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اانزنفلوصابة باإلسم اإلجابات عن موإسئلة وأ
انزنفلوباإلصابة لإلض تعرأن أميكن  هل ال:سؤ

ا؟ نزنفلواإلح لقابسبب  

 منما إانزنفلوإلاحلقان يتكو .ال :ةابجاإل
 .سولفريامن ءجزأو  لمقتوانزنفلوإسوفري
.انزنفلوإلايسبب  ال منهام يأو

حلقاعىل  لالحصوإىل  جحتاأهل  ال:سؤ
عام؟كل  انزنفلواإل

 ةدعا انزنفلوإلاتالسال تتغري  .نعمة: باجاإل
رومبرانزنفلواإلمن  حاميتك تقلوعام،  كل 
قت.الو

يجب فلامذا قبل، من انزنفلوباإلصب أمل  ال:سؤ
ا؟نزنفلواإلح لقاعىل  حصلأنأ

عام. كل انزنفلوباإلالجميع  يصاب ال جابة:اإل
بشدة،  ضمترقد  ا،نزنفلوباإلتصاب  حني لكنو
كام املستشفى. إىل الذهاب إىل جتحتامبا رو
يحمي قد انزنفلواإلح لقاعىل  لالحصون أ

ربدوصابة اإللخطر  ضنياملعرخرين اآلشخاص األ
طفالاألوضع، الرطفال األمثل  شديد، انزنفلوإ

ت حاالمن  نيعانوالذين  شخاصاألوالصغار،  
منة.مزضية مر

لو حتى انزنفلوباإلصاب أن أميكن  هل ال:سؤ
ا؟نزنفلواإلح لقاعىل  حصلت 

انزنفلوباإلتصاب  نأاملمكن  من جابة:اإل
لكن وا. نزنفلواإلح لقاعىل  حصلت لو حتى 

ن يكوفلن  ا،نزنفلواإلح لقاعىل  حصلت ذاإ
يف يداعكإخطر  سيغدووء، السوبهذا  ضاملر

قل. أفاتك وو أاملستشفى  

 لبدانزنفلوباإلصابة اإلفضل األمن  ليسأال: سؤ
ا؟نزنفلواإلح لقاعىل  لالحصومن  

ً

ا مريضانزنفلواإلتجعلك  نأميكن  ال. جابة:اإل
وأاملستشفى  يف عاإليدالخطر  ضكتعروا،  جد
من امانأأكرث  انزنفلواإلح لقان أكام  فاة.الو
السن  لكبار بالنسبة خاصة ا،نزنفلوباإلصابة اإل
و أبو الرمثل  منة،مزضية مرت بحاالاملصابني  وأ
ي.السكرو أالقلب  اضمرأ

ً
ً

ً

 Centers for Disease Controlاملصدر:  
and Prevention
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ات التالية كر الخطوتذ
ل شخص ذا تناوإ

ائدة من عة زما جر
نية فيواملسكنات األ

املساعدة لطلب تصالاال1:ة الخطو
(.911قم بالر)اتصل  

ماتعالي أمن  التحقق 2:ة الخطو
من ائدةالزعات للجرتحذيرية  

نية:فيواألاملسكنات  
و أمبناداته  ما شخص يقاظإميكن  ال 

ه.صدرعظمة  كبفر
دقات بطء وأالتنفس،  ضعف 

اختناق  تصوصدار إو أالقلب،  
ت(.املوجة )حرش

صابعاألظافر أو أالشفاه  نلول تحو
اين.جوراألو أق رزاألن اللوإىل  

للغاية.العني  بؤبؤ صغر 

الشخص.تنفس  دعم 3:ة الخطو
نيكوفقد  كسجني،األافر يتومل  ذاإ

إىل الفم نعاش)إنعايش اإلالتنفس  
ا. جدال فعاالفم(  

انتظار ثناءأيف  اقبةاملر 4:ة الخطو
املساعدة.ل صوو

الشخص  استجابة اقبةمريجب  
املساعدة  لصووحتى  تنفسهو

العاجلة. 

