ا(. ً امع 21 ( EPSDTمن لأق 

 بما ملةلشااو ئيةقالوا انناألس يةعار تماخد 5.
 الجعوال لتنظيفاو لفما صحة تصافحو فيها
 لتثقيفاوانناألسقشقوامتوخيدارلفلوبا
 لسينيةا ةعواألش لفما صحة حفظ نبشأ
 اءاتراإلج من كذل غيرو لخلعاو لحشواو
 لطبيةاحيةلناامنةمالزوال جيةلعالا

 في بما ة،ئارطوال تينيةولرا لنظرا تماخد 6.
ًا  طبيفةصولموااتدسعوال تصالفحواكذل

من دودةحم اتاريخ عىل لتغطيةا تشتمل)
 )  اتارواإلطاتدسعال

http://www.MercyCareAZ.org
https://bit.ly/MercyLifeline
http://www.MercyCareAZ.org
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لطفالأللتغطيةبالةمشموفيةضاإاتدمخ اءضاألعجميع
 عمر من لأق) 21( 

































 







 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

لاحكوال دمقال اتدمخ-دمقال لجةمعا تماخد .16
(والدةال  بعدو  والدة،وال  اضخموال  والدةال  قبل  )ةوماألم  يةعار .17
 ةراألس  تنظيم  تماخد .18
كيةلسلوالصحةاتماخد .19

لطبيةا حيةلناا من ةروريضوال ئةرلطاا االتحال في لنقلا .20

لطبيةاطعمةألا .21

ءلبيضاا هلمياا ةالإز عملية بعد اتدسعوال للعين ارئطال لفحصا .22

جلةلعاايةعالرا .23

ارضتاالح حلةمر في يةعالرا .24
 ئيةقالوا اتوصحفوال فيةلعاا تصافحو .25
ودوج مع ،لتشققا من لجلدا عىل فظةللمحا ولبال سلس اتيواق .26

 دلقيوا بعض
30 حتى وقف فما اًامع  21همرعماأ تبلغ نذيال ءعضالأل لطبيعيا جلعالا .27

 يةقدتعا  سنة  لكل  ةارزي
(فقط DD  اءضأع( )SNF  )ئيةصالوا  يضلتمرا  فقامر .28
(فقط    DDاءضأع  )وارئطال  االتح  في  لتنبيها  تماخد .29

ً  DD  اءضأع) طبي  ارسمم  قبل  من  عضو  للمنز  اطبي  ةمالزال  اتارزيال.30 
 (فقط

ً  ايسنو    $1,000إىل  تصل  وارئطال  االتح  في  انناألس  يةعار  تماخد .31
.وقف  فما  اًامع    21همرعماأ  تبلغ  نذيال  ءعضالأل

ً  كذل  في  بما  ،اطبي  ةروريضال  ةيائوقوال  ملةلشاا  انناألس  يةعار  تماخد .32
 همرعماأ  تبلغ  نذيال  ءعضالأل  ايسنو    $1,000إىل  تصل  ان،ناألس  طقمأ

(.فقط DD  اءضأع) وقف  فما  اامع 21
ً

ً

   21همرعماأ  تبلغ  نذيال  ءعضالأل  جيةرلخاا  اداتيعال  في  ظيفيلوا  جلعالا .33
يةقدتعا  سنة  لكل  ةارزي 30  حتى  وقف  اوم  ا امع ً

 اًامع    21همرعماأ  تبلغ  نذيال  ءعضالأل  جيةرلخاا  اداتيعالب  لنطقا  جعال . 34
(فقط    DDاءضأع)

 ،لنطقاالجوع ظيفيلواولطبيعيا جلعالا 7.
 لنسةبايارجخال يضللمريذائغالالجعوال

DDD، لطبيعيا الجعال انك إذا  اءضألع
 ،هيليةتأ طبيعة ذو لنطقاالجوع ظيفيلواو

.  لقسمافسيغطيه
 يلفقرا دلعموايمتقوتماخد 8.
ةيواعالئةلتهدا 9.

 ( فقط   DDاءضألع) لتكيفيةا  ئلسالوا .10
اءضألع ادةحال االتحال تماخد . 11

 )ACC( AHCCCS Complete Care 
CRS DD في لمسجلينا  اءضوأع

 لصحةااتوصحوف ،قبتهامرولنموافحص .12
 يذائغاللفحصاو،كيةلسلوا

 .13  تلتطعيماا
 دمال  فحص حةلو) لمعمليةا  اتاربتاالخ . 14

  دم،ال  في  اصرصال  فحصو  والدة،ال  يثيلحد
 دمال  اتاربتواخ  ل،سال  ضلمر  لجلدا  اربتواخ
 ( تينيةولرا

 ةيذاتال ةواإلدار لصحيا لتثقيفاتارستشاا .15
 منةلمزااضرألمل

 earMedic من  ينللمستفيد  فيةضاإ اتدمخ
( QMB)  هلينلمؤا

 يلفقرا دلعموايمتقوتماخد 1.

 يارجخاليضللمرظيفيلواجلعالا 2.

 لكنهاو e  aricMedمجنابر  يغطيها  اتدمخ  أي 3.
AHCCCS  مجنابر  في  ةمغطا  غير

ُ يمكنكيلذانلمكااعىلتمالخداممقدسيطلعكو.تليالصيداوتلمستشفيااوتادلعياافيةلمغطااتمالخدامقدت*

 ه.يفاتدمخالىلعولصحال

 طعةلمقابالصحةاةإدار منمةلمقدالغينلبااتتحصيناتغطيةيتم
من (تعالجرا أوتحاللقاا) تلتطعيماا عىل للحصوا وقف فما اًامع 19 لعمرا من نيبلغو نذيال Mercy Care اءضألع يمكن

همرعماأ تبلغ نذيال ادرألفل (لحقنا) اًطبي ةمالزال ةلمغطااتلتطعيماااًضأي AHCCCS يغطي Mercy Care. شبكة في اتدمخممقد
تتم .طعةلمقابا لصحةا ردوائ اللخ من AHCCCS في لمسجلينا اتدمخال ميمقد قبل من ااؤهطإع يتم ماعند كثرأ أواًامع 19

تغطيها لتيا تحاللقاا تشمل Mercy Care. شبكة في AHCCCS فيًمسجال مةلخدا ممقد يكن لم لو حتى تلتطعيماا ذهه تغطية

AHCCCS عىل للحصواميلز وال ،لحصبةاوبيائوبال لكبدا ابهتوال أيائوبال لكبدابلتهاا :لحصرا ال للمثاا سبيل عىل يلي ما 
 .لمسبقايحلتصرا

 يميةلتقواةزهاألج
تغطية تتم .لجسما من هّمشو زءجمدع اًضأي يميلتقوازللجها يمكنو .تلعضالا ضعف مدع أو صللمفاا أوملعظاا يمتقو ةجهزأ

ارسممال أو له لجلمعاا لطبيبا أو للعضو ةياألول يةعالراممقد بلِق من صفهاو عند اًامع 21 من لاألق ءعضالأل يميةلتقوا ةزهاألج

 .به اصخال

http://www.MercyCareAZ.org
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وقفاوم اًامع 21 لغينلبااءعضالأل يميةلتقواةزهاألج
:ليةلتاا  روطشال  كل  تنطبق  ماعند  ربوأك  اًامع    21لغينلباا  ءعضالأل  يميةلتقوا  ةزهاألج    Mercy Careتغطي

. Medicare اداتإلرش  اًقوف  مفضل  جكعال  لطبيةا  حيةلناا  من  روريض  يميلتقوا  زلجهاا  •	
 .لةلحاا  نفس  جلعال  رىاألخ  حيةالجرا تلعمليااو  اتالجعال  جميع  عن  يميلتقوا زلجهاا  ليفتكا  تقل  •	
  ةياألول  يةعالرا  ارسمم  أو  لطبيبا  يطلب • 	

 .يملتقوا زجها(طبيب عدمسا/سةرمما ضةممر)

   1-800-624-3879أو    3000-263-602قملرا  عىل   Mercy Care اءضأع تمابخد  الصاالت  جىرفي ،سئلةأ  أي  يكلد  نتكا إذا
( TTY 711 .)لجمعةا  إىل  ثنينالا  من  ،ءمسا    6حتى  احصبا    7عةلساا  من  دونواجتم  اءضاألع  اتدمخ  ممثلو.

ُ

ًً

 ا،ًامع    21عن  همرعماأ  تقلو  يدتز نذيال  اءضاألع  لجميع  اؤهرش  يتم  ذيال زللجها  لةلمعقوا  اتالحاإلص  أو تياللتعدا  تغطية  تتم
 .يدجد  زجها  ءراش  أو  جيرتأ  من  لأق  الحاإلص  تكلفة  نتكو  ماعند  أو/و زلجهاا  الحإص  تياللتعدا  من  رضغال  نيكو  ماعند  كذل  ينطبقو

 .لفعا  بشكل  يعمل  ال  هأن  ضحتو  قائوث  متقد  إذا  زلجهاا لاستبدبا  Mercy Care  مستقو

 لنظرا اتدمخ
 من ةمالزال  لنظرا  اتدمخ  بعضو  وارئطال لةحا  في  لعينا يةعار  عىل  ربوأك اًامع    21بسن  ءعضالأل  لنظرا  اتدمخ  تغطية  تشتمل

 فحص  اءرإلج ايسنو  نلعيوا  طبيب  ةارزي  يلسكرا ضبمر  بينلمصاا  اءضاألع  عىل  يجب .ءلبيضاا هلمياا ةالإز  مثل  لطبيةا  حيةلناا
 ءعضالأل  فيةلعاا صلفحو" EPSDT "نظرا .اًامع    21من  لاألق  ءعضالأل  تينيةولراو  ئةرلطاا  لنظرا  اتدمخ  تغطية  تتمو .لعينا  شبكية
.اًامع    21من  لاألق

ً

 .سنة    21عمر  تحت  ءعضالأل  لطبيةا  اتارظنال  تغطية
  صيةلتواو ةرؤيال  اتوصحوف  ةدوريال  لعينا  اتاربتاخ  لتغطيةا  ذهه  تتضمنو ،سنة    21عمر  دون  ءعضالأل  لنظرا  اتدمخ  تغطية  يتم
 .ةدلمفقوا  أو  ةرلمكسوا  لطبيةا  اتارظنال  دالبتاس  أو  الحوإص  لطبيةا  اتارظنال  بعمل

 ؟نهاافقد  أو ةرلنظاا رنكساا  لةحا  في  ثيحد  اذام
  لحصرا  ليسو للمثاا  سبيل  عىل  اتدمخال  تشملو ،لنظرا  لتصحيح  ليهاإ  جةلحاا  عند  اتارظنال  دالبتاس  عىل  دقيو  أي  جدتو  ال
 .تكرنظا  الحإص  أو  يللتبد  ليلتاا  لنظرا  فحص  عدمو  رنتظاال  جةبحا  لستو .سلمقاا  تغيير  أو  لكسرا  أو  دانقفال

  لةلمشموا غير رىاألخ  اتدمخال اءضاألعجميع
 اًامع   21سن  في) لغينللبا  لتغطيةبا
 اتدمخال  ذهه  فرتتو (. وقف  اوم
. Mercy Care Advantage اءضألع

للسمعةعدلمسااةزهاألج  1.
  تارللنظا تينيولرا لعينا فحص 2.

 لطبيةا اتدسعوال
 . تينيةولرا انناألس طب اتدمخ  3.

يلفقرا دلعموا يمتقو الجع تماخد 4.

 )Medicare QMB (اءضأع داع 
جيةرلخاا اداتيعال في لنطقا جعال 5.

 ) ACC فقط  اءضأع)

يتم لم ماMercy Care ) مع قدمتعا غير صحية يةعار ممقد مهايقد لتيا تمالخدا1.   

.2 
ِ ً Mercy Care( بلق من امسبق ادهمتاع  

 لتجميلا وادوم  اتدمخ

 .هاباشوم  ون،ابصال  ة،القحال  تاشفر  اط،شاألم  مثل  لشخصيةا  يةلعناا  اضرأغ 3.
ا. 4 ً مسبق بها يحلتصرا يتم لم لكنو مسبق يحتصر إىل جتحتا مةخد أي  

ًت لتيا صرلعناا أو تمالخدا 5. ت ال لتياجم دمق بلمقا ادةع ومرس عدفان ُ ُ أو ا،  
  عليها للحصوا

ا6. ً مسبق عليها قوافوم طبية ةرورض كهنا انك إذا إال اصخال يضلتمرا تماخد   

 بالتغطية  المشمولة  غير  الخدمات
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ً ً .ءمسا 6 حتى احصبا7  عةلساا من ،لجمعةا إىل ثنينالا من 
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  لةلمشموا غير رىاألخ  اتدمخال اءضاألعجميع
 اًامع   21سن  في) لغينللبا  لتغطيةبا
 اتدمخال  ذهه  فرتتو (. وقف  اوم
. Mercy Care Advantage اءضألع

 مجنابر ولح تمالمعلوا من يدلمز
ىرج ُ Mercy Care Advantage، ي 

Mercy Care  اءضأع تمابخد الصاالت
في عةسا 24 Advantage، دارم عىل 

مرق عىل وع،باألس امأي 7 و وميال  
1-800-624-3879 602-263-3000 أو

 .)TTY 711( 

ًا 7. طبي روريضال غير لطبيعياالجعال 

تينيةولرانلختااتعمليا  8.
يبيةتجر نهاأ Mercy Care لخطة لطبيا يرلمدا ديحد لتيا تمالخدا  9. 

لحملا نيكو أو لطبيةا حيةلناا من اروريض يكن لم ما ه،اتارشتواس اضهاإلج ً . 10 
ً  لحملبا   امتعلق  نيلبدا  رضمال  انك  إذا  أو  م،ارحم  ازن  أو  بغتصاا  ثةدلحا  نتيجة

ّ  للخطر  األم  صحة   ضيعرو
لسلا جلعال ةمنشأ في أو لسجنا في كنت إذا لصحيةا تمالخدا. 11  
  AHCCCS قبل من عليها فقةالموا تمت إذا إال ،يبيةلتجرا اءضاألع زرع تعمليا. 12
عيلطوالتعقيماعكسولجنساتغييرتعمليا. 13

14 .


طبية صفةو دونب تمالمستلزاو ةاألدوي

15 . 


نبجا من ا ً معتمدو لطبيةا حيةلناا من ا ً زمال يكن لم ما ان،ناألس يمتقو جعال  

 16
 
ةمعتمد تكن لم ما ،ةلمغطاا انتأدوي ئمةقا ضمن ةدرجمال غير لطبيةا تصفالوا . 

 Mercy Care   نبجا  من
ضيةيارنشطةأل أو ظيفةلو هيللتأاضلغر نيةلبدا تصالفحوا. 17  
لطبيةااوانجاريمال. 18

 التجريبية والعالجات الخدمات
يثةحد ،صحية يةعار عىل لكحصو من كدللتأ دةديجال لطبيةا اتدمخوال اءاتراإلج في للنظر اًمع AHCCCSو Mercy Care تعمل

 بواجال من انك إذا ما يدلتحد دةديجال لصحيةا يةعالرا ليبساأ اءباألط من يقفر ضيستعر .ليةعا ودةج وذات دامختاالس ةنوآم
 ضمن خلتد ال عليها اتاسودر اثحأب ىتجر لتيا يبيةلتجرا اتالجعوال اتدمخال ال، أم ةمغطا اتدمخ بةبمثا تصبح أن
 .لتغطيةا

 :يلي بما AHCCCSو Mercy Care متقو دة،ديجال لتقنيةا تغطية نيةمكاإ يدلتحد
 تقنية كل من رضغالةاسدر •
 لطبيةاتلفالمؤاضاستعرا •
 دةديجاللتقنيةاثيرتأيدتحد •
 لتقنيةامتستخد متىو كيف نبشأ جيهيةتو ادئبمعوض •

 والمستثناة المحدودة الخدمات
مجنابر من ةدستفالال هلينلمؤادأح كنت إذا. )وقفاوم اًامع 21 بسن لغينللبا لتغطيةبا لةمشمو غير ليةلتاا اتدمخال

Medicare، اتدمخالهلهذ كلمشترا مينلتأاو بك صةلخاا لصحيةا يةعالرا خصم عدف في نستمر ففسو). 

مةلخدا مةلخدا اءاتنثتاس أو دقيومةلخدافوص /ةلميزا

 لمتصلةالطبيةاتعالسماا
 لعظمبا

 طبية عةسما عن ةرعبا يوه
 اورجمال لعظما عىل ضعهاو يتم
 عملية اللخ من يضللمر ألذن

زلجهاا ذاه من رضغال  .حيةاجر
 .وتصال صيلتو هو

 لطبيةا  تعالسماا  تكلفة AHCCCS   مجنابر  يغطي  ال
 نةصياو  م،وازلال  يغطي  لكنه)BAHA (.لعظمبا  لمتصلةا

 زءج  أي  تصليحو ( لطبيةا  تعالسمابا  يةلعناا)ةزهاألج
 . منها
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 من االثنين إىل الجمعة، من الساعة 7 صباحًا حتى 6 مساًء.

       
     

    
  

  

 

   

 

       
      

 

       
   

    

 مةلخدا  اءاتنثتاس  أو  دقيومةلخدا فوصمةلخدا /ةلميزا

 يتم صغير زجها عن ةرعبا قعةلقواةاعزر AHCCCSمجنابر  يغطي  ال
 عن لشخصا أذن في ضعهو
 عىلتهعدلمسا حةالجرايقطر
.فضلأبشكللسمعا

 يغطي  لكنه .قعةلقوا  ةاعزر
 ( ةزروعمال  قعةلقوبا يةلعناا)ةزهاألج  نةصياو م،وازلال
 . منها  زءج  أي  تصليحو

  زودم  سفلي  فيطر  مفصل
  في للتحكم قيقةلدا تلجالمعابا
 عيصطناالا /فلطرا

  دلمفقوا  زءجال  يلبد  زجها  ووه
  زجها ميستخدو  لجسما  في
  في ةعدللمسا وباسحال
 .لمفصلا يكتحر

فلطرامجنابر  يغطي  ال AHCCCS     لسفليا  عيصطناالا 
 قةقار) قيقةلدا  تلجالمعابا  زودم (دمق  أو  كبةر  أو  اقس)
. لمفصلا في للتحكم  ( وباسح

 /و  ماألل  جلعال  وارئطال  االتح ئةرلطاا انناألس اتدمخ
 أو/و  ابهتاالل  أو /و  دوىعال  أو
.ةاباإلص  أو /و  مورتوال

 يةعار  اتدمخ  إنف  وق،ف  اوم  اًامع21    بعمر  ءعضالأل
  بما  لتغطيةبا  لةمشمو  وارئطال  االتح  في  انناألس
 1 )دواح  امع  اللخ  صحية  خطة  لكل   $1,000إىل  يصل
 مجنالبرا  يغطي (. وللأي/سبتمبر  30-األول  ينتشر /بركتوأ
  لطبيةا  حيةلناا  من  ةروريضال  انناألس  ةايعور  لخلعا  االتح
 ينطبق  نذيال  وق،ف  اوم  اًامع   21سن  في  صشخالأل

 عن  ةرعبا  انناألس  وارئط  . انناألس  وارئط  ييرمعا  عليهم
 أو/و  يدشد  مأل  عن  تجنا  لفما  صحة  في  ادح  ابرطاض
انناألس  اتدمخ  تتطلب  ال . مةصد  أو  رضم  نتيجة  دوىع

 دلقيوا هلهذ  اءاتنثتاس  كهنا . امسبق ا يحتصر  ئةرلطاا
 قبل  ما  اتدمخ  بعض  تغطية   اضأي  يتم  ة؛دمخال  عىل
 ياععاإلش  جللعال   اًدادعتاس  نسنالأل  يائوقال  لقلعاو  زرعال

  ءعضالأل  لتنظيفاو  رأسال  أو  قبةلرا  أو  لفكا  نطالسر
 عىل  ضعهمو  يتم  نذيوال  لمستشفىا  في  نوديوجمال
 تغطية يتم : حظةلمالا جىير).  عيلصناا  لتنفسا  زجها
  تقل  نذيال  ءعضالأل  ةيائوقوال  ملةلشاا  انناألس  اتدمخ
(اًامع    21عن  همرعماأ

ً ً
ً

 نقل عملية هي اءضاألع ةاعزر اءضاألع زرع
 شخص من دمال ياخال أو عضو
 .رآخ إىل

 نتكا  وإذا  لطبيةا  جةلحاا  عىل  فقةالموا  عملية  تستند
 ال ". ةلمغطاا" اتدمخال  ئمةقا  ضمن  من  زرعال  عملية
 لتيا  زرعال  تعمليا  ليفتكا  إال   AHCCCSمجنابر  يغطي

 . ةمغطا  نهاأ  عىلAHCCCS    مجنابر  هاقرأ

ً

ً

ً

 في بما ول،بال سلس اتيواق ولبال سلس اتيواق
 اتاضفوح لاويرسال كذل

طبية لةحا جلعال ولبال سلس

.لطبيةا  جةلحاا  عىل  ءبنا  ولبال  سلس  تمامستلز  فراتتو
 اًامع  20و   3بين  همرعماأ  اوحرتت  نذيال  ءعضالأل  يمكن
 من  ءعضالأل  يمكن . ايشهر  ضةحفا    240إىل  يصل  ما  تلقي
.ايشهر ٍواق   180إىل  يصل  ما  تلقي  وقف  فما  اًامع    21سن
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 مةلخدا  اءاتنثتاس  أو  دقيومةلخدا فوصمةلخدا /ةلميزا

 أو عليها دربتال يتم ينرتما لطبيعياالجعال
طبيعيلجمعابل ِ  قمنيمهاتقد

 في عدتسا أو وىأق لتجعلك
 .كةلحراتحسين

  عىل جيينرلخاا ضىللمر لطبيعيا  الجعال  اتارزي  تقتصر
 عهمجمو  لما  هيلتأ  ادةإع  جلسة  15  /هيلتأ  جلسة  15
 سنة  لكل  دواح  لتشخيص  ةلمستمرا  يةعاللر  جلسة  30
 (. سبتمبر   30إىل  بركتوأ 1  )يةقدتعا
 ecy CarMer  تتحمل  ة،يلاأله  يدوجزم  ءعضالأل  لنسبةبا

 ةربصو e   aricMedليفتكا  من  حصة  دادس  ليةومسؤ
 هيلتأ  ادةإع  جلسة 15 / هيلتأ  جلسة    15عىل  تقتصر
 لتشخيص  ةلمستمرا  يةعاللر  جلسة    30إىل  يصل  ليجمابإ
 إىل  األول  ينتشر/بركتوأ   1من) يقدتعا  امع  لكل  دواح
 (.وللأي /سبتمبر 30

 أو عليها دربتال يتم ينرتما ظيفيلواالجعال
 لتجعلكظيفيولجمعامهايقد
 تحسين في عدتسا أو وىأق
 .كةلحرا

  عىل  يارجخال  يضللمر  ظيفيلوا  الجعال  اتارزي  تقتصر
 يصل  ليجمابإ  هيلتأ  ادةإع  جلسة15   / هيلتأ  جلسة  15
 لكل  دواح  لتشخيص  ةلمستمرا  يةعاللر  جلسة    30إىل
 /سبتمبر  30 إىل  األول  ينتشر/بركتوأ   1من) يقدتعا  امع
 Mercy تتحمل  ة،يلاأله  يدوجزم  ءعضالأل  لنسبةبا  (. وللأي
e Car ليفتكا  من  حصة  دادس  ليةومسؤ  Medicare  

 ادةإع  جلسة  15 /هيلتأ  جلسة    15عىل  تقتصر  ةربصو
 ةلمستمرا  يةعاللر  جلسة    30إىل  يصل  ليجمابإ  هيلتأ

 ينتشر/بركتوأ   1من)  يقدتعا  امع  لكل  دواح  لتشخيص
 (.وللأي/سبتمبر    30إىل  األول

 المنح  أموال  بموجب  المغطاة  الخدمات
  لصحةا  هيئة  عبر  ءعضالأل  حمتا  ينلعشراو  اديحال/عشر  سعلتاا  اببال  في  دةوارال  غير  كيةلسلوا  لصحةا  اتدمخ  إىل  ولوصال
 :يلي  ما  لمحليا    RBHAمكتب  هافريو  يتاال  اتدمخال  تشمل  أن  يمكن  )RBHA (.قليميةإلا  كيةلسلوا

 ياألذن راإلببزوخال اتدمخ •
 كيلسلوا لصحيا الجعوال اداإلرش •
 نهابشألتثقيفاوهايزتعزوكيةلسلوالصحيةاةايوقال •
 لةلحااةإدار •
 (الفاألط لسةمجا اتدمخ لككذ تعنيو) الفاألط يةعار اتدمخ •
 اتماألز في خللتدا اتدمخ •
 ةلحياا اتارهم عىل بدريتال •
  )MAT(دواءال ةعدبمسا الجعال •
 مدعال اتدموخ الجعال عىل بدريتال •
 ملةلكااةامواإلق فةلغرا،لعقليةالصحةااتدمخ •
 (يلتقليداالجعال اتدمخ)لعقليةالصحةااتدمخ •
 جيينرلخااولمقيمينا ضىللمر نيةفيوألا وادمال أو اتدرخمال طيتعاالجع •
 انراألق دةاعسوم ةيذاتالةعدلمساا اتدمخ •
 ومدعماللسكنا •
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.ءمسا6  حتى احصبا 7 عةلساا من ،لجمعةا إىل ثنينالا من  ً ً

 :لمحليا    RBHAبمكتب  الصاالت  يمكنك  ات،دمخال  ذهه  عىل  للحصوا  في  ةعدللمسا

 كيةلسلوا لصحةا هيئة  تبمكا  اتدمخال منطقة
 (HARB) قليميةإلا

 تفلهاا  مرقو  الصاالت  وعن

Maricopa   Mercy Care RBHA طعةمقا
 :ءلعمالا  اتدمخ  تفها  مرق

1-800-564-5465 ( TY 711T)
1314-631-800-1 : اتماألز  خط

Southern Arizona Arizona Complete Health


:ءلعمالا  اتدمخ  تفها  مرق
1-888-788-4408 (  TY 711T )

 6735-495-866-1 : اتماألز  خط
 Northern Arizona   Health Choice Integrated Care

 :ءلعمالا  اتدمخ  تفها  مرق
1-800-640-2123( TY 711T،  أو  
1-800-842-4681 )

4090-756-877-1 : اتماألز  خط



  لسكنا اتدمخ
 اتدمخوال  الجعال  من  ادةفتاالس  عىل  لشخصا ةرلقد  هميةألا لغبا اًرأم ةوفألموال ةلمستقراو ةناآلم  لمعيشةا تتيباتر  تعتبر
  لتعلماو  لعملاو  لعيشا  ادرألفل  يمكن  بحيث  ور،سيموال  قالئوال  ناآلم  لسكنا  اللخ  من  انياألح  من  كثير  في  فيلتعاا  أيبد .ةمداعال
.تهممجتمعا في امتما كةرلمشااو

  ةمداعال  لسكنا  اتدمخ  تشمل  دوق .لغينلباا  DDو  CC)   (Ae Care tleCompAHCCCSاءضألع  حةمتا  ةمدائال ةمداعال  لسكنا  اتدمخ
  ةمداعال  لسكنا  اتدمخ  تتضمن  دوق .تهخترا  ذيال  لمجتمعا  ضمن  مستقل  مسكن  في  ءلبقاا  أو للحصوا  في  تكعدمسا  ةمدائال

 .ةادفه  نشطةأ  في  كةرلمشااو  لمستقلةا ةلحياا  اتارهوم  نيةالميزا عووض  ينجرلمستأا قحقو  فهم  عىل  تكعدمسا

  اتدمخ  من  عةمجمو  اتدمخال  مومقد  يغطيو .ئناعضاأ تجاحتياا  لتلبية  اتدمخال  ميمقد  من  شبكة  مع e  cy CarMer قدتتعا
 تكعدلمسا  اًدوارم اًضأي  ؤالءه  اتدمخال  ميلمقد  فريتوو .هيللتأا  ادةوإع  وادمال  طيتعا/مةلعاا  لعقليةا  لصحةاو  كيةلسلوا لصحةا

 .لمجتمعيا  انكاإلس  تاربخيا صيلكتو  في  ةعدلمساا  يمكنهمو ك،ب  صةلخاا  انكاإلس  تجاحتياا  تلبية  عىل

 لمنحا
 انكاإلس  اتدمخ  من  ةكبير  عةمجمو  من  ةدستفالال  اءضاألع  ةعدلمسا  يليةتمو  منح  عىل  لللحصو  اًرصف  فيرلتو e   cy CarMerتسعى

  عودائوال  ارجاإلي  عدف  في  ةعدلمساا) دلتشرا  من  دحوال  يعلسرا  انكاإلس  ادةوإع (ادقنف) وارئطال  االتح  في  أوىمال  تشمل  قد  لتيا
 .اتاريخال  ذهه فستكشاال  لطبيا  يقهمفر  مع  لعملا  اءضاألع  عىل  يجبو (.لنقلا  ليفتكاو  منيةألا

 cy   Merاءضأع تمابخد  الصاالت  يمكنك  ات،دمخال  ذهه نمويقد  نذيال  مةلخدا  ميبمقد  لتصالال  ةعدمسا  إىل  جةبحا  كنت  إذا
e Car 3000-263-602  مرق  عىل  3879-624-800-1  أو(  TY 711T.)

  AHP(  AHCCCS(من  انكاإلس  مجنابر
  من  انكاإلس  مجنابر  من  مةلمقدا  انكاإلس  ةانإع  عىل  لللحصو  يملتقدا نسكالإل  معينة  تجاحتياا  يهملد نذيال ءعضالأل  يمكن

AHCCCS( AHP.)اًضأي  يمكنك .رلخياا  ذاه فستكشاال  لطبيا  يقهمفر  مع  لعملا  اءضاألع  عىل  يجب .هافراتو  عند  اتاناإلع  رفُصتو 
   يرونتكاإلل  يدلبرا  اللخ  من e  cy CarMer في  انكاإلس  بقسم  الصاالت

ً

geaz.orarccyHousing@mer تمابخد  الصاالت  اللخ  من  أو  
3879( TY 711T.)-624-800-1  أو  3000-263-602  قملرا  عىل e  cy CarMer اءضأع

   DDDاءضأع  انكإس  رصف
 ازونأريب  انكاإلس  ةرودائ (esoritiAuthsing Houlic ubP) مةلعاا  انكاإلس  تهيئا  مع كةاشر  يةلتنموا ةاقاإلع  قسم  رمبأ

(ADOH))  g sinHouof t artmenDepa on(Ariz لـ  بعلتاا  ليفلتكاا  من  لحدا  امظونe Car Healtha onAriz 
 (AHCCCS)) em tsySt menaintCont Cose Car Healtha on(Arizيكيةمرألا  يةلحضرا  لتنميةاو  انكاإلس  ةارووز 

(HUD))  telopmenvDe anUrb dangHousinoftDepartmen.S.(U هلينلمؤا ءعضالأل دودةحم لتكلفةا ةرميسو انكإس رصف فيرلتو. 

ً

mailto:Housing@mercycareaz.org
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.ءمسا 6 حتى احصبا7  عةلساا من ،لجمعةا إىل ثنينالا من  ً ً

 :يرونتكاالل ES   Dقعمو  ةارزي  جىير ،مجنالبرا ذاه  ولح تمالمعلوا  من  يدلمز
/https://des.az.gov/services/disabilities/developmental-disabilities/individuals-and-families 

supports-and-services/housing 

 

 

 

 لمنسقا لخوللد  ولوصال  طنقا
 يكيةمرألا  يةلحضرا  لتنميةاو  انكاإلس  ةاروز  ضهاتفر  عملية  هي  لمنسقا ولدخال
(HUDt, menelopvDe Urban andsing Houof t artmenDep) دواروم  لمجتمعيا  انكاإلس  مع  ةدلمشرا  التائعوال  ادراألف  بطلر  
 عىل ءبنا  لمجتمعيةا  انكاإلس  دوارم  إىل  لمحتملةا  ةالاإلح  ئمةقا  عىل  مهاجوإدر  ،تقييمهمو  الت،ائعال  أو  ادراألف  عوزيت  يمكن .اتدمخال
  عواقمال  هبهذ  ئمةقا  عىل  العاالط  يمكنك .ولوصال  منطقة  مع  سبيتنا  بما  دوارموال  تلعملياا  تختلف  قد  ظ،الح .روافتوال  ةوياألول
 ".لمنسقا لخوللد  ولوصال  طنقا" ضمنو "دوارمال" سمبا  قسم  في  لكتيبا ذاه  يةنها  في

ً

 دوارموال  تمالمعلوا  من  يدلمزا  عىل  لللحصو (HUD) يكيةمرألا  يةلحضرا  لتنميةاو  انكاإلس  ةاروز  مع  لواصتال اًضأي  يمكنكو
  ار،جئتاالس  مجنابر  عن  تمامعلو  عىل  لللحصو .ww.hud.gov/states/arizona  يرونتكاإلل  قعلموا  اللخ  من  انكاإلسب صةلخاا

 (.8339-877-800-1  أو TY 711T  )2232-955-800-1  قملرا  عىل  الصاالت  يمكنك

 لهمزمنا  ارجخ  الفاألط  داعإي  فقامر
  افرواإلش  يةعالرا  فيرتو  عىل  خصلمرا  يةعالرا ممقد  يعمل  حيث  ئليعا  لمنز  هو  يلتنموا للمنزا  :يلتنموا  للمنزا • 	

  تقل  نذيال  ءعضالأل  مخصصة  لطفالأل  يةلتنموا  ازلنمال .يةلتنموا  اتاقاإلع  ذوي  من  ادرأف  ثةثال  إىل  يصل  لما  ملكا  دوامب
.كبرأ  أو اًامع    18سن  في  ءعضالأل  مخصصة  لغينللبا  يةلتنموا  ازلنموال  ا،ًامع    18عن  همرعماأ

 ازونأري ةواليب  لصحيةا اتدمخال ةردائ  بلق من  خصمر  مجتمعي  نيسكاإ فقمر  عن ةرعبا :عيلجماا  للمنزا  •
(ADHSvices, Ser Healthof t artmenDepa onAriz)،  مقيمين  ستة  إىل  يصل  لما  ةامواإلق  فةلغراو  هيللتأا  فرتو  يتوال. 

 افراإلش  اتدمخ  فيرلتو    ADHSبلق  من  خصمر  سكني  يةعار  فقمر  عن  ةرعبا  :لمعيشةا  في  ةعدلمساا  كزامر/دور  •
  ،10  لفصلا  ،9  اببال  ،.(.CA.A  )اإلداري a   onArizونانق  في  دمحد  هو  كما  ةشرلمباا ةايعروال  ،لشخصيةا  يةلعنااو ةايعروال
  في  يةعار  إىل  نجويحتا  ال  لكنهمو ة،اصخال  لهمزمنا  في  لعيشا  عىل  نادريقال  غير  ءعضالأل ناكاألم  ذهه  صممت.   8ادةمال
 .يضتمر فقامر

  نذيال  اءضاألع  عىل  افروإش  سكنية  ةايعور  ةاذقح  يضيةتمر  يةعار  فرتو  خصةمر  فقامر  هي  :يضيةلتمرا  يةعالرا  فقمر  •
 .لمستشفىا يةعار  إىل  نجويحتا  ال  لكنو ة،اعس    24دارم  عىل  يضيةتمر  اتدمخ  إىل  جةبحا  هم

 ًاالجوع  صةخا  اتدمخ  تتطلب( IDICF/ )هنيةذ  اتاقإعب  بينلمصاا  ءعضالأل  سسيةمؤ  بيئة  :سطةلمتوا  يةعالرا  فقامر  •
.ميةلحكواو صةلخاا  فقالمرا  من  كل  في  اتدمخال  دمُقت .انشط

ِ

ِ

ً

 .بك  اصخال مدعال  منسق  من  اتاريخال  ذهه  عن  تمالمعلوا  من  يدمز  عىل  للحصوا  طلب  جىير

 العمر نهاية عايةر  
  من  حلةمر  أي  في  أو  عمر  أي  في  ليكإ متقد  لتيا  لصحيةا ةايعروال  مدعال  اتدمخ  كل( LEO )لعمرا  يةنها  يةعار  مجنابر  يتضمن

  اتدمخ  مع .متكاكرو  قكحقو  يةحما  مع  ةلحياا  عيةنوو  حةالربا  ينعم  حيث  ،لشخصا  عىل  ئمقا  نهج  عىل  كزترو  رض،م  أي  حلامر
  ذهه  تشمل .يتكعار نبشأ  اتاررقال  اذخوات  فهم  عىل  كعدتسا  ضكمر  ولح تمامعلو  ئلتكعاو تأن  ستتلقى  ،لعمرا  يةنها  يةعار
 .لمسنينا أو  ينللمحتضر أوىوم  ،لتسكينيةا ةايعروال ة،مداعال  ةايعروال ،جيةلعالا ةايعروال  ،يةعاللر لمسبقا لتخطيطا اتدمخال

منها  لتخلصا  أو  نيهاتعا  لتيا  اضراألع  تحسين  لأج  من  اتالجعال  أو /و  لطبيا  الجعال  جيةلعالا يةعالرا فرتو :جيةلعالا  يةعالرا 
 .ارضتاالح  عند  يةعالرا  تلقي  رتختا  حتى  جيةلعالا  يةعالرا  تلقي  رختياا  يمكنك .امع  بشكل  لطبيةا  تلمشكالا  الجوع

فلمشرا ميقو  قد .تكحيا  عيةنوو  حتكار  لتحسين  عمليو  يوروح  عيجتمااو  نفسي  مدع  هي  ةمداعال  يةعالرا :ةمداعال  يةعالرا 
 اتدمخال أو  ئلةلعاا أو اءدقاألص  قبل  من ةمداعال يةعالرا فيرتو اًضأي  يمكن .ةمداعال  يةعالرا  عىل  لكحصو  تيببتر  لتكحا  عىل
 .لمجتمعا في حةلمتاا

ماألل  لتخفيف  بك  اصخال  لطبيةا  يةعالرا  ممقد  أو  طبيبك  مع  كثب  عن  تعمل  مةخد  هي  لتلطيفيةا  يةعالرا :لتلطيفيةا  يةعالرا 
 .خطير  رضم  عن  جملناا  لضغطاو  اضرواألع

https://des.az.gov/services/disabilities/developmental-disabilities/individuals-and-families
http://ww.hud.gov/states/arizona
http://www.MercyCareAZ.org
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 من االثنين إىل الجمعة، من الساعة 7 صباحًا حتى 6 مساًء.

                
                  

                     
       

                  
             

                 
                  

 

                  
                  

                
                

              

 
            

   
       
          
   

                  
                

                     
                  

                 
             

                    
                      

                      
               

           
               

                    
                  

    

                
                   

                   
     

              

ضبمر بمصا لشخص طفيعا مودع صحية يةعار من ارضتاالح حلةمر في يةعالرانتتكو :ارضتاالح حلةمر في يةعالرا

 يمكنو .ضكمر الجع عىل كزتر ال لكنها م،دعوال ةاحرال ارضتاالح حلةمر في يةعالرا اتدمخفرتو .تهحيا يةنها منبيقتر لعضا
يةعاراًامع 21 عن همرعماأ تقل نذيال اءضاألع يتلقى دوق .ةمنشأ أي في أودلفرالمنز في ارضتاالح حلةمر في يةعالرا يمتقد

 .ارضتاالح حلةمر في يةعالراتوق نفس في جيةعال

غبتردوق .لطبيةا اتدمخالممقد أو طبيبك مع ئلتكعاوتأن بينك جهلواًهوج عيةتطو قشةمنا لمسبقا يةعالرا تخطيط يتضمن

 لطبيبكيمكن .ةيروحال اتاجيتواالح لنفسيةااتاجيتواالح عيةجتماالااتاجيتواالح لصحيةايةعالرااتاريوخ ضكمر قشةمنافي
 تكارختياا كةرمشا يمكن .الجعوال يةعاللر تكارختياا تتضمن يةعار خطة ضعلو تكسرأعوم معك اونعتال لطبيةا تكماخد ممقد أو
في تكعدمسا اًضأي لك مةلخداممقد أو لطبيبك يمكنو .تكغبالر حسب نريآخ اتدمخ ميمقد أوكائدقأص أو ئلتكعا مع
 .لمسبقةاتجيهالتوا

 اإلحاالت
طبيب سلكير أن ةالاإلحب عنىي .صةخا اتدمخ عىل لللحصو صحية اتدمخ ميمقد إىل ،PCP ةياألول يةعالرا طبيب يحيلك قد ُ

 Mercy Care جتحتا دوق .كذل إىل اوم مستشفى أو مختبر إىل ةالاإلح نتكو دوق .صةخا لمشكلة ئيخصاأ إىل ،PCP ةياألول يةعالرا
يةعالراممقد فسيعر .اتدمخال عىل للحصوا منّنتتمك أن قبل اادهمتواع صةلخاا اتدمخوال االتاإلح بعض جعةامر إىل

ممقد علمكُفسي ،Mercy Care فقةامو إىل جتحتا لتكحاإ نتكا إذا Mercy Care. فقةامو عىل للحصوا عليك يتعين متى ةياألول

Mercy Care. اءبأط شبكة من رآخ طبيب منٍانث رأي طلب اًضأي يمكنكو .ييجر بما ةياألول يةعالرا

 ةيذاتالةالاإلح
 :ليةلتاا اتدمخال عىل لللحصو ة،ياألول يةعالرا طبيب من ةالإح إىل جتحتا ال تأن

 انناألس يةعار اتدمخ •
 ةلمغطاا OB/GYNليدلتواو ئيةلنساا اضراألم اتدمخ •
 (تمالمعلوا من يدلمز "كيةلسلوا لصحةا" قسم عجرا) اتدرخمال طيتعاو كيةلسلوا لصحةا اتدمخ •
 ةراألس تنظيماتدمخ •

 لصحيةا يةعالراتجاحتياا ذوي من ءعضالأل لشبكةا في ئيخصاأ عىل ضللعر لمسبقةاحاريصتوال االتاإلح عىل للحصواميلز ال
 صحية اتدمخ تتطلب وك،لسال أو لنموبا متعلقة أو منةمز جةحر االتح هي صةلخاا لصحيةا يةعالرا اتاجيتواح .صةلخاا
تستمر أن قعلمتوا من أو تستمر لتيا اء؛ضألعل ادةع مةلمقدا تلك عن مختلفة بكيفيةو كبرأ ربقد اًطبي ةروريض صلة ذات اتدموخ

 )PCP(. ةياألول يةعالراممقد قبل من امع بشكل هافيرتو يتم الةمستمر يةعار تتطلب دوق كثرأأودواح امعةلمد

 تعملياو اتدمخنجويحتا نذيال ءعضالأل لشبكةا في ئيخصاأ عىل ضللعر لمسبقةاحاريصتوال االتاإلح عىل للحصواميلز ال
من ءعضالأل مةلمقدامدعالتعملياو اتدمخال )LTSS( داألم يلةطو مدعالتعملياوتمالخدبا قصدي )LTSS(. داألم يلةطو مدع ُ

 نمكا في لعملاو لعيشا عىل لعضوامدع هو منها ئيسيلرا رضغوال ،منمز رضم أو/و ظيفيو خلل يهملد ممن ارماألع جميع
 .رآخ سسيمؤ نمكا أي أو يضتمر فقمر أو ة،دمخالممقد ةإدار تحت أوكمملو سكن أودلفرالمنز كذل في بما ه،اريتاخ من
 ىمستو عىل يةعالرجتحتا أوةاقإع يكلدنيكو وأن ر،بأك أو امع 65 كعمر نيكو أن يجب د،األم يلةطو ةايعروال تماللخد هلللتأو
قعلمواةارزي مكنكي،طلب يملتقد أو ،تمالمعلوا من يدلمز .اليما هلمؤ نتكو أن يجبو،(مسنين دار) يضتمرفقمر ًُ

 .https://www.azahcccs.gov/Members/GetCovered/Categories/nursinghome.html : 

 ينيةد أو قيةخالأ اتاضرتاع بسبب لتغطيةبا لةمشمو غير اتدمخ عىل للحصوا كيفية
Aetna Medicaid كةشر ىلتتو Administrators LLC إذا بك اصخال ةياألول يةعالراممقد إىل ثتحد .ةراألس تنظيم اتدمخ ةإدار 
ورذكال من ءعضالأل حةمتا نهاأ كماًا،انجم اتدمخال ذهه دمُقت حيث ة،راألس تنظيم اتدمخ عىل لللحصو ةعدمسا إىل جةبحا كنت
لحملا منع موازل فيرتو يتم .ةراألس تنظيم اتدمخممقد رختياا قبل ةالإح عىل للحصوبا اًلبمطا لستو .ابجاإلن سن في اثواإلن

 .تكلفة أي دون من لك

 :يلي بما ملقياا يقطر عن لتكبحا لمعنيا PCP فقةامو دون ةراألس تنظيم اتدمخ عىل للحصوا طلب يمكنك
1. ارسمم أو ةياألول يةعالرا طبيب مثل طبية اتدمخممقد أي هو مةلخداممقد نيكو دوق .مةلخداممقد مع عدمو يدتحد

إىل جتحتا ال .لشبكةاذهه ضمن نيكو ال قد أو Mercy Care شبكة فيٌدرجممةلخداممقد نيكودوق .فهخال أو يضتمر
 .ةراألس تنظيم اتدمخ عىل لللحصو ةالإح

2. .ةراألس تنظيم تمامستلز أو/و اتدمخ عىل لكحصو قشةمنا في غبتكبر ادةيعال خبرأ ا،ًدوعمدتحد ماعند

https://www.azahcccs.gov/Members/GetCovered/Categories/nursinghome
http://www.MercyCareAZ.org
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  3. .بك صةلخاا Mercy Care عضو يفتعر قةبطا اتدمخال ملمقد ظهرأ .عدلموبا ملتزا
  4. .ةراألس تنظيم تمامستلز أو تمالخد تكارخيا عن ثتحد د،وعمال في

دادسال في كةرلمشاا مبلغ عدف منك لب ُ ط إذا .دادسال في كةرلمشاا مبلغ عدف إىل تضطر نول ك،تارزيب ةوراتف لك متقد لن 5.
أو قملرا  عىل  اءضاألع  تمابخد  الصاالت  جىير  ة،ارزيال  عىل  سبةللمحا  ةوراتف  لك  تدم ُق  أو

 

)TTY 711(  1-800-624-3879  .ورفال عىل 
عليهالللحصوتلتعليمااتبعا .ليهاإجتحتالتيا تمالمستلزاعىلللحصوابكيفيةاتدمخال ممقدكسيخبر 6.  

 .مهااستخداو

 األمريكيين الهنود من لألعضاء معلومات
 لصحيةا يةعالرا اتدمخ عىل لللحصو يكيينمرألادلهنوا امأم اتاريخال من يدلعدا جديو

 Indian Health) يهند صحية اتدمخممقد أي من لصحيةا يةعالرا اتدمخ عىل للحصوا يكيينمرألادلهنوا من ءعضالأل يمكن
Service) لصحيةا يةعالرا اتدمخ عىل للحصوا لككذ يكيينمرألادللهنو يمكن .توق أي في ئللقبااهايرتد أو /و تمتلكها ةمنشأ أو 
 Mercy Care. من

 )AIHP(AHCCCS American Indian Health Program مجنابر :ملةمتكا يةعاررختياا صةبفر يكيينمرألادلهنوا من اءضاألع يتمتع
رختياا من اًضأي AIHP اءضأعّنسيتمكو Mercy Care. مثل )"ACC"(AHCCCS Complete Care مجنالبر بعةتا صحية خطة أو

 (.هافرتو عند( )Tribal Regional Behavioral Health Authority) لقبليةا قليميةإلا كيةلسلوا لصحةا هيئة اللخ من يةعالرا تنسيق
AHCCCS Complete Care مجنالبر بعةلتاا لخطةاأو AIHP بين لتسجيلا تغيير رختياا يكيينمرألا دلهنوا من ءعضالأل اًضأي يمكنو

 )ACC( مجنالبر بعةتا خطة من لتغييرا للعضو يمكن ال ه،أن إال .توق أي في ACC يمكن .امعال في دةواح رةم إال رىأخ خطة إىل 
DDD Tribal Health مجنابر أو DDD خطة اللخ من اتدمخال تلقي رختياا صليينألااكأالس نسكا /يكيينمرألا دللهنو Program 
 .لصحيةايةعاللر

 )PCP( األولية عايةالر مقدم تعيين كيفية
يجبو Mercy Care. بخطة اتدمخال ميمقد ليلد من ةياألول يةعالراممقد رختياا منك طلبُسي ،Mercy Care في ّلتسج ماعند

سمباكالمإع يتم وفوس ك،لاًدواح Mercy Care دستحد ،PCP دتحد لمإن .لكمنز من يبةلقرا لمنطقةا في طبيب رختياا عليك

 .حيبلتراةالرس في بك اصخال PCP ماس ستجدوك،ب اصخال اتدمخالممقد

 ما دسيحدو ك،تارزي اللخ تقييمك عىل PCP سيعمل حيث .هاتتلقا لتيا اتدمخال لجميع "ارسحال" هو )PCP( ةياألول يةعالراممقد
 .ليلتحا أي اءرإج عليك يجب أو ئيخصاأ عىل ضللعر جةبحا كنت إذا

 ةياألول يةعالراممقدتغييركيفية
اء،باألط تغيير في غبتر كنت إن لكن ،اًجيد فكيعرو فهتعر شخص مع لعملا من ّنتتمك حتى لك نّلمعيا PCP مع تبقى أن ملنأ

ّنيتمك قد أو مشكلتك حل من اًمع تتمكنا بمافر ،لتغييرا في غبتكربسبايأ هاربوإخًأوال بك اصخال PCP مع ثلتحدالضاألف من

 :بينها من اببألس اءباألط تغيير في غبتر قد كأن نعلمو .لكرآخ يةعارممقد احرتاق من
 طبيبكبينو بينك هملتفااوقوافتال دمع •
 وحووض حةاصر بكل طبيبك مع يثلحدا عند حتياربا تشعر ال •
 لكمنز عن يةللغاةبعيد طبيبك ادةيع •

 عىل نكوعدسيساو،Mercy Care اءضأعتمابخد الصاالت يمكنك ، )PCP( ةياألول يةعالرا ممقد تغيير إىل جتحتا أو يدتر كنت إذا
ًُ .يدلجدا طبيبك واننوع سمباكالمإلع يدلبرباةالرساضأي ستتلقىو ،طلبك ومي نفس في لتغييرا نفذي .لتغييرا

 )3879.)TTY 711-624-800-1 أو 3000-263-602 قملرا عىل Mercy Care اءضأع تمابخد تصلا

 ااؤهغوإل هاتغييرو )PCP( ةياألول يةعالراممقد مع عيدامو يدتحد
لتيا لصحيةا يةعالرا مةخد فةلمعر طبيبك يفحصك قد .ةشرمبا قةعال ءلبد لتسجيلا بعد نّلمعيا PCP مع ةارزي عدمو يدتحد عليك
 لتحضيرا في سئلةألا ذهه كعدستسا حيث ،ليةلتاا سئلةألا رحط فعليك د،وعم يدلتحد طبيبك ةدبعيا تتصل ماعندو .جهاتحتا
 :جهاتحتاماعندلكومتنا في نفستكو ،هنا اتاباإلج كتبتإذا .لمستقبليةا اتارزيلل

http://www.MercyCareAZ.org
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________________________________________________________________ادة؟يعال عمل اتاعس ما

 __________________________________؟لليلا في أو وعباألس يةنها عطلة في جعتكامر يضللمر لممكنا من هل

 __________________________________________ف؟اتهال عبر كليمشا عن معي ثتتحد وفس هل

____________________ا؟ًاحتم تكن لم إذا تيعدمسا يمكنه معك يعمل رآخ شخص أيكهنا هل

______________________________؟جلةعا لةحا ديول مغلقة تكدعيا نتكا إذا تصلأ أن يجب بمن

________________________________________________د؟وعم عىل لللحصو ارظتاالن من لي بد التوقال من كم

 طبيبك ةارزي من ىلقصوا ادةفتاالس
 .فضلأ بشكل صحتك فهم عىل كذل كعديسا قد .ليةلتاا سئلةألا رحط في فكر ،طبيبك ةارزي عند

:فيه اررمتاالس أو عنه قفلتوا أو به ملقياا علي ما ّ
؟فعله عن قفلتواعلي يجب ذيالما :عنه قفلتوا علي ذيالما 	• ّ	ّ
؟فعلهعلي يجب ذيال ما :بهملقياا علي ذيال ما 	• ّ	ّ
؟فعله في اررمتاالسعلي يتعين ذيال ما :فيه اررمتاالس علي ذيال ما 	• ّ	ّ

 :تهدعيا ةادرغم قبل ليةلتاا سئلةألا طبيبك ألاس
 ؟(لهاوتنا عن قفلتواأو/و) لهاوتناأ أن يجب لتياةاألدوي ما 	•
 ي؟التال ديوعمنسيكو متى 	•
ا؟ًضأي فتهمعر إىل اجتأح ذيال ما 	•
؟تحسنأل بهملقياا علي يجب ذيال ما 	• ّ
 ؟لهاوتنا يجب لتيا طعمةألاما 	•
؟لهاوتنا عن قفلتوا علي يجب لتيا طعمةألاما 	• ّ
 ؟نيعدتسا أن يمكن مجتمعية دوارم أيكهنا هل 	•
 ؟تلتعليماا ذهه عيتباا هميةأما 	•
 ادم؟قال يعدلمو دادعتاالس يمكنني كيف ؟ليةلتااةلخطوا ما 	•

 بك اصخال )PCP( ةياألول يةعالراممقد عن يعةسر ئحنصا
 .لصحيةا يتكعار اتدمخ معظم PCPيرسيد 	•
 .االتاإلح ولح سئلةأ يكلد انك إذا PCP بـ الصاالت عليك لكلذ 	•
 .لعملا اتاعس بعد مةلخدا عىل لللحصو قعمتو هو اوم PCP ادةيع عمل اتاعس رفعا 	•
 .ةعدللمسا Mercy Care اءضأعتمابخد تصلا أو لمشكلةا عن ليهإثفتحد ،PCP مع مشكلة يكلد نتكا إذا •
 اءضاألع تمابخد تصلفا ،PCP لتغيير حتجتا إذا 	•
 إىللادخ أو/وفواتهال امقأرب تصلفا ،معين اننأس طبيب أو PCP ولح يدلمزا فةمعر دتأرإذا 	•

 .يرونتكاالل Mercy Care قعمو

قبل ،PCP ةياالول يةعالراممقد ةدبعيا الصاالت ىرجُي دك،وعم إىل ابذهال من تتمكن لن كأن تعتقد كنت إذا
 .ئهلغاإلعدلموا

،قيقةد 15 عن تقل الةبمد دكوعم قبل ولوصالىرجي ان،ناألس لطبيب أوة،ياألول يةعالراملمقد األوىل كتارزي هي ذهه نتكا إذا ُ

 )ID( يفتعر قةبطا ارهإظ فعليك د،وعم إىل هبتذ ماعند .لطبيا سجلك اءشإلن منك تمامعلو عىل لللحصو جسيحتا حيث
 عليك لكشفا فسيتم ، )ID( يفيةلتعرا قتكبطا معك تكن لم وول حتى ،عليك لكشفا قبل ادةيعال ظفيمو إىل بك صةلخاا لعضوا
من يدلمز Mercy Care بـ الصاالت ادةيعال من بلواط ك،ل يثةحد رةوص تحمل قةبطا ارهإظ إىل لةلحاا ذهه في جستحتا .اًضأي
 .تمالمعلوا
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في ده،يواعم عنًاخرمتأ تجعله وارئط لةحا يهلدنتكو قد أورآخ يضمر مع توقال من يدلمزاءقضا إىل بك اصخال PCP يضطر قد
دكوعم اللخ قيقةد 45 من ولأط دةم تنتظر كنت إذا .لطبيباكراي أن قبلًقليال ولأط ةلفتر ارظتاالن إىل تضطر قد لةلحاا ذهه

 Mercy Care. اءضأع اتدمخ الغإب جىفير ،رةم كل دلمحدا

 عيدالمواولح يعةسر ئحنصا
ددج ضىمر نيستقبلو نهمأ من كدللتأًأوال تهدبعيا تصلفا ،PCP ةياألول يةعالراملمقد األوىل كتارزي هي ذهه نتكا إذا 	•

 .ادةيعال واننع منللتحققو
 .عدمو يدلتحد وميال من مبكر توق في PCP ةدبعيا تصلا 	•
 .منها نيتعا لتيا اضراألعب ظفلموا خبرأ 	•
 .دكوعم إىل معك يتكعضو قةبطا خذ 	•
.دكوعم من قيقةد 15 قبل ادةيعال إىل ولوصال اولحف ا،ًدديجاًيضمر كنت إذا 	•
 .يتكعضو قةبطا لهم دموق لكصوبو لستقباالا ظفيمو خبرأ 	•

 المواعيد لتوفر منيةالز الجداول
 :ةياألول يةعالرا ميمقدعيدامو

لطلباخاريت من عمل مييو زويتجا ال عدمو في لكنو،للعضو لصحيةا لةلحاا تتطلبها لتيا عةلسربا- جلةلعاايةعالرا •

لطلباخاريت من اًومي 21 نغضو في- تينيةولرا يةعالرا 	•

 :انناألس طب تخصص كذل في بما ،لمختصا اتدمخال ممقد عيدامو
لطلباخاريت من عمل مييو زويتجا ال عدمو في لكنو،للعضو لصحيةا لةلحاا تتطلبها لتيا عةلسربا فرتتو- جلةلعاايةعالرا 	•

