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4500 E. Cotton Center Blvd. 
Phoenix, AZ 85040 

 Mercy Care اءضأع تمابخد تصلا
إىلًاصباح 7 الساعةمن الجمعة، إىل االثنين من 


.مساء 6 الساعةً
602-263-3000  3879-624-800-1أوTTY( 711)
 


.ةللحياددة همالف واقمالفي  911قم لراعىل تصل ا 

قع لمواإىل نتقل اي، رونتكإليد برة الرسال إلرس

www.MercyCareAZ.org ،معنال واصت"ر تواخ( "Contact Us :) 

 واالستئنافات التظلمات
 5794-386-866-1أو  1719602-586-:الهاتف
 2300-351-602:الفاكس


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

MercyCareAZ@ عىل تابعنا


لشخصيةاتمالمعلوا
_______________________________________________________________:بيالخاصة  )ID( التعريفبطاقة م رق

_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

:بيالخاص  )PCP( األوليةعاية الرطبيب 

 :بيالخاص  PCP هاتفم رق

:صيدليتي

:صيدليتيهاتف م رق

:صيدليتيعنوان 

:لتيحاير مدماس

:لتيحاير مدتف هام رق

اإللكتروني الموقع خالل من نسخة تحميل /االطالعيمكنك  .حالتكمدير من هذا األعضاء كتيب من نسخة استالم عليك 

www.MercyCareAZ.org.  قمالرعىل األعضاء بخدمات االتصال خالل من البريد عبر إليك نسخة إرسال طلب ا ًأيضيمكنك

-263-3000602  3879-624-800-1أو(711)TTY  ، ًمساء 6 الساعةحتى ا ًصباح 7 الساعةمن الجمعة، إىل االثنين من.

 2022. أكتوبر/األول تشرين : 1الكتيب اجعةمر تاريخ

االتحاديةوالقوانين الدولة قوانين ،  Mercy Careتتبع  AHCCCS. معم المبرالعقد بموجب بالتغطية المشمولة الخدمات ل َّموت ُ

محل تحل أال ويجب عامة، صحية معلومات سوى ليست المعلومات هذه  AHCCCS. معم المبرالعقد بموجب بها المعمول 

.الصحيةعاية للراحتياجاتك عن الخدمة مقدم ا ًدائماسأل  .الخدمةمقدم من عليها تحصل التي عاية الرأو ة االستشار

االجتماعي ضمانك م رقتوفير منك ويطلب  Medicare نامجبرأو  Mercy Careلدى يعمل شخص أي معك يتواصل لن 

أو  Mercy Careلدى يعمل بأنه يدعي شخص من هاتفية مكالمة تلقيت إذا  .اإلطالقعىل  Medicare فيمعلوماتك أو 

Medicare ، انتقل  .نتاإلنترعبر األمر عن أبلغ أو األعضاء بخدمات واتصل الخط أغلق  .نفسكعن معلومات أي له تقدم فال

 " )Fraud and Abuse(.واإلساءةاالحتيال "واختر  www.MercyCareAZ.orgالموقع إىل 

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

3 مقدمة ............................................................................................................................................................. 
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.................................................................................................................. 


Mercy Careخطة في بكم ا ًحبمر 3
3بكالخاصة األعضاء ومواد األعضاء كتيب 
3اإللكتروني Mercy Care موقع

4االتصال جهات حول مهمة معلومات 
5العمل ساعات بعد عاية الرعىل الحصول 
5السلوكية الصحة مات أزخدمات عىل الحصول كيفية 
8األفيونيةالمواد عن والمعلومات ات المخدرتعاطي اب اضطرخدمات علي الحصول كيفية 

8ا ثقافيالمختصة الخدمات  ً

9البديلة والصيغ الفورية والترجمة اللغة خدمات 
10التمييزعدم إشعار 
11اللغاتمتعددة الفورية الترجمة خدمات 

13الخدمات مقدمي دليل [
Mercy Care 13عن نبذة 
13الخدماتمقدمي حول 
ID(14(العضو تعريف بطاقة 

15كعضومسؤولياتك 
15عنوانهاأو ة األسرحجم في ات تغييرعن اإلبالغ 
16الخدمات منطقة خارج التغطية 
AEC( 16(السنوي التسجيل اختيار 
16الصحية الخطة في ات التغيير
17عايتك رفي واألصدقاء العائلة اك إشر

17الخدمات قدمي ُمأو الصحية الخطط بتغيير قمت إذا عاية الرانتقال 
18 الخدمات عن معلومات
18الحاالتة إدارخدمات 
19عاية الرأنواع 

20(التوصيالت)النقل خدمات 
21المجانية الذكي الهاتف خدمات 
LTSS( 22(األمد طويلة والخدمات الدعم عمليات في بالتغطية المشمولة ايا والمزالطبية الخدمات 
24التجريبيةوالعالجات الخدمات 
24أكبرأو ا ًعام 21 بعمرلألعضاء  :والمستثناةالمحدودة ايا المز/الخدمات
26الحرجة الحاالت عاية رخدمات 
26المنح أموال بموجب المغطاة الخدمات 
27والمجتمعية لية المنزالخدمات 
28البديلةالعيش أماكن 

29التمريضدار عاية ر
29(االحتضارعند عاية الر)عاية للرالمسبق التخطيط 
30اإلحاالت
31األمريكيين الهنود من لألعضاء معلومات 
PCP(31(أولية عاية رمقدم عىل الحصول كيفية 
33المواعيدوفر َلتمنية الزالجداول 

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

1.ًمساء 6 حتىا ًصباح 7 الساعةمن الجمعة، إىل االثنين من 

http://www.MercyCareAZ.org
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34(العافيةفحوص )التفقدية ات الزيار ........................................................................................................... 
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34النساءخدمات 
35السليمةللمرأة الوقائية عاية الر

36(لألطفالالتفقدية ات بالزيارشبيهة )األطفال EPSDT/خدمات 
39األمومةخدمات 
HIV(43(البشرية المناعة نقص فيروس فحص 
43ة األسرتنظيم خدمات 
44باألسنان العناية خدمات 
45الصيدليات خدمات 

47الحصري األدوية واصف نامج بر
DME( 48(ة المعمرالطبية المعدات 
SMI( 48(خطير عقلي مرض تصنيف في للدخول  )SMI( ةالخطيرالعقلية اض األمرإحالة عملية 
48السلوكية الصحة خدمات 
53التخصصات متعددة التخصصية العيادات 
CRS( 54(األطفال تأهيل إعادة خدمات 
55األعضاء مجالس 
56 مهمة معلومات

56المسبقة التصاريح 
57الخدماتمقدمي بين من االختيار حرية 
57التكاليفتقاسم 
58الخدمات مقابل فواتير تلقي 
58آخرصحي تأمين 
59المخصومة والمبالغ ك، المشتروالتأمين ، Medicareلـ كية التشارالمبالغ 
59األدوية مقابل الدفع  :دوجةالمزاألهلية ذوو األعضاء 
59التصاريح 
61واالستئنافات التظلمات 
68الخصوصية بممارسات المتعلقة الصحية الخطة ات إشعار

69ومسؤولياتكحقوقك 
72لألطباءالتحفيزية الخطط 
73المعاملةوإساءة والهدر االحتيال 
73التبغ تعاطي عن اإلقالع 
74الصحية عايتك ربشأن ات ارقر

75الشائعة األسئلة 
76 دالموار
76المجتمعد موار

92المجانية اللقاحات /التطعيمعيادات 
96األهليةد موارفقدت إذا 

99التكلفةمنخفضة األسنان عاية رخدمات 
100الدفاع
Arizona 102والية في  )ALTCS( األجلطويلة عاية والرالدعم مرضى عن الدفاع هيئة 
105األسريالعنف د موار

106التعريفات 
110األمومة عاية رخدمات تعريفات 

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

.ًمساء 6 حتىا ًصباح 7 الساعةمن الجمعة، إىل االثنين من  2

http://www.MercyCareAZ.org


          
      

   
                 

            
          

     
       

     
       
      
    
   
    
      

                  
              

                   
    

   
              

            
           

            
         

   
          

       
       

    
   

 
     

       
          

          
      

        
     

       
        

 


مة لمقدا

 Mercy Care خطة في بكم اًحبمر
عضو د مجرمن أكثر أنت لنا، بالنسبة  .بعائالتهمالخاصة الخطة لتكون  Mercy Care خطةفي ثقتهم أعضاؤنا وضع ، 1985منذ 

يعملون جميعهم والمستشفيات، واألطباء، ، Mercy Careالصحية عاية الرخطة  .تناأسرضمن عضو أنت  Mercy Care. في

 .بهنقوم ما فهي  – اسمنامن جزء د مجرمن أكثر هي  ”عايةالر. “أجلكمن 

 بك الخاصة األعضاء ومواد األعضاء كتيب
 :يليما عىل ف التعريمكنك الكتيب هذا في 

اًعضوبصفتك ومسؤولياتك حقوقك  •

وعقلية جسدية صحية عاية رعىل الحصول كيفية  •

المواعيد بخصوص المساعدة عىل الحصول كيفية  •

جيدة بصحة لتبقى نصائح  •

بالتغطية المشمولة الخدمات  •

بالتغطية المشمولة غير الخدمات  •

الكتيب هذا قي المستخدمة المصطلحات تعريف  •

من الطلب عند  )MP3( قميرصوتي ملف أو مضغوط قرص عىل أو كبير بخط مطبوعة بحروف لألعضاء الكتيب هذا يتوفر 

من مطبوعة نسخة عىل الحصول ويمكنك  )3879 .)TTY 711-624-800-1أو  3000-263-602قم الرعىل األعضاء خدمات 
ً عبرالكتيب اءة قرا ًأيضيمكنك  .األمرزم لإذا كاملة صفحة مكبر لك نرسل أن يمكننا  .مجانااإللكتروني البريد عبر الكتيب هذا 

 .www.MercyCareAZ.orgابط الرخالل من نت اإلنتر

 إلكترونية بصيغة األعضاء مواد
الخدمات مقدمي ودليل األعضاء كتيب ذلك في بما  .إلكترونيبتنسيق ة متوفر Mercy Care أعضاءمعلومات مواد كل 

عىل اإللكتروني موقعنا عىل عليها العثور ويمكنك  .الكثيرذلك وغير اإلخبارية ات والنشر

www.mercycareaz.org.  ناإخبارفيرجى اإللكترونية، التنسيقات تلك عىل الحصول وتفضل ا ًمطبوعا ًمستندتلقيت إذا.
وطلب  )3879 )TTY 711-624-800-1أو  3000-263-602المجاني قم الرعىل  Mercy Care أعضاءبخدمات االتصال يمكنك 

ً .المثاإللكتروني البريد عبر لك، المعلومات من إلكترونية نسخة إرسال 

 بالبريد األعضاء مواد إرسال
فيمكنك اإللكتروني، البريد أو نت باإلنتراتصال لديك يكن لم إذا 

يمكنك . ًامجانالبريد عبر المواد عىل الحصول 

أو  3000602-263-قم الرعىل األعضاء بخدمات االتصال 

1-800-624-3879 )TTY 711(  وطلب

 .إليكبالبريد المواد إرسال 

 اإللكتروني Mercy Care موقع
 .www.MercyCareAZ.orgعىل اإللكتروني موقعنا ة بزيارتفضل 
 Mercy Care. عنال معلوماتأحدث عىل الحصول يمكنك حيث 

العاجلة عاية للركز مرأو صيدلية، أو طبيب، عن البحث وتستطيع 

بالقربمستشفى أو عد بعن الصحية عاية الرخدمات مقدم أو  ُ

واإلسبانية اإلنجليزية باللغات اإللكتروني الموقع يتوفر  .منك

عىل ار االستمرمع اضغط والخط، الشاشة حجم لتكبير  .والعربية

حجم لتصغير  “+”. المفتاحعىل الضغط مع  ”control“مفتاح 

الضغط مع  ”control“مفتاح عىل ار االستمرمع اضغط الشاشة، 

اءة قرامج برمع متوافق اإللكتروني موقعنا إن  “-”. المفتاحعىل 

 .المعروفةالشاشة 
 www.MercyCareAZ.org 

 TTY/TDD( 711)3879-624-800-1أو  3000-263-602قم الرعىل األعضاء خدمات تتوفر 
.ًمساء 6 حتىا صباح 7 الساعةمن الجمعة، إىل االثنين من  ً3

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


 
          

      

 
             

              
    

       
       
      
     
      
         

 
    

 
                 

               
         

 
             

               
               

               
        

 
                   

                 
          

 

       

  
 

   
               

             
               

     

  
               

         


اإللكترونية Mercy Care بوابة 

www.MercyCareAZ.orgإىل نتقل ا .ةناآلمنية ولكترإلابتنا ابوالل خمن بصحتك لمتعلقة ات مالمعلواعىل ل لحصوانك مكابإ 

.للتسجيلت لتعليمااتبع فا، رةمألول ة واببالم تستخدكنت إذا  .لصفحةاىل أعفي  Mercy Care Web Portalط براعىل ر قوان 

.ةواببالدام ختاسيمكنك ثم نوم 


:يمكنكبك، الخاص اآلمن الدخول تسجيل خالل من  
جديدة عضو تعريف بطاقة عىل الحصول طلب  •

بك الخاصة  )ID( العضوتعريف بطاقة عىل االطالع  •

مطالبة حالة عن البحث  •
ّ قمعلتصريح حالة من التحقق  •

لك تعيينه تم الذي  )PCP( األوليةعاية الرمقدم عن البحث  •

 االتصال جهات حول مهمة معلومات
 Mercy Care أعضاء خدمات
المواعيد إىل النقل وسائل تيب وترطبيب، عىل العثور في ومساعدتك ايا، بالمزالمتعلقة األسئلة عن اإلجابة للممثلين يمكن 

الجمعة، إىل االثنين من لمساعدتك متاحة األعضاء خدمات  .الصحيةعاية الرخدمات عىل الحصول في ومساعدتك الطبية 

)3879.)TTY 711-624-800-1أو  3000-263-602قم الرعىل ًمساء 6 حتىا ًصباح 7 الساعةمن 

 الطبية ةاإلدار
حصول لضمان المناسبة الخدمات استخدام في الخدمات ومقدمي األعضاء  Mercy Care لدىالطبية ة اإلدارنامج بريساعد 

حتى لألعضاء المقدمة عاية الروتنسيق اجعة بمرالطبية ة اإلدارتقوم  .جيدةبصحة والتمتع الصحية عاية الرعىل األعضاء 

بتقديم تتكفل وهي  .الحاجةحسب جديدة عمليات الطبية ة اإلدارتطور كما  .صحتهملتحسين المناسب العالج عىل يحصلوا 

أو  3000-263-602قم الرعىل األعضاء بخدمات االتصال يمكنك  .وآمنةوفعالة، المناسب، الوقت في الجودة عالية عاية ر

1-800-624-3879 )TTY 711(  الطبيةة اإلدارمن شخص مع التحدث وطلب. 

 واالستئنافات التظلمات
قد أو  .استئنافطلب تقديم لك فيحق السلبية، المنافع تحديد إشعار خطاب في الموضح نا ارقرمع تتفق ال كنت إذا 

التظلماتلفريق مكن ي .سيئةبطريقة عاملك قد العيادة موظفي أحد أن تشعر أو طبيب بخصوص مخاوف لديك تكون  ُ

لمزيدالكتيب هذا في  ”األعضاءتظلمات ”و ”االستئنافات“قسمي عىل االطالع رجى ي .المساعدةتقديم واالستئنافات  ُ

.المعلوماتمن 

.ًمساء 5 حتىًاصباح 8 الساعةمن الجمعة، إىل االثنين من 
602-586-1719  5794-386-866-1أو 

 2308602-351-:الفاكس

 )OIFA( ةواألسر اداألفر شؤون مكتب
العقلية الصحة تحديات من يعانون الذين اد لألفروالعافية والمرونة التعافي سبل  )OIFA( ةواألسراد األفرشؤون مكتب يعزز 

والمجتمعاتوالشباب ة ختارُالموالعائالت اد األفرمع اكات شرة واألسراد األفرشؤون مكتب يبني  .اتالمخدروتعاطي 

ار القرصنع عملية في المجتمع وأعضاء ئيسية الرالقيادة مع القائم التعاون إىل باإلضافة والمنظمات 

 .السلوكيةالصحة نظام مستويات جميع عىل 

OIFATeam@MercyCareAZ.org 

 

 

 التمريض خط
أعضاءبخدمات اتصل  .العامةالطبية األسئلة عىل د للرا ًأسبوعيأيام  /7اًيوميساعة  24 مدارعىل تاح ُملدينا التمريض خط 

 Mercy Care  3000-263-602قم الرعىل  3879-624-800-1أو  التمريضبخط الخاص الخيار وحدد. 

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

.ًمساء 6 حتىا ًصباح 7 الساعةمن الجمعة، إىل االثنين من  4 

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


          
      

      
                  

                
                 

                    
                    

    

     
                     
               

                  

               
             

                   
                   

     

  
      
  
    
   
     
  

         

            
              

      
                

                
          

                    
                 
                

  

    
        
       
   
   

 )LTSS( األمد طويلة عايةالر وخدمات الدعم حاالت ةإدار
بمديراالتصال يمكنك  .ةمباشربها أو به فاتصل التالية، المحددة تك زيارقبل حالتك بمدير االتصال إىل بحاجة كنت إذا 

العملبطاقة في موجود حالتك مدير هاتف م رق .ًمساء 5 حتىًاصباح 8 الساعةمن الجمعة، إىل االثنين من ة مباشرحالتك 

حالتكبمدير االتصال عليك  .الكتيبهذا مقدمة في ة المتوفرالمساحة في كتابته ا ًأيضويمكنك  .لككتها ترأو كها ترالتي 

تعرضك في تشك كنت إذا أو ة، مستمرتمريض خدمات يتطلب العامة صحتك في أو التشخيص في تغيير لديك كان إذا 

أعضاءبخدمات اتصل حالتك، مدير اسم ف تعرال أو حالتك بمدير االتصال من تتمكن لم إذا  .استغاللأو إهمال أو إلساءة 

 Mercy Care  3000-263-602قم الرعىل  3879-624-800-1أو. 

