
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

  
 

 

تهمنا 
 صحتك

2021خريف/شتاء 

انزنفلوسم اإللقد بدأ مو
بكص لخااانزنفلوإلاحلقاعىل  للحصواتنس  ال 
ينترش نأميكن  تنفيس ضمرانزنفلواإل

وأالعطس  وأالسعال  طريق عن لةبسهو
خفيفة انزنفلواإلن تكوًاحيانأم. بالكالحتى  

لخودإىل  ديتؤوةخطرين تكوقد  لكنها ا ًجد
ت. املوواملستشفى 

ضمعرنت فأمنة، مزحالة  من ينتعاكنت  ذاإ
ا.نزنفلواإلبسبب  شديد ضمبرصابة اإللخطر  

صابةاإللتجنب  بها القيام ميكنك شياءاألبعض  
سم:املوهذا  انزنفلوباإل

فضلأهو  انزنفلواإلح لقاعىل  لالحصو 1.
ا. نزنفلوباإلصابة اإللتجنب  طريقة 

مريض. شخص  يأمن  ابقرتاالتجنب  2.

املاء.ون بالصابو3. ًاكثرييديك  غسل 

عينيك. و أفمك  وأنفك أملس  تجنب 4.

لتناووم، النومن  كبري قسط عىل لالحصو 5.
النشاط.عىل  الحفاظون ازمتوغذاء  

 Centers for Disease Controlاملصدر:  
and Prevention 

عضاءكتيب األ
عضاء األكتيب  عىل لالحصوميكنك  

خالل  من نتنرتاإلعرب  العام لهذا
www.MercyCareAZ.org/members/ 

completecare-formembers/ 
handbook خدمات مكتب من وأ

ًامجان Mercy Careكة رشيف  عضاءاأل
كةالرشلك  تقدم نأميكن  كام مقابل. ندو

الصحية الخدمات مقدمي دليل من نسخة 
"خدمات مكتب يفتح مقابل. ندوًامجان

الجمعة، إىل ثننياإلمن  للعمل عضاء"األ
،ًمساء 6الساعة إىل اًصباح 7الساعة  من 

أو 3000-263-602قم بالرتصال االميكن و
( النيص  الهاتف قمر1-800-624-3879

TTY[]/ للصم  يبالكتات تصاالاالجهاز
.TDD[])711البكم و

www.MercyCareAZ.org 
MC-1465 

https://www.mercycareaz.org/members/completecare-formembers/handbook
http://www.MercyCareAZ.org
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د ما املقصو
املتكاملة؟عاية بالر

جيحتاالعضو  نأاملتكاملة  عايةالرتعني  
لللحصوفقط  احدةوصحية  خطة إىل 

عضاء ألميكن  الجسم.وبالعقل  العناية عىل 
Mercy Careخدمات عىل لالحصو

خاللنا. من كيةالسلووالبدنية  الصحة 

متكاملة  صحية خدمات قدمنا لقد 
جلاألطويلة  عايةالرمجال  يف عضائناأل

نيعانوالذين  عضاءلألو؛ 2000عام  منذ 
؛2014عام  منذ خطري عقيل ضمرمن  

AHCCCSيف  الكاملة عايةالرعضاء ألو
نيعانوالذين  عضائناألو؛ 2018عام  منذ 
؛2019عام  منذ النمو يف عاقاتإمن  

التابعة الشاملة الصحة خطة عضاءألو
مةبسالاملعنية  Mercy Careة دارإل

 (Mercy Care DCS CHP)الطفل  
2021.بريل أ 1منذ 

بتقديم مةملتزMercy Careال تزال  
لللحصوعضائنا ألات الخيارمن  املزيد 
كية السلووالبدنية  الصحية عايةالرعىل  

تاخرتنك أيسعدنا  العافية. عىل الحفاظو
.Mercy Care يألديك  كانت اذإ

عضاءاألبخدمات  تصالاالميكنك  سئلة،أ
من ،مساء6إىل  اصباح 7الساعة  من 

الهاتفقم رعىل  الجمعة، إىل ثننياإل
 3879-624-800-1أو  602-263-3000

تتصاالاالالنيص/جهاز  الهاتف جهاز)
 .711(البكم وللصم  يبالكتا

العقليةعاية الصحية البدنية وز الرالعافية فيام يتجاوالصحة و
التأكد دمجرعىل  العافيةوالصحة  تقترص ال 