ن،كسونالوالشخص  عطاءإ 5:ة الخطو
عة الجرثري تأعكس  ميكنه اءدوهو و

عىل  لالحصوميكنك وائدة. الز
كز مرمن  مجتمعك يف نكسوالنالو

Sonoran Prevention Works 
و أتصال باالمقابل  ندوا مجان

قمالرإىل  نصية سالةرسال إر
 .480-442-7086 
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ابات الناجمة عن تعاطي ضطرلج ادوية لعالاستخدام األ
نية فيودمان املسكنات األإات، واملخدر

 ؟ATMف هل تعر

دويةاألمبساعدة  جالعالإىل   TAMاختصار  مزير
 .)Medication-assisted treatment( 

استخدام  عىل يينطوجي عالب سلوأهو و
مثل  كية،السلوجات العالواملعتمدة  دويةاأل

عن  الناجمة اباتضطراالج لعالة، راملشو
ات.املخدر تعاطي 

املسكنات تعاطي شخاصاألسئ يعندما  
وأجسادهم أتدمنها  نأميكن  نية،فيواأل

هناك  تكن مل ذاإما أعليها.  معتمدة تصبح 
فقد  جسادهم،أيف  نيةفيوأمسكنات  يأ

املسكنات  من نسحاباالاض عربأن ويشعر
نسحاباالاض عرأتشمل  نأميكن ونية. فيواأل

تقلصاتوسهال، اإلنية فيواألاملسكنات  من 
رضبات عةرسوالقيء، والغثيان، والبطن،  يف 

امللحة.  غباتالرزيادة والقلب،  

ُ

مبساعدة جالعالبة لتجرا مستعدن تكوحينام 
من  يفالتعايف  دويةاألهذه  تساعد قد دوية،األ
نية. فيواألاملسكنات  عىل عتامداال

ً

قدوسائلة.  عةجرشكل  يف يتيأ ن امليثادو
ةلفرتنية فيواألاملسكنات  مدمني يساعد 
اض عرأيف  فضلأبشكل  التحكم عىل طويلة 

امللحة. غبات الرونسحاب اال
لتناويف  امللحة غبةالريقلل   فنيرالبوبرينو

ب، حبوشكل  يف يتيأقد ونية. فيواألاملسكنات  
الجلد تحت ساتغرو أالخد،  داخل ائحرشو أ

شهر. أستة  ملدة 
شكل  يف لهتناوميكن نالنالرتيكسو

يعمل هووشهرية،  حقن وأمية يوب حبو
ل يتناوالشخص  كان ذاإمختلفة.  بطريقة 

املسكنات  تعاطي يف بدأون النالرتيكسو
نالنالرتيكسوفإن  ى،خرأة مرنية فيواأل

املهدئة.ات ثريالتأونتشاء« »االات ثريتأيحجب  

ك ن يساعددوية ميكن أج مبساعدة األالعال
دويةاألمبساعدة  جالعالمع  قتكعالن ستكو
عايتك،رمن  اءجزصفه بودوية. أد مجرمن  أكرث 

ة. راملشومثل  يك،السلوج العالعىل  ستحصل 
اقعموكتنا رشيف  الخدمات مقدمي بعض فرويو

مبساعدة  جالعالتقديم  لصوونقاط  تسمى 
الساعة.مدار  عىل املتاحة دويةاأل

ً

مع ادعقو  Mercy Careكةرشعت قو
املسكنات دمانإج لعالا مختلفا نامجبر  35
جالعاللتقديم  نمستعدوهم ونية. فيواأل

اضحويون أميكنهم  كام لك. دويةاألمبساعدة  
عىل دويةاألمبساعدة  جالعالك يساعدكيف  لك 

العافية. والصحة، ويف، التعاطريق  يف البدء 

ً ّ
ًً

ة بزيارتفضل  منك، ببالقراقع موعىل  رللعثو
.doyouknowmat.com

بجانبك نسنكوا،  مستعدن تكوعندما  
مبساعدة  جبالعالصلك سنوكام  ك.لنساعد

يناسبك. دعم وأج عالي أو أدوية، األ

ً

نتأتحافظ  نأد نوا،  مستعدتصبح  حتى 
مانكم.أعىل  كحباؤأو

ً

استخدامها،  عادةإو أبر اإلكة مشارعدم  يجب  
دوية.األخلط  عدمو

كنت  ذاإطبية  عايةرعىل  لالحصويجب   
ا(.عقليو أا)جسديعك بتوتشعر  ًً

 

عضاء كتيب األ
Mercy Careكةرشيف  عضاءاألخدمات  مكتب من العام لهذا عضاءاألكتيب  عىل لالحصوميكنك 