 العمل ساعات بعد عايةالر عىل الحصول
عليك يتعين ل زايفال وع، باألسية نهاعطلة في أو لطبيب اادة يعالق إغعند طفلك أو ت أنضت مرإذا وارئ، طالاالت حء ستثنابا

لتك بحالمعني ا PCPبك سيتصل  .طبيبكإىل لتك سارال صإيستستطيع لمسجلة اة اباإلجمة خدالل خن وم .ةدلعياباال صاالت

.ليكإول وصالمن لطبيب اّنيتمكلن وإال،  .بةلمحجوااالت صاالتيقبل تفك هاأن من د ّأكت .تفعلهأن يجب بما ك يخبروك ذلبعد 

خدمة باستخدام صوتية رسالة رك تعليك سيتعين األرجح وعىل  .الليلمنتصف في حتى الخاص  PCP بـاالتصال يمكنك 

 .تفعلهأن يجب بما ك إلخبارالطبيب بك يتصل حتى الوقت بعض ستنتظر ربما  .اآلليد الر

.األسبوعنهاية عطالت في أو المساء في مرضية عاية رإىل بحاجة كنت إذا ا ًأيضالعاجلة عاية الرعيادات تساعدك أن يمكن 
خطر في لست ولكنك القادمين، اليومين خالل أو اليوم خالل عاية رإىل تحتاج عندما العاجلة عاية الرعىل الحصول يمكنك 

 .حياتكفقدان أو دائم لضرر التعرض 

 :المثالسبيل عىل 
الشديد األذن ألم أو الحلق التهاب  •

ا اإلنفلونز •

الشقيقة أو النصفي الصداع  •

الظهر في ألم  •

األدوية رف صإعادة أو طلب  •

المفاصل التواء  •

 .مرضية/عاجلة عايةر عىل للحصول الطوارئ فةغر إىل الذهاب عدم يجب

 .www.MercyCareAZ.orgاإللكتروني الموقع عىل  ”خدمةمقدم عن البحث “أداة باستخدام عاجلة عاية ركز مرإيجاد يمكنك 
.الخدمةمقدم نوع ض من ”العاجلةعاية الرفق مر“د ِّحدثم البريدي، مز والروالوالية المدينة ل ِوأدخالصحية، خطتك اختر 

 السلوكية الصحة ماتأز خدمات عىل الحصول كيفية
الصحة خدمات لمناقشة حالتك بمدير اتصل  .السلوكيةالصحة خدمات عىل للحصول طبيبك من إحالة إىل بحاجة لست 

ما، لموعد توصيلة إىل بحاجة كنت إذا  .الخدماتتلك تلقي في تساعدك \يساعدكوسوف إليها، تحتاج التي السلوكية 

 .الموعدقبل أيام ثالثة عن تقل ال بمدة األعضاء بخدمات فاتصل 

ماتاألزبخط االتصال يمكنك انتحارية، أفكار اودك تركانت إذا أو آخر، ا ًشخصأو نفسك تؤذي قد أنك تعتقد كنت إذا 

للتوترالمسببة األشياء مع التعامل الصعب من وكان هاق باإلرشعرت إذا لدينا مات األزبخط االتصال ا ًأيضيمكنك  .لدينا

لتقديم السنة أيام طوال الساعة، مدار عىل مات األزأوقات في للتدخل ومتخصصون مدربون أشخاص يتوفر  .حياتكفي 

 .والتقييمالدعم خدمات 

 :للوالية والتابعة الوطنية ماتاألز خطوط
 HOPE1-534-844-أو  Arizona 1-844-534-4673 فيالسلوكية بالصحة الخاص مات األزخط  •
 4HOPE)44673( إىل نصية رسالة في HOPE كلمة أرسل •
•Gila River ومجتمعات Ak-Chin 3449-259-800-1:الهندية 
 6432-331-855-1:الهندي Salt/River/Pima/Maricopaمجتمع  •

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

.ًمساء 6 حتىا صباح 7 الساعةمن الجمعة، إىل االثنين من  ً5

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


 
          

      

   
       
   
   
    
  
      
               

  
         

     

                 
       

                 
               

      
       
          

 
  
     

                  
      

   

    
  

  

   

      
  

  

     

     
  

  

   

 Tohono O’odham:1-844-423-8759شعب  •
 Guadalupe480-736-4943؛ Tucson :Pascua Yaqui 520-591-7206قبيلة  •
 White Mountain Apache:928-338-4811قبيلة  •
 Fort McDowell Yavapai:480-461-8888شعب  •
 Tohono O’odham:480-461-8888في  San Lucy منطقةشعب  •
 Navajo:928-551-0508شعب  •
 1 اضغط ،8255-273-800-1:المحاربينقدامى مات أزخط  •
من نوع أي بشأن  741741 قمالر إىل نصية برسالة HOME كلمة أرسل :النصيةللرسائل الوطني مات األزخط  •

 http://www.crisistextline.orgمات؛ األزأنواع 
 8255-273-800-1أو  988 قمالر عىل اتصل :االنتحارمن للحد الوطني الساخن الخط  •

 602-248-TEEN: )8336(اهقينالمر مساعدة اسلةمر أو اتصال خط

أو /وشخص مع الحديث إىل إال يحتاجون ال الذين للمتصلين ان األقردعم  Warm Lineأخصائيو يوفر  :Warm Lines خطوط
 .المجتمعيالدعم خدمات إيجاد في المساعدة إىل يحتاجون 

سلوكية صحية مشكالت مواجهة لهم سبق ممن انك أقرعليها يعمل سرية مجانية هاتفية خدمة هي  Warm Lineخدمة 

 .نفسهابة لتجربارور ماللهم سبق منهم يد لعداألن كية لسلوالصحية ااالت حالمع مل لتعاا Warm Lineظفي لمويمكن  .نفسهمبأ

•
Northern Arizona 5530-404-888-1:ًمساء 10:30 حتى 4:30 الساعةمن ا ًأسبوعي/أيام 7 متاحة
•
 1100-347-602:األسبوعفي أيام  /7ساعة 24 مدارعىل متاحة  Central Arizona/Maricopaمقاطعة  
•
Southern Arizona منالعطالت خالل العمل ساعات )ًمساء 10 حتىًاصباح 8 الساعةمن ا ًأسبوعي/أيام 7 متاحة

(ًمساء 6 حتىًاصباح 8 
 Pima:520-770-9909مقاطعة -
 Yuma:844-733-9912و Santa Cruzو Pinalو La Paz و Greenleeو Grahamو Cochise مقاطعات-

 911. قمالر عىل اتصل ئة،طار طبية حالة لديك كانت إذا

 

 

Maricopa   مقاطعة  في  ماتاألز  دموار
من يكون قد  .الطوارئحاالت عاية لرآخر مكان أو مستشفى أي اختيار يمكنك الطوارئ، حاالت أو مات األزأوقات في 

 :التاليةالطوارئ إعدادات استخدام لك بالنسبة األسهل 

  :العاجلة النفسية عايةالر اكزمر

  كزمر Connections AZ العاجلة النفسية عايةللر )UPC( 
1201 S. 7th Ave. 

Phoenix, AZ 85007 
602‑416‑7600 

RRC( ( التعافي اتبابتكار الخاصة للتعافي الدولية االستجابة كزمر 
 
11361 N. 99th Ave. 

Peoria, AZ 85345 
 2عىل اضغط ، 602‑650‑1212

CPEC( ( المجتمعي النفسي للطب Community Bridges طوارئ كزمر 
 
358 E. Javelina Ave. 

Mesa, AZ 85210 
1‑877‑931‑9142 

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

.ًمساء 6 حتىا ًصباح 7 الساعةمن الجمعة، إىل االثنين من  6 

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


          
      

   

  

   

    
  

  

   

      
  

  

     

   

  

  

   

  

   

  

   

   

        
  

  

   

        
  

  

   

 

    
  

  

   

(CRC ) ماتاألز  الستجابة  Connections AZ  كزمر  
 
2802 E. District St. 
Tucson, AZ 85714 

520-301-2400 

UPC( ( العاجلة النفسية عايةللر Connections AZ كزمر 
 
1201 S. 7th Ave. 

Phoenix, AZ 85007 
602‑416‑7600 

RRC( ( التعافي اتبابتكار الخاصة للتعافي الدولية االستجابة كزمر 
 
11361 N. 99th Ave. 

Peoria, AZ 85345 
 2عىل اضغط ، 602‑650‑1212

ساعة 23 مدار عىل النفسية اقبةالمر

Mind 24/7 
1138 S Higley Rd. 

Mesa, AZ 85206 

2728 N 24th St. 
Phoenix, AZ 85008 

10046 N Metro Pkwy W. 
Phoenix, AZ 85051 

)844( 646-3247 


السموم من التخلص اكزمر


)Central City)CCARC في اإلدمان من للتعافي المجتمعي Community Bridges كزمر 

 

  

 

  

 
 

2770 E. Van Buren St. 
Phoenix, AZ 85008 

1‑877‑931‑9142 

 )East Valley)EVARC في اإلدمان من للتعافي المجتمعي Community Bridges كزمر
560 S. Bellview Rd. 

Mesa, AZ 85204 
1‑877‑931‑9142 

- 24/7الخارجية العيادة

 West Valley في Community Bridges وصول نقطة

 

  
824 N. 99th Ave. 

Avondale, AZ 85323 
1‑877‑931‑9142 

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

.ًمساء 6 حتىا صباح 7 الساعةمن الجمعة، إىل االثنين من  ً7

http://www.MercyCareAZ.org


 
          

      

          
               

                
          

     
             

                 
            

    
 

  

      
 

  

  
 

  

    
 

  

             
              

           
 

  
             

      
     
   
     
 
  
 
         
 
 
    
  
                 

   

 األفيونية اتالعقار عن والمعلومات اتالمخدر تعاطي اباضطر خدمات عىل الحصول كيفية
االتصالمكنك يالتعافي، في جهودك لبدء  .اتالمخدرتعاطي خدمات تلقي لبدء  PCP منإحالة عىل الحصول يتعين ال  ُ

الخدمات،مقدمي عىل العثور في مساعدة إىل احتجت إذا  .موعدلتحديد ًةمباشرالسلوكية الصحية عاية الرخدمات بمقدم 

)3879 .)TTY 711-624-800-1أو  3000-263-602قم الرعىل  Mercy Care أعضاءبخدمات االتصال ا ًأيضفيمكنك 

 24/7 مدار عىل المتاحة الوصول نقاط
 24 األفيونيةات العقارتعاطي معالجة خدمات لتقديم  24/7 مدارعىل متاحة وصول نقاط أربعة  Arizona منطقةفي يوجد 
فياألماكن من العديد في طبية بمساعدة عالجية خدمات وتقدم  .عالجعن يبحثون الذين اد لألفرا ًأسبوعيأيام  7 ا،ًيوميساعة 

(.OBOT)العيادة في األفيونية المواد تعاطي ومعالجة  )OTP( األفيونيةات العقارتعاطي معالجة امج برعليها طلق ويالمجتمع،  ُ

والعافية والتعافي للصحة CODAC كزمر 
 
380 E. Ft. Lowell Road, Tucson, AZ 85705
	

520-202-1786 


East Valley  في اإلدمان من للتعافي Community Bridges كزمر 
560 S. Bellview, Mesa, AZ 85204
	

480-461-1711 

المجتمعية الطبية الخدمات 
 
2806 W. Cactus Road, Phoenix, AZ 85029
	

602-607-4700 


West Clinic  في المكثفة العالج أنظمة 
4136 N. 75th Ave #116 Phoenix, AZ 85033
	

623-247-1234 

 www.MercyCareAZ.org اإللكترونيالموقع إىل االنتقال يمكنك الخدمات، عىل الحصول في للمساعدة بحاجة كنت إذا 
.الخدماتعىل العثور في للمساعد ةاألعضاء بخدمات االتصال ا ًأيضيمكنك  .منطقتكفي الخدمات مقدمي عن للبحث 
الموقع ة زياريمكنك كما  .opioidservicelocator.azahcccs.govالموقع عىل العالج لخدمات بحث أداة  AHCCCS يمتلك

 .www.findtreatment.govاإللكتروني 

اًثقافي المختصة الخدمات

الخاضعةالخدمات تلقي يمكنك  Mercy Care. شبكةفي الموجودين الخدمات مقدمي مع التعامل ا ًدائمعليك يجب 

 :يليعما النظر ف بصربإنصاف والتعامل للتغطية 
التسديد عن المسؤولة الجهة مصدر  	•

الدفع عىل ة القدر 	•

اإلنجليزيةباللغة ث َّالتحدعىل ة القدر 	•

رقِالع 	•

قي العراالنتماء  	•

اللون  	•

 (اإلنجليزيةاللغة في المحدودة الكفاءة ذوي أولئك لتضمين )القومي األصل  	•
الدين  	•

السن  	•

الجسدية أو العقلية اإلعاقة  	•

الجنسي التوجه  	•

عىل القائمة النمطية والمفاهيم الحمل أساس عىل التمييز الحصر، ال المثال سبيل عىل ذلك في بما - الجنس 	•

الجنسية والهوية الجنس أساس 

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

.ًمساء 6 حتىا ًصباح 7 الساعةمن الجمعة، إىل االثنين من  8 

http://www.MercyCareAZ.org
http://www.MercyCareAZ.org
http://opioidservicelocator.azahcccs.gov
http://www.findtreatment.gov
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.مساء 6 حتىاصباح 7 الساعةمن الجمعة، إىل االثنين من 
  

                  
            
                 

                
          

     
     

            
                

      

              
              

       

     
                   

                    
             

             
     

                   
                

                   
           

              
               

                 
        

               
          

               
              

     

               
 

                     
                

                   
        

عليك يسهل صيغة أو بلغة والخلفية الطبية والحالة الخاصة معتقداتك اعي ترجودة ذات طبية خدمات عىل الحصول يمكنك 

يمكنوعالجه منه والوقاية المرض أسباب حول المعتقدات أن نفهم  .مهاوتحترالثقافات جميع  Mercy Care قدرت .فهمها ُ

والفوائد لك المتاحة العالجية ات الخيارأو عاية الرات خيارعن المزيد فة معرفي الحق لديك  .الثقافاتباختالف تختلف أن 

لحالتك مالئمة تكون وبطريقة الفهم في تساعدك بطريقة المعلومات هذه عىل الحصول يمكنك  .اختياركل عيوب أو /و

)3879.)TTY 711-624-800-1أو  3000-263-602قم الرعىل األعضاء بخدمات االتصال رجى ي .الطبية ُ

 البديلة والصيغ الفورية والترجمة اللغة خدمات
 تفهمها وصيغة بلغة المعلومات عىل الحصول
وتنسيق بلغة بالمعلومات تزويدك  Mercy Care أعضاءأو الخدمة مقدم من تطلب أن يجب 

توفير ويتم  .الخدماتمقدمي ودليل هذا األعضاء كتيب فيها بما بديل، بتنسيق المواد تطلب أن يمكنك حيث  .تفهمهما

 .تكلفةأي دون من والتنسيقات المواد تلك 

المساعدة األدوات إىل باإلضافة ، )ASL(األمريكية ة اإلشارلغة مثل متعددة، بلغات المواد عىل الحصول ويمكنك 

أعضاءبخدمات االتصال خالل من ًامجانالمواد هذه طلب مكنك ي .النظربضعف للمصابين المطبوعة والمعلومات  ُ

Mercy Care  3000-263-602قم الرعىل  3879-624-800-1أو.)TTY 711( 

 النظر بضعف المصابين لألعضاء المطبوعة المعلومات
ونماذج ات كاإلشعارأخرى، مواد أي أو هذا األعضاء كتيب عىل الحصول في غب وترالنظر، ضعف من تعاني كنت إذا 

بك الخاص الخدمة مقدم من ذلك طلب يمكنك صوتي، ملف شكل عىل أو ايل بربطريقة أو ة كبيرف بأحرمطبوعة الموافقة 

المواداستالم مكنك ي )3879 .)TTY 711-624-800-1أو  3000-263-602قم الرعىل  Mercy Care أعضاءخدمات خالل من أو  ُ

ًًُ األعضاءكتيب لعرض  www.MercyCareAZ.orgاإللكتروني الموقع ة زيارا أيضمكنك ي .امجانبديل بتنسيق بك الخاصة 

.أخرىبلغات أو ة كبيربحروف ا ًمطبوع

الصحيةعاية الراض ألغراتك لزيارالفيديو عبر أو الموقع في أو الهاتف عبر الفورية الترجمة خدمة عىل الحصول ا ًأيضيمكنك 

خالللدينا اللغوي الخط خالل من فوري بمترجم االتصال بك الخاص  PCP أولالختصاصي ا ًأيضويمكن  .تكلفةأي دون 

من ، Mercy Careأعضاء بخدمات اتصل السمع، في ضعف لديك كان إذا أو لغتك في مساعدة إىل بحاجة كنت إذا  .تكزيار

)38791.)TTY 711-624-800-أو  3000-263-602قم الرعىل ًمساء 6 حتىا ًصباح 7 الساعةمن الجمعة، إىل االثنين 

األقل عىل أيام  3 قبلاالتصال عليك  Mercy Care. أعضاءبخدمات االتصال يمكنك الفورية، الترجمة خدمات عىل للحصول 

معلوماتإىل احتجنا حال في تعريفك بطاقة تجهيز رجى ي .وموقعهووقته، موعدك، تاريخ كة لمشاراستعد  .ةالزيارقبل  ُ

الترجمةخدمات تتوفر  .لكموعد تحديد الممثل من فاطلب موعدك، إىل توصيلة إىل ا ًأيضبحاجة كنت إذا  .منكإضافية 

 .بالتغطيةمشمولة خدمة تلقي عند لألعضاء تكلفة دون الفورية 

جودةأفضل عىل حصولك عىل للحرص وذلك  . ًامجانالعالية الجودة ذات الفورية الترجمة خدمات بتقديم  Mercy Care تتعهد

.اًأيضاالستخدام ة إدارمشكالت لمناقشة الخدمات هذه تتوفر  .تفهمهابطريقة الصحية للخدمات 

ُُ المترجمينجداول اختالف إىل هذا ويرجع  .الخدماتهذه لتقديم حدد مشخص وصول  Mercy Care تضمنأن مكن يال 

Mercy Care تتلقىأن مكن يال الفورية، الترجمة في المساعدة عىل الحصول عىل األعضاء وجميع لمساعدتكم  .الفوريين ُ

.الفوريمترجمك ليكون حدد ُمبشخص طلب 

ًُُُ ليكونحدد مشخص وصول ضمان  Mercy Careتوفر أن مكن يال  .جنسهعىل بناءفوري مترجم طلب مكنك ي

 .الفوريمترجمك 

أوعائلتك، من رد فهو الشخص ألن ذلك يعود قد  .يصلالذي الفوري المترجم مع العمل مكنك يال قد األحيان، بعض في  ُ

.الهاتفعبر لك الفورية الترجمة توفير مكنه ي .اللغةبخط االتصال الخدمة مقدم من اطلب ذلك، حدث إذا  .اًشخصيفك يعر ُ

منالجمعة، إىل االثنين من متاحون  .األعضاءخدمات مع التواصل رجى يالمساعدة، إىل تحتاج أو أسئلة أي لديك كانت إذا  ُ

)3879.)TTY 711-624-800-1أو  3000-263-602قم الرعىل ًمساء 6 حتىا ًصباح 7 الساعة

ًً9
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 التمييز عدم إشعار
أواللون أو العرق أساس عىل المعاملة في ز ِّتميوال بها، المعمول االتحادية المدنية الحقوق بقوانين  Mercy Careم تلتز

عىل معاملتهم في التمييز تمارس ال أو األشخاص  Mercy Careتستبعد ال  .الجنسأو اإلعاقة أو السن أو القومي األصل 

 .الجنسأو اإلعاقة أو السن أو القومي األصل أو اللون أو العرق أساس 

:Mercy Care 
للتواصل اإلعاقة ذوي لألشخاص مجانية وخدمات مساعدات توفر  •

:المثالسبيل عىل فعال، بشكل معنا 
 o  ة اإلشارللغة مؤهلون فوريون مترجمون

o	  ة، كبيرحروف )أخرى بتنسيقات مكتوبة معلومات


إليه، الوصول يمكن إلكتروني وتنسيق صوتية، ومقاطع 


(أخرىوتنسيقات  
اإلنجليزية اللغة تكون ال الذين لألشخاص مجانية لغوية خدمات توفر  •

:المثالسبيل عىل األساسية، لغتهم هي 
 o	  مؤهلونفوريون مترجمون

 o	  أخرى بلغات مكتوبة معلومات

أو أخرى بصيغ مكتوبة معلومات أو مؤهل فوري مترجم إىل بحاجة كنت إذا 

تعريف بطاقة عىل الموجود قم بالراتصل أخرى، خدمات أو ترجمة خدمات 

 .)TTY: 711(4104-385-800-1م رقعىل أو بك الخاصة  )ID( العضو
اللون أو العرق أساس عىل أخرى بطريقة بالتمييز قامت أو الخدمات هذه توفير في تنجح لم  Mercy Care أنتعتقد كنت إذا 

 :عىللدينا المدنية الحقوق منسق إىل تظلم تقديم يمكنك الجنس، أو اإلعاقة أو السن أو القومي األصل أو 

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

Phoenix, AZ 85040 
 )7358)TTY 711-234-888-1:الهاتف
 MedicaidCRCoordinator@MercyCareAZ.org:اإللكترونيالبريد 

فإن عضو، تظلم تقديم في المساعدة إىل بحاجة كنت إذا  .اإللكترونيالبريد أو البريد طريق عن عضو تظلم تقديم يمكنك 

 .لمساعدتكمتاح لدينا المدنية الحقوق منسق 

ً ةاربوزالمدنية الحقوق مكتب إىل المدنية الحقوق بشأن إلكترونية شكوى تقديم ا أيضويمكنك 

عىل المتاحة المدنية، الحقوق مكتب شكاوى بوابة خالل من األمريكية اإلنسانية والخدمات الصحة 

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf  إىلالهاتف أو البريد طريق عن أو: 

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

1-800-537-7697 ،1-800-368-1019 )TDD( 

 http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.htmlعىل متاحة الشكاوى نماذج 

ًً
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 اللغات متعددة فورية ترجمة 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 
Позвоните по номеру, указанному на обратной стороне вашей идентификационной карточки, ٍперевода.

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 

ٍ(.711govorom ili sluhom: 

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

ٍ

ً ً11

ٍ

http://www.MercyCareAZ.org


        
      

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

.مساء 6 حتىا صباح 7 الساعةمن الجمعة، إىل االثنين من  12
  

    
                    

             

              
  

             
                

           
         

      

      
                  

     

             
       

              
                   

     

   
                

             
 

           
                  

              
         

               
               

     

      
               

           

                 
                 

          
     
     
       

                 
       

 المساعدة واألدوات ةاإلشار لغة مترجمو
خدمة جدولة أو مساعدة أدوات توفير لديك الخدمة مقدم من الطلب يمكنك السمع، صعوبة أو الصمم من تعاني كنت إذا 

.لكًامجانالخدمات هذه بك الخاص الخدمة مقدم ويوفر  .احتياجاتكلتلبية ة اإلشارلغة في مترجم 

المساعدة، السمعية ة األجهزأو واألنظمة المكتوبة والمواد الكمبيوتر بواسطة التدوينات السمعية المساعدة أدوات تتضمن 

 .والمفتوحةالمغلقة والتوضيحات 

الفورية، الترجمة لتوفير معتمدون اخصتصاصيون وهم  .فونومحترأكفاء أشخاص هم ة اإلشارللغة الفوريون المترجمون 

المتعلقة والقوانين الفوريين ة اإلشارلغة مترجمي تشمل قائمة عىل الحصول يمكنك  .الصمإىل كية، األميرة اإلشاربلغة عادة 

 ArizonaArizona Commission )والية في السمع وضعاف الصم لجنة ة زياريمكنك  Arizona. فيالفوريين بالمترجمين 
for the Deaf and the Hard of Hearing)  عىلwww.acdhh.org.  602‑542‑3323قم الرعل بهم اتصل أو( فيديوهاتف) ؛

0990‑364‑602)TTY(  800-1‑352‑8161؛(فيديوهات ف)TTY/ 480‑559‑9441؛( فيديوهاتف.) 