ةالاإلح خاريت من اًومي 45 اللخ- تينيةولرا يةعالرا 	•

 :انناألس طب اتدمخممقد عيدامو
زويتجا ال عدمو في لكنو ،للعضو لصحيةا لةلحاا تتطلبها لتيا عةلسربا فرتتو- جلةلعااعيدالموا 	•

 لطلباخاريت من عمل امأي ثةثال
لطلباخاريت من اًيميتقو اًومي 45 اللخ- تينيةولرا يةعالرا عيدامو 	•

 :ةوماألم يةعار اتدمخ ميمقد عيدامو
 :ليلتاا لنحوا عىل تلمسجالا ملاللحو والدةال قبل ةياألول يةعالرا عيدامو يدتحد يجب
لطلباخاريت من اًيميتقو اًومي 14 اللخ- لحملا من األول لثلثا 	•

لطلبا خاريت من يميةتقو امأي سبعة اللخ- لحملا من نيلثاا لثلثا	•

لطلباخاريت من عمل امأي ثةثال اللخ- لحملا من لثلثاا لثلثا	•

زويتجا ال عدمو في لكنو ،للعضو لصحيةا لةلحاا تتطلبها لتيا عةلسربا- ةرلخطوا ليةعا لحملا االتح 	•

ئةرطا لةحا ودوج لةحا فيًاورفأوة،ورطخال ليعا لحملايدتحد من عمل امأي ثةثال

 :كيةلسلوالصحةااتدمخممقدعيدامو

أال عىل ،كيةلسلوا لصحةالةحا حسب ددُحتدةم اللخ كيةلسلوا لصحةا اتدمخفرستتو- ةوريفال اتاجيتاالح عيدامو 	•


.اًفياجغر عملية غير عتينسا اللخ بةستجاالا نتكا إذا ممكن توق رعأس في أو جةلحاا عن احصاإلف من عتينسا زويتجا
زويتجا أال عىل ،للعضو لصحيةا لةلحاا تتطلبها لتيا عةلسربا- جلةلعاا اتاجيتاالح عيدامو 	•

 جةلحاايدتحد من عةسا 24
 :تينيةولرايةعالراعيدامو 	•

أو طلب الخدمة- ياألول لتقييما في غضون سبعة أيام تقويمية من تاريخ اإلحالة
:لكنو ،للعضو لصحيةا لةلحاا تتطلبها لتيا عةلسربا- ياألول لتقييما بعد كيةسلو صحية مةخد أول

• ي،األول لتقييما بعد اًيميتقو اًومي 23 زويتجا ال عدمو في ر،بأك أواًامع 18 همرعماأ تبلغ نذيالءعضالأل

• ي،األول لتقييما بعد اًومي 21 زويتجا ال عدمو في ا،ًامع 18 عن همرعماأ تقل نذيالءعضالأل


من اًيميتقو اًومي 45زويتجا أال عىل ،للعضو لصحيةا لةلحاا تتطلبها لتيا عةلسربا ،ةلمستمرا كيةلسلوا لصحيةاديواعوم 	•

جةلحاايدتحد 
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 :لنفسيةاةألدويللنسبةبا
 ورفال عىل جةلحاا اححإل دىم تقييم 	•
:للعضو يضمن منيز ارإط ضمن كيةلسلوا لصحةا ئيخصاأ معًا،ريريسكذل إىل جةلحااتدع إذا د،وعم يدتحد 	•

عدم نفاد األدوية الالزمة 	
من اًيميتقو اًومي 30 زويتجا ال عدمو في لكنو الج،عال دءب قبل كيةلسلوا لصحيةا (ها)لتهحا جعاتر دمع	

 جةلحاايدتحد

 :لتبنيباالفواألط )DCS( الفاألط مةسال ةردائل نيةنولقاايةصاللوضعينلخااصشخالألكيةلسلوا لصحةا عيدامو
زويتجا ال عدمو في لكنو،كيةلسلوا لصحيةا لةلحاا ليهإ تشير ذيال منيلزااراإلط نغضو في- مجةلمدا يعةلسرا بةستجاالا 	•

 لهمنز من ادهعإب سيتم أو تم قد لطفلا أنب DCS ارطإخ بعد عةسا 72
•


 

 

خالل سبعة أيام تقويمية بعد اإلحالة أو طلب الحصول عىل خدمات الصحة السلوكية- ياألول لتقييما
ا بعد التقييم األوليًيميتقو اًومي 21 زويتجا أال عىل ة،ريريسال جةلحاا ليهاإ تشير لتيا منيةلزارُطاأل اللخ- ياألول عدلموا•
اًومي 21 من ولأطنتكو أال عىل ،لشخصاتجاحتياالاًقوف منيةلزارُطاأل اللخ- ةلمستمرا كيةلسلوا لصحةا اتدمخ•

جةلحاايدتحدمناًيميتقو

 )NEMT( ئةرلطاا غير لطبيةا االتحال في لنقلا
 دة،واح عةسا من كثربأ دهوعم قبل يصل أال عىل دد،حمال عدلموا في لعضوا يصل أن يجب
 .الجعال بعد دةواح عةسا من كثرأ للمنزا إىل لنقلا سيلةو لعضوا ينتظر أال يجبو

 (العافية فحوصات) العافية اتزيار خدمات
تصالفحوبا اًضأي سمىت ما) فيةلعاا اتارزي معظم تتضمنو اء،ضألعل (فيةلعااتصافحو) فيةلعاا اتارزي اتدمخ لخطةا تغطي ُ

تعتبر .اًطبي ةروريضال اتاحقلوال لصحيا ادواإلرش لصحيةا اتاربتواالخ يلجسدا لفحصاو لطبياخاريتال (يةلجسدا أوةدوريال

.فيةعا ةارزي بةبمثا اًامع 21 عن همرعماأ تقل نذيالءعضالأل )EPSDT( لمبكرا دوريال الجعوال لتشخيصاو لفحصا اتدمخ اتارزي

 ةجيدبصحةلتبقىئحنصا

 اءضاألعجميع

.رآخدوم بك اصخال PCP اتارزي إىل باذه • ً داوعم ددوح ئهلغاإل تصلا دد،حمال عدلموا في ءلمجيا من تتمكن لم إذا .ا ً 
 .بك اصخال PCP ااهإي يمنحك لتيا اداتاإلرش تبعا •
• ّ ً  ةاألدوي  صيللتو  ليةلصيدا  مجنابر  عىل  فتعر  أو  اده،فن  قبل  عليه  للحصوا  كرتذ  ا،يومي  طبيبك  لك  صفهو  ًدواء  لوتتنا  كنت  إذا

Mercy Care.  في  اءضاألع  تمابخد  لكتصاا  اللخ  من  ،لكمنز  إىل  ًا ديريب
 .رآخ شخص أي مع دواءال كرتشا ال •
• ً رواف ا ً قسط ذوخ ا صحًي ً .ينرلتماا ارسوم ومنال من ا ذاءغ اولنت
 .لاألق عىل وميال في تينمر ةشالفربا نكسناأ نظف •
. Arizonaةوالي في ونانقال هو ذاه .اناألم مزاح داءتارب قم •  

 ... لطفالأل فيةضاإ ئحنصا

 ةجيد صحة لأج من تحاللقاا إىل جةبحا هقةالمرا سن يوف رلصغاا الفاألط !ةمالزال تحاللقاا عىل طفلك لحصو من كدتأ •
 .به اصخال PCP مع دهوعم اءنأث ،طفلك تحالقا سجل معك صطحبأ .اضراألم من يدلعدا من تحمي اهوألن

سنوات ويبلغ طولهم أكثر  • يجب أن يركب األطفال والرضع في مقعد سيارة أو مقعد معزز مناسب ألعمارهم حتى يبلغوا  8
بوصات، في كل رحلة وفي جميع األوقات، هذا هو القانون في والية أقدام و 9  Arizona! من  4

• ً انناألس طبيب ةارزي ا امع 20 إىل امع سن من اءضاألع عىل فيجب .منتظابا انناألس طبيب عىل طفلك رضع من كدتأ

 .لسنةافي تينمر
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 للنساء الصحية عايةالر خدمات
 .سنة كل Mercy Care شبكة ضمن (OB/GYN) ءلنساا طبيب أو بهن اصخالةياألول يةعالرا لطبيب هبنيذ أنءللنسا لمهما من
أو اتالمع أي رظهو قبل تلمشكالا فكتشاا لهاخال من يمكنو رأة،مال بصحة يةللعنا مهم رأم بةلمطلوا تارختبالال علخضوفا
الجعالصففر ا،م مشكلة كهنا نتكا إن . ِتكحيا اذقإلن مهمة عيلشعاا ديثال يرتصوو حملرا عنق تارختبافا .ضللمر اضرأع

ودوج فيفحص عيلشعاا ديثال يرتصو اأم حملرانطاسر نينتعاِكنت إن ما فحص إىل حملرا عنق رختباافيهد .فضلأنستكو
 .ديثالنطاسر

،بعةمتتا ةاديعتصافحو )3( ثةثال بعد .اًجنسي تلنشيطااتاللسيدًايسنو حملرا عنق مسحةو حملرا ياخال اتاربتاخ رىُجت أن بد ال

 أوةياألول يةعالرا طبيب ةارزي Mercy Care اءضألع يمكن .لأقةربصو اتاربتاالخ اءرإجيمكن
OB/GYN لـ بعلتاا Mercy Care ةارزيلِحتجتا إن .حملرا عنق رختباا اءرإلج OB/GYN، ليتسأ أنِعليك فليس PCP عليه رضعال أو

اتدمخال ميمقد ليلدماستخدبا أو اتدمخال ميمقد ليلد في ءلنساا اضرأم اءبأط أو والدةال ئييخصاأ عىل رلعثواِيمكنك .قبلها

Find" يدتحدو www.MercyCareAZ.org عىل بويال عىل Mercy Care قعمو عىل لهخال من لبحثا يمكن ذيال a Provider" 
 (.اتدمخممقد عن لبحثا)

 تصليا .لطبيةاةرورضالتدع إن سن أييوف 40 سن بعد سنة كل منتظابا عيلشعاا ديثال يرتصو تصافحو اءرإج يمكنو
ئمةقا ينستجد .ةعاألش فقمر مع لفحصا عدمو حجزِيمكنك حينهاو ،عيلشعاا ديثال يرتصو فحص لطلبِبطبيبك

Mercy Care قعمو عىل أو مكنأ إن نفسه ليللدا في لبحثبا أوِبك اصخال اتدمخال ميمقد ليلد فيةعاألش مقسابأ
 .www.MercyCareAZ.org يرونتكاإلل

 السليمة للمرأة الوقائية عايةالر
 لصحيةا كللمشاا يدتحد ،ضللمر لخطرالوامع يدتحد هو لسليمةاةأللمر ئيةقالوا يةعاللر يةلسنوا ئيةقالواةارزيال من رضغال
 .لمختلفةا رضمال تلعمليا لخطرا لوامع منع أو لتقليلةروريضال لصحيةا ةلحياا نمط اداتع يزتعزو،ئمةلقاا كيةلسلوا /نيةلبدا

 ئيةقالوا يةعالرا اتدمخ إىل ةشرمبا ولوصال نيةمكابإ والدةال عند اثإنكتلمسجالا واتضعال أو اثاإلن من واتضعال تتمتع
 في كةرمشا مبلغ أيكهنا ليس .ةيأول يةعارممقد من ةالإح دونب Mercy Care شبكة ضمن ءنسا طبيب من اءحاألص ةايعور
 اتدمخ عىل للحصوا لككذ يمكن .لتغطيةبا لةلمشمواءللنسا ئيةقالوا يةعالرا اتدمخ عىل لللحصو رىأخ يفرمصا أو دادسال
 )3879.)TTY 711-624-800-1 أو 3000-263-602 قملرا عىل Mercy Care اءضأع تمابخد الصاالتب نيةلمجاا لنقلا

 ئيةقالوالصحيةايةعالراياامز
 قبل تلمشكالافكتشااتصالفحواهلهذ يمكن .رأةمال بصحة يةللعنا مهم رأم ةمستمر ةربصو اتاربتواالخ تصاللفحو علخضوا

 من ةايوقال عىل كيزلترا عدسيساو .فضلأ ئجبنتا تيسيأ لمبكرا الجعوال اضرألمل لتشخيصفا .ضللمر اضرأع أو اتالمع أيرظهو
 .ةلحياا ودةوج لصحةا تحسين من هوعوق قبل رضمال

 لسليمةاةأللمرئيةقالوايةعالرااتدمخفوص
اًمعمولصحةالتقييم ( ًاديُقَفتاًفحص)ًايجسداًفحص •

 ريريس ديث فحص •
(لمهنةا ييرمعا لضوأف ليةلحااتصياللتو اًقووف راألم يتطلب كما) ضللحو اًفحص •
 .لخطرا لواموع كعمر مع سبيتنا بما اتاربتواالخ اتوصحفوال تلتطعيماا ةوإدار جعةامر •
 لاألق عىل كذل يتضمن .لصحيةا طرلمخاا من لتقليلاو صحي ةحيا نمط عىل ظلحفاا عىل ةارشتواالس لفحصا يعمل •

:صبخصوةارشتواساًفحص
 لسليمةايةلتغذا	
 نيلبداطلنشاا	
 (BMI) لجسما كتلة شرمؤ اعفتار	
 هانإدم أو/و لتبغاطيتعا	
 اهانإدم  أو  لهاستعماا  اءةإس  أو  اتدرخمال  طيتعا	
 ابئتاالكفحص	
  ءلنساا  من  تمالمعلوا قستنطاا  جبتستو  لتيا ةرلمشوا  يمتقد  كذل  في  بما  ليلمنزا  لعنفاو  ادراألف  بين  لعنفا	

اوفخمال لجةلمعا ةموداع اًفيثقاسةحسا يقةبطرق،ابسال /ليلحااملةلمعاا وءوس لعنفانبشأهقينالمراو

 لمستقبليةاأو ليةلحاالصحيةاكللمشاامنهاغيرومةلسالانبشأليةلحاالصحيةا

http://www.MercyCareAZ.org
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ًاجنسي لمنتقلةا دوىعال	

 )HIV( يةلبشرا عةلمناا نقص روسيف	
 ةراألس  تنظيم اتدموخ تمامستلز	
 لمختلفةا لحملاترام بينو لحملا قبل لصحياةلحياا نمط قشةمنا كذل في بما ،لحملا قبل ما اتارشتاس	

 :كذل في بما
  •    

     
     
     
     
     
     
      

     



















يابجاإلنيخرلتاا

لجنسيةاتسارلمماا •

 .ليكلفوا حمض الكهتواس ئيةالغذاتلمكمالا دامختاس كذل في بما ة،ذيغتوال لحميةاو لصحيا وزنال •
ينرلتمااأو نيلبداطلنشاا •

لفمابصحةمهتماالا •

منةلمزا اضراألم ةإدار •

طفيةلعاالصحةا •

اوانجاريموال تليالكحواو فيينلكااو فةصولمواةاألدوي كذل في بما) اتدرخمال طيتعاو لتبغا خينتد •
 (رىاألخ اتدرخموال

لحملاترام بين بها صىلمواتالفترا •

•
 يافإض الجعأو/و تشخيص أو/و تقييم إىل جتحتا لتيا االتاإلح 

ًامع 26 إىل 11 سن من تاللعضو بهىوصوي )HPV( يلبشرا لحليميامورال روسيفحلقا AHCCCS مجنابر يغطي

 لسليمةاةأللمر ئيةقالوا يةعالرا اتدمخ عىل للحصوا كيفية ولحتمامعلو

 

.ا

.نيةمجا ةارزيالذهوهة،يائوق يةتفقد ةارزيلاًعدمو زيجواحءلنساا طبيب أوِبك اصخالةياألول يةعالرا بطبيب تصليا

 عيدالمواةدولج فيةعدلمساا
 عدمو يدتحد فيةعدمسا إىل جةبحا كنت إذا .ةياألول يةعالرا طبيب من فقةامو دون لسليمةا رأةمال يةعار اتدمخ إىل جينتحتا قد
أو 3000-263-602 قملرا عىل Mercy Care اءضأعتمابخد الصاالت جىفير ،طبيبك مع رآةمال لصحة يةلتفقداةارزيال

1-800-624-3879.)TTY 711( يةعالرا اتدمخ عىل لللحصو حةمتا عيدالموا حجزواًطبي ةروريضالتصيالللتو مدعال اتدمخ
 .لسليمةاةأللمرئيةقالوا

/EPSDT(األصحاء لألطفال التفقدية اتللزيار مشابهة) األطفال خدمات 
 لتصحيحاو الجعوال يةقاللو لطفالأل مخصص ملشا صحي مجنابر هو )EPSDT( لمبكرا دوريال الجعوال لتشخيصاو لفحصا
.اًامع 21 سن دون AHCCCS اءضألع كيةلسلواو يةلجسدا لصحيةا االتحال من (لتحسنا) لتحسيناو

 مجنابر من ينلمستفيداةعدمسا إىل ةافاإلضب،لصحيةا يةعالرادوارم إىل ولوصال بليةقاو فرتو نضما إىل ،EPSDT فيهد
Medicaid ليةبفعا دوارمال ذهه دامختاس في. 

 لطبيةا حيةلناا من مالزال الجعوال ،لمبكرالدختوال لتشخيصاوةياألول ةايوقال اللخ من ملةشا صحية يةعار EPSDT اتدمخمتقد
.اًامع 21 عن همرعماأ تقل نذيال AHCCCS اءضألع نيةلبداو كيةلسلوا لصحةا كلبمشا صةلخاا بعةلمتااةايعور

 اتارظنال دالبتواس لنظراو لفحصا اتدمخ عىل تشتمل نهاأ عىل EPSDT اتدمخ Medicaid ونانقديحد :اقطنوال دةموال لمبلغا
 رىاألخ ريدابتوال الجعوال لتشخيصا اتدموخ رىاألخ ةروريضال لصحيةا يةعالرا من كذل غيرو لسمعاو اننواألس اهالحوإص لطبيةا
 للتصحيح (ةلمتحدا اتواليال نيناقوةدونم من 42 اببال من (أ" )د1396 " لبندا) ليارلفيدا ونانقال من عيلفرا لبندا في ضحةلموا
 نتكا واءس،لفحصا اتدمخ اللخ من فهاكتشاا يتم لتيا االتحوال لعقليةاو يةلجسدا اضرواألم الالتتاالع من لتحسنا أو
 ليةفعاو لطبيةا ةرورضال رطش فبخال اءات،نثتواالس دلقيوا تنطبق ال .ال أم )AHCCCS( ملنظا ةواليال خطة جببمو ةمغطا اتدمخال
 EPSDT. اتدمخ عىل ،لكلفةا

 ضمن EPSDT في فةصولموا اتدمخوال تصالفحوا فةكا تتضمنو EPSDT ةارزيلةادفرم اءحاألص لطفالأل يةلتفقداةارزيال إن
 .انناألس طب تمالخد دوريال منيلزا دولجوال AHCCCS مجنابر
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 االتحوال الالتتاالع من لتحسنا أو لتصحيحا عىل تعمل لتيا اتدمخال عىل تشتمل ةلمغطاا EPSDT اتدمخ أنذاه يعنيو
 فئة ضمن اتدمخال ذهه تقع ماعند لفحصا عملية اللخ من فهاكتشاا يتم لتيا كيةلسلوا لصحةبا لمتعلقةاو يةلجسدا اضرواألم
 تحت ةلمغطاا اتدمخال تتضمن Medicaid. ونانق فيدلمحدا لنحوا عىل "لطبيةا ةعدللمسا" ةيامزواإلل ةارييتاالخ تلفئاا بين من

EPSDT خطة في ةمغطا تماكخد ةورذكم تكن لم وول حتى ليارلفيدا ونانقال في 29 التلفئاا اتدمخ فةكا AHCCCS بعةلتاا 
.لكلفةا حيث من لةفعاواًطبي ةروريض اتدمخال أن لماطا تهاساسياوادهواعوق AHCCCS نيناقو ة،واليلل

 ،لمستشفىا في جيينرلخااو خليينالدا ضىلمرا اتدمخ :تغطية عىل ،لحصرا ال للمثاا سبيل عىل ،EPSDT اتدمخ تشتمل
 ات،ارسممال تضالممرا اتدموخ لطبيعيةا داواةمالب متعلقةاتدموخ اءباألط اتدموخ ،لسينيةاةعواألش لمختبرااتدموخ

 ةزهواألج لطبيةا تمالمستلزاو ةزهواألج داتعموال كيةلسلوا لصحةا اتدموخ الجعال اتدموخ ان،ناألس طب اتدموخ ة،واألدوي
اتدمخال عىل اًضأي EPSDTاتدمخ تشتمل .ةراألس تنظيم اتدموخ لنقلا اتدموخ ات،ارظنوال يضيةلتعواو يميةلتقوا

 لمخصصةا اتدمخال عىل EPSDT اتدمخ تشتمل ال ك،ذلعوم .لطبيا لفحصا اتدموخ هيليةلتأاو ةيائوقوال لتشخيصيةا
 .لطبيةا التدختال من هاغير مع نةرلمقابا قليلة تكلفة ذات تعتبر ال لتيا أو لتجميليةا اضرألغل

 لطفالأل صحية اداتإرش
 يةلتفقداتصالفحواعدتساحيث(.تحاللقاا)تلتطعيمااتلقيويةلتفقداتصالفحوااءرإجارماألعمختلفمنالفاألطلجميعينبغي
منلكثيرامنتعالجراتقيوا،ًضريمطفلكيصبحأنقبلكللمشااافشتواكلطفلاصحةعىلظلحفااعىلاءحاألصلطفالأل

.ةجيدبصحة(هقةالمراسنيوف)لصغيراطفلكعىلظللحفاليةلتااارماألعفيلطفلكةياألوليةعالراممقدمعًاعدموددح.اضراألم

 والدةال يثحد •(EPSDTاتارزي ) اءحاألص لطفالأل يةلتفقدا تصالفحوا
 امأي    5إىل  3 •
 دواح شهر •

ً  اشهر  30و  24و  18و  15و  12و  9و  6و   4و  2 •
ا • ً امع 20 إىل 3 سن من ا ً  يسنو

(تحاللقاا   )DTaP(يكيلدا العسوال از،زكوال ،يافتيرلدا • )تلتطعيماا
  )Hib( ب وعنال من ليةلنزا ميةلمستدا•
 أ يائوبال لكبدا بلتهاا •
 ب يائوبال لكبدا بلتهاا •

 )HPV( •يلبشرا لحليميا مورال روسيف 
(Flu) انزنفلوألا•
)MMR(  نيةلماألالحصبةاوافكنوال ،لحصبةا •
 (ئيلسحااابهتاالل) يةلسحاا •
 (ويئرال ابهتاالل) يةئولرااتوركمال•
  )IPV(لنشطا غير الفاألط شلل •
  )RV(اروتال روسيف •
 )Tdap(يكيلداالعسوال يافتيرلداوسنولتيتاا •
 (اءمال دريج) قلحماا •

 اءحاألص لطفالأليةلتفقدااتارزيال هميةأ
 اتارزي عدتسا أن يمكن .امع كل يةتفقد اتارزي اءرإلج مذهأخ هو صحتهم عىل ظللحفا رقطاللضوأف ،لكمطفاأ بصحة نهتم

EPSDT الفاألط يةعارةارزي اءنأث .رضمال من الفاألط مةسال عىل ظلحفاا في (اءحاألص الفاألط فحص أوةارزي مثل) لمنتظمةا 
 طبيبه عىل ضهعر لضاألف من ،طفلك صحة عىل ظللحفاو .تارستفساا أي رحوط طفلك طبيب مع ثلتحدا يمكنك اء،حاألص
.ةجيد بصحة يتمتع طفلك انك إذا حتى اء،حاألص لطفالأل يةتفقد ةارزي فيًايسنو

 (تعالجرا)تلتطعيماا
 طفلكانكلوحتى،لطبيبادىلمنتظمبشلتلتطعيمااتلقيو(تصافحو)يةتفقداتارزيلصطحبهفا،طفلكبصحةنهتمنحن
 منالفاألطتلتطعيمااتقي.تعالجراتلقيهمنكدلتأاهيضلمرباةاباإلصمنطفلكيةلحمايقةطرفضلأإن.ةجيدبصحةيتمتع
تلتطعيماابعضجمعيمكنو.ةخطيراضرأمبةاباإلصمنطفلكتلتطعيمااتحميأنيمكنوً،محتمالًاارضاًرضم 16بـةاباإلص

.لطفلكليلتااعدلموافيتلتطعيماانبشألطبيباإىلثفتحد،سئلةأيكلدنتكاإذا.ةمالزاللتطعيماترامددعلتقليلاًمع
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 ةيامزاإلل/بهاصىلموااتاربتواالخاصرصالبللتسممضلتعراطرمخا
 اللخ اصرصالب لتسمما طرمخا ولح طفلك طبيب مع دثحوت .اصرصالب لتسمما من منمأ في طفلك أن من كدتأ
 ودوجرختباااءرإج يجب Arizona. ةوالي في مشكلة اصرصالب لتسمما يعد حيث ،لطفلك ليةلتاا اءحاألص الفاألط ةارزي
 لخطر ضةعر طفلك نيكو قد .لعمرا من مينعاو امع بين همرعماأ اوحرتتنذيال الفاألط لجميع دمال في اصرصال
 تفضل ة،ورطخال ليةعا منطقتك نتكا إذا ما فةلمعر .ةرلخطوا ليةعا منطقة في يعيش انك إذا اصرصالب لتسمما
 .https://www.azdhs.gov/gis/childhood-lead ةارزيب

دومي رضم إىل طفلك دم في اصرصال ؤديي أن يمكن ا،ًضريمويبد ال فقد ه،دم في اصرصالب لتسمما من نييعا طفلك انك إذا
مجنابر في طفلك ستسجل كنت إذا .طفلك دم لفحص اًُ عدمو ددوح طبيبك ةدبعيا تصلا .لجعاي لم إذا وتمال حتى أوةلحياا والط

Head Start، دمال في اصرصال رختباال خضع قد طفلك أن عىل ليلد يمتقد فيجب. 

 منها ةايوقال اءاتروإج لةلطفوا حلةمر في لسمنةا
 تلمشكال ضلتعرا خطر ادةوزي وزنالب تبطةلمرا اضرواألم لسمنةباةاباإلص إىل الفاألط جسم في وندهال كماتر ؤديي أن يمكن
ما فةلمعر اء،حاألص لطفالأل يةلتفقدا ةارزيال اللخ (BMI) لجسما كتلة شرمؤ بفحص ميقو طفلك طبيب أنب اًعلم ،ةخطير صحية
لطبيبا إىل ثلتحدا عليك يجب نهفإ ،طفلك وزن نبشأ اًقلق كنت إذا .هولوط جنسهو هلعمر لنسبةبا اًصحي طفلك وزن انك إذا

 يمكن ،لمستقبلا في صحية تلمشكال ضلتعرا خطر دزا ،لطفلا جسم كتلة شرمؤ تفعرا فكلما ،لطفلك لجسما كتلة شرمؤ نبشأ
 .اآلن صحية اتاريخذتخابا ئلتكلعاو لك طرلمخاا ذهه من لحدا

.اًمييو ترام )5( خمس اواترضخوال كهةلفاا اولنت •
لشخصيا ترلكمبيوا ةزهوأج يولفيدا ابعوأل نيولتلفزا كذل يشتمل) شةشا امأم وميال في )2( عتينسا من كثرأ تقض ال • ِ

 (.رىاألخ لةلمحمواةزهواألج يوحلوال
.اًمييو لاألق عىل )1( دةواح عةسا ةلمدًطنشا ارسم •
 .ئرلعصااوةازيغال اتروبشمال كذل في بما الة،حمال اتروبشمال بتشر ال •

 للفملصحيةايةعالراهميةأ
 ةلجيدا يةلعناا اداتعأتبد !ةلسعيدا تمابتساالبا مليئة ةحيا إىل لةلطفوا حلةمر في لفما بصحة لصحيحةا يةلعناا ؤديت أن يمكن
ما اًلبغا .له ةّنِس أول رظهو عند انناألس طبيب عند لطفلك األول عدلموا نيكو أن يجب .ةلمبكرا لةلطفوا حلةمر في انناألسب
ةعاألش انناألس اتارزي تشمل قد .شهرأ ستة كلًادوري انناألس طبيب إىل طفلك صطحبا ك،ذل بعد .سنة عمر في كذل نيكو

ةجيد اداتععتبابا أتبد أن اًدأبًامبكر ليس .بللتسر نعةلماا وادموال ،لتنظيفا تعملياو وات،شحوال د،ايورلفال الءوط ،لسينيةا

 :لبسيطةاواتطخال ذهه تبعا .انناألسب يةللعنا
 .تفهها مرقو انناألس طبيب سمبا حتفظا •
.ينبشهرقبلهامنتظمةعيدامودِّحد •
 .دكوعم إىل صيلةتو يكلد أن من كدتأ •
 .دكوعم إىل دلمحداتوقال في ولوصال اولح •
 .انناألس طبيب ادةيع إىل ابذهال عند معك بك صةلخاا لعضوا يفتعر قةبطا ارضإح من كدتأ •
 .ممكن توق رعأس في انناألس طبيب ةدبعيا تصلفا دك،وعم اءغإل من بد ال انك إذا •

أو 3000-263-602 مرق عىل اءضاألع تمابخد تصلا؟صيلةتو تيبتر أو اننأس طبيب عىل رللعثو ةعدلمساا يدتر هل
1-800-624-3879  .)TTY 711( 

 انناألس ستسو من ةايوقال اءاترإج
من األوىل عةلمجموا أن من غملرا عىل .يللطوا دىمال عىل انناألس لصحة اًمهمًارأم تنظيفهاو طفلك نسنابأ يةلعناا تعتبر
 نتكو أن في كذل يتسبب .هاعدمو قبل طهاسقو في انناألس ستسو يتسبب أن يمكن ،ستسقط (لطفلا اننأس) انناألس
 مسحيا .لطفلك األوىل انناألس رظهو قبل حتى انناألسب ميةليوا يةلعناا أتبد أن يجب .نهامكا غير يوف جةمعو ةمدائال انناألس
لطفالأل عمةنا اننأس اةرشفماستخدبا فقبر للثةا تنظيف اًضأي يمكنك .طبةرو نظيفة اشش أو شقما بقطعة اًمييو طفلك لثة

 عىل ةشالفربا غسلها ياولح،طفلك اننأس جميع رظهو عندو .ءلمابا للثةاو انناألس غسليا األوىل، انناألس رظهو دبمجر .اءموال
توقال إن .مبكر توق في لخيطا ماستخدبا نهمسناأ تنظيف عىل ادونتعي الفاألط جعل اًضأي لمهما من .اًمييو تينمر لاألق
عىل لللحصو نكسناأ طبيب إىل ثتحد .جنب إىلًجنبا لنموا في )2( نسنتا أتبد ماعند هو لخيطبا لتنظيفا ءلبد سبلمناا

 .لخيطباةلصغيراانناألس تنظيفنبشأةرلمشوا

https://www.azdhs.gov/gis/childhood-lead
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 األمومة خدمات
 ةدوريال يةعالرا اتدموخ ئيةقالوا اتدمخال إىل شرمبا ولوص نيةمكاإ والدةال عند اثإنكتلمسجالا واتضعال أو واتضعال دىل

 ة،يأول يةعارممقد منةالإح دون ينقدلمتعاا شبكة فيةوماألم يةعارممقد أو ئينسا طبيب من

التابقتضاممر أو OB/GYN طبيب رختياال بنا الصاالت جىيرً،مالحاِكنت إذا .صةخا يةعالر مللحاا رأةمالجتحتا حيث
ًً .تمالمعلوا من لكثيرا عىل ييحتو لحملباصاخا كتيبا يضاأ لك سلنر وفس .ممكن توق ربأق في ،تخصامر

ةرورضالب ليس .يةعالرا لتلقي Mercy Care لخطة بعلتااءلنساا اضرأم طبيب أو والدةال ئيخصاأ إىل ةشرمبا ابذهال يمكنك
اضرأم طبيب ىلسيتو .ئيلنساا لتخصصا غير في لك تينيةولرا يةعالرا بك اصخال PCP ىلسيتوً.أوال هؤالس أو PCP جعةامر
لمعنيا PCP ةياالول يةعالرا طبيب هو نليكو ءنسا اضرأم طبيب رختياا يمكنك نهفإ ك،ذل تفضلينِكنت إذا .حملك يةعار ءلنساا

اءرإلجِبك اصخالةياألول يةعالراممقد مع عدمو يدتحد يمكنك ل،امحكأن من ةكدمتأ نيتكو لم إذا .لحملاةفتر اللخ لتكبحا

 في كةرمشا مبلغ أيكهنا ليس Mercy Care. اءضأعتمابخد تصليفا د،وعم يدلتحد ةعدلمساا إىل جةبحا كنت إذا .حمل رختباا
 .لتغطيةبا لةلمشموالحملبا لمتعلقةا اتدمخال بلمقا رىأخ ومرس أو دادسال

حيث ،حملك اللخ والدةلل بقةلساا يةعالرا اتارزي سمبا رفُعت،للطبيب ةمبكرو منتظمة اتارزي بعمل ميتقو أن لمهما من

 يمكنناو .تليها يتوال والدةال تسبق لتيا ددةحمال اتارزيال بجميع امزتاالل من ديأكت ذا،ل .طفلك ىلوع عليك لنفعبا كذل دسيعو
 اءضأعتمابخد تصليا .لاألق عىل امأي )3( ثةثال قبل جلةلعاا غير عيداللمو التواصمال دادإع يجب .طبيبك عدمو إىل صيلكتو

.Mercy Care 

 دزاإلي(/HIV) يةلبشرا عةلمناا نقص روسيوف لحملا فحص
ودوج دمع من كدلتأبا ضةلممرا أو لطبيبامسيقو ،طبيبك مع لك ةارزي أول اللخ ملكا لفحص فستخضعينً،مالحاِكنت إذا
 عيةلطوا دزاإلي /يةلبشرا عةلمناا نقص روسيفرختباا اتدمخ فرتتوو،لجنسيا الصاالت يقطر عن تنتقل لتيا اضراألم من أي
عةلمناا نقص روسيف أو اًجنسي لةلمنقوا اضراألم من ألي لنسبةبا بيةيجاإ اربتاالخ نتيجة تظهر إذا .عليك تكلفة أي دون ةريسوال

 انك كلما .لتغطيةبا لمشمو الجعوال م،الز الجع وأي يةرستشاا اتدمخ عىل للحصوا في تكعدمسا لطبيبك يمكن ،يةلبشرا
لنتقاا منع في عديسا أن لمبكرا جللعال يمكن .كثرأًالفعا دواءال ثيرتأ نيكو ،ًامبكر هالجوع HIV دزاإلي سوبفير ةاباإلص تشخيص

 أن HIV دزاإلي ضبمر بينلمصاا الفاألط عديسا أن يمكن ةمبكر حلةمر في ةاألدوي اولنت أن كما .طفلك إىل HIV دزاإلي روسيف
.كثرأ صحية ةبحيا ايتمتعوو ولأطٍقتلوايعيشو

 لحملاعيدالمومنيةلزاراألط
دة،يج بصحةِكأن ينتشعر كنت لو حتى ،حملك ةفتر اللخ لصحيةا يةعالرا ميمقدو طبيبك إىل ابذهالبِكراستمرا لمهما من
ةياالول يةعالرا طبيب عدستسا نهاأ كما ،ِطفلكوِحملك مةسال في كعدتسا أن يمكن والدةال قبل ما ةلفتر لمنتظمةا يةعالرفا

.ثهاوحد قبل منعهاو صحية مشكلة أي يدتحد عىلِبك اصخال

 :ليةلتاا منيةلزاراألط ضمن عدمو يدتحد نكمكابإ نيكو أن يجب

لطبيباِيفحصك أن يجب 12: وعباألس حتى األول وعباألس من أو ث،الثال حتى األول لشهرا من لحملا من األول لثلثا 	•


.بهِلكتصاا مناًيميتقو اًومي 14 اللخ
لطبيباِيفحصك أن يجب 27: وعباألس حتى 13 وعباألس أو ادس،سال حتى عابرال لشهرا من لحملا من نيلثاا لثلثا 	•

.بهِلكتصاا من يميةتقو امأي )7( سبعة اللخ

لطبيباِيفحصك أن يجب 40: وعباألس حتى 28 وعباألس من أو ع،استال حتى بعلساا لشهرا من لحملا من لثلثاا لثلثا 	•


.بهِلكتصاا من عمل امأي )3( ثةثال اللخ
طرلمخاا يدتحد من عمل امأي ثةثال )3( زوتتجا وال ةلعضوا صحة تتطلبه لما اًقوف ةويأول ةرلخطوا ليةعا لحملا االتحل 	•

وارئطلةحا ودوج لةحا فيًاورفأوةوماألم يةعارممقد أو قدلمتعاا قبل من ليةلعاا

 :هو لحملا اتارزيل ئعلشاا عيدالموا دولج إنف األوىل، كتارزي بعد
 لاألق عىل بيعساأ )4( ةعأرب كل ةارزي 28: إىل 4 من عياباألس 	•
 لاألق عىل )2( عينسبوأ كلةارزي 36: إىل 29 من عياباألس 	•
 لاألق عىل وعبأس كلةارزي 40: إىل 37 من عياباألس 	•

http://www.MercyCareAZ.org
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 أو لكتصاا من عمل امأي )3( ثةثال اللخ طبيبك عىل رضعال فعليك ،بحملك متعلقة مشكلة من نينتعا بمار كأن ينتعتقد كنت إذا
.هاحدلو ئهاختفاا يتنتظر ال .اضراألع ذهه من أيبِتشعر إذا ورفال عىلِبطبيبك تصليا . ًارئاطراألم انك إذا ةشرمبا

 لمهبلا من هلمياانسيال أو دم أو اتازرإف أي 	•
 لبسيطاولقليلالظهرامأل 	•
 (يةلشهرا ةدورال توق يصيبك ذيال لتشنجا) يةلشهراةدورالتوق باقتربارلشعوا 	•
(سفلأل لجنينا ضغط مثل) وضحال في بضغط رلشعوا 	•

ُ	ُ (لةلحااذهه في به بينصاتال أو الهاإلسب بينصاتقد) ةلمعدا في تلتقلصاا 	•
 عةسا منكثرأل تستمرلتيالمنتظمةا تلتقلصاا 	•

 األوىل ةارزيال
 خاريت عن دثحتوال نيبدرختباأاءرإجب طبيبك مقيا لفحصاذاه يشملو .ملكا فحص يكلد نسيكو األوىل، كتارزي في 	•

من أي ودوج دمع مناًضأي كدلتأا سيتم .دموال لللبو تينيةولرا اتاربتاالخ اءرإجب ضةلممرا أو لطبيبامسيقو .صحتك
 .لجنسيا الصاالت يقطر عن تنتقل لتيا اضراألم أو يةلمعدا اضراألم

 .األوىل كتارزي في ضةلممرا بلةلقاا أو طبيبك ريبأخ دواء، أي لينوتتنا كنت إذا 	•

 ةجيدبصحةءللبقاملاللحوئحنصا
 انك إذا .بلةلقاا ضةلممرا أو ئيةلنساا لصحةبا اصخال طبيبك قبل من ادمقالكعدبمو كالغإب سيتم ،حملك ةفتر اللخ 	•

 في رآخ عدمو يدتحدو عدلموا اءغإلل بهم تتصلي أن من ديأكت د،وعمال اءغإل إىل جينتحتاورلحضوا من يمنعكما كهنا
 .ةجيد صحة فيءلبقاا لطفلكو لك يتسنى حتى دكيواعم عىل ظلحفاا لمهما فمن .ممكن توق ربأق

 عىل ةعدللمسا هاللوخ لحملا قبل (والدةال قبل ما تمينافيتا في عليه رلعثوا يمكن) ليكلفوا حمض اولنت عليك يجب ذال 	•
اتدمخممقدِلك صفهاو لتيا والدةال قبل ما تمينافيتا ليوتنا .كيلشوا لحبلاو اغدمال في لخلقيةابلعيوبا ةاباإلص منع

دون ةأدوي أي اولنت عن قفيتتو وال . ِنفسك ءتلقا من رىأخ تمينافيتا أي ليوتتنا ال لكنو،بهاِاكأوص أو لصحيةا يةعالرا

.ِطبيبكمعثلتحدا
ةأللمر لحملا اءنأث في تلمشكالا من يدلعدا لطبيةا غير قيرلعقاا طيتعاوتليالكحوا ربوش خينلتدابِّيسب أن يمكن 	•

 عند )NAS( دييولال اعنتاالم مةزمتال ثتحد .ضيعلرا وتوم ،لخلقيةا وبيعوال ا،هألوان بقةلساا والدةال مثل ،طفلهاو
 كما .والدةال بعد لجسما من اتدرخمالرأثبنسحاا حلةبمر طفلها يمر دوق .حملها اللخ معينة اتدرخم رأةمال طيتعا

 نيةفيوألا وادمال عدتسا إذ .لحملا اللخ نيةفيوألا وادمال رأةماللوتتنا ماعند دييولال اعنتاالم مةزمتال ثتحد أن يمكن
لينوتتنا كنت إذا ليدلتوا طب اتدمخممقد ريبأخ .حةاجر أوةابإص بعد لطبيباِلك يصفها ماًادةوع اآلالم، ةالإز عىل

ُ وزنب NASمةزبمتال ودونولمال الفاألط ابصي أن لمحتملا من .رآخ طبيبلك صفهو إذا حتى ماألل لتخفيفًدواء ُِ

مينتستخد أو خنينتد أو ول،حكال بينتشروًمالحا كنت إذا .تلتشنجااو يةلتغذاو لتنفسا في كلمشاو منخفض والدة

 محلي جيعال كزمر منةعدلمساا طلب أو طبيبك معثلتحدا منيكدفتأ ،نيةفيوأةأدوي لينوتتنا أو وارعشال اتدرخم
تمابخد تصليا،مشكلتك ولح بلةلقاا ضةلممرا أو لطبيبا اىل ثلتحدبا حةالربا ينتشعر الِكنت إذا .العاإلق قبل

 .ةعدلمساا عىل لللحصو ،Mercy Care في اءضاألع
 مع ثيتحد .اءضاألع عىل تكلفة أي دون من دروسال ذهه فرتتوو .طفلك ووالدة حملك في والدةال دروس كتفيد أن يمكن 	•

 .طفلك والدة عملية بها تتم وفس لتيا لمستشفىبا الصاالت اللخ من أو دروسال ذهه نبشأ بلةلقاا ضةلممرا أو طبيبك

 ضلمخاا
 .911 قملربا تصليفا ،لمستشفىا إىل نقل سيلةلو جةبحا كنتو اض،خمال حلةمر في كنت إذا

 والدةال بعد ما
 عدمو يدتحد عليك ينبغي ..والدةال بعد ما ةارزيل ،ئيةلنساا لصحةبا اصخال طبيبك جعةابمر ميتقو أن لمهما من ،طفلك والدة بعد
ذهه اللخ رةم من كثرأكرحضو طبيبك منك يطلب قد انياألح بعض في .طفلك والدة من اًوعبأس 12-1 اللخ والدةال بعد ةارزي
 أي عىل ةابواإلج ةلفترا هلهذ حبةلمصاا عرلمشااو فواطعال قشةلمنا كذلوك ،جيد بشكل تسير اءكفش عملية أن من كدللتأ ةلفترا

 .بك صةلخاا سئلةألا من

 في بما) بك اصخال اتدمخالممقد مع تمالمستلزاو اتدمخوال ةراألس تنظيم اتاريخ قشةمنا يضاأ يمكنك ة،ارزيال ذهه في
ذيال وبلاألسب لمتعلقا اررقال ذأخِيمكنك ثم (.والدةال بعد ةشرمبا مةلمستخدا للمفعوا يلةطو لعكسيةا لحملا منع لائوس كذل
ةعدلمساا إىل جةبحاِكنت إذا .دكيواعم جميع عىل ظلحفاا لمهما من .رىأخ رةم للحمل ةمستعد نينتكو لحين تكجاحتياا سبينا

 Mercy Care. اءضأع تمابخد تصليفا والدة،ال بعد عدمو يدتحد عىل
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بعد سنة إىل تصل دةم اللخ اتالمعال ذههثتحد أن يمكن .ورفال عىل بطبيبك الصاالتِعليك يجب نهبأ يرتحذ اتالمع يلي فيما
 :طفلك والدة
توقال رورمباًوءس دادزي أو زوليال ذيال داعصال •
 اءماإلغ أو دوارال •
 طفلك أو نفسك ذاءإينبشأ اركأف •
 كبصر عىل أتطر تاتغيير •
 ىلأعأو يتنهافهر 100.4 رةارح ةدرجب لحمىا •
 عةبسر لقلبا نخفقا أو لتنفسا في بةصعو •
 درصال في مأل •
 نغثيا أو/و لبطنا في ادحمأل •
 (عةسا/دةواح صحية طةفو من كثرأ) ثقيل يفنز •
 كاعذر أو قكسا فيمأل أو اررماح أو يدشد رموت •

ِكنتِنكبأهاربإخ من ديأكت .بطبيبك تصليفا ،ًاخطير انك إذا مما ةكدمتأ غير أو،صحيح غير ما يءشكهنا أنب ينتشعرِكنت إذا

.911 قملربا تصليفا ة،ئارط طبية لةحاِيكلد نتكا إذا .ضيلمااامعال فيًمالحا

 )PPD( والدةال بعد ما بكتئاا
فسيتعين ادة،تعمال ميةليواِنشطتكأ سةرمما في تلمشكالاِلك بِّيسب أو اًيدشد انوك ،يلةطو ةلمد نلحزباِكرشعو ستمرا إذا

بكتئاا .رآخ يءشأو )PPD( والدةال بعد ما بكتئاا بسبب كاضرأع نتكا إذا ما طبيبك سيكتشفو .ورفال عىل لطبيباةارزيِعليك

 كنت إذا .يتحسن حتى الجع إىل جيحتا رضم هو بل .تكبيهتر لم أو تكبتيهرا يءش سببه فليس ".بةلكآا" من كثرأ هو والدةال بعد ما
 حتى يتنتظر ال .ورفال عىل ضةلممرا أو طبيبك مع صليافتو ،للقلق ةلمثيراكاركأفنبشأ اصخاألش دأح مع ثلتحدا إىل جةبحا

 جةبحا كنت إذا .طبيبك من ةالإح إىل جةبحا لستو .كيةلسلوا لصحةا اتدمخ تلقي لككذ يمكنكو .ةعدلمساا عىل تحصلي
أو 3000-263-602 مرق عىل اءضاألع اتدمخمعلواصتالىُرجي،كيةلسلوا لصحةا اتدمخ عىل للحصوافيةعدمسا إىل

)TTY 711( 1-800-624-3879. 911 عىل الصاالت جىير وارئ،طال االتح لجميع. 

والدةال عنددلوللمواًجدلمنخفضا/لمنخفضاوزنال
ًُِِ  حملهن  اللخ  اءباألط  ةارزيب  تهممهاأ متقو  نذيال  الفاألطف ،طفلك  صحةو لصحتك  اجد  مهمة  والدةال  قبل  لمنتظمةا  اتارزيال  عدت
 يقةطر  فضلأ  هو بك  اصخال ءلنساا  طبيب  ةارزيف .مللحا ةدم نفويستوو  صحي  وزنوب  ةجيد  بصحة  حاألرج  عىل  دونولي

  وزن  اضفخوان  ةلمبكرا  والدةال  منع  في  لمنتظمةا  والدةال  قبل  ما  اتارزي  عدتسا  أن  يمكن .صحية  ةحيا  دءب  عىل  طفلك  يعدلتسا
 .والدةال  عند  الفاألط

ََُِّ

 يةلقيصراوالدةال/ارييتاالخضلمخاايضبتحرتبطةلمراطرلمخاا

،هانمو حلةمر في ئيسيةلرااءضاألع لزاتال إذ،لحملا من لاألق عىل اًوعبأس 39 هو هوالدت قبل للنمو لطفلا جهيحتا ذيال توقال


من كدللتأ حملك ةفتر كمليت أن لمهما من .لبلعاو لمصا لطفلا يتعلم كما ان،واألذن نلعيناا تنموو د،بكوال ئتينلراو اغدمال مثل ُ

،طبية جةحا دون من اًوعبأس 39 رورم قبل ضلمخاا يضتحر أو يةقيصر حةاجر عدمو يدتحد يمثل دوق .ملةكا ةربصو طفلك نمو

اولنت في بةلصعواو ،لتنفسا في تمشكال ضلمخاا يضتحر طرمخا بعض نَّتتضم ،للطفل لنسبةبا .طفلك ىلوع عليك ةرخطو
ُّ دوىعالبةاباإلص في يةلقيصرا حةالجرا طرمخا بعض تتمثل ك،ل لنسبةباو .نقاليربا ةابواإلص وك،لسوال ملتعلاتمشكالو ام،عطال

لصحتك لطبيةا حيةلناا من ًاروريض يةلقيصرا والدةال أوضلمخاا يضتحر نيكوًاانيأح .ادح يفنز في يتسبب حملرا في تهتكو

.ًامبكر والدةلل طبية ةرورض كهنا نتكا إذاِمعك لطبيبا ثسيتحدو .طفلك صحةو

 لصحيالحملائحنصا

معظم تكتسب .لحملا ةفتر اللخ هادتزي عليك يتعين ذيال وزنال رابمقد اصخال طبيبك كسيخبر :لصحيا لواألك يةلتغذا

ماأله لعنصراو .طفلك ىلوع عليك رلضربااًجد لقليلا أو لكثيرا وزنالبكتسااديعو أن يمكنوً،الرط 35 إىل 25 يوالحءلنساا

اولنتنَّيتضم ةحيا وبلأس اعِّباتبكذل يتعلق بل .دىمال ةقصير تارّلتغيبا يتعلق ال عليه اظفحوال صحي وزن إىل لصوللو

رقطال ولحِطبيبك مع ثيَّفتحد ه،ادتزي أو وزنال نقص من نينتعا كنت إذا .لمنتظمةا نيةلبدا نشطةألاةارسموم صحي مطعا
منها ليكنو ل،األق عىل لوائسال من وابأك 10 اًمييو ليوتنا .لحملا قبل عليه اظفحوال لصحيا وزنال إىل لصوللو ةمالزال

كل ةكبير اتبوج )3( الثث اولنت مناًلدوب .لصحيةا ئيسيةلرا اتبوجوال لخفيفةا اتبوجال ليوتنا .اءمال من وابأك )8( نيةثما
قليلة أو مةمنعد طعمةألا اولنت عن يبتعدا .ةصغير خفيفة اتبووج ئيسيةر اتبوج )6( ست أو )5( خمس اولنت بيجر وم،ي ِّ
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أو يءنال لبيضاو ارحموال لنيئةا اكماألس مثل ون،رضمتِطفلك أوِتأنِتجعلك قد لتيا طعمةألا عن يبتعدا .ئيةالغذا لقيمةا
.ةلمبسترا غير ئرلعصااو لمبسترا غير لحليباوةلمتحدا اتواليال في علمصنوا غير لجبناو ريطال لجبناواًجيد خلمطبوا غير

نيلبداطلنشاا وعن تغيير إىل ينتضطر قد لكنو ل،امحِكألن نيةلبدا نشطةألا جميع عن قفلتواِعليك ليس :نيلبدا طلنشاا

. ِلكناآلم نيلبداطلنشااىمستو ولحِطبيبك إىل ثيتحدوه،ب مينتقو ذيال

ةاصوخ ك،ل لنسبةبا ةدلمعتااتالفترا من كبرأمللنو ةاجوح يدشد بتعب ينتشعر قد :ومنال من رواف قسط عىل للحصوا

 .حملك من األوىل )3( ثةلثالارلشهوا في

	روسيوف اًجنسي لةلمنقوا دوىعال االتحرختباا اءرإج عىل ملحا رأةام كلِّعنشج :اًجنسي لمنتقلةا دوىعال ( HIVروسيفال

. ِلك لنسبةبا نيةمجا اتاربتاالخ ذهه .اتاربتاالخ ذهه اءرإج كيفية ولحِطبيبك يستشيرا (.دزاإلي ضبمر ةاباإلص بِّيسب ذيال
في تكعدمسا طبيبك يستطيع ،يةلبشرا عةلمناا نقص روسيف أو اًجنسي لةلمنقوا ىوللعد بيةيجاإ كرختباا نتيجة نتكا وإذا
 .لتغطيةبا لمشمو الجعوال .زمال الجع وأي ةاريشتاالس اتدمخال عىل للحصوا

	نينتكوماعند .نيةلبداوطفيةلعاالصحتكلنسبةباهميةأاًمييولينهاوتتنالتيافةصولمواةاألدوي تمثل :فةصولمواةاألدوي

ليوتنا (.ب مينفيتا) ليكلفوا حمضو نةّمعي تمينافيتا عىل للحصوا مثل كبرأةعدمسا إىل جيحتا كجسد إنفً،مالحا

رىأخ تمينافيتا أي ليوتتنا ال لكنو،بهاِاكأوص أو لصحيةا يةعالرا اتدمخممقدِلك صفهاو لتيا والدةال قبل ما تمينافيتا

.ِطبيبك مع ثلتحدا دون ةأدوي أي اولنت عن قفيتتو وال . ِنفسك ءتلقا من

اًصعبًارأم اتدرخمال طيتعاو ليةلكحوا وادمال ربوش خينلتدا عن العاإلق نيكو قد :طرلمخابا فةلمحفوا تكيالسلوا،

تليالكحوا ربوش خينلتدا يتسبب أن لممكنا من حيث . ِطفلك يةلحما بها ملقيااِيمكنك لتيا اءياألش فضلأ ذهه لكنو

 اةووف لخلقيةا وبيعوال ةلمبكرا والدةال مثل ،طفلهاو ألمل لحملااءنأثتلمشكالا من يدلعدا دوثح في اتدرخمال طيتعاو
ديأكت .ةعدلمساا طلبيفا ات،درخمال طيتعا أو خينلتدا أوتليالكحوا ربش عن قفلتواِيمكنك والًمالحا كنت إذا .ضيعلرا

أو لطبيبا اىل ثلتحدبا حةالربا ينتشعر الِكنت إذا .محلي الجعكزمر من ةعدلمساا طلب أوِطبيبك إىل ثلتحدا من
 .ةعدلمساا عىل لللحصو ،Mercy Care في اءضاألع تمابخد تصليا،مشكلتك ولح بلةلقاا ضةلممرا

 اصرصالب للتسمم لطفلاو األم ضتعر طرمخا

في لحملا اللخصصاللر ضلتعرا يتسبب دوق .وادموال تلمنتجاا من يدلعدا لصنع مهاستخدا يمكن امسنمعد اصرصال 

العتاب عن تجةنا لةحا هو اصرصالب لتسمما .لنموا في اتريأخوت والدةال عند لمنخفضا وزنوال عدلموا قبل والدةوال اضهاإلج 

لهمطفاأ إىل هينقلو أن يمكنو ل،وامحال اءسنوال لغينلبااو الفاألط عىل اصرصالب لتسمما ثريؤ أن يمكن .قهستنشااأو اصرصال 

ونغالبوال الفاألط ويبد قد .لةبسهو اصرصال تمتص مهمجساأ ألن للخطر ضةعر رثاألك هم رلصغاا الفاألط .بعد دواولي لمنذيال 

االتح من يدلعدفا الج،عال إىل جةبحا ونالزي ال لكن رض،مال اتالمع عليهم تظهر وال ةجيد بصحة اصرصالب لتسممبا نبولمصاا 

اءرإجِطبيبك من تطلبي أن هي اصرصالب لتسمما عن للكشف دةيوحال يقةلطرا .جهاعال أو تشخيصها يتم ال اصرصالب لتسمما


.بسيط دم فحص 


)SIDS( جئلمفااعرضال وتم مةزمتال

.ةهرظا اببأس دونوب ةفجأ ضيعلرا وتم هي )SIDS( جئلمفااعرضال وتم مةزمتال .اًمدائ مللنو هظهر عىلِطفلك ضعي

عىلِطفلك ضعي .جئلمفااعرضال وتم مةزمتال بسبب ةفاللو لأق صةبفر مللنو همرظهو عىل نضعويو نذيال الفاألط يحظىو


كذل غير أو لغنمادجلو أو ئيةما ةّرِأس أوةلمحشوا اتوانيحال لعب أو شةمنفو دائوس أو طينبطا ميتستخد ال .مللنو بتثا سطح

.طفلك يرسر في عمةلناايرلسرا غطيةأ من 


نوم عرضال الفواألط والدةال بعد أوتضعالمرا أو،ملاللحو فرمتو مجتمعي ردوم هي )WIC( الفواألط عرضوال ءلنساا مجنابر 

.لصحيةايةلتغذا ولحتماللمعلو ًادرصوم،لطبيعيةاةاعرضوال ذاءغال ولح تثقيفي مجنابراًضأيووه وات،نس 5من لأق بعمر هم

WIC مجنابر في تكالمشتراءلنساا نجبت WIC. مجنابر في ءلنساا لجميع ةفرلمتواةياساألس اتدمخال دىإح انراألق ةرمشو عدت ُُ


اءنأث في WIC مجنابر في تكالمشتراءلنساا تحظى دوق ا،هألوان بقةلساا والدةال االتح ددع يقلو والدةال عند فضلأ نهمزوًاالفأط

"لمجتمعيةا دوارمال" قسم عجرا ،تمالمعلوا من يدلمز .حملهم لعمر لنسبةبا رلصغاا الفاألط والدة االتح من لأق دبعد لحملا 

Mercy Care. في اءضاألع تمابخد تصلا أو ليللداذاه خلف في 
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 (HIV) البشرية المناعة نقص فيروس فحص
 فةلكا اصخال عيلطوا HIV فحص اتدمخفرتتو .دزاإلي رضم يسبب ذيال روسيفال هو )HIV( يةلبشرا عةلمناا نقص روسيف
دواءال ثيرتأ نيكو ،ًامبكر هالجوع HIV دزاإلي سوبفير ةاباإلص تشخيص انك كلما .الجعال أو لفحصا بلمقا تكلفة دونب اء،ضاألع

في تكعدمسا لطبيبك اًضأي يمكن .بك اصخالءلنساا طبيب أوةياألول يةعالراممقد من لفحصا اءرإج طلبِيمكنك .كثرأًالفعا
 .بيةيجاإ تهمارختباانتيجة نتكو نذيالءعضالألحةمتاةارشتاالس .الجعال تلقي

 ةاألسر تنظيم خدمات
Aetna Medicaid كةشر ىلتتو Administrators LLC ةياألول يةعالراممقد إىل ثيتحد .ةراألس تنظيم اتدموخ تمامستلز ةإدار 
ذهه تغطية تتمو .ةراألس تنظيم اتدمخ أوتمامستلز يخص ما في ةعدمسا إىلِحتجتا إذا ،ليدلتوا طبيب أو بك اصخال
قبل ةالإح أي عىل لللحصو جةبحاِلست .ابجاإلن واتنس في اثواإلن ورذكال من ءعضالأل فرتتووًانمجا اتدمخوال تمالمستلزا

ذهه ضمن نيكو القدأو Mercy Care شبكة فيٌدرجممةلخداممقد نيكودوق .ةراألس لتنظيم لك سبمنا اتدمخ ممقد رختياا
 منعو صحية االتح أي يدتحد في بك اصخال اتدمخالممقد ةراألس تنظيم عيدالمو رلحضوبا مكالتزا عديسا حيث .لشبكةا
 .ثهاوحدقبلكللمشاا

 اتدمخال تتضمن .ةراألس بتنظيم متعلقة ةعدلمسا جةبحا كنت إذا بك اصخال ليدلتوا ئيخصاأ أو ةياألول يةعالرا ممقد مع ثيتحد
 :يليمالتغطيةبالةلمشمواتمالمستلزاو

 لحملا منع ولح ادواإلرش لطبيعيا رياألس لتنظيما 	•
 لحملا منع بحبو 	•
سمبا اًضأي روفعموال ،mifepristone) لمحميا غير علجماا بعد عةسا 72 نغضو في ئةرلطاا يةلفموا لحملاعوانم 	•

Mifeprex أو RU-486 علجماا بعد ئةرلطاا يةلفموا لحملاعوانم من ليس)، 
لحقنباةعطاُلمالحملاعوانم 	•

 (IUD) لحملا لمنع حميةلرالائوسال 	•
 )LARC( داألم يلةطو لعكسيةا لحملا منع لائوس 	•
 )IPLARC(  مهااستخدا عن جعالترا يمكن لتياةشرمبا والدةال بعد لما للمفعوا يلةطو لحملا منع لائوس 	•
 لمهبليةاتلحلقاا 	•
 (لجلدا تحت ةزروعمال) لجلدا تحت زرعلل بلةلقاا لحملاعوانم 	•
 ميللتحااوواتغرال 	•
 ةريذكالاتيواقال 	•
 ةويثاألناتيواقال 	•
 تعملياو وقبال بطلرعللخضو وقفاوم 21ـال سن في انويكو أن اءضاألع عىل ينبغي) ويثواألن ريذكال لعقما 	•

 (رهاألبلستئصاا
ِعليك يجب األوىل ثةلثالا رهاألش اللخ لكلذ ورفال عىلًالفعا ليس ذاه) رهاألب لستئصاا /حميلرا لتنظيربا قيلبوا لتعقيما 	•

 حملرايرتصو قعلمتوا من شهرأثةلثالايةبنهاو،(لحملا لمنع لحملا منع لائوس من رآخ شكل دامختاس في اررمتاالس
.اًعقيم صبحأ لعضوا أن من كدللتأ يةلمنوا اتوانيحال ددعرختباا اءرإج /لصبغةبا

 )STIs( اًجنسيلةلمنقوادوىعال رختباا 	•
اًجنسيلةلمنقوادوىعالالجع 	•

 لحملااتاربتاخ 	•
 ةراألس بتنظيم لمتعلقةا تيةلصواوقف اتوجمال اتوصحوف لسينيةاةعاألش كذل في بما ،يةلمخبراو لطبيةاتصالفحوا 	•
 وارئطال لةحا في الجعالكذل في بما ،لحملا منع لائوس دامختاس من تجةلنااتعفالمضاا لجةمعا 	•

 :لتغطيةبا لةلمشموا غير ةراألس تنظيم اتدمخ يلي ما في
 عكسه أو حيالجرا لعقما الجع أو لتشخيصيا لفحصاكذل في بما ،لعقما اتدمخ 	•
 لحملا اءهإن ولحةرلمشوا 	•
 لحملااءهإن 	•
 لعقماضلغر حملرالستئصاا 	•

 :يلي ما اللخ من )PCP( ةياألول يةعالرا ممقد فقةامو بغير ةراألس تنظيم اتدموخ تمامستلز طلب يمكنك
1. ارسمم أو ةياألول يةعالرا طبيب مثل طبية اتدمخممقد أي هو مةلخداممقد نيكو دوق .مةلخداممقد مع عدمو يدتحد
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إىل جتحتا ال .لشبكةاذهه ضمن نيكو ال قد أو Mercy Care شبكة فيٌدرجممةلخداممقد نيكودوق .فهخال أو يضتمر
 .ةراألس تنظيم اتدمخ عىل لللحصو ةالإح

2. .ةراألس تنظيم تمامستلز أو/و اتدمخ عىل لكحصو قشةمنا في غبتكبر ادةيعال خبرأ ا،ًدوعمدتحد ماعند
 .دكوعم من امأي 3 قبل اءضاألع تمابخد الصاالت فعليك الت،واصم سيلةو يدتر كنت إذا 	3.
 .بك صةلخاا Mercy Care عضو يفتعر قةبطا اتدمخال ملمقد ظهرأ .عدلموباملتزا 	4.
 .ةراألس تنظيم تمامستلز أوتمالخد تكارخيا ولحثتحد د،وعمال في 	5.
6. دادسال في كةرلمشاا مبلغ عدف منك لبُط إذا .دادسال في كةرلمشاا مبلغ عدف إىل تضطر نول ك،تارزيبةوراتف لكمتقد لن

أو 3000-263-602 مرق عىل اءضاألع تمابخد الصاالت جىير ة،ارزيال عىل سبةللمحا ةوراتف لك تدمُقأو
-800-624-38791)TTY 711( ورفال عىل. 