ًامجانالصحية  الخدمات مقدمي دليل من نسخة كةالرشلك  تقدم نأميكن  كام مقابل. ندوًامجان
اًصباح 7الساعة  من الجمعة، إىل ثننياإلمن  للعمل عضاء«األ»خدمات  مكتب يفتح مقابل. ندو
) أو 3000-263-602قم بالرتصال االميكن و،ًمساء 6الساعة  إىل  الهاتف قمر1-800-624-3879

.]TDD[ 711(البكم وللصم  يبالكتات لتصالاجهاز /[]TTYالنيص  
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ات الحملالبقاء بصحة جيدة بني فرت
الحمل. اتفرتبني  الصحة عىل الحفاظ املهم من

التفكري يف غبنيترفقد  ا،خرمؤبطفل   قتزرذا إ
داتالالوبني  املباعدةودات. الالوبني  املباعدة يف 

خر.اآلالحمل والحمل  بني الفاصلة ةالفرتهي  

اشهر  18ملدة  نتظاراالالجيد  من دة،الالوبعد  
نتظاراالدي يؤقد  التايل. الحمل قبل قلاألعىل  
نزوانخفاض  خطر تقليل إىل اشهر  18ملدة  

قد  مبترس. طفل نجابإو أدة الالوعند  دلواملو
انخفاض  من نيعانوالذين  طفالاألض يتعر

ملشاكل نواملبترسطفال األو أدة الالوعند  نزالو
ضعف وأالنمو  خرتأو أبو الرمثل  ى،خرأصحية  

داتالالوبني  املباعدة عدتالبرص. والسمع  يف 
لطفلك.وك لجسدولك  ا مفيدامرأ

الحمل:قبل  بها القيام يجب رموأتسعة   إليك

.طفلكنجاب إقت لوالتخطيط   1.

حتى النسل تحديد سائلواستخدمي   2.
للحمل. تستعدي  

يتحتوالتي  املتعددة الفيتامينات تناويل  3.
ليك الفوحمض  من امجروميكر  400عىل  

م. يو كل 

خني التدعن  قفللتومساعدة  عىل احصيل  4.
ات. املخدرتعاطي ول الكحوب رشو

طبية. صات لفحواخضعي   5.

عىل  احصيلوصحية  طعمةأتناويل   6.
صحي.  ن زو

ا.مييونشطة بأمي قو  7.

من هاغريوالكيميائية  ادللموض التعرتجنبي   8.
ل. املنزيف والعمل  مكان يف ةالضاراد املو

تر.التوتخفيف  كيفية تعلمي  9.

ِ

ً

 

مع تحديث ى؟خرأة مرالحمل  يف تفكرين هل
دات.الالوبني  املباعدة لحوطبيبك  

 Birth Spacing and Birth“  املصادر:
Outcomes” from the March of 
Dimes; “9 Things to Do Before 

Getting Pregnant” from the March 
of Dimes 

ًُِ

ً

ً

ُ

ًً

ِ


جمةالرتخدمات اللغة و
للغة جممرتو أالهاتف  عرب جممرتعىل  لالحصويف  مساعدتك Mercy Careنامج لربميكن 

إىل بحاجة كنت ذاإمقابل.  ندوذلك والصحية،  عايةالرات زيارثناء أيف  ملساعدتك ة؛شاراإل
خدمات مبكتب فاتصل السمع، يف تمشكالمن  ينتعاو أصم أكنت  ذاإو أبلغتك،  املساعدة 

)أو  3000-263-602قم الرعىل  جممرتلطلب  عضاءاأل النيص الهاتف قمر1-800-624-3879
TTY[ ]/711(البكم وللصم  يبالكتات لتصالاجهاز ]TDD[.

عاية املتكاملةالر
العناية  عىل لللحصوفقط  احدةوصحية  خطة إىل جيحتاالعضو  نأاملتكاملة  عايةالرتعني  

كيةالسلووالبدنية  الصحة خدمات عىل لالحصوMercy Careعضاء ألميكن  الجسم.وبالعقل 
، 2000عام  منذ جلاألطويلة  عايةالرمجال  يف عضائناألمتكاملة  صحية خدمات قدمنا قدومنا.  