 واللغوية الثقافية احتياجاتك يلبون الذين عايةالر مقدمو
مقدم عىل العثور ذلك يتضمن  .لكمناسب خدمات موفر عىل للعثور نت اإلنترعبر عاية الرمقدمي كتيب في البحث يمكنك 

 .لكالمناسبة اللغة يتحدث الذي الخدمة 

اللغة تحديد يمكنك  .الصفحةأعىل في  ”خدمةمقدم عن البحث “عىل والنقر  www.MercyCareAZ.orgإىل االنتقال يمكنك 

 ”.الخدمةمقدم لغة “ضمن الموجودة ات الخيارمن تريدها التي 

فيمساعدتك يمكنهم  )1.)TTY 711‑800‑3879-624أو  602‑3000-263قم الرعىل األعضاء بخدمات االتصال ا ًأيضيمكنك 

خدمات قسم فسيوفر عنها، تبحث التي اللغة يتحدث خدمة مقدم هناك يكن لم إذا  .لغتكيتحدث خدمة مقدم عىل العثور 

.ًامجانلك فورية ترجمة خدمات األعضاء 

 الجسدية اإلعاقات متطلبات تلبية
أعضاءبخدمات االتصال مكنك يا، جسديالمعاقين األعضاء متطلبات يلبي خدمات مقدم عيادة إىل بحاجة كنت إذا  ًُ

 Mercy Care  602‑3000-263قم الرعىل  1‑800‑3879-624أو.)TTY 711(  الخدمة مقدم عىل العثور في مساعدتك يمكنهم

 .لكالمناسب 

 عايةالر ةإدار أو المعقدة الصحية عايةالر تنسيق في مساعدة عىل الحصول كيفية
عىل األعضاء خدمات بقسم االتصال يمكنك عاية، الرة إدارأو المعقدة الصحية عاية الرتنسيق في للمساعدة بحاجة كنت إذا 

يمكن  .لكالمناسب الخدمة مقدم عىل العثور في مساعدتك يمكنهم  )1.)TTY 711‑800‑3879-624أو  602‑3000-263قم الر

.المساعدةمن لمزيد عاية الرة إدارإىل إحالتك ا ًأيضاألعضاء لخدمات 

أنهمأخبروك إذا  Mercy Care. لـالتابعة  )ID( العضوتعريف بطاقة م ِّفقدموعد، في الخدمة مقدم عيادة إىل ذهبت إذا 

3879-624-800-1أو  3000-263-602قم الرعىل ًافوراألعضاء بخدمات االتصال يرجى ، Mercy Careشبكة من ا ًجزءليسوا 
 .)TTY 711(  فعلهعليك يجب بما سيخبرونك. 

 الحوافز بخصوص بنا الخاصة التوكيدية اإلفادة
سياسات لدينا الغاية، هذه ولتحقيق  .إليهاتحتاج التي والخدمات الصحية عاية الرعىل حصولك لضمان جاهدين نسعى 

 .السليمةالصحية عاية الرعىل حصولك لضمان اتباعها لدينا الخدمات مقدمي عىل يجب 

ألي مة الالزالطبية عاية الرخدمات تقديم فضون يرممن هم غيرأو الخدمات مقدمي تعويض عدم عىل سياساتنا وتنص 

أو الصحية عاية الرلمقدمي ندفع فال  ”.التوكيديةاإلفادة “بـ يسمى ما وهذا  .تقديمهافي يتهاونون أو خطتنا أعضاء من عضو 

 :التاليةالحاالت في نعوضهم أو إضافية أموال أي هم غيرأو موظفيهم 
لك عاية الرخدمات تقديم ض رف •

لك عاية الرتقديم في التهاون  •

اًطبيمة الالزالعالجات أو التحاليل اء إجرض رف •

االتصاليمكنك النقطة، هذه حول المعلومات من ٍولمزيد .المناسبةالصحية عاية الرعىل خطتنا أعضاء كل يحصل أن يجب 

 )3879.)TTY 711-624-800-1أو  3000602-263-قم الرعىل بنا 

ًً
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 بك الخاص الخدمات مقدمي دليل
اًأيضمتاح  .اآلخرينالصحية عاية الرخدمات قدمي ُوم Mercy Careبأطباء قائمة هو الخدمات مقدمي دليل 

عن البحث “اختر  .www.MercyCareAZ.orgاإللكتروني موقعنا عىل فيه البحث يمكن نت اإلنترعبر الخدمات مقدمي دليل 

 .الشاشةمن اليسرى العلوية اوية الزفي  ”خدمةمقدم 

 :مثل Mercy Careفي الخدمات مقدمي حول معلومات عىل العثور يمكنك 
 )PCP(األولية عاية الرمقدمو  	•
واالستشاريينالمعالجين مثل السلوكية الصحة عاية رخدمات قدمو ُم 	•

االختصاصيون  	•

المستشفيات  	•

التمريضية عاية الرافق مر 	•

الصيدليات  	•

المعيشة في المساعدة افق مر 	•

العاجلة عاية الراكز مر 	•

العناوين الخدمات مقدمي معلومات تتضمن  .المقاطعةأو المدينة أو البريدي مز الرحسب البحث نطاق تضييق يمكنك 

عىل الخدمات مقدمي دليل يحتوي  .الجدداألعضاء يقبل الخدمة مقدم كان إذا وما المنطوقة واللغات الهواتف قام وأر

 .الجسديةاإلعاقات ذوي األعضاء تستقبل التي الخدمات مقدمي عيادات تحدد معلومات 

اًضأييمكنك  .ليلةكل يثه تحديتم  .ليللدامن دار إصدث أحهو نت نترإلاعبر  Mercy Careبـ اص خالات دمخالمي مقدليل د

قية رونسخة عىل ل للحصو )3879 )TTY 711-624-800-1أو  3000-263-602قم لراعىل  Mercy Careاء ضأعات دمخمع ل واصتال

.اتدمخالمي مقدليل دمن قية رونسخة عىل ل لحصوالتك حاير مدمن لطلب امكنك ي . ًانمجاات دمخالمي مقدليل دمن  ُ

 Mercy Care عن نبذة
 Mercy Care  في الصحية عاية الرتكاليف احتواء نظام مع متعاقدة ة دارُالمعاية للرصحية خطة هي( ArizonaArizona Health

Care Cost Containment System, AHCCCS)  التنموية اإلعاقات وقسم(Division of Developmental Disabilities, DDD) 
 Department of Child Safetyو،(ArizonaArizona Department of Economic Security )في االقتصادي األمن ة لدائرالتابع 

Comprehensive Health Plan DCS CHP(. AHCCCS(  نامجلبرالممثلة الوكالة هي Medicaid  واليةفي .Arizona  األعضاء

و ،Maricopaو،Gilaمقاطعات في  )ALTCS( األمدطويلة عاية الرنظام إىل لالنضمام المؤهلون ،  Mercy Careفي العاملون 

Pima،وPinal. واليةمع م برُالمالعقد بموجب العقد خدمات مول ت .Arizona تتبع Mercy Care  والقوانينالدولة قوانين ُ

 :الحصرال المثال سبيل عىل وتشمل  AHCCCS. معم المبرالعقد بموجب بها المعمول االتحادية 
•	 


 


 


 


إىلا ًاستناداللوائح بواسطة تنفيذه تم كما ، 1964لعام  (Civil Rights Act)المدنية الحقوق قانون من السادس الباب 
 CFR 45  80.الجزء 


إىلا ًاستناداللوائح بواسطة تنفيذه تم كما ، 1975لعام  (Age Discrminiation Act)العمر أساس عىل التمييز قانون •

 CFR 45  91.الجزء 
 Title IX of Education)التعليم تعديالت من التاسع والباب  1973 لعام (Rehabilitation Act)التأهيل إعادة قانون •

Amendments)  (.التعليميةواألنشطة امج بالبريتعلق ما في 1972 )لعام 
من  1557 ةوالفقر؛ (Americans with Disabilities Act)اإلعاقة ذوي األمريكيين قانون من والثالث الثاني البابان •

 (.Patient Protection and Affordable Care Act)ة الميسرعاية والرالمريض حماية قانون 

مقدميمن هم وغيراألطباء من ة مختارمجموعة خالل من ألعضائنا الصحية عاية الرنقدم نحن ة، دارُمصحية عاية روكخطة 

األطباءإىل الذهاب عليك سينبغي  .الخدماتمقدمي شبكة المجموعة هذه سمى ت .والصيدلياتوالمستشفيات الخدمات  ُ

 .بنفسكالخدمات مقابل الدفع عليك يتعين ال حتى لدينا، الخدمات مقدمي شبكة من جزء هم الذين الخدمات، ومقدمي 

 الخدمات مقدمي حول
بك الخاص  PCP سينسق ”.حارس“بمثابة آخر خدمة مقدم أو طبيب هو  )PCP( األوليةعاية الرمقدم 

أو الباطنيين، األطباء أو العامين، األطباء أو ة، األسرلطب ممارسي أحد هو  PCP يكونقد  .الصحيةعايتك رخدمات معظم 
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الخاص  PCP ةبزيارستقوم  .والتوليدالنساء اض أمراختصاصيي أو األطفال، أطباء أو الممرضين، أو المساعدين، األطباء 

رؤية إىل بحاجة كنت إذا ما وتحديد تك زيارأثناء صحتك بتقييم  PCP سيقوم .والوقائيةالروتينية عاية الرعىل للحصول بك 

 .الطلبعند متاحة الخدمة بمقدم الخاصة السريرية للممارسات التوجيهي الدليل  .الأم ات اختباراء إجرأو اختصاصي 

 .فائقةبعناية شبكتنا في الخدمات مقدمي من هم وغيراألطباء  Mercy Careتختار  .لنابالنسبة مهمة الصحية عايتك ر
من مزيد إىل بحاجة كنت إذا  .لكيقدمونها التي عاية الربانتظام نفحص كما أعضائنا، عاية لرمة الصاربالشروط اإليفاء عليهم 

 :التاليالجدول في ة المذكورالمؤسسات مع التواصل يمكنك بك، الخاصة الخدمة مقدم حول المعلومات 

اإللكتروني الموقعالهاتف مرق المؤسسة اسم

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

Arizona Medical Board 480-551-2700  2212-255-877-1أو 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 

 )ID( العضو تعريف بطاقة
 )ID( التعريفبطاقة تحمل أن ا ًدائمتذكر  .فيهاا ًعضوتصبح أن بعد  )ID( العضوتعريف بطاقة  Mery Care إليكسترسل 
بخدمات فاتصل  )ID( التعريفبطاقة تستلم لم إذا  .الصحيةعاية الرخدمات عىل فيها تحصل رة مكل في وتقدمها معك 

Mercy Care تعريفبطاقة  Mercy Care. فياألعضاء  )ID(  تطبيقخالل من الهاتف عىل وكذلك الموقع عىل لألعضاء متاحة

 .Mercy Care  التعريفبطاقة “عىل والنقر التطبيق عىل أو الموقع إىل الدخول تسجيل سوى عليك ما )ID(  بيالخاصة.” 
من  Mercy Careتطبيق تنزيل يمكنك  .www.MercyCareAZ.orgإىل االنتقال عبر الموقع إىل الدخول تسجيل يمكنك 

 Android.و Appleتطبيقات متجري 

 :بك الخاصة )ID( التعريف بطاقة عن نبذة
 - Mercy Care. الصحيةخطتك واسم  AHCCCS تعريفقم وراسمك  )ID( التعريفبطاقة ستتضمن  	•
ة اروزمن تك صورسيستلم  AHCCCS نامجبرفإن ،  Arizonaوالية من ة صادرهوية أو قيادة خصة رلديك كانت إذا  	•

،AHCCCSأهلية من التحقق شاشة الخدمات مقدمو ظهر يعندما  Arizona. واليةفي  )MVD( كباتالمرشعبة النقل،  ُ

 .تغطيتكتفاصيل مع  (ةمتوفركانت إذا )تك صورسيرون فإنهم 
احتفظ  .لكالصحية عاية الرخدمات يقدمون الذين لألشخاص إال تعطيها ال  .بكالخاصة  )ID( التعريفبطاقة احم  	•

بك الخاصة  )ID( التعريفبطاقة إعطاء أو بيع، أو اض، إقرحال في  .منهاتتخلص ال  .بكالخاصة  )ID( التعريفببطاقة 

 .قانونياء إجراتخاذ يتم قد أو /و ALTCS إىلاالنضمام أهلية لفقدان ذلك يعرضك قد شخص، ألي 

أو  3000-263-602قم الرعىل ، Mercy Careأعضاء بخدمات اتصل بك، الخاصة  )ID( التعريفبطاقة تستلم لم إذا  	•

1-800-624-3879 .)TTY 711(  تعريفبطاقة طلب مكنك يأو Mercy Care )ID(  منأو األعضاء بوابة خالل من بديلة
 ُ

عىل والنقر التطبيق أو الموقع إىل الدخول تسجيل سوى عليك ما  .المحمولالهاتف عىل  Mercy Care تطبيقخالل 

 .www.MercyCareAZ.orgإىل االنتقال عبر الموقع إىل الدخول تسجيل يمكنك  ”.بيالخاصة  )ID( التعريفبطاقة “
 Android.و Appleتطبيقات متجري من  Mercy Care تطبيقتنزيل يمكنك 

أو 3000-263-602قم الرعىل األعضاء بخدمات اتصل بك، الخاصة  )ID( التعريفبطاقة تستلم لم إذا  	•
 .)TTY 711( 1-800-624-3879 

 بك الخاصة )ID( العضو تعريف بطاقة :التذكير رسائل
أو 3000-263-602قم الرعىل ، Mercy Careأعضاء بخدمات اتصل بك، الخاصة  )ID( العضوتعريف بطاقة فقدت إذا  	•

 .)TTY 711( 1-800-624-3879 
تتلقى رة مكل في لك الصحية عاية الرلمقدمي ها إظهارومن معك  )ID( التعريفبطاقة حمل من تأكد  	•

 .الخدماتفيها 
 .تأهلكفقدان حال في حتى  )ID( التعريفببطاقة احتفظ  	•

14ًً

http://www.MercyCareAZ.org
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
www.azdo.gov
www.optometry.az.gov


        
      

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

.مساء 6 حتىاصباح 7 الساعةمن الجمعة، إىل االثنين من 
  

 
        

 
            
          
            
           
  

  
               

             
   

             
                    

  
                

                
                   

          

  
       
                  

       
             

  
            
               

  

         
     

                  
                 

      

    
             

         

               
     

 كعضو مسؤولياتك
:التاليةالمسؤوليات  (األوصياء)الوصي أو عائلتك أو أنت تتحمل ا، ًعضوبصفتك 

 اماالحتر
 .إليكالخدمات يقدمون الذين األشخاص وجميع والموظفين والصيادلة األطباء م تحترأن يجب  	•
 .آخرشخص مع كها تشارأو تفقدها ال  .بكالخاصة  )ID( التعريفبطاقة احم  	•
 .فيهتعيش الذي للمكان التابعة والممتلكات كة المتحراسي كالكرلك ة المعاربالمعدات اعتني  	•
.نفسهالمكان في يعيشون الذين من هم وغيرالموظفين لحقوق ا ًاعيمركن  	•
 .ممتلكاتهمم احتر 	•

 المعلومات كةمشار
عىلالحصول  قبلالصحية عاية الرلمقدمي  Mercy Care فيكعضو نفسك عن ف عرأو  )ID( التعريفبطاقة أظهر  • ّ

الطبيب إىل األخرى التأمين  )ID( تعريفبطاقة فقدم ،  Mercy Careإىل باإلضافة آخر تأمين لديك كان إذا  .الخدمات

 .الصيدليأو بك الخاص 
 .التوضيحبحالتك المعني  PCP منفاطلب عالجك، خطة أو الصحية حالتك تفهم ال كنت إذا  •
منلها ًمؤهالتكون قد التي ايا المزعىل للحصول بطلب تقدم  .لديكالذي التأمين عن حالتك مدير أو /وطبيبك أخبر  •

 .اإلضافيتأمينك خالل 
وجميع المستشفى، في وإقامتك السابقة، اض األمرذلك في بما  .الصحيةمشاكلك عن احة صربكل طبيبك أبلغ  •

 .الصحيةحالتك عىل يطرأ تغيير أي عن حالتك مدير أو /وطبيبك أخبر  .أخرىصحية مخاوف وأي عات والجراألدوية، 
 أو/و الهاتف مرق أو/و العنوان، أو/و ة،األسر حجممثل أهليتك عىل تؤثر أن يمكن التي  اتالتغيير عن بلغ •

 AHCCCS. نامجلبراألهلية طلب فيه قدمت الذي المكتب أو /وحالتك لمدير  األصول

 التعليمات اتباع
 .حالتكعن المسؤول الحالة مدير أو /و PCP اسمف اعر 	•
من تستلمها التي التعليمات ذلك في بما بك، الخاص  PCP مععليه وافقت قد كنت الذي العالج تعليمات اتبع  	•

 .الصحيةعاية الرمجال في العاملين من هم وغيرالممرضات 
 .شهركل بداية في الكاملة واإلقامة فة الغرتكاليف أو /والتكاليف من حصتك ادفع  	•

 الخدمة مقدم مواعيد
.ئةالطارأو العاجلة عاية الراستخدام من ًبدالالعمل ساعات خالل المواعيد حدد  	•
عىلًاقادرتكن لم إذا الموعد قبل  PCP بعيادةاتصل  .المحددالوقت في مواعيدك إىل اذهب  .بالمواعيدم التز 	•

 .موعدكفي الوصول 

 العنوان أو العائلة حجم عىل تطرأ التي اتالتغيير عن اإلبالغ
 العائلة حجم عىل تطرأ التي اتالتغيير
تتم  .أهليتكحددت التي الوكالة إىل والوفيات، المواليد مثل عائلتك، عىل طرأت التي ات التغييركل عن اإلبالغ عليك يتعين 

منالتحقق نامج ببراالتصال رجى يالمعلومات، من للمزيد  .الوكالةهذه أخبرت إذا فقط تأمينك، إىل الوالدة حديثي إضافة  ُ

 .5090-331-800-1أو  7000-417-602قم الرعىل  AHCCCS فياألهلية 

 الخدمة منطقة خارج االنتقال/العنوان تغيير
لدينا يكن لم إذا  .الصحيحعنوانك إىل  Arizona واليةفي  )ALTCS( األمدطويلة عاية الرنامج وبر Mercy Care منكل يحتاج 

 .لكنرسلها التي المهمة المعلومات تستلم ال قد الصحيح، عنوانك 

قدمت الذي  ALTCS مكتبأخبر  .االنتقال قبل الجديد بعنوانك هوأخبر حالتك بمدير اتصل االنتقال، تريد كنت إذا

 .آخرمكان إىل ستنتقل بأنك فيه 
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إذا  .Maricopaو،Gilaو،Pinalو،Pimaمقاطعات في  )LTSS( األمدطويلة والخدمات الدعم نامج برأعضاء  Mercy Care تخدم

الهندية، المحميات إىل أو ، Maricopaو،Gilaو،Pinalو،Pimaمقاطعات غير أخرى مقاطعة إىل االنتقال إىل تخطط كنت 

 مدير تخبر لم إذا .الجديدةمقاطعتك في نامج البرمتعهد مع عايتك ورخدماتك وينسق تب يرأن يمكنه  .حالتكبمدير اتصل 
 .إليها تحتاج التي الخدمات عىل تحصل ال فقد حالتك،

 الخدمة منطقة خارج التغطية
بالتغطية مشمولة خدمات أي توجد ال  .Pimaو،Gilaو،Pinalو،Maricopaمقاطعات في  ALTCS خدمات Mercy Care توفر

 .المتحدةالواليات خارج 

عند هم وأخبراإلمكان قدر عة بسراألهلية بمكتب اتصل  Arizona. فيأهليتك ملف إغالق عليك ، Arizonaمن انتقلت إذا 

إىل انتقلت إذا  .للواليةالطبي نامج البرمع التسجيل عليك أخرى، والية إىل انتقالك عند  .أخرىوالية أو مقاطعة إىل انتقالك 

وساعدك سبق الذي المكتب بإبالغ قم جديد، عنوان إىل انتقلت إذا  AHCCCS. فيأهليتك ستنتهي المتحدة، الواليات خارج 

:التاليةالخطوات واتبع طوارئ فة غرأقرب إىل توجه ًا،مسافرتكون عندما ئة طارحالة لديك كانت إذا  .تأهلكعملية في 
 .المستشفىإىل بك الخاصة العضوية بطاقة قدم  •
 Mercy Care.في عضو بأنك هم أخبر •
 .الخدماتمقابل للدفع  Mercy Care إىلتك فاتورإرسال المستشفى من اطلب  •
 .بنفسك ةالفاتور تدفع ال •

.اًمسافر تكون عندما بالتغطية مشمولة غير ئةطار بحالة تبطةالمر غير الروتينية عايةالر\المتابعة عايةر تكون
عىل  Mercy Care توافققد  .بكالخاص  PCP منالمتابعة عاية رعىل الحصول عليك  .الطبية الوصفات ذلك يتضمن

لن  .والطعاموالسكن النقل تكاليف دفع يمكنك الحالة، هذه وفي  .سكنكمكان في تتوفر ال التي الصحية عاية الرخدمات 

األعضاءبخدمات االتصال يرجى  (.الخدماتهذه تلقي قبل )ًأوالعليها وافقت إذا إال الخدمات هذه مقابل  Mercy Careتدفع 

.تيباتالتراء إجرفي مساعدتك من ّننتمكحتى حلتك رتبدأ أن قبل 

 )AEC( السنوي التسجيل اختيار

Mercy Care  يلسنوالتسجيل ار ختياا .بكصة لخاالصحية اية عالراخطة هي )AEC(  ر ختيابافيه م تقوذي الام عالمن ت وقالهو

ت وققبل منطقتك في ةفرلمتوالصحية ايةعالراخطط ول حتمامعلو ALTCSسل ستر .هايدترلتي الصحية ايةعالراخطة 

خطة تغيير ر تقرأن قبل  .الأم يتك عارخطة يل تبديد تركنت إذا ما رر قوتعليها تطلع أن يمكنك  .يلسنوالتسجيل ار ختياا

.جههااتوقد لتي اتلمشكالافي تك عدمسامن نتمكن قد  .اءضاألعات دمخأو لتك حاير بمدال صاالتى رجي،لصحيةايتك عار ُ

 الصحية الخطط اتتغيير
ً المؤها ًعضوفيها أصبحت الذي العام في ًاسنويواحدة رة مكان سبب ألي بك الخاصة الصحية عاية الرخطة تغيير يمكنك 

 ALTCS.أو  AHCCCS فيرة مألول 

:ًاصحيحيلي مما ًاأيكان إذا وقت أي في التبديل طلب ا ًأيضيمكنك 
المشمولةا  1. ً طبيمة الالزالخدمات تلقى عىل ة القدروعدم عاية، الرجودة سوء ذلك في بما  .وقتأي في ما لسبب 

 .حالتكف يعرالذي الخدمة مقدم إىل الوصول إمكانية عدم أو بالتغطية، 
كإخطارمن ا  2. ً يوم 90 خاللأو لك، انضمام أول من ا  ً يوم 90 بعدسبب أي بدون 

 .أبعدأيهما بتسجيلك، 
.ا 3. ً مؤقتمسجل تكن لم ألنك السنوية التسجيل إلغاء ة فترفاتتك إذا سبب بدون 

 .رةمأول انضمامك عند ات خيارأمامك يتوفر لم  4.