7. عليهالللحصوتلتعليمااتبعا .ليهاإجتحتالتياتمالمستلزاعىلللحصوابكيفيةاتدمخال ممقدكسيخبر

 .مهااستخداو

اًطبي ةروريضال لحملا اضهإج االتح
 االتحال في لحملا اضهإج AHCCCS مجنابر يغطي .صةخا االتحفي إال AHCCCS مجنابر يغطيها ال مةخد هي لحملا اضهإج
 :ليةلتاا
1. كذل في بما نيبد رضمأو يةجسد ةابإص أو نيبد ابرطاض من نيتعا مللحاا رأةمال نتكا إذا 

 ةحيا ضستعر ،طبيب ادةهشوبه،أنشنومهذات حد في لحملا بسبب أو عن جمةنانتكو قديتوالةخطير نيةبدلةحا
 .لحملا اءهإن يتم لم ما وت،مال لخطر رأةمال

2.  .مرلمحااازن عن تجلناا لحملا
 .ابصتاالغ عن تجلناا لحملا 	3.
4. لممكنا من لحملاراستمرا أن يشهد ذيوال ،خصمر طبيب من طبي رالقر اًقوف اًطبي روريض لحملا اءهإن انك إذا 	

 :اللخ من مللحااةأللمر كيةلسلوا أو نيةلبدا للصحة ةخطير مشكلة يشكل أن قعلمتواو
مللحاا ةأللمر ةخطير كيةسلو أو يةجسد صحية مشكلة خلق .أ 

مللحااةأللمر يةجسد ظيفةو عىل خطير بشكل ثيرلتأا .ب 

مللحاا رأةمال جسم من زءج أو اءضأع في خلل في لتسببا .ج 

أو ل،امحال رأةمال دىل صحية مشكلة قمتفا .د 
صحية لمشكلة الجعال عىل للحصوا من مللحاا رأةمال منع .هـ 

 األسنان عايةر خدمات
 سنة 21 عمر دون ءعضالأل انناألس يةعار اتدمخ

 ةارزي تتم أن يجب .امعال في يدارلفلوبا لجةمعا /تنظيف يتاروزي انناألس يةعالر ئيتينقاو تينيتينور )2( تينرياز لخطةا تغطي
 غهببلو له األوىل انناألس ةارزي طفلك ييجر أن يجبو .بقةلسااةارزيالخاريت بعد دواح وموي شهرأ ستة نغضو في انناألس طبيب

مةخد عىل لللحصو ةالإح إىل اًامع 21 عن همرعماأ تقل نذيال اءضاألع جيحتا ال .له ةّسن أول تظهر ماعند أو هعمر من األوىل لسنةا
 .تينيةولرا ئيةقالوا انناألس يةعالر رىأخ يفرمصا أو دادسال في كةرمشا مبلغ أيكهنا ليسو ان،ناألس يةعار

اًامع 21 عمر تحت ءعضالأل انناألس يةعار فقامر
تعمل ذيالنلمكاا هو انناألس يةعار ودار .اًامع 21 من لاألق اءضاألع لجميع اننأس يةعار دار بتخصيص Mercy Care خطة متقو

بينو بينك لثقةا انناألس يةعار دار تبني حيث .هوج فضلأ عىل انناألس صحة تجاحتياا لتلبية اًمع انناألس طبيبوتأن فيه
ليهإ هبينتذ نمكا دمجر ليسو،ةمستمرو منتظمة يةعار عىل للحصواِطفلك أوِتأن فيهِيمكنك نمكا فهو .انناألس طبيب

ً .فيها انناألس اتدمخ جميع يمتقد يتم ةمنشأ أو ادةيع "انناألس دار" نتكو دوق .انناألس فيمشكلةِطفلك أوِتأن نينتعا ماعند
 :يلي ما في تكعدمسا اءضاألع تمالخد يمكن .هتغيير أو لتكبحا لمكلفا انناألس اتدمخ ممقد رختياا يمكنك

 .لطفلك أو لك لمخصصةاانناألس يةعاردار تفهامرقو واننوعماسفةمعر •
 رىأخ اننأس يةعار دار ادجإلي تكعدمسا أو انناألس يةعار دار في مةلخداممقد تغيير •
 لطفلك أو لك انناألسب يةلعناا عيدامو يدتحد في تكعدمسا •
 منه أو عدلموا إىل نقل سيلةو تجهيز •

كبرأ أواًامع 21 بسن ءعضالأل 1000$ بقيمة وارئطال لةحا في انناألس يةعارتقاستحقاا
 فحص ،ةلمغطاا انناألس يةعار اتدمخ تشملو .وقفاوم 21 بعمر ءعضالأل لتغطيةبا لةمشمو غير تينيةولرا انناألس يةعار اتدمخ
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 تشخيص تغطية تتم وال .يةلحيوا اداتضمال أو/وماألل الجوع ،يرلتخدا اءطوإع م،فال أو لفكاركسو ةايعور ،لسينيةاةعواألش م،فال
تغطية اًضأي يتم ة؛دمخال عىل دلقيواهلهذ اءاتنثتاسكهنا .ةاباإلص لتقليل إال )TMJ( لفكيا غيلصدا للمفصل ظيفيو خلل الجوع

ءعضالأل لتنظيفاو رأسال أو قبةلرا أو لفكانطالسر ياععاإلش جللعال اًدادعتاسنسنالأل يائوقال لقلعاو زرعال قبل ما اتدمخ بعض

 .عيلصناا لتنفسازجها عىل ضعهمو يتم نذيوال لمستشفىا في نوديوجمال

)3879TTY-624-800-1 أو 3000-263-602 مرق عىل Mercy Care اءضأع تمابخد الصاالت ىرجي دة،اعسم إىل جةبحا كنت إذا ُ

 .)711 

كبرأ أواًامع 21 بسن DD/ALTCS اءضألع انناألس يةعار اتدمخ
طقمأكذل في بما ،اًطبي ةروريضال انناألسب يةلعنااياامز كثرأ أواًامع 21 لعمرا من نيبلغو نذيال DD/ALTCS اءضأع يتلقى قد

(.وللأي/سبتمبر 30- األول ينتشر/بركتوأ )1 يةقدتعا سنة لكل 1,000$ إىل يصل بما انناألس

للقيمة قصىأ حد جديو ال ، )ICFs( سطةمتو يةعار فقمر في نيقيمو نذيوال ا،ًامع 21 من كبرأهم ممن DD اءضألع لنسبةبا

 .ةلمغطااانناألس يةعارتمالخديةلسنوا

 انناألس يةعار اتدمخ مومقد
 t   esaQutDenمع  قدلمتعاا  اتدمخال ممقد  عىل  يجبو ،ئناعضاأل  انناألس  يةعار  اتدمخ t   esaQutDenمع e  cy CarMer ءكاشر  ميقد
 يحلتصرا"بـ  سمىي ما  ذاوه .اتدمخال  بعض  عىل  لللحصو  فقةامو  إىل ًاانيأح جتحتا  قد  لكنو .انناألس  يةعار  اتدمخ  كل  يمتقد
 t   esaQutDenمع  قدلمتعاا مةلخدا ممقد  لك مسيقد  ة،دمخ  من ةدستفالال  فقةامو  عىل  لللحصو  جةبحا  كنت  إذا ".لمسبقا
 dFin   “اريتاخو www.MercyCareAZ.org   قعلموا ةارزي  يمكنك  ان،ناألس  يةعار  اتدمخ ممقد  عىل  رللعثو t   esaQutDenإىل  لطلبا
ervidorpa  ”(اتدمخ ممقد  عىل  رلعثوا) نةخا  لتجد  سفللأل  نتقلا  ثم  ة،اششال  ىلأع “tstiende Carcy Mera  dFin ”(عىل  رلعثوا  

 ".انناألس  يةعار  اتدمخ ممقد  عن  لبحثا  أداة" عىل  ضغطا  ثم  ،(ecy CarMerلـ  بعتا  اننأس  طبيب

ُ

 هاتغييروعيدالموايدتحد
تمابخد الصاالت ىرجي دة،اعسم إىل جةبحا كنت إذا .لشبكةا ضمن اتدمخممقد رختيابا عليك ،لطبيةا عيدالموا يدتحد عند ُ

 أو بك اصخال انناألس عدمو لتغيير جةبحا كنت إذا )3879.)TTY 711-624-800-1 أو 3000-263-602 مرق عىل Mercy Care اءضأع
 .عدلموا من عةسا 48 إىل 24 قبل انناألس يةعار اتدمخمبمقد الصاالت جىفير ه،ائغإل أو،بطفلك

 اضاألمر ةإدار خدمات
 :ليةلتاا االتحال من ننويعا نذيالءعضالأل ةفرمتو صةخا مجابر Mercy Care خطة دىل

 وربال •
 )COPD( منلمزا ويئرال دادساالن رضم •
 )CAD( جيلتاا انريشال رضم •
 يلسكرا •
 ابئتاالك •
 )HF( لقلبيا رلقصوا •

تتلقى فقد ج،امربال ذههدأح في لتّسج إذا . ًانمجا دمُقوي ك،ل لنسبةباةدلمعتااياالمزا من ارييتاخ زءج هو رضمالةإدار مجنابر

 تعنيه ما ولحتمالمعلوا من يدلمزا لكاموليقد طبيبك عوم معك ينالد يةعالرا روديم يعمل أو لتكحا ولح يدلبرا عبر تمامعلو
يمكنهايتوال مجتمعك في ودةوجمالدوارمالب صةلخاا الصاالت امقوأر اءماألس اًضأي ستتلقىو .ميةليوا تكلحيا لنسبةبا لتكحا

.نّلتحساووه فكهد تحقيق في تكعدلمسا يةعار خطة عوض عىل معك يةعالرا يرمد يعمل أن يمكن .ضكمرةإدار في تكعدمسا
 .خينلتدا عنالعاإلق في تكعدمساسيمكنهمو

 أو 3000-263-602 مرق عىل اءضاألع تمابخد تصلفا ج،امربال ذهه ولحتمالمعلوا من يدمز إىل جةبحا كنت إذا
1-800-624-3879)TTY 711( ةالرسكلتر .لجمعةا إىل ثنينالا من ،ًءمسا 6 إىل ًاحصبا 7 عةلساا بين

 .ليلتاا لعملا ومي في بك الصاالت اصخاألش دأح اودعيوس 8391-453-602 قمبر تصلاة،ايعرالةإدار يقلفر

 صةلخاا لصحيةا اتاجيتاالح ذويل يةعالراةإدار اتدمخ
 ةإدار مجابر ينالد ال،ثمال سبيل عىل .صةلخاا اتاجيتاالح ذوي من اءضاألع ةعدلمسا دةديع صحية مجابر Mercy Care دىل

http:www.MercyCareAZ.org
www.MercyCareAZ.org
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 رضوم نيحتقاالا لقلبا فشلو ريكسوال وربوال دز،اإلي/يةلبشرا عةلمناا نقص روسيوف حدلتوبا بينلمصااءعضالأل االتحال
 ضلعر يةعالراروديم صلايتو قد .اءضاألع زرع تعملياو )NAS( والدةال يثيبحد لمتعلقةا اعنتاالم مةزمتالو ،منلمزا ويئرال دادساالن
 لنموبالمتعلقةاكللمشااأو كيةلسلوالصحةبالمتعلقةااالتحالببينلمصااءعضالأليةعالرابتنسيقيتعلقفيماةعدلمساايمتقد
 .رىاألخ ةلخطيرا اضراألم أو ةلكبيرا ةرلخطوبا يتسم ذيال لحملا أو

 ىمستو عىل االتوكوال مجتمعك عوم معك لعملا اللخ من لصحيةا يتكعار ةإدار في ةعدلمساا Mercy Care ظفيلمو يمكن
 .طبيبكودارسموالةواليال

 الصيدليات خدمات
 لطبيةااتفوصال
(اتفوصال كتيب سمبا رفُعتMercy Care ) خطة ضمن ةلمغطاا ةاألدوي ئمةقا منًدواء طبيبك رفسيختا دواء،ل جةبحا كنت إذا
 ةادليصوال اءباألط سطةابو منتظم بشكل يثهاتحدو Mercy Care لخطة ةلمغطاا ةاألدوي ئمةقا جعةامر تتم .طبية صفةو لك يكتبو
 Mercy اءضأعتمابخد تصلفا ،ئمةلقاا من نسخة عىل للحصوا في غبتر كنت إذا .لةلفعااو ةناآلم ةاألدوي تتلقى كأن من كدللتأ

Care يرونتكاالل قعنامو إىل لادخ أو www.MercyCareAZ.org حةلمتاا ةاألدوي بعض تغطية تتم .دثاألح ئمةلقاا عىل لللحصو 
 ةاألدوي ئمةقا ضمن دواءال ودوج من كدلتأا طبيبك من طلبا .طبية صفةو طبيبك لك يكتب ماعند )OTC( طبية صفةو دونب
 Mercy Care. لخطة ةلمغطاا

أن طبيبك نمكافبإ ،اًطبي وفوصمال كذل غير رآخ دواء ذأخ يمكنك وال ةلمغطااةاألدوي ئمةقا عىل اًودوجم دواءال يكن لم إذا
 تصلفا ك،دوائ قيمة فعتد لن Mercy Care أن ليةلصيدا تكخبرأو ليةصيد في كنت إذا .ءستثنابامتقو أن Mercy Care من يطلب
 .لك لمبلغاذاه دادس من Mercy Care تتمكن ال قد دواء،ال ذاه تكلفة اصخال جيبك من فعتد ال .ورفال عىل اءضاألع تمابخد

 Mercy Care. من فقةامو عىل للحصوا لطبيبا من تتطلب أو دودح لها ةاألدوي فبعض

لغمبا ضيحتو يتم AHCCCS. مجنابر في هليتكأ عىلًءبنا (دادسال في كةرلمشاا) لطبيةا صفةلوا تكلفة من زءج فعلد تضطر قد لكن
 ".دادسال في كةرلمشاا لغمبا" قسم في دادسال في كةرلمشاا

ئمةقا في اًضأيًادرجم دواءال انك إذا إال دادسال في كةرلمشاا لغمبا Mercy Care فعتد فلن ،Medicare( غير) رآخ مينتأ يكلد انك إذا

Mercy Care اللخ من لطبيةا اتفوصال لجةمعا ليةلصيدا عىل يجب .ةألدويل .Mercy Care كةرلمشاا قيمة من مبلغ أي فعتد ال 
 عدف :هليةألايدوجزم اءضاألع" قسم عىل العاالط جىير .لك لمبلغاذاه دادس من Mercy Care تتمكن ال قد .بنفسك دادسال في
 .تمالمعلوا من يدلمز "ةاألدوي بلمقا

 تليالصيدا
 اتاعسبعدنيةالصيداتدمخإىلجةلحاالةحافي Mercy Care. شبكةلداخليةصيدمنلطبيةااتفوصالجميعرفصيتعين

 ادجإييمكنك .وعباألس امأي 7وعةسا 24دارم عىلتعملتليالصيدامنلكثيرفاات،ازاإلج فيأو وعباألسيةنهاعطلةفيأو لعملا
 www.MercyCareAZ.org يرونتكاإللقعناموةارزينكمكابإو.اتدمخالميلمقد Mercy Care ليلدضمنتليالصيداءسمابأئمةقا
 "ليةصيدعن لبحثا"قعمودستحد.يةلتنمواةاقاإلعقسمأو Mercy Care Complete Care ملةلكاايةعالراضمن "ءعضالأل"يدتحدو
 .شةلشاامنليمنىايةلعلواةاويزالفي

 Mercy Care. معلواصتال جىفير ،ليةلصيدا في ودكوج اللخ طبية صفةو رفص في مشكلة هواجتأو،سئلةأ أي يكلد نتكا إذا
6 حتىًاحصبا 7 عةلساا من لجمعةا إىل ثنينالا من لطبيةا تكصفابو يتعلق فيما تكعدمسا Mercy Care اءضأعتمالخد يمكن
عىل يعمل ذيال يضلتمرا بخط الصاالت جىفير ،Mercy Care عمل اتاعس ارجخ كلمشا هواجتأو سئلةأ يكلد نتكا وإذا .ًءمسا

 .يضلتمرا خط رخيا رتواخ )3879)TTY 711-624-800-1 أو 3000-263-602 مرق عىل عةسا 24 دارم

 لطبيةا صفتكو عن فتهمعر إىل جتحتا ذيال ما
 دونب ةأدوي أو رآخ طبيب من عليها تحصل ةأدوي أيب طبيبك المإع من كدتأ .طبية صفةو انناألس طبيب أو طبيبك لك فيصر قد
 :سئلةألا ذهه رحاط،لطبيبا ادةيع تكردمغا قبل .يهاتشتر لتيا لعشبيةا ةاألدوي أو صفةو

ي؟ل يفعله أنضيفتر ذيال ما دواء؟ال ذاه اولنأتَلم •
 دواء؟ال ذاه خذبأ فيها ستمرأ أن يجب لتيا دةمال كم ى؟توم دواء؟ال اولنأت كيف •
 ؟نبيةلجاا اضراألع رظهو عند فعلأ أن علي اذام دواء؟لل نبيةلجاا اراآلث ما •
 دواء؟ال ذاه اولنأت لم إذا ثسيحد اذام •

http://www.MercyCareAZ.org
http://www.MercyCareAZ.org
www.MercyCareAZ.org
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 فعلها دموع فعلها عليك لتيا وراألم عن تمامعلو تتضمن فهي .فهصر حين ليةلصيدا من دواءال عن تمالمعلوا يةبعنا رأاق
.نيالللصيد كؤالس جيهتوىُرجي ؤال،س أي يكلد انك إذا .دواءلل لمحتملةا نبيةلجاا اضراألع إىل ةافاإلضب

اًنيولكترإةاألدوي فوص
فيرتو عىل يقةلطراذهه عدتسا .ًةشرمبا تليالصيدا إىل اًنيولكترإ لطبيةا اتفوصال الإرس اآلن اءباألط من يدلعدانمكابإ صبحأ

 .لك لنسبةبا اتاريخالدأح تمثل نيةولكترإلا لطبيةا اتفوصال نتكا إذا ما فةلمعر طبيبك ؤالس عليك .ةيافاإلض اتارزيوال توقال

 ةاألدوي رفص ادةإع
 كتأدوي اءطإعنظفولموا ىلسيتو ،لمعيشةا في ةعدلمساا فقمر أو عيجما سكن في أو يضتمر دار في تسكن كنت إذا
 .فهاصرادةوإع

 يمكنك دواء،ال راتكر لطبيبا طلب إذا .لك طبيبك طلبها لتيافلصرا ادةإع ترامدبعد دواءال ةعبو عىل ودوجمال لملصقاكيخبر
 .عدمو كل في دةواح رةم دواءالذأخ

 منه بلواط كتأدوي دنفا من لاألق عىل امأي )5( خمسة قبل تهدبعيا الصاالت من كدتأ دواء،ال راتكر طبيبك يطلب لم الح في
 .دواءال رفص ادةإع يمتقد قبل كترؤي لطبيبا يطلب قد .رفص ادةإع طلب عىل للحصوا

 يلسكرا داء رختبااتمامستلز
عىل العاالط جىير .لفحصاةطروأش دمال في لسكراسقيا ةجهزأ بعض تغطي Mercy Care إنف ري،كسال داءبًابمصا كنت إذا

 في لسكرا ىمستو فحص زجها إىل جةبحا كنت إذا .تغطيتها تتم لتيا اربتاالخ طائروش ييسلمقاا فةلمعر Mercy Care ةأدوي ئمةقا
 من اربتاالخ طائروش سلقياازجها عىل للحصوا يمكنك .طبية صفةو لك يكتب أن طبيبك من طلبأ،لفحصا ئطاشر مع دمال
 Mercy Care. اتدمخال ميمقد ليلد في ةدرجمال ليةلصيدا

 يدلبربا ةاألدوي صيلتو مةخد
 ذهه لكفرلتو كةشر مع Mercy Care تعمل .لكمنز إىل يدلبربا ةاألدوي صيلتو يمكن ،ةمستمر صحية لةلحا دواءال لوتتنا كنت إذا
 .لك نيةمجا يدلبرباةاألدوي صيلتوةدموخ ة،دمخال

ًً الصواالت اتفوصال رفص ادةإلعمنياز دوالج تضع أن نكمكابإ .لكمنز ابب إىل كتأدوي ستصلك رلخيااذاه رتتاخ إذا

 .للمنزا إىل صيللتوامةخد تاميز بعض يلي ما في .ؤالس أي يكلد انك إذا نياللصيدبا
 .متهسال من كدللتأ طلب كل من لةدلصياا يتحقق •
 .ئيةلتلقاافلصرا ادةإع تعمليا في اكرتاالش يمكنك أو نتنترإلا عبر أو تفلهاا أو يدلبرا عبر فلصرا ادةإع طلب يمكنك •
.وعباألس امأي 7 ة،اعس 24 دارم عىل توق أي في نيالصيد مع دثحتوال اًتفيها الصاالت يمكنك •

 )3879)TTY 711-624-800-1 أو 3000-263-602 مرق عىل Mercy Care اءضأعتمابخد تصلا دواء،ال رفص ادةإعةرستماا لطلب

 www.caremark.com/wps/portal/REGISTER_ONLINE قعلموا عىل CVS Caremark مع نتنترإلا عبر لككذ لتسجيلا يمكنك
 .طلبك لةحا بعةمتاوكتأدوي صفةو يثتحدوفلصرا ادةإعب لبةلمطاا يمكنك ،لتسجيلا عملية اممإت بعد

 لتخصصيةانيةاللصيدااتدمخال
 اتدمخ دمقوت ةاألدوي لتخصصيةا ليةلصيدا فتصرو Mercy Care. في لتخصصيةا ةاألدوي لمتخصصةا CVS ليةصيد فتصر
 (:Specialty Drug Program) لتخصصيةاةاألدوي مجنابر في صةخا اتدمخدوجوت .لك رىأخ

وعباألس في امأي 7 ا،ًيومي عةسا 24 دارم عىل نيالصيد إىل ثلتحدا يمكنك •

 .كرضوم كتأدوي ولحةرلمشوا طلب •
 طبيبكمعيةعالراتنسيق •
ًانمجا طبيبك ادةيع أو لكمنز إىل لتخصصيةا ةاالدوي صيلتو •
 (Target تمحال أي في ودةوجمال فيها بماCVS ) ليةصيد أي من كتأدوي المتواس لطبيةا صفتكو ركت يمكنك •

 ليةصيد كعدستسا .5488TTY: ،1-800-237-2767-863-800-1 نيلمجاا قملرا عىل لتخصصيةا CVS ليةبصيد الصاالت يمكنك
CVS لتخصصيةاكتأدوي رفص عىل لتخصصيةا. 

www.caremark.com/wps/portal/REGISTER_ONLINE
www.MercyCareAZ.org
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 الحصري األدوية واصف نامجبر
.انإلدمل مسببة ةأدوي نلوويتنا ممن ءعضالأل فضلأاًمدع ميقد مجنالبرا ذاه .يلحصراةاألدوي فواص مجنابر Mercy Care دىل
مسببة ةأدوي لك يصف طبيب من كثرأ يكلد انك إذا .صحتك عىلًاخطر يشكل قد طمفر بشكل انإلدمل لمسببةا ةاألدوي اولنت

انك إذا يلحصرا ةاألدوي فواص مجنابر في تسجيلك يمكن .اًبعض بعضهم مع اءباألط ينسق لم إذا للخطر ضتتعر فقد ان،إلدمل
 :يلي ما عليك نطبقا

 انإلدمل لمسببةا ةألدويل مبكر رفص ادةإع عن تبحث كنت 	•
 ان؛اإلدم تسبب أن يمكن لتيا لمختلفةا ةاألدوي من كثرأ أو )4( ةعأرب فوص تمدوق ر؛ثأك أو اءبأط )4( ةعأرب يكلد انك 	•

 شهرأ )3( ثةثال ةفتر فيةاألدوي ازنخم من كثرأأو )4( ةعأرب في ةاألدوي اتفوص فتصرو
 .ضيةلماا شهرأ )3( ثةلثالا اللخ اناإلدم تسبب أن يمكن ةألدوي كثرأ أو طبية صفةو )12( ةعشر ثنتيا تلقيت •
 ليةلصيدا إىل بها عبمتال أوةزورم طبية صفةو متقد 	•
 .ةفرمتو نتكو ماعند )IHS( يةلهندا لصحيةا اتدمخال من لطبيةا اتفوصالةأدوي تلبامطا اللخ من تصنيفك تم •
 مهااستخدا اءةإس أو انإلدمل لمسببةا قيرلعقاا دامختاس في اطراإلفب اءاتاالدع اللخ من تصنيفك تم 	•
 دىمال ةقصير مشكلة ليس لمكأ 	•
 لظهرامأل أو لنصفيا داعصال أو ماألل جلعال شهرأ )6( ستة في اتارزي )3( الثث من كثرأ )ER( وارئطال فةغر إىل نتقلتا •
 ضيةلماا )6( لستةا رهاألش اللخ دةائز عةجر لتلقي نتيجة لمستشفىا إىل هبتذ 	•
 ماألل يابقضا لمتعلقةا يةعالرا ةإدار قيةتفاا أو ماألل عقد نتهكتا 	•
 ضيلماا امعال في ةياألول يةعالراملمقد تاتغيير )3( ثةثال من كثرأ طلبت 	•
فيةضاإةأدوي عىل لللحصو اًنقد فعتد نكبأرآخ شخص أي أوةراألس أو ليةلصيدا من يررتقا درتص 	•

فواص مجنابر في تسجيلك عند .يلحصراةاألدوي فواص مجنابر في تسجيلك قبل اًومي 30 اللخًبةكتا Mercy Care ستعلمك

لطبيبا ذاه نسيكوو .لتكحا بعةبمتا فقط )1( دةواح ليةصيدو فقط )1( اًدواح اًطبيب Mercy Care ستكلف ري،صحال ةاألدوي

من ستتمكن لتيا دةيوحال ليةلصيدا هي ليةلصيدا ذههنستكو .لها لكوتنا بعةمتاو انإلدمل لمسببةاةاألدوي فوص عنًؤوالسم
 ذاه يكتبها لتيا لطبيةا اتفوصال فبخال اناإلدم يسبب دواء أي تكلفة Mercy Care خطة فعتد نول .منها ةاألدوي ذهه رفص
من كروجخ عند لك فتصر لتيا بةلمكتوا ةاألدوي عىل ذاه ينطبقو )1(. دةواحال ليةلصيدا ذهه من رفُصتو )1( دواحال لطبيبا
 .لمستشفىا أو وارئطال فةغر

ًااريسكذل سيصبح .فقط جهاتحتا لتيا ةاألدوي لوتتنا كأن من كدللتأ كتأدوي نيطلبو نذيال اءباألط عوم معك اًضأي سنعمل
ار،رقالذاه عىل فقتكمامو دمع الح في .ال أم سيستمر مجنالبرا انك إذا ما نعلمكو ًاشهر 12 بعد تكسجال جعاسنر .ًاشهر 12 ةلمد

يةعار في أو ،نطاللسر ًاالجعاًليحا تتلقى كنت إذا .ةواليال نبجا من منصفة عستماا جلسة لعقد خطي طلب الإرس فيمكنكم
فلن ،Medicare مجنابر في اًكمشتر كنت إذا أو ة،يائوصال يةعاللر ةاذقحال يضيةلتمرا يةعالرا فقمر في اًمقيم أو ار،ضتاالح حلةمر

 .يلحصرافواصالمجنابرتلمتطلباتخضع

 )SMI( خطير عقلي مرض تصنيف في للدخول SMI إحالة عملية
 صحتهم ألن يافإضمدع إىل نجويحتا نذيالصشخالأل Arizona ةوالي فيممستخد فوص هو )SMI( لخطيرا لعقليا رضمال
خطير عقلي رضم من ننويعا نذيالكئألول حةلمتااةيافاإلض اتدمخال تشمل أن يمكن .لعملا عىل تهمرقد عىل ثرتؤ لعقليةا

 )SMI( يكيدلتأا لمجتمعيا الجعوال االتحالةوإدار انساإلن قحقو عن فعينالمدا من دةاعسموال انكاإلس اتدمخ )ACT( دزيموال. 
 :يلي كما خطير عقلي ضبمر ةاباإلص تتشخيصا تعتبر
 نيةهالذااتابرطاالض 	•
 لقطبائيةثنااتابرطاالض 	•
 يلقهراواسوسال اتابرطاض 	•
 بيكتئاالاابرطاالض 	•
 جيةالمزالةلحاااتابرطاض 	•
 لقلقاابرطاض 	•
 ضحللر ليلتاا ربكال ابرطاض 	•
 لشخصيةااتابرطاض 	•
 امصفاالنابرطاض 	•
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عن تجنا ظيفيو ضعفو SMI تمالخد هلةمؤ لةحا لشخصا دىلنيكو أن يجب ،SMI اتدمخ عىل لللحصوًهالمؤنتكو لكي
نيتلقو نذيال لغينلباا فحص يجب .محتمل SMI بـ ةاباإلص عن اًبحث ادراألف فحص اتدمخال ميمقد من طلبي .هلةلمؤا لةلحاا ُ

فحص يجب .ةلخطيرا لعقليةا اضراألمبةاباإلص عن اًبحث منتظابا اتدرخمال طيتعا اتدمخ أو مةلعاا لعقليةا لصحةا اتدمخ

 تمابخد الصاالت PCP يهملد ليس نذيالءعضالأل يمكن .غلبلوا حلةمر إىل لهمنتقاا منءكجز )TAY( القتاالن سن في بلشباا
طلب إذا .لطلبا يمتقد للعضو نينولقاا لممثلا أو صيللو اًضأي يمكن SMI. بـ ةاباإلص يدتحد فحص دادإلع Mercy Care اءضأع

 .لتقييما اءرإلج عةسا 24 نغضو في قدلمتعاا زودمال جسيخرو جلةعا ةالإح هرعتباا فسيتم ،تقييم اءرإج لمستشفىا

تتقييما المإك يجب .ةلخطيرا لعقليةا اضراألمب ةابإلص تقييم عىل اليحصلو نصفو اًامع 17 عن اءضاألع عمر يقل أال يجب

 بعد مةلخدامومقد سلير .ةلخطيرا اضراألمبةاباإلص يدتحد ةالإح طلب من عمل امأي 7 نغضو في ةلخطيرا اضراألمبةاباإلص
 رابقر ءعضالأل خطي ارعإش الإرس سيتم .ئيلنهاا SMI بـ ةاباإلص رراق اذخالت دلمحدانلكياا إىل SMI اضرأمبةاباإلص تقييم زمحكذل

 حق ولح تمامعلو لخطيا ارطاإلخ سيتضمن .ياألول لتقييما من عمل امأي ثةثال نغضو في ئيلنهااةلخطيرا اضراألمبةاباإلص
 .اررقال صبخصو فستئناا يمتقد في لعضوا

 السلوكية الصحة خدمات
 بعض تتضمن قد .ئلتكعا عىل أو/و عليك ثرتؤ قد لتيا لشخصيةا كللمشاا في تكعدمسا كيةلسلوا لصحةاتمالخد يمكن
 .للكحوا ربشأو/و اتدرخمال طيتعا أو/و لقطبائيثنا أو/و لقلقاأو/و ابئتاالك ،لحصرا ال للمثاا سبيل عىل ،كللمشاا

 لوبتنا متعلقة اوفخم أو )ADHD( طلنشاا رطف مع اهبتاالن نقص ابرطاض أو قلق أوبكتئاا من نيتعا كنت إذا PCP كعديسا قد
فضلأيدلتحد مختلفة اتاربتاخ اءرإجنيطلبوو دواءال ليةفعا ونباقرويًدواء ةياألول يةعالرامومقد يعطيك قد .نيةفيوألا ةاألدوي

 نقص ابرطاض أو لقلقا أو ابئتاالك من تكنابمعا تشعر كنت إذا PCP كعديسا أن تفضل كنت إذا .لتكحا لجةلمعا عمل رمسا
 .ةشرمبا به الصاالت جىفير ة،يونياألف ةاألدوي لوبتنا متعلقة اوفخم أو )ADHD( طلنشاا رطف مع اهبتاالن

 عىل للحصوا تفضل كنت إذا .كيةلسلوا لصحةا اتدمخ عىل لللحصو طبيبك من فقةامو أو ةالإح عىل لللحصو جتحتا لن
تمابخد اًضأي الصاالت يمكنكو .عدلمو يدلتحد ةشرمبا كيةلسلوا لصحةا اتدمخمبمقد تصلفا ،كيةلسلوا لصحةا اتدمخ

 .كيةلسلوا لصحةا اتدمخممقد عىل رلعثوا في تكعدلمسا اءضاألع

:يلي ما عليها لللحصوًهالمؤ نتكو قد لتيا كيةلسلوا لصحةا اتدمخ تشتمل
 (انراألق مودع ،ليةلمنزا يةعالرابدريت / ةراألس مودع ،لشخصيةا يةعالرا) كلسلواةإدار 	•
 كيةلسلوالصحيةا لةلحاا ةإدار اتدمخ 	•
 (لنفسيةامةلصدبالمتعلقةا،جينوللزمةلمقدا،عيةلجماا،ئليةلعااة،ديرفال)اتارشتاالساتدمخ 	•
 لاألك ابرطاض الجع 	•
 (اتماألز اتدمخ) ئةرلطاا كيةلسلوا لصحةا يةعار 	•
 ئةرلطااغيرو ئةرلطااكيةلسلوا لصحةاعيدالمولنقلالائوس 	•
 يرلتقداولتقييما 	•
 خليينالداضىللمرلنفسيةالمستشفىااتدمخ 	•
 جيينرلخااضىللمرلمكثفاالجعال 	•
 (ادةحال تحت فقامر) لمستشفىا ارجخ لنفسيةا فقالمرا اتدمخ 	•
 ثيرلتأانفسيدواءال تنظيمولتشخيصيةلمختبرااتدمخوال ةعاألش اتدمخ 	•
 لشفهيةاةوريفال جمةلترا أوةاراإلش لغة اتدمخ 	•
 (لطبيا وميوال جيلعالا وميوال افراإلش ومي مجنابر) ئيةلجزايةعالرا 	•
 (ومدعمال ظيفلتوااتدموخ لصحةا يزتعزوتيةلحياااتارهمال عىل بدريتال) عيجتماالا لنفسياهيللتأا 	•
 لنفسيادواءال 	•
 قبتهامرو ثيرلتأانفسي دواءال ضبط 	•

حلةمر يةعارتعابساًابمصحو ذاهنيكو قد ،DD اءضألع لنسبةبا**(دلقيوا بعض ودوجمع) ارضتاالح حلةمر في يةعالرا 	•


لنموا اتاقإع قسم اللخ من رحتضاا 
 اتدرخمال طيتعاالجع 	•
 (كيةلسلوا اتالجعوال ة،ارشتواالس ة،األدوي من يجمز) ولحكوال نيةفيوألا وادمال طيلتعا )MAT( ةاألدوي ةعدبمسا الجعال •
 لمقيميناضىللمراتدرخمالطيتعاالجع 	•
 اتدرخمالطيلتعايفيةلراليةنتقاالاةالوكالاتدمخ 	•
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(ليةلمنزا يةعالرا لعميل ليةلمنزا يةعالرابدريت سمبا اًسمير فةولمعرا( ) Therapeutic Foster Care) جيةلعالا لتبنيا يةعار •

 نهمبأ لمشخصينا اءضاألع فيهم بما ،DDD ALTCS مجنابر في لمسجليناءعضالأل كيةلسلوا لصحةا اتدمخ فرتتو
 Mercy Care. اللخ من )SMI( خطير عقلي رضم من ننويعا

 كيةلسلوالصحةاوارئط
 .كيةلسلوا لصحةا اتمأز ولح يثللحد حمتا اتماألز خط .911 قملربا تصلفا ر،آخ شخص أو نفسك ؤذيت قد كأن تعتقد كنت إذا
 شخص أوتأن كنت إذا أو،فيه يفكر أو ارحتاالن عن ثيتحد رآخ شخص أوتأن كنت إذا اتماألز بخط تصلا ال،ثمال سبيل عىل
 .ييدتهد أو عنيف عوض فيرآخ

 :طنيلواىلمستواو اتواليال ىمستو عىل اتماألز طخطو

HOPE1-534-844- أو :4673Arizona-534-844-1 ةوالي في كيةلسلوا لصحةبا اصخال اتماألز خط 	• 

602-274-3360TTY: 9254-327-800 أو
 

(نيلمجاا قملرا)1314-631-800-1أو 602-222-9444(: Maricopa طعةمقا ميخد) Central Arizona اتمأز خط 	• 

602-274-3360TTY: 9254-327-800 أو
 
 )4HOPE)44673 إىل نصية ةالرس في HOPE لأرس 	•

Navajoو،Mohaveو،Gilaو،Coconinoو،Apache تطعامقا ميخد: ) Northern Arizona Crisis Line خط 	•	


 :(4090Yavapai-756-877-1و
Southern خط 	• Arizona Crisis Line (تطعامقا ميخد Cochise،وGraham،وGreenlee،وLa Paz،وPima،وPinal،وSanta 

Cruz،وYuma، 6735-495-866-1 قبيلةوSan Carlos Apache Tribe): 
 3449-259-800-1:يةلهندا Ak-Chin تمجتمعاو Gila نهر تمجتمعا 	•
 :6432Salt River Pima Maricopa Indian-331-855-1 مجتمع 	•
 :8759Tohono O’odham-423-844-1 شعب 	•
 Guadalupe 520-591-7206Pascua Yaqui Tribe: Tucson ;4943-736-480 قبيلة 	•
4811White Mountain-338-928 قبيلة 	• Apache Tribe: 
 :8888Fort McDowell Yavapai-461-480 شعب 	•
 :8888Tohono O’odham-461-480 في San Lucy طعةمقا شعب 	•
 :0508Navajo-551-928 شعب 	•
 1 ضغطا ، :(8255Veterans Crisis Line-273-800-1) بينرلمحااىدامق اتمأز خط 	•
 وعن أينبشأ 741741 إىل نصية ةالرس في HOME كلمة لأرس :اتماألز في ةلقصيرالائرسال الإلرس طنيلوا لخطا 	•

 http://www.crisistextline.org.اتماألز واعأن من
 8255-273-800-1 قمبر أو 988 قمبر تصلا :ارحتاالن من يةقاللو طنيلوا خنلساا لخطا 	•

 نجويحتا أو/و شخص مع يثللحد إال نجويحتا ال نذيال للمتصلين انراألق مدع Warm Line ئيوخصاأفريو :Warm Lines طخطو
 ممن كانرأق عليها يعمل يةسر نيةمجا تفيةها مةخد هي Warm Line ةدموخ .لمجتمعيامدعال اتدمخ ادجإي في ةعدلمساا إىل
 يدلعدا ألن كيةلسلوا لصحيةا االتحال مع مللتعاا Warm Line ظفيلمو يمكن .نفسهمبأ كيةسلو صحية كلمشا جهةامو لهم سبق
 .اربجتال بنفس رورمال لهم سبق منهم
5530-404-888-1:ًءمسا 10:30 إىل 4:30 عةلساا من وعباألس في امأي 7 دارم عىل Northern Arizona فرتتو 	•
 1100-347-602:وعباألس في امأي 7 ة،اعس 24 دارم عىل حةمتا Central Arizona/Maricopa طعةمقا 	•
Southern فرتتو 	• Arizona تلعطالا اللخ لعملا اتاعس)ًءمسا 10 إىل ًاحصبا 8 عةلساا من وعباألس في امأي 7 دارم عىل

(ًءمسا 6 إىل ًاحصبا 8 من
 :9909Pima-770-520 طعةمقا
 :9912Yuma-733-844و Santa Cruzو Pinalو La Pazو Greenleeو Grahamو Cochise تطعامقا

 كيةلسلوا لصحةا اتدمخ عن يعةسر ئحنصا
 .كيةلسلوا لصحةا اتدمخ عىل لللحصو ةالإح إىل جتحتا ال 	•
 Mercy Care اءضأعتمابخد تصلفا،كيةلسلوا لصحةا اتدمخ ولح سئلةأ أي يكلد نتكا إذا 	•

http://www.crisistextline.org
www.MercyCareAZ.org
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Pyx Health: تطبيق إىل ولوصال نيةمكاإ نمنحك لكلذ .دهوح ةلحيااتياتحد هواجي أندأح عىل ليس
 
Pyx Health، ولح تفلهاا اللخ من ينمفيد اصخأش مع ثلتحدا يمكنك حيث Mercy Care لفعلبا لك حةمتا هي لتيادوارموال.
 


.يقصد منمدعال إىلجتحتا ماعند 24/7 دارم عىل لتطبيقا اللخ من Pyxir طفيلعااياآلل يقلصدا مع ةدشدرالاًضأي يمكنكو

.www.hipyx.com قعلموا اللخ من لتطبيقا عىل للحصوا يمكنك 

 كيةلسلوالصحةباعيةلتواادرصم
 نوم .كيةلسلوا لصحةاتجاحتياا من عةمتنو عةمجمو في تكعدلمسا مدعالتعامجموودوارم من عةمجمو Arizona ةواليبجديو
 :ادرصمال ذهه بين

602-279-2900Arizona Coalition to End Sexual & Domestic Violence: 6400-782-800-1 أو 
 2260-927-800-1 أو :6287Phoenix-274-602 قعمو ة،اقاإلع ننولقا Arizona كزمر
 1447-922-800-1 أو :9547Tucson-327-520 قعمو ة،اقاإلع ننولقا Arizona كزمر
 4453-422-800-1:الفاألط عىل داءتالعل طنيلوا Childhelp خط

• 
• 
• 
• 

Mental Health America of Arizona: 602-214-9507 • 
National Alliance on Mental Illness (NAMI): 602-244-8166 • 

National Alliance on Mental Illness of Southern Arizona: 520-622-5582 • 
National Alliance on Mental Illness of Payson (Gila County):928-301-9140 • 

National Alliance on Mental Illness 7173-414-520 طعةمقا فيPinal: 
 7233-799-800-1:طنيلوا رياألس لعنفا خط


•  

•  

 (:Alcoholics Anonymous) نلولمجهواللكحوا منومد
Mesa – East Valley Intergroup Inc.
	 
 

 9033-834-480:ئيسيلرا قملرا
www.aamesaaz.org
	

 
 

Peoria – Agua Fria Intergroup 
 7770-937-623:عةسا 24 دارم عىل حلمتاا خنلساا لخطا
 7836-937-623:ئيسيلرا قملرا

www.aawestphoenix.org
	


 
 
 
 

Phoenix – Salt River Intergroup, Inc. 
 
 1341-264-602:عةسا 24 دارم عىل حلمتاا خنلساا لخطا
 1374-264-602:ئيسيلرا قملرا

www.aaphoenix.org
	

 
 
 


:عىل اعمتاالج ولح فيةضاإتمامعلو عىل رلعثوا يمكن 
Narcotics Anonymous (نلولمجهوا اتدرخمال منومد- )http://www.arizona-na.info
	


 

 

http://aaphoenix.org/meetings -
 نلولمجهواللكحوا منومد

 كيةلسلوا لصحةا اتدمخ الصإي في Arizona ةوالي نهج
:يشمل ذيال كيةلسلوا لصحةا يمتقد منظا AHCCCS عمتد .ليةلتااملنظاائدلمبا اًقوف كيةلسلوا لصحةا اتدمخ جميع يمتقد يتم

ة،ايعرال  إىل  ولوصال  لةسهو 1.   

،ئلةلعاا  اءضوأع  كيةلسلوا  لصحةا  اتدمخ  متلقي اكرإش 2.  

ر،باألك  لمجتمعا مع اونعتال 3.  

ال،عفال داعاإلب 4.  

،تحسن  دوثح قعتو 5.  

  .فيةلثقاا حيةلناا من اءةفكال 6.

 الفاألط إىل اتدمخال يملتقد 12 ـال ادئبمال
 :ةرواألس لطفلا بين ما في لتنسيقا 
1.

 .أ ،بيةيجاإ كيةسلو صحة ئجنتا لتحقيق ياساألس كنلراهديووال لطفلا مع لنشطا اونعتوال ماحتربا مللتعاا يعد


http://aaphoenix.org/meetings
http://www.arizona-na.info
http://www.aaphoenix.org
http://www.aawestphoenix.org
http://www.aamesaaz.org
http://www.hipyx.com
www.MercyCareAZ.org
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،تقييمهاو كيةلسلوالصحةااتدمخ يمتقدولتخطيطاو،لتقييما عملية فيءكاكشرالفواألط نديوالال ملةمعا تتمو .ب 

 .لجدا محمل عىل بهم صةلخااتلتفضيالاذؤخوت

 :لةلفعاائجلنتاا 2.
مع لعيشاوةدرسمال في حلنجاا تحقيق في الفاألط ةعدلمسا هاتنفيذو كيةلسلوا لصحةا اتدمخ تصميم يتم.أ 

 ة،ياجتواإلن تلثباا من ىمستو عىل لغينباانويكو وأن حلجنوا تجنبو تهمئالعا
.ىاألدنلحداإىلمةلسالبالمتعلقةاطرلمخااتقليلولطفلالةحاتثباإىلكيةلسلوالصحةااتدمخخطةتنفيذؤديوي  .ب 

 :نرياآلخ مع اونعتال 3.
اتدمخ خطة تنفيذو كمشتر تقييم عوض يتم ددة،عتم نظمةأو االتوك من كةرمشا الفاألط دىل نيكو ماعند.أ 

 ي،اونعت بشكل كةمشتر ةربصوااؤهشإن يتم كيةسلوصحية
ات،دمخال دمقوت لخططا لعميلا عىل كزتر لتيا رقفال تضع. 	ب 

من كةرللمشا هوتدع تتم لطفلاةحيا في مهم ردف وأي ،لتبنيبانديوال وأي هديووال لطفلا طفل كل يقفر يتضمن. 	ج 
في بما ،لةفعا خطة ضعلو مينزلالانرياآلخ اصخاألش جميع عىل اًضأي يقلفرا يشتملو .نديوالال أو لطفلا بلِق
صةلخاا )DCS( الفاألط مةسال أو/و لنموا اتاقإع لقسم عيجتماالالامعوال لطفلا معلم ،اًسبمنا نيكو حسبما ك،ذل

 ،للطفلعيجتماالافلمشراولطفلبا
 :يقلفراامهوم .د 
ة،لائعوال لطفلبا صةلخاا وةقال اطقون تجاحتياال كمشتر تقييم عوضi. 






ii .اد،رألفل مخصصة اتدمخ خطة عوض
.iiiلخطةاتنفيذقبةامر ،

ivجحةنا تكن لم إذا لخطةا عىل تيالتعد اءروإج.. 

 :ليهاإ ولوصال ممكن اتدمخ 4.
	   .نهجويحتاذيالالجعالعىللهمحصونلضمافيةكا،كيةلسلوالصحةااتدمخمنملةشاعةمجموإىلذبنفاالفاألطيتمتع.أ
ة،اجحال حسب لةلحااةإدار يتم. 	ب 
في ةعدلمساامستقد كيفو لنقلاتمالخد لطفلاونديوالال تجاحتياأدتحد كيةلسلوا لصحةا اتدمخ خطط. 	ج 

 ،لنقلاعملية
 .ةفرمتو نتكو وال ليهاإ جةلحاا عند ئهانشاإ أو كيةلسلوا لصحةا اتدمخ تكييف يتمو.د 	 

 :اتارسممالفضلأ 5.
اف،رإلشل ضعينخاو بينرمد اء،فأك اصخأش سطةابو كيةلسلوا لصحةا اتدمخيمتقد يتم.أ 	 
تتضمنلتياجيهيةلتوائدللمبااًقوف كيةلسلوالصحةااتدمخ يمتقديتم .ب 

 ".اتارسممال فضلأ" عىل ئمةلقاا ةاألدل
طيتعا كلمشاو،لتعلما اتابرطاض :بـ تبطةلمرا كيةلسلوا اضراألع لجتعاو كيةلسلوا لصحةا اتدمخ خطط دتحد. 	ج 

من خاريت يهملد أو،لنموا فيًاعجز ننويعا نذياللطفالأل لمتخصصةا كيةلسلوا لصحيةا اتاجيتواالح ات،درخمال
 وكلسوال ،(لطبيعيةا وارثكال أو ةراألس ادرأف دأح اةوف مثل) لمةمؤ داثأح أو ،(الماإله أو اءةاإلس مثل) اتدمصال
يزتعزو اررقتاالس إىل جةلحاااًضأي مةلخدا خطط تشمل أن يجب .خطيرو ءمسي وكلوس ادي،عمال لجنسيا

 ،لتبنيايةعار فصل اءضأعةاصوخ اء،ضاألع ةحيا في مةيمولدا
	د   .وةرجمال ئجلنتاا تحقيق في لةفعا تكن لم إذا راستمربا يلهاتعدو كيةلسلوا لصحةا اتدمخ تقييم يتمو.

:اًسبتنارثاألكنلمكاا 6.
	  ،لممكنا لحدا إىل مجتمعهمو لهممنز في لطفالأل كيةلسلوا لصحةا اتدمخ يمتقد يتم.أ

في دمُقت ماعند .لطفلاتجاحتياا سبتنا ةربصوًمالتكا رثاألك نلمكاا في كيةلسلوا لصحةا اتدمخ يمتقد يتمو .ب 
 سبلمناا ليلمنزانللمكا كبير حد إىل بهمشاو كثرأ ملمتكا بشكل نيكو أننلمكاا في عىاير،سكني نمكا
 .لطفلاتجاحتياال


:قيتلتواةدق 7. 

.ورفال عىل ليهمإ مةلخدا يمتقدو،كيةسلو صحة اتدمخ إىل جتهمحا يدتحد يتم نذيال الفاألط تقييم يتمأ .  
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:ةرواألس للطفلاًخصيصمصممة اتدمخ 8.
	  ،مةّلمقدا كيةلسلوا لصحةا اتدمخفةكثاوعةمجموووعن،ئلتهعاوهو تهجاحتيااو للطفل دةريفال وةقالطنقا ضتفر.أ

دافاأله كذلوك ،بهم صةلخاا اتاجيتواالح وةقالطنقا عن لتعبيرا في تهمعدمساو الفواألط نديوالال تشجيع يتمو .ب 

 .دافاأله ذهه لتلبية بةمطلو نهاأنويعتقد لتيا اتدمخوال ،لتحقيقها نيسعو لتيا

 :اررقتاالس 9.
 