ال هيوالطبيب.  اعيدموإىل  الذهاب من 
دوية.األجميع  لتناوعىل  لككذتقترص  
اكبرياردوتلعب  ا يضأاجتامعية  املعوفهناك 

فاهتك.ر يف 

 هذه عىل نيطلقوشخاص األبعض  تسمع قد
للصحة".  جتامعيةاال"املحددات  املالعو

التعليم،  املالعوهذه  بعض تشملو
جتامعي. االالدعم  شبكاتوظيف، التوو

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

الخدمات وظيف التول حومات معلو
ى، واملأوامللبس، والغذاء،  مثل رسية:األ
كنت  ذاإاملساعدة  عىل لالحصوكيفية و


ة بزيارتفضل  يل.املنزالعنف  من ينتعا

www.211arizona.org لصتا أو
.211قم بالر

س وفريفحص  اءجرإاقع موتحديد  ميكنك •
الصحةو(، )HIVيالبرشاملناعي  زالعوًًً

تفضل  ات.املخدرتعاطي  جعالوالعقلية،  
findtreatment.samhsa.govة بزيار

.4727-726-877-1قم بالراتصل  وأ
.Health-e-Arizona التقدم ميكنك  •

فةمعرو أ Medicaidنامجبرإىل  بطلب
وأبتغطية  للتمتع اًلهمؤكنت  ذاإما 
ة بزيارتفضل  ى.خرأخدمات  وأايا مز

www.healthearizonaplus.gov .
 •.Arizona @ Work  لالحصوميكنك

تفضل  ظيفة.وعىل  رالعثويف  مساعدة عىل

www.arizonaatwork.com.ة بزيار

ج إىل بطاقة هوية جديدة؟ تحتاأ
بخدمات فاتصل جديدة، بطاقة إىل جتحتاوبك  الخاصة الهوية بطاقة فقدت قد كنت ذاإ

من للعمل عضاء"األ"خدمات  مكتب ُفتحيإليك.  جديدة بطاقة سالإرميكنهم  عضاء.األ
قمبالرتصال االميكن و،ًمساء 6الساعة إىل اًصباح 7الساعة  من الجمعة، إىل ثننياإل

) أو 602-263-3000 تتصاالاالجهاز  /[]TTYالنيص  الهاتف قمر1-800-624-3879
.TDD[])711البكم وللصم  يبالكتا

العضوية ابةبوعىل  ا ًيضأدة جوموبك  الخاصة Mercy Careتعريف  بطاقة نأكام  
خالل  من ابةالبوإىل  لخوالدتسجيل  ميكنك Mercy Care.بـ  الخاص الالجوتطبيق و

عىل Mercy Careتطبيق تنزيل ميكنك www.MercyCareAZ.org.إىل  نتقالاال
 Android.أو  Appleتطبيق  متاجر 
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https://findtreatment.samhsa.gov/
https://www.healthearizonaplus.gov/Login/Default
https://arizonaatwork.com/
htttp://www.MercyCareAZ
http://www.211arizona.org
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ابات الناجمة عن تعاطي ضطرج االدوية لعالاستخدام األ
نيةفيودمان املسكنات األات/إاملخدر

؟ MATعن  سمعت هل 
دويةاألمبساعدة  جالعالإىل  MATاختصار  مزير

 .(medication-assisted treatment) 
استخدام  عىل يينطوجي عالب سلوأهو و

مثل  كية،السلوجات العالواملعتمدة  دويةاأل
عن  الناجمة اباتضطراالج لعالة، راملشو

ات.املخدرتعاطي 

املسكنات تعاطي شخاصاأليسء يعندما   ُ
تصبح وأجسادهم أتدمنها  نأميكن  نية،فيواأل

مسكنات  يأهناك  تكن مل ذاإما أعليها.  معتمدة 
اض عربأن ويشعرفقد  جسادهم،أيف  نيةفيوأ