.االختيارمن لتتمكن السنوي التسجيل اختيار رسالة  5. َ تتلقلم 

بسببالصحية خطتك في ك تشارأن من تتمكن لم لكنك بك الخاص السنوي التسجيل اختيار خطاب تلقيت  6.

 .ادتكإرعن خارجة أحداث 
 .أخرىصحية عاية رخطة في مسجلين عائلتك من اد أفروجود  7.
 Mercy Care.أو  AHCCCSجهة من خطأ هناك كان أو المتاحة، ات الخيارحول خاطئة بمعلومات تزويدك تم  8.
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 .Maricopaأو ، Gilaأو ، Pinalأو ، Pimaمقاطعات غير مقاطعة في الخاص لك منزإىل انتقالك  	9.
.طلبتهاالتي نفسه الخطة في تسجيلك يتم ولم ا ًيوم 90 خالل ALTCSفي تسجيلك إعادة تم  10.
إذا Mercy Care. أطباءمن ليس الذي طبيبك مع تبقين أن إىل تحتاج معقدة صحية حالة ِلديكأو اًلحامِكنتإذا  11.

.عايةالرتلقيك ارية استمرلضمان  Mercy Care أعضاءبخدمات االتصال رجى يطبيبك، تغيير إىل بحاجة كنت  ُ

التمريض دار إىل االنتقال  .التغييرمن تتمكن أن قبل الجديدة الصحية عاية الرخطة من موافقة إىل ات التغييربعض تحتاج 

 .الموافقةتتطلب التي ات التغييرتلك عىل األمثلة أحد هو أخرى، مقاطعة في المعيشة في المساعدة مسكن أو 

 .تغيير أي اءإجر قبل حالتك بمدير االتصال عىل احرص

 عايتكر في واألصدقاء العائلة اكإشر
عايةالرمتخصصي مع كتها لمشارمهمة معلومات لديهم تكون ما ا ًغالب .عايتكرفي ا ًمهمًادوروعائلتك أصدقاؤك يلعب 

ات، ارالقرفي وتمثيلك للعالج التخطيط عملية في كة بالمشارمفوض ممثل أو العائلة من د لفرالسماح يمكنك  .الصحية

فيما  .صحتكحول المعلومات كة لمشارمنك إذن إىل الخدمة مقدمو يحتاج الحاالت، معظم في  .الصحيةالخطط تغيير مثل 

 :الصحيةعاية الرخصوصية حول المهمة الحقائق بعض يلي 

نموذج عىل التوقيع العقلية أو البدنية الصحة خدمات يتلقون الذين األشخاص من الي الفيدرالخصوصية قانون يتطلب 

ويتلقون بهم الخاص العالج فريق مع محددين أشخاص يتشاور أن يريدون كانوا إذا  )ROI( المعلوماتعن لإلفصاح 

إىل خدمة مقدم كل يحتاج  )HIPAA(. والمساءلةالنقل لقابلية الصحي التأمين قانون هو القانون هذا  .منهمعلومات 

ّ .الصحيةالمعلومات كة لمشارع موق ROIنموذج 


عىلالحصول يمكنك  .عائلتكأو أصدقائك إىل بالتحدث لنا للسماح توقيعه يمكنك نموذج ا ًأيض Mercy Care لدى

3879-624-800-1أو  3000-263-602قم الرعىل  Mercy Care أعضاءبخدمات االتصال خالل من المعلومات من المزيد  

.)TTY 711( 

 االنتقالي نامجالبر
ون الزيال لكنهم وسسية مؤية عارإىل فيها ن جويحتاال ة درجللتهم حاتحسنت ن ذيالء عضالألفقط مخصص مج نالبراذا ه

تلقي لي نتقاالامج نالبرافي ء عضالأليمكن  .ددجالءعضالألح متاغير مج نالبراذاه .لاألجيلة طوية عارات دموخم دعإىل جة بحا

.لةحاير مديهم لدوكية لسلواوية لجسدالصحة اات دمخنيتلقونهم أكما  .مةعومدمعيشية فق مرفي أو لهم زمنافي ات دمخال

ًً .متتاليايوما  90 عنتزيد لمدة متخصص تمريض دار في البقاء االنتقالي نامج البرفي لألعضاء يجوز ال 

 .للعضولية لحاالطبية اوظيفية لوالة لحااتقييم بعد منه نهم جويخرولي نتقاالامج نالبرافي اء ضاألع ALTCSهلية أفي نملولعاايضع 

 الخدمة مقدمي أو الصحية الخطط بتغيير قمت إذا عايةالر انتقال

مقدمي أو الصحية خططهم تغيير حالة في الخدمات عىل األعضاء تلقي تأخر عدم ضمان في األعضاء نقل عملية تساعد 

 :بسببالتغيير هذا يكون أن يمكن  .الخدمات
 .السنويالتسجيل اختيار  	•
 .المفتوحالتسجيل  	•
أن يمكن  .الخاصةالصحية االحتياجات نامج برذلك في بما السياسة، بموجب بها المسموح الصحية الخطة ات تغيير 	•

 SMI.أو  CRSتشخيص امج البرهذه تكون 
، T/RBHASنامج وبرالقبلي،  ALTCSنامج برامج البرتلك تتضمن  .الخدمةمقابل الرسم دفع امج برعىل ات التغيير •

 )AHIP(.األمريكيين للهنود الصحية عاية الروخطة ،  DDD )THP(القبلية الصحة نامج وبر
 .األهليةات تغيير •
 SMI.تصنيف إلغاء  •
مقدمرك تإذا آخر صحية عاية رخدمات مقدم إىل عاية الرمنتصف في األعضاء لنقل تبعة ُما ًأيضالسياسة هذه  •

 Mercy Care. شبكةالخدمة 
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فة ومعرمعها، التواصل وكيفية الجديدة، الصحية الخطة اسم فة معر Mery Care لكتتيح أخرى، صحية خطة إىل انتقلت أذا 

للخطة سنسمح كما  .عليهاالحصول وكيفية الخدمات حول معلومات  Mery Care ستمنحك .بهاالخاصة الطوارئ قام أر

 .الخاصةاحتياجاتك فة بمعرالجديدة الصحية 

 الرسم دفع نامجبر أو أخرى، صحية خطة إىل التغيير حال في الجيدة عايةالر تلقي في األعضاء اراستمر لضمان
 :يلي بما Mercy Care تقوم الخدمة، مقدم أو ، )FFS( الخدمة مقابل

•	 
	 
	 


 

 

آخر إىل خدمة مقدم من انتقل الذي أو الصحية الخطة رك تالذي العضو تحدد 

عليهاحصل قد أخرى تصاريح أو العضو بها صاب يقد ة خطيرطبية حاالت أي تحدد • ُ


ذوي األعضاء بخصوص افق المرأو للعضو، الصحية عاية الرمقدم أو ، FFSنامج برأو الجديدة، الصحية الخطة إخطار •

الخاصة االحتياجات 

الصلة ذات الطبية بالسجالت افق المرأو /والصحية عاية الرخدمات مقدم أو الجديدة الصحية الخطة إمداد •

العضو نقل أثناء في كتها ومشارإليها الوصول يتم التي الوثائق في دة الوارالمعلومات سرية عىل نحافظ •

 :نحن ، Mery Care في أخرى صحية خطة إىل التغيير حالة في الجيدة عايةالر تلقي في األعضاء اراستمر لضمان
•	 
	 
	 

 
 
 

 

 
 

 PCPإىل جديد عضو كل نعين 
عضو لكل البريد عبر  Mercy Care بياناتنرسل •

ُ لضمانالمطلوبة األخرى الصحية والخطط الطبية، عاية الرخدمات ومقدمي ، Mercy Careموظفي جميع رك شن•

انقطاع دون الخدمات ار استمر

الخاصة الصحية عاية الراحتياجات ذوي لألعضاء عاية الرننسق •

االنتقالتاريخ من ا ًيوم 30 عنتقل ال لمدة عليها الموافقة تمت التي المسبقة التصاريح نمدد •

خارج PCP منالخاصة الطبية عاية الراحتياجات ذوي من والبالغين األطفال لنقل ا ًيوم 90 عنيقل ال ما نمنح •

الشبكة داخل آخر إىل الشبكة 

مدة خالل ار باالستمرفق المرأو الشبكة خارج خدمة مقدم من النشط العالج يتلقون الذين لألعضاء نسمح •

أوالدواء نظام أو الحمل، أو الكيميائي، العالج الحصر، ال المثال سبيل عىل ذلك في بما )بها وصى ُالمالعالج 

(جدولُالماء اإلجر
وجودتها عاية الرارية استمراقب نر•

العضو نقل أثناء في كتها ومشارإليها الوصول يتم التي الوثائق في دة الوارالمعلومات سرية عىل نحافظ •


ت مالخداعن ت مامعلو

 الحالة ةإدار خدمات
طالماالحالة ة إدارخدمات ستتلقى  .لكحالة مدير تعيين يتم األمد، طويلة  Mercy Care عايةرخطة في ا ًعضوتصبح عندما 

عىل بك الخاص األولية عاية الرومقدم حالتك، عن والمسؤول معك، حالتك مدير سيعمل  ALTCS. نامجبرفي عضو أنت 

 .بكالخاصة عاية الرخطة تحسين في حالتك ممثل /عائلتكومع معك حالتك مدير سيتعاون  .احتياجاتكتقييم 

تعيش كنت إذا  .أشهر )3( ثالثةكل اجعة بمرسيقوم حالتك مدير فإن بديل، مسكن في أو الخاص لك منزفي تعيش كنت إذا 

 .أشهر )6( ستةكل اجعة بمرسيقوم حالتك مدير فإن التمريض، دار في 

المزيد فة معرفي  PCSP ستساعدنا )PCSP(. الشخصعىل كز ترالتي الخدمة خطة بإتمام حالتك مدير سيقوم ة، زياركل في 

التي األشياء وعن بنفسك، لالعتناء بها تقوم التي األشياء وعن قوتك، نقاط عن حالتك مدير سيسألك  .أهدافكوعن عنك 

 .الحتياجاتكاألنسب الخدمات تحديد في للمساعدة عائلتك ومع معك حالتك مدير سيعمل  .فيهاالمساعدة تريد 

 :حالفي حالتك بمدير االتصال عليك 
انتقالك  	•

هاتفك م رقتغيير  	•

المستشفى إىل دخولك  	•

إضافية مساعدة إىل احتياجك  	•
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بخدماتك  المشكالت  بعض  لديك • 


بالتغطية  المشمولة  الخدمات  عىل  الحصول  في  المساعدة  إىل  الحاجة • 

 .إياها أعطتك /أعطاك التي  العمل  بطاقة  عىل  المدون  قم بالر االتصال  خالل  من  حالتك  مدير  مع  التواصل  يمكنك 

 قم الر عىل  األعضاء  بخدمات  اتصل  المجدولة،  ات الزيار خالل  معه  التواصل  كيفية  أو  حالتك  مدير  اسم  ف تعر ال  كنت  إذا 
602-263-3000   3879-624-800-1 أو TY 711(  T .) مساعدتك يستطيعون  فهم. 

 عايةالر أنواع

 .ئةوالطار والعاجلة  الروتينية،  :عليها الحصول  يمكنك  عاية الر من  مختلفة  أنواع  ثالثة  ثمة 

 سؤال أي  لديك  كان  إذا  طبيبك  اسأل  ا دائم .به القيام  يجب  ما  ك ويخبر عاية الر من  نوع  لكل  أمثلة  أدناه  الجدول  لك  يوضح 
 .عايتكر حول 

ً

به القيام يجب ما عايةالر نوع

ً

ً

.جيدة بصحة  إلبقائك  منتظمة  عاية ر هي - الروتينية  عايةالر

 :المثال سبيل  عىل 
(العافية فحوصات  باسم  ا أيض المعروفة  )الفحوصات  •
 الربو،  مثل  طويلة،  ة لفتر منها  عانيت  التي  الصحية  الظروف  •

والسكري ، OPD( )Cاالنسدادي  ئوي الر والمرض 

 السنوية  ات االختبار •
 اللقاحات •

.الروتينية عاية للر موعد  لتحديد  بطبيبك  اتصل 
: اك ير أن  تتوقع  أن  يمكن 

 ايوم 21خالل )PCP(األولية  عاية الر طبيب  •
ً ايوم 45خالل  أسنان  طبيب  أو  اختصاصي •

 خالل عاية ر إىل  تحتاج  عندما  هذا  يحدث - المرضية /العاجلة  ةالزيار
 التعرض  خطر  في  لست  ولكنك  القادمين،  اليومين  خالل  أو  اليوم 
 .حياتك فقدان  أو  دائم  لضرر 

 :المثالسبيل عىل 
الشديد  األذن  ألم  أو  الحلق  التهاب   •

 ا اإلنفلونز •
الشقيقة  أو  النصفي  الصداع  •

الظهر  في  ألم  •

األدوية  رف ص إعادة  أو  طلب   •

المفاصل  التواء  •

 عايةالر كز مر إىل  ذهابك  قبل  بطبيبك  اتصل 
. العاجلة 

 يمكنك  عاجلة،  عاية ر كز مر أقرب  عىل  للعثور 
 عىل اإللكتروني   Mercy Careموقع  عىل  البحث 

 www.MercyCareAZ.org مقدم عن  البحث "اختر.
. العليا اليسرى  اوية الز في  " صيدلية /خدمة

 : اك يرأن تتوقع أن يمكن 

 )2( يومين  خالل  األولية،  عاية الر مقدم •
 )3(أيام  ثالثة  خالل  أسنان  طبيب  أو  اختصاصي •
نفسه اليوم  في  ا غالب  العاجلة  عاية الر كز مر • ً

نهاية عطلة في أو الليل من متأخر الوقت كان إذا 

التياآللي د الرخدمة طبيبك لدى سيكون األسبوع، 

سيتصل .  لطبيبكرسالة رك تتستطيع خاللها من 

عدميجب  .  فعله عليك ما ك يخبرأو طبيبك بك 

عايةرعىل للحصول الطوارئ فة غرإىل الذهاب 

عاجلة مرضية/ . 

 www.MercyCareAZ.org 
 TTY/TDD( 711)3879-624-800-1أو  3000-263-602قم الرعىل األعضاء خدمات تتوفر 
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به القيام يجب ما عايةالر نوع

 طبية حالة  من  تعاني  عندما  الحالة  هذه  تحدث - ئةالطار  عايةالر
 .حياتك فقدان  أو  دائم  لضرر  التعرض  خطر  في  وتكون  ة خطير

 :المثال سبيل  عىل 
 التسمم   •
العميقة  الجروح   •

عة الجر في  اط اإلفر  •

العظام  في  كسور   •

ة سيار حادث   •

ة خطير حروق   •

غرز  إىل  بحاجة  جرح   •

التنفس  في  صعوبة   •

قلبية نوبة - المفاجئة الصدر  آالم   •

(الصرع حاالت  )تشنجات   •
الحام تكونين  عندما  ا خصوص  للغاية،  قوي  نزيف   •

 أو اع الذر أو  الوجه  في  ضعف /خدر )الدماغية  السكتة  عالمات   •
 (كلتيهما أو  العينين  بإحدى  الرؤية  في  صعوبة  الساق، 

ً ً

تقيم خدمات المؤهلة الطوارئ فة غرستقدم الطوارئ، حالة في 

وقد .حالتكار استقرفي للمساعدة طبي العالج ستتلقى كما   .حالتك
.المستشفىإىل الدخول عىل هذا يتضمن 

 أقرب  إىل  اذهب  أو 911الطوارئ  قمبر  اتصل
 أو  بطبيبك  االتصال  عليك  ليس  . طوارئ  فةغر

 Mercy Care أوال . ً

عىلبالطوارئ لالتصال مسبق إذن إىل تحتاج ال 

911 . قمالر

)ID( تعريفبطاقة لهم أظهر استطعت، إذا 
 Mercy Care  بطبيبك االتصال منهم واطلب .

 ئة؟طار تعتبر ال التي الحاالت هي ما
 :يليما ئة طارحاالت عادة ليست التي الطبية الحاالت بعض تتضمن 

 األذن  آالم  البلعوم،  التهاب  كام، الز ا، اإلنفلونز  •
 البولية  المسالك  التهابات   •
 طلبها  أو  الطبية  الوصفات  رف ص إعادة   •
 طويل  وقت  منذ  لديك  كانت  مرضية  حاالت   •
 الظهر  في  ألم   •
الشقيقة  أو  النصفي  الصداع   •

 (التوصيالت) النقل  خدمات
 كنت  إذا .   AHCCCSمنظا يغطيها  لتي ا لصحية ا يةعالرا ات ارزي إىل  ول وصال في  تك عدمسا   Mercy Careلخطة  يمكن  ة، رورضال عند 

 .راألم زم ل إذا  اف عإس ة ربسيا صيلك تو لعمل ا يق فر ىل فسيتو ، لمعيشةا عىل  ة عدللمسا فق مر في  أو  يض لتمرا دار  في  تسكن 

 إذا .توصيلك يمكنه  ا جار أو  ا، صديق أو  ا قريب تجد  أن  ، الأو لك  األفضل  من  فإن  مجتمعي،  مسكن  أو  المنزل  في  تسكن  كنت  إذا 
 .تكلفة أي  دون  الحافلة  اكات اشتر أو  تذاكر  عىل  الحصول  فيمكنك  الحافلة،  كوب ر تستطيع  كنت 

ً
ًًً

 توصيلة عىل الحصول كيفية
 اليوم  في  اتصلت  إذا  .لك التوصيلة  تيب لتر األقل  عىل  عمل  أيام  )3( بثالثة الموعد  قبل  األعضاء  بخدمات  االتصال  رجى ي

 إعادة  إىل  تضطر  قد .اضروري  األمر  كان  إذا  إال  المناسب،  الوقت  في  نقلك  عملية  تيبتر  من  نتمكن  لن  نفسه،
 .موعدك  جدولة

ُ

ً

 االتصال رجى ي الكىل،  غسيل  مثل  ات للزيار منتظمة  مواعيد  لديك  كانت  إذا  أو  المجدولة،  المواعيد  من  العديد  لديك  كان  إذا 
 .واحد وقت  في  كلها  حالت الر إلعداد  األعضاء  بخدمات 

ُ

 www.MercyCareAZ.org 
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 .اصطحابك موعد  تيب لتر النقل  خدمة  بمقدم  اتصل  موعدك،  بعد 

 النقل  وسيلة  موعد  تغيير  أو  إللغاء  األعضاء  بخدمات  اتصل  آخر،  وقت  إىل  موعدك  يوم  تغير  أو  موعدك  إلغاء  حالة  في 
 .الجديد لموعدك 

 توصيلة عىل للحصول نصائح   

بها القيام عدم ينبغي أشياء بها القيام ينبغي أشياء

يتمحالما ،  •  Mercy Careأعضاء بخدمات االتصال 
 .موعدكتحديد 

)3( ثالثعن تقل ال ة بفتر،  •  Mercy Careبـ االتصال 
اليوم في بتحديده قمت الذي موعدك قبل ساعات 

 .العاجلةعاية الرعىل للحصول نفسه 
اسي الكرمثل خاصة، احتياجات لديك كان إذا إعالمنا  •

 .األكسجينأو كة المتحر
قبل الستالمها ة جاهزالطبية الوصفة أن من تأكد  •

 .إيصالكلطلب االتصال 

التواجدعىل قادر غير كنت إذا لتوصيلة ا  • ً موعد تحدد ال 

. حينها االصطحاب مكان في 

•. الصطحابك المحدد الوقت عن تتأخر ال 

•Mercy Care  إذاالتوصيلة إللغاء بخطةاالتصال  َ تنس ال 

. موعدكرت  ّ غي إذا أو أخرى توصيلة وجدت 

إيصالك وطلب لالتصال موعدك يوم لحين تنتظر ال  •

. موعدك إىل 

  حاالت  في يكون  أن  يجب  الطوارئ  حاالت  نقل  استخدام  911. قمالر  عىل  اتصل  ئة،طار  طبية  حالة  لديك  كانت  إذا
 .فقط  الطوارئ

 أو   3000-263-602 قم الر عىل   Mercy Careأعضاء  بخدمات  اتصل  موعدك،  إىل  توصيلة  إىل  بحاجة  كنت  إذا 
1-800-624-3879 TY 711( T.)