 
 .ةرلمتكرا لتسكيناتعمليا تقليص إىل كيةلسلوالصحةااتدمخ خططتسعى.أ 	

نهافإ ك،ذلكراألم انك وإذا ،لتسكينا عملية ابرطاض لخطر اًُّ. 	ب ضعرم لفصلا عضو انك إذا ما اتدمخال خطط دتحد
 ،عليه ءلقضاا أو لخطرا لتقليل ااذهخاتمالزال واتطخالدتحد

 .ج مهااستخدا يتم صةخا تتيجيااستراو اتدمخُدرجوترتتطو قد لتيا اتماألز كيةلسلوا لصحةا اتدمخ خطط قعتتو 

 ة،مأز أيرتطو الح في
عىلالفاألط ةعدلمساسبةلمناا كيةلسلوا لصحةااتدمخ جميعكيةلسلوا لصحةامنظا ميستخد ات،مألزل بةستجاالا.د 

 ،ئيةلجنااةدالعال امظون طةللشرسبلمنااغيردامختاالس تجنبولتسكيناعمليةاتابرطاض تقليلوللمنزباءلبقاا
تلتنقالا كذل في بما ال،فاألط ةحيا في تللتنقال سبمنا بشكل تخططو كيةلسلوا لصحةا اتدمخ خطط قعتتوو. 	هـ 

 .لغينلباا اتدمخ إىل تلتنقالاو دة،ديجال لتسكيناتعملياو دةديجال دارسمال إىل

 :لطفلاوةسرلأل لمميزا فيلثقاا اثرتال امرتاح 10.
ة،لائعوال للطفلفيةلثقااليدلتقااواثرتال متحتريقةبطركيةلسلوالصحةااتدمخ يمتقديتم.أ	 
.نيةسباإلا هي ةياساألس لغتهم نتكو نذيالنديوالوال لطفالأل نيةسباإلا للغةبا اتدمخال يمتقد يتمو. 	ب 

 :ليةستقالالا. 11
كيةلسلوا لصحةا من طفلهم تجاحتياا تلبية في اتهواألم اءآلبلبدريتوال مدعال كيةلسلوا لصحةا اتدمخ تشملو.أ 

 .ةيذاتالةاإلدار في لطفالأل بدريتوال مدعوال
عملية في ءكاكشر كةرللمشا مدعوال يبرللتد نديوالوال الفاألط جحتياا كيةلسلوا لصحةا اتدمخ خطط دتحد .ب 

 في ةعدلمساا فيرتو كذل في بما م،دعوال بدريتال ذاه يمتقدو،تقييمهاو يمهاتقدوتماللخد لتخطيطايوف ،لتقييما
 .بةلمكتواوادمال فهمفيدةاعسمواللمسبقةاتقشالمنااولتنقلا

 :لطبيعيةا مدعال واتنق مع الصاالت. 12
ءكالشرا شبكة اللخ من ةفرلمتوا لطبيعيةامدعاللائوس سبةمنا ةربصو ميستخدو كيةلسلوا لصحةامAنظا ديحد.أ 

 ينيةلدا تلمنظماا كذل في بما ،لمجتمعا تمنظما نوم ان،ريجوال اءدقاألص تضم يتوال ن،ديوالوال لطفلبا صةلخاا
 .اتدمخالتمنظماو

ءلشفاا عىل ّزركت لتيا لغينللبا كيةلسلوا لصحةا اتدموخ نظمةأل لتسعةاةادياإلرش ادئبمال
 .طفلتعااو لصبرا من بكثيرو تقييم أو حكم أي دونب شخص أي بلقا .اساألس حجر امرتاالح يشكل- امرتاالح1.

- مجنالبرايرتطو ودهوج مجنالبراتراراق في تضمينهم يتمو اتدمخالءلشفاا إىل يقهمطر فينذيال اصخاألش ريختا2.
 اتدمخال تسيير اللخ من يهملد لمصيرا يرتقر يةحر نتكو حيث وت،وص رخيا لهءلشفاا إىل يقهطر في ذيال لشخصا
 إىل ؤديي ما ،ةلمستمرا لتقييماو قشةلمنااو لتعليما ميكيةيناد اللخ من ،ئيةجز ةربصو ج،امربال يرتطوو مجالبرا اتارروق
 اصخاألش اكرإش ينبغي .لهاخال من رلخياا اذخات يتم لتياعاألوس لممكنةابيالاألس عةمجموو "لمستنيرا لمستهلكا" ينتكو
 .مةلخدايمتقد إىل ةاإلدار من ام،ظنال منىمستو كل فيءلشفاا حلةمر في

يقهطر في ذيال لشخصا إىلُنظري- لطبيعيامدعال الكأش يرتطو أو/و تضمين يتم فيما ل،امك كشخص دلفرا عىل كيزلترا3.

تمكين عىل اًمنصب كيزلترانيكو ي،التالوب .هاتاريتواخ هائآربَمحترُمو ل،ؤهوم ادرق :ملكا ئنكا من لأق ليس هأن عىل ءلشفاا إىل

 واتنقال من عليه ولصحوال مدعال في كةرلمشااكذل في بما ،لطبيعياو مللشااةلحياا نمطو،ليةستقالالا من ممكن درق كبرأ
 .لمجتمعاودللفرفيةلعراوعيةجتماالالنظماولطبيعيةا

فىلمتعاا لشخصا يجد- لفشلا من وفخال دون ةطرلمخابا احمسوال ليةستقالالا نحو واتطخ اذخات من ادراألف تمكين4.

واتطخال فيه ززعوتمدعتامعجو عىل ظلحفاا يتم .لعملاو لأمتوال لتقييماو يبلتجراو فستكشاالا اللخ من ليةستقالالا ُ
ُ

.لنموا يزلتعز تناكمكو طرلمخااو اناألم قيمة رّيقد نمكا في ليةستقالالا نحو ةلمتخذا

www.MercyCareAZ.org


53 

 www.MercyCareAZ.org
)TTY/TDD 711(   1-800-624-3879 تتوفر خدمات األعضاء عىل الرقم 3000-263-602  أو 

 من االثنين إىل الجمعة، من الساعة 7 صباحًا حتى 6 مساًء.

                
                 

                
 

                
                 
                   

   

                 
                  

                 
  

                
               
               

                
   

                 
                

              

   
               
               

              
 

  

  
 

 
 

 

         
          

         
         

         
   

 

 
 

 

         
          

           
         

         
       

يحظى عضو هو ءلشفاا حلةمر في نيكو ذيال لشخصا- دلفرارختياا حسب لمجتمعا في كةرلمشااو اونعتوال اجدماالن5.

 لشخصا دور كديؤ كةرلمشااو مللتكااذاه .له مفيدو لمجتمعبا يرجد فهو ليلتاباو،فيه هميساو بل لمجتمعا من يرلتقدبا
لمجتمعا مةخد رَّقدي كما .نيةنساإلا بةلتجرا من ينفصم ال يلحيوا لمجتمعا ونوك ،لمجتمعا من ايحيو اًزءجهرعتبابا ًُ

 .عيةلتطواالمواألع

يجد- لثقةا من اسأس عىل كةمشتر ةربصو اررقال اذخالت لطبيعيةامدعاللائوس/ئلةلعاا ادروأف ظفينلمواو ادراألف بين كةالشرا6.

 عىل لمبنيةا تلفالتحاا يدتز .اتاكرشال اللخ من مدعوال وةقال،لمجتمعبا عضو أيك اء،فشال حلةمر في نيكو ذيال لشخصا
 إىل ودقوت كينرلمشاا جميع فهم من ززعوت لنفسبا لثقةا من تهيامستو ىلأع إىل فيلتعابا ولوصال عىل كزتر يتوال لشغفا

 .ليةمثائجنتاووالتوكروتبخلق

- ّ	7. يذاتال حهمنجا نفويعر ءلشفاا إىل يقهمطر في نذيال اصخاألش	
محس اسسإح عىل تشتمل قد يتوال اة،يحال عيةنو ئجنتا اللخ من ،ئيةجز ةربصو اح،جنال اص،خال

هاررإق اللخ من اء،فشال حلةمر في لشخصا يكشف
رمتطو ملتكاو فيةلعابا نّ

 مهدافأه يدبتحدو لهمبحا اسنال علمأ هم فيلتعاا حلةمر في اصخاألش إن ل،ضأفةربصو لمصيرا يرتقرو لمجتمعالداخ
 .بةلمطلوائجلنتااوصةلخاا

قعتو فيلتعاا حلةمر في للشخص يمكن- فيةلثقاادلفراتتفضيال في منعكسة وةقال عىل ئمةقاو نةمر ،مستجيبة تماخد8.
 سةحساوةؤولسومةوقوثومةفرمتو ونكوت ليهاإولوصال يمكن ة،نروم سبةمناو مستجيبة اتدمخ عىل للحصواقستحقااو
نيعملو نذيالكئأول دحدي .مهاعز\مهعزو تهاقو\تهقورمصد هو فيلتعاا حلةمر في لشخصاإن .فيةلثقاا لقيماو افراألع هتجا ُِّ

 ليةستقالا اءشإلن أدوات صفهابو تحسينها عىل نيعملوو نهايستكشفوو دلفرا في ةحواضال وةقال طنقا اءطووس مدع بةبمثا
 .ةلحياا في كبرأ ليةفعاو

فضلأةربصو ردهزوي لاألمبرلشعوا عىل ةرلقدباءلشفاا حلةمر في لشخصا يتمتع- ءلشفاا حلةر في اساألس هولاألم9.

 سبةلمناا لبيئةا يخلقوةلحياا بةتجر اتانكاإلمبءلمليا لمستقبلا عميد ل،األم اللخ من .لاألم زتعز لتياطرواباللداخ
 .دودةحم غير اتيانكوإم قةبطا يتمتعءلشفاا حلةمرفي لشخصفا .ةدلمعتاا غيرو قعةلمتوا غير بيةيجاإلا ئجلنتاا لتحقيق

 التخصصات متعددة التخصصية العيادات
 اتاجيتاالح ذوي من لطفالأل لصحيةا يةعالرا تمتطلبا فيرلتو تلتخصصاا ةدمتعد تخصصية اداتيع مع Mercy Care تقدتعا
تشمل .دواح قعمو في ةيواألول لمتخصصةا يةعالرا فيرتو اللخ من )CRS( الفاألط هيلتأ اتدمخ مجنابر في لينّلمسجاصةلخاا

 حةاجر،لتجميليةا حةالجرا،لسمعا،لنطقا ي،فيوظوال لطبيعيا الجعال ة،راألس طبيب :يليما حةلمتااتلتخصصاا عةمجمو
 .ابصواألعملعظاا

تلتخصصاالمجا ادةيعالماس

 District Medical Group (DMG) ادةيع
3141 N. 3rd Ave. 

Phoenix, AZ 85013 
602-914-1520 
1-855-598-1871 

 اضروأم ،ةلحنجراو واألذن فواألن اء،مصال ددغوال ،لقلبا اضروأم ،تلسمعياا
 بوط ىل،كال اضروأم ،لسينيةا ةعواألش لمختبراو ة،اثورال علمو ،لهضميا زلجهاا

 الجوع ،لطبيعيا الجعوال ،ظيفيلوا الجعوال ة،ذيغتوال اب،صاألع ةاحروج اب،صاألع
)PCP( ، ةاحروج  الفاألط طبيبو ام،ظعال ةاحروج ون،يعال بوط ة،غلوال لنطقا

 م،زياترومال اضروأم ،لنفسيا بطوال ،لنفسا علمو ،لتجميلا ةاحروج ال،فاألط
 ليةلبوالكلمسااةاحروجف،نجوال

Children’s Clinics for 
Rehabilitative Services 

Square & Compass Building 
2600 N. Wyatt Dr. 
Tucson, AZ 85712 
520-324-5437 
1-800-231-8261 

 يمتقوو انناألس طب ،لقلبا اضرأم ،لنفسا علم /كلسلوا تحليل ،يرلتخدا
 اضرأم ةلحنجراو واألذن فاألن اء،مصال ددغال ،يلتنموا الفاألط طب ان،ناألس
 حةاجر اب،صاألع طب ىل،كال اضرأم دم،ال اضرأم ة،اثورال علم ،لهضميا زلجهاا

)PCP( ، اضرأم  الفاألط طب ات،ريصبال ون،يعال طب ام،ظعال حةاجر اب،صاألع
 ،لطبيعيالطباال،فاألطحةاجرال،فألطل لتلطيفيةايةعالراال،فألطل يةلجلدا
 ليةلبوالكلمسااومزياترومال اضرأم ة،ئرال اضرأم ،لتجميليةاحةالجرا
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تلتخصصاالمجا ادةيعالماس

Yuma Regional Medical Center 
Children’s Rehabilitative Services 

Tuscany Medical Plaza 
2851 South Avenue B 
Building 25 #2504 
Yuma, AZ 85364 
928-336-2777 
1-800-837-7309 

 لقحفا،ملةلشااتلتقييماا،لقلبااضرأم،كيةلسلوالصحةا،تلسمعياا
 اء،مصال ددغال ،ةلحنجراو فواألن األذن ،(لحنكاو قةلمشقوا لشفةا) جهيلوا
 ون،يعال طب ،يةلتغذا اب،صاألع طب ىل،كال اضرأم ،لهضميا زلجهاا اضرأم
 ،ليةلبوا لكلمساا ،لنطقا الجع ،لنفسيا لطبا ،لطبيعياالجعال ام،ظعال حةاجر
 كةلمتحراسيالكرااتدموخ

Flagstaff Medical Center 
Children’s Health Center 
1200 North Beaver St. 
Flagstaff, AZ 86001 
928-773-2054 

1-800-232-1018 

 اضروأم ال،فاألط دىل ءلصماا ددغال بوط ،)PCP( الفاألط طبيب
 ال،فاألط معظا ةاحروج ال،فألطل لكىلا اضروأم ال،فألطل لهضميا زلجهاا
 ال،فألطل ليةلبوا لكلمساا ةاحروج ة،غلوال لنطقاالجوع ،لطبيعيا الجعوال
 كةلمتحراسيالكرا/عدلمقااو

 ذههفواته امقأر .بها الصاالت اللخ من ةشرمبا تلتخصصااةدمتعد ادةيعال مع ئهالغاإ أو هاتغيير أو عيدالموا يدتحد يمكنك
 .الهأع ةدرجم اداتيعال

 )CRS( األطفال تأهيل إعادة خدمات
 ؟)CRS( الفاألط هيلتأ ادةإع اتدمخ هي ما

ُ  يمكن .هلةمؤ  صحية  روفظ  يهملد  نذيال    AHCCCSاءضأع  لبعض  عطىت  معينة  اتدمخ  هي( SRC )الفاألط  هيلتأ  ادةإع  اتدمخ
 اءضاألع غير عليها يحصل لتيا ةلمغطاا AHCCCS اتدمخ نفس عىل للحصوا CRS اتدمخ عىل لللحصو هلينلمؤاءعضالأل
تلتخصصاا ةدمتعد اداتيعال سمبا رفُعت لتيا اداتيعال في أو لمجتمعا في يةعالرا عىل للحصوا يمكنهمو CRS AHCCCS في

)MSIC(، خطتك عدستسا .دواح نمكا في اًمع لمتخصصينا اتدمخال ميمقد من يدلعداتلتخصصااةدمتعد اداتيعال تجمع

 يةعالراتجاحتياا تلبية من كدللتأ قأوث بعةمتاو يةعار بتنسيق الفاألط هيلتأ ادةإع اتدمخ تعيين في اءضاألع دأح لصحيةا
 .صةلخاالصحيةا

Division) اءضاألع تمالخد AHCCCS قسم قبل من CRS اتدمخ عىل لللحصو هليةألا يدتحد يتم of Member Services (DMS.)) 

 ؟CRS اتدمخ عىل لللحصو هللمؤا من
 :ننويكو ماعند الفاألط هيلتأ ادةإع اتدمخ عىل لللحصو هلينمؤ AHCCCS اءضأعنيكو قد

 ،21 عمر من لأق •
 ".الفاألط هيلتأ ادةإعتمالخد" هلةمؤ طبية لةحا يهملد •

 :لطبيةا لةلحاا عىل يلي ما ينطبق أن يتعين
 ال؛عفالالجعالتتطلب •
R9-22-1301-1305. في دلمحدا لنحوا عىل ييرلمعاا لتلبية AHCCCS DMS بلِق من فهاكتشاا يتمو •

 مللتقد .لصحيةا لخطةا ممثل أو لطبيبا أو ةراألس ادرأف دأح كذل في بما ،CRS مةخد عىل للحصوا طلب لءم شخص ألي يمكن
 :كسلفااأو يدلبرا عبر CRS اتدمخ عىل لللحصو بطلب
 ؛مكتمل CRS اتدمخ طلب •
ً.الفعا ًاالجع تتطلب يتوال لطفالأل هيللتأا ادةإعتمالخد هلةمؤ لةحا يهلد لطلباممقد أن عمتد لتيا لطبيةاقائوثوال•

 CRS.لةلحا ةايعروال كيةلسلواو يةلجسدا لصحيةا تماللخد ةمالزال لطبيةا يةعالرا Mercy Care فرستو
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ُ ؟"الفاألط هيلتأ ادةإع اتدمخ" من خصتش إذا ثيحد اذام
 في لتسجيلا دةوح إىل ةالإح سلسيروةمالزال لطبيةاتلسجالا عىل ينالد Mercy Care CRS في الصاالت ؤولسم سيحصل*

.AHCCCS CRS
 

:لحصرا ال للمثاا سبيل عىل كذل في بما .يتكعار كل Mercy Care فرستوو CRS اتدمخ ليكإمفستقد ،CRS فيًمسجال كنت إذا*
 يةعالراةإدار •
 ةياألول يةعالرااتدمخ •
 كيةلسلوالصحةااتدمخ •
 ليةلمنزالصحيةالمتخصصةااتدمخال •
 )DME( ةرِّعمُلما لطبيةا داتعمال اتدمخ •

 CRS لـ بعةتا )MSIC( تلتخصصاا ةدمتعد تخصصية ادةيع
لعضو يمكن حيث اًًُّلمعيا لصحةاكزمر هي )MSIC( تلتخصصاا ةدمتعد لتخصصيةا ادةيعال دواح اقعمو ذاه عدي .لطفلك أو لك ن

CRS في .مدعال اتدمخ تلقيو لمجتمعا كةرمشا من ادةفتواالس لطبيينا ئييهخصاأ جميع ةارزي MSIC، ئلتكعاو تأن يمكنك 
اًزءج ونكوت كيةلسلوا لصحيةايةعالرا اتدموخ لطبيةايةعالرا عىل لللحصو لتكبحا لمعنيايةعالرا يقفر مع جهلواًهوج اعمتاالج
.يةعالرا خطة يرتطو من

ةإدار يقبفر عضو من حيبيةتر لمةمكا ستتلقىو .ًءمسا 5 حتى ًاحصبا 8 عةلساا من لجمعةا إىل ثنينالا من MSIC كل فتح يتمو
 لمخصصةا MSIC ةدبعيا الصاالت يمكنك .يكلد األول CRS عدموةدولج في تكعدمساو CRS ياامز ولح يدلمزباكاربإلخ يةعالرا
 .ئهلغاإأو دكوعميدلتحد لك

 CRS اتدمخيةعار يقفر
 صةلخاا لصحيةا يةعالراتجاحتياا عىل يقكفر في نسيكو من يدتحد يعتمد .لك يةعالرا يملتقد يقلفرا نهج CRS مجنابر ميستخد
 اتدمخال رووفمنيكو أن يمكن .كاتدموخ يتكعار ولح معهم ثلتحدا من تتمكن حتى يقكفر في هم من عىل فتعر .بك
 :يقكفرفيلصحيةا

 :وناحرجال
 درصوال  ةويدمال ةيواألوع  لقلبا  حواجر-	
 لطفالأل نميوعمو وناحرج	-
(ENT  )ةلحنجراو  فواألن  األذن  حواجر-	
 ابصاألع حواجر	
 نلعيوا حواجر-	
 (لبتراو  ف،نجوال  د،يوال  ام،ع) ملعظاا حواجر-	
 لتجميلا حواجر-	

 :نلطبيواونيائصاألخ

ٌَُّْ

 

 

 

-

 لقلبا اءبأط 	-
 ابصاألع  اءبأط 	-
 مزياترومال اءبأط 	-
 ميينلعموا الفاألط اءبأط 	-
ةاثورال  علم في  ينصتخم 	-
 ليةلبوا لكلمساا اءبأط 	-
 ةياألول  يةعالرا  رووفم 	-

 :اتدمخوال كيةلسلوالصحةا يةعار اتدمخ مومقد
 لنفسيينا اءباألط 	-
 لنفسيةا اضراألم  اءبأط 	-
 لسكنيةا يةعالرا فقامر 	-
 انراألق  مدع 	-
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 اتماألز  في  خللتدا  اتدمخ 	-
 خليينالدا ضىلمرا اتدمخ 	-
 (تعالمجمواو  الت،ائعوال  واألزواج،  اد،رألفل) ةرلمشوا 	-
 ةرواألس  لطفلا  يقفر 	-
 كيةلسلوا لصحةا ومي  مجنابر 	-
 لمجتمعيةا لنفسيةا لصحةا كزامر 	-
 (يدوائال  الجعوال  ة،ارشتواالس  ،لتقييما) اتدرخمال  طيتعا 	-

انناألس يةعار اتدمخ مومقد
 انناألس  اءبأط 	-
 انناألس  يمتقو  اءبأط 	-
 انناألس  صحة ئيوخصاأ 	-

: 

 شخص وةدع كيفية فةلمعر لمتخصصةا ادةيعال ضةممر إىل ثتحد .كذل في غبتر إذا يقكفر إىل منضمالال نرياآلخ وةدع يمكنك
 .يقكفر فينليكو ما

 ؟21 سن بعد CRS اتدمخ في ءلبقاا يمكنني هل
 ستظل .يتكعارو تكماخد رووفم يتغير لنك،ذلعوم 21. ـال همدميال عيد شهر في CRS تعيين لمسجلينا CRS اءضأع سيفقد

Mercy Care اللخ من خطتك AHCCCS بك صةلخاا لصحيةا يةعالراتجاحتياا لجميع. 

 إىل ثنينالا من Mercy Care اءضأعتمابخد الصاالت يمكنك ال،فاألط هيلتأ ادةإع اتدمخ أو ياامز ولح سئلةأ أي يكلد نتكا إذا
 )3879.)TTY 711-624-800-1 أو 3000-263-602 قملرا عىلًءمسا 6 حتى ًاحصبا 7 عةلساا من ،لجمعةا

 األعضاء مجالس
 ة،رأس ادروأف اب،بوش م،هانروأق ،مهتمين اءضأع عن نبحث !حمفتو ظيفلتوا ابب؟Mercy Care لجنة دىل لعملا يدتر هل
جيهتو في اًمهم ًادور نللجاا اءضأع جميع يلعب .لمختلفةا نللجاا من يدلعدا بين من اريتاالخ يمكنك .مجتمعية مصلحة ابحوأص

 .ئناعضاألاتدمخال لتحسينلائوس إىل صللتوافيناعدستسا.يةعاللريمناتقدكيفيةوللمجتمعمتناخدكيفية

 كمةلحوالجنة
 .للمجلس تيجياسترالا جهلتوا تنفيذ عىل تعملو .لعقدا أداء تقييم عىل فقوللو رىاألخ نللجاا جميع اءآر تتلقى

 اءضاألع مدع لجنة
 تقييمو تماللخد ولوصال نيةمكاإ قشةلمنا لجنة ذهه .كيةلسلوا أو/و يةلجسدا لصحةا اتدمخ تلقي في لعضواتكصو تعمل
 .لعضوا نظر جهةو من مجنالبراتجاحتياا

 فيةلثقاااءةفكال/يةللغواوفيةلثقااحيةلناامنسبةلمناااتدمخال
 .للخطرضينلمعرانللسكاتماللخد ولوصال نيةمكاإ يزلتعزولوصال تتيجيااسترا ددحوت CLAS. ييرمعاتلبيةمنكدتتأ

 بلشبااادةيق مجلس
.عيةلتوا رصوف يةعالراورأم ولحثللتحد اًمع عةمتنو تخلفيا منبلشباا جلب

 بىلقرا ذوي ةايعور لتبنيبا ةايعروال يةبولترا يةعالرا عمل عةمجمو
 فيرلتو عيةلجمااازلنموال ئليةلعاااتابرقال نظم/لمتبنيةا/ضنةلحااسرلألالصاالت رقوط اتاجيتاالح ولح اتربوخ اداتإرش فرتو
 تبنيهم تم نذيال أو/و الفاألط يةعار في كينرلمشاالطفالأل كيةلسلوا لصحيةا اتدمخال
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يرونتكاإلل يدلبرا عىل لواصتال جىرُفي ،Mercy Care مجلس أو لجنة إىل منضماالبا اًمهتم كنت إذا
oifateam@mercycareaz.org. مكتب سلةامر لككذ يمكنك OIFA لـ بعلتاا Mercy Care واننعال عىل: 

مهمة تمامعلو

Attn: OIFA  
Mercy Care Committees  

4500 E. Cotton Center Blvd.  
Phoenix, AZ 85040  

 المسبقة التصاريح
نتمكنحتىاًمسبقاالتحالذههفةمعرفي Mercy Careغبتر.صةخااتدمختتطلبلتكحاأنطبيبكريقرقداالت،حالبعضفي

 فيعرماووه،هاتنفيذقبل Mercy Careمنفقةامواتدمخالذههتتطلبقد.ليهاإجتحتالتيايةعالراعىللكحصومنكدلتأامن
 أولتكحاالجعمنليتمكنلشبكةاضمنيةعارممقد Mercy Careدىلفيهافريتوالاتأوقكهنانتكوقد".لمسبقايحلتصرا"سمبا
 .معتمدمسبقيحتصرإىلجستحتا،Mercy Careشبكةارجخمنيةعالراممقدتجدلكي.لكمنزمنلةمعقوفةمساعىليقع

 :عملهاكيفيةليكإ
،لطلبا عىل فقةالموا تمت إذا .ااذهخات في غبير لتيا اءاترواإلج لتكحا فيه حيشر Mercy Care إىل اًطلب طبيبك سلسير

،اًيميتقو اًومي 14 نغضو في (لسلبيا ياالمزارراق ارعإش يسمى)ًابمكتو ًاارطإخ فستتلقى ،طلبكُفضر إذا .لكبذ طبيبك فسنخبر

 به ملقياا يجب ما إىل ةافاإلضب،لطلباضرف ارعاإلش سيتضمن .كذل بعد فعله عليك يجب اوم ضفومر لطلبا أن كيخبر
المتاس بعد عةسا 72 زويتجا العدمو في (لسلبيا ياالمزارراق ارعإش) اًبيكتا ًاارطإخ فستتلقىًا،ئارط لطلبا انك إذا .كذل بعد
 ،يدلتمدا إىل جةحا كهنا نتكا وإذا .طلبك جعةالمر يافإضتوق إىل فيها Mercy Care جتحتا قد اتأوق كهنا .يحلتصرا طلب
فيما) ىشكو يمتقد يمكنك ،اًيدتمد طلبنا إذا .اًومي 14 حتى داتديمتال ةفتر تصل أن يمكن .يدلبرباًاارطإخ Mercy Care سلفستر

.ىشكو يمتقد يمكنك كيفو قكحقو بلخطاا لك ضحسيوو (.عضو تظلم سمبااًضأيفيعر

 عىل AHCCCS لـ لطبيةاةاإلدار مع لواصتال يمكنك ،ملةكا ةربصو فكومخا لجيعا ال لسلبياياالمزارراق ارعإشبخطا انك إذا
MedicalManagement@azahcccs.gov. 

 :تللطلبا لملحةا ةرورضال Mercy Care دتحد كيف

رراق ارعإش)ًابمكتو ًاارطإخ ليكإ سلسنر .اًومي 14 نغضو في ما مةلخد تينيولرا لطلبا جعةامر ستتم- تينيولرا لطلبا
.كذل بعد به ملقياا يجب بما ارعاإلش كسيخبر .لطلباضرف تم إذا اًيميتقو اًومي 14 نغضو في (لسلبيا ياالمزا

إذا .رهوتتد ال نهاأ من كدللتأ عةبسر معها مللتعاا ينبغي لكنو اة،يحال دتهد ال لتكحا أن طبيبك يعتقد — جللعاا لطلبا
 لعمليةا تعجيل عىل فسنعمل ،Mercy Care لخطة لطبيا جعاللمر لنسبةبا جلةعا بةلمطلوا اتدمخال أو لطبيةا تلسجالا دتب
طلب تلقي بعد من عةسا 72 زوتتجا ال ةفتر اللخ (لسلبياياالمزارراقارعإش سمبا رفُعي) اًبيكتا ًاارطإخ ستتلقى .سيةلقياا

.كذل بعد فعله يجب ما بلخطااذاه ضحسيو .لطلباُفضر إذا يحتصر عىل للحصوا

 يدتمدطلبإىل جنحتافقد ة،الحال هيذهه نتكاإذا .ناراقراذخاتلأج منتمالمعلوامن يدمزإىل جنحتاوفس ان،ياألح بعضفي
فيتناعدلمساليهاإجنحتالتياتمالمعلوباطبيبكوتأنفسنعلمك،يدتمدةفترطلبناإذا.طبيبكمناًيميتقواًومي 14إىليصل

.مسبقيحتصرعىلللحصواطلبفضنرفقدا،ًومي 14إىلتصلةفتراللخةيافاإلض تمالمعلواعىلنحصللمإذا .اررقال اذخات

"اءضاألع تتظلما" نظرا) اءضاألع تظلم سمبا رفُعي ما يمتقد لك فيحق ،لطلبا هميةأ ىمستو بتغيير قمنا أو اًيدتمد طلبنا إذا
:إىل لعضوا تظلم طلب الإرس ىُرجي (.لكتيباذاه في


 


 

Mercy Care 
Grievance System Department  
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Phoenix, AZ 85040  
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 ؟طلبك نبشأ ناراقر نتخذ كيف
في غبتر كنت إذا .www.MercyCareAZ.org بويال عىل قعنامو عىل اًمسبقًايحتصر تتطلب لتياتمالخدبا ئمةقا مّنقد
 ئمةبقا دكزويت يمكنهم حيث اء،ضاألع تمابخد تصلفا ات،اررقال ذهه اذخات كيفية ولحتمالمعلوا من يدمز عىل للحصوا
ااذنخات كيفية عىل العّالطل ئمةلقاا ذهه جعةامر في لحقاكديول .اتاررقال ذهه اذخالت Mercy Care مهاتستخد لتيا ييرلمعاا

 .تاراللقر

 :لسبباهو ليةلتاا ابباألس دأحنيكو فقد ،مللكابا مةلخدا عىل Mercy Care قوافتلم إذا
 .لتغطيةبالةمشموةميزليستمةلخدا 	•
.اًطبي ةروريض غير مةلخدا 	•
 ئيةستقصااأويبيةتجرمةلخدا 	•
 Mercy Care. اتدمخ ميمقد شبكة في ودوجم غير اتدمخالممقد 	•
 .رراق اذخالت فيةكا تمامعلو Mercy Care تملك ال 	•

ارعإش" قسم عىل العاالط جىير ،تمالمعلوا من يدلمز. )لسلبيا ياالمزارراق ارعإش دارإصب Mercy Care زمُلتا،م اءرإج اذخات عند
(.لكتيبا ذاه في اًقالح "لسلبيا ياالمزارراق

 لةلصيدايحرتصا
طلب تلقينا أن منذ عةسا 24 زويتجا ال عدمو فيرراقاذخات فسيتم دواء، عىل لللحصو اًيدجد اًطلب اتدمخالممقد دمق إذا

لللحصو اًطلب Mercy Care سلترففسو دواء،النبشأ رراق اذخالت فيةلكااتمالمعلوا إىل يفتقر لطلبا انك إذا .لمسبقا يحلتصرا

 زويتجا ال عدمو في بك اصخال اتدمخالممقد إىل فيةضاإتمامعلو عىل
.للطلب ياألول خاريتال من عمل امأي )7( سبعة زويتجا ال عدمو في اًئينها اًرراق Mercy Care رستصد .لطلبا تلقينا منذ عةسا 24

 الخدمات مقدمي بين من االختيار حرية عىل قيود
 أن ينبغي .بك اصخال اتدمخالممقد رختياا في يةلحرا يكلدهأن إال ،PCP إىل بتعيينك متقا Mercy Care أن من غملرا عىل
لتيا اتدمخال بلمقا عدفال إىل تضطر فقد ،لشبكةا ضمن اتدمخممقد تجد لم إذا .اًمدائ لشبكةا ضمن اتدمخممقد رتختا
.لتغطيةبا لةلمشموا غير اتدمخال بلمقا عدفال إىل تضطر دوق Mercy Care. شبكة ارجخ من يةعالراممقد مهاِّيقد

 :يلي ما لتغطيةبا لةلمشموا غيراتدمخال مثلةأ تتضمن قد
ك،ب اصخال اتدمخالممقد عليها قوافي أو بها يقم لم مةخد 1.
 .لكتيبا  ذاه  في  للتغطية  ضعةخا  مةخد  نهابأ  ةدرجم  غير  مةخد 2.
3.  Mercy Care. من فقةامو أو ةالإح دون اتدمخال ميمقد شبكة ارجخ اتدمخممقد من تلقيتها مةخد

 السداد في كةالمشار مبالغ
 في كةرلمشاا مبلغ من حصتهم عدف AHCCCS Medicaidمجنابر اللخ من لصحيةا ياالمزانيتلقو نذيال ادراألف بعض من يطلب قد
 .لطبيةا تهمماخدمن لبعضدادسال

 جببمو بهاحتساا يتم لتيا دادسال في كةرلمشاا لغمبا إىل لقسماذاه في ليهاإرلمشاا دادسال في كةرلمشاا لغمبا تشير :حظةمال*
 Medicare. مجنابر جببمو دادسال في كةرلمشاا لغمبا من معفى لشخصا أن يعني ال ذاوه )AHCCCS(. Medicaid مجنابر

 :القاإلط عىل دادسال في كةرلمشاا لغمبا فعبد لبينلمطاا غير اصخاألش يلي ما في
 ،19 سن دون الفاألط 	•
 ،)SMI( خطير عقلي ضبمر بتهمصاإ تثبت نذيال اصخاألش 	•
،22 لفصلا ،9 اببال A.A.C. جببمواًلعم )CRS( الفاألط هيلتأ ادةإع اتدمخ مجنابر عىل لللحصو هلمؤنّمعي شخص 	•

 13. ادةمال
 لمعيشةا في ةعدلمساا دارك لسكنيةا فقالمرا أو يضيةلتمرا فقالمرا في نيقيمو نذيال CHPو ACC-RBHAو ACC اءضأع 	•

 دادسال في كةرلمشاا لغمبا من اءفاإلع يقتصر .جللعال لمستشفىا ولدخ للعضو لطبيةا لةلحاا تتطلب حين فقط كوذل
دة،واحال يةقدلتعاا لسنةا في فقط اًومي 90 عىل ءعضالأل لنسبةبا

 ،Arizona Long Term Care System (ALTCS)لاألج يلةطو يةعالرا مجنابر في لملتحقينا اصخاألش 	•

http://www.MercyCareAZ.org
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.ءمسا6  حتى احصبا7  عةلساا من ،لجمعةا إىل ثنينالا من  ً ً

      
        
                 

           
           
                  

                 
      
    

              
                   
                     
                   
                  

       

              
    
   
     
                   

      
              

 
    
     

         
                   

              
              

                   
                    

                  
   

      
         
         

    
            

       
            

       
  

 ،Medicare مجنابر من ةدستفالال هلينلمؤا اصخاألش 	•
 ار،ضتاالح حلةمر في يةعالرانيتلقو نذيال اصخاألش 	•
 لقبليةا لصحةا مجابر أو،يةلهندا لصحيةا مةللخد نبقوسا أوننشطو نمومستخد هم نذيال ونيكرياألم دلهنوا اءضاألع 	•

 ،يةلحضرا يةلهندا لصحةا مجابر أو،638-93 امعال ونانقال جببمو تعمل لتيا
Breast and) حملرا عنقو ديثالنطاسر الجع مجنابر في اصخاألش 	• Cervical Cancer Treatment Program (BCCTP)، 

ً تبينه تم الطف لمستفيدا ونك اسأس عىل IV-B واننعال جببمو لطفلا يةعار اتدمخ ونانق من نولمستفيدا اصخاألش 	•

 ،هعمر عن لنظرا بغض IV-E واننعال جببمو معيل من كمتبنى بيتهتر ءلقا ةعدمسا يتلقى أو معيل من
 ،للحمل ليةلتااسلنفااةفتر والوط لوامحال 	•
(.**دودحم قتلو) Adult Group ضمن اصخاألش 	•  

 اءضأع يشمل .دادسال في كةرلمشاا لغمبا فعبد مينملز غير ،Adult Group ضمن هلينلمؤا اصخاألش دودة،حم ةلفتر :حظةمال**
Adult Group يةعالرا مجنابر من نقلهم تم نذيال اصخاألش AHCCCS، نذيوال ا،ًامع 64و 19 بين همرعماأ اوحرتتنذيال ادراألف كذلوك

 لفقرا ىلمستو لمعينا لحدا من %133 عن يقل أو خلهمد اويسينذيوال ل،وامحال غير نوم ،Medicare عىل للحصوا لهم يحق ال
)FPL(، مجنالبر هلينمؤ ننويكو ال نذيوال AHCCCS، من دادسال في كةرلمشاا لغمبا عدف ،اًلمستقب رلمقرا من .رىأخ فئة أي ضمن
 عن اءضاألع تبليغ سيتم .لفقرا ىلمستو لمعينا لحدا من %106 من رثاألك لدخال ذوي من ،Adult Group ضمن اصخاألش قبل
 .ثهاوحد قبل دادسال في كةرلمشاا لغمبا صبخصو تالتغييرا

 :شخص ألي ليةلتاا اتدمخال بلمقا دادسال في كةرلمشاا لغمبا رضف يتم ال ك،ذل إىل ةافاإلضب
 ،لمستشفىافيثلمكوا 	•
 وارئ،طالاتدمخ 	•
 دادات،واإلم رياألس لتخطيطا اتدمخ 	•
 كذل في بما ،لحملا عىل تاتعقيد تضفي قد رىأخ طبية لةحا ألي لصحيةا ةايعروال لحملبا تبطةلمرا لصحيةا يةعالرا 	•

 ل،وامحال ءللنسالنسبةبا خينلتدا عن اعنتاالم الجع

شعةألبا ديثال يرتصوو ون،ولقال تنظيروم،حرال عنق تمسحاو،يةلتفقدا اتارزيال مثل ة،يائوقال اتدمخال 	• 


،تلتطعيمااو،لسينيةا 
 ات،دمخالفرلموئيةقالوااتدمخال 	•
 .وارئطال قسم في لمستلمةااتدمخال 	•

(اًيامزإل ليس) اًارييتاخ دادسال في كةرلمشااتعمليا في نكورلمشاا اصخاألش
 ة،يامزإل ليست ةربصو دادسال في كةرمشا لغمبا نفعويد قد اهأدن مجالبرا من أي اللخ من AHCCCS ملنظا نهلولمؤا اصخاألش
 :لم  ما
أو داد،سال في كةرلمشاا مبلغ عليها رضُفي أن يمكن ال يتوال الهأع اتدمخال دأح نيتلقو 1.
.دادسال في كةرلمشاا مبلغ عليها رضُفي أن يمكن اليتوال الهأعتعالمجموادأح في ننويكو 2.

قيمة دادس لعضوا عىل تعين إذا .ةارييتاالخ دادسال في كةرلمشاا لغمبا اًضأيةيامزاإلل غير دادسال في كةرلمشاا لغمبا عىل يطلق

 دادس عىل ادرق غير هأن لعضوا علنأ إذا مةلخدا يمتقد ضرف اتدمخال ممقد يستطيع فلن ة،يامزاإلل غير دادسال في كةرلمشاا
 يقطر عن ةيامزاإلل غير دادسال في كةرلمشاا قيمة دادس ليةلتاا مجاللبر بعينلتاا اءضاألع عىل يتعين قد .دادسال في كةرلمشاا

 :بهمصينلخاااتدمخال ميمقد
 ، )1931( الفأط يهالد لتياسرلأل AHCCCS مجنابر 	•
 ،يلةلبدا يةعالرا دور في،Young Adult Transitional Insurance (YATI) رلصغاا بللشبا لينتقاالا مينلتأا 	•

صةلخاا اتاجيتاالح ذوي الفاألط لتبني ةدولالةعدمسا مجنابر 	•

(State AdoptionAssistance for Special Needs Children) تبنيهم يتم نذيال لطفالأل،
 
 صشخالأل عيجتماالانلضمااةإدار اللخ من ،Supplemental Security Income (SSI) لتكميليا نلضماا لدخ متلقو 	•

ر،ثأك أواًامع 65 بعمر ينجزلعاا أو فينلمكفوا
 صشخالأل عيجتماالانلضمااةإدار اللخ من ،Supplemental Security Income (SSI) لتكميليا نلضماا لدخ متلقو 	•

ر،ثأك أواًامع 65 بعمر ينجزلعاا أو فينلمكفوا
 Freedom to Work (FTW) عةمجمو 	•
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من االثنين إىل الجمعة، من الساعة 7 صباحًا حتى 6 مساًء.

كذل فةمعر اًضأي يمكنك. عليك ضةولمفرا دادسال في كةرلمشاا لغمبا وعن ما فةلمعر هليتكأ عن اتدمخال فرمو أو طبيبك ألاس

.تمالمعلوا من يدلمز بويال عىل Mercy Care قعمو إىل وعرجال اًضأي يمكنك. Mercy Care اءضأع تمابخد الصاالت عبر

غير دادسال في كةرلمشاا لغمبا دادس ميةالزإ غير دادسال في كةرمشا لغبمبا لبينلمطاا AHCCCS منظا اءضأع عىل يتعين قد

:لطبيةا اتدمخال عىل للحصوا نظير ليةلتاا ةيامزاإلل

لطبيةا اتدمخال بعض ءلقا( ةيامزاإلل غير) ةارييتاالخ دادسال في كةرلمشاا لغمبا

دادسال في كةرلمشاا مبلغمةلخدا

لطبيةا اتفوصال
$2.30

.لنطقا الجوع ظيفيلواو لطبيعيا جللعال جيةرلخاا اداتيعال اتدمخ
$2.30

يتكعار ةوإدار للتقييم جيةرلخاا اداتيعال أو لطبيبا تجعاامر
$3.40

ال كنت إذا. عدفال عىل ادرق غير كنت إذا تكماخد افضوير لن لكنهمو لغلمباا ذهه عدف لطبيةا اتدمخال رووفم منك سيطلب

لمبلغا عدف عىل ادرق غير كأنوب لكبذ لطبيةا مةلخدا ممقد أو طبيبك خبرأ داد،سال في كةرلمشاا مبلغ من حصتك يدتسد تستطيع

.اتدمخال يمتقد ضرف يتم ال لكي

(ةيامزاإلل) دادسال في كةرلمشاا لغمبا دادسب نمولملزا اصخاألش
الهأع ةورذكمال اتدمخال دأح نيتلقو واانك إذا إال دادسال في كةرلمشاا لغمبا فعبد( مينملز أو) لبينمطا ،AHCCCS اءضأع بعض

يمكن ال يتوال الهأع ةورذكمال تعالمجموا من دةواح في لعضوا يكن لم ما أو عليها دادسال في كةرلمشاا مبلغ رضف يمكن ال يتوال

تبلمترا لمبلغا عدف دادسال في كةرلمشاا لغمبا فعبد مينلملزا اءضاألع عىل ينبغي. دادسال في كةرلمشاا مبلغ عليها رضُفي أن

لغمبا فعهمد دمع لةحا في اءضاألع ؤالءهل اتدمخال يمتقد ضرف اتدمخال يفرلمو يمكن. لهم مةلخدا يمتقد يتم لكي عليهم

يتوال الفأط يهالد لتيا التائعال في اصخاألش عىل ةيامزاإلل دادسال في كةرلمشاا لغمبا رضف يتم. ةيامزاإلل دادسال في كةرلمشاا

(.TMA) ليةنتقاالا لطبيةا ةعدلمساا سمبا اًضأي فةولمعرا اح،األرب بسبب هلةمؤ تعد لم

ً اليحا كنت إذا. لطبيةا اتدمخال لبعض( ةيامزاإلل أو )بةلمطلوا دادسال في كةرلمشاا لغمبا عدف TMA في لغينلباا ادرألفل ينبغي

،AHCCCS أو DES من ًاارعإش ستستلم ق،الح توق في TMA دوائف عىل لللحصو هالمؤ صبحتأ إذا أو ،TMA مجنابر ضمن

.اهأدن ةدرجم TMA اءضألع دادسال في كةرلمشاا لغمبا. لكبذ كاربإلخ
ً

ةعدلمساا ياامز من ينلمستفيدا اصخاألشب صةلخاا( ةيامزاإلل) بةلمطلوا دادسال في كةرلمشاا لغمبا
قتةلمؤا لطبيةا

دادسال في كةرلمشاا مبلغمةلخدا

لطبيةا اتفوصال
$2.30

يتكعار ةوإدار للتقييم جيةرلخاا اداتيعال أو لطبيبا تجعاامر
$4.00

لنطقا الجوع ظيفيلواو لطبيعيا الجعال
$3.00

جيينرلخاا ضىللمر عيةلطوا حيةالجرا تلعملياا أو ئةرلطاا غير تلعملياا
$3.00

.بيمنتلكوا أو كلمشترا يدلتسدا مبلغ عدف دونب اتدمخال يمتقد ضرف لطبيةا اتدمخال ميمقدو لةدللصيا ممكن

دادسال في كةرلمشاا لغمبا فةلكا %5 حد
(اتومصخوال ئبالضرا قبل )ةراألس لدخ ليجماإ من %5 من كثرأ نيكو أن يمكن ال دادسال في كةرلمشاا لغلمبا يالماإلج لمبلغا
لغمبا من كل عىل ٪5 لحدا ينطبق(. يسمبرد إىل روبتوأك ،سبتمبر إىل ليويوو ،نيويو إىل لريوأب ارس،م إىل يرينا )لسنةا عرب اللخ

.ةيامزواإلل يةمزلرا دادسال في كةرلمشاا
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بلغ ذيال اإلداري مرسال حد عىل فللتعر عضو لكل ددةحمال دادسال في كةرلمشاا تيامستو تتبع ليةومسؤ AHCCCS منظا ىليتو

من %5 نسبة اوزتجت قد فعهابد قمت لتيا دادسال في كةرلمشاا لغمبا عمجمو أن تعتقد كنت إذا. ئلةلعاا لدخ من %5 ىمستو

يثبت رآخ ليلد أي أو االتصاإلي من انسخ سلتر أن فيجب ،AHCCCS قبل من لكبذ افعلي كاربإخ يتم مول ك،ترأس لدخ ليجماإ

.AHCCCS, 801 E. Jefferson, Mail Drop 4600, Phoenix, Arizona 85034 إىل ،فعتهاد لتيا لغلمباا
ً ً

جعةامر منهم بلوأط ،لمنطقتك لمحليا لمكتببا تصلا ،تتغيير قد بك صةلخاا روفظال لكنو مجنالبرا ذاه عىل كنت إذا

.فهموظر تتغير إذا %5 لحدا من نسبهم تقييم ادةإع طلب توق أي في ءعضالأل يمكنو. هليتكأ

نستكو ما DDD قسم رسيقر. Medicaid اتدمخ بلمقا دادسال في كةرلمشاا لغلمبا DDD في نلمسجلوا اءضاألع يخضع ال

.معينة تنفقاو خلكد عىل ءبنا لتكلفةا من حصتك ً

الخدمات فواتير استالم

ات؟دمخال بلمقا ةوراتف المتاس يمكتك متى
تطلب كنت إذا ر،ذكت. لتغطيةبا لةمشمو لغيرا لصحيةا يةعالرا اتدمخ عىل للحصوا قبل عدفال اتاريخ ولح طبيبك إىل ثتحد

نسيكو ة،دمخال بلمقا يدلتسدا عىل جبهابمو قوافت ثيقةو قعتو قد كنتو ،ةلمغطاا لصحيةا دكوائف ضمن من ليست مةخد

.ةوراتفال مبلغ عدف عليك اًمزال

ات؟دمخالب ةوراتف تلقيت لو اذام
:ةمغطا مةلخد ةوراتف ستلمتا إذا

 
 
 

.بنفسك ةوراتفال فعتد وال	
.ًاورف مةلخدا مبمقد تصلا	
.Mercy Care واننوع لصحيا مينكتأ تمامعلو لهم دمق	

Mercy Care
4500 E. Cotton Center Blvd.

Phoenix, AZ 85040

  

  

  

اءضأع تمابخد الصاالت ىُرجي ،لصحيةا يتكعار تمامعلو اتدمخال فرمو اءطإع بعد تيرالفوا تتلقى لزات ال كنت إذا	 

 Mercy Care 
.ةعدلمساا عىل لللحصو

فعتد قد لفعلبا كنت إذا. AHCCCS عىل فيه متقد ذيال خاريتال إىل دتعو ةمغطا صحية ئدالفو هالمؤ نتكو قد ًاانيأح	 

ثم. Mercy Care إىل ةوراتف الإرس مةلخدا فرمو من اًلأو تطلب أن عليك يجب نهفإ ت،وقال ذاه اللخ اتدمخال بلمقا

يمكنك. تكعدمسا من Mercy Care تتمكن فقد ك،ل دادسال افضور إذا. لمبلغا لك ديسد أن اتدمخال فرمو من طلبا

دادسب مكقيا سبب فيها حتشر تفصيلية ةكرمذ مع Mercy Care في اءضاألع اتدمخ إىل عةفولمدا كاالتصإي الإرس

.مةللخد تلقيك خاريت من اًومي 150 اللخ االتصإليل Mercy Care تلقي يتعين. اتدمخال بلمقا

ً

.Mercy Care إىل مكنضماا بعد ةاألدوي أو ةلمغطاا اتدمخال بلمقا فعتد ال أن يجب	

اآلخر الصحي التأمين

ما في. رىاألخ مينلتأا كةشر مع لعملا من نتمكن حتى اناربوإخ اءضاألع تمابخد الصاالت ىُرجي ر،آخ صحي مينتأ يكلد انك إذا

:فهاتعر أن يجب لتيا لمهمةا وراألم بعض يلي

 
 

إىل ةافاإلضب بك صةلخاا رىاألخ لصحيا مينلتأا تمامعلو تلمستشفيااو اءبواألط تليالصيدا ءعطابإ اًمدائ قم	

.Mercy Care تمامعلو
.نصيبها Mercy Care فعستد وا،عدفي أن بعد. أوال لصحيةا يتكعار تنفقا بلمقا ديسد يكلد ذيال راآلخ لصحيا مينلتأا	

.بك اصخال ياساألس مينلتأا كةلشر تفلهاا مرقو واننعوال ماالسب هميدولتز ،Mercy Care في اءضاألع تمابخد تصلا
.داتديستال تنسيق عىل ناعدسيسا ذاه. مكنأ إن لصحيةا خطتك من كل مع يعمل PCP خترا	
يتعلق ما في تكعدمسا ننامكابإ فسيظل ،Mercy Care بخطة اتدمخال ميمقد شبكة من اًزءج راآلخ طبيبك يكن لم إذا	

من لمسبقا يحلتصرا مرق عىل طبيبك لحصو لةحا في AHCCCS منظا يغطيها لتيا تماللخد دادسال في كةرلمشاا لغبمبا

Mercy Care لطبيبك دادسال في كةرلمشاا لغمبا دنسد وفس. تهريالز.
إىل ةوراتفال الإرس طبيبك من طلبا. يكلد ذيال راآلخ لصحيا مينللتأ دادسال في كةرلمشاا لغمبا بنفسك فعتد ال	

Mercy Care دادسال في كةرلمشاا مبلغ بقيمة.
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من االثنين إىل الجمعة، من الساعة 7 صباحًا حتى 6 مساًء.

 عن همخبرأو لمستشفىا أو للطبيب AHCCCS مع يتكعضو قةبطا دمق ،لصحيةا يةعالرا اتدمخ من أي تلقيك قبل	
. ليهاإ تهلبامطا الإرس عليه لتيا لجهةا فةمعر في طبيبك عديسا أن نهشأ من ذاه. يكلد ذيال راآلخ لصحيا مينلتأا

.اءضاألع اتدمخ تبليغ عليك يجب ك،تابإلص مالزال الجعال ستلمتأو ادثحل ضتتعر إذا 	
. تستلمها لتيا لصحيةا يةعالرا اتدمخ واعأن فةكا PCP اربإخ من كدتأ	 

Medicare  نامجببر الخاصة والخصومات كالمشتر والتأمين السداد في كةالمشار مبالغ
 عدفال فسيتم ، Qualified Medicare Beneficiary (QMB) أو Medicare HMOأو ،Medicare من طبية يزام لتلقي الهمؤ كنت إذا

 لتيا لطبيةا اتدمخال بعضو ،AHCCCS في ةلمغطاا اتدمخال كلفة في كةرلمشابا Mercy Care تتكفل. قبلهم من اًلأو تكماخد بلمقا
 كةرلمشاا لغمبا أو لخصما لغمبا او كلمشترا مينلتأا من حصتك Mercy Care فعستد. يلفقرا دلعموا يمتقو مثل ،AHCCCS تغطيها ال

. لغلمباا ذهه فعلد Mercy Care إىل تهرتوفا الإرس طبيبك من طلبا. بنفسك كيةرلتشاا داتديستال فعتد ال. طبيبك إىل دادسال في

ً

ً
ً

. D زءجال Medicare اتدمخ بلمقا دادسال في كةرلمشاا لغمبا عن اًلؤوسم نستكو ،Medicare يكلد انك إذا هأن حظةلمالا ىُرجي
 ريوفم ضمن من ليسو ،Mercy Care شبكة ضمن من ليس مةخد فرمو إىل هبتذ أن رتتاخ إذا وارئ،طال االتح داع
 مينلتأا لغمبا عدف عن اًلؤوسم نفستكو ،Medicare HMO مع ليس أو اتدمخال ريوفم ليلد في ئهمسماأ ةدرجمال اتدمخال
. Medicare ضمن دادسال في كةرلمشاا لغمبا أو اتومصخوال ،كلمشترا

 Mercy Care متقو فقد ،Qualified Medicare Beneficiary (QMB) مجنابر من ينلمستفيدا نوم الهمؤ اعضو كنت إذا ذا،ه مع
. شبكتنا من اًزءج ليس اتدمخ فرلمو أو ،AHCCCS مجنابر يغطيها ال لتيا اتدمخال بلمقا فعلدبا

)TTY 711(.قملرا عىل Mercy Care اءضأع تمابخد الصاالت جىرفي ،سئلةأ يكلد نتكا إذا 1-800-624-3879 أو  602-263-3000   

األدوية مقابل الدفع: دوجةالمز األهلية ذوو األعضاء

 في كةرلمشاا لغمبا فعبد Medicaid مجنابر ميقو ال. Medicare مجنابر من D زءجال يغطيها لتيا ةاألدوي Medicaid مجنابر يغطي ال
 انوليكو تعيينهم تم نذيال اصخاألش ءستثنابا D زءجال جببمو ةألدوي لتكلفةا كةرمشا أو تمالخصوا أو Medicare من دادسال

 عتبرت ماعند Medicare مجنابر من D زءجال جببمو لتغطيةا من ئهاستثناا يتم لتيا ةاألدوي AHCCCS يغطي. SMI تصنيف ضمن
. Medicare مجنابر من" D "زءجال جببمو للتغطية هلمؤ غير دواء هو لمستثنيا دواءال. لطبيةا حيةلناا من ةروريض ةاألدوي ذهه

 Mercy في صفةو دون من فةولمصرا ةاألدوي ئمةقا عجرا ، )OTC(طبية صفةو إىل جتحتا ال لتيا ةاألدوي بعض AHCCCS يغطي قد
 Care اءضألع DCS CHP عىل بويال عىل قعنامو عىل ةفرلمتوا تلمنتجابا ئمةقا عىل لللحصو

https://www.MercyCareAZ.org/members/chp-members/pharmacy   أو

 https://www.mercycareaz.org/members/ddd-formembers/pharmacy  اءضألع DD،

ُ

ُ

.عةمطبو نسخة لطلب اءضاألع تمابخد تصلا أو 

التصاريح

لطبيةا يحرلتصاا
 لكحصو قبل عليها قوافوت اتدمخال Mercy Care جعاستر. صةخا اتدمخ تتطلب لتكحا أن طبيبك ريقر قد االت،حال بعض في

 قبل Mercy Care من فقةامو اتدمخال ذهه تتطلب قد. سبلمناا توقال في جهاتحتا لتيا يةعالرا عىل لكحصو من كدللتأ عليها
".لمسبقا يحلتصرا "سمبا فيعر ما ووه ،هاتنفيذ

: عملها كيفية ليكإ
ً 

ً ً

ً
ً

ً



 ذهه جعةابمر Mercy Care مستقو. لتكحا عدستسا كيفو ليهاإ جستحتا لتيا تمالخدبا Mercy Care إىل اطلب طبيبك سلير
 ستتلقى. جهاتحتا ماعند ،جهاتحتا لتيا يةعالرا عىل لكحصو من كدلتأا يدنر. عليها للحصوا قبل عليها ةقوافموال اتدمخال
 عليك يجب اوم ضفومر لطلبا أن كيخبر ايميتقو اًومي 14 نغضو في( لسلبيا ياالمزا رراق ارعإش يسمى )ابمكتو ًاارطإخ

 من عةسا 72 زوتتجا ال ةفتر اللخ( لسلبيا ياالمزا رراق ارعإش )ابيكتا ًاارطإخ ستتلقى نكفإ ،الجعا لطلبا انك إذا. كذل بعد فعله
 لك ضحسيوو. عضو تظلم يمتقد يمكنك ،ايدتمد طلبنا إذا. ًااريس يدلتمدا يكن لم ما يحتصر عىل للحصوا طلب تلقي بعد

.ىشكو يمتقد يمكنك كيفو قكحقو بلخطاا

 AHCCCS لـ لطبيةا ةاإلدار مع لواصتال فيمكنك ،ملةكا ةربصو فكومخا لجيعا ال لسلبيا ياالمزا رابقر ارعاإلش بخطا انك إذا
 . MedicalManagement@azahcccs.gov عىل

https://www.MercyCareAZ.org/members/chp-members/pharmacy
https://www.mercycareaz.org/members/ddd-formembers/pharmacy
mailto:MedicalManagement@azahcccs.gov
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:تللطلبا لملحةا ةرورضال Mercy Care دتحد كيف
اصخ رختباا أو اءرإج تنفيذ إىل جتحتا فقد ي،ائصأخ من ملشا فحص اءرإج يدير طبيبك انك إذا-  تينيةولرا يةعالرا .