نأميكن ونية. فيواألاملسكنات  من نسحاباال
نية فيواألاملسكنات  من نسحاباالاض عرأتشمل  

القيء، والغثيان، والبطن،  يف تقلصاتوسهال، اإل
امللحة غباتالرزيادة والقلب،  رضبات عةرسو

لها. تناويف  

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

ميةيوب حبوشكل  يف لهوتناميكن  ،نيكسولرتلناا •
اذإ .مختلفةيقة بطريعمل  هوو،يةشهرحقن  وأ

طيتعايف أ بدونيكسولرتلناالويتنالشخص انكا
نيكسولرتلناانفإ،ىخرأةمرنية فيوألاتملسكناا

.ئةملهداتاثريلتأاو"ءنتشاالا"تاثريتأيحجب  

ك ن يساعددوية ميكن أج مبساعدة األالعال

دويةاألمبساعدة  جالعالمع  قتكعالن ستكو
عايتك،رمن  اًءجزصفه 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

ًَّ
نية.فيواألاملسكنات  دمانإج لعالا ًمختلفا ًنامجبر
دويةاألمبساعدة  جالعاللتقديم  نمستعدوهم و

كيساعدكيف  لك اضحويون أميكنهم  كام لك. 
طريق  يف البدء عىل دويةاألمبساعدة  جالعال
العافية. والصحة، ويف، التعا

ة بزيارتفضل  منك، ببالقراقع موعىل  رللعثو

35مع  ادعقو Mercy Careكة رشعت قو

.DoYouKnowMAT.com

يأو أدوية، األمبساعدة  جبالعالصلك سنوكام  
دنوا،  ًمستعدتصبح  حتى يناسبك. دعم وأج عال

مانكم. أعىل  كحباؤأونت أتحافظ  نأ

استخدامها،  عادةإو أبر اإلكة مشارعدم  يجب •
دوية. األخلط  عدمو

كنت  ذاإطبية  عايةرعىل  لالحصويجب  •
ا(.ًعقليو أًا)جسديعك بتوتشعر 


نية فيوائدة من املسكنات األعة زل شخص ما جرذا تناوات التالية إكر الخطوتذ
 (.911قم تصال لطلب املساعدة )اتصل بالراال 1.ة الخطو

ائدة من عات الزمات تحذيرية للجري عالالتحقق من أ 2.ة الخطو
نية: فيواملسكنات األ

ه. صدرعظمة  كبفرو أمبناداته  ما شخص يقاظإميكن  ال •
اختناق  تصوصدار إو أالقلب،  دقات بطء وأالتنفس،  ضعف •

ت(.املوجة )حرش
اين. جوراألو أق رزاألن اللوإىل  صابعاألظافر أو أالشفاه  نلول تحو •
لغاية. لالعني  بؤبؤ صغر •

دعم تنفس الشخص.  3.ة الخطو
الفم نعاش)إنعايش اإلالتنفس  نيكوفقد  كسجني،األافر يتومل  ذاإ •

ا. جدال فعاالفم(  إىل 

ل املساعدة. صوثناء انتظار واقبة يف أاملر 4.ة الخطو
.جلةلعااةعدملساالصووحتى  تنفسهولشخص ابةستجااقبةامريجب  •

ثري اء ميكنه عكس تأهو دون، وكسوعطاء الشخص نالوإ 5.ة الخطو
ن يف مجتمعك من كسول عىل النالوميكنك الحصوائدة. وعة الزالجر

تصال ن مقابل باالا دومجان Sonoran Prevention Worksكز مر
 .7086-442-480قم سالة نصية إىل الرسال رو إرأ
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ات الحملالبقاء بصحة جيدة بني فرت
الحمل. اتفرتبني  الصحة عىل الحفاظ املهم من 

التفكري يف غبنيترفقد  ًا،خرمؤبطفل  ِقتزُرذا إ
دات. الالوبني  املباعدة يف 

بني الفاصلة ةالفرتهي  داتالالوبني  املباعدةو
الجيد من دة،الالوبعد  خر.اآلالحمل والحمل  