يف الكاملة عايةالرعضاء ألو، 2014عام  منذ ةخطريعقلية  اضمرأمن  نيعانوالذين  عضاءلألو
نيعانوالذين  عضائناألو، 2018عام  منذ )AHCCCS( الصحية عايةالرتكلفة  للشمونا وأريز
2019.أكتوبر  1منذ  النمو يف عاقةإمن  

البدنية  الصحية عايةالرعىل  لللحصوعضائنا ألات الخيارمن  املزيد بتقديم منيملتزلنا زما  
سئلة،أي ألديك  كانت ذاإ .Mercy Careت اخرتنك أيسعدنا  العافية. عىل الحفاظوكية السلوو

عىل الجمعة، إىل ثننياإلمن  ،ًمساء 6إىل  اًصباح7الساعة  من عضاءاألبخدمات  تصالاالميكنك  
)أو  3000-263-602الهاتف قم ر جهاز/[]TTYالنيص  الهاتف جهاز1-800-624-3879
711(البكم وللصم  يبالكتات لتصالا ]TDD[.


حتيال — لانتبه إىل ا 
ماتكتكشف عن معلول 
سوفريئ ارطوحالة  ناملخادعويستغل  قد 
ماتك.معلوإىل  لصوللو )COVID-19( نا وركو
مني، التأبيانات  ماتاملعلوهذه  نتكوقد و
بطاقات بياناتوئتامن، االبطاقات  بياناتو

عرب ناملخادعويستهدفك  قد يل.اآلالسحب  
وأجتامعي، االاصل التوسائل وعرب  وأالهاتف،  

لك.منزيف  اشخصيو أين، واإللكرتالربيد  عرب  ً

و Medicaidو Medicareبك  تتصل لن
Mercy Care اتصل فإذا ماتك.معلوتطلب و

.لهتقدمها  فالماتك، معلوطلب وما  شخص بك 
كة لرشالساخن  بالخط فاتصل ذلك، حدث ذاإو

Mercy Care عىل حتيالاالت حاالعن  غباللإل
.6544-810-800-1قم الر
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ل عىل املساعدةالحصومات التحذيرية وفة العالنتحار: معرلا
تهتم ما شخص كان ذاإما  فةمعرميكنك  هل 
الذين شخاصاألمعظم  نتحار؟االيف  يفكر به 

ت،املويف  غبتهمرمن  متأكدين اليسون وينتحر
نتكوما  اغالبالعيش.  عىل املساعدة نويريدو

يف غبةروعاطفي  ملألنتيجة  نتحاريةاالفكار األ
مل. األهذا  نهاءإ

ً
 

جميع  من الناس الناس. بني مييز ال نتحاراال
قية العرالخلفيات واق عراألوجناس األوعامر األ
دهماوترن أميكن  الحياة مناحي جميع منو
ميكننا اكًا،درإوا عيوأكرث  كنا ذاإانتحارية.  فكارأ

العمل  ءمالزوة رساألاد فرأوصدقائنا أمساعدة  
نتحار. االيف  نويفكرقد  ممن همغريو

ً

حظتهما الذي يجب مال
نأوالتحذيرية  ماتالعالف تعرن أاملهم  من 

عندما خاصةوا،دامئالجد  محمل عىل خذهاتأ
شخاصاألجميع  نتحار.االعن  ما شخص يتحدث 

نجهويوانتحارية  فكارألديهم  الذين اتقريب
ادامئن تكوال  قد نهاأمن  غمالرعىل  ات«،»دعو

ة.مبارشو أاضحة و

ً

ً
ً

. الفعاأات الدعوتلك  نتكوحيان، األبعض  يف 
و أميلكها  مهمة شياءأعن  الشخص يتخىل قد 

صية. و يكتب 

ً

عىل لفظية. نتكون أميكن  ىخراألمات العال
يتك أرذا »إمثل  اتعبارل يقوقد  املثال، سبيل 
فيت«،توذا إ الحافضل أن »سأكوو أا«، مجدد

عن ا يضأيتحدث  قد ج«.مخرجد يو»ال  وأ
ضيتعرالتي  الحياة حداثأوالقلق  مثل مشاعر، 

وأحباء، األحد أفاة وو أقة، عالفقدان  مثل لها، 
اسية. درت مشكالمن  املعاناة 

ًً
ً

ذا قام شخص ل عىل مساعدة إالتمس الحصو
مبا ييل: ما 

سكاكني  وأب، حبوو أمسدسات،  عن البحث 
نتحار لالاستخدامه  ميكن خرآيشء  يأو أ

يكتب قد املثال، سبيل عىل – تباملوس الهو
تاملوعن  قصائد 

فخيف  اقعونه بأر الشعوو أس اليأعليه  يبدو 
يبالخزر الشعوو أالذات  اهيةكرعليه  تبدو 
رالتهوو أالذات  تدمري إىل مييل 