 يجب ذيال اوم ،لطلبا ضرف تم قد انك إذا ما كيخبر ايميتقو اًومي 14 اللخ( لسلبيا ياالمزا رراق ارعإش )ابيكتا ًاارطإخ ستتلقى
.كذل بعد فعله عليك



ً ً

ً

ً

ً

جعالمرا مسيقو. هارهوتد دمع نلضما عةبسر لجتهامعا يجب لكنو اة،يحال ددُهت ال لتكحا أن طبيبك رىي-  جلةلعاا يةعالرا 
 يعتسر عىل فسنعمل ،ملحة نهابأ له تبين وإذا ،بةلمطلوا اتدمخال أو لطبيةا تلسجالا جعةابمر Mercy Care في لطبيا
 طلب تلقي بعد من عةسا 72 زوتتجا ال ةفتر اللخ( لسلبيا ياالمزا رراق ارعإش سمبا رفُعي) ابيكتا ًاارطإخ ستتلقى. لعمليةا
. كذل بعد فعله عليك يجب ذيال اوم ،لطلبا ضرف تم إذا يحتصر عىل للحصوا

 طلب إىل جنحتا فقد ة،الحال هي ذهه نتكا إذا. ناراقر اذخات لأج من تمالمعلوا من يدمز إىل جنحتا وفس ان،ياألح بعض في
 ليهاإ جنحتا لتيا تمالمعلوبا طبيبكو تأن فسنعلمك ،يدتمد ةفتر طلبنا إذا. طبيبك من ايميتقو اًومي 14 إىل يصل يدتمد

 طلب فضنر فقد ،ايميتقو اًومي 14 إىل تصل ةفتر اللخ ةيافاإلض تمالمعلوا عىل نحصل لم إذا. اررقال اذخات في تناعدلمسا
.مسبق يحتصر عىل للحصوا

 تلتظلماا "نظرا) اءضاألع تظلم سمبا رفُعي ما يمتقد لك فيحق ،لطلبا هميةأ ىمستو بتغيير قمنا أو ايدتمد طلبنا إذا
(. لكتيبا ذاه في" اتافنئتواالس

ً









ً ً ّ

 

: إىل لعضوا تظلم طلب الإرس ىرجُي
Mercy Care

Grievance System Department
4500 E. Cotton Center Blvd.

Phoenix, AZ 85040

 ؟طلبك نبشأ ناراقر نتخذ كيف
 في غبتر كنت إذا.  www.MercyCareAZ.orgبويال عىل قعنامو عىل امسبق ايحتصر تتطلب لتيا تمالخدبا ئمةقا منقد

 ئمةبقا دكزويت يمكنهم حيث اء،ضاألع تمابخد تصلفا ات،اررقال ذهه اذخات كيفية ولح تمالمعلوا من يدمز عىل للحصوا
 ااذنخات كيفية عىل العّالطل ئمةلقاا ذهه جعةامر في لحقا كديول. اتاررقال ذهه اذخالت Mercy Care مهاتستخد لتيا ييرلمعاا

. تاراللقر

: ليةلتاا اءاتراإلج دأح اذخات يتم قد ة،دمخال عىل Mercy Care لخطة مةلتاا فقةالموا دمع لةحا في
. لك طلبها قد طبيبك انك أو طلبتها لتيا مةللخد دودحم خيصتر أو ضرف	
. مةلخدا بلمقا يدللتسد ئيلجزا أو لكليا فضلرا	
. بلمطلوا توقال في اتماألز اتدمخ كذل في بما ات،دمخال يمتقد في لفشلا	
. اتافنئتواالس تلتظلماا في للبت دلمحدا توقال ضمن ةمالزال اءاتراإلج اذخات دمع	
 هي Mercy Careخطة نتكو ماعند لشبكةا ارجخ من اتدمخ عىل لللحصو يفيةلرا طقلمناا اءضأع دأح طلب ضرف	

. لمنطقةا في دةيوحال لصحيةا لخطةا
. ودةوجم مةخد اءهإن أو تعليق أو ،تقليص	

 ارعإش "قسم عىل العاالط جىير ،تمالمعلوا من يدلمز. )لسلبيا ياالمزا رراق ارعإش دارإصب Mercy Care زمُلت ا،م اءرإج اذخات عند
(.لكتيبا ذاه في اًقالح" لسلبيا ياالمزا رراق

لةلصيدا يحرتصا
 انك أو اتفواصال ئمةقا في ًادرجم يكن لم أو ،امسبق ًاإذن يتطلب دواء عىل لللحصو ايدجد اطلب بك اصخال يةعالرا ممقد دمق إذا
 عىل ييحتو ال لطلبا انك إذا. لمسبقا اإلذن طلب تلقي من عةسا 24 زويتجا ال عدمو في اررقال اذخات فسيتم رى،أخ تايرتحذ يهلد

 عدمو في زودكم إىل فيةضاإ تمامعلو عىل لللحصو اطلب Mercy Care سلتر ففسو دواء،ال نبشأ رراق اذخالت فيةكا تمامعلو
 خاريتال من عمل امأي سبعة زويتجا ال عدمو في ائينها اًرراق Mercy Care رستصد. للطلب مناستالا توق من عةسا 24 زويتجا ال

.للطلب ياألول

 
 
 
 

 

ً ً ً

ً

ً

geAZ.orcyCar.Merwww 
(TDD TYT/711 ) 3879-624-800-1 أو 3000-263-602 قملرا عىل اءضاألع اتدمخ  فرتتو

.ءمسا 6 حتى احصبا 7 عةلساا من ،لجمعةا إىل ثنينالا من 

www.MercyCareAZ.org
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من االثنين إىل الجمعة، من الساعة 7 صباحًا حتى 6 مساًء.

لسلبيا ياالمزا رراق ارعإش
 ًاارطإخ تكماخد فرمو وإىل ليكإ سلفسنر ،(فضهار) طلبتها لتيا أو لفعلبا هاتتلقا لتيا اتدمخال دىإح عىل فقةالموا تتم ال ماعند
. لسلبيا ياالمزا رراق ارعإش لهاخال تتلقى ددةحم منيةز اتارإط اكنوه. لسلبيا ياالمزا رراق ارعإش يسمى ابيكتا ً

 

 
ً

ً

 14 نغضو في ًاارعإش فستتلقى ة،دمخ عىل لللحصو يدجد طلب يمبتقد بك اصخال اتدمخال ممقد أو تأن قمت إذا	
(. يحلتصرا طلب المتاس بعد عةسا 72 نغضو في ارعاإلش فستتلقى ،الجعا انك إذا )ايميتقو اًومي

 10 قبل لسلبيا ياالمزا رراق ارعإش فستتلقى ا،اؤههإن أو تعليقها أو ليلحاا توقال في هاتتلقا لتيا مةلخدا تقليص تم إذا	
. لتغييرا دوثح من يميةتقو امأي

: فةمعر لسلبيا ياالمزا رراق ارعإش بخطا لك يتيح
 

 
 

ّ  

 

 

 

 
 

.لسبباو اذهخات تم ذيال اءراإلج	
. به ملقياا كيفيةو فستئناا يمتقد في حقك	
. كذل طلب كيفيةو AHCCCS منظا مع ةادلع عستماا جلسة عقد طلب في حقك	
.كذل طلب كيفيةو جلعا رراق اذخات طلب في حقك	
 عدف إىل تضطر قد متىو لكبذ ملقياا كيفيةو فستئناالا عملية اللخ عليها تحصل لتيا ياالمزا راستمرا طلب في حقك	

.اتدمخال ليفتكا
.رراق اذخات في تناعدلمسا تمالمعلوبا نادولتز توقال يدتمد طلب في لحقا يكلد	
. بنا الصاالت يمكنك نهفإ ك،ذل سبب أو اهنررق ما أو طلبت بما كيخبر ال لسلبيا ياالمزا رراق ببخطا ًاارعإش تلقيت إذا	

. لمتخذا اءرواإلج اتدمخال فضلأ بشكل فيها حنشر دةديج ةالرس سلسنر ر،األم زمل وإذا ة،الرسال ذهه جعاسنر-

 AHCCCS لـ لطبيةا ةاإلدار مع لواصتال يمكنك ،ملةكا ةربصو فكومخا لجيعا ال لسلبيا ياالمزا رراق ارعإش بخطا انك إذا
. MedicalManagement@azahcccs.gov عىل

 ردلا نيكو قد. تلسجالا من نسخة عىل لللحصو طلبك من ايميتقو اًومي 30 نغضو في Mercy Care من رد تلقي في لحقا يكلد
 يمكنك. فضلرا جعةامر طلب كيفية ولح تمامعلوو فضلرا سبب بيلكتاا فضلرا سيتضمن. بيكتا ضرف أو لسجلا من نسخة

 الإلرس اءضاألع اتدمخ من لطلبا يمكنك. اتاررقال هلهذ Mercy Care اذخات بكيفية كاربإخ اءضاألع اتدمخ من تطلب أن
.ليكإ لتغطيةا رراق وذجمن

واالستئنافات التظلمات

تفاستئناالا
 هو فستئناالا. فستئناا يمتقد طلب لك يحق نهفإ ،لسلبيا ياالمزا رراق ارعإش بخطا في ضحلموا ناراقر عىل قوافم غير كنت إذا
 يمتقد يمكنك ،لعمليةا ذهه اللوخ. ال أم اصحيح يلاألص ناراقر انك إذا ما كيدتأو رىأخ رةم لطلبا جعةامر منا يطلب سمير اءرإج

.مختلفة نتيجةو رراق إىل ولوصال عمستد نهاأ رىت فيةضاإ ةمداع تامستند أو تمامعلو

 إىل حتجتا إذا. ليناإ فستئناا يمتقد طلب لخطيا كإذن جببمو فيتصر ذيال اتدمخال ممقد أو ممثلك أو تأن يمكنكو
 تمالمعلوا عىل للحصوا في غبتر أو وريف جممتر إىل حتجتا أو لسمعا في ةاقإع يكلد نتكا أو فكستئناا يمتقد في ةعدمسا

 ،لجمعةا إىل ثنينالا من ecy CarMer اءضأع تمابخد الصاالت جىفير ،يلةبد لغة أو بتنسيق
 ،فستئناا طلب يمتقد ررتق إذا.  3000-263-602 أو TTY 711( 1-800-624-3879(قملرا عىل ءمسا 6 حتى احصبا 7 عةلساا من
 أو اخطي فستئناالا طلب يمتقد يمكن. لسلبيا ياالمزا رراق ارعإش بخطا خاريت من ايميتقو اًومي 60 نغضو في يمهتقد يجب نهفإ

.فستئناالا طلب يملتقد تكماخد فرمو ضد أو دكض ميةنتقاا اءاترإج أي نتخذ لن. تفلهاا عبر

ً

ً

ً ً

ً ً

:يلي ما ماستخدبا كسلفابا هالإرس أو الصاالت يقطر عن أو يدلبربا لطلبا الإرس عليك يتعين ،فستئناا طلب يملتقد

Mercy Care
Grievance System Department

4500 E. Cotton Center Blvd.
Phoenix, AZ 85040

602-586-1719 أو 1-866-386-5794 :تفلهاا
 2300-351-602:كسلفاا











 

mailto:MedicalManagement@azahcccs.gov
www.MercyCareAZ.org


65

 www.MercyCareAZ.org
)TTY/TDD 711(  1-800-624-3879 3000-263-602 أو  قملرا عىل اءضاألع اتدمخ  فرتتو

.ءمسا 6 حتى احصبا 7 عةلساا من ،لجمعةا إىل ثنينالا من
  

ً ً

 

:فستئناالبا يتعلق ما في ليةلتاا قلحقوبا ضلمفوا ممثلكو تأن تتمتع
. فستئناالا اءاترإج اءنأث فستئناالا وىدع ملف تيامحتو فحص في لحقا	
عنها احصاإلف من ونانقال يحميها ال يتوال فستئناالا عملية اءنأث فيها ينظر لتيا التجسوال قائوثال كل فحص في لحقا	

سيلقياا فستئناالا طلب
 ننابأ بلخطاا ذاه سيعلمك. عمل امأي )5( خمسة نغضو في ابخطا لك سلفسنر ،متهقد ذيال فستئناالا طلب يصلنا ماعند

 في غبتر اتدمخ صبخصو افستئناا متقد كنت إذا. تمالمعلوا من يدبمز ادنزويت يمكنك كيفو فستئنالال طلبك ستلمناا
 بخطا في دلمحدا خاريتال من يميةتقو امأي 10 زويتجا ال عدمو في فستئناا يمتقد عليك فيجب ،لتكحا جعةامر اءنأث هاراستمرا

. لسلبيا ياالمزا رراق ارعإش

. رراق اذخالت تمالمعلوا من يدلمز ًاانيأح جنحتا قد. ايميتقو اًومي 30 نغضو في فستئناالا طلب في سنبت االت،حال معظم في
 اًومي 14 دةم يدلتمدا يسمح. متهقد ذيال فستئنالال ايدتمد فسنطلب ،لفضىلا مصلحتك في هأن نعتقدو ذاه ثيحد ماعند
 تمالمعلوبا كيخبرو كذل ضحيو اخطي ًاارطإخ يدلبربا لك سلفسنر ،ايدتمد طلبنا إذا. رراق اذخوات جعتناامر المإلك اًيافإض ايميتقو

. ىشكو يمتقد يمكنك كيفو قكحقو بلخطاا لك ضحسيوو. عضو تظلم يمتقد يمكنك ،ايدتمد طلبنا إذا. ليهاإ جةبحا لناز ال لتيا
 14 يدبتمد اطلب متقد أن اًضأي يمكنكو. فستئناالا فضنر فقد ،منيلزا اراإلط ذاه اللخ ةيافاإلض تمالمعلوا عىل نحصل لم إذا
.فستئناالبا صةلخاا تمالمعلوا لجمع يافإض توق إىل جتحتا كنت إذا ايميتقو اًومي

ً
ً

ً

ً

ً ً ً

ً

ً

ً

 يقةلطرا رحشوي نارابقر بلخطاا كيخبر. نارابقر ةالرس لك سلسنر ،متهقد ذيال فستئناالا طلب جعةامر من اءهتاالن دبمجر
 ةادلع عستماا جلسة اللخ من ناراقر جعةامر AHCCCS من تطلب أن يمكنك نهفإ ،فستئنالال طلبك فضنار إذا. بها اذهخات تم لتيا
 من ايميتقو اًومي 90 يكلد. رالقربا لمعنيا بلخطاا في هافرنو لتيا تجيهالتوا عتبابا ليةلتاا ةلخطوا ذهه طلب يمكنك. ةواليالب
.ةواليال ىمستو عىل ةادلع عستماا جلسة عقد لطلب فستئناالا ضرف بخطا خاريت

. به ملقياا عليك يجب ما نبشأ AHCCCS من تمامعلو فستتلقى ة،واليال ىمستو عىل ةادلع عستماا جلسة عقد طلبت إذا
. له بعلتاا ةاإلداري نيةنولقاا اتدمخال مكتب دىل AHCCCS إىل كقائووث تكملفا سلسنر

ً

ً

ً

ً

ً

 ،اصحيح انك فستئنالال طلبك فضبر ناراقر أن دواوج إذا. اررقال AHCCCS سيتخذ ة،واليال ىمستو عىل ةادلعال اعمتاالس جلسة بعد
 ناراقر أن AHCCCS مجنابر ررق إذا. فستئناالا طلب جعةامر اللخ تلقيتها لتيا اتدمخال بلمقا دادسال عنً ؤوالسم نتكو فقد

.ورفال عىل هافرنوو اتدمخال سنعتمد ننافإ ،اصحيح غير انك فستئنالال طلبك صبخصو

 جلعا رراق طلب
 دتهد قد سيةلقياا يةللتسو منيةلزا لمهلةا أن تعتقد كنت إذا فستئنالال لطلبك جلةعا يةتسو طلب يمثلك من أو تأن يمكنك

 ذهه عىل ظلحفاا أو ممكن دىم فضلأ إىل ميةليوا تكحيا فائوظ أداء عىل تكرقد أو صحتك دتهد أو ،للخطر ضهاتعر أو تكحيا
 بتعجيل مفسنقو ة،دمخال فرمو قواف إذا. تكماخد فرمو من ليناإ ةمداعال قائوثال الإرس منك نطلب قد. تهادستعاا أو فائوظال
 لبتا عملية اعبات أن نعتقد كنا إذا ائيتلقا فستئنالال طلبك في لبتا بتعجيل اًضأي مسنقو. متهقد ذيال فستئناالا طلب في لبتا
. للخطر صحتك أو تكحيا ضيعر قد سيةلقياا

 اللخ يدلبربا ابيكتا ًاارعإش ليكإ سلسنرو بك الصاالت لوسنحا. ورفال عىل كسنخطر ننافإ ،سكلتماا حل من نعجل أال نارقر إذا
. لكتيبا ذاه في" سيلقياا فستئناالا طلب "عىل العاالط ىُرجي ،تمالمعلوا من يدلمز. لنتيجةا ذهه ضحيو يميينتقو )2( مينيو
. بك الصاالت عند كذل حسنشر. عضو تظلم يمتقد يمكنك ،سيقيا إىل معجل من فستئنالال طلبك اححإل دىم بتغيير قمنا إذا
.يدلبربا لك سلهنر ذيال بلخطاا في اءضاألع تظلم يمتقد كيفية ولح تمامعلو بتضمين مسنقوو

 من يدمز إىل جنحتا قد ان،ياألح بعض في. عةسا 72 اللخ فيه سنبت ننافإ ،متهقد ذيال فستئناالا طلب في لبتا لنعج ماعندو
 يسمح. متهقد ذيال فستئناالا لطلب يدتمد سنطلب ،لفضىلا مصلحتك في هأن نعتقدو ذاه ثيحد ماعند. رراق اذخالت تمالمعلوا
 كذل حيشر يدلبربا ابيكتا ًاارعإش ليكإ سلفسنر ،ايدتمد طلبنا إذا. رراق اذخوات جعتناامر المإلك اًيافإض ايميتقو اًومي 14 دةم يدلتمدا
.فستئناالا فضنر فقد ،منيلزا اراإلط ذاه اللخ ةيافاإلض تمالمعلوا عىل نحصل لم إذا. ليهاإ جةبحا لناز ما لتيا تمالمعلوبا كنخبرو
.فستئناالبا صةلخاا تمالمعلوا لجمع يافإض توق إىل جتحتا كنت إذا ايميتقو اًومي 14 يدبتمد اطلب متقد أن اًضأي يمكنكو

. بها اذهخات تم لتيا يقةلطرا رحشوي نارابقر بلخطاا كيخبر. نارابقر ةالرس لك سلسنر فستئنالال طلبك جعةامر من اءهتاالن دبمجر
 يمكنك. ةواليالب ةادلع عستماا جلسة اللخ من ناراقر جعةامر AHCCCS من تطلب أن يمكنك نهفإ ،فستئنالال طلبك فضنار إذا

ّ

ً ً ً

 
ً ً
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ً  ضرف بخطا خاريت من ايميتقو اًومي 90 يكلد. رالقربا لمعنيا بلخطاا في هافرنو لتيا تجيهالتوا عتبابا ليةلتاا ةلخطوا ذهه طلب
.ةواليال ىمستو عىل ةادلع عستماا جلسة عقد لطلب فستئناالا

. به ملقياا عليك يجب ما نبشأ AHCCCS من تمامعلو فستتلقى ة،واليال ىمستو عىل ةادلع عستماا جلسة عقد طلبت إذا
. له بعلتاا ةاإلداري نيةنولقاا اتدمخال مكتب دىل AHCCCS إىل كقائووث تكملفا سلسنر

ً  ،اصحيح انك فستئنالال طلبك فضبر ناراقر أن دواوج إذا. اررقال AHCCCS سيتخذ ة،واليال ىمستو عىل ةادلعال اعمتاالس جلسة بعد
 ناراقر أن AHCCCS مجنابر ررق إذا. فستئناالا طلب جعةامر اللخ تلقيتها لتيا اتدمخال بلمقا دادسال عنً ؤوالسم نتكو فقد

.ورفال عىل هافرنوو اتدمخال سنعتمد ننافإ ،اصحيح غير انك فستئنالال طلبك صبخصو ً

اتافنئتواالس اتدمخال اءهإن أو تعليق أو تقليل أو ضرف نبشأ يعةسر ئحنصا
.هاتغيير أو مةلخدا ضرف عند( لسلبيا ياالمزا رراق ارعإش )بخطا عىل ستحصل	 
.ارطاإلخ بخطا في دةوارال تجيهالتوا تبعفا ،Mercy Care بخطة اصخ اءرإلج( فستئناا) جعةامر طلب دتأر إذا	 
 ،ستلمتها ذيال ارعاإلش خاريت من امأي 10 زويتجا ال عدمو في فستئناا طلب يمتقد يجب ات،دمخال راستمرا تطلب لكي	 

.بلخطاا في ورذكمال منيلزا اراإلط اللخ أو

 AHCCCS لـ لطبيةا ةاإلدار مع لواصتال يمكنك ،ملةكا ةربصو فكومخا لجيعا ال لسلبيا ياالمزا رراق ارعإش بخطا انك إذا
.MedicalManagement@azahcccs.gov عىل

Title 19/21 بموجب المؤهلين AHCCCS أعضاء واستئنافات تظلمات
اءضاألع تتظلما
 رفُعيو. فستئناا كطلب يفهتعر يمكن ال فيما ك،ل لصحيةا يةعالرا يمبتقد يتعلق ما في ارضال دمع عن تعبير أي هو اءضاألع تظلم
. سيئة يقةبطر ملكعا قد ادةيعال ظفيمو دأح أن تشعر أو طبيب مع اوفخم يكلد نتكو قد". ىشكو "سمبا اًضأي اءضاألع تظلم

 إىل صيلكلتو لنقلا كةشر إىل ولوصال في بةصعو تهواج أو لتكبحا لمعنيا صيختصاالا من ةوراتف تلقيت قد نتكو بمار
 تظلم يتضمن دوق. بلمطلوا توقال في اتماألز اتدمخ كذل في بما ات،دمخال يمتقد في اتدمخال ممقد فشل بمار. للمنزا

 إىل جتحتا أو لقبيلا ذاه من اوفخم يكلد نتكا إذا نارخباإ ىُرجي. لك مةلمقدا لطبيةا يةعالرا ودةج نبشأ كاورسي اقلق اءضاألع
 من Mercy Care في تلتظلماا نظمةأ بقسم الصاالت في اءضاألع تظلم عن الغإلبل يقةطر رعأس تتمثل. رىأخ مشكلة في ةعدمسا

)TTY 711(.   أو 1719-586-602 قملرا عىل ءمسا 5 حتى احصبا 8 عةلساا من لجمعةا إىل ثنينالا  اًضأي يمكنك1-866-386-5794
 إىل جتحتا أو ،لسمعا في اضعف نيتعا كنت أو ،للتظلم طلبك يمتقد في ةعدمسا إىل جةبحا كنت إذا اءضاألع اتدمخ مع لواصتال

 اصخال لعضوا تظلم ثيقبتو لممثلا مسيقو. يلةبد لغة أو بتنسيق مةلمقدا تمالمعلوا عىل للحصوا في غبتر أو وريف جممتر
 قد رىأخ سئلةأ أي عن ةابواإلج تلتظلماا في لبتا عملية لممثلا حسيشر. صيللتفاا من ممكن درق كبرأ يمتقد لمهما من. بك

 من كدنتأ أن يدنر. تمالمعلوا من يدلمزا منك لنطلب أو تيثالتحدبا دكزويتل بك الصاالت اودةعم إىل اًضأي جنحتا دوق. اودكرت
.جهاتحتا لتيا اتدمخوال يةعالرا تتلقى كأن

ً

ً ً
ً

ُ ً ِّ :إىل واككش الإرس جىرفي ،ابيكتا بك اصخال لعضوا تظلم يمتقد لتفض كنت إذا
Mercy Care

Grievance System Department
4500 E. Cotton Center Blvd.

Phoenix, AZ 85040









ً  حتى فكومخا فنعر أن يدنر. المستقب هافرتو أو بك صةلخاا لصحيةا يةعالرا اتدمخ تلقي عىل لعضوا تظلم يمتقد ثريؤ نول
. مهانقد لتيا اتدمخال تحسين من نتمكن

 	ً ً  لتظلم بتلقينا بلخطاا يقرو. عمل امأي( 5) خمسة نغضو في ابخطا ليكإ سلفسنر ،ابيكتا تظلمك يمبتقد قمت إذا
.يةلتسوبا كخطرسن كيف لك يفسرو ،لعضوا ُ

. ينالد ودةجال ةإدار قسم إىل لةلحاا سلفسنر ،تلقيته ذيال لطبيا الجعال أو يةعالرا ودةج نبشأ اوفخم يتضمن تطلمك انك إذا	 
 ك،اوفخم في لتحقيقا اللخ. ليةلتاا واتطخال لك حوضون ابهذ كفسنخبر ور،فال عىل تظلمك حل من نتمكن لم وإذا	 

. لصحيةا يةعالرا اتدمخ ريوفم نبجا إىل ecy CarMer في رىاألخ امساألق مع سنعمل
 تلبية من كدلتأا في غبنر قد أو فيةضاإ سئلةأ عليك حنطر فقد. تحقيقنا اءنأث في رىأخ رةم معك ثلتحدا إىل جنحتا قد	 
.ورفال عىل تكجاحتياا
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. رالقربا كسنخطر ،تظلمك جعةامر اممإت دبمجرو	  
 
 

	ً . اخطي يةلتسوا ستتلقى نكفإ ،ينالد ودةجال ةإدار قسم قبل من تظلمك جعةامر تمت وإذا
	ً . ابيكتا اررقال سلفسنر ك،يإل ولوصال من نتمكن لم إذا. لتظلمك لحلا حوضون بك سنتصل رى،األخ االتحال إىل لنسبةبا

.تظلمك الإرس خاريت من اًومي 90 زوتتجا ال دةم يوف ،يمكن ما رعأسب كاورست اوفخم أي بحل نموملتز انوإن	 

 توقال في ودةجال ليةعا كيةسلو صحة يةعار فرتو نبضماAHCCCS( Arizona(  في لصحيةا يةعالرا ليفتكا واءتاح منظا ميلتز
 اتاررقال يقبفر الصاالت ىُرجي ات،دمخال إىل ولوصال في تباصعو هواجت كنت أو تارستفساا يكلد لزاي ال انك إذا. سبلمناا
 يدلبرا عبر يةعالربا لمتعلقةا تلمشكالا الإرس اًضأي يمكنك. 5808-867-800-1 أو 602-364-4558 عىل AHCCCS في يةيرلسرا

 CQM@azahcccs.govعىل يرونتكاإلل

)QOC( لصحيةا يةعالرا ىمستو اوىكش
ّ :لحصرا ال للمثاا سبيل عىل تتضمن لتيا تلمشكالا الإرس نلمعيا ممثلك أو )HCDMs( لصحيةا يةعالرا رراق نعوصا/تأن يمكنك

 ،لصحيةا يةعالرا اتدمخ تلقي عىل ةدرقال دمع.أ

: ةلمتلقاا )QOC( يةعالرا ودةج نبشأ تمشكال.ب 

 ،لصحيةا يةعالرا ميمقد مع تمشكال.ج

 أو ،لصحيةا لخططبا تتعلق تمشكال.د
.سبلمناا توقال في اتدمخال عىل للحصوا.هـ 

:يلي ما ماستخدبا كسلفابا هالإرس أو الصاالت يقطر عن أو يدلبربا لطلبا الإرس عليك يتعين QOC طلب يملتقد
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5794-386-866-1 أو 1719-586-602: تفلهاا 

2300-351-602: كسلفاا 

19/21 اببال جببمو AHCCCS لـ هلينلمؤا اءضاألع من فستئناالا تطلبا
ً .ليةلتاا اءاتراإلج جعةامر طلب في لحقا يكفلد ،19/21 ادةمال جببمو AHCCCS لـ الهمؤ كنت إذا

ريريسال يقلفرا أو اتدمخال ممقد طلبها مةخد عىل دودةحمال فقةالموا أو فضلرا	 

،هاتتلقا كنت مةخد اءهإن أو تعليق ،تقليص	 

ة،دمخ فعلد ئيلجزا أو لكليا فضلرا	 

،قتهاو في مةخد يمتقد في لفشلا	 

ىشكو أو فستئناا في للبت منيةلزا اتاراإلط ضمن فلتصرا في اقفاإلخ	 

.اتدمخال ريوفم شبكة ضمن اتدمخال فرتتو ال حين اتدمخال ريوفم شبكة ارجخ من تماللخد طلب ضرف	 

ً ؟افستئناا دمأق أن بعد ثيحد اذام
ً . بةكتا Mercy Care إىل ليللدا يمتقد يمكنك. فستئنالال طلبك عمتد ةأدل يمتقد في لحقا يكلد اف،نئتاالس اءاترإج من ءكجز

 قبل مهااستخدا مكني لتيا رىاألخ التجسوال قائوثوال لطبيةا تلسجالا ،لتكحا ملف جعةامر نكمكابإ ،فستئنالال للتحضير
 تصلفا ق،ائوثال ذهه جعةابمر غبتر إذا. ونانقال جببمو عنها احصاإلف من محمية غير قائوثال أن لماطا ا،هاللوخ فستئناالا عملية
 ئيلنهاا اررقال دارإص عند Mercy Care إىل مهتقد ذيال ليللدا مستخدسي. أنشال ابهذ Mercy Care أو بك اصخال اتدمخال مبمقد

( أو 1719‑586‑602 قملرا عىل Mercy Care في تلتظلماا منظا بقسم الصاالت يمكنك. فستئنالال  TTY 711( 866-386-5794.

ُ

ُ

؟متهقد ذيال فستئناالا طلب في لبتا يتم كيف

ً  طلبك تلقي من ايميتقو اًومي 30 اللخ لمعتمدا يدلبرا عبر اف،نئتاالس رابقر ارطإخ عىيد ارراق ئكعطاإ Mercy Care عىل يجب
 عن ةرعبا فستئناالا رابقر ارطاإلخ إن. لمعجلةا تفاستئنالال عةسا 72 هاقصاأ ةفتر في أو ة،اديعال تفاستئنالال لنسبةبا فستئنالال
.فستئنالال طلبك ئجنتا عىل تطلعك خطية ةالرس

ً

 تأن يمكنك. اومي 14 حتى فيها فستئناالا رابقرً اارطإخ ئكعطاإ Mercy Care RBHA عىل ينبغي لتيا منيةلزا راألط يدتمد يمكن
َ ىعطفست ت،وقال من يدلمزا Mercy Care طلبت إذا. تمالمعلوا من يدلمزا جمع فبهد توقال من يدلمزا طلب Mercy Care أو ُ

ً
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ً . خيرلتأا سبب حيشر ابمكتو ًاارطإخ

:يلي ما عىل فستئناالا رابقر ارطاإلخ طلعكسُي
 فستئناالا عملية ئجنتا 	
فستئناالا عملية المإك خاريت 	

ُ ً ً :يلي ما عىل فستئناالا رابقر ارطاإلخ طلعكسي ،ائيجز أو اكلي فستئنالال طلبك ضرف تم إذا
ةواليالب ةادلع عستماا جلسة طلب كيفية 	

كذل نطبقا إن ة،ادلعال اعمتاالس جلسة عملية اللخ اتدمخال راستمرا طلب كيفية 	

فضهر رالقر نينولقاا اسواألس فستئناالا ضرف سبب 	

 	ً  في فستئناالا ضرف تم إذا ةادلعال اعمتاالس جلسة عملية اللخ هاتتلقا لتيا اتدمخال بلمقا فعللد امضطر نتكو قد كأن
ةواليالب ةادلع عستماا جلسة

ً ي؟ب اصخال فستئناالا طلب ئجنتا عن ايضرا نأك لم إن اذام
 نكمكابإ إنف ،فستئنالال طلبك تعجيل تم إذا. فستئناالا ئجنتا عن اًيضرا تكن لم إذا ةواليالب ةادلع عستماا جلسة طلب نكمكابإ

.ةواليالب ةادلعال اعمتاالس جلسة في تكعدلمسا هرتختا ممثل فقكاير أن يأف لحقا يكلد. لةمعج ةادلع عستماا جلسة طلب ّ

ة؟واليالب ةادلع عستماا جلسة عقد طلب يمكنني كيف

ً ً  يتضمن. فستئناالا رابقر ارطاإلخ عىل للحصوا من ايميتقو اًومي 90 نغضو في ابيكتا ةواليالب ةادلع عستماا جلسة طلب عليك
 ةواليال ىمستو عىل ةادلعال اعمتاالس تجلسا تطلبا الإرس ينبغي. ةواليالب ةادلع عستماا لـجلسة لةلمعجاو ةاديعال تلطلباا كذل
:إىل يدلبربا Mercy Care سطةابو ةادرصال تاراللقر لنسبةبا

ّ

 Mercy Care
Attn: Hearing Coordinator

Grievance System Department
4500 E. Cotton Center Blvd.

Phoenix, AZ 85040











.AHCCCS من ادرصال اررقال فستئنابا صةلخاا تلتعليماا فستئناالا رابقر ارطاإلخ سيتضمن

ي؟ب صةلخاا ةواليال ىمستو عىل ةادلعال اعمتاالس جلسة اءاترإج هي ما
 جلسة ارعإش إن. لجلسةا عدمو من لاألق عىل اًومي 30 قبل ةواليال ىمستو عىل ةادلعال اعمتاالس جلسة ةكرمذ عىل ستحصل

:يلي بما كيخبر بمكتو بخطا هو ةادلعال اعمتاالس
 
 
 
 

اعمتاالس جلسة صيلتفاو انكوم عدمو	

اعمتاالس جلسة سبب	

اعمتاالس جلسة تطلب لتيا ئيةلقضااو نيةنولقاا لهيئةا	

اعمتاالس بجلسة لمتعلقةا ددةحمال نينالقوا	

ي؟ب صةلخاا ةواليال ىمستو عىل ةادلعال اعمتاالس جلسة حل يتم كيف
ٍ ً  يمتقد بعد اًومي 90 اهصأق عدمو في AHCCCS يرمد من اخطي اًرراق ستتلقى ة،اديعال ةواليال ىمستو عىل ةادلعال اعمتاالس تلجلسا

:يلي ما اومي 90 ـال ةفتر تتضمن ال. رةم ألول فستئناالا طلب
 
 

ً

طلبتها لتيا منيةلزا راألط داتديمت أي	

.ةواليالب ةادلع عستماا جلسة لطلب يمكتقد خاريوت فستئناالا رابقر رخطالإل مكستالا خاريت بين اماألي ددع	

.تكماخد نبشأ ئيلنهاا اررقوال ةواليالب ةادلعال اعمتاالس جلسة بنتيجة AHCCCS يرمد رراق كسيخبر

ً  بعد عمل امأي 3 اللخ AHCCCS يرمد من ابمكتو اًرراق ستتلقى ،جلةلعاا ةواليال ىمستو عىل ةادلعال اعمتاالس تلجلسا لنسبةبا
 بك الصاالت AHCCCS لوسيحا كما. Mercy Care من فستئناالا طلب تمامعلوو قضيتك لملف AHCCCS المتاس خاريت

.مجنالبرا يرمد رابقر كارطإلخ
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ة؟واليال ىمستو عىل ةادلعال اعمتاالس جلسة/فستئناالا عملية اللخ تيماخد تستمر هل
 اررمتاالس دتأر إذا. ةواليالب ةادلعال اعمتاالس جلسة أو فستئناالا عملية اللخ هاتتلقا كنت لتيا اتدمخال راستمرا طلب نكمكابإ

. اررقال بخطا خاريت من يميةتقو امأي 10 نغضو في ابيكتا تكماخد راستمرا تطلب أن فيجب ات،دمخال نفس عىل للحصوا في
 عدف إىل تضطر فقد ك،اتدمخ تقليص أو اءهإن اءرإج عىل فقةالموا هي ةواليالب ةادلعال اعمتاالس جلسة أو فستئناالا نتيجة نتكا إذا

.ةواليالب ةادلعال اعمتاالس جلسة أو فستئناالا عملية اللخ تلقيتها لتيا اتدمخال بلمقا

ً

 DD اءضألع لتحقيقا طلب/لتظلما
ّ : لحصرا ال للمثاا سبيل عىل ك،ذل في بما اق،طنال ةعواس قبحقو لتمتعا DDD في للمسجا للعضو يحق

 
 

 
 

. اءةواإلس ملةلمعاا ءلسو ضلتعرا دمع في لحقا	
 اتدموخ ةاألدوي ة،راألس مدع ان،راألق مدع ات،ماألز اتدموخ ة،الحال ةإدار تشمل قد بةمكتو مةخد تلقي خطة في لحقا	

. جيةرلخاا اداتيعال/لمستشفىبا ضىلمرا
. ةايوصال أو لمحكمةا من مربأ يكن لم ما فضهر أو الجعال عىل فقةالموا في لحقا	
.لعضوا مصلحة في ليس هأن لطبيبا ديحد لم ما لطبيةا تلسجالا جعةامر في لحقا	

ُ  لكنو لطلبا ذاه يمتقد شخص ألي يمكن. ال أم اءضاألع دأح قحقو هكتنتا نتكا إذا ما في للتحقيق طلب هو SMI تظلم
 لمعنيينا ادراألف اءموأس داثاألح مثل ،صيللتفاا جميع يمتقد لمهما من. ادثحال خاريت من اشهر 12 نغضو في يمهتقد يجب

 اشفهي SMI تظلم طلب يمكنك. دهريت ذيال اررقال تضمينو ئقلحقاا عىل كيزلترا اًضأي لمهما من. خواريتوال االتوكوال صبلمنااو
 مع لواصتال يقطر عن

ً

ً

Mercy Care .من خطية ىشكو يمتقد في غبتر كنت إذا SMI، إىل يدلبربا طلبك الإرس ىُرجي Mercy Care ضحلموا واننعال عىل 
.لقسما ذاه في

ُ  بعلتاا)OHR(  انساإلن قحقو مكتب أو كيةلسلوا لصحةا اتدمخ ممقد مع لواصت ،مكتظل بةكتا في ةعدمسا إىل حتجتا إذا
)Phoenix(  قملرا عىل AHCCCS مجنالبر )Tucson(  أو ،602-364-4585 )Flagstaff(  أو 520-770-3100  حتجتا إذا. 928-214-8231
.تلسجالا ذهه طلب في لحقا يكفلد ة،ديرفال مةلخدا خطط أو لطبيةا يررلتقاا مثل ه،دمُقت ذيال لتظلما عملد قائوث إىل

 صبخصو تظلم يملتقد. شخص اةوف أو لجنسيا داءتاالع أو يةلجسدا اءةاإلس صبخصو مةلمقدا تلتظلماا في AHCCCS حققيُ
:مع لواصت ،شخص اةوف أو لجنسيا داءتاالع أو يلجسدا داءتاالع

AHCCCS Office of Grievance and Appeals( مكتب AHCCCS اتافنئتواالس لتظلمبا لمعنيا)  
801 E. Jefferson, MD 6200

Phoenix, AZ 85034
4575-364-602: تفلهاا
4591-364-602: كسلفاا









أو 711 قملرا عىل Arizona في الصاالت حيلتر مةبخد الصاالت لسمعا افعِض أو مُصال ننويعا تذيال ادراألف نمكابإ

 1-800-367-8939 مجناببر لتصالال ةعدمسا عىل لللحصو AHCCCS .

ً ً .هاتتلقا لتيا يةعالرا ودةج ثرتتأ فلن ،لتحقيقا لأج من SMI صبخصو اطلب/اتظلم متقد إذا

 توقال في ودةجال ليةعا كيةسلو صحة يةعار فرتو نبضماAHCCCS( Arizona(  في لصحيةا يةعالرا ليفتكا واءتاح منظا ميلتز
 اتاررقال يقبفر الصاالت ىُرجي ات،دمخال إىل ولوصال في تباصعو هواجت كنت أو تارستفساا يكلد لزاي ال انك إذا. سبلمناا
 يدلبرا عبر يةعالربا لمتعلقةا تلمشكالا الإرس اًضأي يمكنك. 5808-867-800-1 أو 4558-364-602 عىل AHCCCS في يةيرلسرا

 CQM@azahcccs.govعىل يرونتكاإلل

اتماألز في خللتدا تمالخد عستماا جلسة لعقد طلب أو فستئناا أو تظلم وىدع يمتقد كيفية
 واتطخال تبعا. عستماا جلسة عقد طلب أو فستئناا أو تظلم وىدع يمتقد اتماألز في خللتدا اتدمخ اتلقو نذيال ءعضالأل زيجو

.Maricopa طعةمقا مهاتقد لتيا اتماألز في خللتدا تمابخد صةلخاا الهأع
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 لصحةا هيئة تبمكا دىإحب الصاالت ىرجُي ،Maricopa فبخال رىاألخ تطعالمقاا في DD اءضأع إىل لنسبةبا
:ليةلتاا)RBHA(  قليميةإلا كيةلسلوا

 كيةلسلوا لصحةا هيئة تبمكااتدمخال منطقة
)RBHA(  قليميةإلا

تفلهاا مرقو الصاالت وعن

Maricopa طعةمقا
 Mercy Care ACC-RBHA

:ءلعمالا اتدمخ تفها مرق
)TTY 711(  أو 602-586-1719 1-866-386-5794

1314-631-800-1: اتماألز خط
 Arizona ةوالي في كيةلسلوا لصحةبا اصخال اتماألز خط

1-844-534-4673

Southern ArizonaArizona Complete Health
: ءلعمالا اتدمخ تفها مرق

 )TTY 711( 1-888-788-4408 
 6735-495-866-1: اتماألز خط
 Arizona ةوالي في كيةلسلوا لصحةبا اصخال اتماألز خط

1-844-534-4673

 Northern Arizona Health Choice Integrated Care
: ءلعمالا اتدمخ تفها مرق

 )1-800-842-4681 TTY 711( 1-800-640-2123, أو
4090-756-877-1: اتماألز خط
 Arizona ةوالي في كيةلسلوا لصحةبا اصخال اتماألز خط

1-844-534-4673

)SMI( خطير عقلي ضبمر نبولمصاا DD اءضألع فستئناالا تطلبا
 دستحد. مستمرو ادح ووه كذل من كثرأ أو سنة 18 سن في اصخاألش دىل عقلي ابرطاض هو )SMI( لخطيرا لعقليا رضمال

Solari Crisis and Human Services، خطة مع بعقد يتمتع اتدمخ ممقد يوه Mercy Care، ةالإح جببمو لخطيرا لعقليا رضمال 
 عقلي ضبمر بتهمصاإ دتحد نذيال اصخواألش خطير عقلي ضبمر بتهمصاإ تشخيص نيطلبو نذيال اءضاألع نمكابإ. طلب أو

.خطير عقلي ضبمر ةاباإلص تشخيص نتيجة فستئناا طلب SMI خطير

ُ . اررقال رخطابإ ةالرسال ذهه سمىت. بك اصخال SMI رراق نبشأ ئيلنهاا رالقربا كالمإلع يدلبرا عبر ةالرس Solari لك سلستر
 يمكنك نهفإ ،SMI هليةأ يدتحد ئجنتا عىل قوافت ال كنت إذا. اررقال فستئناا كيفيةو قكحقو ولح تمامعلو ةالرسال ستتضمن

.2866-832-855-1 قملرا عىل Solari بـ الصاالت يمكنك ،فستئناا طلب يملتقد. فستئنالال طلب يمتقد

: ليةلتاا لسلبيةا اتاررقال فستئناا SMI لخطيرا لعقليا رضمال من ننويعا نهمأ تبين نذيال ءعضالأل اًضأي يمكن
 
 
 
 
 
 
 

 )SMI( لخطيرا لعقليا رضمال تمالخد ةياألول هليةألا	
 اءاتفاإلع أو ومرسال صبخصو اًرراق	
 روجخال خطة أو ديرفال الجعال أو مةلخدا خطة في بها صىلموا اتدمخوال لتقييما يرتقر	
 19/21 ادةمال جببمو مسجلة غير والأم من لةممو نتكو ،فهايقاإ أو تعليقها أو تقليصها أو ةمغطا مةخد نتكو مةخد أي ضرف	
.صةخا ةعدمسا إىل جةلحاا أو رىأخ يةحما اتدمخ أي أو ةايوص إىل جةلحاا أو اتاررقال اذخات عىل ةدرقال	
	ً . SMI تمالخد الهمؤ يعد لم لشخصا أنب رراق
. كسةمعا ةربصو لعضوا في ثريؤ ما ،للمقيم يةسنو جعةامر اوإم ولدخال قبل ما لفحصا اإم ارإط في PASRR رراق	

:إىل ةالرس الإرس أو الصاالت عليك اف،نئتاالس طلب يملتقد

Mercy Care
Grievance System Department

4500 E. Cotton Center Blvd.
Phoenix, AZ 85040

1-866-386-5794 أو602-586-1719 









 
 2300-351-602: كسلفاا 
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ً من عمل امأي 5 نغضو في فستئناالا مستالبا ابيكتا ًاارعإش فستتلقى ،1فستئناا طلب متقد إذا

عمل امأي 7 نغضو في Mercy Care مع سميةر غير ةربصو ستجتمع. له Mercy Care المتاس

.فستئناالا طلب يمتقد خاريت من

ّ  في تكعدلمسا كرختياا من نمعي ممثل معك نيكو أن لحقا لك. لك نسبالمناا انكموال انمزال في سميلرا غير اعمتاالج عقديُ
 مكنكي. اعمتاالج من لاألق عىل مينيو قبل اخطي اعمتاالج انكوم نازم عن نريآخ كينرمشا وأي تأن كالغإب سيتم. اعمتاالج

.تفلهاا عبر اعمتاالج في كةرلمشاا
ُ ً

ً  ومي( 1 )نغضو في متهقد ذيال فستئناالا طلب مستالبا اخطي ًاارطإخ ستتلقى ،تعجيله ميلز ذيال فستئناالا طلب صبخصو
.فستئناالا طلب يمتقد خاريت من عمل مييو نغضو في سميلرا غير اعمتاالج عقد ينبغيو ه،ل Mercy Care المتاس من عمل

ً  سبب ضحيو اخطي ًاارطإخ عىل فستحصل ي،مرسال غير اعمتاالج في فستئناالا طلب نبشأ ضيكير رراق إىل صللتوا تم إذا
.اررقال ذاه تطبيق خاريوت ليهإ صللتوا تم ذيال اررقوال حةولمطرا ئللمسااو اف،نئتاالس

ُ  مع ٍانث سمير غير تمرمؤ عقد في ليةلتاا ةلخطوا فستتمثل ي،مرسال غير تمرلمؤا اللخ فستئناالا طلب ولح رراق تخذي لم إذا
AHCCCS .وإذا. ةواليال ىمستو عىل ةادلع عستماا جلسة إىل هوجتوال نيلثاا ىلمستوا من سميلرا غير اعمتاالج عن ازلنتال مكنكي 

 جلسة لعقد طلب يمتقد في كعدستسا Mercy Careإنف ،AHCCCS مع نيلثاا ىلمستوا من سميلرا غير تمرلمؤا عقد عن لتزتنا
.سميلرا غير Mercy Care تمرمؤ يةنها في ةواليال ىمستو عىل ةادلع عستماا

ُ

 لك ستبين لتيا تمالمعلوبا زودُتسف ،AHCCCS مع نيلثاا ىلمستوا من سميلرا غير اعمتاالج اللخ رراق إىل صللتوا يتم لم إذا
 تجلسا تيبتر AHCCCS في اتافنئتواالس تلتظلماا مكتب ىليتو. ةواليال ىمستو عىل عستماا جلسة عىل للحصوا بكيفية

.نيلثاا ىلمستوا من سميةلرا غير اتاعمتاالج يةنها عند ةواليال ىمستو عىل ةادلعال اعمتاالس

ً ّ :لم ما امسبق ليكإ دمُقت نتكا ٍاتدمخ أي عىل للحصوا في تستمر ففسو ،فستئناا طلب متقد إذا
 	
 

 ك،ل فضلأ ئهانهاإ أو اتدمخال تقليص أن هلمؤ طبيب ريقر
	ً . ااؤههإن أو اتدمخال تقليل عىل ابيكتا قوافت أو

ُ .فستئناالا عملية اللخ تلقيتها لتيا اتدمخال ليفتكا عدف Mercy Care تطلب فقد ،لحكلصا فستئناالا في بتي لم إذا

 AHCCCS لـ لطبيةا ةاإلدارب الصاالت لك فيحق ،لسلبيا ياالمزا رراق ارعإش بخطا تفهم ال ممثلك أو تأن لزات ال كنت إذا
.MedicalManagement@azahcccs.gov عىل

 ةفرمتو تعد لم اتدمخ اءهإن أو تعليق أو فضبر رراق فستئناا خطير عقلي رضم من ننويعا نهمأ دتحد نذيال صشخالأل يمكن ال1
ةواليال يلتمو خفض بسبب

:لحصرا ال للمثاا سبيل عىل منهاو ،AHCCCS مع ملمبرا لعقدا جببمو بها للمعموا ةاديحاالت نيوانقوال ةدولال نيناقو ،Mercy Care تتبع
 	ً  45 إىل ادستناا حوائلال سطةابو هتنفيذ تم كما ،1964 ملعا )Civil Rights Act( نيةلمدا قلحقوا ونانق من ادسسال اببال

CFR 80 زءجال.
 

 

 

	ً Age Discrminiation(   لعمرا اسأس عىل لتمييزا ونانق Act(إىل ادستناا حوائلال سطةابو هتنفيذ تم كما ،1975 ملعا  CFR 45 
.91 زءجال

 لتعليما تيالتعد من سعلتاا اببوال 1973 ملعا )Rehabilitation Act( هيللتأا ادةإع ونانق	
 )Title IX of Education Amendments((.لتعليميةا ةطشواألن مجالبربا يتعلق ما في )1972 ملعا

Americans  with( ةاقاإلع ذوي يكيينمرألا ونانق من ثالثوال نيلثاا اناببال	 Disabilities Act(ونانق من 1557 ةلفقراو ؛ 
.)Patient Protection and Affordable Care Act( ةلميسرا ةايعروال يضلمرا يةحما

الخصوصية بممارسات المتعلقة الصحية الخطة اتإشعار

ً  دىل. اءضاألع تمامعلو ةريوس صيةخصو عىل ظلحفاا يدنر. لنا لنسبةبا اجد مهمة ئناعضاأل لطبيةا تمالمعلوا صيةخصو إن
Mercy Care ظفيمو مقيا نلضما مطبقة تساسيا Mercy Care اءضاألع تمامعلو يةبحما.

http://www.MercyCareAZ.org
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.ءمسا 6 حتى احصبا 7 عةلساا من ،لجمعةا إىل ثنينالا من
أو   

ً ً

ُ  فرتو أن Mercy Care من طلبي. رقط ةبعد لصحيةا يةعالرا عىل( HIPAA) ةاءلسموال لنقلا بليةلقا لصحيا مينلتأا ونانق ثريؤ
. نرياآلخ لمصلحةا ابحوأص لصحيةا يةعالرا ميمقد جميع عىل ذاه ينطبق. ءعضالأل لصحيةا تمالمعلوا يةلحما تناضما

َ  يمكن ال. هدون أو كإذنب بك صةلخاا كيةلسلوا لصحةا تمامعلوو لطبيةا تكمامعلو عىل العاالط يمكنه نم تنظم نيناقو كهنا
/يةلبشرا عةلمناا نقص روسيف تمامعلو ال،ثمال سبيل عىل) يةلمعدا اضرواألم اتدرخمال طيتعا الجع عن تمامعلو كةرمشا
 صةلخاا لطبيةا أو كيةلسلوا لصحةا تمامعلو كةربمشا غبتر قد انياألح بعض في. منك بيكتا إذن دون من نرياآلخ مع( دزاإلي
 ،تمالمعلوا عن احصاإلفب يحتصر ةرستماا قيعتو نكمكابإ االت،حال ذهه في. نكوعديسا قد معينين ادرأف أو رىأخ االتوك مع بك

 أو ادراألف مع لطبيةا تكسجال من دودةحمال لمعينةا اءزاألج بعض أو لطبيةا تكسجال عن احصاإلف مكني هأن عىل تنص حيث
 مع لواصتال يمكنك ،تمامعلو عن احصاإلف يضتفو وذجمن ولح تمالمعلوا من يدلمز. ةارمتاالس في هاكرتذ لتيا االتوكال
eMercy Car قملرا عىلأوTTY 711( 1-800-624-3879  602-263-3000 .)