ً امجان  الذكية  الهواتف

  Lifeline نامج بر خالل  من  عليك  تكلفة  أي  دون  ذكي  هاتف  إىل  باإلضافة  الخلوية  الخدمات  عىل  الحصول  من  تتمكن  قد 
 .نتاإلنتر عبر  النموذج  لتعبئة  https://bit.ly/MercyLifelineإىل  انتقل  ذكي،  هاتف  عىل  للحصول  للتقدم  للحكومة  التابع 
 األعضاء  بخدمات  االتصال  يمكنك  النموذج،  تعبئة  في  المساعدة  إىل  بحاجة  كنت  إذا  أو  نت باإلنتر اتصال  لديك  يكن  لم  إذا 

 3879-624-800-1 المجاني  قم الر عىل  أو   3000-263-602 قم الر عىل  Mercy Care أعضاء بخدمات  االتصال  يمكن  .لمساعدتك
TY 711(  .)T هاتف  نامج بر في  للتسجيل  األهلية  إثبات  إظهار  عليك  سيتوجب Assurance Wireless Lifeline. 

 :Assurance Wireless Lifeline خدمة  تتضمن 
شهر  كل  بيانات  •

محدودة  غير  نصية  رسائل  •

شهر  كل  مكالمات  دقائق  •

 Android بنظام  ذكي  هاتف  •

  Mercy Care:لـ  اإلضافية  ايا المز تتضمن 
نصية  رسائل  طريق  عن  الصحية  ات والتذكير النصائح  •

بك  الخاصة  الشهرية  الدقائق  ضمن  احتسابها  يتم  ال  األعضاء  خدمات  إىل  مكالمات  •

 أو  ، 3879  TY 711()T-624-800-1 أو   3000-263-602 قم الر عىل  Mercy Care أعضاء بخدمات  اتصل  المعلومات،  من  لمزيد 
. www.MercyCareAZ.org الموقع  إىل  ادخل 

Pyx Health 
 التحدث  يمكنك  حيث  ، Pyx Health تطبيق  إىل  الوصول  إمكانية  نمنحك  لذلك  .وحده الحياة  تحديات  يواجه  أن  أحد  عىل  ليس 
 مع دشة الدر ا أيض ويمكنك  .بالفعل لك  متاحة  هي  التي  د والموار Mercy Care  حول الهاتف  خالل  من  مفيدين  أشخاص  مع 

 من الدعم  إىل  تحتاج  عندما  ا أسبوعي أيام  7و ا، يومي ساعة  24 مدار عىل  التطبيق  خالل  من yxir   Pالعاطفي اآللي  الصديق 
. www.hipyx.comخالل  من  التطبيق  عىل  الحصول  يمكنك  .صديق

ً

ًً

www.MercyCareAZ.org 
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 .إليه تحتاج  الذي  والدعم  األمد  طويلة  والخدمات  الصحية  عاية الر خدمات  عىل  الحصول  في  حالتك  مدير  سيساعدك 
 احتواء  نامج بر وسياسات  قوانين  عىل  بناء  القيود  بعض  هناك  يكون  قد  .بالتغطية المشمولة  بالخدمات  قائمة  يلي  في ما 
 الخاص  الكتيب  اءة قر األفضل  من  ،  Medicareخطة  ضمن  كنت  إذا (. Arizona  AHCCCS ) في الصحية  عاية الر تكاليف 
 اإللكتروني   Medicareموقع  عىل  إيجاده  يمكنك  .بالتغطية المشمولة  الخدمات  فة لمعر “Medicare and You “ باسم بها 

www.medicare.gov ،  عن  والبحث.”Medicare and You“ 

 األمد طويلة والخدمات الدعم
التمريض دار  عاية ر 1. 	

والمجتمعية لية المنز الخدمات  2. 	

للكبار  النهارية  الصحية  عاية الر -	

 (الذاتي بالتوجه  مة المالز عاية والر ة، /للزوج مة المالز عاية والر افقين، المر ذلك  في  بما )مة المالز عاية الر -	
المجتمعية  االنتقالية  الخدمات  -	

الطوارئ  حاالت  إنذار  نظام  -	

االحتضار  عند  عاية الر -	

 (النهاري والعالج  التدريب  ذلك  في  بما )التأهيل  -	
لي المنز التوصيل  وجبات  -	

لية المنز الصحة  خدمات  -	

لي المنز التدبير  خدمات  -	

لية المنز التعديالت  -	

االحتضار  حلة مر في  عاية الر -	

خصة المر الصحية  المساعدة  -	

الشخصية  عاية الر خدمات  -	

الخاصة  التمريض  خدمة  -	

المؤقتة  المجموعة  عاية ور المؤقتة  عاية الر -	

المدعوم  التوظيف  -	

البديلة السكن  أماكن  3. 	

للمسنين  البديلة  عاية الر -	

المعيشة  في  المساعدة  دار  -	

المعيشة  في  المساعدة  كز مر -	

السلوكية  الصحة  فق مر -	

ات المخدر تعاطي  لعالج  االنتقالي  فق المر -	

 *الطبية الخدمات
الخارجية العيادة مرضى عاية وراقبة ومرالداخلية، العيادة لمرضى الطبية عاية الرذلك في بما المستشفى، عاية ر 	•

ا اإلنفلونزعات جرمثل الروتينية، اللقاحات  	•

السكري  مرضى  عاية بر الخاصة  العين  وفحوصات  ، A1Cفحوصات  ذلك  في  بما  السكري،  مرضى  عاية ر •

األولية عاية الرومقدمي االختصاصيين، ذلك في بما الطبيب، عيادة ات زيار 	•


والتصوير القولون، طان سروفحوصات الدم، ضغط فحوصات مثل الصحة، عىل الخطر وفحوصات تقييمات  	•

للثدي الشعاعي 

الغذائية  والتوصيات  التقييم  ذلك  في  بما  الغذائية،  التقييمات   •

 الدم  فحص  ذلك  في  بما  السينية،  واألشعة  المختبر   •
الدم  في  السكر  نسبة  قياس  ة وأجهز كة، المتحر اسي والكر والمشايات،  ات، العكاز مثل  الدائمة  الطبية  المعدات   •

واألكسجين  ة القسطر مثل  الطبية  مات المستلز  •

 عىل  Medicare ضمن األعضاء  يحصل  Mercy Care -  في بالتغطية  المشمولة  األدوية  قائمة  في  الموجودة  األدوية   •
 Dالجزء  Medicare من أدويتهم 

 أو  الدائم  األذى  خطر  في  وكنت  ة، خطير سلوكية  أو  جسدية  صحية  حالة  لديك  تكون  عندما - ئةالطار الطبية  عاية الر  •
حياتك  فقدان 

 www.MercyCareAZ.org 
 TTY/TDD( 711)3879-624-800-1أو  3000-263-602قم الرعىل األعضاء خدمات تتوفر 
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مات األزأوقات في التدخل خدمات  	•

ئة طارحالة بعد حالتك ار الستقرعاية الر 	•

ُ (القيود طبق ت)التنفسي  الجهاز  وعالج  النطق  وعالج  والجسدي  المهني  العالج  وتتضمن  التأهيل  إعادة  خدمات  •
الكىل غسيل  	•

 (الوالدة وبعد  والمخاض  الوالدة  قبل  ما  ة فتر في )األمومة  عاية ر 	•
ًاجنسي المنقولة  العدوى  واختبار  الحمل،  منع  وسائل  مثل  ة األسر تنظيم  خدمات  	•

والمساكن السلوكية الصحة خدمات  	•
ً ئةالطارالحاالت نقل المطلوبة؛ الطبية الخدمات وإىل من طبيا الضروري النقل  	•

الخارجية العيادات مرضى وتخدير احة جر 	•

السمع فقدان وعالج تقييم ذلك في بما السمع، خدمات  	•

بقيود الطبية األغذية استقالب  	•

 خالل  أو  اليوم  خالل  عاية ر إىل  تحتاج  عندما  العاجلة  عاية الر عىل  الحصول  يمكنك - ئةالطار عاية الر خدمات  	•
القادمين  اليومين 

 الخدمات  وبعض  للعيون،  ئة الطار عاية الر :ذلك في  بما  وأكبر،  21 بعمر لألعضاء  المحدودة،  البصرية  الصحة  خدمات  	•
 طبيب ة زيار السكري  بمرض  المصابين  األعضاء  عىل  يجب  .العين عدسة  إعتام  الة إز مثل  ا طبي مة الالز البصرية 
العين شبكية  فحص  اء إلجر اسنوي العيون 

ً

ً

أكبر أو  ا عام 21 عمر من  لألعضاء  المحدودة  األسنان  عاية ر خدمات  	• ً

ًاجنسي المنقولة  اض األمر عالج  	•

بقيود التشقق، من ة البشرعىل للمحافظة البولي السلس واقيات  	•

الوقائية والفحوصات العافية فحوصات  	•

السكري القدم من الوقاية عاية رأو القدم، آالم عالج مثل والكاحل القدم عاية رخدمات  	•

تقويتها أو المفاصل أو العضالت ضعف لدعم المفاصل أو العظام مقومات  	•

استئصاله بعد الثدي تشكيل إعادة  	•

العين عدسة إعتام احة جربعد المعيارية العدسات  	•

بقيود الجينية ات االختبار 	•

بقيود حم الراستئصال  	•

بقيود ئة الرحجم تقليص احة جر 	•

بقيود المباشر للفيروسات المضاد الدوائي العالج  	•

ُ  المكان عىل  الخدمة  مقدم  سيطلعك  .والصيدليات والمستشفيات  الطبية  العيادات  في  بالتغطية  المشمولة  الخدمات  م قدت*
 .الخدمات تلقي  خالله  من  يمكنك  الذي 
َ

 بالمقاطعة الصحة أقسام من المقدمة البالغين لقاحات تغطية تتم
(عاتالجر أو  اللقاحات )التطعيمات  عىل  الحصول  فوق  فما  ا عام 19 العمر من  يبلغون  الذين cy Care  Mer ألعضاء يمكن 
 المغطاة  للتطعيمات  المتبادلة  المساعدة  عىل  القائمة  الطفل  عاية ر اكز مر توفر  Mercy Care. شبكة في  خدمة  مقدم  من 
 المسجلين الخدمات  مقدمي  قبل  من  إعطاؤها  يتم  عندما  أكثر  أو  ا عام 19 همأعمار تبلغ  الذين  اد لألفر (عاتالجر)ا طبي مة الالز
 في مسجال الخدمة  مقدم  يكن  لم  لو  حتى  التطعيمات  هذه  تغطية  تتم  .بالمقاطعات الصحة  ات إدار خالل  من  AHCCCS  في

 AHCCCS  شبكة في .Mercy Care تشمل  AHCCCS  والتهاب  أ  الكبد  التهاب  :الحصر ال  المثال  سبيل  عىل  التالية،  اللقاحات 
 .مطلوب غير  المسبق  التصريح  .والحصبة ب  الكبد 

ً

ً

(اعام 21 سن دون) لألطفال إضافية خدمات   

ً

ً

ً

 جميع  يم تقد فيه  يتم  ، فقمر أو  ادة يع هو ”انناألسب يةلعناا فق مر. “سنة   21عمر  تحت  ء عضالأل ان ناألسب ية لعناا فق امر • 	


 ك،الفأط أو  (اًامع   21من  صغر أ كعمر ان ك إذا )ت أن يمكنك  ذي ال ن لمكاا ذا ه .دواح نمكا في  ان ناألسب يةلعناا ات دمخ

 يةعنا فق مر عين ي .نكسناأ تجاحتياا جميع  عىل  ول صحوال ك، ب اص خال ان ناألس ية عنا مة خد م مقد مع  قة عال ء بنا
:ليةلتاا نشطة ألا في  تك عدلمسا اء ضاألع ت مابخد ال صاالت يمكنك  .اًامع   21عمر  تحت  اء ضاألع لجميع  ان ناألسب

لطفلك  أو  لك  المخصص  باألسنان  العناية  فق مر هاتف  قم ور وعنوان  اسم  فة معر -	

جديدة  أسنان  عيادة  عن  البحث /تغيير -	

الموعد  وإىل  من  النقل  عملية  تيب تر أو  لطفلك  أو  لك  المواعيد  تحديد  في  مساعدتك  -

ُ

 www.MercyCareAZ.org 
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 باألسنان  العناية  خدمة  بمقدم  االتصال  يرجى  طفلك،  موعد  أو  موعدك  إلغاء  أو  تغيير  إىل  بحاجة  كنت  إذا -
.امقدم ساعة  48-24 ةبفتر بك،  الخاص 

 يجب. اسنوي األسنان  لطبيب  ووقائي  روتيني  فحص  )2( تيزيار تغطية  تتم  ا، عام 21 من األصغر  لألعضاء  بالنسبة   •
 تقل  الذين  األعضاء  يحتاج  ال  .السابقة ة الزيار تاريخ  بعد  واحد  ويوم  أشهر  ستة  غضون  في  األسنان  طبيب  ة زيار تتم  أن 
.باألسنان للعناية  إحالة  إىل  ا عام 21 عن هم أعمار

 .األول عامه  بلوغه  عند  األسنان  لطبيب  األوىل  ته زيار طفلك  يجري  أن  يجب   •
 ايد،الفلور وعالجات  األسنان،  وتنظيف  الفم،  صحة  فحوصات  خدمات  :الشاملة ا طبي مة الالز الخدمات  تشمل   •

 اءات واإلجر والخلع،  والحشوات،  السينية،  واألشعة  الفم،  طريق  عن  الصحي  والتثقيف  لألسنان،  التسرب  ومانعات 
.ئةوالطار العالجية  باألسنان  العناية  وخدمات  ا، طبي مة الالز

 إحالة  إىل  تحتاج  ال  .بالتغطية مشمولة  سنة  21 عمر تحت  لألعضاء  ئة والطار الروتينية  النظر  فحص  خدمات   •
 الفحوصات  البصر  خدمات  تتضمن  .البصر خدمات  عىل  للحصول  بطفلك  الخاص  األولية  عاية الر مقدم  من 

 .اميةاإللز والعدسات 
”.EPSDT “ع جرا (.تعالجرا)ات احقلوال مة لعاا تصالفحوا كذل في  بما  (فيةلعاا تصافحو ات ارزيل بهة مشا )EPSDT ات ارزي  •
الفقري  العمود  تقويم  خدمات   •

الواعية  التهدئة   •

بقيود  الداخلية،  البولي  السلس  اويل سر  •

 (Medicare  QMB )خطة  من  والمستفيدين  المؤهلين  لألشخاص  إضافية  خدمات   •
 AHCCCS يغطيها  وال  Medicare نامجبر يغطيها  خدمة  أي   •

 سنة 21 عمر تحت لألعضاء الطبية اتالنظار تغطية

ً

ًً

ً

ً

ً

 الرؤية  وفحوصات  الدوري  النظر  فحص  التغطية  هذه  تتضمن  .سنة 21 عمر تحت  لألعضاء  النظر  خدمات  تغطية  تتم 
 .المفقودة أو  ة المكسور ات النظار استبدال  أو  وإصالح  الطبية،  ات النظار ووصفات 

 فقدانها؟ أو ةالنظار انكسار حالة في يحدث ماذا
 الحصر،  ال  المثال  سبيل  عىل  الخدمات  وتشمل  .النظر لتصحيح  إليها  الحاجة  عند  ات النظار استبدال  عىل  قيود  أي  توجد  ال 

 بانتظام  المجدول  التالي  النظر  فحص  موعد  حتى  لالنتظار  بحاجة  ولست  .الطبية الوصفة  في  تغيير  أو  الكسر  أو  الفقدان 
 .تكنظار إصالح  أو  لتبديل 

 التجريبية  والعالجات  الخدمات
 عايةر عىل  حصولك  من  للتأكد  الجديدة  الطبية  اءات واإلجر الخدمات  إىل  التطلع  عىل  ا مع AHCCCS  ونظام Mercy Care تعمل
 من  كان  إذا  فيما  ليقرروا  الصحية  عاية للر الجديدة  األساليب  اجعة بمر األطباء  من  فريق  يقوم  .وآمنة وحديثة  ة ممتاز طبية 
  أبحاث  اءإجر  يتم  التي  التجريبية  والخدمات  العالجات  تعد  ال  .بالتغطية المشمولة  الخدمات  ضمن  اعتمادها  الواجب 
 .التجريبي بالعالج  تفكر  كنت  ما  إذا  حالتك  مدير  أخبر   .بالتغطية  مشمولة  خدمات  استهاودر  عليها

ً

 :يلي بما  AHCCCSو  Mercy Care تقوم  الجديدة،  التقنية  تغطية  إمكانية  لتحديد 
تقنية كل من الغرض اسة در •

الطبية التقارير اجعة مر •

الجديدة التقنية تأثير تحديد  •

التقنية استخدام ووقت كيفية بشأن توجيهية مبادئ وضع  •

وأكبر  اعام 21 بعمر  لألعضاء :والمستثناة  المحدودة  اياالمز/الخدمات

 نامج بر من  لالستفادة  المؤهلين  أحد  كنت  إذا . )بالتغطية مشمولة  غير  فوق،  وما  سنة  21 بعمر للبالغين  التالية  الخدمات 
( Medicare QMB) ،  الخدمات لهذه  ك المشتر والتأمين  بك  الخاصة  الصحية  عاية الر خصم  تسديد  يتوقف  لن). 