صدقاء األوة رساألجلسات  من ينسحب 

حادةاجية مزات تغيريمن  ينيعا
هويرلن  خريناآلن ألو  كام اداعوليقو
ىخرأ ةمر

ً

املثال،سبيل عىل – نهوشؤتيب ترعىل  يعمل 
صيةويكتب  

 

أكرث شخاصاألبعض  نأا يضأكتدرن أيجب  
املعوتتضمن  هم.غريمن  نتحارلالضة عر

ييل:ما  الخطر 

ً

كتئاب(،)االمثل  العقلية الصحة مشاكل 
ات املخدرتعاطي  وأل الكحودمان إو

من  عائيل تاريخ وأسابقة  انتحار تالمحاو
الجنيس و أالبدين  عتداءاالو أنتحار اال

ًاءجراتخذ إ
ما  شخص تكابرالصة فري أهناك  كانت ذاإ

الة إزمن  تأكد ده.مبفركه ترتفال  نتحار،االفه تعر
مثل  مميتة نتكون أميكن  شياءأو أسلحة أي أ

املساعدة.  له اطلبوب الحبو

كية مات الصحة السلوألز
بخط  تصالاال Mercy Careعضاء أمكان بإ
24مدار  عىل حاملتاكية السلوالصحة  ماتأز

ع.سبواأليام أال طوساعة  
9444-222-602ماريكوبا:  مقاطعة 
1-6735-495-866بينال: وبيام  مقاطعتا 
1-4090-756-877جيال:  مقاطعة 

مساعدتك.  ماتزاألعمل  لطافم ميكن 
ميكنهم:  فهم 

املجتمعيف  معك مقابلة اءجرإ
منآمكان  إىل اصطحابك 
عايةللرك دارموتحديد  يف مساعدتك 
ةاستشاراء جرإلتيب الرتيف  مساعدتك 

اقف املومع  للتعامل اتخيارتقديم  
ىخراألئة الطار

ضكتعرحال  يف 911قم بالرًادامئاتصل و
حياتك. تهدد  اقفملو

حد ذا كنت يف حاجة إىل التحدث ألإو
فاتصل بالخط الدافئ. يدير خط  شخاص،األ

ان، قرن يف دعم األن معتمدوالدعم متخصصو
ال ساعة طو 24ن عىل مدار اجدوهم متوو
ع.سبواأليام أ

1100-347-602ماريكوبا:  مقاطعة 
9909-770-520بيام:  مقاطعة 
5530-404-888-1نا: وأريزنحاء أجميع  

 American Associationاملصادر:  
of Suicidology; Centers for 

Disease Control and Prevention; 
HelpGuide.org; National Institute of 

Mental Health 
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قياس الكفاءة الثقافية 
السبب، لهذاولنا.  للغاية مهم فهذا عايتهم.روعضائنا بأن موملتزننا إ

ما كل يف الثقافية الكفاءة عاتبامن  التأكد يف اًلطويا ًقتومنيض  
فهم ا ًيضأيعني  هذاوثقافتك. ومعتقداتك  اماحرتيعني  هذاونفعله.  

اللغوية.احتياجاتك 

خدمات  بتقديم عضاءاألدعم  كتنارشيف  الخدمات مقدمي من نطلب نحن 
اعي ترالتي  الخدمات مبعايري نشدويسرتهم والثقافية.  اتعتباراالاعي تر
الخدمات  نأاملعايري  هذه تضمنو .(CLAS)الثقافية واللغوية  اتعتباراال
اللغوية.والثقافية  احتياجاتك اعيتر

هاتان والخدمات.  مقدمي داءأاقبان تر Mercy Careيف  تاندارإلدينا  
الدعم تقدمان هامودة. الجوة دارإوالثقافية  الكفاءة هام تانداراإل

عىل نيحصلوعضاء األن أمن  تانداراإلتتأكد  كام الخدمات. ملقدمي 
اًمدونعمل  نناأمن  التأكد عىل يساعد فهذا املثىل. بالطريقة الخدمات 

حياتك. ب سلوأوثقافتك  اتاعتباراعي ترالتي  الخدمات تحسني عىل 


ز العافية فيام يتجاوالصحة و

العقليةعاية الصحية البدنية والر

من التأكد دمجرعىل  العافيةوالصحة  تقترص ال 
لككذتقترص  ال هيوالطبيب.  اعيدموإىل  الذهاب 