ُ

 يسمح لما اًقووف لصحيةا لخطةاو عدفوال الجعال تعمليا في لعضوبا صةلخاا( PHI )لمحميةا لصحيةا تمالمعلوا دامختاس زيجو
 تماللمعلو لصحيةا يةعالربا متعلقة غير اتدامختاس ألي بيةكتا فقةامو اءطإع نينولقاا يوصال أو لعضوا عىل يجب. ونانقال به
.لمحميةا لصحيةا

:مثل ددة،حم اءاترإج اللخ من لصحيةا تكمامعلو نحمي
.نيةولكترإ أو ،يةشفو أو بةمكتو نتكا واءس بك صةلخاا لصحيةا تمالمعلوا دامختأس كيفية عىل تنص لتيا دواعقال ينالد .اًإداري● 
. نينامبا كذلوك ينالد ترلكمبيوا ةجهزأ يةحماو نأم عىل فظنحا فنحن. نآم نبمكا لصحيةا تكمابمعلو اظفتاإلح يتم. اًاديم● 

.به حمصر غير ولدخ أي منع في ذاه ناعديسا
 نذيال كئألول ،فقط ولوصالب يسمح ذاوه". ظيفيلوا اساألس" عىل فقط رمحصو لصحيةا تكمامعلو إىل ولوصال. افني ●

.لك يةعالرا يمتقدو بعملهم مللقيا نجويحتا
ً

. لمحميةا لصحيةا تمالمعلوا إىل ولوصوال احصواإلف دامختاالس نبشأ تهملياومسؤو اءضاألع قبحقو ًاارعإش Mercy Care فرتو
 كما. بهم صةلخاا اءضاألع يةهو قةببطا ددجال اءضاألع جميع إىل  NPPلُرسي)NPP(. " صيةلخصوا اتارسمم ارعإش "عليه يطلق

".صيةلخصوا "يبتبو في  www.MercyCareAZ.orgعىل قعنامو عىل  NPPرضع اًضأي يمكنك

 ومسؤولياتك حقوقك
ً  اتبواجوال قلحقوا ذهه اءةرق اجد لمهما من. اهأدن قلحقوا ذهه ُدرجت. اتبواج عليكو قحقو لك ecy CarMer خطة في كعضو

.  Mercy Careاءضأع تمابخد الصاالت ىُرجي ،سئلةأ يكلد نتكا إذا. جيد بشكل فهمهاو

 كعضو قكحقو
ً :في لحقا يكلد. لك مةلخدا يمتقد في اسلب قلحقوا ذهه سةرمما ثرتؤ لن. قكحقو سةرمما في لحقا يكلد

. لتكحا يرمد أو/و ةياألول يةعالرا ممقد ماس فةمعر● 
. ةلمغطاا تماللخد اًفوص يتضمن ذيوال ، Mercy Careفي اءضاألع ليلد من نسخة ●

 ●ّ . لعملا اتاعس بعدو ئةرلطاا يةعالرا  Mercy Careمتقد كيف ولح تمامعلو عىل للحصوا
. معها طنلباا من ينقدلمتعاا أو  Mercy Careنبشأ ىشكو يمتقد● 
. طنلباا من معها ينقدلمتعاا أو  Mercy Careبخطة صةلخاا لعملا رقوط اإلداري لهيكلا ولح تمامعلو عىل للحصوا طلب● 

 ذهه تشملو. اتدمخال متستخدو ليفلتكاا في تتحكمو يةعالرا ميلمقد Mercy Care فعتد كيف ولح تمامعلو ●
.لخططا هلهذ فووص)PIP(  ءطبالأل يةلتحفيزا لخططا تضم Mercy Care نتكا إذا ما تمالمعلوا
. وارثكال ضد مينلتأا افقإي مكيلز انك إذا ما فةمعر● 
. اءضاألع إىل دمُقي ذيال نستبياالا ئجبنتا ملخصو مةلعاا لتظلما ئجنتا فةمعر● 
.  Mercy Careبتغطية لةلمشموا غير تلجالمعاا أو اتدمخال عىل لللحصو ليفكتكا ولح تمامعلو● 
. يحتصر عىل للحصوا تتطلب لتيا اتدمخال كذل في بما ات،دمخال عىل للحصوا كيفية ولح تمامعلو● 
 ●ّ . ةمغطا مةكخد اهاجإلدر دةديج تقنية  Mercy Careمتقي كيف ولح تمامعلو
 يةعالرا ممقد كيتر ماعند ااذهخات عليك يجب لتيا اءاتراإلج أو تكماخد عىل رىُجت لتيا تالتغييرا ولح تمامعلو● 

.  Mercy Careخطة بك اصخال ةياألول
 ؤالءه يتضمن )ميلقوا لاألص أو ثنيةإلا أو رقعال لحيا قلق بغير ةلمغطاا اتدمخال عىل للحصوا يوف ةادلعال ملةلمعاا ●

 جهلتوا أو لعقليةا أو نيةلبدا ةاقاإلع أو لعمرا أو لجنسا أو ةانديال أو( يةنجليزالا للغةا تعلم في دودةحم ةرمها يهملد نذيال
. يةنجليزإلبا ثلتحدا عىل أو عدفال عىل ةدرقال أو ةياثورال تمالمعلوا أو لجنسيا
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.بنفسك ااذهخات عليك ريتعذ ماعند جلكأ من لطبيةا اتاررقال اذخات كيفية ولح تمامعلو● 

:صيةلخصواو يةلسرا دودح
.لطبيةا تكمامعلو صيةخصو عىل فظةلمحابا لحقا يكلد● 
. يةسرةربصولصحيةايةعالراءاخبرمعثلتحدبالحقايكلد  ●
ارعاإلش ذاه يضم. لك اهالأرس تم لتيا حيبيةلترا تعالمطبوا مةحز في" صيةلخصوا قحقو "ارعإش من نسخة تجد وفس● 

لصحيةا خطتك ضمن نشطتكأ تضم يتوال ، Mercy Careقبل من لشخصيةا تكسجال دامختاس يقةطر ولح تمامعلو

ذهه عن احصاألف عملية نستكو. يةبسر لصحيةا تكمابمعلو اظفتاالح سيتم. مهاتقد لتيا اتدمخال بلمقا يدلتسداو

.لكبذ يسمح ونانقال انك إذا أو منك خيصبتر فقط ،تمالمعلوا
لمتعلقةا لصحيةا لخطةا اتارع»إش قسم نظرا). لصحيةا يةعالرا صيةخصو فةمعر في لحقا يكلد● 

.(«صيةلخصوا تساربمما
ونانقال يحمي ال. يةسر فيها تمالمعلوا اءقإب يمكننا ال انيأح ثمة. يةلسرا دودح عىل فلتعرا في لحقا يكلد● 

:ليةلتاا تمالمعلوا
اك،نه يعمل شخص أي ضد أو ادةيعال أو مةلخدا ممقد مكتب في يمةجر بتكاربا ددته أو يمةجر تكبترا إذا— 

.طةلشربا الصاالت مةلخدا ممقد عىل يجب
لككذ علينا يجبو. نفسه يةحما من يتمكن حتى لشخصا كذل المإع علينا فيجب ر،آخ شخصا ؤذيتس كنت إذا— 

.طةلشرا اءدعتاس
.الفاألط ملةمعا اءةإس في اءبتاالش عند لمحليةا تلسلطاا الغإب يضاأ علينا يجب — 
مع ثلتحدا إىل جنحتا فقد ك،ذل دثح إذا. يتكحما لةومحا علينا ،نفسك ؤذيت أن خطر ثمة كهنا انك إذا— 

ال. يتكلحما( ينرلمستشااو تلمستشفياا مثل )نريآخ اتدمخ ريوفم مع أو تكحيا في نريآخ اصخأش

.يتكلحما ةروريضال تمالمعلوا وىس كرنشا
كينرلمشاامنهمغيروةراألسادرأفمعمعينةصحيةتمامعلوكةرمشااتدمخاليفرلموفيهايمكنرىأخاتأوقكهنا ●

:إذاال،ثمالسبيلعىل. يتكعارفي
 —ً .تمالمعلوا كةرمشا عىل اشفهي تقواف
سمحت إذا ال،ثمال سبيل عىل. ضتعتر لم لكنك ،تمالمعلوا كةرمشا عىل ضاعترلال صةفر يكلد نتكا— 

عىل ضتعتر ال كأن مةلخدا ممقد ضيفتر قد ،فحص عدمو اءنأث في لفحصا فةغر إىل ولدخالب ما لشخص

.ةارزيال تلك اءنأث في تمالمعلوا كةرمشا
ٍ

أن مةلخدا ممقد يعتقدو ،لصحيةا يةعالرا نبشأ تراراق اذخات عىل ةدرقال يكلد ليس أو ة،ئارط لةبحا تمر— 

.مصلحتك في يصب تمالمعلوبا يحلتصرا ُ

 —ً ً ُ .متهسالو رآخ شخص صحة أو ،متكسال أو صحتك عىل ًاكيووش اجسيم اخطر مثلت نكبأ مةلخدا ممقد يعتقد
.هاتوف أو مةلعاا لتهحا أو لعضوا قعبمو ةراألس ادرأف دأح ارطإلخ تمالمعلوا مةلخدا ممقد ميستخد— 
.تمالمعلوا كةربمشا مهتلز رىأخ نيناقو مةلخدا ممقد يتبع— 

بيكتا إذن عىل أوال للحصوا دون تكمامعلو كةرمشا فيها يتم اتأوق كهنا ،ليفهاتكا عودف يتكعار تيبتر عىل ةعدللمسا● 

:مع تمالمعلوا كةرمشا اتاألوق ذهه تتضمن أن يمكنو  .منك
 —ّ .عيةجتماا يةعار اتدمخ أو عيةجتماا أو صحية اتدمخ متقد رىأخ االتووك اءبأط
بك اصخال ةياألول يةعالرا طبيب— 

راألم تطلب إذا ون،انقال حسب كالجوع يتكعار في كةرلمشاا دارسموال ميةلحكوا االتوكال بعض— 

يتكعار في كرلمشاا لطبيا يقلفرا اءضأع— 

أودارسمالمثلرى،أخاالتوكمعبكصةلخااكيةلسلوالصحةاتمامعلوكةرمشاامفيدنيكوقدرى،أخانيأحفي ●

عىلللحصواإىلجةحاكهنانيكوقد. بهاللمعمواحوائلالدودحضمنكذلاءرإجيتمو. ةواليالىمستوعىلاالتوكال

.تكمامعلوكةرمشاقبلبلمكتواكإذن

ً

شبكة ارجخ من ٍانث رأي أو ،لشبكةا ضمن هلينلمؤا لصحيةا يةعالرا ميمقد دأح من ٍانث رأي عىل للحصوا لك يحق● 

،تمالمعلوا من يدلمز. لصحيةا يةعالرا ميمقد شبكة لداخ رىأخ اتاريخ ودوج دمع الح في انمجا اتدمخال ميمقد

(. 3000-263-602 أو 1-800-624-3879 )TTY 711عىل Mercy Care بـ الصاالت يمكنك
ً

.تفهمه ذيال لشكلباو لصحيةا لتكلحا سبةلمناا جيةلعالا لدائبوال اتاريخال عن تمامعلو عىل للحصوا في لحقا يكلد● 
.لصحيةا يتكعار نبشأ اتاررقال اذخات في كةرلمشابا لك تسمح يقةبطر معك كتهارمشا يجب كما

.لمسبقةاتجيهالتوبااعلمطتكحاإفيلحقايكلد ● ً

.بنفسك ااذهخات عليك رتعذ إذا طبية تراراق اذخات كيفية عىل فلتعراو مسبق جيهتو تحضير في لحقا يكلد●

geAZ.orcyCar.Merwww 
(TDD TYT/711 ) 3879-624-800-1 أو 3000-263-602 قملرا عىل اءضاألع اتدمخ  فرتتو

.ءمسا 6 حتى احصبا 7 عةلساا من ،لجمعةا إىل ثنينالا من ً ً
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.ءمسا 6 حتى احصبا 7 عةلساا من ،لجمعةا إىل ثنينالا من
أو   

ً ً

الجعال تراراق
ذهه عىل للحصوا يمكنكو. لك حةلمتاا رىاألخ الجعال اتاريخ اريتواخ فضهر أو الجعال عىل فقةالموا في لحقا يكلد● 

.لها ئمةمال نتكو يقةبطرو لطبيةا لتكحا فهم في كعدتسا يقةبطر تمالمعلوا
.لصحيةا يتكعار لتنسيق  Mercy Careفي(  )PCPةيأول يةعار طبيب رختياا يمكنك● 
.PCP تغيير يمكنك● 
ذاه. لصحيةا لتكحاو يتكعار ولح ثةمحدو ملةكا تمامعلو عىل لللحصو ، PCPاصخال طبيبك مع ثلتحدا يمكنك● 

.لصحيةا يتكعابر صةلخاا اتاررقال اذخأت عملية من زءاج نستكوو لتكحا لفهم ئلتكعا أو/و تأن كعدسيسا
االتوكعوممعكلعملااللخمنلصحيةايتكعارةإدارفيecy CarMerيقفرعديساقد،بهاللمعمواحوائلالدودحفي ●

.طبيبكودارسموالةواليواللمجتمعا
.بها مسيقو ذيال نوم لها ستخضع لتيا لطبيةا اءاتراإلج ولح تمامعلو عىل للحصوا في لحقا يكلد● 

يتمأنحقكمن. لشبكةاضمنلصحيةايةعالرافيهلينلمؤانلمهنيواقبلمننيثاطبيرأيطلبفيلحقايكلد ●

دمعالحفيفقط،عليكتكلفةأيودوجدون،لشبكةاارجخمنٍانثطبيرأيعىللللحصولكةمالزالتتيبالتراعمل

. لشبكةالداخمننيلثاارأيالفيرلتوٍافكرمصدودوج
.رخيا كل بعيو أو/و اايزوم لك حةلمتاا يةعالرا واعأن أو الجعال اتاريخ فةمعر في لحقا يكلد● 
.فهمها تستطيع يقةبطر الجعال اتاريخ لك فرتتو أن في لحقا يكلد● 
.رآخ طبيب طلب يمكنكو ه،يإل يلكتحو تم ذيال لطبيبا من يةعالرا تلقي ضرف يمكنك● 
.لفحصاو الجعال تلقى اءنأث معك نليكو ما شخص رختياا يمكنك● 
.وضحوال ديثال تصافحو اءنأث اثاإلن ءعضالأل رأةامريوفت في لحقا● 
رووفم أو اتدمخال أو الجعال" ضرف "يمكنك. معينة الجع خطة اعبإت في فقةالموا عىل لصحيةا يةعالرا أو هليتكأ تعتمد ال● 

.الجعال يكلد يكن لم إذا لصحتك ثيحد قد بما كاربإخ سيتم(.  )PCPةياألول يةعالرا
يتم أو لتكبحا لمعنيا  PCPيطلبها لتيا لصحيةا يةعالرا اتدمخ من أي تخفيض يتم ماعند ابيكتا  Mercy Careكستخبر●

.ليكإ سللمرا ارطاإلخ بخطا في دةوارال تلتعليماا اعبات عليك يجب. فضهار أو فهايقاإ أو تعليقها
ً

لنموا اتاقإع لقسم نبعولتاا اءضاألع
.دهواجت دمع أو يةعالرا فرمو خرتأ الح في تكتفضيال يدتحد لأج من مةللخد ةفرمو ةالوك مع خطة دادإع في لحقا يكلد● 

)HCBS( ليةلمنزاو لمجتمعيةا اتدمخال دواعق جببمو قحقو
مع سقةمتنا يقةبطر اتدمخال ميمقدو ظفينلموا جميع اونعت نضما إىل ecy CarMer تسعى● 

.هززعوت يذاتال لتشغيلاو اجدمواالن اريتاالخ في دلفرا حق متحتر يتوال اصخاألشب تهتم لتيا لمنهجيةا
.لتقيدا أو ارباإلج دموع يرلتقداو ةامركوال صيةلخصوبا لتمتعا في لحقا يكلد● 
.مدعوال اتدمخال يمتقد يقةطر بنفس تطلبا يمتقد في لحقا يكلد● 
 ●ً .ادقيو لأق نمكا في ةاماإلق في لحقا يكلد
.مجتمعك في كةرلمشااو اطرخاالن في لحقا يكلد● 

لمسبقةا تجيهالتوا
اذخات بكيفية نرياآلخ لمسبقةا تجيهالتوا تخبر. لمسبقةا تجيهالتوا اءشإن ولح تمامعلو عىل للحصوا لك يحق● 

.بنفسك ااذهخات عىل ًاادرق تكن لم إذا عنك بةنيا لطبيةا اتاررقال

لطبيةا تلسجالا تطلبا
 ●ً .لطبيةا تكسجال فحص أو/و ايسنو مهاستالاو لطبيةا تكسجال من دةواح نسخة طلب لك يحق ،عليك تكلفة أي دون

تحظامال: ليةلتاا تمالمعلوا من ًاأي يتضمن لسجلا انك إذا لطبيةا تلسجالا من نسخة عىل للحصوا من تتمكن ال قد

ونانق تياللتعد تخضع محمية صحية تمامعلو أو إداري، أو ئيجنا أو نيمد اءرإج لأج من عةلمجما لنفسيةا لجةلمعاا

ليةارلفيدا نينالقوا جببمو معفية محمية صحية تمامعلو أو  1988ملعا ليارلفيدا يةيرلسرا تالمختبرا تحسين

.لتنظيميةا ئحاللو

ّ

بخطا أو بلمطلوا لسجلا من نسخة  Mercy Careرد سيتضمن. اًومي  30اللخ طلبك عىل دلربا ecy CarMer مستقو● 

.فضلرا جعةامر رقط ولح تمامعلوو فضلرا اسأس بةلمكتوا فضلرا بخطا سيتضمن. لطلبا فضير
●ً ،يللتعدا اءرإج تم إذا. ابيكتا لطلبا ذاه يمتقد  Mercy Careتطلب قد. لطبيةا تكسجال عىل يلتعد طلب في لحقا يكلد

تم لتيا تالتغييربا سنعلمكو سبلمناا توقال في لكبذ مللقيا ةمالزال واتطخال جميع فسنتخذ ،ائيجز أو اكلي واءس

.ااؤهرإج
ً ً
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●ً ً Mercy Care لك مفستقد ،ائيجز أو اكلي لطلبا ضرف تم إذا. لطبيةا تكسجال يللتعد طلبك ضرف في لحقا لهاMercy 
 Careبمكتو نبيا يمتقد في بحقك ارطواإلخ فضلرا اسأس بيلكتاا فضلرا يتضمن. اًومي 60 نغضو في ابيكتا اًضرف

.نلبياا يمتقد كيفيةو فضلرا عىل فقةالموا دمع
ً

فكومخا عن الغاإلب
.لصحيةا يتكعار اتدمخ مع يكلد تمشكال أو اوىكش أي عن  Mercy Careخبرأ● 

.لةمعقو منيةز ةفتر نغضو في رراق عىل ولصحوال  Mercy Careإىل فستئناالا طلب يمتقد يمكنك●
. Mercy Careمهاتقد اتدمخ أو تساسيا أي لتغيير اتاحرتاالق يمتقد يمكنك●
. Mercy Careنبشأ ىشكو يمتقد في لحقا يكلد●

لشخصيةا قلحقوا
. امقتاالنأولمصلحةاأوبأديتالأواهرإلكلسيلةكومةلمستخدالةلعزاأودلقيوامنشكلأيمنرلتحرافي لحقا يكلد  ●
.لخطةا صيلتفاو لمستفيدا عن تمامعلو تلقي في لحقا يكلد● 

ةامركوال امرتاالح
.صيتكخصوومتكاكراةاعرمعىلرصحالمعماحترباملعاتأنفيلحقا يكلد ●
●

ُ

.الجعالضرففيلحقاكذلفيبما،لصحيةايتكعابرلمتعلقةااتاررقالفيكةرلمشاافيلحقايكلد 
يمكنك. لطبيةالخلفيةاولطبيةالتكحاولشخصيةاتكامعتقدعملدودةجذاتطبيةاتدمخعىلللحصوايمكنك ●

تلغانيتكلموممنن،ريآخاتدمخميمقدفةمعرفيلحقايكلد. تفهمهالتياللغةبااتدمخالذههعىلللحصوا

. يةنجليزإلاغيررىأخ
 ●ً ابمصا كنت إذا ،حةمتا ةاراإلش لغة اتدمخ. يةنجليزإلا للغةا ثتتحد ال كنت إذا ةوريفال جمةلترا اتدمخ عىل للحصوا يمكنك

. Mercy Careاءضأع اتدمخ من رىأخ تلغا أو تبتنسيقا وادم طلب يمكنك. لسمعا في بةصعو من نيتعا أو لصممبا
.لطبيةالتكحافهمعىلكعدتسايقةبطرلكمحمتاجكعالعنتمالمعلواوعنإن ●

لتخصصيةا اتدمخوال ئةرلطاا يةعالرا
نيكو ماعند  Mercy Careأو PCP ةياألول يةعالرا دمقُم فقةامو دون ئةرلطاا لصحيةا يةعالرا اتدمخ عىل للحصوا يمكنك●

في يةعالرا عىل لللحصو رآخ نمكا أو مستشفى أي في وارئط فةغر أي إىل ابذهال نكمكابإ. ئةرطا طبية لةحا يكلد

.وارئطال االتح
. Mercy Careأو  PCPفقةامو دون من كيةلسلوا لصحيةا يةعالرا اتدمخ عىل للحصوا يمكنك●
. PCPةياألول يتكعار ممقد من لةحابإ ئيخصاأ ةرؤي يمكنك●
. رآخطبيبطلبيمكنكوه،يإللتكحاإتمتذياللطبيبامنيةعالراتلقيضرفيمكنك ●
.Mercy Care في رآخ طبيب من ٍانث رأي طلب يمكنك●

 Physician Incentive Plans (PIP)للطبيب التحفيزية امجالبر
أو حبنجا اءهتاالن عند زودةمال تلمنظماا من هاغيرو )ACO( لةولمسؤا يةعالرا تلمنظما يةتحفيز اتوعدفم  Mercy Careمتقد

اتوعدفمال يلتحو يتم ال)APM(.  يلةلبدا عدفال اءاترإج تيجيةاسترإل اًقوف حبنجا عليها قدلمتعاا اءاتراإلج/دافاأله المإك قعتو

قيمة يمتقدو لصحيةا ئجلنتااو ةدلجومنا يدمز اءفإض هو يلتحفيزا مجنالبرا من دفهال. للعضو ةشرلمباا لطبيةا مةلخدا بلمقا

.اءحأص اسألن ًاءذك كثرأ اقفوإن فضلأ يةعار لتحقيق ممتقد ىبمستو حقيقية

االستخدام وإساءة واإلهمال االحتيال

اليتاالح
ً يةهو قةبطا منح أو بيع أو اضرإق مثل اءيأش عىل دامختاالس اءةوإس اليتاالح يشتمل. امتعمد يفشر غير عمل هو اليتاالح

. AHCCCSمجنابر داعخ إىل فيهد اءرإج أي أو اتدمخ ممقد بلق من سبةمنا غير تيرافو دارإص أو ا،م شخص إىل يتكعضو ِ

ال أن يجب. يالموال لصحيا ضعكو عىل ءبنا لصحيةا دوائفال منحك تم. ونانقال ضد فتصر هو دامختاألس اءةإس أو لغشا ابكتار

من لصحيةا اكايزم تفقد فقد ك،ل مةلمقدا لصحيةا ياالمزا دامختاس أتأس وإذا. دوائفال ذهه دامختأس في شخص أي مع كرتتتشا

AHCCCS .قبل من دك،ض نيةنوقا اءاترإج اذخات يتم أن لممكنا نومAHCCCS  .مةخد ممقد أو عضو أو شخص أن تعتقد كنت إذا

. AHCCCSمجنابر أو  Mercy Careفي اءضاألع تمابخد الصاالت ىُرجي ،مجنالبرا دامختاس ءيسي
:اءضاألع لحتياا االتح عىل مثلةأ

602-263-  1-800-624-3879 ( 
 www.MercyCareAZ.org

)TTY/TDD 711 أو  تتوفر  خدمات األعضاء عىل الرقم 3000 

من االثنين إىل الجمعة، من الساعة 7 صباحًا حتى 6 مساًء.

http:// www.MercyCareAZ.org
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 www.MercyCareAZ.org
)TTY/TDD 711(  1-800-624-3879  602-263-3000 مقرالىل عاء ضاألعات دمخر وفتت 

.ءمسا 6 حتى احصبا 7 عةلساا من ،لجمعةا إىل ثنينالا من
أو   

ً ً

 Mercy Care في يتكعضو يفتعر قةبطا ماستخدبا رآخ لشخص حلسماا● 
 ةاألدوي بيع أو دامختاالس اءةإس بقصد طبية اتفوص عىل للحصوا● 
 يكلد  Mercy Careيفتعر قةبطا عىل ودةوجمال تمالمعلوا تغيير● 
 طبية صفةو في دةوارال تمالمعلوا تغيير● 

: اتدمخال ريوفم لحتياا االتح عىل مثلةأ
 يمهاتقد يتم لم تمالخد تيرالفوا داراص● 
 ●ً  اطبي ةروريض غير تمالخد تيرافو دارإص أو/و طلب
 ثقةمو غير تمالخد تيرالفوا دارإص● 

 دامختاالس اءةإس أو/و داراإله
 ذاوه.  AHCCCSمجنابر عىل ةروريض غير ليفتكا إىل ؤديت اءاترإج اتدمخال ميمقد اذخات دامختاالس اءةإس أو/و داراإله بـ يقصد
 دوق. بةلمطلوا لصحيةا يةعالرا ييرمعا يلبي ال اتدمخال فرمو أن تعني أن يمكن كما. ةروريض غير طبية اتدمخ يمتقد يشمل

.فيةضاإ ليفلتكا AHCCS تحمل عنها ينتج لتيا لعضوا تفاتصر اًضأي دامختاالس اءةإس تتضمن

 لطبيةا اتارسممال أو يةرلتجاا اتارسممال أو ليةلماا اتارسممال مع تتسق ال لتيا اتدمخال ممقد اتارسمم تعني اءةاإلس
 تيرافو دارإص اًضأي دامختاالس اءةإس تعني أن يمكنو. ةروريض غير ليفلتكا Medicaid مجنابر دتكب إىل ؤديت دوق. لسليمةا

 دتكب ؤديت قد لتيا لعضوا اتارسمم تتضمن كما. امهني بها فلمعترا لصحيةا يةعالرا ييرمعا تلبي ال أو اطبي ةروريض غير تمالخد
.ةروريض غير ليفلتكا  Medicaidمجنابر

ُّ

ُّ ً ً

 الغاإلب
 أو Mercy Care الغإب يمكنك. نارخباأ جىير ،مجنالبرا دامختأس اءةإسب ميقو مةخد ممقد أو ،عضو ،شخص ودوجب تعتقد كنت إذا

AHCCCS .عىل وذجمن تعبئة يمكنكwww.MercyCareAZ.org  .عىل اءضاألع قسم في" دامختاالس اءةوإس اليتاالح" رخيا دحد 
. 6544-810-800-1عىل Mercy Care في اليتاالح عن الغإلبل خنلساا لخطا عىل الصاالت لككذ يمكنك. يرونتكاإلل قعلموا

ِّ

 نيولكترإ يدبر ةالرس الإرس أو. www.azahcccs.gov/Fraud/ReportFraud بويال عىل AHCCCS قعمو عىل وذجمن تعبئة يمكنك
قملرا عىل AHCCCS مجنابر ضمن اليتاالح عن الغاإلب بخط الصاالت اًضأي يمكنك.  AHCCCSFraud@azahcccs.govإىل

 قملرا عىل معنا لواصتال فيمكنك ،مشكلة جهتكاو إذا ، 888نيلمجاا قملرا عىل أو aonAriz ةوالي في كنت إذا  602-417-4193
.Arizona ةوالي ارجخ كنت إذا 888-487-6686

التبغ تعاطي عن اإلقالع

ُ  ةاألدوي لوتتنا كنت وإذا. خينلتدا عن كالعإق هو صحتك عىل ظللحفا به ملقياا مكنكي ما فضلأ ؟لتبغا تمنتجا متستخد هل
 اللخ من جيهتو أو ةعدمسا عىل للحصوا يمكنك. حبنجا لتبغا طيتعا عن العاإلق في صتكفر عفضات لكبذ نكفإ ،اجيهتو تتلقىو
 خط إىل لتكحاإ لطبيبك اًضأي يمكنو. طبيبك من دواءال عىل للحصوا يمكنك. لنصيةا سلةالمراو تفلهاا عبرو عيلجماا لتثقيفا

 إىل جتحتا ال. لتبغا خينتد عن العاإلق عىل تكعدلمسا دوارموال جيهلتوا عىل لللحصو(  Arizona )ASHLineفي خنينلمدا ةعدمسا
 يدلعدا قلعأ. لسلبيا خينلتدا من كائبوأح تأن يتكحما عىل ةعدللمسا تمالمعلوا ASHLine ميقد كما. ASHLine خط إىل ةالإح

 من يدلمزا فةمعر في غبتر كنت إذا.  ASHLineمن مةلمقدا مجالبرا بفضل لتبغا طيتعا عن وافوقوت خينلتدا عن اسنال من
. عةمتنو تكارخيا يكفلد ،لتبغا طيتعا عن العاإلق عىل فهتعر شخص أو تأن تكعدلمسا تمالمعلوا

ُ ً

ِّ

(. 3000-263-602 أو 1-800-624-3879 )TTY 711عىل Mercy Care بـ الصاالت يمكنك1 . 
ً .لتكحا يرمد مع ثفتحد ، Mercy Careفي يةعالرا ةإدار مجنابر في اعضو كنت إذا2 . 

.بك اصخال مةلخدا روفوم ةياألول يةعالرا دمقُم إىل ثتحد3 . 

. قغلموا ةارزيب قم أو ، 6222-556-800-1قملرا عىل( ـArizona)ASHLineب خنينلمدا ةعدمسا بخط الصاالت4 

. www.ashline.orgيرونتكاالل

 دامختاس عن قفلتوا ولح تمالمعلوا من يدلمز .)Arizona )ASHLine في خنينلمدا ةعدمسا خط إىل ًةافإض رىأخ دوارم فرتتو

http://www.MercyCareAZ.org
http://www.azahcccs.gov/Fraud/ReportFraud
mailto://AHCCCSFraud@azahcccs.gov
http://www.ashline.org
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يرونتكاإلل قعلموا عىل ، Tobacco Free Arizonaإىل نتقلا ،لتبغا

. Tobacco Free Arizonahttps://www.azdhs.gov/prevention/tobacco-chronic-disease/tobacco-free-az/index.php،

.خينلتدا عن العاإلق لأج من ةمالزالادرصموال لتبغا دامختأس طرمخا فةلمعر Arizona ةوالي نسكا ةعدلمسا مجنابر هو

الصحية عايتكر بشأن اتارقر

لغينلباا ءعضالأل رىاألخ لصحيةا يةعالرا تجيهاتوو ةلحياا حق قائوث
.لصحيةا يتكعار تجيهاتو اءباألط بعفسيتا ك،ذل دثح وإذا. لصحيةا يتكعار نبشأ تراراق اذخات فيه يمكنك ال توق يمر قد

عبنو اءباألط اربإلخ هاتمأل لتيا تالمستندا هي لمسبقةا تجيهالتوا. لمسبقةا تجيهالتوا اًضأي لصحيةا يةعالرا تجيهاتو تسمى

.معينة صحية يةعار تلقي طلب أو هايدتر ال صحية يةعار أي ضرف في حقك اهدورب تحميو. تلقيه في غبتر ذيال يةعالرا

طبي جيهتوو لعقليةا لصحيةا يةعالرا عن امع كيلتوو طبي امع كيلتوو ةلحياا حق ثيقةو: لمسبقةا تجيهاللتو واعأن( 4 )ةعأرب كهنا

.اقاألور ذهه من كثرأ أو دةواح عىل للحصوا عىل ةبشد Mercy Care تشجعك. لمستشفىا ولدخ قبل
 ●ً فرمشا ىلوع ايضمر صبحتأ إذا هايدتر ال أو هايدتر لتيا اتدمخال واعأنب اءباألط تخبر ةرقو عن ةرعبا–  لحيةا صيةلوا

اللخ من يتكتغذ أو ةلحياا مدع ةجهزأ اللخ من احي ءلبقابا غبتر كنت لو فيما اءباألط الغإب ودت بمار ،صيتكو في. وتمال

.بنفسك ربشال او لاألك عىل تكرمقد دمع لةحا في ب،ياباألن
ً

يتكعابر لمتعلقةا اتاررقال اذخات في عنك بينو شخص رختياا من تمكنك ثيقةو عن ةرعبا– نيةنوقا طبية ةالوك● 

.بنفسك ااذهخات نكمكابإ نيكو ال ماعند لصحيةا
يرغنكبأتضحاإذا،لعقليةابصحتكلمتعلقةااتاررقالذتخابامليقوشخصتعيينأي– لعقليةالصحةايةعاركيلتو ●

. بنفسكااذهخاتادرق
يةعالرا واعأن من وعن ضرف صبخصو تكغبار عىل تنص ثيقةو – لمستشفىا إىل ولدخال قبل لطبيةا يةعالرا جيهتو● 

مأل لستكماإ عليك يجب. وارئطال فةغر في لمستشفىا لداخ أو مستشفى ارجخ دمُقت يتوال اة،يحال اذقإلن ئةرلطاا

.لمسبقةا تجيهالتوا تغبار اعبات نلضما بةمكتو تساسيا ecy CarMer خطة دىل. ليتقابر نهالو نيكو صةخا ةرستماأ

ّ مدع قبمنس الصاالت  DDDفي لمسجلينا ءعضالأل يمكن .لطبيا امعال كيللتواو لحيةا صيةلوا بةلكتا ةعدمسا تتلقى أن يجب

.ةعدمسا عىل لللحصو بهم اصخال لنموا اتاقإع قسم

نيةنوقا لمسبقةا تكجيهاتو جعل
ولح تراراق سيتخذ ذيال لشخصا هو كيلكو. طبي كيلتو أو صيةو دادإع لةلحا واءس كيلكو نليكو ما شخص رختياا عليك يجب

.بمقر يقصد أو ئلتكعا ادرأف من ردف ،لشخصا ذاه نيكو قد. كذل تستطيع ال كنت إذا بك اصخال لصحيةا يةعالرا

:عليك ،نيةنوقا لمسبقةا تجيهالتوا عمل ضلغر
:لشخصا ذاه نيكو أن يمكن وال. قعهاسيو اًضأي هدورب ذيوال رآخ شخص امأم ثيقةلوا قيعتو1 . 

لتبنيا أو زواجال أو دمال يقطر عن بك صلة عىل— 

ةاصخوال لشخصيةا تكممتلكا من أي المتأس في لحقا له— 

 —ً لك كيلكو انمعّي

 —ً لصحيةا يتكعار دادس في اكمشتر

أو 
ً دادسفياكمشترشخصأيأوكيلكودلعالتبكانيكوأنيمكنال. دلعالتبكاامأمثيقةلواخاريتعووضقيعلتوباقم2

. لصحيةايتكعار
.  

ً .عنك بةنيا قيعهابتو نيثا شخص ميقو أن ممكن ،لطبيا كيللتوا قيعتو عىل تكرقد دمع ةدرجل ايضمر كنت إذا

لمسبقةا تجيهالتوا دادإع لستكماا بعد

 www.MercyCareAZ.org
TTY/TDD 711( 1-800-624-3879(قملرا عىل اءضاألع اتدمخ  فرتتو  3000-263-602   أو

.ءمسا 6 حتى احصبا 7 عةلساا من ،لجمعةا إىل ثنينالا من ً ً

https://www.azdhs.gov/prevention/tobacco-chronic-disease/tobacco-free-az/index.php
http:// www.MercyCareAZ.org
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ً ً

 www.MercyCareAZ.org
)TTY/TDD 711(  1-800-624-3879 تتوفر خدمات األعضاء عىل الرق م 3000-263-602 أو

 من االثنين إىل الجمعة، من الساعة 7 صباحا حتى 6 مساء.

. نآم نمكا في قعةلموا صليةألا كاقأورب حتفظا .1
. لصحيةا يتكعار في كريشا قد رآخ شخص وأي لمستشفىاو( ئكطباأ )طبيبك إىل قعةلموا اقاألور من انسخ مقد. 2

.لك لصحيةا يةعالرا يمتقد في هايدتر تغبار أي عن اصخاألش ؤالءه مع ثتحد
 ورقال من نسخة اءطإع من كدلتأا عليك يجب لكن. دةديج اقأور اممإت عليك ،قيعهاتو بعض اقاألور تغيير دتأر إذا .3

. لفعلبا يمةلقدا لنسخةا يهملد نذيال اصخاألش لجميع يدلجدا
. لطبيةا وارئطال االتح في لةفعا نتكو ال قد تكجيهاتو أنب علم عىل كن. 4
 Arizona تسجيل مكتب اللخ من لمسبقةا تجيهالتوا تسجيل اًضأي يمكنك. 5

. www.azsos.gov/services/advance-directivesعىل



ً 







اايوصال ولح يعةسر ئحنصا
 تفضله ال ذيال ما أو تفضله الجعال من وعن أي رتقر أن اجد لمهما من هأن 	
 قةعال لهم ذيال نرياآلخ اصخاألش من وأي لمستشفىاو ،طبيبك إىل ،لطبيا كيلكتو أو/و صيتكو من نسخ ِطأع 	

. لصحيةا يتكعابر
بمن اكدمتأ تكن لم إذا ةعدلمساا طبيبك من طلبا. لطبيا كيللتوا أو/و صيتكو دادإع في ةعدمسا عىل تحصل أن يجب 	

 مةخد كزبمر الصاالت اًضأي يمكنك. بهم اصخال لنموا اتاقإع قسم مدع قبمنس الصاالت DDD اءضألع يمكن. تتصل
.1 رلخياا ،9500-770-844-1 قملرا عىل DDD ءعمال

 يهملد ذيال اصخاألش لجميع منها دةديجال لنسخا اءطأع من كدتأ ،لطبيا كيللتوا من أو صيتكو من زءج بتغيير قمت إذا 	
.يمةلقدا صيةلوا من نسخ

ً

 ً

ّ

الشائعة األسئلة

 دة؟واح عىل حصلا لم الح في أو اءضاألع يةهو قةبطا تفقد إذا فعلأ اذام.س
ُ  قةبطا طلب مكنكي أو.  TTY 711( 1-800-624-3879(أو 3000-263-602 قملرا عىل ecy CarMer اءضأع تمابخد تصلا.ج

 تسجيل يمكنك. للمحموا تفلهاا عىل Mercy Care تطبيق اللخ من أو اءضاألع ةوابب اللخ من يلةبد ey CarMer يفتعر
. لصفحةا ىلأع نيةولكترإلا Mercy Care ةوابب خترا ثم  www.MercyCareAZ.orgقعلموا إىل لنتقاالبا ةواببال إىل ولدخال

 أو ةواببال إىل ولدخال تسجيل وىس عليك ما. Androidو Apple تتطبيقا يمتجر من  Mercy Careتطبيق يلتنز يمكنك
(. بي صةلخاا يفلتعرا قةبطا)" My ID Card "وقف لنقراو لتطبيقا

 ؟PCP ةياألول لصحيةا يةعالرا طبيب مأس رفعا أن لي كيف.س
ً ً .تفهها مرقو لتكبحا لمعنيا PCP ماس عىل بلخطاا ذاه ييحتو. بعد فيما ecy CarMer من احيبيتر ابخطا ستستلم.ج

 ي؟ب اصخال PCP ةياألول لصحيةا يةعالرا طبيب تغيير ستطيعأ هل.س
TTY 711( 1-800-624-3879(. أو 602-263-3000 قملرا عىل Mercy Care اءضأع تمابخد تصلا. نعم.ج  

 ي؟ب اصخال يحلتصرا لةحا من لتحققا يمكنني كيف.س
 قعلموا إىل نتقلا. ةناآلم نيةولكترإلا بتناابو عىل لشخصيةا تكسجال عجرا ت،وقال نفس في سهلو يعسر بشكل للتحقق.ج

 www.MercyCareAZ.orgةوابب طابرال دحد ثم نوم Mercy Care يةعالرا ممقد سيتصل كما. لصفحةا ىلأع في نيةولكترإلا 
. لةلحاا تاربتطو هدورب كسيخبرو. بك صةلخاا يحرلتصاا لةحا من للتحقق ecy CarMer بخطة بك اصخال ةياألول

ِّ

 ؟لتغطيةا لةمشمو اتدمخال من أي رفعأ أن لي كيف.س
 ينطبق ذيال لقسما ضمن عليها طلعا. اًضأي لةلمشموا غيرو لتغطيةبا لةلمشموا اتدمخال لكتيبا ذاه ضحيو.ج

 أو 3000-263-602 عىل ecy CarMer اءضأع تمابخد تتصل أو طبيبك لتسأ أن اًضأي يمكنك. عليك
)TTY 711( 1-800-624-3879  .عىل ةلمغطاا غيرو ةلمغطاا اتدمخال ولح تمالمعلوا من يدمز عىل رلعثوا يمكنك 

. www.MercyCareAZ.orgنتنترإلا عىل قعنامو

 ة؟وراتف ميستالأ عند فعلا أن عىل يجب اذام.س

http://www.MercyCareAZ.org
http://www.MercyCareAZ.org
http://www.MercyCareAZ.org
http://www.MercyCareAZ.org
http://www.azsos.gov/services/advance-directives
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.بك  صةلخاا  Mercy Care  تمابمعلو  دهّوزو  ك،يإل ةوراتفال  درأص  ذيال  لصحيةا  يةعالرا مبمقد  تصلفا  ة،وراتف  تلقيت  إذا. 	ج
 أو    3000-263-602قملرا  عىل  ةعدللمسا  Mercy Care  اءضأع تمابخد  الصاالت  جىفير  ك،يإل  تيرالفوا  دارإص لواص  وإذا

)TTY 711( 1-800-624-3879 .

 ؟فعله  يمكنني  ذيال  ما .لطبيبا  ادةيع  إىل  لصوللو  ةعدمسا  إىل  اجتأح.س
ً  عىل  رلعثوا  من  تتمكن  لم  إذا .لطبيبا  إىل  لكيصاأ  يستطيع  من  ودوج  نيةمكاأل  ارباألق  أو  اءدقاألص  ان،ريجال  مع الأو  تحقق .ج

 ابذهال  إىل  جةبحا  كنت  إذا .دكوعم  من  لاألق  عىل  امأي( 3 )ثةثال  قبل   Mercy Care اءضأع تمابخد  الصاالت  يمكنك  ،صيلةتو
 ودوج  حظةمال  جىير  .صيلةتو  تيبلتر  نفسه  وميال  في  اءضاألع  تمابخد  الصاالت  يمكنك  نهفإ  ،جلةلعاا  يةعالرا  قسم  إىل
 ،لجمعةا  إىل  ثنينالا  من  حةمتا  اءضاألع  اتدمخ .وميال  نفس  اللخ  فرتتو  لتيا تصيالللتو  اتاعس  الثث ةلمد  رنتظاا
TTY 711(  1-800-624-3879(قملرا  عىل ءمسا    6حتى  احصبا    7عةلساا من .   3000-263-602 أو   ًً

 ؟ليهاإ ابذهال  يمكنني لتيا تلمستشفياا ما.س
 ميلمقد  ليلد  كفهنا.  Mercy Care لخطة  اتدمخال  ميمقد  ليلد  في  للشبكة  بعةلتاا  تلمستشفيابا  ئمةقا  عىل  رلعثوا  يمكنك .ج

 "Find a Provider "ددح.  www.MercyCareAZ.orgبويال  عىل  Mercy Care  قعمو  من  لهخال  من  لبحثا  يمكن  اتدمخال
 مستشفى  أي  إىل  ابذهال  تستطيع .لمستشفىا  أو  اتدمخال  ممقد  حسب  لبحثا  يمكنك  ثم  ،(اتدمخ ممقد  عن  لبحثا)
 أو    PCPةياألول  يةعالرا  دمقُم  فقةامو  دون  ئةرلطاا  لصحيةا  يةعالرا  اتدمخ  عىل  للحصوا  يمكنك .ئةرلطاا يةعالرا  طلب  ضلغر

Mercy Care  في  يةعالرا  فقامر  من رآخ  فقمر  أي أو  وارئط فةغر  أي  إىل  ابذهال  تستطيع .ئةرطا  طبية  لةحا  يكلد  نيكو  ماعند 
 .وارئطال  االتح

 وارىء؟طال  لةبحا  دلمقصوا  ما.س
.ورفال  عىل  الجعال  يمتقد  يتم  لم  إذا  اةوفال  أو  ةخطير  صحية  كلمشا  تسبب  أن  لممكنا  من  لتيا  لطبيةا  لةلحاا  هي  وارئطال  لةحا .ج

 ؟جلةعا  يةعار كزامر  Mercy Care  دىل جديو  هل.س
 قعمو  عىل  لهخال  من  لبحثا  يمكن  ذيال  اتدمخال  ميمقد  ليلد ماستخدبا  جلةعا  يةعار  كزمر  عىل  رلعثوا  يمكنك .نعم .ج

Mercy Care  عىل  بويال  عىل.w ww.MercyCareAZ.org  وقف  نقرا  ثم ،"اتدمخ فرمو  عىل  رلعثوا"  دحد  "Mercy Care/
Mercy Care Long to Care." خترإ"  Mercy Care Complete Care "بخطةيتعلقفيماايتنموقينلمعاا  أوMercy Care 

 (جلةلعاا يةعالرا  فقمر  "Urgent Care Facility" )ددوح  دي،ريبال  زمروال  ةواليوال  ينةلمدا لأدخ  ثم  ،لةلمنسدا  ئمةلقاا  من
 (.لتخصصا")"Specialtyضمن

ِّ

ً

 www.MercyCareAZ.org
)TTY/TDD 711(   1-800-624-3879 تتوفر  خدمات األعضاء عىل الرقم 3000-263-602  أو

من االثنين إىل الجمعة، من الساعة 7 صباحًا حتى 6 مساًء.

http://www.MercyCareAZ.org
http://www.MercyCareAZ.org
http://www.MercyCareAZ.org
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)TTY/TDD 711(   1-800-624-3879 تتوفر خدمات األعضاء عىل الرقم 3000-263-602  أو 

من االثنين إىل الجمعة، من الساعة 7 صباحًا حتى 6 مساًء.


دوارمال

المجتمعية  دالموار

 اتاجحال  ذوي  عىل  اءيواألوص  ةراألس  ادروأف  كيةلسلوا  لصحيةا  اتاجحال  ذوي  صشخالأل  دوارمال  فرتو  طنيةوو  محلية  تمنظما  ثمة
 :هي تسسالمؤا تلك بعض .كيةلسلوا  لصحيةا

   Arizona (AHCCCS)ةوالي  في  لصحيةا  يةعالرا  ليفتكا  واءتاح منظا
 في  لصحيةا  لخططا  عىل    AHCCCSفيشر  Arizona. في    Medicaidمجنابر    Arizonaفي  لصحيةا  يةعالرا  ليفتكا  واءتاح  منظا  مثلي
 .رىأخ  طبية  ةعدمسا  جامروب   Medicaid عىل  لللحصو  هلينلمؤا  التائعوال  ادراألف  إىل  لصحيةا  يةعالرا  فيرتو

AHCCCS 
.E. Jefferson St 801 
 Phoenix, AZ 85034 

 602-417-4000 
https://azahcccs.gov 

Health‑e‑Arizona PLUS
Health ‑e‑Arizona  ياامز  عىل  لللحصو  ملتقدا  لك  يتيح .وعباألس  في  امأي    7ة،اعس    24دارم  عىل  حمتا  رمصد AHCCCS   

 يسمح.  F ederal Insurance Marketplaceمجناببر  الصواالت  يةلنقدا  دةاعسموال  ئيةالغذا  دةاعسموال   KidsCare و
 Health‑ e‑Arizonaيمتقدو تالتغييرا  عن  الغاإلب  كذلوك  ياالمزا  من  ةدستفالال  يملتقدا  ادةوإع  تطلبا  يمبتقد  التائعوال  ادرألفل 

.    DESو AHCCCSإىل  قائوثال/تلطلباا
 1-855-432-7587

 www.healthearizonaplus.gov 


 


 

ُ














Arizona  2-1-1 
 جميع  في  يةلحيوا  لمجتمعا تمابخد  التائعوال  ادراألف  طرب  اللخ  من  ةلحياا  تغيير  عىل  ةالواإلح  لمجتمعا تمامعلو  اتدمخ  تعمل
.  Arizona ةوالي  اءحأن
 1-1-2  مةبخد  تصلا

https://211arizona.org/
 

ربغ بجنو  ءالصحرا  قسم-يمرهالزا  بطةار
 ة،ايعرال  عن  حثلباا :دوارمال  تتضمنو .هاثحوأب  همودع  يمرهالزا  رضم  يةعار  في  دةائر  عيةتطو  صحية  منظمة  هي  يمرهالزا  بطةار
 .اتدمخال يفرلمو  ئحنصاو م،دعال تعامجموو  لعملا  وورش  ،لمكتبةاو  دة،اعسمال طوخ

https://www.alz.org/dsw 
3900-272-800-1.(:وعباألس  في  امأي    7ة،اعس    24دارم  عىل  احتُم( ) Helpline) ةعدلمساا  خط

1028 E. McDo well Rd.
Phoenix, AZ 85006 

602-528-0545 3900-272-800-1أو 
   





 )American Diabetes Association( يلسكرا  ضلمر  يكيةمرألا  لجمعيةا
Crystal Dr., Ste. 900 2451
Arlington, Virginia 22202 

1-800-342-2383 
www.diabetes.org 

Area Agency on Aging 

 

http://www.diabetes.org
https://www.alz.org/dsw
https://211arizona.org/
http://www.healthearizonaplus.gov
https://azahcccs.gov
http://www.MercyCareAZ.org
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 )HELP ) 4357-264-602 عةسا    24دارم  عىل  حلمتاا  لسنا رلكبا  ةعدلمساا  خط

ياألول  لمنطقةا –
Maricopa   طعةمقا
E. Thomas Rd., Ste. 108 1366

Phoenix, AZ 85014 
   2258-264‑ 888-1أو2255‑ 602-264

www.aaaphx.org 

نيةلثاا  لمنطقةا -
Pima  طعةمقا
8467 E. Broadway Blvd.

Tucson, AZ 85710 
http://www.pcoa.org 

520-790-7262

ApacheوCoconino تطعامقا    3لمنطقةا-   
323 N. San Fr ancisco St., Ste. 200 

 Flagstaff, AZ 86001 
https://nacog.org/index.cfm 
 3500-521-877أو928-774-1895     

Yumaو La Paz  طعتامقا بعةالرا  لمنطقةا- 
1235 S. Redondo Center Dr. 

Yuma, AZ 85365 
    928-782-18861886-782-800-1أو  

https://www.wacog.com 

 Mohave– بعةالرا  لمنطقةا
208 N. 4th St.
 

Kingman, AZ 86401 
https://www.wacog.com 

928-753-6247 

GilaوPinal  طعتامقا مسةلخاا  لمنطقةا-  
8969 W. McCartney Rd. 
Casa Grande, AZ 85194 


 
https://www.info@pgcsc.org
1-800-293-9393  
 




روزك  نتاساو  ينليغرو اماهروغ  يزتشاكو تطعامقا-
ةادسسال لمنطقةا

 
 
 
 

300 Collins Rd. 
Bisbee, AZ 85603 

https://www.seago.org 
520-432-2528 


 






 
 

 


 Navajo Nation– بعةلساا  لمنطقةا

1800 W . Deuce of Clubs, Ste. 220 
Show Low, AZ 85901 

https://nacog.org/index.cfm 
928-774-1895 


 
 

 




 



 



 
 Yavapai
 

544 S. 6th  St., Ste. 104 
Cottonwood, AZ 86326 

https://nacog.org/index.cfm 
928-239-7435 


 

 
 
 

 


 
 Yavapai 

 Robert Rd., Ste. 1 3130
Prescott Valley, AZ 86314 

https://nacog.org/index.cfm 
  928-227-01429257-552-800-1أو  

 



 

Inter-Tribal Council of Arizona– منةلثاا  لمنطقةا
2214 N. Cen tral Ave.

Phoenix, AZ 85004 
http://itcaonline.com/?page_id=793 

602-258-4822 

 

 


 

 
 
 
 

 

 www.MercyCareAZ.org
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من االثنين إىل الجمعة، من الساعة 7 صباحًا حتى 6 مساًء.

https://www.wacog.com
https://nacog.org/index.cfm
https://www.wacog.com
https://nacog.org/index.cfm
https://nacog.org/index.cfm
https://nacog.org/index.cfm
http://www.pcoa.org
https://www.seago.org
http://www.aaaphx.org
https://www.info@pgcsc.org
http://itcaonline.com/?page_id=793
http://www.MercyCareAZ.org
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 Arizona (Arizona Child and Family Resources)  ةواليب  ةرواألس  الفاألط  دوارم
www.AZCCRR.com 

1-800-308-9000 

 :مجنالبرا يتضمن 

الفاألط  يةعار  كزابمر  ئمةقا  عىل  لللحصو  الصاالت  هللأل  يمكن  حيث  ة،الواإلح  الفاألط  يةعار دوارم -

 وملدبال  تعليم  أو  يةنولثاا ةدرسمال  وملدب  عىل  للحصوا تهقاالمرا تمهالأل  يمكن  حيث  هقينالمرا  اءاآلب  كزمر -
تكلفة  دون  قعلموا  في  الفاألط  يةعار  تلقي  اءنأث  في( GED )ليلعاا

 .شهرأ    3سن  دون  الفأط  يهالد  لتيا سرلأل للمنزا  في مدعال -





 N. Ironwood Dr., Ste. 104 288
Apache Junction, AZ 85120 

480-983-7028 







1355 Ramar Rd ., Ste. 8 
Bullhead City, AZ 86442 





1115 E. Flor ence Blvd., Ste. M 
Casa Grande, AZ 85122 

520-518-5292 







 1151 16th Street 
Douglas, AZ 85607 

520-368-6122 







2708 N. 4th  St., Ste. C1 

Flagstaff, AZ 86004 

928-714-1716  

2202 Hu alapai Rd., Ste. 101 
Kingman, AZ 86401 

928-753-4410 







116 S. Lak e Havasu Ave., Ste. 104 
Lake Havasu City, AZ 86403 

928-753-4410 21يلداخال  تفلهاا   



 
 

يةلعسكرا تئالللعا  Arizona الفتائ
2929 N. Cen tral Ave., Ste. 1550 

Phoenix, AZ 85012 
602-753-8802 

www.Arizonacoalition.org 


 

  Arizona ةواليب  لصحيةا  اتدمخال ةردائ
150 N. 18th Ave., Ste. 310 

Phoenix, AZ 85007 
    602 ‑542‑10255942-252-800-1أو

www.azdhs.gov/index.php
 

yack Wti1827 N. Mas 

ales, AZ 85621Nog 
520-281-9303 

 e. 370., St. Camelback Rd1951 W

ix, AZ 85015 Phoen
602-234-3941 







 e. 106., Stder Blvchta. Th1491 W

 , AZ 85546dorffSa
928-428-7231 





 

 e. E1., Stoothills Dr3965 E. F

 a, AZ 85635ta VisSierr
520-458-7348 







dy Blvawoad2800 E. Br.

, AZ 85716 ucsonT
8940‑881‑520







 e. 103 St. St. 24th3970 W

 ma, AZ 85364uY
928-783-4003  8194-929-800  أو 

www.azdhs.gov/index.php
http://www.Arizonacoalition.org
http://www.AZCCRR.com
http://www.MercyCareAZ.org
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   Arizonaفي  ةيدوائال  تمالمعلوا  كزمر
وعباألس  في  امأي    7ة،اعس    24دارم  عىل  احتوم  ريوس  نيمجا

1-800-222-1222 
http://www.azpoison.com/ 

   Arizona ةواليب  اديصتاالق  ناألم  ةردائ
 .سئلتكأ  عن  ةاباإلج  يمكنها  لةكابو  الصواالت  تكجاحتياا  يدتحد  في  تكعدمسا  Arizona  ةوالي  في  اديصتاالق  ناألم  ةإلدار  يمكن
 يةعالرا لمجا  في  يدجد  هو  ما  كل  عن  اءةرقوال  ،Medicare/Medicaid  دوائف  رضع  مثل  ة،طشاألن  من  ةعواس  عةبمجمو  اطبتاالر
 .هاغيرو  لسكنا  اتاريوخ  ة،ايعرال  ميلمقد  ارضتاالح  حلةمر  في  ةايعروال  لعملا  رصف  عن  لبحثاو ،لصحيةا

https://des.az.gov 
 2722-600-877-1:لةلبطاا  ضد  مينلتأا
 7587-432-855-1:لطبيةا  أو ،ليةلماا  أو  ة،يذائغال ةعدلمساا

www.healthearizonaplus.gov
 

   Arizona (ADHS)ةوالي  في  لصحيةا  اتدمخال  ةردائ  من  لطبيعيةا  عةضاللر  عةسا    24دارم  عىل  خنلساا  لخطا
1-800-833-4642 

https://azdhs.gov/prevention/nutrition-physical-activity/breastfeeding/index.php#mom-home 

Arizona 101    في  ةاقاإلع  ذوي  ياامز
 لصحيةا  لتغطيةا  ولح تمامعلوو  أدوات  فرتو  يتوال  نتنترإلا  عبر  يااللمز  تخطيط  أداة  بةبمثا  ةاقاإلع  ذويل  مةلمقدا  ياالمزا  عدتُ
 .ظيفلتواو اايزموال

 1 ‑866‑304‑WORK )9675(
  www.az.db101.org

ARIZONA@WORK 
ً .ونفوظموال  عمل  عن  حثينللبا  ،لمحليا ىلمستوا  ىلوع  ةواليال  ىمستو  عىل  ملةلعاا ىللقو  ملةشا  الحلو  ARIZONA@WORK  فرتو
https://arizonaatwork.com
 

  )VR (لمهنيا  هيللتأا  ادةإع  مجنابر
 اتدمخال  من  عةمتنو  عةمجمو    VRمجنابر  فريو .لمهنيا  هيللتأا  ادةإع  مجنابر  Arizona  ةواليب  اديصتاالق  ناألم  ةردائ  متقد
 فيةلكاا  تارلمهابا  ظفينلموا  دزويت  أو  لعملا  قلسو  ولدخال  أو  للعمل  دادعتاالس  دفه  لتحقيق  اسعي  ة،اقاإلع  ذوي  صشخالأل

.اجيد للعمل
ً

ً

TTY 1-855-475-8194  أو 1-800-563-1221
https://des.az.gov/services/employment/rehabilitation-services/vocational-rehabilitation-vr
 

   )AZEIP(لمبكرا  خلللتد   Arizona مجنابر
 الفاألط  رأس  ،(ipz ‑ yA   نطقيو  Arizona Early Intervention Program، AZEIP) Arizona،  ةوالي  في  لمبكرا  خللتدا  مجنابر  عديسا
 عىل  لطبيعيةا  تهمرقد  لتنمية  لعملا  نهمكابإو  مدعال  ميقد .واتنس  الثث  عمر  حتي  لنموا  في  ةخرلمتأا  الفاألط  أو ةاقاإلع  ذوي
602   قملرا  عىل   Mercy Care RBHA بـ  تصلا  ،  AZEIPدوارم  ولح تمالمعلوا  من  يدلمز  أو ةعدمسا  عىل  لللحصو . ملتعلا ‑586‑1841
  Mercy Care RBHA AZEIP . منسق  إىل  ثلتحدا  بلواط  1‑800‑564‑5465؛ )TTY/711(أو

ُ

ّ
ّ

1789 W Jefferson St., Mail Drop 2HP1 
Phoenix, AZ 85007 

602‑532‑9960
www.azdes.gov/azeip 

 www.MercyCareAZ.org
602-263-  1-800-624-3879 ( )TTY/TDD 711 أو  تتوفر  خدمات األعضاء عىل الرقم 3000 

من االثنين إىل الجمعة، من الساعة 7 صباحًا حتى 6 مساًء.







http://www.azdes.gov/azeip
https://des.az.gov/services/employment/rehabilitation-services/vocational-rehabilitation-vr
https://arizonaatwork.com
http://www.az.db101.org
https://azdhs.gov/prevention/nutrition-physical-activity/breastfeeding/index.php#mom-home
http://www.healthearizonaplus.gov
https://des.az.gov
http://www.azpoison.com/
http://www.MercyCareAZ.org
mailto:ARIZONA@WORK
mailto:ARIZONA@WORK
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 من االثنين إىل الجمعة، من الساعة 7 صباحًا حتى 6 مساًء.