الحمل قبل قلاألعىل  ًاشهر 18ملدة  نتظاراال
إىل ًاشهر 18ملدة  نتظاراالدي يؤقد  التايل. 
انخفاض  وأمبترس  طفل نجابإخطر  تقليل 

طفالاألض يتعرقد  دة.الالوعند  دلواملون زو
و أدة الالوعند  نزالوانخفاض  من نيعانوالذين  

مثل  ى،خرأصحية  ملشاكل نواملبترسطفال األ
البرص.والسمع  يف ضعف وأالنمو  خرتأو أبو الر

لك ا ًمفيدًامرأدات الالوبني  املباعدة ُعدت
لطفلك. وك لجسدو

ر يجب القيام بها قبل الحملموتسعة أِإليك

.ِطفلكنجاب إقت لوالتخطيط  1.

حتى النسل تحديد سائلواستخدمي  2.
للحمل. تستعدي  

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

م. يوكل 

وأل الكحوترشبني  وأخنني تدِكنتذا إ 4.
عىل فاحصيل ات،املخدراستخدام  تسيئني 

خني. التدعن  عقالاإليف  مساعدة 

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 Birthاملصادر:  
Outcomes,” سسة الصادر عن مؤMarch 

of Dimes; “9 Things to Do Before 
Getting Pregnant,” سسة الصادر عن مؤ

March of Dimes 

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 
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 D: للعناية الطبية - القسم )Medicare( نامج ميديكريبر
ائك بالطريقة الصحيحةل دوتناو

جيدة بصحة تنعم نأيف  Mercy Careغب تر
من  بالحياة. عستمتااالميكنك  حتى مكاناإلقدر  

صحتك عىل الحفاظ من متكنك التي قالطرهم أ
طبيبك  لك صفهاوكام  دويتكأل تناوهي  

املحدد. قتالويف  خذهاأو

ىض املركان  ذاإما  صفلواملستخدم  املصطلح 
هو  الصحيحة بالطريقة دويتهمأن خذويأ

مهم دويةباألام االلتزدوية". باألام "االلتز
ال التي اضمراألمن  العديد هناكولصحتك.  

تشمل نأميكن وم. يوكل  السيئة هاثارآتظهر  
الدم  ضغط عتفااروي السكرداء  اضمراألهذه  

"تشعر"  ال نكأمبا  ها.غريول وليسرتالكوع تفاارو
نيكوفقد  قت،الوال طواض مراألهذه  اتثريبتأ

دويتك. أل تناوكر تذالصعب  من 

فيام ييل بعض النصائح ملساعدتك:
م،يوكل  تهزياركر تتذمكان  يف دويتكأضع  •

سنان. األشاة لفرة راملجاوانة الخزمثل  
•
هاكرتذالسهل  من نيكوعندما  دويتكأل تناو

لتناواجعل  محدد. قتبوطبيبك  كيخربمل  ما 
مي.اليوتينك ورمن  اءجزدويتك أ

علبة  عىل اكتبواء الدوب لحبوعلبة  استخدم •
دويتك.أفيه  خذتأالذي  قتالواء الدو

اًنيوإلكرتًاجهازو أمنبه  ساعة استخدم •
دويتك. أخذ بأك كريلتذيك( ذهاتف  حي،)لو

صدقاء األحد أو أالعائلة  ادفرأحد أمن  اطلب •
دويتك.أل بتناوك كريتذبني املقر

ًا.دامئطفال األل متناوعن  بعيدة دويتكأاجعل  
التي  دويةاألن بشأسئلة أي ألديك  كانت ذاإ

الصيديل. وأطبيبك  لفاسألها، تتناو

ساءة إحتيال وغ عن االبالاإل
ستخدام اال

ساءةإوحتيال اال Mercy Careتعترب
الحامية ليةومسؤتقع  ًا.خطريًامرأستخدام اال

عاتق عىل ستخداماالساءة إوحتيال االمن  
و أاحتيال  ثحدويف  تشتبه كنت ذاإالجميع.  