الخدمة الخدمة استثناءات أو حدودالخدمة وصف /ةالميز

الفقري العمود عالج عىل التدريب الفقري العمود تقويم خدمات 

 .تعديلهأو 
ألعضاءعدا ما المستثناة الخدمات 

 .QMB نامج بر

ً

 www.MercyCareAZ.org 
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الخدمة الخدمة استثناءات أو حدودالخدمة وصف /ةالميز

المتصلة الطبية السماعات 

بالعظم 

يتم للسمع مساعد جهاز عن ة عباروهي 

المريض ألذن المجاور العظم عىل وضعه 

هذا من الغرض  .احيةجرعملية خالل من 

 .الصوتحمل هو الجهاز 

الطبيةالسماعات مقابل  AHCCCSتدفع لن 

المعدات،صيانة  (.BAHA)بالعظمالمتصلة 

تصليحو ( لطبيةات عالسماباية لعناا)ةزهواألج

. التغطية ضمن مشمولة منها جزء أي 

أذن في وضعه يتم صغير جهاز عن ة عبارالقوقعة اعة زر

 /لمساعدتهاحة الجرطريق عن الشخص 
 .أفضلبشكل السمع عىل مساعدتها 

عملياتمقابل  AHCCCSنامجبريدفع لن 

ةواألجهزالمعدات، صيانة  . القوقعةاعة زر

منهاجزء أي وتصليح  ( عةبالزرالعناية )

. التغطية ضمن مشمولة 

فيالطرالمفصل  /المفصل

الخاضع ك المتحرالسفلي 

دقيق بمعالج للتحكم 

في المفقود الجزء يستبدل جهاز وهو 

للمساعدة الحاسوب ويستخدم الجسم 

.المفصلتحريك في 

فالطرمقابل  AHCCCSنامجبريدفع لن 

 ( قدمأو كبة رأو ساق )السفلياالصطناعي 
 ( حاسوبقاقة ر)دقيق معالج يتضمن والذي 
.بالمفصل يتحكم 

ّاألعضاء زرع  عضونقل عملية بأنه األعضاء زرع ف عري 

 .آخرإىل شخص من الدم خاليا أو 
الطبية الحاجة إىل الموافقة عملية تستند 

قائمةضمن من الزرع عملية كانت وإذا 

الزرعلعمليات فقط الدفع سيتم  ". التغطية"

 . مغطاةأنها عىل ، AHCCCSها أقرالتي 

تقديمها أو عليها التدرب يتم تمارين الطبيعي العالج 

أوأقوى لتجعلك طبيعي معالج بل ق من  ِ

 .كةالحرتحسين في تساعد 

للعياداتالطبيعي العالج ات زيارتغطية 

تعلمإلعادة ة زيار 15 بعددمحدد الخارجية 

عاملكل جديدة ة مهارلتعلم ة زيار 15 وة، مهار

لألعضاءالتغطية  (. سبتمبر- 30أكتوبر  )1

بعددمحددة ،  Medicareضمنهم الذين 

األعضاءعىل يجب  . كيتشاربدفع ة زيار 15

األعضاءبخدمات االتصال  Medicare ضمن 

المشمولةالخدمات تحديد في للمساعدة 

. بالتغطية 

احة كاسترة متوفرالمؤقتة عاية الرالمؤقتة عاية الر
ً وقتا ليأخذوا الخدمات لمقدمي مؤقتة 

 .ألنفسهم

لغينللباحة لمتااقتة لمؤاية عالراات اعسدد ع

الذينأو  ALTCS ايا مزمن المستفيدين 

عةسا 600هو كية لسلوالصحة اية عارن يتلقو

ًة فترخالل  ً اشهر 12الـة فترتبدأ  .اشهر 12

/أيلول 30 إىلأكتوبر /األولتشرين  1من
. المقبلة السنة من سبتمبر 

العالج باألسنان العناية خدمات توفر باألسنان العناية خدمات 

 .األسنانوأطقم الطبيعية لألسنان 
طقم أملةشاانناألساتدمختغطيةقيمةتبلغ

يسنوعقد لكل عضو لكل  1000$انناألس

 (. سبتمبر/وللأي 30إىلبر كتوأ/األول ين تشر1  )
ئة رلطااان ناألسات دمختغطية قيمة تبلغ 

ينتشر1 )ي سنوعقد لكل عضو لكل  $1000

 (.سبتمبر/وللأي 30إىلبر كتوأ/األول 

لبكم اولصم اء عضالألمة لخداذه هتسمح المجتمعي التدخل خدمات 

دمُقت لتي ات مالمعلواإىل ول وصالمن 

ذههعد تسا .سمعيأو ئي مربشكل ًادة ع

مما اء ضاألعات ارهمير تطوعىل مة لخدا

 .نفسهمبأار رقالاذ خاتعىل ة درقاللهم فر يو

الذين األعضاء عىل الخدمة هذه تقتصر 

.السمع والبصر حاسة فقدوا 

 www.MercyCareAZ.org 
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الخدمة استثناءات أو حدودالخدمة وصفالخدمة /ةالميز

أو الماريجوانا نبات استخدام الطبية الماريجوانا 

 .الصحيةالحاالت لعالج مستخلصاته 
.للجميعمستبعد 

 الحرجة الحاالت عايةر خدمات
 تناول  أو  المالبس،  تداء ار أو  حاض، المر استخدام  أو  االستحمام،  في  المساعدة  مثل  هي  الحرجة  الحاالت  عاية ر خدمات 
 .المشابهة اليومية  باألنشطة  والمساعدة  ك، المتحر الكرسي  أو  منه،  النهوض  أو  السرير  إىل  الذهاب  أو  الطعام، 

 الخطة  ستشمل  .الحرجة الحاالت  عاية ر خدمات  تتلقى  كنت  إذا  لك  احتياطية  خطة  بوضع  الخدمة  تقديم  ووكالة  أنت  ستقوم 
 متى  اختيار  عليك  .موعده حسب  عاية الر مقدم  يأت  لم  حال  في  بهم  لالتصال  ووكاالت  أشخاص  هواتف  قام وأر بأسماء  قائمة 
 .لمساعدتك لك منز إىل  ما  شخص  وصول  تحتاج 

 لك  يحق  .للمساعدة االحتياطية  الخطة  في  المسجلة  الهواتف  قام بأر اتصل  المحدد،  موعده  في  عاية الر مقدم  يأت  لم  حال  في 
 .للمساعدة طلبك  من  )2( ساعتين خالل  آخر  خدمة  مقدم  مساعدة  عىل  الحصول 

 المنح  أموال  بموجب  المغطاة  الخدمات
 هيئة  عبر  لألعضاء  متاحة  والعشرين  الحادية /عشر التاسعة  للمادتين  الخاضعة  غير  السلوكية  الصحة  خدمات  إىل  الوصول 
 :يلي ما  المحلية   RBHA من  ة الموفر الخدمات  تشمل  أن  يمكن  (.RBHA)اإلقليمية  السلوكية  الصحة 

األذني باإلبر الوخز خدمات  •

السلوكي الصحي والعالج اإلرشاد  •

وتثقيفها ها وتعزيزالسلوكية الصحية الوقاية  •

الحالة ة إدار •

 (األطفال مجالسة  خدمات  كذلك  وتعني )األطفال  عاية ر خدمات  •
مات األزأوقات في التدخل خدمات  •

الحياة ات مهارعىل التدريب  •

(ATM )الدواء  بمساعدة  العالج  •
الدعم وخدمات العالج عىل التدريب  •

الكاملة واإلقامة فة الغرالعقلية، الصحة خدمات  •

 (التقليدي العالج  خدمات )العقلية  الصحة  خدمات  •
والمنزل الخارجية العيادات في األفيونية المواد أو ات المخدرتعاطي عالج  •

ان األقرومساعدة الذاتية المساعدة خدمات  •

المدعوم السكن  •

 :المحلية  RBHA بـ  االتصال  يمكنك  الخدمات،  هذه  عىل  الحصول  في  للمساعدة 

*الهاتف قمور االتصال جهة نوع(RBHA) قليميةإلا كيةلسلوا لصحةا تهيئا الخدمة منطقة

:العمالء خدمات هاتف م رق Maricopa Mercy Care RBHAمقاطعة 
)TTY 711( 1-800-564-5465 

1-844-534-4673: مات األزخط 

Southern Arizona Arizona Complete Healthالعمالءخدمات هاتف م رق:
1-888-788-4408  )TTY 711( 

1-844-534-4673: مات األزخط 

 www.MercyCareAZ.org 
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*الهاتف قمور االتصال جهة نوع(RBHA) قليميةإلا كيةلسلوا لصحةا تهيئا الخدمة منطقة

Northern Arizona Health Choice Integrated Careالعمالء خدمات هاتف م رق:
1-800-640-2123TTY/TDD 711( ،

(4681-842-800-1أو 

 السكن خدمات
 والخدمات العالج  من  االستفادة  عىل  الشخص  ة لقدر األهمية  بالغ  اأمر والمألوفة  ة والمستقر اآلمنة  المعيشة  تيبات تر تعتبر 
 كةوالمشار والتعلم  والعمل  العيش  من  األعضاء  يتمكن  حتى  معقولة  وبأسعار  والئق  آمن  بسكن  ا غالب التعافي  يبدأ  .الداعمة
 .مجتمعاتهم في  كامل  بشكل 

ً

ً

 في  البقاء  أو  الحصول  في  مساعدتهم  يمكنها  حيث  ،  ALTCS/SMIمن  البالغين  لألعضاء  الدائمة  الداعمة  السكن  خدمات  تتوفر 
 المستأجرين  حقوق  فهم  عىل  المساعدة  الداعمة  السكن  خدمات  تتضمن  وقد  .اختاروه الذي  المجتمع  ضمن  مستقل  مسكن 
 .هادفة أنشطة  في  كة والمشار المستقلة  الحياة  ات ومهار انية الميز ووضع 

 مجموعة  الخدمات  مقدمو  يغطي  .أعضائنا احتياجات  لتلبية  الخدمات  مقدمي  من  ة كبير شبكة  مع  Mercy Care تتعاقد
 احتياجات تلبية  في  لمساعدتك  ا دموار ا أيض أولئك  الخدمات  مقدمي  ولدى  .التأهيل وإعادة  السلوكية  الصحة  خدمات  من 

  ALTCS في  حالتك  مدير  مع  تواصل  .المجتمعي اإلسكان  ات بخيار توصيلك  في  المساعدة  ويمكنهم  بك،  الخاصة  اإلسكان 
 .باإلحالة مساعدة  عىل  للحصول 

ًً

 المنح
 التي  اإلسكان  خدمات  من  واسعة  مجموعة  في  األعضاء  لمساعدة  المنح  تمويل  لتأمين  فرص  لتوفير  Mercy Care  تسعى
 والودائع  اإليجار  دفع  في  المساعدة )د التشر من  والحد  السريع  اإلسكان  وإعادة  (فنادق)الطوارئ  حاالت  في  المأوى  تشمل  قد 

 .اتالخيار هذه  الستكشاف  الطبي  فريقهم  مع  العمل  األعضاء  عىل  يجب  (.النقل وتكاليف  األمنية 

 )AHCCCS)AHP من اإلسكان نامجبر
 طلب  لتقديم  حالتهم  مدير  مع  التنسيق  للسكن  مالية  مساعدة  إىل  يحتاجون  الذين  Mercy Care ALTCS/SMI ألعضاء يممكن 
 وقوائم  التطبيقات،  جميع  ة إدار AHP يتوىل  AHP( AHCCCS(.  من اإلسكان  نامج بر خالل  من  ة مباشر للسكن  مالية  مساعدة 
.https://azabc.orgللوالية التابع  AHCCCS  من اإلسكان  نامج بر وإحاالت  االنتظار، 

 من أو   Housing@mercycareaz.orgاإللكتروني البريد  خالل  من   Mercy Careفي  اإلسكان  قسم  مع  التواصل  ا أيض يمكنك 
(. )3879 TTY 711-624-800-1 أو   3000-263-602 قم الر عىل  Mercy Care  أعضاء بخدمات  االتصال  خالل 

ً

 المنسق الدخول وصول نقاط
 مع  ة دلمشرا الت ائعوال اد راألف بط لر (HUD)يكية مرألا ية لحضرا لتنمية او ان كاإلس ة اروز ضها تفر عملية  هو  لمنسق ا ول دخال

 د وارم إىل  لمحتملة ا ة الاإلح ئمة قا عىل  م هاجوإدر ، تقييمهمو الت، ائعال أو  اد راألف ع وزيت يمكن  .اتدمخال دواروم لمجتمعي ا ان كاإلس
 يمكنك .ولوصال منطقة  مع  سب يتنا بما  د وارموال ت لعملياا تختلف  قد  ه أن ظ الح .روافتوال ة وياألول عىل  ءبنا لمجتمعية ا ان كاإلس
 ”.لمنسقا ول دخال ول وص طنقا“ضمن و ”دوارمال“سم با قسم  في  لكتيب ا ذاه ية نها في  ع واقمال ذه ه من  ئمة قا عىل  الع االط

ً

 دوالموار المعلومات  من  المزيد  عىل  للحصول  (HUD)األمريكية  الحضرية  والتنمية  اإلسكان  ة اروز مع  التواصل  ا أيض ويمكنك 
 نامج بر عن  معلومات  عىل  للحصول . www.hud.gov/states/arizona  اإللكتروني الموقع  خالل  من  باإلسكان  الخاصة 

 (.8339-877-800-1 أو  T )2232  TY 711-955-800-1 قم الر عىل  االتصال  يمكنك  االستئجار، 

ً

 والمجتمعية ليةالمنز الخدمات
 .مجتمعي مسكن  أو  الخاص  لك منز في  والعيش  استقالليتك  عىل  الحفاظ  في  والمجتمعية  لية المنز الخدمات  تساعدك 
 من  األنسب  الخدمات  إليجاد  بك  الخاص  األولية  عاية الر ومقدم  عليك،  الوصي  أو  عائلتك  مع  أو  معك،  حالتك  مدير  سينسق 
 لك يحق  ال  قد AHCCCS.  نامجبر وسياسات  لقوانين  ا وفق هذا  يكون  .لك تحق  التي  ومدتها  المقدمة  الخدمات  حجم  حيث 

 .لك تيبها تر عىل  وسيعمل  عليها،  حالتك  مدير  سيوافق  الخدمات،  تلك  تحديد  د بمجر .الخدمات جميع  من  االستفادة 
ً


 قد  .للكبار النهارية  عاية الر كز مر في  تتلقاهما  اللذان  اف واإلشر الصحية  عاية الر-  للكبار  النهارية  الصحية  عايةالر • 	

والعالجات الصحية  الحالة  ومتابعة  الوجبات،  ا أيض تشمل . ً

 www.MercyCareAZ.org 
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 بعض في  لمساعدتك  لك لمنز الخدمة  مقدم  وكالة  من  امدرب ا شخص يأتي  أن  وهي -  مةالمالز  عايةالر  خدمات  •

الطعام وإعداد  المنزل،  تيب وتر الشخصية،  العناية  مثل  الخدمات  .


 منزل  إىل  التمريض  دار  من  ينتقلون  الذين  لألعضاء  مالية  مساعدة  الخدمة  هذه  توفر - المجتمعي  االنتقال  نامجبر  •

الخدمة لهذه  AHCCCS  قواعد شرح  حالتك  مدير  من  اطلب  .المجتمع في  .


 عىل  إليها  تحتاج  عندما  الطوارئ  مساعدة  إىل  الوصول  بإمكانية  لك  يسمح  جهاز  هو -  الطوارئ  حاالت  إنذار  نظام  •

ساعة 24 مدار .


 أو الجسدي  العالج  الخدمة  هذه  تشمل  قد  .المستقل العيش  ات مهار لتعلم  ا تدريب الخدمة  هذه  توفر -  التأهيل  •

المدعوم والتوظيف  والتدريب  النهاري،  العالج  مثل  التأهيل  خدمات  ذلك  يشمل  .النطق عالج  أو  المهني  .


لكمنز إىل  وتوصيلها  الصحية  الوجبات  تجهيز  يتم  – للمنزل  الطعام  وجبات  توصيل  • .

 المستشفى  دخول  عدم  في  لمساعدتك  لك منز في  ئي جز بدوام  عاية ر الخدمة  هذه  توفر -  ليةالمنز  الصحة  خدمات  •


العالج أو  المعدات،  أو  الصحية،  م اللواز أو  التمريض،  عاية ر الخدمة  هذه  تشمل  قد  .أخرى رة م .

المالبس وغسل  والتسوق،  التنظيف،  مثل  المنزل  أمور  تدبر  في  الخدمة  هذه  تساعد - المنزل  ةدبرم  •.

استقاللك لزيادة  لك منز في  تكيفية  ات تغيير إحداث  عىل  الخدمة  هذه  تعمل - المنزل  تعديالت  • .

 والدعم  الصحية  عاية الر إىل  يحتاجون  الذين  األعضاء  تساعد  التي  الخدمات  هي -  االحتضار  حلةمر  في  عايةالر  •


الحياة من  النهائية  احل المر خالل  العاطفي  .

المالبس تداء وار حاض، المر واستخدام  واالستحمام،  اإلطعام،  في  المساعدة  الخدمة  هذه  توفر -  الشخصية  العناية  • .

مستمر وبشكل  أكبر  عاية لر المحتاجين  لألعضاء  تمريض  خدمة -  الخاص  التمريض  خدمة  • .

 في الخدمة  هذه  قدم ت أن  يمكن  .احةر ة فتر الخدمة  مقدم  أو  العائلة  عضو  لمنح  عاية الر الخدمة  هذه  توفر - احةالر  •

 .المؤهل التمريض  دار  في  أو  المعيشة،  في  المساعدة  فق مر أو  لك، منز
 التوجيهية  المبادئ  اتباع  يجب  .العضو ة /زوج قبل  من  مة المالز العناية  خدمات  تتوفر -  ة/للزوج  مةالمالز  عايةالر  •

.الخدمة بهذه  ا مهتم كنت  إذا  حالتك  مدير  مع  تحدث  .للوالية

ًً

ً

ُ

ُ

ً

 لألعضاء الموجهة عايةالر اتخيار    
 ذلك  في  بما  معينة،  خدمات  تقديم  كيفية  عىل  أكبر  ة سيطر األعضاء  لدى  يكون  بأن  لألعضاء  الموجهة  ات الخيار تسمح 
 ات الخيار تتوفر  .الخدمة تقديم  طريقة  إىل  ”لألعضاء موجهة “ة عبار تشير  .المنزل عاية ور الشخصية،  والعناية  مة، المالز عاية الر

 .الخاص لهم منز في  يعيشون  الذين  )Arizona )ALTCS  والية في  األمد  طويلة  عاية الر أنظمة  أعضاء  لمعظم  لألعضاء  الموجهة 
 باالتصال  ممثليهم  أو  ALTCS أعضاء ننصح  .تمريض دور  أو  بديلة  مساكن  في  يعيشون  الذين  لألعضاء  ات الخيار تلك  تتوفر  ال 

 :لألعضاء الموجهة  ات الخيار في  والنظر  حول  المزيد  فة لمعر حالتهم  بمدير 

 متاحة  خدمات  ات خيار ثالث  ضمن  من  واحدة  هي   SDAC خدمة -( SDAC )الذاتي  بالتوجيه  مةالمالز  عايةالر  •
 عن  مسؤولين  األعضاء  سيكون  ، SDAC خيار  في  .لهممنز في  مة المالز عاية الر خدمات  يتلقون  الذين  ALTCS  ألعضاء
 .الخدمة تلقي  كيفية  في  أكبر  ومسؤوليات  تحكم  لألعضاء  يكون  .بهم الخاص  عاية الر مقدم  وتدريب  تسريح، /تعيين
 المحددة  الحالة  مدير  ة زيار مواعيد  تيب وتر العمل،  عىل  ة والقدر المطلوبة،  ات المهار لديه  شخص  أي  تعيين  يمكنهم 
 .األسبوع ساعات  خالل 

 التوجيه  عىل  قادر  افق مر لديهم  الذين  لألعضاء  الخدمة  هذه  تتوفر - الماهر  الذاتي  بالتوجيه  مةالمالز  عايةالر  •
 عات جر إعطاء  أو  األمعاء  كة حر عاية ر مثل  أفضل  بشكل  معينة  ة ماهر خدمات  عىل  افق المر هذا  تدريب  ويريد  الذاتي، 
 .نامجالبر هذا  ضمن  المشمولة  ة الماهر بالخدمات  ك إخبار حالتك  مدير  يستطيع  .األنسولين

 جيهتو في  الفعا ًادور اء ضاألع يلعب  ، Agency with Choice الل خ من -(رخيا  مع ةالوك)    Agency with Choiceةالوك  •
 مجنابر اء ضألع حة لمتاا الث ثال ات اريخال دى إح هي   Agency with Choice إن  .مةلخدا ممقد لة كابو اًومدعم يتهم عار يقة طر

ALTCS  اصخال لهم منز في  ل لمنزا ةبرمد ات دمخ أو /و ،هيلتأ أو/و ،شخصية ية عار أو /و ،مةزمتال ية عار نيتلقو ن ذيال. 