 

 

 

 

 

 

 Arizona  ةوالي  في  Head Start  مجنابر
www.azheadstart.org
	

 Head Start  الفاألط  سيحصل .ةروضال  حلةلمر  ةدرسمال  سن  دون  الفاألط  تحضير  عىل  عديسا  عئرا  مجنابر  هو  
 مجنابر ميقد .اًضأي  صحية  ئيسيةر  اتبووج  خفيفة  اتبوج  عىل  HeadStart   في  لمسجلينا  ةدرسمال  سن  دون
 Head Start  مجنابر  قعمو  يدلتحد .عليك  تكلفة  دون  كذل  من  رثوأك  اتدمخال  ذهه   Head Start  تفضل  ،منطقتك  في  
 www.azheadstart.org/head-start-programs.php ةارزيب

www.azheadstart.org
602-262-4040 

Apache و Coconino و Navajo و Yavapai   تطعامقا 
 

)NACOG( Northern Arizona Council of Governments   
 E. Aspen 121  

Flagstaff, AZ 86001   
928-774-9504   
nacog.org   

Cochise و Graham و Greenlee و Pima و Santa Cruz   تطعامقا

Child Parent Centers, Inc. (CPC)
	

 

  
.E. 22nd St 602   

Tucson, AZ 85713   
520-882-0100   

childparentcenters.org 

Gila أو   Pinal   طعةمقا

  

 

  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  

Pinal Gila Community Child Services, Inc. (PGCCS)
	
1183 E Cottonwood Lane, Ste. 2 

Casa Grande, AZ 85122 
1-888-723-7321 

pgccs.org 

La Paz و Mohave و Yuma   تطعامقا

)WACOG(   بيةلغرا  Arizona  ةوالي  تماحكو  مجلس
 S. Redondo Center Drive 1235

Yuma, AZ 85365 
928-782-1886 

wacog.com 

مع  لواصت Maricopa   طعةمقا  في  مجالبرا  إىل  لصوللو 
 

Catholic Charities Westside Head Start   
 W. Olive Ave., Ste. 10 7400  

Peoria, AZ 85345   
623-486-9868   

CatholicCharitiesAz.org   

http://CatholicCharitiesAz.org
http://wacog.com
http://pgccs.org
http://childparentcenters.org
http://nacog.org
http://www.azheadstart.org
www.azheadstart.org/head-start-programs.php
http://www.azheadstart.org
www.MercyCareAZ.org
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Chicanos Por La Causa - Early Head Start 
.S. Central Ave 1402

Phoenix, AZ 85004 
602-716-0156 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

cplc.org 

Child Crisis Arizona 
.N. 24th St 402

Phoenix, AZ 85008 
602-889-6165 
childcrisis.org 

City of Phoenix Education Division 
 W. Washington, 17th Floor 200

Phoenix, AZ 85003 
602-262-4040 

https://www.phoenix.gov/humanservices/ 

Maricopa County Human Services - Early Education Division 
.N. Central Ave 234
Phoenix, AZ 85004 
602-372-3700 

www.maricopa.gov/619/Early-Education 

Southwest Human Development Head Start 
.N. 24th St 2850

Phoenix, AZ 85008 
602-266-5976 
swhd.org 

Urban Strategies Family & Child Academy 
 W. Van Buren St., Bldg. G 1918

Phoenix, AZ 85009 
602-718-1720 

www.urbanstrategies.us 

Alhambra School District Head Start 
.N. 37th Ave 4510

Phoenix, AZ 85019 
602-246-5155 

alhambraesd.org 

Booker T. Washington Child Development Center, Inc.
 E. Adams 1519

Phoenix, AZ 85034 
602-252-4743 
btwchild.org 

http://btwchild.org
http://alhambraesd.org
http://www.urbanstrategies.us
http://swhd.org
www.maricopa.gov/619/Early-Education
https://www.phoenix.gov/humanservices/
http://childcrisis.org
http://cplc.org
www.MercyCareAZ.org
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Deer Valley Head Start   
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  

.North 15th Ave 20402
Phoenix, AZ 85027 
623-445-4991 
dvusd.org 

Fowler Head Start 
 W. Durango 6250

Phoenix, AZ 85043 
623-474-7260 

fesd.org 

Greater Phoenix Urban League Head Start 
.S. 7th Ave 1402

Phoenix, AZ 85007 
602-276-9305 
gphxul.org 

Roosevelt School District Head Start 
.S. 7th St 6218

Phoenix, AZ 85042 
602-232-4919 
rsd.k12.az.us 

Washington Elementary School District 
.W. Mountain View Rd 1502

Phoenix, AZ 85021 
602-347-2206 

wesdschools.org 

سميةلموا جامربوال  ةلهجرا مجابر تمابخد لتصالال

Chicanos Por La Causa Early Childhood Development 
1242 E. Washington St., Ste. 200 

Phoenix, AZ 85034 
602-307-5818 

cplc.org 

OAR(  Ariz(  ةوالي  في  ونياألف  انإلدم  ةالواإلح  ةعدلمساا  خط ona
 .وعباألس  في  امأي    7ة،اعس    24دارم  عىل  االتواإلح  دوارموال  نيةفيوألا  وادمال  ولح  ئحنصا  ريسوال  نيلمجاا  خنلساا  لخطا ميقد
Arizona and Banner Poison & Drug    وممسوال  ةاألدوي  تمامعلو  كزامر  في  محليين  طبيين  ءابخبر  زودم  خنلساا  لخطا  ذاه

Information  نيةفيوألا  وادمال  ولح  لقيمةا تمالمعلوا  ميمقد  أو ةراألس  ادرأف  أو  ضىللمر  نمويقد  نذيال. 
1-888-688-4222 

https://www.azdhs.gov/oarline 

https://www.azdhs.gov/oarline
http://cplc.org
http://wesdschools.org
http://rsd.k12.az.us
http://gphxul.org
http://fesd.org
http://dvusd.org
www.MercyCareAZ.org
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 والدةال  بعد  ما  ةبفتر  اصخال  خنلساا    Arizonaخط
  بعد  اوم  لحملبا  تبطةلمرا  رىاألخ  اجزمال  اتابرطواض  والدةال  بعد  ما  قلقو  والدةال  بعد  ما  بكتئاا" هواجت  لتيا تئالللعا  مدعال ميقد
 .والدةال  بعد  ما ةفتر  مع  ملتتعا  لتيا سرلأل  مفيد  ووه  ان،راألق  مودع  ،عللتطو  خنسا  خط  هو  ذاه  إن .والدةال
ً انصي  سلتهامر  أو  4773-944-800  قملرا  عىل  الصاالت

www.psiarizona.org
	

Arizona   ةوالي  في  ارحتاالن  من  ةايوقال  لفتحا
4612 N. 12th St, Phoenix Az 85014 

602-248-8336 
 1500-784-480   مرق  عىل EMPACT   سسةبمؤ  الصاالت  جىفير  ،Arizona  ةوالي  لداخ  جلةعا ةعدمسا  إىل  جةبحا  كنت  إذا
  5229-205-866 أو

Teen   هقيناللمر  هلحياا  خط  بشبكة  الصاالت  هقيناللمر  يمكن Lifeline  248-800 قملرا  عىل-TEEN   أو )8336( 602-248-TEEN  
www.azspc.org
	

 s   AZ Linkقعمو
AZ Links  ةوالي  في  ةاقواإلع  لمسنينبا  صةلخاا دوارمال  لةكالو  ت،نرتاإلن  شبكة  عىل  نيولكترإ  قعمو  هو  . Arizona (lg)قعمو  AZ Links  
 .اتدمخوال  دوارمال  ادجإي  عىل  ،ئلةلعاا ادروأف  اتدمخال  ريوفم ،عجز  يهملد نذيال  ادراألف  ،لمسنينا  عديسا

www.AzLinks.gov
	

 لمنسقا لخوللد  ولوصال  طنقا
 التائعوال  ادراألف  صيللتو)HUD ( يكيةمرألا  يةلحضرا  لتنميةاو  انكاإلس  ةاروز  قبل  من  ضةمفو  عملية  بةبمثا  لمنسقا  ولدخال  عدي
  تقييمهمو  التائعال  أو  ادراألف  تصنيف  يمكن  اه،أدن  ةدرجمال عواقمال  في  اتدمخال دواروم  انكاإلس  ردبمصا  دلتشرا  من  نيتعا  لتيا
 تلعملياا  تختلف  قد  ظ،الح .روافتوال  ةوياألول  عىل ءبنا  لمجتمعيا  انكاإلس  دوارم دأح  إىل  لمحتملةا ةالاإلحب  ئمةقا  في  ضعهموو
 .ولوصال  منطقة  مع  سبيتنا  بما  دوارموال

ُ

ً

 Apache  طعةمقا

  
  
  

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  
  
  

)OCCAC(   لمجتمعيا Old Concho   ةعدمسا  كزمر
928-337‐5047 

35432 Hwy 180A, Concho, AZ 85924 

Cochise  طعةمقا

 Good Neighbor (GNA) لفتحا
0776‐520-439
 

420 N. 7th St., Sierra Vista, AZ 85635 

)Tintown Shelter (  لهم  أوىم ال نذيال صشخالأل    Bisbeeالفتائ
520-432‐7839
 

509 Romero St., Bisbee, AZ 85603 

  Coconino  طعةمقا

Catholic Charities  لمجتمعيةا  تماللخد   )CCCS(
928-774‐9125 

2101 N. Fourth St., Flagstaff, AZ 86004 

http://www.AzLinks.gov
http://www.azspc.org
http://www.psiarizona.org
www.MercyCareAZ.org
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 Flagstaff أوىمال  تمالخد   )FSS(
928-225‐2533 x307 

4185 E. Huntington Dr., Flagstaff, AZ 86004 

GILA   طعةمقا

 GILA طعةبمقا لمعنيا لمجتمعيا لعملا مجنابر
https://www.gilacountyaz.gov/government/community/community_action_program.php 

928-425-7631 
5515 S. Apache Avenue, Suite 200, Globe, AZ 85501
	

514 S. Beeline Hwy., Payson, AZ 85541 

 Graham/Greenlee طعةمقا

لمنسقا  لخوللدArizona    ةوالي  في    211بـ  الصاالت  اءرجال
2-1-1 

https://211arizona.org/ 

   La Paz طعةمقا

)RCFBH ( دودحال  عىل  للمقيمين  قليميإلا  لصحيا  كزلمرا
928-669‐4436 

)928( 256‐4110 
601 W. Riverside Dr., Parker, AZ 85344 

Maricopa  طعةمقا

 (ادرألفل)  نيةنساألا تماللخد Brian Garcia   لستقباالا  كزمر
602-229-5155 

206 S. 12th Ave., Phoenix, AZ 85007 

 24-18(  لعمرا) بلشباا دوارم
602-271-9904
 

215 E University Dr. Tempe, AZ 85281 

 (فقط  تئالللعا) Family Housing Hub   مجنابر
602-595-8700 

3307 E. Van Buren St., #108 Phoenix, AZ 85008 

  بينرلمحاا مىالقد)CRRC(   ةالواإلح  لمجتمعيةا  دوارمال  كزمر
602-248-6040
 

1500 East Thomas Rd., Ste. 106 Phoenix, AZ 85014 

Mohave   طعةمقا

Mohave   طعةمقا  في  انكاإلس  هيئة
928-753‐0723 

700 W. Beale St., Kingman, AZ 86401 

https://211arizona.org/
https://www.gilacountyaz.gov/government/community/community_action_program.php
www.MercyCareAZ.org
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Navajo   طعةمقا

Re:Center 
928- 457‐1707 

814 E. White Mountain Blvd., Pinetop‐Lakeside, AZ 85901 

)CAHRA(   لمجتمعيا للعمل يةلبشرا دوارمال  ةالوك
1112‐520-466 

109 N. Sunshine Blvd., Eloy, AZ 85131 

Pima   طعةمقا

Sonora House 
520-624-5518 

1367 W Miracle Mile, Tucson, AZ 85705 

 Salvation Army   الصخال  جيش
520-622-5411 

1002 N. Main Avenue, Tucson, AZ 85705 

 لمتنقلا  يةعالرا  كزمر)HIP(   يندلمشرا  ودوج  من  ةايوقوال  خللتدا-Primavera  سسةمؤ
520-308-3079 

702 S. 6th Ave. Tucson, AZ 85701 

Our Family Services    اتدمخ
520-323-1708 

2590 N Alvernon Way, Tucson, AZ 85712 

La Frontera RAPP 
520-882-8422 

1082 E. Ajo Way, #100 Tucson, AZ 85713 

)OPCS(   نيةلسكاا ئيةستقصاالا اتاسدروال  داداتعتال  مكتب
520-546-0122 

4501 E. 5th Street 
Tucson, AZ 85711 

Pinal   طعةمقا

)Community Action Human Resources Agency (  لمجتمعيا  للعمل  يةلبشرا دوارمال  ةالوك
1112‐520-466 

109 N Sunshine Blvd., Eloy, AZ 85131 

 )NCHP(  طنيلوا  لمجتمعا  صحة  ءكاشر
520-876‐0699 

CG Helps  كزمر
520-483-0010 

350 E. 6th St., Casa Grande, AZ 85122 

www.MercyCareAZ.org
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602-263-  1-800-624-3879 ( 
 www.MercyCareAZ.org

)TTY/TDD 711 أو  تتوفر خدمات األعضاء عىل الرقم  3000 

من االثنين إىل الجمعة، من الساعة 7 صباحًا حتى 6 مساًء.

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

    Santa Cruz طعةمقا

لمنسقا لخوللد Arizona ة والي في 211 بـ الص االت اء رج ال
 1-1-2 مةبخد تصلا

https://211arizona.org/
	



 
 
 

Yavapai  طعةمقا

 ةدال عوال طفلتعاالأج من الفتائ )CCJ( 
928-445‐8382

531 Madison Ave., Prescott, AZ 86301 
 
 

Nations Finest  منظمة 
 
928-237‐1095  

600 E. Gurley St., Ste F., Prescott, AZ 86301  

لهم أوى مالنذي الصشخالأل Verde Valley الف تائ
928-641‐4298

54 Main St., Cottonwood, AZ 86326 

 
 
 
 

Catholic Charitiesلمجتمعيةا تماللخد)CCCS( 
928-848‐6011

434 W. Gurley St., Prescott, AZ 86301 

 Prescott (PASS) منطقة أوى م ات دم خ
928-778-5933 

336 N. Rush St., Prescott, AZ 86301 

 Yuma طعةمقا

ACHIEVE 
928-341‐4147

 
 
  3250A East 40th Street; Yuma, AZ 85365

 )WACOG( بيةلغرا Arizona ة والي تماحكو مجلس
928-217‐7116

1235 S. Redondo Center Drive, Yuma, AZ 85365 

 )NCHP( طنيلوا لمجتمعا صحة ءكاشر
928-726‐6022

255 W 24th St., Ste 4, Yuma, AZ 85364 

 Dump the Drugs تطبيق
: 602-542-1025 يةهيرلجمااو مةلعااتمالمعلوا
جميع لتطبيقا ذا ه ضيعر .فيها بغولمرا غير أو مةلمستخدا غير لطبيةا قيرلعقاا من للتخلص مةلقماا دوق نص ع واق م عن بحثا

 .ليهمإ رب األق قعلموا إىل ات اه ج االت لتلقي نهاعنو ال إدخ من ملمستخداّن يمكو Arizona ة والي في صيللتواع واق م
https://azdhs.gov/gis/dump-the-drugs-az
	

https://azdhs.gov/gis/dump-the-drugs-az
https://211arizona.org/
http://www.MercyCareAZ.org
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602-263-  1-800-624-3879 ( 
 www.MercyCareAZ.org

)TTY/TDD 711 أو  تتوفر  خدمات األعضاء عىل الرقم 3000 

من االثنين إىل الجمعة، من الساعة 7 صباحًا حتى 6 مساًء.


 

 

 


 

 

 

وارئ طال االت ح في أوى مال

وارئ ط ال االت ح في أوى م عىل لللحصو Arizona ة والي في 211 بـ الص االت اء رج ال
 2-1-1 مةبخد تصلا

https://211arizona.org/
	

 Healthy Families مجنابر
 .رى أخ ور وأم متهسالو يتهتغذو لطفلا نمو يخص فيما هنعديساو صحي بحمل يتمتعن أنب اته األم مجنالبراذا ه عديسا
نتكو قد اوف خم أي ب يتعلق فيما تهاعدمساوتمالمعلوبا هايدولتز مللحااةلعضوالمنز إىل لمجتمعيا لصحةا ملعا هبسيذو

 !وات نس 2 عمر لطفلاغبلو يةلغا يستمر أن يمكنو لحملاة داي ب من مجنالبرا ذا هأيبد .يهالد
https://strongfamiliesaz.com/program/healthy-families-arizona
	

ليةلمنزاةار زي ال دوار م

Strong Families AZ  
اءح أص الف أط بيةتر في الت ائعال عدتسا لتيا نيةلمجاا ليةلمنزا اتار زي ال مجابر من شبكة عن ةرعبا  Strong Families AZإن	
حتى والدة ال سن منذ الف أط يهالد لتيار واألس مللحاا رأة مال عىل مجالبرا كزترو .اةيح وال ة درس مال في حللنجا داد عت اس ىل وع

 .وات نس5
https://strongfamiliesaz.com/
	

 :لتسجيلاكيفية
 .منطقتك   في ةفرلمتوا   نيةلمجاا   ليةلمنزا ةارزيال   مجابر   فةلمعر   بك   اصخال   دي ريبال   مزلرا ل أدخ  1.
 .شةلشاا   من   نم األي   يلعلوا   زءجال   في (بنا   تصلا)" Contact us"   يبلتبوا   مةعال   وقف   نقرا  2.
 .مجنالبرا   ممثلي   دأح   بك   سيتصلو   تكمامعلو   أل ام  3.

Arizona Health Start 
فيتعر أن لمهما فمن ات، دي حته واج تاًأم أو اًلمحا ِكنت إذا )2( مينعا من لأقهعمر طفل يهنلدي الت ال أول وام حالءللنسا

Arizona Health فريتو .تكعدمسا ما لشخص يمكن ه أن Start عةمجمو مع معك ل واص ت ال للمنزا زوار يستطيع .ةعدللمسا

مجالبرا تطبيق في دة اع سم وال ة وي األب يةعالرادوار وم لتعليماو لصحيةا يةعالرا فرتو لتيا لمجتمعيةاتلمنظماا من عةمتنو
نفهم نحن .ليهاإجتحتا لتيادوار مال عىل للحصوا في تكعدمسا من نتمكن حتى ك، تر وأس تأن عليك فسنتعر .رى األخ

 .تكسرأ مثل اًمتما ر األس ناعدسا نناأل ه،ب تمر ما اًضأي نتفهم نحن .مجتمعك في نعيش نناأل فتكثقا
https://strongfamiliesaz.com/program/arizona-health-start
	

Early Head Start 
Head مجنابر يشتمل .وات نس 5 من لأق الف أط بها لتيا سرلأل Start (إىل 3 عمر من ألوالد ل )مجنابرو 5 Early Head Start 

فيكذل في بما ات، دمخوال مجالبرا صيلتو اتاريخ من عةمتنو عةمجمو عىل(  3إىل 0 عمر من الف واألط ل وام حالءللنسا)
ليةعا تماللخد ًايردفًانهج مجنابر كل يتضمن .ئليةلعاا الف األط يةعار دار أو،(كزلمراو للمنزا) عةمجمو أو زل، نمال أو ،كزلمرا
جيهلتواو م دع ال ر األس تتلقى .مسةلخاا سن حتى والدة ال سن من الف واألط لمنخفضال دخ ال ذوات ل وام حالءللنسا ودة جال

 .ي ذات ال اء فت االك لتحقيق HeadStart ظفيمو من
https://strongfamiliesaz.com/program/early-head-start
	

Family Spirit 
مهيقد للمنزاةار زي لاًفيثقا مصمم خلتد هو Family Spirit مجنابر .وات نس 3 سن دون الف أط بها لتيا صليةألا يكيةمرألا سرلأل

لحملاةفتر من صليينألانلسكاا من بلشباا ات ه واألم اء اآلب عملد سيةساأ تيجيةاستركإ صليينأ يكيينمرأ ينعدمسا

عبر ة درس م ال قبل ما سن في لهمطفاأل لث األم رلتطوا لتحقيق اتار هم وال فةلمعرا اء اآلب يكتسب .والدة ال بعد وات نس 3 إىل
 .ةي ذات ال دة اع سم وال للغةا تعلمو طفيةلعاا عيةجتماالاو فيةلمعراو يةلجسدا االت جم ال


 


 
 
  
 
  
 
  
 


 






https://strongfamiliesaz.com/program/family-spirit-home-visiting-program
	

https://strongfamiliesaz.com/program/family-spirit-home-visiting-program
https://strongfamiliesaz.com/program/early-head-start
https://strongfamiliesaz.com/program/arizona-health-start
https://strongfamiliesaz.com/
https://strongfamiliesaz.com/program/healthy-families-arizona
https://211arizona.org/
http://www.MercyCareAZ.org
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مجنابر Healthy Families Arizona 
ً طلب في أسب ال هأن فيتعر أن لمهما من .اق هاإلر ب الطف ينجب من كل يشعر حيث .شهرأ 3 من لأقع رض بها لتيا سرلأل

اء واآلب ات ه األم عديسا اًنيمجا Healthy Families Arizona مجنابردُعوي .ةكثير تياتحد جهيناتو كنت إذاًصةخا دة، اعسمال
ات، دم خال ءلبد .دلمحدا ضعكو عىلًءبنا تمالخدبا بطكيرو "ليلمنزارائزال" عليك فسيتعر .اء آب فضلأايصبحو أن عىل
.فيها تقيم لتيا لمنطقةانمويخد نذي ال مةلخدا ري وف م من أيبةشرمبا الص االت ى رجي ُ

https://strongfamiliesaz.com/program/healthy-families-arizona 

كبير لخطر ضينلمعرا والدة ال يثيحد ةفترو /والدة ال يثيحدلطفالألةكزلمرايةعالرامجنابر
HighRisk Perinatal/Newborn Intensive Careُ مجنابر عد ي حيث .ةكزلمرا يةلعناا في والدة ال يثيحد الف أط يهالد لتيا سرلأل

)HRPP/NICP( Programفريو .ال فواألط   ات هاألم   اتيوف   من   للحد   مخصص   ات دم خال   من   ة والي ال ىمستو   عىل المشا   ا منظا 
  لمبكرا   يدلتحدا   إىل   ة اف اإلض ب   والدة الب   لمحيطةا   يةعالرا   من   ىمستو   نسبأ نلضما   ،   Arizonaة والي   ر ألس    انأم   شبكة   مجنالبرا
 .لطفلا  نمو  تجاحتياال  م  دعوال

ًً  

https://strongfamiliesaz.com/program/high-risk-perinatal-programnewborn-intensive-care-program 

 Nurse-Family Partnership ضةلممراوةر األس كةاشر مجنابر
دد جال اته األم ه واج ت أن لطبيعيا من.ادي إرش ليلبد الف األط تييأ ال.وعب أس 28 من لأقل وام ح هم ممن ددجالتمهالأل مجنابر
يةعار مجنابر عنةرعبا Nurse-Family Partnershipإن.تكعدلمسا هنا ما شخص كهنا ات، األوق ذه ه مثل في.وك كش وال تيالتحدا

 .ه وج فضلأ عىل طفلك يةعار يمكنك كيف ستتعلم ات،ار زي ال الل خ من.رة ئاز ليةمنز ضةبممر بطكير مجتمعي صحية
https://strongfamiliesaz.com/program/nurse-family-partnership 

Nurse-Family Partnership/North and West Phoenix 
.N. 24th St 2850

Phoenix, AZ 85008 

 
 

 

602-224-1740  

Phoenix East  
4041 N. Central Ave, Suite 700 

Phoenix, AZ 85012 
 

 

  602-224-1740 

 Phoenix South  
4041 N. Central Ave. 

Phoenix, AZ 85012 
 

 

602‑224-1740

 Nurse-Family Partnership/Casa de los Niños مجنابر
1101 N. 4th Ave 

Tucson, AZ 85705 
520-881-0001 

 Nurse-Family Partnership/ Easter Seals Blake Foundation مجنابر
3170 E. Ft. Lowell Rd. 

Tucson, AZ 85716 
520-795-4977 

 www.MercyCareAZ.org
)TTY/TDD 711(   1-800-624-3879 تتوفر خدمات األعضاء عىل الرقم  3000-263-602  أو

من االثنين إىل الجمعة، من الساعة 7 صباحًا حتى 6 مساًء.

 

https://strongfamiliesaz.com/program/nurse-family-partnership
https://strongfamiliesaz.com/program/high-risk-perinatal-programnewborn-intensive-care-program
https://strongfamiliesaz.com/program/healthy-families-arizona
http://www.MercyCareAZ.org
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 Pima طعةمقا في لصحةا ةر دائ/ Nurse-Family Partnership مجنابر
3950 S. Country Club Rd.
	
	

Tucson, AZ 85714 
520-724-7806 

 
 

 

 

 Parents as Teachers مجنابر
يكلد ن، دي وال الد أح بصفتك .ةكبير تنيامكابإ لكطفاأ يتمتع .وات نس 5 منلأق طفل يهملد أوً ودا ولم تنتظر لتياسرلأل

د وق اة، يحال من األوىل لقليلةا وات نسال في ثيحد اغ دم ال نمو غلبأ أن إىل ذا هع رج وي .األول لمعلما نلتكو دة ري ف صةفر
نليولمنزا انزوار لك فرسيو .لكبذ ملقياا كيفية Parents as Teachers لك ضحسيو . ًاكبير اًرقافثتحد أن سعكبو نيكو

م داده إع في عدتساو طفلك مع وىأققةعالرستطو ،Parents as Teachers اللخ من .طفلك نمو حلةلمر سبةلمناا دوار م ال
 .يم ادي األك حللنجا

https://strongfamiliesaz.com/program/parents-as-teachers
	




SafeCare 
في كتر وأس ِت أن نكعمويد اًليعا اًب دري تني درب م وال فينلمحتراللمنزا زوار دع .وات نس 5 من لأق طفل يهالد لتيا سرلأل
مقسمة عيةسبوأ اتار زي ستتلقى ي، ن وط ال ىلمستوا عىل به فلمعترا SafeCare وذج من دام خت اسوب .حلنجاا نحو حلتكر

ستبني ،كيزتر دة وح أولمجا كل في .ليةلمنزا ة الم س وال لصحةاو ل، فط وال ن دي وال ال بين عللتفاا :سيةساأ كيزتر االت جم إىل

 .عليةلتفااتلجلساا من عةمتنو عةمجمو الل خ من يهاتقوو تكارمها
https://strongfamiliesaz.com/program/safecare
	

فيةضاإدوار م- ازل نمالةار زيل مجابر

 ADHS لطبيعيةا ة اع رض وال للحمل ةعدلمساا خط
ري وف وم لحملا اتاربت اخ ول حتمامعلو دم قوت Arizona )ADHS( ة والي في لصحيةا ات دم خال ةإدار قبل من هافيرتو يتم
 (IBCLC) ي دول ال لمجلسا من لمعتمداة اع رض ال اري شت اس قبل من تلمالمكاا عىل ردلا يتم .لتكلفةا منخفضة ات دم خ ال

جحةلناا لطبيعيةاعةضاللر لحيلاوئحلنصااأو،لحليبا دادات وإم ألم، ليذائغالامظنوال،لطبيعيةاةاع رضالدوائف عىل فللتعر

 .لطفلاو ألم ل
.1-800-833-4642:وع باألس   في   امأي     7ة، اع س     24دار م   عىل   اح تُم

/https://www.azdhs.gov/prevention/nutrition-physical-activity/breastfeeding 

وات نس 5 سن إىل والدة ال من لطفالأل ةعدمسا خط
أو سئلةأ يهملدنذي ال الف أط ينلمنتظراندي وال وال Arizona الف أط يهملدنذي ال الت ائعال لكل حةمتاو نيةمجا مةلخداههذ
ئيخصاأ مع ثللتحد الص االت ى رج  ي .ة درس مال قبل ما حلةمر في هم من أو لمشيا يثيحد أوع رضال لهمطفاأ عن اوفخم ُ

يدبر رك تا ًض أي يمكنك .ًءمسا 8 عةلساا حتى ًاحصبا 8 عةلساا من لجمعةا إىل ثنينالا وم ي من مةلخدا في ،ةلمبكرا لةلطفوا
 .توق أي في نتنترإلا عبر كؤالس ال إرس أو تيصو

1-877-705-KIDS 
https://www.swhd.org/programs/health-and-development/birth-to-five-helpline 

 First Things First مجنابر
 .هابعد ا وم الف األط اض ري في حللنجا داد عت االس عىل يتناالو في رلصغاا الف األط ةعدلمسا تلمجتمعااو الت ائعال مع كةالشرا

602-771-51007234-803-877-1 أو 
https://www.firstthingsfirst.org/ 

 Fussy Baby مجنابر
لقلقبانويشعر نذيالاءآلبلمدعالدمقوي مسةلخااسن حتى والدة ال منةعدلمسااخطتنامكو دأح Fussy Baby مجنابر يعد

طفلك ئةلتهد رق طال من يدلمزا ادج إلي معك ئناطباأ سيعمل .لعمرا من األوىل لسنةا الل خ كهمسلو أو لهمطفاأجزا منبشأ

إن لللمنز فيةضاإ (كثرأأو) ةار زي .دوال ك لمهماكدور في عمكد مع ترلتوا لتقليل اًرقطاًضأيمسنقد .به اع تمت واالس به يةلعنااو
 .فقط Maricopa طعةمقا في جةلحاات دع




 www.MercyCareAZ.org
602-263-  1-800-624-3879 ( )TTY/TDD 711 أو  تتوفر  خدمات األعضاء عىل الرقم 3000 

من االثنين إىل الجمعة، من الساعة 7 صباحًا حتى 6 مساًء.

1-877-705-KIDS 
https://www.swhd.org/programs/health-and-development/fussy-baby 

https://www.swhd.org/programs/health-and-development/fussy-baby
https://www.firstthingsfirst.org/
https://www.swhd.org/programs/health-and-development/birth-to-five-helpline
https://www.azdhs.gov/prevention/nutrition-physical-activity/breastfeeding
https://strongfamiliesaz.com/program/safecare
https://strongfamiliesaz.com/program/parents-as-teachers
http://www.MercyCareAZ.org


602-263-  1-800-624-3879 ( 
 www.MercyCareAZ.org

)TTY/TDD 711 أو  تتوفر خدمات األعضاء عىل الرقم  3000 

من االثنين إىل الجمعة، من الساعة 7 صباحًا حتى 6 مساًء. 94 

  
 

               
             

       

               
                

        

                
               

          

 
 	
      
 
 

  

 

 

   

 
 

            
             
       


   

            
             

       

              
               

   


	

       

      

 

 
 


 

 

 
 

 

 

 
 

 
 


 
 
 
 









 

 






 








 






 

 
 
 













 Hushabye Nursery مجنابر
 لحملا ةفتر   من   ة داي ب- ال  فواألط   ةر األس   ادر وأف   تمهالأل   يمكن   حيث   ملةشاو   منةآ   حةمسا    Hushabye Nursery مجنابر فريو
ستشملو .ةلحياا في لممكنةا ئجلنتاا فضلأ طفل لكل فريو ذي ال جيلعالام دع وال ملةلمتكاا يةعالرا تلقي-
 لةلطفوا حتىو

 .جيةرلخاا اداتيعال ات الج وع خليينالدا ضىللمر نةلحضاا ات دم وخ ا، ده عوب والدة ال قبل ما م دع تعامجمو مجالبرا
 480-628-7500 إىل نصية ة ال رس ل أرس أو تصلا

https://www.hushabyenursery.org
	

CHEEERS Recovery Center 
CHEEERS Recovery Centerكيةسلو صحية تياتحد من ننويعا نذي ال لغينلباامتخد بحيةر غير مجتمعية مةخد ةال وك هي. 

انر األق م دع مختصي قبل من دي،رفالم دع وال داث واألح تعالمجمواو دروس ال الل خ من فيلتعاام دع ات دم خنمويقد
CHEEERSظيفلتواو لتثقيفاو لتمكينا هو ي اس األس همكيزتر .ة والي ال من ينلمعتمدا. 

602-246-7607 
https://www.cheeers.org/ 

Jacob’s Hope 
Jacob’s Hopeوالدة ال قبل اتدر خمال طيتعا نتيجة ابحس االن اضر أع من ننويعا نذي ال والدة ال يثيحد لطفالأل ادة يع هي. 

 .جوللخر ينهزجا ايصبحو حتى للمنزبا شبيهة بيئة في ال ف األط ؤالء هب بهم اص خ ال لطبيةا يةعالرا فقمر يعتني
480-398-7373 

https://jacobshopeaz.org/ 

Maricopa County Lead Safe Phoenix Partnership 
 :LeadSafe Phoenix مجنابر في لمسجليناتئالللعا ةي اآلت ات دم خال مجنالبرا ذا هميقد

ليةلمنزاةار زي ال
( ةادس سال   تحت   لطفالأل   نيةنولقاا   دم ال تصافحو-  لعمرا   من )6 
ال  فاألط  انوأم صحة عملد لللمنز تقييم	-
  اص رصال   تسمم  من   يةقاللو   تعليم-	
 لمجتمعا   دوار م   إىل   ة ال وإح   تحليل-	

عيةلتواو لمجتمعيا لتثقيفا
602-525-3162 

https://www.maricopa.gov/1853/Lead-Poisoning-Prevention 
  ءلنساا)  فةلمستهدا   نيةلسكاا تلفئاا   إىل    اص رصال ب   لتسمما   من   ة اي وق وال    اص رصال   طرمخا   نبشأ   لتعليما-	

  Lead   عىل   لللحصو   هلةلمؤا   يةيدلبرا   وز مرال   ضمن (ة ادس سال   سن   دون   ال فأط   يهالد   لتيا ر واألس   ل وام حال
Safe Phoenix
	
	

    Lead Safe Phoenixفي   يةيدلبرا   وز مر ال   قنطا   ضمن   ملينلعااو   ازل ن مال   اتار زي ب   ئمينلقاا   ظفينللمو   تعليم-	

 (Office of Children’s Health) ال ف األط صحة مكتب
150 N. 18th Ave. 

Phoenix AZ 85007 
602-542-1025 

https://www.maricopa.gov/1853/Lead-Poisoning-Prevention
https://jacobshopeaz.org/
https://www.cheeers.org
https://www.hushabyenursery.org
http://www.MercyCareAZ.org
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Parents Partners Plus 
سعيد مستقبل في ممكنة صةفر فضلأ طفلك منح في ةعدللمسا ةخ اسور ة وق وث وم بحيةر غير وة دع تمنظما مع تكااشر

أو والدة ال بعد ما بكتئاا مةومقا أو لطبيعيةا عةضالربا يتعلق فيما تجاحتياا أو تمشكال أو سئلةأ يكلد نتكا إذا .صحيو
لةحالإل Maricopa طعةمقا ردوم .مةلهاادوار مالب صيلكتو لممثلينا يمكن نهفإ د، وال كةلحياا إىل القت االن أو الف األط بيةتر

602-633-0732 
https://parentpartnersplus.com/ 

Postpartum Support International 
Postpartum Support International (PSI)نينيعا ي وات لال تلك ةعدلمسا سةمكر لملعاا في دة ائر بحيةر غير منظمة هي

لمحيطةاةلفترا في اجزمالتبااضطربا عيةلتواو لتقيفاوةاي وق وال الج عال PSI زتعز .والدة ال قبل ما ةفتر في اجزمال ات ابرط اض

 .م دع ال نظمةأونهر وأس ات ه األم في ثرتؤ يت وال ، )PMD( والدة ال ب
 1-800-944-4773 قملرا عىل يةنجليزإلبا نصية ةال رس ل أرس أو وع ب األس في ام أي 7 ة، اع س 24 دار م عىل تصلا PSI: ةعدمسا خط
أي في 741741 إىل HOME كلمة بها نصية ة ال رس ل أرس طنيلوا اتماألز خط .7773-203-971 قملرا عىل نيةسباإلبا أو
 .توق أييوف يكيةمرألاةلمتحدا ات والي ال في نمكا

https://www.postpartum.net/get-help
	

 Power Me A2Z مجنابر
من ة اي وق وال ،صحي عةمنا از ه وج ة، وي قر اف وأظ ع، الم بشعر لتمتعاو ان، ن واألس ملعظاا يةلتقو تللفتيا نيةمجا تمينافيتا فريو

يتم ما الل خ من عليه للحصوا يمكن لم إذا ي ذائ غ عنصر كل من يكفي ما اًمييو تمينالفيتاا اول نت فريو .دم ال بفقر ة اب اإلص
انطر وس لقلبا اضر أمبةاب اإلص طرمخا تقليل الل خ من رأة مال لصحة اضأي مهمة ةلجيداتمينالفيتاا عدت .ومي كل لهوتنا
ةر دائ من ةفرمو .الف األط ابج إلن ةمستعد نينتكو ماعند لخلقيةابلعيوا بعض من ةاي وق وال ةر ذاك ال دان ق وف ون ول قال
 .اًامع 18 سن وق فا زون أري ءلنسا )Arizona )ADHS ة والي في لصحيةا ات دم خال

ُ ً

https://www.powermea2z.org/
	

Southwest Human Development 
يمكنك د وال فضلأ تصبح أن عىل تكعدلمسا ةلحياا من األوىل لخمسا 5 وات نسال الل خ لحملاةفتر من ر األس مع يعمل

 .نتكو أن
602-266-5976 

https://www.swhd.org/programs/health-and-development/healthy-families/ 

نتنترإلا عبر )WIC( الف واألط ع رض وال ءلنساا مجنابر
ليمنز عدمو الل وخ .يحةلمرا لهمزمنا من بهم صةلخاا الف واألط ع رض وال ءلنساا عيدامو بعض رحضو ربخيا اآلن ر األس تتمتع

يوفيد ة دشدر قعمو ماستخدبا ات دم خال ري وف م أونري اآلخ ندي وال التجلسا ينستحضر ال، ف واألط ع رض وال ءلنساا مع

ادي ع تركمبيو أو حيلو تركمبيو أويذك تفها هو ليهإ جينتحتا ما فكل .لطبيعيةاة اع رض ال أو يةلتغذا عن ئحلنصاا كةرلمشا
كةرللمشا اميربكا

602-506-9333 
https://www.maricopa.gov/1491/Women-Infants-Children-WIC 

يةعالرا ميلمقد تمامعلو
 )HELP )4357-264-602:عةسا 24 دار م عىل حلمتاا لسنارلكبا ةعدلمساا خط

Mentally Ill Kids in Distress (MIKID)
	
ميقد .كيةسلو كلمشا ننويعا بشبا لغينباو ابب وش الف أط يهالد لتيا Arizona فيتئالللعا دة اعسموال مدع ال MIKID فرتو

MIKIDثينلمتحداوم، دع التعامجموود،وار مال إىل االت واإلح اء، آلب ل نتنترإلا إىل ول وص وال ال، ف األط ياقضا ولحتمامعلو

 .ن دي وال ال إىل ن دي وال ال من عينلمتطوا جهينلمواو زل، نم ال ارج خ لمقيمينالطفالأل دلميالا اد ي وأع تلعطالام ودع ،يينبولترا
www.mikid.org
	

 E. Cottonwood Lane 901
Casa Grande, AZ 85122 

520-509-6669 

  810 Gemstone #3 
Bullhead City, AZ 86442 



   

  928-704-9111 
 www.MercyCareAZ.org

602-263-  1-800-624-3879 ( )TTY/TDD 711 أو  تتوفر  خدمات األعضاء عىل الرقم 3000 

من االثنين إىل الجمعة، من الساعة 7 صباحًا حتى 6 مساًء.

 

www.mikid.org
https://www.maricopa.gov/1491/Women-Infants-Children-WIC
https://www.swhd.org/programs/health-and-development/healthy-families/
https://www.powermea2z.org/
https://www.postpartum.net/get-help
https://parentpartnersplus.com/
http://www.MercyCareAZ.org
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 2615 E. Be verly Ave.
Kingman, AZ 86409 

928-753-4354 

.N. Frank Reed Rd 1777
Nogales, AZ 85621 

520-377-2122 

 925 E. Bilb y Rd.
Tucson, AZ 85706 
520-882-0142 

 .S. Pacific Ave 2891
Yuma, AZ 85365 

928-344-1983 

1939 Fr ontage Rd, Ste C 
Sierra Vista, AZ 85635 

602-253-1240 

 (لعقليةا  اضرألمل  طنيلوا  لفلتحاا)NAMI Arizona   مجنابر
 ،لمجتمعيةا  اتدمخوال  جللعال  االتواإلح  لعقليا  رضمال  ولح  تمامعلو  عىل  لللحصو  ةعدمسا  خط NAMI Arizona   ىلد
 NAMI   متقد. Arizona  اءحأن  جميع  في  تئالللعا  ةيذاتال  ةعدلمساا تعامجموو  لمحليا  لمستهلكا  ولح تمامعلو  إىل  ةافاإلضب

Arizona  ارماألع  فةكا  من  لعقليا ضلمربا  ينثرلمتأا صشخالأل  دةاشنموال  لتعليماو  طفيلعاا مدعال. 
480-994-4407 

www.namiarizona.org

ارحتاالن  من  يةقاللو  ميلقوا  خنلساا  لخطا
.طفيةعا  ئقةضا  أو  يةرنتحاا ةزمأ  نييعا  شخص  ألي  عةسا    24دارم  عىل  احتُم  نيمجا  خنسا  خط

1 ‑800‑273‑8255 
www.suicidepreventionlifeline.org 

بينرلمحاا  مىالقد  ميلقوا  اتماألز  خط
1-800-273-8255، 1رلخياا   

 www.veteranscrisisline.net

(Food Stamp Program  سمبا اسمير فيعر  ما  أو) Nutrition Assistance   مجنابر
.Arizona   ةوالي  في  يةلتغذا  نقص  من  يتهمقاوو راألس  عملد

1-855-432-7587 
des.az.gov/na 


ملسموبا لتحكما
 .ظهيقاإ  يمكن  ال  أو  لتنفسا  في  بةصعو  من  نييعا  انك  أو  بةبنو  صيبأ  أو مدهأح  ارهان  إذا  ورفال  عىل 911   قمبر  تصلا

 :وعباألس  في  امأي    7وم،يال  في  عةسا    24دارم  عىل  تصلا ،نيةلمجااو ةوريفال  ءالخبرا ةرمشو  عىل  لللحصو
1-800-222-1222 

 قمت  أو  ا،ًامس نيكو  قد  اشيئ  ستنشقتا  أو  بتلعتا  أو  ة،األدوي  من  لكثيرا  لتوتنا  إذا  نتنترإلا  عبر  ةعدلمساا  عىل  حصلا
 .دواء  عن  تمامعلو  أو  دواء،  حبة  عىل  فلتعرا  في  ةعدلمساا  أو  دك،لج  أو  عينك  عىل  منتج  رشب

https://triage.webpoisoncontrol.org/#/exclusions
https://www.poison.org/


	

	

Raising Special Kids
www.raisingspecialkids.org

 
 

 
 
 

 سن  إىل  والدةال  من  ات،اقاإلع  من  ملةكا  عةمجمو  من  ننويعا  نذيال  الفاألط  ةحيا  لتحسين Raising Special Kids   مجنابر  جديو
.لهمطفاأ  عن  لينفعا  فعينامد  التائعال  تصبح  حتى  يةدلفرا دةاعسموال  تمالمعلواو بدريتوال  مدعال  فيرتو  اللخ  من  ا،ًامع  26

Phoenix - 602-242-4366 3007-237-800-1أو
Southern Arizona - Tucson 520-441-4007
Southern Arizona - Yuma 928-444-8803
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http://www.raisingspecialkids.org
https://www.poison.org/
https://triage.webpoisoncontrol.org/#/exclusions
http://www.veteranscrisisline.net
http://www.suicidepreventionlifeline.org
http://www.namiarizona.org
http://www.MercyCareAZ.org
http://des.az.gov/na
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Teen Lifeline (هقيناللمر  ةلحياا  خط) 
 ةلحياا  اتارهم  تنمية  عىل  بدريتال  فرتو .امييو ءمسا    9إىل    3عةلساا  من  ارحتاالن  ولح  انراألق  ةرستشاال  خنلساا  لخطا

 .بدريتال  رصوف  ةايوقوال  لتثقيفاو  عيةلتوا  وادم ةاحإت .انرألقل  ينرمستشا  مهمة  شغل  في  غبينالرا بللشبا
602‑248‑8336 (هقيناللمر)  8336-248-800-1 أو (هقيناللمر) 

www.teenlifeline.org

Arizona   ةوالي  بشبا  كةاشر
 ل،أق  أو اًامع    21همرعماأ  تبلغ  نذيال  اءواآلب  لوامحال تهقااللمر  ةمداعال  اتدمخوال  لصحيا  لتثقيفا  فيرتو  في  لحقا ءبد

 .ليلماا  ضعهمو عن  لنظرا  بغض
https://azyp.org/program/starting-out-right/

1-877-882-2881
 

 

اجنسي لينللمتحو ةلحياا خط
.اجنسي  لينلمتحوا  من  ملينلعاا  جميع  فيه  نيكو  انراألق  عملد  اتمألزل  خنسا  خط  هو

1-877-565-8860 
 www.translifeline.org 

الصات  عىل  كن/بينرلمحاا ىدامق  اتمأز  خط
 (نهمعمويد نذيال  كئوألول) ىدامقال  بينرلمحاا دوارم

1-866-4AZ-VETS  8387-429-866-1  أو 

لمهنيا هيللتأا ادةإع  مجنابر
 .ظيفيةلوا مهدافأه  تحقيق  عىل  ةاقاإلع  ذوي  اصخاألش  ةعدلمسا  مودع  اتدمخ  لمهنيا  هيللتأا  ادةإع  مجنابر  ميقد

https://des.az.gov/vr

( WIC )الفواألط  عرضوال  ءلنساا
 عرضوال  لوامحال ءللنسا  لصحيةا  ئيةالغذا  نظمةألا  عن  تمامعلوو  لطبيعيةا  عةضالربا  عيةلتواو  ذاءغال   WICمجنابر ميقد

 .مسةلخاا  سن  دون  الفواألط
 www.azdhs.gov/prevention/azwic :يرونتكاإلل  قعلموا

 www.azdhs.gov/prevention/azwic/families/index.php#eligibility  طابرال  اللخ  من  ،الهمؤ  كنت  إذا  ما  فةمعر  يمكنك
https://clinicsearch.azbnp.gov :منك  بلقربا  ادةيع  عن  بحثا

1-800-252-5942

  التطعيم  عيادات/العدوى  ضد  المجاني  التطعيم
  إىل  ابذهال  يمكنكو .تلتطعيماا  عىل  لللحصو  ةياألول  يةعالرا ممقد  ةرؤيل  طفلك  ارضإح  من  تتمكن  ال  قد  انياألح  بعض  في
 (طعةلمقاا  ماس  حسب  درجم). طفلك  تتطعيما  عىل  لللحصو  ليةلتاا  اداتيعال

     APACHEمقاطعةA

- Round Valley Clinic طعةلمقاا  لشما  في  لصحيةا  يةعالرا
 928-333-0127

http://www.northcountryhealthcare.org

Saint John  ادةيع- طعةلمقاا  لشما  في  لصحيةا  يةعالرا
 928-337-3705

 http://www.northcountryhealthcare.org

Saint John   تحاللقاا  ادةيع
928-333-2415 x6509 

 https://www.co.apache.az.us/health/clinical-services/

 



ً
ً



AP CHEمقاطعة

https://www.co.apache.az.us/health/clinical-services/
http://www.northcountryhealthcare.org
http://www.northcountryhealthcare.org
https://clinicsearch.azbnp.gov
http://www.azdhs.gov/prevention/azwic/families/index.php#eligibility
http://www.azdhs.gov/prevention/azwic
https://des.az.gov/vr
http://www.translifeline.org
https://azyp.org/program/starting-out-right/
http://www.teenlifeline.org
http://www.MercyCareAZ.org
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Springerville   تحاللقاا  ادةيع
928-333-2415 x6509  

 https://www.co.apache.az.us/health/clinical-services/

COCHISE طعةمقا   

 لمتميزا  الفاألط  لطب Chiricahua   كزمر

520-364-5437

 http://www.cchci.org

Chiricahua Sierra Vista   الفاألط  طب  ادةيع
 520-459-0203

 http://www.cchci.org

COCONINO طعةمقا   C

Coconino   طعةبمقا تحاللقاا ادةيع 
 928-679-7222

 http://www.coconino.az.gov/health

  لطبيا Lake Powel   كزمر

928-645-8123


http://www.canyonlandschc.org

  ةرياألس  فيةلعااو  للصحة   NACAكزمر
(NACA Family Health & Wellness Center)

 773-1245-928
 http://www.nacainc.org

ادةيع-
طعةلمقاا لشما  في  لصحيةا يةعالرا
  Flagstaff 4  ارعشال

 928-522-9400

 http://www.northcountryhealthcare.org

ادةيع-
طعةلمقاا لشما  في  لصحيةا يةعالرا
Flagstaff University Ave  

 928-522-1300

 http://www.northcountryhealthcare.org


طعةلمقاا  لشما  في  لصحيةا  يةعالرا  ادةيع- 
 Canyon Clinic

 638-2551-928
http://www.northcountryhealthcare.org



 

  Williamsادةيع- الدبال  لشما  في  لصحيةا  يةعالرا
928-635-4441 

http://www.northcountryhealthcare.org

   GILAGILA

- Canyonlands   لصحيةا  يةعالرا Globe
928-402-0491

http://www.canyonlandschc.org

- Gila  طعةمقا  في  مةلعاا  لصحةا  اتدمخ  قسم Globe
x8811 425-3189-928

https://www.gilacountyaz.gov/government/ 
_health_and_emergency_services/health 

services/index.php

- Gila   طعةمقا  في  مةلعاا  لصحةا  اتدمخ  قسم Payson
 928-474-1210

https://www.gilacountyaz.gov/government/ 
_health_and_emergency_services/health 

services/index.php

Payson  ادةيع- الدبال  لشما  في  لصحيةا  يةعالرا
928-468-8610  

http://www.northcountryhealthcare.org

GRAHAMGRAHAM طعةمقا  

- Canyonlands  لصحيةا  يةعالرا Safford
928-428-1500

http://www.canyonlandschc.org

Graham    طعةمقا  في  مةلعاا  لصحةا  قسم
لصحيةا اتدمخال

 928-428-1962

http://www.graham.az.gov/254/health

GREENLEEGREENLEE طعةمقا   

- Canyonlands   لصحيةا  يةعالرا Clifton
928-865-2500

http://www.canyonlandschc.org

- Canyonlands   لصحيةا  يةعالرا Duncan
 928-359-1380

http://www.canyonlandschc.org

  طعةمقا في لمجتمعيا يضلتمراو مةلعاا لصحةا
Greenlee - Clifton


 928-865-2601

http://www.co.greenlee.az.us

 

 

 
 


 

	


 

 


 
 

 
 

 

 

COCHISE طعةمقا

OCONINO  طعةمقا

طعةمقا 

 طعةمقا

http://www.northcountryhealthcare.org
http://www.co.greenlee.az.us
http://www.northcountryhealthcare.org
http://www.canyonlandschc.org
http://www.northcountryhealthcare.org
http://www.canyonlandschc.org
http://www.northcountryhealthcare.org
http://www.graham.az.gov/254/health
http://www.nacainc.org
http://www.canyonlandschc.org
http://www.canyonlandschc.org
http://www.northcountryhealthcare.org
http://www.coconino.az.gov/health
https://www.gilacountyaz.gov/government/_health_and_emergency_services/healthservices/index.php
http://www.cchci.org
http://www.cchci.org
https://www.gilacountyaz.gov/government/_health_and_emergency_services/healthservices/index.php
http://www.canyonlandschc.org
https://www.co.apache.az.us/health/clinical-services/
http://www.MercyCareAZ.org
https://www.gilacountyaz.gov/government/_health_and_emergency_services/healthservices/index.php
https://www.gilacountyaz.gov/government/_health_and_emergency_services/healthservices/index.php
https://www.gilacountyaz.gov/government/_health_and_emergency_services/healthservices/index.php
https://www.gilacountyaz.gov/government/_health_and_emergency_services/healthservices/index.php
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Greenlee - Parker  يضلتمراو مةلعاا لصحةا
  طعةمقا في لمجتمعيا

928-359-2866  
http://www.co.greenlee.az.us

LA PAZ LA P

La Paz   طعةمقا  في  لصحةا  قسم
 928-669-1100

http://www.lpchd.com

MARICOPA MARIC

  ادةيع  قليميإلا  لطبيا   Chandlerطعةبمقا  تحاللقاا  كزمر
Community Wellness 

480-728-2004 
http://www.dignityhealth.org/arizona/locations/ 
chandlerregional/about-us/immunization-clinics

Mesa    رقش  ادةيع
602-506-2660  


http://www.maricopa.gov/3849/public-health

Mesa    تحاللقاا  ادةيع
602-506-2660 


http://www.maricopa.gov/3849/public-health

NHW   لمجتمعيةا لصحيا كزلمرا
602-279-5351

http://nativehealthphoenix.org

   Roosevelt طعةبمقا  تحاللقاا  ادةيع 

602-506-8815

http://www.maricopa.gov/3849/public-health

   West Immunization Clinic بيةلغرا تحاللقاا  ادةيع 
602-506-5888  

http://www.maricopa.gov/3849/public-health

   MOHAVEMOHA

- Canyonlands لصحيةا يةعالرا Beaver Dam
928-347-5971

http://www.canyonlandschc.org

Bullhead  ينةمد  ادةيع- الدبال  لشما  في  لصحيةا  يةعالرا
928-704-1221  

http://www.northcountryhealthcare.org

Kingman  ادةيع- الدبال  لشما  في  لصحيةا  يةعالرا
928-753-1177 
 

http://www.northcountryhealthcare.org

Lake   ادةيع- الدبال  لشما  في  لصحيةا  يةعالرا
Havasu City 

928-854-1800  
http://www.northcountryhealthcare.org

NAVAJO  

- Canyonlandsلصحيةا  يةعالرا Chilchinbeto   
928-697-8154  

http://www.canyonlandschc.org

   Holbrookطعةبمقا تحاللقاا ادةيع

928-524-4750 

http://www.navajocountyaz.gov/departments/ 
public-health-services

  Holbrookادةيع- الدبال  لشما  في  لصحيةا  يةعالرا
928-524-2851

http://www.northcountryhealthcare.org

   Show Lowادةيع- الدبال  لشما  في  لصحيةا  يةعالرا
928-537-4300 


http://www.northcountryhealthcare.org

   Winslowادةيع-الدبال  لشما  في  لصحيةا  يةعالرا
928-289-2000

http://www.northcountryhealthcare.org

   Show Lowتحاللقاا  ادةيع 
928-532-6050

http://www.navajocountyaz.gov/Departments/ 
public-health-services

   Taylor/Snowflakeفي  تحاللقاا  ادةيع
 928-532-6050

http://www.navajocountyaz.gov/departments/ 
public-health-services

PIMA PIMA 

  لطبيا Continental Family   كزمر
520-407-5900 

http://www.uchcaz.org

 

 

	


	

 
 

	


	


 

 

	


	

 

 
 
 


	

 
   

 

AZ 
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NAVAJO 

 

http://www.northcountryhealthcare.org
http://www.uchcaz.org
http://www.canyonlandschc.org
http://www.navajocountyaz.gov/departments/public-health-services
http://www.maricopa.gov/3849/public-health
http://www.maricopa.gov/3849/public-health
http://www.navajocountyaz.gov/departments/public-health-services
http://nativehealthphoenix.org
http://www.northcountryhealthcare.org
http://www.maricopa.gov/3849/public-health
http://www.northcountryhealthcare.org
http://www.maricopa.gov/3849/public-health
http://www.northcountryhealthcare.org
http://www.dignityhealth.org/arizona/locations/chandlerregional/about-us/immunization-clinics
http://www.navajocountyaz.gov/departments/public-health-services
http://www.canyonlandschc.org
http://www.lpchd.com
http://www.northcountryhealthcare.org
http://www.co.greenlee.az.us
http://www.northcountryhealthcare.org
http://www.MercyCareAZ.org
http://www.dignityhealth.org/arizona/locations/chandlerregional/about-us/immunization-clinics
http://www.navajocountyaz.gov/departments/public-health-services
http://www.navajocountyaz.gov/departments/public-health-services
http://www.navajocountyaz.gov/departments/public-health-services
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  الفاألط  لطب  Continental  ادةيع
520-407-5900 

http://www.uchcaz.org

- Desert Senitaلمجتمعيةا  لصحةا  كزمر Ajo   
 520-387-5651

http://www.desertsenita.org

   El Rio نيةلمجاا  تحاللقاا  اداتيع
520-670-3909

http://www.elrio.org

  الفاألط  لطب    La Canadaادةيع
520-407-5800

http://www.uchcaz.org

- Pima طعةمقا  في  لصحةا  ةردائ  ادةيع Tucson East   
520-724-9650

http://www.webcms.pima.gov/health

   Pima -Tucson Northطعةمقا  في  لصحةا  ةردائ  ادةيع
520-724-2880

http://www.webcms.pima.gov/health

Tucson Southwest   ادةيع    Pimaطعةمقا  في  لصحةا  ةردائ
520-724-7900


http://www.webcms.pima.gov/health

 UA  لمتنقلةا لصحةا مجنابر
520-349-6594


http://www.fcm.arizona.edu/outreach/ 
mobile-health-program

  لمتحدا لمجتمعيةا لصحةا كزلمر Arivaca   ادةيع
520-407-5500

http://www.uchcaz.org

  لمجتمعيةا لصحةا  كزلمر Green Valley   مستشفى  ادةيع
   لمتحدا

520-407-5400 
http://www.uchcaz.org

   Old Vail ةدرسم  لمتحدا  لمجتمعيةا  لصحةا  كزمر  
  سطةلمتوا

520-762-5200 
http://www.uchcaz.org

   Sahuarita Heightsلمتحدا  لمجتمعيةا  لصحةا  كزمر 
520-576-5770 

http://www.uchcaz.org

   Three ادةيع  لمتحدا لمجتمعيةا  لصحةا كزمر
Points Clinic 

520-407-5700 
http://www.uchcaz.org

PINAL  

   Apache طعةبمقا    Junctionادةيع
866-960-0633 


http://www.pinalcountyaz.gov

   Casa Grande ادةيع
866-960-0633 


http://www.pinalcountyaz.gov

 ينةمد في لمجتمعيةا لصحةا كزمر
 Desert Senita -Arizona 


520-466-5774 
http://www.desertsenita.org

   Eloy ادةيع
866-960-0633 
 

http://www.pinalcountyaz.gov

   Kearny ادةيع
866-960-0633 
 

http://www.pinalcountyaz.gov

   Mammoth ادةيع
866-960-0633 


http://www.pinalcountyaz.gov

   Maricopa ادةيع
866-960-0633  

http://www.pinalcountyaz.gov

   
 

SANTA CRUZS

  Mariposa-Nogalesينةمد  في  لمجتمعيةا  لصحةا  كزمر
520-281-1550 

http://www.mariposachc.net

 لمتحدا  لمجتمعيةا  لصحةا  كزمر  في Amado  ادةيع
520-407-5510 

http://www.uchcaz.org 

  

 
 

       
 

 
 

 
 

 

 

  
 

 
 

 

 


  

PINAL 

ANTA CRUZ

http://www.uchcaz.org
http://www.uchcaz.org
http://www.mariposachc.net
http://www.uchcaz.org
http://www.pinalcountyaz.gov
http://www.uchcaz.org
http://www.pinalcountyaz.gov
http://www.pinalcountyaz.gov
http://www.fcm.arizona.edu/outreach/mobile-health-program
http://www.pinalcountyaz.gov
http://www.webcms.pima.gov/health
http://www.desertsenita.org
http://www.webcms.pima.gov/health
http://www.webcms.pima.gov/health
http://www.pinalcountyaz.gov
http://www.uchcaz.org
http://www.pinalcountyaz.gov
http://www.elrio.org
http://www.uchcaz.org
http://www.desertsenita.org
http://www.uchcaz.org
http://www.uchcaz.org
http://www.MercyCareAZ.org
http://www.fcm.arizona.edu/outreach/mobile-health-program
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YAVAPAI 
 

 Ash Fork  ادةيع- الدبال  لشما  في  لصحيةا  يةعالرا
 928-637-2305

http://www.northcountryhealthcare.org

  Seligmanادةيع- الدبال  لشما  في  لصحيةا  يةعالرا
928-422-4017

http://www.northcountryhealthcare.org

 طعةمقا في لمجتمعيةا لصحةا اتدمخ  كزمر
Yavapai - Cottonwood  

928-639-8132  
http://www.chcy.info

 طعةمقا في لمجتمعيةا لصحةا اتدمخ  كزمر
Yavapai - Prescott 
	

928-583-1000  
http://www.chcy.info

 طعةمقا في لمجتمعيةا لصحةا اتدمخ  كزمر
Yavapai - Prescott Valley  

 928-583-1000

http://www.chcy.info

YUMA  

Horizon  فيةلعااو  للصحة  ةياألول  يةعاللر
-Yuma 
833-431-4449 

http://www.hhwaz.org

وارئطالب لملحقةا لمتنقلةا جيةرلخاا ادةيعال
San Luis -كزمر   San Luis

928-722-6112  
http://www.slwic.org

وارئطالب لملحقةا لمتنقلةا جيةرلخاا ادةيعال
San Luis -كزمرSomerton   

928-236-8001  
http://www.slwic.org

   Yumaطعةمقا  في  مةلعاا  لصحةا  يضتمر  قسم 
 928-317-4559

http://www.yumacountyaz.gov

 التأهيلية  دكموار  فقدانك  حال  في
 اداتيعالب  ئمةقا  يلي  ما  في.   AHCCCSمجنالبر  هليتكأ  نكافقد  لةحا  في  حتى  ،لطبيةا يةعالرا  عىل  للحصوا  عىل  ًاادرق نتكو  أن  ودن
  نتكا  وإذا .ليفلتكااو  اتدمخال  ولح تمامعلو  عىل  لللحصو  اداتيعالب  تصلا .نيةمجا  أو  لتكلفةا  منخفضة  طبية  يةعار  متقد  لتيا
.Mercy Care   اءضأع تمابخد  تصلفا  ،ةعدللمسا  جةبحا  كنت  أو  سئلةأ  يكلد

لتكلفةا منخفضة/لدخال حسب لصحيةا يةعالرا

MARICمقا MARICOPA طعةمقا 

Circle the City  لصحيةا  يةعاللر  
3522 N. 3rd Avenue, Phoenix AZ 85013 

 602-776-0776

Circlethecity.org 

Adelante  لصحيةا يةعاللر  

 Avondale 
 Coronado Professional Plaza 

 3400 Dysart Rd., Ste. F 121 
 Avondale, AZ 85392 

 1-877-809-5092 

 Buckeye 
 306 E. Monroe Ave. 
 Buckeye, AZ 85326 

 1-877-809-5092 

 Gila Bend 
 100 N. Gila Blvd. 