Mercy Careايامبزمتعلقة  استخدام ساءةإ
بإحدى  عنها غبالاإلميكنك  بك، الخاصة 

دناه: أة ركواملذق الطر
Mercyلـ  الساخن بالخط اتصل • Care 

حتيال: االت حاالعن  غباللإل
.1-800-810-6544 

تكلفة  للشمونا وأريز"نظام  بـ اتصل •
غباللإل.(AHCCCS)"الصحية  عايةالر

 أو 4193-417-602حتيال:االعن  
.1-888-487-6686 

حتيال االعن  غبالاإلج ذمنواستخدم  •
عىل ح املتاستخدام االساءة إو

www.MercyCareAZ.org أو 
www.azahcccs.gov/fraud/ 

reportfraud. قدر أكرب بتضمني قم
نإحتى  حظة:مالمات. املعلومن  ممكن 
الخاصة تصالاالمات معلوفري بتوقمت  

رسيتها. عىل  الحفاظ فسيتم بك، 

خدمات اللغة 
رية الفوجمة الرتو

Mercy Careنامجلربميكن 
جممرتعىل  لالحصويف  مساعدتك 

ة؛شاراإلللغة  جممرتو أالهاتف  عرب 
عايةالرات زيارثناء أيف  ملساعدتك 
ذاإمقابل.  ندوذلك والصحية،  

بلغتك،  املساعدة إىل بحاجة كنت 
نين ماعم أو تصت أنا كذأو إ

مبكتب فاتصل السمع، يف تمشكال
جم مرتلطلب  عضاءاألخدمات  

 أو 3000-263-602قم الرعىل 
800-624-3879-( الهاتف  قمر1

تتصاالاالجهاز  /[]TTYالنيص 

ً

(.TDD[]711البكم وللصم  يبالكتا

5 
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كية مات الصحة السلواملساعدة يف أز
بخط  تصالاال Mercy Careعضاء أمكان بإ
24مدار  عىل حاملتاكية السلوالصحة  ماتأز

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

ييل: فيام  مساعدتك ماتزاألخط  ادفرأمكان بإ
املجتمع يف  معك مقابلة اءجرإ •
من آمكان  إىل كsاصطحاب •
عاية للرك دارموتحديد  يف مساعدتك •
ة استشاراء جرإلتيب الرتيف  مساعدتك •
اقف املومع  للتعامل اتخيارتقديم  •

ىخراألئة الطار

ضكتعرحال  يف 911قم بالرًادامئاتصل و
حياتك. تهدد  اقفملو

شخاصاألحد ذا كنت يف حاجة إىل التحدث ألإو

عىل  Warm Lineالساخن  بالخط اتصل 
ن متخصصوالدعم  خط يدير .602-347-1100

عىل ناجدومتوهم وان، قراألدعم  يف نمعتمدو
ع. سبواأليام أال طوساعة  24مدار  

ة رساألاد وفرن األومكتبك لشؤ
ةرساألواد فراألن ولشؤMercy Careمكتب  يعمل

(OIFA) املصابني شخاصلألالصحة ويف التعاتعزيز  عىل
بالصحة يتعلق فيام وأ(SMI)خطري  عقيل ضمبر

.(GMH/SU)ات املخدرالعامة/تعاطي  العقلية 
يف طفالاألوالتنموية  عاقاتاإلي ذوعضاء األويدعم  

عات مجمووالقادة  مع ويعمل الطفل. عايةرنظام  
نامج. الربات ارقرتخاذ الر الجمهوورس األوان قراأل

يفالتعان بأ Mercy Careلـ  تابعالOIFAفريق  منيؤ
جل:أمن  همرسأوعضائنا أمع  نعمل للجميع. ممكن 

من جالعالالتامس  عىل شخاصاألمساعدة  •
العقلية. اض مراأل

تجاه  ءبالسور الشعوإىل  نيحتاجوال  نهمبأمهم عالإ •
املساعدة. عىل  لالحصو

احتياجاتهم  اعيترخدمات  تقديم •
اللغوية. والثقافية 

هم. رسأوعضاء لألالدعم والتدريب  فريتو •
ة رساألدعم وان قراألدعم  عن ماتمعلوتقديم  •

نيتلقوالذين  شخاصاأللجميع  متاحة نتكو
هم. رسأوالخدمات  

ف مخاولديك  وأمساعدة  إىل بحاجة كنت ذاإ
عىل بنا تصالاالفيمكنك  عايتك،رن بشأ

OIFATeam@MercyCareAZ.org.  ا ًيضأميكنك
اد فراألن وشؤملكاتب  ناوأريزبشبكة  اتصال عىل البقاء 