ً

 البديلة  العيش  مساكن
ً  اف،اإلشر خدمات  هذه  المساكن  أنواع  توفر  .لألعضاء أخرى  معيشية  ال حلو توفر  ALTCS فإن الخاص،  مسكنك  جانب  إىل 

 الكاملة واإلقامة  فة الغر مقابل  الدفع  العضو  من  طلب ي .معتمدون أو  خصون مر وهم  الموجهة،  عاية والر الشخصية،  عاية والر
 .دفعه عليك  بما  حالتك  مدير  ك سيخبر .المساكن لهذه 

ُ

 TTY/TDD( 711)80-1خدتتوفر 
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إىل يصل لما عاية والراف، واإلشرالكاملة، واإلقامة فة الغرهذا العائلة مسكن يوفر - للبالغين البديلة عايةالر •

.مقيمين )4( أربعة 


يصل لما عاية والراف، واإلشرالكاملة، واإلقامة فة الغرهذا العائلة مسكن يوفر - المعيشة في المساعدة مساكن •

.أشخاص 10 إىل 


المطبخ، ذلك في بما كة، مشترأو دية فرشقق في عاية الرالمسكن هذا يوفر - المعيشة في المساعدة كزمر •

.الخاصةالنوم ومساحة والحمام،  


قد  .ساعة 24 مدارعىل اف بإشرالسلوكية الصحة عالج المسكن هذا يوفر - السكني السلوكية الصحة فقمر •

.المكثفةالسلوكية الصحة عالج امج وبرالمكان، في الطبية الخدمات هذا يشمل  

يحتاجون قد الذين األعضاء لدعم السلوكية الصحة خدمات المسكن هذا يوفر - االنتقالي اتالمخدر تعاطي عالج فقمر

 .اتالمخدرتعاطي اء جرمساعدة إىل 

 التمريض دار عايةر
 بحاجة  ليسوا  ولكنهم  الوقت،  طوال  الخدمة  لهذه  المحتاجين  لألعضاء  الكاملة  واإلقامة  ف، الغر خدمات  التمريض  دور  توفر 
 بمستويات  عاية ر أو  خاصة،  خدمات  التمريض  دور  من  العديد  توفر  .الطبيب قبل  من  يومية  عاية ر أو  المستشفى  في  للبقاء 
 دفع عن  مسؤوال العضو  كان  إذا  ما  AHCCCS  يحدد التمريض  دار  في  يقيمون  الذين  لألعضاء  .الخاصة لالحتياجات  مختلفة 
 .ال أم  التكلفة  من  شهرية  حصة 

ً

 (االحتضار  عند  عايةالر) عايةللر  المسبق  التخطيط
 حلة مر أي  في  أو  عمر  أي  في  إليك  تقدم  التي  الصحية  عاية والر الدعم  خدمات  كل ( EOL )االحتضار عند  عاية الر نامج بر يتضمن 
 جودة  تحسين  هو  منه  الهدف  .بالمرض تبطة المر والقيود  واأللم،  التوتر،  تخفيف  عىل  أكثر  كيز التر يتم  .المرض احل مر من 

 كيزالتر نهج  ستخدم ي .الوفاة مرض  أو  معقد،  أو  من، مز بمرض  تشخيصك  تم  إذا  أو  تدهور،  في  صحتك  كانت  وإن  حتى  حياتك 
 االحتضار،  عند  الصحية  عاية الر خدمات  مع  .ذاته الوقت  في  امتك وكر حقوقك  حماية  مع  الحياة  وجودة  احة الر لتوفير  د الفر عىل 

 مدير  فإن  ذلك،  اخترت  إذا  .عايتكر بشأن  ات ارالقر واتخاذ  فهم  عىل  تساعدك  مرضك  حول  معلومات  وعائلتك  أنت  ستتلقى 
 التخطيط  الخدمات  هذه  تشمل .  EOL عايةر نامج بر في  المشمولة  الخدمات  إىل  الوصول  في  وعائلتك  أنت  سيساعدك  حالتك 
 .االحتضار عند  عاية الر ومأوى  التلطيفية  عاية والر التسكينية،  عاية والر الداعمة،  عاية والر العالجية،  عاية والر عاية، للر المسبق 

ُ

 أو  لها  تتعرض  التي  اض األعر تحسين  بهدف  العالجات  من  ه غير أو /و الطبي  العالج  العالجية  عاية الر تقدم  :العالجية  عايةالر
 في  عاية الر تلقي  تختار  حتى  العالجية  عاية الر تلقي  اختيار  يمكنك  .عام بشكل  الطبية  المشكالت  عالج  وبهدف  منها،  التخلص 

 .االحتضار حلة مر

 مدير  يقوم  قد  .حياتك وجودة  احتك ر لتحسين  وعملي  وروحي  واجتماعي  نفسي  دعم  هي  الداعمة  عاية الر :الداعمة  عايةالر
 في المتاحة  الخدمات  أو  العائلة  أو  األصدقاء  قبل  من  الداعمة  عاية الر توفير  ا أيض يمكن  .لك الداعمة  عاية الر بتولي  حالتك 
 .المجتمع

ً

 لتخفيف  بك  الخاص  الطبية  الخدمة  مقدم  أو  طبيبك  مع  كثب  عن  تعمل  خدمة  هي  التسكينية  عاية الر  :التسكينية  عايةالر
 .خطير مرض  عن  الناجم  والضغط  اض واألعر األلم 

 بمرض  مصاب  لشخص  عاطفي  ودعم  صحية  عاية ر من  تتكون  االحتضار  حلة مر في  عاية الر :االحتضار  حلةمر  في  عايةالر
 .مرضك عالج  عىل  كز تر ال  لكن  والدعم،  احة الر االحتضار  حلة مر في  عاية الر خدمات  توفر  .حياته نهاية  من  يقترب  حيث  عضال 
 عالجية عاية ر ا عام 21 عن هم أعمار تقل  الذين  األعضاء  يتلقى  قد  .فقمر في  أو  د الفر منزل  في  المحتضرين  عاية ر تقديم  يمكن 
 .نفسه االحتضار  حلة مر في  عاية الر وقت  في 

ً

 في غب تر قد  .الطبية الخدمة  مقدم  أو  طبيبك  مع  وعائلتك  أنت  بينك  لوجه  ا وجه مناقشة  المسبق  عاية الر تخطيط  يتضمن 
 يمكن  .الروحانية واالحتياجات  النفسية  واالحتياجات  االجتماعية  واالحتياجات  الصحية  عاية الر ات وخيار مرضك  مناقشة 
 .والعالج عاية للر اتك اختيار تتضمن  عاية ر خطة  لوضع  تك أسر ومع  معك  التعاون  بك  الخاص  الطبية  الخدمة  مقدم  أو  لطبيبك 
 الخدمة مقدم  أو  لطبيبك  يمكن  .غباتكلر ا وفق آخرين  خدمة  مقدمي  أو  أصدقائك  أو  عائلتك  مع  اتك اختيار كة مشار يمكن 
.المسبقة التوجيهات  في  مساعدتك  ا أيض بك  الخاصة 

ً

ً

ً

 www.MercyCareAZ.org 
 TTY/TDD( 711)3879-624-800-1أو  3000-263-602قم الرعىل األعضاء خدمات تتوفر 
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 اإلحاالت
 منك  يطلب  عندما  هي  ”اإلحالة. “خاصة خدمات  عىل  للحصول  آخرين  خدمات  مقدمي  إىل  األولية  عاية الر مقدم  يحيلك  قد 

 في  إضافية  خدمة  عىل  للحصول  اإلحالة  تكون  وقد  .محددة مشكلة  بشأن  أخصائي  ة زيار بك  الخاص  األولية  عاية الر مقدم 
 .ذلك إىل  وما  مستشفى  أو  مختبر 

 عىل الحصول  من  نتتمك أن  قبل  واعتمادها  الخاصة  والخدمات  اإلحاالت  بعض  اجعة مر إىل  Mercy Care تحتاج وقد 
 إىل  تحتاج  إحالتك  كانت  إذا  Mercy Care. موافقة عىل  الحصول  عليك  يتعين  متى  األولية  عاية الر مقدم  ف سيعر .الخدمات
 من ثان رأي  طلب  ا أيض ويمكنك  .اإلحالة بوضع  بك  الخاص  األولية  عاية الر مقدم  علمك فسي ،  Mercy Careقبل  من  موافقة 
 Mercy Care. أطباء شبكة  من  آخر  طبيب 

ّ

ًٍُ

 الذاتية اإلحالة
 :التاليةالخدمات عىل للحصول ، PCPمن إحالة إىل تحتاج ال أنت 
اعام 21 منأقل ك عمركان إذا والنظر األسنان  	• ً

والتوليد النسائية اض األمرلحاالت بالتغطية المشمولة الخدمات  	•

 (لتغطيةبالة لمشمواكية لسلوالصحة اات دمخعىل الع الطلكية لسلوالصحة اقسم إىل ع ارج)كية لسلوالصحة اات دمخ 	•
والمجتمعية لية المنزالخدمات معظم  	•

ة األسرتنظيم خدمات  	•

 عاية الر احتياجات  ذوي  من  لألعضاء  الشبكة  في  أخصائي  عىل  للعرض  المسبقة  والتصاريح  اإلحاالت  عىل  الحصول  م يلز ال 
 خدمات  تتطلب  السلوك،  أو  بالنمو  متعلقة  أو  منة مز حرجة  حاالت  هي  الخاصة  الصحية  عاية الر احتياجات  .الخاصة الصحية 
 المتوقع من  أو  تستمر  التي  لألعضاء؛  عادة  المقدمة  تلك  عن  مختلفة  وبكيفية  أكبر  بقدر  ا طبي مة الز صلة  ذات  وخدمات  صحية 
 )PCP(. األولية عاية الر مقدم  قبل  من  عام  بشكل  ها توفير يتم  ال  ة مستمر عاية ر تتطلب  وقد  أكثر  أو  واحد  عام  لمدة  تستمر  أن 

ً

 خدمات  إىل  يحتاجون  الذين  لألعضاء  الشبكة  في  اختصاصي  عىل  للعرض  المسبقة  والتصاريح  اإلحاالت  عىل  الحصول  م يلز ال 
 والخدمات الدعم  عمليات  أنها  عىل ( SSLT )األمد طويلة  والخدمات  الدعم  عمليات  رف ُعت(. SSLT )األمد طويلة  دعم  وعمليات 

 دعم  هو  منها  ئيسي الر والغرض  منة، مز اض أمر أو /و وظيفية  قيود  لديهم  ممن  األعمار  جميع  من  لألعضاء  المقدمة  عاية والر
 الخدمة،  مقدم  ة إدار تحت  أو  مملوك  سكن  أو  د الفر منزل  فيها  بما  ه، اختيار من  أوضاع  في  والعمل  العيش  عىل  العضو  ة قدر
 تحتاج أو  إعاقة  لديك  تكون  وأن  أكبر،  أو  ا عام 65 كعمر يكون  أن  يجب  ، SSLT لـ  وللتأهل  .أخرى منشأة  أي  أو  تمريض  فق مر أو 
 ةزيار مكنك ي طلب،  لتقديم  أو  المعلومات،  من  لمزيد  .امالي مؤهال تكون  أن  ويجب  تمريض،  فق مر مستوى  عىل  عاية ر إىل 

 الموقع 

ً

ًًُ

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

 دينية أو أخالقية اضاتاعتر بسبب بالتغطية مشمولة غير خدمات عىل الحصول كيفية
 كنت  إذا  بحالتك  المعني  PCP إىل تحدث  .ةاألسر تنظيم  خدمات  ة إدار Aetna Medicaid Administrators LLC  كة شر تتوىل 
 اد لألفر ومتاحة  عليك  تكلفة  أي  دون  ومن  بالتغطية  مشمولة  الخدمات  هذه  .ةاألسر تنظيم  خدمات  في  مساعدة  إىل  بحاجة 
 ملواز توفير  يتم  .ةاألسر تنظيم  خدمة  مقدم  اختيار  قبل  إحالة  عىل  بالحصول  ا مطالب لست  .اإلنجاب سن  في  واإلناث  الذكور 
 .تكلفة أي  دون  من  لك  الحمل  منع 

ً

 :يليبما القيام طريق عن بحالتك المعني  PCP موافقةدون ة األسرتنظيم خدمات عىل للحصول السعي يمكنك 
ردفأو أولية عاية رمقدم مثل طبية خدمات أي مقدم هو الخدمة مقدم يكون قد  .الخدمةمقدم مع موعد تحديد  1.

ال  .الشبكةهذه ضمن يكون ال قد أو  Mercy Care شبكةضمن الخدمة مقدم يكون قد  .خالفهأو ممارس تمريض 

 .ةاألسرتنظيم لخدمات إحالة إىل تحتاج 
.ةاألسرتنظيم مات مستلزأو /وخدمات عىل حصولك مناقشة في غبتك برالعيادة أخبر ا، ًموعدتحدد عندما  2.
 Mercy Care.لـ التابعة  )ID( العضوتعريف بطاقة الخدمة لمقدم أظهر  .بالموعدم التز 	3.
 .ةاألسرتنظيم مات مستلزأو لخدمات اتك خيارحول تحدث الموعد، في  	4.

ُ لكدمت قأو كة المشارمبلغ دفع منك لب ُطإذا  .كةمشارمبلغ دفع إىل تضطر ولن تك، بزيارة فاتورلك تقدم لن  	5.

3879-624-800-1أو  3000-263-602قم الرعىل األعضاء بخدمات االتصال يرجى ة، الزيارعىل للمحاسبة ة فاتور
 )TTY 711(  الفورعىل. 

عليهاللحصول التعليمات اتبع  .إليهاتحتاج التي مات المستلزعىل الحصول بكيفية الخدمة مقدم ك سيخبر 	6.

 .واستخدامها
 www.MercyCareAZ.org 
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 األمريكيين الهنود من لألعضاء معلومات
عاية الرخدمات تلقي إىل باإلضافة  .بهالصحية عاية الرتلقي في غبون يرمكان اختيار األمريكيين الهنود من لألعضاء يمكن 

خدمات مقدم أي من الصحية عاية الرخدمات عىل الحصول كيين األميرالهنود من لألعضاء يمكن ،  Mercy Careمن الصحية 

 .وقتأي في القبائل قبل من تشغلها يتم أو  /ومملوكة منشأة أو الهندية الصحة 

  )PCP(األولية عايةالر مقدم عىل الحصول كيفية
اختر Mercy Care. فيعاية الرمقدمي كتيب من أولية خدمة مقدم اختيار منك طلب ُسي، Mercy Careفي التسجيل عند 

اسمإيجاد يمكنك  Mercy Care. قبلمن لك واحد حدد ُسيأولية، خدمة مقدم تحدد لم إذا  .لكمنزمن قريبة منطقة في ا ًطبيب

 .استلمتهاالتي حيبية الترالرسالة في بك الخاص األولية عاية الرمقدم 

الختيار الخطة تلك استخدام فعليك بك، الخاص األساسي التأمين هي الخطة وتلك أخرى، طبي تأمين خطة لديك كانت إذا 

مقدم اختيار في وسيساعدونك ،  Mercy Careنامج برضمن أنك الخطة إخبار عليك يجب  .بكالخاص األولية عاية الرمقدم 

.اًأيض Mercy Careشبكة ضمن هو الذي األولية عاية الر

عليكويطمئن فيه تعيش الذي المكان في ك سيزور Mercy Careلشبكة ا ًتابعا ًطبيبفإن تمريض، دار في تعيش كنت إذا 

تنسيق في سيساعدونك  .بكالخاص األولية عاية الرمقدم ة زياربموعد التمريض دار في العمل فريق ك سيخبر .بكويعتني 

 .الصحيةحالتك في تغيير أي هناك كان إذا بطبيبك وسيتصلون عايتك ر

اًلوبد .عياداتهمفي تهم زيارمرضاهم من يطلبون ال الذين األولية عاية الرمقدمي من مجموعات ا ًأيض Mercy Care لدى

فقمرفي أو الخاص لك منزفي تك زيارمن يتمكن قد الذي األولية عاية الرمقدم نوع اختيار لك ًامتاحيكون قد ذلك، من 

بك الخاص األولية عاية الربمقدم االتصال عاية الرمقدم أو الوصي، أو عائلتك، أو أنت، يمكنك  .المعيشةفي المساعدة 

 .الموعدتغيير أو لتحديد 

 )PCP( األولية عايةالر مقدم تغيير كيفية
.اًجيدحالتك ف ويعرفه تعرالذي الشخص ه باعتبارمعه العمل من تتمكن لكي لك تعيينه تم الذي  PCP معتستمر أن نأمل 
التياألسباب فون يعرودعهم ًأوالحالتك ومدير بك الخاص  PCP معالتحدث األفضل من األطباء، تغيير في غب تركنت إذا 

نفهمنحن  .لكآخر خدمة مقدم اح اقترأو مشكلتك حل أجل من ا ًمعالعمل بإمكانكم يكون قد  .همتغييرفي غب ترأجلها من 

 :مثلألسباب األطباء تغيير في غب ترقد أنك 
البعض بعضكما تفهمان وطبيبك أنك يبدو ال  •

بحريةطبيبك مع التحدث في ًاتاحمرلست  •

المنزل عن للغاية بعيدة طبيبك عيادة  •

عىل سيساعدونك  Mercy Care. أعضاءبخدمات االتصال يمكنك بك، الخاص  PCP تغييرتريد أو بحاجة كنت وإذا 

أو  3000-263-602قم الرعىل  Mercy Care أعضاءبخدمات اتصل  .طلبكيوم نفس في التغيير يتم  .التغييراء إجر

1-800-624-3879 .)TTY 711(  تكن لم إذاMercy Care  اجعة مرإىل تحتاج قد فإنك لك، األساسية الصحي التأمين خطة هي

.الجديدطبيبك وعنوان باسم إلعالمك بالبريد رسالة ا ًأيضستتلقى  .األساسيةالصحي التأمين خطة توجيهات 

 وإلغاؤها هاوتغيير )PCP( األولية عايةالر مقدم مواعيد تحديد
تبدأأن في غب ستر .التسجيلبعد ن ّالمعي PCP معة زيارموعد تحديد عليك 

 .الصحيةعاية الرمن حاجتك لتحديد بفحصك بك الخاص  PCP سيقوم .معها/معهعالقة 
.موعدلتحديد ًامبكربك الخاص  PCP بـاتصل  •
 .اضكأعرعن الموظف أخبر  •
 .موعدكإىل معك العضو تعريف بطاقة اصطحب  •
.دقيقة 15 ةبفترًامبكرموعدك إىل اذهب ا، ًجديدا ًمريضكنت إذا  •
 .بوصولكاالستقبال موظفي أخبر  •

 www.MercyCareAZ.org 
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فيالوصول عىل ًاقادرتكن لم إذا بك الخاص الخدمة مقدم بعيادة اتصل  .المناسببالوقت واحضر بالمواعيد م التز

أومواعيدك فة لمعرالمساعدة في غب تركنت إذا  Mercy Care RBHAأعضاء بخدمات االتصال ا ًأيضيمكنك  .مواعيدك

 )3879.)TTY 711-624-800-1أو  3000-263-602قم الرعىل األعضاء بخدمات االتصال يمكنك أو  .إلغائهاأو ها تغيير

 .دكوعم إىل رلحضوا يمكنك ال هأن فتعر أن دبمجر طبيبك ةدبعيا تصلا ه،ائغإل أو عدمو تغيير إىل جةبحا كنت إذا

 تهزيار عند بك الخاص )PCP( األولية عايةالر مقدم عىل حهاتطر التي األسئلة
ات للزياراالستعداد في األسئلة هذه ستساعدك  .التاليةاألسئلة اطرح موعد، لتحديد الطبيب بعيادة االتصال عند 

 .إليهاالحاجة عند اليد متناول في تكون بحيث ذلك، دت أرإذا هنا اإلجابات تدوين يمكنك  .المستقبلية

العيادة؟ عمل ساعات ما 

الليل؟ في أو األسبوع نهاية عطلة في اجعتك مرللمريض الممكن من هل 

  الهاتف؟  عبر  مشكالتي  عن  معي  تتحدث  سوف  هل 

ً  ا؟متاح تكن  لم  إذا  مساعدتي  يمكنه  معك  يعمل  آخر  شخص  أي  هناك  هل 

  عاجلة؟  حالة  ولدي  مغلقة  عيادتك  كانت  إذا  أتصل  أن  يجب  بمن 

موعد؟ عىل للحصول أنتظر أن لي بد ال الوقت من كم 

 حيث .دقيقة 15 عن تقل  ال  ة بفتر موعدك  قبل  الوصول  رجى ي األسنان،  لطبيب  أو  ، PCPلـ  األوىل  تك زيار هي  هذه  كانت  إذا 
 د بمجر العمل  فريق  إىل  بك  الخاصة  )ID( العضو تعريف  بطاقة  قدم  .الصحي سجلك  إعداد  لبدء  معلوماتك  أخذ  إىل  سيحتاج 
 تحتاج  قد  .األحوال بكل  طبيبك  اك فسير معك،  )ID( العضو تعريف  بطاقة  تكن  لم  إذا  .الطبيب لرؤية  الدخول  وقبل  وصولك 
 .المعلومات من  لمزيد  Mercy Care بـ االتصال  العيادة  من  اطلب  .تكصور تحمل  التي  الحالية  هويتك  إظهار  إىل 

ُ

.مواعيده عن  امتأخر تجعله  طوارئ  حالة  لديه  تكون  قد  أو  آخر  مريض  مع  اإلضافي  الوقت  بعض  قضاء  إىل  PCP يضطر قد 
 دقيقة 45 من أكثر  تنتظر  عادة كنت  إذا  .الطبيب اك ير أن  قبل  قليال أطول  ة لفتر االنتظار  إىل  تضطر  قد  ذلك،  يحدث  وعندما 
 Mercy Care.أعضاء  خدمات  إبالغ  رجى ي المجدولة،  للمواعيد 

ً

ًً

ُ

 المواعيد حول سريعة نصائح

منوالتحقق ا ًجددمرضى يستقبلون أنهم من للتأكد ًأوالبعيادته فاتصل ، PCPلـ األوىل تك زيارهي هذه كانت إذا  	•


.العيادةعنوان  

.موعدلتحديد ًامبكربك الخاص  PCP بـاتصل  •

.اضكأعرعن الموظف أخبر  • 

.موعدكإىل معك العضو تعريف بطاقة اصطحب  • 

.موعدكمن دقيقة  15 قبلالعيادة إىل الوصول فحاول ا، ًجديدا ًمريضكنت إذا  •

 )ID(.التعريف بطاقة لهم وقدم بوصولك االستقبال موظفي أخبر  •

 لطبيبك تكزيار من القصوى االستفادة
 .أفضلبشكل صحتك فهم عىل يساعدك قد  .التاليةاألسئلة طرح في فكر طبيبك، ة زيارعند 

 :واستمر وتوقف ابدأ
فعله؟ عن التوقف علي يتوجب الذي ما  :توقف 	•

بفعله؟ البدء علي يتعين الذي ما  :ابدأ 	•

فعله؟في ار االستمرعلي يتعين الذي ما  :استمر 	• ّ

 www.MercyCareAZ.org 
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 :العيادة ةمغادر قبل األسئلة هذه طبيبك عىل اطرح
• 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