 Gila Bend, AZ 85337 
 1-877-809-5092 

 Mesa 
 1705 W. Main St. 
 Mesa, AZ 85201 
 1-877-809-5092 

	

 


 
 

 

YAVAPAIYUMA 

طعة  OPA  

http://Circlethecity.org
http://www.chcy.info
http://www.chcy.info
http://www.yumacountyaz.gov
http://www.slwic.org
http://www.chcy.info
http://www.slwic.org
http://www.northcountryhealthcare.org
http://www.MercyCareAZ.org
http://www.northcountryhealthcare.org
http://www.hhwaz.org
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 Phoenix 
 7725 N. 43rd Ave., Ste. 510 

 Phoenix, AZ 85051 
 1-877-809-5092 

 Surprise 
 15351 W. Bell Rd. 

 Surprise, AZ 85374 
 1-877-809-5092 

 Wickenburg 
 811 N. Tegner St., Ste. 113 

 Wickenburg, AZ 85390 
 1-877-809-5092 

HonorHealth Desert Mission    لصحيةا  يةعالرا  كزمر
 )المعروف سابقا باسم

 John C Lincoln Community Health Center) 
	
 9201 N. 5th St. 

 Phoenix, AZ 85020 
 602-331-5779


  لصحيةا Valleywise   كزامر
https://valleywisehealth.org/

  ئليلعاا  لصحيا Sunnyslope  كزمر
 934 W. Hatcher Rd. 
 Phoenix, AZ 85021 

602-344-6300 

  لصحيا Comprehensive   كزمر
 2525 Roosevelt St. 
 Phoenix, AZ 85008 

 602-344-1015 

  ئليلعاا  لصحيا Guadalupe   كزمر
 5825 E. Calle Guadalupe
	

 Guadalupe, AZ 85283 
 480-344-6000 

  ئليلعاا  لصحيا   South Central كزمر
 33 W. Tamarisk St.
	
 Phoenix, AZ 85041 

 602-344-6400 

Baseline  - لصحيا Mountain Park   كزمر
 635 E. Baseline Rd. 
 Phoenix, AZ 85042 

 602-243-7277 

 ئليلعاا  لصحيا    Maryvaleكزمر
 4011 N. 51st Ave. 

 Phoenix, AZ 85031 
 623-344-6900 

 ئليلعاا  لصحيا   Chandlerكزمر
 811 S. Hamilton St. 
 Chandler, AZ 85225 

 480-344-6100 

 ئليلعاا  لصحيا El Mirage   كزمر
 12428 W. Thunderbird Rd. 

 El Mirage, AZ 85335 
 623-344-6500 

  ئليلعاا  لصحيا Avondale  كزمر
 950 E. Van Buren St.
	
 Avondale, AZ 85323
	

 623-344-6800 

 ئليلعاا  لصحيا Glendale  كزمر
 5141 W. Lamar St. 

 Glendale, AZ 85301 
 623-344-6700

  ئليلعاا  لصحيا  Mesa كزمر
 59 S. Hibbert 

 Mesa, AZ 85210 
 480-344-6200 

  ئليلعاا  لصحيا Seventh Avenue   كزمر
 1205 S. 7th Ave. 

 Phoenix, AZ 85007 
 602-344-6600 

  لصحيا   Mountain Park كزمر
 لمجتمعيا لصحيا Tempe  كزمر

1840 E. Broadway 
 Tempe, AZ 85282 

 602-243-7277 

 Goodyear  -لصحيا  Mountain Park  كزمر
140 N. Litchfield Rd., #200 

 Goodyear, AZ 85338 
 602-243-7277 


 

 

	

 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 

ً

https://valleywisehealth.org/
www.MercyCareAZ.org
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South Phoenix - لصحيا    Mountain Parkكزمر
635 E. Baseline 

Phoenix, AZ 85042 
602-243-7277 

East Phoenix - لصحيا    Mountain Parkكزمر
3830 E. Van Buren St. 

Phoenix, AZ 85008 
7277‑243‑602


لصحيا  لمجتمعيا Native American   كزمر  -Inc .  
4041 N. Central Ave. 

 Building C 
 Phoenix, AZ 85012 

 602-279-5262 

 Panda Pediatrics 
 515 W. Buckeye Rd., Ste. 402 

 Phoenix, AZ 85003 
 602-257-9229 

 ئليلعاا  لطبيا   Maryvale كزمر
 4700 N. 51 Ave., Ste. 1 

 Phoenix, AZ 85031 
 623-344-6900 

OSO لطبيا 
13851 W . Lamar Blvd., Ste. C 

 Goodyear, AZ 85338 
 623-925-2622 

St. Vincent De Paul/Virginia G. Piper    ادةيع
 انناألس  صحة  اتدموخ  طبية  ادةيع

 420 W. Watkins St. 
 Phoenix, AZ 85003 

602-261-6868


      PIMA  طعةمقا

 لصحيا  لمجتمعيا    Desert Senitaكزمر
 410 N. Malacate St.


 Ajo, AZ 85321
520-387-4500 

 ةلمجتمعيا  لصحيةا    El Rioكزامر
 مرزك Congress  ايحصل

 839 W. Congress St. 
 Tucson, AZ 85745 

 520-670-3909 

 لصحيا   El Rio Northwest كزمر
.W. Prince Rd 320 

 Tucson, AZ 85705 
 520-670-3909 

El Rio Southwest طنيلباا  للطب 
.W. Commerce Ct 1510

 Tucson, AZ 85746 
 520-670-3909 

 

  Broadway Campus -لصحيا   El Rio كزمر
 1101 E. Br oadway Blvd.

 Tucson, AZ 85719 
 520-670-3909 

El Pueblo Campus  -لصحيا El Rio   كزمر
.W. Irvington Rd 101

 Tucson, AZ 85714 
 520-670-3909 

 MHC - لصحيا    Freedom Parkكزمر
 5000 E. 29th St. 


 Tucson, AZ 85711 
 520-790-8500 

 MHC - لصحيا    Keelingكزمر
 435 E. Glen n St.
 

 Tucson, AZ 85705 
 520-616-1560 


لمجتمعيا  لصحيا    Ortizكزمر - MHC 
 12635 W. Rudasill Rd. 

 Tucson, AZ 85743 
 520-682-3777 


ئليلعاا  لصحيا  Flowing Wells  كزمر -
 MHC
.W. Prince Rd 1323 
 Tucson, AZ 85709 

 520-887-0800

 MHCلصحيةا  يةعاللر
 لصحيا East Side   كزمر- 
 8181 E. Irvington Rd. 

 Tucson, AZ 85709 
 520-574-1551 

    مقاPIMAطعة

www.MercyCareAZ.org
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COCHISEOCC   طعةمقا

 Bisbee- لمجتمعيا  لصحا  Chiricahuaكزمر
 .Arizona St 108 

 Bisbee, AZ 85603 

520-432-3309  

    

  

 Douglas- لمجتمعيا  لصحيا  Chiricahua كزمر 
 .F Ave 1100 

 Douglas, AZ 85607 
 520-364-3285 

 

 Elfrida - لمجتمعيا  لصحيا  Chiricahua كزمر

N. Hwy 191 10566 

 Elfrida, AZ 85610
520-642-2222 

 

- RHC   لطبيةا Copper Queen ادةيع Douglas
 .E. 5th St 100 

 Douglas, AZ 85607 

520-364-7659  

  


لمجتمعيةاCopper Queen   مستشفى - Bisbee 
.Cole Ave 101 

 Bisbee, AZ 85603 
 520-432-2042 

Arizona   ةواليب  لطبيا Southeast   كزمر
 .W. Oak Ave 2174 

 Douglas, AZ 85607 
  Cochise Regional Hospital (مستشفى520‑364‑7931 )

      GRAHAMطعةمقا

 Canyonlands  لمجتمعيةا  لصحيةا  يةعاللر
 -Safford 

.W. 16th St 2016  
Safford, AZ 85546 

 928-428-1500 

GREENLEEطعةمقا

 

      

 Canyonlands  لمجتمعيةا  لصحيةا  يةعاللر
 -Duncan 
 .Main St 227 

 Duncan, AZ 85534 
 928-359-1380

    
       

    

  

  

    

    

 
 

    


 HISEمقاطعة
 

 

 


  GRAHAMمقاطعة  


  GREENLEEمقاطعة 
 

 التكلفة منخفضة األسنان عايةر خدمات
 :ومرسال منخفضة انناألس طب اتدمخ ليةلتااتلمنظماامتقد

            GILAطعةمقامقاطعةGILA

Copper Vista انناألسب يةللعنا 

South St., Ste. 3 1450	
Globe, AZ 85501 
 928-452-8175

 
 

 
 

 
 لصحيةايةعاللر Canyonlands 

 S. Hospital Dr., Ste. 120 5860
Globe, AZ 85501 
 928-402-0491

 


 MARICOPAطعةمقامقاطعةMARICOPA

 (عواقم )5 لصحيا Mountain Park كزمر
 602-243-7277
 

 www.MPHC AZ.org 

 E. Broadway 1840
Tempe, AZ 85282 

.E. Van Buren St 3830
Phoenix, AZ 85008 

.E. Baseline Rd 635 
 Phoenix, AZ 85042 

.W. Thomas Rd 6601 
 Phoenix, AZ 85033 

 N. Litchfield Rd. #200 140
 Goodyear, AZ 85338 

 Native Health Central يةكزلمرا لصحةا كزامر
.4041 N. Central Ave 

 Building C 
 Phoenix, AZ 85012 

 602-279-5262 
 www.NativeHealthPhoenix.org 

 
 

www.NativeHealthPhoenix.org
http://www.MPHCAZ.org
www.MercyCareAZ.org
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   Phoenix College ادةيع
 1202 W. Thomas Rd. 

 Phoenix, AZ 85013 
 602-285-7323 

  www.pc.maricopa.edu

 St. Vincent de Paul
	
 420 W. Watkins St. 
 Phoenix, AZ 85002 

 602-261-6868 
 www.StVincentdePaul.net 

 PIMA   PIMAطعةمقا

   El Rio Dental Congress انناألس  ادةيع
839 W. Congress St.
	

 Tucson, AZ 85745 
 520-670-3909
 

 



www.elrio.org 

  انناألس  جلعال   El Rio Northwest كزمر
 340 W . Prince Rd. 
 Tucson, AZ 85705 

 520-670-3909 

 www.elrio.org 

  انناألس  جلعالEl Rio Southwest    كزمر
 1530 W. Commerce Ct. 

 Tucson, AZ 85746 
 520-670-3909 

 www.elrio.org 

طعةبمقا لمجتمعيا   Collegeكزمر
 Pima (Pima Community College)  

 Hygiene School 
 W. Anklam Rd., Rm K-212 2202 

 Tucson, AZ 85709 
 520-206-6090 

 www.pima.edu طعةمقا

  لطبيا    Desert Senitaكزمر
 410 Malac ate St.
 

 Ajo, AZ 85321
	
520-387-5651  
 

http://desertsenita.org/ 

 COCHISE COCHISE  طعةمقاطعةمقا

  لمجتمعيةا Copper Queen   مستشفى
.Cole Ave 101 

 Bisbee, AZ 85603 
 520-432-5383




 الدفاع
  لك  شرمبا  بشكل  اتدمخال  الصإي نلويتو  لصحيةا  اتدمخال  اةدع .عنك  فعةامد  نلتكو  بها  الصاالت  يمكنك  تعامجمو  كهنا
 .قكحقو  مدعوي  عديسا  شخص  أي  هو  عدافموال .لصحيةا  يةعالرا  عىل  ولصحوال  لصحةا  يزتعز  في  عدتسا  أن  يمكن  يتوال  ،ئلتكلعاو

 .اهأدن ةدرجم اة،دعال دوارم من  لكثيرا جديو

  Arizona (Arizona Attorney General’s Office)  ةواليب  امعال  ئبلناا  مكتب
1275 W. Washington St. 

 Phoenix, AZ 85007 
 602-542-5763 

 



 www.azag.gov 

- Arizona في  امعال  ئبلناا  مكتب Tucson   
400 W. Congress, Ste. 315 

 Tucson, AZ 85701 
 520-628-6504 

 

Tucson و    Phoenixارجخ-  Arizona (Arizona Attorney General’s Office)ةواليب  امعال  ئبلناا  مكتب
 1-800-352-8431

www.azag.gov
www.elrio.org
www.elrio.org
http://desertsenita.org/
www.StVincentdePaul.net
www.pc.maricopa.edu
www.elrio.org
www.pima.edu
www.MercyCareAZ.org
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 لعقليةا لصحةا)Arizona Center for Disability Law ( - قةعالإل Arizona كزمر ونانق
www.azdisabilitylaw.org
	

 اتواليال في اعدفوال يةلحماا نظمةأ تضمنو.  Arizonaةواليل دةاشنموال يةللحما ليارفيد منظا هو ةاقاإلع ننولقا Arizona كزمر إن
 نيةنوقالحلو دعتماادةاشنموال يةلحماا نظمةأنمكابإ .ةاقاإلع ذويب صةلخاا نيةلمدا وققحوال انساإلن قحقو يةحما ةلمتحدا

 .نيةنولقااوةوريتدسال قهمحقو تنفيذ نلضما ةاقاإلع ذوي سمبا ةوإداري

(Arizona Center for Disability Law) قةعالإل Arizona كزمر ونانق - Maricopa 
 E. Washington, Ste. 202 5025

Phoenix, AZ 85034 
 2260-927-800-1 أو602‑274‑ 6287

(Arizona Center for Disability Law) قةعالإل Arizona كزمر ونانق - Pima 
 N. Church Ave, Ste. 800 177

Tucson, AZ 85701 
أو  1-800-922-1447 520-327-9547 

 (Arizona Coalition Against Sexual and Domestic Violence) ليلمنزا لعنفا فحةلمكا Arizona الفتائ
 .نينولقاااعدفوال دةاعسموال ،لفنيةادةاعسموال ب،دريتوال لتعلمافيرتووي،ونانقال خنلسااطخوال خنلساا لخطا

602-279-7270  ؛6400-782-800-1 ؛602-279-2900 TTY
www.acesdv.org
	

 (Center for Independent Living) لمستقلا لعيشا كزمر
Ability 360 ‑ Maricopa 

 E. Washington, Ste. 200 5025
Phoenix, AZ 85034 
 2245‑256‑602

 الفاألط عىل داءتالعل طنيلوا Childhelp خط


1-800-422-4453 

 (Department of Economic Security) اديصتاالق ناألم ةردائ
 (Aging and Adult Administration) لغينلبااو خةلشيخوا ةإدار

1789 W. Jefferson, Site Code 950A 
Phoenix, AZ 85007 
 602-542-4446

www.azdes.gov/DAAS 

 (Direct Center for Independence) لستقاللال شرلمباا كزلمرا
 N. Alvernon Way 1001

Tucson, AZ 85711 
 6452‑624‑520

ُ

DB101( 101( ةاقاإلع ذوي ياامز
لصحيةا لتغطيةا ولحتمامعلوو أدوات فرتو يتوال نتنترإلا عبر يااللمز تخطيط أداة بةبمثا ةاقاإلع ذويل مةلمقدا ياالمزا عدت

 .ظيفلتواواايزموال
 WORK (9675)‑304‑866‑1 

www.az.db101.org
	

www.az.db101.org
www.azdes.gov/DAAS
www.acesdv.org
www.azdisabilitylaw.org
www.MercyCareAZ.org
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 Arizona ةوالي في يكيةمرألا لعقليةا لصحةا

602-576-4828 

 (لعقليةا اضرألمل طنيلوا لفلتحاا) NAMI Arizona مجنابر
www.namiarizona.org
	

 ،لمجتمعيةا اتدمخوال جللعال االتواإلح لعقليةا اضراألم ولح تمامعلو عىل لللحصو ةعدمسا خط NAMI Arizona يمتلك
NAMI متقد Arizona. ةوالي اءحأن جميع في لمحليا لمستهلكاوةسرلأل ةيذاتال ةعدلمسااتعامجمو ولحتمامعلو عن الفض

Arizona ارماألع فةكا من لعقلياضلمربا ينثرلمتأاصشخالأل دةاشنموال لتعليماو طفيلعاامدعال. 
•	National Alliance on Mental Illness (NAMI): 602-244-8166 
•	National Alliance on Mental Illness of Southern Arizona: 520-622-5582

 طنيلوا  ىلمستوا  عىل  رياألس  للعنف  خنلساا  لخطا

1-800-799-7233 

 )AHCCCS( انساإلن قحقو مكتب
 يةحما  يوف .ستهارمماو  قكحقو  فهم  في  تكعدمسا  يمكنهو . اخطير  اعقلي  اًرضم  نيتعا  كنت  إذا  انساإلن  قحقو  مكتب  كعدسيسا
 .نفسك  عن  اعدفوال  قكحقو

ً ً

ً

Gila: 602-364-4585 أو Pinal أو Maricopa طعةمقا	•  2124-421-800-1 أو 
La Paz  520-770-3100 أو Yuma أو Greenlee أو Graham أو Cochise أو Santa Cruz أو Pima طعةمقا	•   

 2250-744-877-1 أو
 2124-421-800-1 أوApache: 928-214-8231 أو Navajoو،Yavapaiو،Coconinoو،Mohave تطعامقا	•

 (Pinal-Gila Council for Senior Citizens) لسنارلكبا Pinal-Gila مجلس
 .W. McCartney Rd 8969
Casa Grande, AZ 85194 

 520-836-2758

(SMI  ) خطير  عقلي  ضبمر  بينلمصاا  ءعضالأل  صةخا  ةعدمسا
 ملمقدامدعال هي صةلخااةعدلمساا )SMI(. خطير عقلي ضبمر بتهمصاإ يتبين نذيال ءعضالأل حةمتا صةلخاادوارموال ةعدلمساا
 أو/و متهمخد خطط يرتطو في ليةبفعا كةرلمشاا أو/و تهمتفضيال صيلتو عىل ،معينة لةحا بسبب ن،ادريقال غير لغينلباا ءعضالأل

 :عليلواصتالاءرجبرستفسالال .لتحقيقا/لتظلماعمليةأو/وفستئناالاعملية

صةلخااداتاعسمالمنسق

 Mercy Care في تلتظلماا نظمةأ ةإدار
MCSpecialAssistance@mercycareaz.org
	


ALTCS( Arizona( والية في األمد طويل والدعم الخدمات دعم هيئة

)Area لسناركبا يةعاركزمر دىلنيكو قد لككذ .لصحيةا يةعاللر جيهيةتو تمامعلوو اذجمن ليةلتاا تلمنظماا فرتو

Agency on Aging) تمالمعلواو اذجمنال اًضأي لمحليا.


 

 
 
 
 


 

 

 

AARP 
601 E. St., N.W. 

Washington, D.C. 20049 
 1-888-687-2277

www.aarp.org/states/AZ  

www.aarp.org/states/AZ
mailto:MCSpecialAssistance@mercycareaz.org
www.namiarizona.org
www.MercyCareAZ.org
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ً ً

              
 

Arizona Attorney General’s Office - Phoenix 
1275 W. Washington 

Phoenix, AZ 85007 
5763‑542‑ 602 أو  8431‑352‑800‑ 1

www.azag.gov






	

 

 

Arizona Attorney General’s Office ‑ Tucson 
400 W. Congress, South Bldg., Ste. 315 

Tucson, AZ 85701 
6504‑628‑520







Arizona Attorney General’s office - outside Phoenix and Tucson 
 1-800-352-8431

-  Maricopa (Arizona Center for Disability Law)ةاقاإلع  ننولقا  Arizona  كزمر 
 
5025 E. W ashington, Ste. 202 

Phoenix, AZ 85034 
6287‑274‑ 602 أو   1-800-927-2260






 

-  Pima (Arizona Center for Disability Law)ةاقاإلع  ننولقا ona   Arizكزمر  
 
 N. Church Ave, Ste. 800 177

Tucson, AZ 85701 
 520-327-9547 أو   1-800-922-1447





   )DES(اديصتاالق  ناألم  ةردائ
)Division of Aging and Adult Services ( لغينلبااو  خةلشخوا  قسم  اتدمخ

1789 W. Jefferson, Site Code 950A
Phoenix, AZ 85007 
4446‑542‑602

www.azdes.gov/DAAS 















Health Care Decisions(   (لصحيةا  يةعالرا تراراق 
 .E. Flower St 1510

Phoenix, AZ 85014 
2229‑222‑602

www.Hcdecisions.org 

ذات نيةنولقاا ورواألم لصحيةا يةعالراتجيهابتو صةلخاا سئلةألا عن تجيبوتمامعلو ليةلتااتلمنظماا فرتو
رىاألخ لصلةا

  )Arizona Senior Citizens Law Project (لسنا ركبا  Arizona  طنيامو  ونانق  روعشم
4146 N. 12th St.

Phoenix, AZ 85014 
6710‑252‑602










 






  )Community Legal Services (لمجتمعيةا  نيةنولقاا  اتدمخال
3434‑258‑ 602 أو  9075‑852‑800‑ 1

www.clsaz.org
	






. 

 www.MercyCareAZ.org
)TTY/TDD 711(  1-800-624- 602  أو 263-3879- تتوفر خدمات األعضاء عىل الرقم  3000
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ً ً

Phoenix 
 .S. 2nd Ave 305
P.O. Box 21538 

Phoenix, AZ 85036 

Mesa 
20 W. First St., Ste. 101 

Mesa, AZ 85201 
1442‑833‑480

يةعالرا ميلمقد تمامعلو
)HELP )4357-264-602 : عةسا    24دارم  عىل  حلمتاا  لسنا رلكبا  ةعدلمساا  خط

( داألم  يلةطو  مدعوال  اتدمخال مدع  LTSS( 

  )Centers for Independent Living (لمستقلا  لعيشا  كزامر
Ability 360 ‑ Maricopa
	

5025 E. W ashington, Ste. 200 
Phoenix, AZ 85034 

602-256-2245 

لمنخفضا لدخال  ذوي  انكإس
 .لمنخفضا لدخال  ذوي  انكإس  ولح تمامعلو  يرونتكاإلل  قعلموا ذاه  يمنحك

http://www.lowincomehousing.us
	

Southern Arizona Legal Aid (SALA) 
Administration Building 

2343 E. Broadway Blvd., Ste. 200 
Tucson, AZ 85719 

9465‑623‑ 520 أو  9465‑640‑800‑ 1

Southern Arizona Legal Aid (SALA)
	
1729 N. Trekell Rd., Ste. 101 

Casa Grande, AZ 85122 
316-8076‑ 520 أو  8086‑718‑877‑ 1

Tohono O’odham  نيةنولقاا تماللخد
   Southern Arizona Legal Aidمن  قسم

520   6789‑248‑800‑ 1أو  ،4122  يلداخال  تفلهاا ،9465‑623‑

White Mountain  نيةنولقاا  ةعدللمسا
   Southern Arizona Legal Aidمن  قسم

5658 Highway 260, Ste. 15
	
Lakeside, AZ 85929 

 8383-537-928 أو   1-800-658-7958
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دىل فريتو  قد .لصحيةا  يةعالرا  ولح تمامعلوو  جيهيةتو  اذجمن اًضأي  ليةلتاا  طنيةلوا  لمنظمةا فرتو
 Area Agency on Aging تمامعلوو  اذجمن  اًضأي  لمحليةا  بمنطقتك.


OMBUDSMAN( لملمظاا مكتب (  
Area Agency on Aging طعةمقا  ،1  لمنطقةا
	Maricopa   


داألم  يلةطو  يةعاللر    Ombudsmanمجنابر
1366 E. Thomas Rd., St e. 108 

Phoenix, AZ 85014 
602 ‑264‑2255

 لمتعلقةا نيةنولقاا ورواألم  لصحيةا يةعالرا تجيهابتو صةلخاا سئلةألا عن  تجيبو تمامعلو  فرتو ليةلتاا لمنظمةا
 :بها

  )Arizona Senior Citizens Law Project (لسنا ركبا ona   Arizطنيامو  ونانق  روعشم
 1818 S. 16th St.

 Phoenix, AZ 85034 
 602-252-6710 

  )Community Legal Services (لمجتمعيةا  نيةنولقاا  اتدمخال
 305 S. 2nd Ave. 
 P.O. Box 21538 

 Phoenix, AZ 85036
 602-258-3434 
 www.clsaz.org 

األسري  العنف  دموار

  )Arizona Coalition Against Sexual and Domestic Violence (ليلمنزا  لعنفا  فحةلمكا Arizona   الفتائ
 .نينولقاا اعدفوال  دةاعسموال  ،لفنيةا دةاعسموال  ب،دريتوال  لتعلما فيرتوو ي،ونانقال  خنلساا طخوال  خنلساا  لخطا

؛2900‑279‑ 602 TTY 602 ‑279‑7270 ؛6400‑782‑800‑ 1
www.acesdv.org
	

طنيلوا  ىلمستوا  عىل  رياألس  للعنف  خنلساا  لخطا
 تمالمعلواو  ة،المسال  تخطيطو  اتماألز  في  خللتدا  فيرلتو  عنهم  بةلنيابا  يتصل  شخص  وأي  ياللضحا  حمتا  عفاللد  خنلساا  لخطا

 .ةيانبواإلس  يةنجليزإلا  للغتينبا  تمالمعلوا  من  يدللمز.  50ـال  اتواليال  جميع  في  االتوك  إىل  االتواإلح
800 1‑‑‑؛‑‑‑ 799 7233  TTY 1 800 787 3224

www.thehotline.org
	

  )Organization for Non‑Violence Education (عنفلالا  لأج  من  لتعلما  منظمة
.اًوعبأس    52إىل  تصل  ،180$  بلمقا  جلسة    12في  ليلمنزا  لعنفاو  لغضبا  علي  ةللسيطر  عيةلجمااو  يةدلفرا  ةرلمشوا  منقد
 ءاعاألرب  اموأي   East Valley في  ثنينالا  امأي  في  هي  الرجال تعامجمو  تجلسا .لمحكمةا  من  رأموب  لجنسا  عبنو  ددةحم  تلجلساا
  Glendale .في  لخميسا  امأي  في  فهي  ءلنساا تعامجمو  تجلسا  اأم ؛  Glendaleفي

‑‑623 934 0696
 

اضراالع  هتكو  ملةلمعاا  اءةوإس  ابصتاالغ  فحةلمكا طنيةلوا  لشبكةا
داءتاالع  أو  ابصتاالغ  يالضحا  نتنترإلا  عبر  أو  تفلهاا  عبر  مودع  االتوإح  تمامعلو
‑‑‑1 800 656 4673


 

 

 







 







 










www.rainn.org 

 
ً ً
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   Sojournerكزمر
 انكواإلس  وارئطال  االتح  في  امعطوال  مةلسالا  تخطيطو  جئلمالا  ولح تمامعلو  مع  عةسا    24دارم  عىل  خنلساا  لخطا ميقد
 ادرغت  لتيا  تئالللعا  ليةنتقاا  كنمسا er   rnSojouميقد .ليلمنزا  لعنفا  من ةرلمتضرا سرلأل  رىاألخ  مدعال  اتدموخ سالبموال
 .ةراألس  اءرإث جامروب  سميةلرا  غير  نيةنولقاا  وةدعوال  ةعدلمساا  اتدمخ ميقد  كما .جئلمالا
244 602‑‑؛‑‑،‑‑: اتمألزل  خنلساا  لخطا 0089 602 889 1610 602 244 0997

www.sojournercenter.org 

التعريفات

ّ .مةخد  يقيد  أو  فضير رراق  جعةامر  طلب :فستئناالا 1. 

.2 مةلخدا  يمتقد  عند  ،ةمغطا  صحية  مةخد  بلمقا  فعهابد  لعضوا  لبةمطا  تتم  والأم :دادسال  في  كةرلمشاا  مبلغ. 

.3ارلمتكرا ماستخدلال  ما  طبي  لسبب  لصحيةا  يةعالرا  اتدمخ  فرمو  يطلبها  لتيا موازلوال  داتعمال :ةلمعمرا  لطبيةا تالمعد.

.4امن  ليس هأن  قللعاا  لشخصا قعيتو (يدلشدا ماألل  كذل  في  بما) لةحا  أو  رضع  أو ةابإص  أو  رضم  :ئةرلطاا  لطبيةا لةلحا 
 :نهشأ  من  ورفال  عىل  طبية  يةعار  عىل  يحصل  أن  لمهما

ُِّ

أو  ؛للخطر  لشخصا  صحة  ضتعر-

أو  ؛للخطر  ملحا  رأةام  جنين  ضتعر-

أو  ؛لجسما  ئفظالو  الغبا  ًاررض  تسبب-

.لجسما  من  زءج  أو  عضو  ألي  الغبا  ًاررض  تسبب-

.5 وارئطال  لةحا  في  افعاإلس  اتدمخ  عىل  علّاط :ئةرلطاا  لطبيةا  االتحال  في  لنقلا

 .ئةرطا  لةحا  ودوجل  افعإس ةربسيا  لنقلا  :وارئطال  لةحا  في  افعاإلس  اتدمخ

.6 وارئطال  فةغر  في  عليها  تحصل  لتيا  لطبيةا  يةعالرا  :وارئطال  فهغر  يةعار. 

.7 ئةرطا  لةحا  جلعال  اتدمخ :ئةرلطاا  اتدمخال. 

.8 ةلمستثناا اتدمخال عىل علّاط :ةلمستثناا اتدمخال 
 :اتدمخال  تلك  عىل  لمثا.   AHCCCSتغطيها  ال  لتيا  اتدمخال :ةلمستثناا  اتدمخال




 
 
 

د،حال  وقف نتكو  لتيا  اتدمخال-
أو ،يبيةلتجرا  اتدمخال  أو-
.طبيا ةروريضال  غير- ً

.9اللخطة  رراق لأج  من  ىشكو  عىل  يشتمل  وال .لصحيةا  خطته  ليومسؤ  إىل  لهاساربإ  لعضوا ميقو  ىشكو  عن  ةرعبا  :لتظلم 
 .تماللخد  طلب  تقييد  أو  فضبر  لصحيةا

.10هيللتأا  قسم  نظرأ :هيللتأا  اتدموخ ةجهزأ

 امهوم  فائوظ  سةرمما  عىل  دهاعسوت  عليها  اظفحوال  اتارهم  عىل  للحصوا  في  لشخصا  عدتسا  اتدمخ :هيللتأا
 .ميةليوا ةلحياا

.11 لصحيةا يةعالرا اتدمخ ليفتكا تغطية :لصحيا مينلتأا. 

.12 ليةلمنزا لصحيةا اتدمخال  عىل علّاط  :ليةلمنزا لصحيةا يةعالرا 
 ةزهواألج  داتعموال  داداتواإلم  جيةلعالا اتدمخوال  ليةلمنزا لصحيةا داتاعسموال  يضلتمرا :ليةلمنزا لصحيةا تمالخدا
.لطبيبا  طلب  عىل ءبنا  للمنزا  في  رأةمال  هاتتلقا  لتيا  لطبيةا

.13خدشهرأ  ستة) ةرياألخ  حلالمرا  في هأن  لطبيبا  رىي  ذيال  للعضو  مدعوال  ةاحرال  اتدمخ  :ارضتاالح  حلةمر  في  يةعالرا تما 
 .ةلحياا من (لأق  أو




ً

 
ً ً

ً

ً
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.14	 لمبيتاًادةع تتطلباللمستشفىافييةعار :لمستشفىبا جيينرلخاا ضىلمرا يةعار.

.15	 بها ةاماإلق أو لمستشفىا إىل ولدخال :جللعال لمستشفىا ولدخ. 

.16 	 رضم افقإي أو صحية مشكلة الجع في عدتسا خصمر ارسمم طبيب أو طبيب بلِق من يمهاتقد يتم مةخد :طبية ةرورض

 .ةلحيااةالإط أوةاقإع أو

.17 يملتقد صحية خطة مع قدتتعا لتياتلمستشفيااو دونورموال لصحيةا يةعالرا اتدمخ رووفوم اءباألط :لشبكةا

.ء 
عضالأليةعالرا

.18 
ً

لشبكةا ارجخ من اتدمخممقد عجرا :كرمشا غير اتدمخفرمو

مع اقدمتعا ليس لكنهو  AHCCCSمع اتدمخممقد قيةتفاا يهلد صحية يةعارممقد :لشبكةا ارجخ من اتدمخممقد
.لشبكةا ارجخ من اتدمخال ميمقد يةعار تكلفة عن الؤوسمنتكو قد .لصحيةا خطتك ً

.19 


لشبكةالداخ من اتدمخال ممقد عجرا :كرمشا اتدمخممقد

 .لصحيةا خطتك مع قدمتعا صحية يةعار اتدمخ فرمو :لشبكةالداخ من اتدمخال ممقد

.20	 صرخُم طبيب مهايقد لتيا لصحيةا يةعالرا اتدمخ :اءباألط اتدمخ.

.21	 مةلخدا خطة عجرا :لخطةا

 :تشمل قد لتيا رىاألخ مدعال الكوأش لةلمشموا لصحيةاتماللخد بمكتو فوص :مةلخدا خطة
 
 
 
 
 

ة؛ديرفال  دافاأله-
ة؛راألس  مدع  اتدمخ-

و  ة؛ايعرال  تنسيق-
 .لمعيشةا ىمستو  تحسين عىل  اءضاألع  ةعدلمسا  خطط-
-	

.22 لمسبقا يحلتصرا عىل علّاط  :لمسبقا يحلتصرا

 لخطةا  من  اتعهد  ليس  ذاوه .مةخد  عىل  تحصل  أن  قبل  بةمطلو  نتكو  قد  صحية  خطة  من  فقةامو :لمسبقا  يحلتصرا 
 .مةلخدا تكلفة بتغطية لصحيةا

.23قسط  بما  ،يةعاللر  رىأخ  ليفتكا  دادس  لعضوا  عىل  نيكو  قد .لصحيا  مينللتأ  لعضوا  فعهيد  ذيال  يلشهرا  لمبلغا  :مينلتأا
 

كلمشترا  مينلتأاو  دادسال  في  كةرلمشاا  لغمباو  لخصما كذل  في .

.24	 لصحيةا  خطتك  قبل  من  ادادهس  يتم  فةصومو  ةأدوي :طبيا  فةصولموا  ةاألدوي  تغطية.

.	 25ليصيد  قبل  من  ااؤهطإع  يتمو  صحية  يةعار  مهني  قبل  من  طلبها  يتم  ةأدوي :فةصولموا  ةاألدوي.

.26	 هالجوع  لعضوا  صحة  ةإدار  عن  ؤولسم  طبيب  :ةياألول  يةعالرا  طبيب. 

.27مقدةياألول  يةعالرا م(  PCP :)يلي  مما ًاأي ةياألول  يةعالرا ممقد  نيكو  قد .للعضو  لصحيةا  يةعالرا  ةإدار  عن  ؤولسم  شخص:

ً

ًِ

ِِ

 
 
 

أو  يميتقو  أو  جيعال  كطبيب  له  خصمر  شخص-
أو صرخ
ُم  طبيب  عدمسا  نهبأ  ارسممال  فيعر-

معتمد ارسمم ضممر- .

َُّ

.28	 مع  اقفات  يهلد  عةمجمو  أو  شخص :اتدمخال  ممقدAHCCCS    اءضألع  اتدمخال  يملتقدAHCCCS  .

 
ً ً
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ّ .29هيللتأا  ادةإع  قسم  عىل  علاط :هيللتأا  ادةإع  اتدموخ ةجهزأ

 أو  هافقد  لتيا  ميةليوا ةلحياا لأج  من  ظيفهاتوو  تهارمها  ادةعتاس  عىل  لشخصا  عدتسا  لتيا  اتدمخال :هيللتأا  ادةإع 
 .عليها اظفحوال ضعفتها



.30اأو  لجينمعا  قبل  من  يضلتمرا  دار  في  أو  لكمنز  في  ةفرلموا  لمتخصصةا  اتدمخال :لمتخصصةا  يضيةلتمرا  يةعالر 


تخصامر تضاممر .

.31أكلسلوا  أو  لنموبا  لمتعلقةا  جةلحرا  االتحال  أو  ،منةلمزا  جةلحرا  يةلجسدا  االتحال  :صةلخاا  لصحيةا  يةعالرا تجاحتيا 
 لتيا  اء؛ضألعل  ادةع  مةلمقدا  تلك  عن  مختلفة  بكيفيةو  كبرأ ربقد  طبيا  ةروريض  صلة  ذات  اتدموخ  صحية  اتدمخ  تتطلب
 ممقد  قبل  من  امع  بشكل  هافيرتو  يتم  ال ةمستمر  يةعار  تتطلب  دوق  كثرأ أو دواح  امع ةلمد  تستمر  أن  قعلمتوا  من  أو  تستمر

(.PCP  )ةياألول  يةعالرا

. 32ضىلمرا  من  عةمجمو  عىل  زّركي  أو  لطبا  من  ادمحد المجا  ارسمي  طبيب  :يائصاألخ.

.33التيا ةدرجالب ةخطير  ليس  لكنهاو ةوريفال  يةعالرا  لطلب  يكفي  بما  ةخطير  لةحا  أو ةابإص  أو ضلمر  يةعار  :جلةلعاا  يةعالر 


وارئطال  فةغر يةعار تتطلب تجعلها .

فيةضاإ تيفاتعر

.فستئناالا  طلب  ولح e   cy CarMerهتتخذ  ذيال  لخطيا  اررقال  هو- فستئناالا رراق

 قبل  من  لمعتمدا  ،Arizona  في    Medicaidمجنابر  هو-Arizona (AHCCCS(  ةوالي  في  لصحيةا  يةعالرا  ليفتكا  واءتاح منظا
 من    29لفصلا  في  وفوصموال    1115لقسما  جببمو  لزللتنا ًااديإرش  مجانابر  هرعتبابا  Medicaidو  Medicare  اتدمخ  كزامر
. A.R.S في    36واننعال

 سبيل  عىل  ك،ذل  في  بما  رى،األخ  لصحيةا  يةعالرا  اتدمخ  عىل  للحصوا  قبل  لصحيةا  لخطةا  أو/و  طبيبك  من  فقةامو-  يحلتصرا
 عجرا) لصحيةا  يةعالرا  اتدمخ  ريوفم  من  همغيرو  ئيينخصاألا  اتاروزي  ة،ياععواإلش  يةلمختبرا  اتاربتاالخ  ،لحصرا  ال  للمثاا
. "(ةالاإلح"

.ًاورف  لجتهامعا  يتم  لم  إذا  وتمال  إىل  ؤديت  قد  حتى  أو  ةخطير  صحية  كلمشا  إىل  ؤديت  قد  طبية  لةحا  هي- ئةرلطاا  لةلحاا

 يمتقد  عند) اتدمخال  فرمو  يشير  أو (اءضاألع  دأح  من  لطلب )ecy CarMer  فيه دتحد فستئناا  طلب  هو-  لمعجلا  فستئناالا
 أو  لعضوا ةحيا  خطير  بشكل  للخطر  ضيعر  قد  سيقيا  رراق  إىل  صلللتو  مالزال  توقال  ذأخ  أنب (لعضوا  طلب  عملد  أو  للعضو  طلب
 .تهادستعاا  أو  عليها  ظلحفاا  أو  ظيفيةلوا ةدرقال  من  درق  قصىأ غبلو  عىل  تهرقد  أو ،لعقليةا  أو  يةلجسدا  صحته

 ةمستنير  تراراق ذتخابا ةللعضو  حللسما  لصحيةا  يةعالرا ممقد  مع  قشةمناو  اتارشتواس  قيقةد تمامعلو  فيرتو–  ةراألس  تنظيم
 .لحملا  منع  أو  خيرلتأ  عيةاطو  رختيالال

 ات،دمخال  ريوفم تلبامطا  اتاعزون  ءعضالأل  فستئناالا تطلباو  اء،ضاألع  تلتظلما  عملية  يتضمن  منظا  هو –تلتظلماا  منظا
 .ةواليالب ةادلعال  اعمتاالس  جلسة  منظا  إىل  ولوصال  نيةمكاإو

.اءضاألع  دألح  لصحيةا  يةعالرا تراراق  اذخالت  لمخو  شخص-  لصحيةا  يةعالرا رراق  نعصا

 يتوال  ،لمستشفىا  في ااؤهرإج  يتم  لتيا  حيةالجرا أو  لطبيةا يةعالرا  من  وعن  أي-لمستشفىبا  جيةرلخاا  اداتيعال  ضىمر  يةعار
 تقبل  ال  لكنو  ،لمستشفىا  في  لليلةا  تقضي  قد  االت،حال  بعض  يوف .لمستشفىا  في  دةواح  لليلة  ةامإق  نتكو  أن  طبيبك  قعيتو  ال

 (.يارجخ  يضلمر  متقد  مةكخد  ذهه  تعتبرو)  يلداخ  يضكمر  فيها
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)TTY/TDD 711(   1-800-624-3879 تتوفر  خدمات األعضاء عىل الرقم 3000-263-602  أو

من االثنين إىل الجمعة، من الساعة 7 صباحًا حتى 6 مساًء.

ً

ًً

ً

ّ

ُ

www.MercyCareAZ.org


114

 www.MercyCareAZ.org
)TTY/TDD 711(  1-800-624-3879 تتوفر خدمات األعضاء عىل الرقم 3000-263-602 أو 

 من االثنين إىل الجمعة، من الساعة 7 صباحا حتى 6 مساء.
  

ً ً

. والدةال بعد ما ةايعور والدةوال ضلمخاا اتدموخ والدة،ال قبل ما ةايعور ،لحملا يدتحد تتضمن – ةوماألم يةعار

ً . هيوإل ةمالزال لطبيةا اتدمخال تلقي نمكا من تنقلك لتيا لنقلا سيلةو–  اطبي مالزال لنقلا

 مةخد تقليص تم إذا أو معينة مةخد عىل فقةالموا مبعد ecy CarMer قبل من رراق دارإص تم إذا - لسلبيا ياالمزا رراق ارعإش
 لتيا اءاتراإلج عىل تنص" لسلبيا ياالمزا رابقر ارعإش "عىل يتحتو ةالرس لعضوا فسيستلم ،فهايقاإ أو تعليقها أو ،لفعلبا ئمةقا
 ،AHCCCS مع عستماا جلسة عقد في لحقا ؛يمهتقد يقةطرو فستئناا طلب يمتقد في لعضوا حق ك؛ذل في لسبباو ااذهخات تم
 و فستئناالا عملية اللخ ياالمزا راستمرا طلب في لحقا ؛لتعجيلا طلب يقةطرو رراق دارإص تعجيل في لحقا ؛هاعقد يقةطرو

. اتدمخال ليفتكا عدف إىل تضطر قد متىو لطلبا يمتقد يقةطر

ً  الفض والدةال بعد ما حلةمرو والدةوال لحملا ةفتر اءنأث داتيسال يةعابر يهتم طبيب-  ءلنساا اضرأم طبيب أو والدةال ئيخصاأ
. لسليمةا رأةمال تصافحو عن

 مجنابر مثل ،سبةلمناا لمجتمعا دوارمب لوامحال اتهاألم ليدلتوا االتح روديم بطير–  ليدلتواو ءلنساا اضرأم االتح ةإدار
 ئ،الجموال ات،قاهرمال حمل االتح ةوإدار ،خينلتدا عن العواإلق ة،ومواألم وةاألب ودروس ،(WIC) الفواألط عرضوال ءللنسا يةلتغذا

 لطبيةا الجعال خططو والدةال قبل ما عيدابمو امزتاالل عىل نيحثوو مدعال نمويقد موه. اتدرخمال طيبتعا لمتعلقةا اتارشتواالس
. فةصولموا

ّ

 تدمُق إذا لةمشمو ةراألس تنظيم اتدمخ. والدةال بعد اًومي 57 إىل تصل ةلفتر دمُقت لتيا لصحيةا يةعالرا-  والدةال بعد ما يةعار
. AMPM Policy 420 في ورذكم هو كماو ارس،مم أو طبيب قبل من

 ةجيد بصحة تصبح أن عىل رأةمال دةاعسوم ةرلخطوا ليةعا كلمشا أي عن لكشفا هو منها دفهال - لحملا قبل ما اتارشتاس
. لحملا قبل

:سيةساأ تنامكو ثةثال من لفتتأو لحملا اللخ لصحيةا اتدمخال فيرتو–  والدةال قبل يةعالرا
.1 ،لمستمراو لمبكرا طرلمخاا تقييم

.2 ،لصحةا يزتعزو لصحيا لتثقيفا
. بعةلمتااو لدختوال لطبيةا قبةالمرا



و



3 .

. بتهاكتا يمكن أو تفلهاا عبر لطبيةا صفةلوا طلب يمكن. دواءال عىل لللحصو لطبيبا من طلب عن ةرعبا هي  –لطبيةا صفةلوا

.ليلصيدا يعطيهاو لصحيةا يةعالرا ئيخصاأ يطلبها لتيا ةاألدوي - فةصولموا ةاألدوي

 اتدمخال ميمقد نبجا من اءةواإلس اليتاالح
 لبةمطا في تغيير: ليةلتاا صرلعناا عىل تشتمل لتيا تباللمقاا/تلبالمطاا ييفتز ●

 صحيح غير ميزتر —
 تينمر ةوراتفال نفس دارإص —
 صحيحة غير تنابيا يمتقد —

: ليةلتاا دلبنوا تشمل ة،يالوم ةإداري اءاترإج ●
 وةرشال —
 اداتهش رزويت —
ةزورم تسجيل اتارسمم —

( TPL )لثثا رفط قبل من ةزورمال يررلتقاا —
 ليةحتياالا اتارسممال —

: يليما تشمل لتيا اتدمخال رزويت ●
 متقد لم موازل/اتدمخ تيرافو —
 تمالمستلزا/اتدمخال يمتقد وءس —
 اتدمخال يلتبد —
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 من االثنين إىل الجمعة، من الساعة 7 صباحًا حتى 6 مساًء.

 قيمة دادس يتم نذيوال AHCCCS وMedicare من لكل نهلولمؤا اءضاألع QMB( Medicare( - من نهلولمؤا نولمستفيدا
. AHCCCS منظا بلق من Medicare من" ب "زءجوال" أ "زءجال تمابخد صةلخاا اتومصخوال كلمشترا مينلتأاو اطساألق ِ

 يملتقد Arizona ةواليب لصحيةا اتدمخال ةردائ مع قدمتعا كيةسلو صحة كزمر- ( RBHA )قليميةإلا كيةلسلوا لصحةا هيئة
. ةواليال من نةمعي منطقة في كيةلسلوا لصحةا اتدمخ ّ

. ةمعقد نتكو ما ًادةع يتوال ددة،حم لمشكلة ئيخصاأ إىل PCP سلكير ماعند-  ةالاإلح

 يةعمر فئة أو ،معينة اءاترإج أو تمابخد يتعلق لطبا من معين رعف في تخصصه في دربم طبيب-  لمتخصصا لطبيبا
.اضراألم من معينة واعأن أو ،لجسما في معينة ةجهزأ أو ى،رضمال من معينة

األمومة عايةر خدمات تعريفات

ِ 1.ةزلمجاا بلةلقاا ضةلممرا (CNM ) -بلق من ةمعتمد ضةممر )ACNM( American College of Nursing Midwives عىل 
 تضالممرا ارسمت. ةواليالب يضلتمرا مجلس بلق من aonAriz ةوالي في سةرلممابا خيصترو طنيةو ادةهش نمتحاا اسأس
 ةايعور ع،وضال بعدو اءنوأث قبل يةعار يمتقد اللخ من ددجال ديوالموال لوامحال يةعالر مستقلة ةإدار تالمعتمدا التابقال

. ةالاإلح أو نةولمتعاا ةاإلدار أو لطبيةا اتارشتاالس فريو صحية يةعار منظا ارإط في والدة،ال يثيحدو ئيةلنساا اضراألمب صةخا

ِ

2.اتدمخال ةردائ قبل من خصةمرو ،جيينرلخاا ضىللمر لمستشفىا ارجخ ليدلتوا فقامر–  تهاابذ ئمةلقاا ليدلتوا كزامر 
 تضاممر فقالمرا ذهه في يعمل. لمستقلةا والدةال كزامر دعتماا لجنة قبل من ةمعتمدوADHS( Arizona(  ةوالي في لصحيةا

 والدةوال ضلمخاا ةإلدار ةمجهز يوه والدةوال ضلمخاا اتدمخ في ةعدللمسا نلمسجلوا ةوماألم يةعار مومقدو تمسجال
 لجةلمعا منها بةمقر ىلوع ادةحال يةعاللر لمستشفى بعةتا فقالمرا ذهه نتكو أن يجب. طرلمخاا لمنخفضةاو ةلمعقدا غير

.هارظهو لةحا في ،تعفالمضاا

3.اللخ من ةيدامتز ةرلخطو ،ضهمتعر قعيتو أو ودولمال أو لجنينا أو األم فيه نتكو لةحا إىل يشير-  ةرلخطوا ليعا لحملا 
 كةلشر بعةلتاا لطبيةا طرلمخاا تقييم أدوات دامختاس اللخ من ليلعاا لخطرا يدتحد يتم. هابعد أو والدةال قبل اةوفال أو اللتاالع

(. ACOG )ئيينلنساا ئيينخصاألاو ليدلتوا اءبألط يكيةمرألا لكليةا أوArizona )MICA(  في لطبيا مينلتأا

ً 4.ةوالي في لصحيةا اتدمخال ةردائ قبل من اخيصتر تحمل ضةممر–  خصةمر بلةقا aonAriz( ADHS )ةوماألم يةعار يملتقد 
 اتدمخال ميمقد من وعنال ذاه يشمل ال) C. R9-16.A.Aو ،7 ادةمال ،6 لفصلا ،36 اببال. S.RA. في دلمحدا لنحوا عىل

 اءبأط يعدمسا أو لةلقباا في سةرمما ضةكممر يضلتمرا مجلس قبل من لهن خصلمرا اتازجمال تضالممرا التابقال
(. لطبيا aonAriz مجلس قبل من خصينمر

5.والدةال بعد ما ةايعور والدةال/ضلمخاا اتدموخ والدةال قبل ما ةايعور لحملا فكتشاا عىل تشتمل-  ةوماألم يةعار.

6.من لطبيةاو لصحيةا ةلعضوا تجاحتياا يدتحد: ةوماألم يةعابر لمتعلقةا ليةلتاا اتدمخال من نيتكو - ةوماألم يةعار تنسيق 
 اتدمخال ميمقد إىل ةلعضوا االتإح تنسيقو ات،اجيتاالح ذهه لجةلمعا مصممة يةعار خطة عووض ،طرلمخاا تقييم اللخ
. اسبمنا نيكو حسبما يةعالرا خطة جعةامرو اتدمخال تلقي نلضما االتاإلح قبةامرو ،لمجتمعيةا دوارموال سبينلمناا ً

7.يبهمرتد ضمن نتكو ماعند ةوماألم يةعار نمويقد قد نذيال يةعالرا ميمقد واعأن يلي فيما-  ةوماألم يةعار اتدمخ فرمو 
:ستهمرمما اقطون

 أو ليدلتوا اءبأط من يميلتقوا أو/و جيلعالا قلنطاا في ءطباكأ للعمل اصخأش فيربتو aonAriz ةوالي متقا —
.ةراألس اتدمخ ميمقد/مينلعاا سينرلمماا

اءباألط وعدمسا —

ونارسمم نضوممر —

،تالمعتمدا التابقال تضالممرا —

تخصالمرا التابقوال —
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8.والدةال يثيحدو ليدلتوا ضىمر ةوإدار جلعال طبية اتدمخ هي – والدةال قبل ما تماخد( A.A.C. R9-10-201.)

9.لستينا ةفتر فيه تنتهي ذيال لشهرا يةنها حتى تمتدو لحملا من رياألخ وميال في أتبد لتيا ةلفترا هي – والدةال بعد ما ةفتر 
 ما ةلفتر مختلفة ييرمعا ةوماألم يةعار ودةج تحسين في ودةجال ييسمقا متستخد دوق. لحملا اءهإن تلي لتيا اًومي( 60)

.والدةال بعد

10.ذيال لشهرا يةنها حتى تمتدو لحملا من رياألخ وميال في أتبد ةلفتر مةلمقدا لصحيةا يةعالرا – والدةال بعد ما ةفتر يةعار 
.لحملا اءهإن تلي لتيا( 60 )اًومي لستينا ةفتر فيه تنتهي

11.اتارسمم اترضموم ،لطبيبا( يعدمسا )عدمساو ،لةلقباا في اتازجم اتارسمم تضاممر إىل يشير–  سرلمماا 
 عىل 25و 15 للفصوا ،32 اببال. S.RA. في دمحد هو كما اتارسممال اترضمموال لطبيبا( وعدمسا )عدمسا. اتريأخ
. يوالتال

12.من ة،ياعمتواالج كيةلسلوا طرلمخاا تقليل/يدتحد إىل ادواإلرش ةعدلمساا يمتقد فيهد–  للحمل بقةلساا اتارشتاالس 
 أم للحمل يخططن كن إذا عما لنظرا بغض ،لحملا عىل اتادرقال ابجاإلن سن في ءللنسا ة،واإلداري ئيةقالوا التدختال اللخ
 تكيالسلوا لتحسين مالزال عمل تتضمنو لحملا قبل لخطرا لوامع لجةمعاو لمبكرا لكشفا عىل ةارشتاالس اتدمخ كزتر. ال
 من كدلتأا إىل لحملا قبل ما ةلفتر ةارشتاالس اتدمخ دفهوت. لحملا كيدتأ قبل حتى لجنينا في ثرتؤ أن لممكنا من لتيا

 وال لسليمةا ةأللمر ئيةقالوا يةعالرا ةارزي في لةمشمو لحملا قبل ما ةرستشاا تعتبر. لحملا قبل ةجيد بصحة تتمتع رأةمال أن
.لجينيةا اتاربتاالخ تشمل

13.سيةساأ تنامكو ثةثال من لفتتأو لحملا اللخ لصحيةا اتدمخال فيرتو–  والدةال قبل يةعالرا:
. لمستمراو لمبكرا طرلمخاا تقييم .1
. لصحةا يزتعزو لصحيا لتثقيفا .2
.بعةلمتااو لدختوال لطبيةا قبةالمرا .3
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