/www.azahcccs.govة زيارخالل  من ةرساألو
 .ahcccs/healthcareadvocacy/oifa.html
	

تهمنا" "صحتك ةنرشرَشُنت
نامجبرعضاء أجل أمن  

.Mercy Care من اًاعتبار
قعنامو، 2021غسطس أ 2

E. Cotton 4500هو:  الجديد 
Center Blvd., Phoenix, 

.AZ 85040

عليها املتعاقد الخدمات لَّومُت
"نظام  مع ممربعقد  جبمبو

عايةالرتكلفة  للشمونا وأريز
.(AHCCCS)"الصحية 

عامة صحية ماتمعلوهذه  
مقدم ةاستشارعن  غنيتال   ُ
عايةالرو أبك،  الخاص عايةالر

صاحرمنه.  عليها تحصل التي 
مقدم من تطلب نأعىل  ًدامئا

إليه جتحتامبا  كخبارإعاية الر
صحية. عاية رمن  

Aetna Medicaidكة رشىل تتو
Administrators, LLC ،

،Aetnaعة مجموت كارشى حدإ
Mercy.جامنربةدارإ Care

عضاء أخدمات  مبكتب اتصل 
من Mercy Careنامج بر
الساعة من الجمعة، إىل ثننياإل
عىل ،ًمساء 6حتى اًصباح 7

 أو 3000-263-602قم الر
( م رق1-800-624-3879

جهاز/[]TTYالنيص  الهاتف
للصم  يبالكتات تصاالاال
ط. خ TDD[])711البكم و

24مدار  عىل حاملتاضات املمر
 أو 3000-263-602ساعة:  

.1-800-624-3879 
www.MercyCareAZ.org
.Coffey Communications, Inc © 2021

ظة. محفوق الحقوجميع  
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Nondiscrimination Notice 

Mercy Care complies with applicable federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, 
color, national origin, age, disability or sex. Mercy Care does not exclude people or treat them differently 
because of race, color, national origin, age, disability or sex. 

Mercy Care: 

•  Provides  no-cost  aids  and  services  to  people  with  
disabilities  to  communicate effectively with us, such as: 
o Qualified sign language interpreters 
o  Written information in other formats (large print, audio,  
accessible electronic formats, other formats) 

•  Provides  no-cost  language  services  to  people  whose 
primary  language  is not English, such as: 
o Qualified interpreters 
o Information written in other languages 

If you need a qualified interpreter, written information in other formats, 
translation or other services, call the number on your ID card or 
1-800-385-4104 (TTY: 711). 

If you believe that Mercy Care has failed to provide these services or discriminated in another way on 
the basis of race, color, national origin, age, disability or sex, you can file a grievance with our Civil Rights 
Coordinator at: 

Address: Attn: Civil Rights Coordinator 
4500 East Cotton Center Boulevard 
Phoenix, AZ 85040 

Telephone:  1-888-234-7358 (TTY 711) 
Email: MedicaidCRCoordinator@mercycareaz.org 

You can file a grievance in person or by mail or email. If you need help filing a grievance, our Civil Rights 
Coordinator is available to help you. 

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, 
Office for Civil Rights electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at: U.S. Department of Health and 
Human Services, 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building, Washington, D.C. 20201, 
1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD). 

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 
MC-1449 

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
mailto:MedicaidCRCoordinator@mercycareaz.org


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). 

NAVAJO: D77 BAA AK0N7N7ZIN: D77 bee y1ni[ti’go, saad bee 1k1’1n7da’awo’d66’, t’11 jiik’eh, 47 
n1 h0l=. Ninaaltsoos nit[‘iz7 bee n44hozin7g77 bine’d66’ b44sh bee hane’7 bik1’7g77 bee hod7ilnih 
doodago 1-800-385-4104 (TTY: 711) h0lne’ doolee[. 

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). 

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。 

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). 

86.03.322.1-AZ
 

Multi-language Interpreter Services 
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