ا يضأاجتامعية  املعوفهناك  دوية.األجميع  لتناوعىل  
فاهتك.ريف  اكبرياردوتلعب 

هذه  عىل نيطلقوشخاص األبعض  تسمع قد 
تشملوللصحة«.  جتامعيةاال»املحددات  املالعو

شبكات وظيف، التووالتعليم،  املالعوهذه  بعض 
جتامعي. اال الدعم 

تساعد: قد التي داراملوبعض  ييل فيام إليكو
.Arizona 2-1-1  ماتمعلوعىل  رالعثوميكنك

الغذاء،  مثل رسية:األالخدمات وظيف التول حو
املساعدة  عىل لالحصوكيفية وى، واملأوامللبس، و
ة بزيارتفضل  يل.املنزالعنف  من ينتعاكنت  ذاإ

www.211arizona.org 211قم بالراتصل  وأ. 

َُ

ً
ًً



َُّ

ُ

ً

ُ

املناعي زالعوس وفريفحص  اءجرإاقع مو
تعاطي جعالوالعقلية،  الصحةو،  )HIV(ي البرش

ة بزيارتفضل  اقع،املوهذه  عىل رللعثو ات. املخدر
findtreatment.samhsa.gov  قمبالراتصل  وأ

1-877-726-4727.

ًً

 .Health-e-Arizona
إىل بطلب التقدم ميكنك
 الهمؤكنت  اذإما  فةمعرو أ Medicaidنامج بر

تفضل  ى.خرأخدمات  وأايا مزو أبتغطية  للتمتع
.www.healthearizonaplus.govة بزيار

.Arizona @ Work   عىل لالحصوميكنك
ة بزيارتفضل  ظيفة.وعىل  رالعثويف  مساعدة

 .www.arizonaatwork.com

 
ً

مات عن تغطية احصل عىل معلو
صفة طبية من ة بوردوية املقراأل
e( Medicar القسم)D

من طبية صفةبوة راملقردوية األتغطية  عدت
e arMedic شخص لكل تقدم اختيارية ةميز

عن ملزيدافةمعرميكنك   .earMedicيف  كمشرت
ين واإللكرتقع املوعىل   Dالقسم  دويةأتغطية  

www.medicare.gov/drug-coverag e 
-part-d. تخاذ النصائح  عىل لالحصوهنا  ميكنك

الصحيحة.  اتالخيار

املزيد عن:  ميكنك  معرفة
ةراملقردوية األتغطية  عىل لالحصوكيفية 

طبيةصفة بو
  Dالقسم  دويةأخطط  تغطيه الذي ما

  Medicareمن
 Medicareمن دويةاألتغطية  تكاليف
ى خراألمني التأامج برمع  Dالقسم  تعامل كيفية 

تهمنا« »صحتك ةنرش رشنت
Mercy Care عضاءأجل أمن  

ان العنويف  هامقرالكائن 
4755 S. 44th Place, 
.Phoenix, AZ 85040


عليها املتعاقد الخدمات لومت
»نظام  مع ممربعقد  جبمبو

عايةالرتكلفة  للشمونا وأريز

  )AHCCCS(«. الصحية

 المة عاصحية  تمامعلوه هذ
 يةعالراممقدة رستشااعن غنيت
 تحصللتي ايةعالراوأ،بكص لخاا

 نأعىل  امئادصحرا.منهعليها 
 كرخباإية عالراممقدمن  طلبت

.صحيةية عارمن ليه إج تحتامبا 

Aetna Medic aid كةرشتتوىل  
 Administrators, LLC  –حدىإ

ةدارإ Aetna –  عة مجموت كارش 

 Mercy Car e Plan.نامجبر

عضاءأخدمات  مبكتب اتصل
من Mercy Care نامج بر
الساعة من الجمعة، إىل ثننياإل
عىل ،مساء  6حتى اصباح  7

 أو  3000-263-602قمالر
- 1  تفلهااقمر)9 800-624-387

تلتصالاجهاز]TTY[/ النيص 
.]TDD[ 711( لبكماوللصميبلكتاا

مدار  عىل حاملتاضات املمرخط  
 أو3000-263 602-ساعة:    24

 1-800-624-3879 .
www.MercyCareAZ.org 

 Coffey Communications, Inc. © 2020
ظة.محفوق الحقوجميع  
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