؟ (تناولها عن  أتوقف  أو )أتناولها  أن  يجب  التي  األدوية  ما  
التالي؟  موعدي  سيكون  متى  •

ا؟أيض فته معر إىل  أحتاج  الذي  ما  •

ألتحسن؟  أفعل  أن  علي  ماذا  •

تناولها؟ علي  يجب  التي  األطعمة  ما  •

تناولها؟  عن  التوقف  علي  يجب  التي  األطعمة  ما  •

تساعدني؟  أن  يمكن  مجتمعية  د موار أي  هناك  هل  •

التعليمات؟  هذه  باتباع  أقوم  أن  المهم  من  لماذا  •

القادم؟  لموعدي  االستعداد  يمكنني  كيف  التالية؟  الخطوات  ما  •

ً

ّ

 المواعيد لتوفر منيةالز الجداول
 )PCP(: األولية عايةالر مقدمي مواعيد

الطلب تاريخ من عمل يومي يتجاوز ال موعد في ولكن للعضو، الصحية الحالة تتطلبها التي عة بالسر- العاجلةعاية الر 	•

الطلبتاريخ من ا ًتقويميا ًيوم- 21 الروتينيةعاية الر 	•

 :األسنان طب تخصص ذلك في بما المختص، الخدمة مقدم مواعيد
من عمل يومي يتجاوز ال موعد في ولكن للعضو، الصحية الحالة تتطلبها التي عة بالسرتتوفر - العاجلةعاية الر 	•

الطلب تاريخ 

اإلحالةمن ا ًتقويميا ًيوم 45 خالل- الروتينيةعاية الر 	•

 :األسنان عايةر خدمات مواعيد
من عمل أيام  3 يتجاوزال موعد في ولكن للعضو، الصحية الحالة تتطلبها التي عة بالسرتتوفر - العاجلةالمواعيد  	•

الطلب تاريخ 

الطلبمن ا ًتقويميا ًيوم 45 خالل- الروتينيةعاية الرمواعيد  	•

 :األمومة عايةر خدمات مقدمي مواعيد
 :التاليالنحو عىل المسجالت للحوامل الوالدة قبل األولية عاية الرمواعيد توفير يجب 
الطلبمن ا ًتقويميا ًيوم 14 خالل- الحملمن األول الثلث  	•

الطلب تاريخ من تقويمية أيام  7 خالل- الحملمن الثاني الثلث  	•

الطلب تاريخ من عمل أيام  3 خالل- الحملمن الثالث الثلث  	•

من عمل أيام  3 يتجاوزال موعد في ولكن للعضو، الصحية الحالة تتطلبها التي عة بالسر- ةالخطورعالية الحمل حاالت  	•

ئةطارحالة وجود حالة في ًافورأو ة، الخطورعالي الحمل تحديد 

 :السلوكية الصحة خدمات مقدم مواعيد
السلوكية،الصحة حالة حسب حدد تمدة خالل السلوكية الصحة خدمات ستتوفر - الفوريةاالحتياجات مواعيد  	• ُ



غير ساعتين خالل د الريكون عندما ممكن وقت أسرع في أو الحاجة تحديد من ساعتين يتجاوز ال موعد في ولكن 

اًافيجغرعملي 

يتجاوزال موعد في ولكن للعضو، الصحية الحالة تتطلبها التي عة بالسر- العاجلةالمواعيد  	•

الحاجة تحديد من ساعة  24 

 :الروتينيةعاية الرمواعيد  	•
 الخدمة  طلب  أو  اإلحالة  تاريخ  من  تقويمية  أيام  سبعة  غضون  في - األولي التقييم  -
 :ولكن للعضو،  الصحية  الحالة  تتطلبها  التي  عة بالسر- األولي التقييم  بعد  سلوكية  صحية  خدمة  أول  -

	• بعدا ًتقويميا ًيوم 23 يتجاوزال موعد في أكبر، أو ا ًعام 18 همأعمارتبلغ الذين لألعضاء

األولي، التقييم 

• األولي،التقييم بعد ا ًيوم 21 يتجاوزال موعد في ا، ًعام 18 عنهم أعمارتقل الذين لألعضاء

ال موعد في ولكن للعضو، الصحية الحالة تتطلبها التي عة بالسرة، المستمرالسلوكية الصحية والمواعيد -

الحاجةتحديد من ا ًتقويميا ًيوم 45 يتجاوز

 www.MercyCareAZ.org 
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 :النفسية لألدوية بالنسبة
الفور عىل الحاجة إلحاح مدى تقييم  	•

:للعضويضمن مني زإطار ضمن السلوكية الصحة اختصاصي مع ًا،سريريذلك إىل الحاجة دعت إذا موعد، تحديد  	•
مة الالزاألدوية نفاد عدم -

منا ًتقويميا ًيوم 30 يتجاوزال موعد في ولكن العالج، بدء قبل السلوكية الصحية  (ها)حالتهاجع ترعدم -

الحاجة تحديد 

 :لتبنيبا الفواألط )DCS( الفاألط مةسال ةردائل نيةنولقاا يةصاللو ضعينلخااصشخالأل كيةلسلوا لصحةا عيدامو
	•  يتجاوز ال  موعد  في  ولكن  السلوكية،  الصحية  الحالة  إليه  تشير  الذي  مني الز اإلطار  غضون  في - سريعة استجابة   

له منز من  إبعاده  سيتم  أو  تم  قد  الطفل  بأن  DCS إخطار بعد  ساعة  72 

السلوكية  الصحة  خدمات  عىل  الحصول  طلب  أو  اإلحالة  بعد  تقويمية  أيام  7 خالل- األولي التقييم   •

 بعد ا تقويمي ا يوم 21 يتجاوز ال  بما  ولكن  السريرية،  الحاجة  إليها  تشير  التي  منية الز طر األ خالل - األولي الموعد   •
 األولي  التقييم 

 اتقويمي ا يوم 21 يتجاوز ال  بما  و  الشخص،  الحتياجات  ا وفق منية الز طر األ خالل - ةالمستمر السلوكية  الصحة  خدمات   •
 الحاجة  تحديد  من 

ًً ُ

ًً ًُ

 )NEMT( ئةالطار غير الطبية الحاالت في النقل
 .واحدةساعة من بأكثر موعده قبل ليس ولكن المحدد الموعد في العضو يصل أن يجب 
 .العالجبعد واحدة ساعة من أكثر المنزل إىل النقل وسيلة العضو ينتظر أال يجب 

 (الطبية الفحوصات) التفقدية اتالزيار
رفُعتوالتي )التفقدية ات الزيارمعظم تشتمل  .لألعضاء (الطبيةالفحوصات )التفقدية ات الزيارخدمات الخطة تغطي 

مةالزولقاحات صحية ة واستشارصحية وفحوصات بدني وفحص طبي سجل عىل  (البدنيأو الروتيني الفحص باسم ا ًأيض

اًعام 21 عنهم أعمارتقل الذين لألعضاء  )EPSDT( المبكرالدوري والعالج والتشخيص الفحص خدمات ات زيارتعتبر  .اًطبي

 .تفقديةة زياربمثابة 

 النساء خدمات
فالخضوع .سنةكل والتوليد النساء اض أمرطبيب أو بهن الخاص  PCP ةلزياريذهبن أن ا ًجنسيالنشيطات للنساء المهم من 

يهدف . ِحياتكإلنقاذ مهمة الشعاعي الثدي وتصوير حم الرعنق ات اختبار .المرأةبصحة للعناية مهم أمر المطلوبة ات لالختبار

.الثديطان سروجود فيفحص الشعاعي الثدي تصوير أما حم الرطان سرمن تعانين ِكنتإن ما فحص إىل حم الرعنق اختبار 
فإن ما، مشكلة هناك كانت إن  .للمرضاض أعرأو عالمات أي من تعاني أن قبل المشكالت اكتشاف ات االختبارلهذه يمكن 

.ًامبكراكتشافها تم ما إذا أفضل ستكون العالج فرص 

ُ

ِِ
ً

 عادية فحوصات  )3( ثالثة بعد  .اجنسي النشيطات  للسيدات  اسنوي جرى ت أن  بد  ال  حم الر عنق  ومسحة  حم الر خاليا  ات اختبار
 اض أمر طبيب  أو  األولية  عاية الر مقدم  ة زيار e cy CarMerألعضاء  يمكن  .أقل ة بصور الفحوصات  اء إجر يمكن  متتابعة، 
 عليك فليس  والتوليد  النساء  اض أمر أطباء  أو  الوالدة  اختصاصي  ة لزيار احتجت إن  .حمالر عنق  اختبار  اء إلجر والتوليد  النساء 
 دليل في  والتوليد  النساء  اض أمر أطباء  أو  الوالدة  اختصاصيي  عىل  العثور  يمكنك .الأو بك  الخاص  PCP تزوري أو  تسألي  أن 

 عىل  اإللكتروني e cy Car Merموقع عىل  خالله  من  البحث  يمكن  الذي  الخدمات  مقدمي  دليل  باستخدام  أو  الخدمات  مقدمي 

ًً

ِ

www.MercyCareAZ.org  خدمةمقدم عن البحث “واختيار.” 

اتصلي  .الطبيةة الضروردعت إن سن أي وفي  40 سنبعد سنة كل بانتظام الشعاعي الثدي تصوير فحوصات اء إجريمكن 

قائمةعىل ستعثرين  .األشعةفق مرمع الفحص موعد حجز ِيمكنكوحينها  .الشعاعيالثدي تصوير فحص لطلب بطبيبك 

لـاإللكتروني الموقع عىل أو أمكن إن نفسه الدليل في بالبحث أو ِبكالخاص الخدمات مقدمي دليل في األشعة بأقسام 

 Mercy Care  عىلwww.MercyCareAZ.org. 
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 السليمة للمرأة الوقائية عايةالر
المشكالت تحديد للمرض، الخطر عوامل تحديد هو السليمة للمرأة الوقائية عاية للرالسنوية الوقائية ة الزيارمن الغرض 

لعمليات الخطر عوامل منع أو لتقليل الضرورية الصحية الحياة نمط عادات وتعزيز القائمة، السلوكية  /البدنيةالصحية 

إىل ة مباشرالوصول بإمكانية الوالدة عند كإناث المسجالت العضوات أو اإلناث من العضوات تتمتع  .المختلفةالمرض 

ليس  .أوليةعاية رمقدم من إحالة بدون  Mercy Care شبكةضمن نساء طبيب من األصحاء عاية ورالوقائية عاية الرخدمات 

 .بالتغطيةالمشمولة للنساء الوقائية عاية الرلخدمات أخرى مصاريف أو كة مشارمبلغ أي هناك 

 الوقائية الصحية عايةالر ايامز
ظهور قبل المشكالت اكتشاف الفحوصات لهذه يمكن  .المرأةبصحة للعناية مهم أمر ة مستمرة بصورللفحوصات الخضوع 

من الوقاية عىل كيز التروسيساعد  .أفضلبنتائج سيأتي المبكر والعالج اض لألمرفالتشخيص  .للمرضاض أعرأو عالمات أي 

 .الحياةوجودة الصحة تحسين من وقوعه قبل المرض 

 السليمة للمرأة الوقائية عايةالر خدمات وصف
 :السليمةللمرأة الوقائية عاية الرة زيارتتضمن 
عامبشكل الصحة يقيم الذي  (التفقديالفحص )الجسدي الفحص  .أ

السريري الثدي فحص  .ب

(المهنةمعايير وأفضل الحالية للتوصيات ا ًووفقاألمر يتطلب كما )الحوض فحص  .جـ
الخطروعوامل ك عمرمع يتناسب بما ات واالختباروالفحوصات اللقاحات ة وإداراجعة مر .د

بحدهذا، يتضمن  .الصحيةالمخاطر من والتقليل صحي حياة نمط عىل الحفاظ عىل ة واالستشارالفحص يعمل  .هـ

:بخصوصة واستشارا ًفحصأدنى، 
السليمةالتغذية  .أ

البدنية األنشطة ممارسة  .ب

(BMI)الجسم كتلة مؤشر تفاع ار .جـ
إدمانهأو /والتبغ تعاطي  .د

إدمانهاأو /وات المخدرتعاطي  .هـ

االكتئابفحص  .و

منالمعلومات استنطاق تستوجب التي ة المشورتقديم ذلك في بما لي المنزوالعنف اد األفربين العنف  .ز

لمعالجةوداعمة ا ًثقافيحساسة بطريقة السابق، /الحاليالمعاملة وسوء العنف بشأن اهقين والمرالنساء 

المستقبلية أو الحالية الصحية المشكالت من ها وغيرالسالمة بشأن الحالية الصحية المخاوف 

اًجنسيالمنقولة العدوى  .حـ

 )HIV(البشرية المناعة نقص فيروس  .ط
ةاألسرتنظيم مات ومستلزخدمات  .ي

بمابينها ما وفي الحمل حاالت قبل صحي حياة نمط حول مناقشة عىل تشتمل للحمل سابقة ات استشار .ك

 :ذلكفي 
اإلنجابيالتاريخ  1.

الجنسيةالممارسات  2.

الفوليكحمض وتناول الغذائية المكمالت استخدام ذلك في بما والتغذية، والحمية الصحي الوزن  3.

التمارينأو البدني النشاط  4.

الفمبصحة العناية  5.

منةالمزاض األمرة إدار 6.

العاطفيةالصحة  7.

الموصوفةاألدوية ذلك في بما ات المخدروتعاطي التبغ تدخين  8.

الحملات مربين به الموصى الوقت  9.

مؤكدإضافي عالج أو /وتشخيص أو /وتقييم إىل تحتاج التي الضرورية باإلحاالت البدء  .ل

.اًعام 26 إىل 11 سنمن للعضوات به ويوصى  )HPV( البشريالحليمي م الورفيروس لقاح تغطية تتم 

 www.MercyCareAZ.org 
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 السليمة للمرأة الوقائية عايةالر خدمات عىل الحصول كيفية حول معلومات
.ةالزيارفي ا ًشيئتدفعي لن  .وقائيةعاية رة لزيارا ًموعدواحجزي النساء طبيب أو ِبكالخاص األولية العناية بطبيب اتصلي 

 المواعيد جدولة في المساعدة
تحديد في مساعدة إىل بحاجة كنت إذا  .األوليةعاية الرمقدم من موافقة دون السليمة المرأة عاية رخدمات إىل تحتاجين قد 

أو  3000-263-602قم الرعىل  Mercy Care أعضاءبخدمات االتصال فيرجى طبيبك، مع المرآة لصحة التفقدية ة الزيارموعد 

1-800-624-3879 .)TTY 711(  لذلكِاحتجتإذا لموعدك توصيلة تيب ترفي مساعدتك ا ًأيضاألعضاء لخدمات يمكن.

 جيدة بصحة لتبقين نصائح

 األعضاء جميع

• 

 
 

 
 
 

حددإللغائه اتصل المحدد، الموعد في المجيء من تتمكن لم إذا  .بحالتكالمعني  PCP معمواعيدك إىل ا  ً دائم اذهب 

.آخرا  موعد ً

 PCP. إياهايمنحك التي اإلرشادات اتبع •
لتوصيلالصيدلية نامج برف اعرأو،  .نفادهقبل فه صرإعادة تذكر ا، • ً يوميطبيبك لك وصفه تم  ً دواء تستخدم كنت إذا 

Mercy Care. فياألعضاء بخدمات اتصالك خالل من لك، منزإىل ا  ً بريدي األدوية طلبات 

 .آخرشخص أي مع بالدواء ك تتشارال •
.الرياضةومارس النوم من • ٍ كاف قسط عىل واحصل الصحي، الطعام تناول 

 .األقلعىل اليوم في تين مربالفرشاة أسنانك نظف •
Arizona. واليةفي القانون إنه  .لمقعدكاألمان ام حزتداء ارمن ا  • ً دائم تأكد 

 ...األطفال إىل بالنسبة ذلك، إىل باإلضافة

صحة أجل من اللقاحات إىل بحاجة اهقة المرسن وفي الصغار األطفال  !مةالالزاللقاحات عىل طفلك حصول من تأكد  •

 PCP. معها /موعدهأثناء طفلك لقاحات سجل معك اصطحب  .اضاألمرمن العديد ضد تحمي ألنها جيدة 
منأكثر طولهم وبلوغ أعوام  8 بلوغحتى العمرية للفئة مناسب ة سيارمقعد في واألطفال الرضع يجلس أن يجب  •

 Arizona!والية في القانون إنه  .األوقاتجميع وفي حلة ركل في  .بوصات 9وأقدام  4 
ينبغي سنة،  20 إىل 1 منهم أعماراوح تترالذين األعضاء  .منتظمبشكل األسنان لطبيب طفلك اصطحاب من تأكد  •

 .السنةفي تين مراألسنان طبيب ة زيارلهم 

 (لألطفال التفقدية اتللزيار مشابهة) األطفالEPSDT/ خدمات
والتصحيح والعالج للوقاية لألطفال مخصص شامل صحي نامج برهو  )EPSDT( المبكرالدوري والعالج والتشخيص الفحص 

.اًعام 21 سندون  AHCCCS ألعضاءوالسلوكية الجسدية الصحية الحاالت من  (التحسن)والتحسين 

في  Medicaid متلقيمساعدة وكذلك إليها، الوصول وإمكانية الصحية عاية الرد موارتوافر ضمان هو  EPSDT منالغرض 

 .دالموارلهذه الفعال االستخدام 

الناحية من م الالزوالعالج المبكر، والتدخل والتشخيص األولية الوقاية خالل من شاملة صحية عاية ر EPSDT خدماتتقدم 

.اًعام 21 عنهم أعمارتقل الذين  AHCCCS ألعضاءوالبدنية السلوكية الصحة بمشكالت الخاصة المتابعة عاية ورالطبية 

واستبدال النظر وخدمات الفحص خدمات تشتمل أنها عىل  EPSDT خدمات Medicaidقانون يحدد  :والنطاقوالمدة المبلغ 

التشخيص وخدمات األخرى الضرورية الصحية عاية الرمن ذلك وغير والسمع واألسنان وإصالحها الطبية ات النظار

من التحسن أو للتصحيح  (U.S.C. 1396d(a) 42)الي الفيدرالقانون من عي الفرالبند في الموضحة األخرى والتدابير والعالج 

الخدمات كانت سواء الفحص، خدمات خالل من اكتشافها يتم التي والحاالت والعقلية الجسدية اض واألمراالعتالالت 

تحت تنطوي التي تلك عدا واالستثناءات، المحدودة الخدمات  .الأم  AHCCCS لنظامالوالية خطة بموجب بالتغطية مشمولة 

 EPSDT.خدمات عىل تطبيقها يتم ال التكلفة، حيث من والفعالة الطبية ة الضروررط ش

 AHCCCSلـ التابع  EPSDTفي الموصوفة والخدمات الفحوصات كافة وتتضمن  EPSDT ةلزيارادفة مرالدورية الطفل ة زيارإن 
.يةّنّالسالدورية امج وبر

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

.ًمساء 6 حتىا ًصباح 7 الساعةمن الجمعة، إىل االثنين من  36

http://www.MercyCareAZ.org


          
      

                
                

             
               

                 
  

             
             
            

              
                  

 

  

   

   

ً

ً ً ً ً

ً ً

االعتالالت من التحسن أو التصحيح عىل تعمل التي الخدمات عىل تشتمل المغطاة  EPSDT خدماتأن هذا ويعني 

هذه تقع عندما الفحص عملية خالل من اكتشافها يتم التي السلوكية بالصحة والمتعلقة الجسدية اض واألمروالحاالت 

 Medicaid. قانونفي المحدد النحو عىل  ”الطبيةللمساعدة “امية واإللزاالختيارية الفئات بين من فئة ضمن الخدمات 
كخدمات ة مذكورتكن لم لو حتى الي الفيدرالقانون في  29 الفئاتخدمات كافة  EPSDT تحتالمغطاة الخدمات تتضمن 

وفعالةا ًطبيمة الزالخدمات أن طالما سياساتها أو قواعدها أو  AHCCCS قوانينأو للوالية، التابعة  AHCCCS خطةفي مغطاة 

 .التكلفةحيث من 

المستشفى، في والخارجيين الداخليين المرضى خدمات  :تغطيةالحصر، سبيل عىل ليس ولكن يشمل ،  EPSDTنامج بر

العالج وخدمات األسنان، طب وخدمات واألدوية، والممرضات، األطباء وخدمات السينية، واألشعة المختبر وخدمات 

نامج بر .ةاألسروتنظيم النقل وخدمات ات، والنظارالتعويضية ة واألجهزالطبية واإلمدادات السلوكية الصحة وخدمات 

EPSDT ،فإنذلك، ومع  .التأهيليةوالخدمات الوقائية والخدمات الطبي الفرز وخدمات التشخيصية الخدمات يشمل ا ًأيض

من ها غيرمع نة بالمقارقليلة تكلفة ذات تعتبر ال التي أو التجميلية اض لألغرالمخصصة الخدمات تشمل ال ،  EPSDTخدمات 

 .الطبيةالتدخالت 

 لألطفال صحية إرشادات
 فحوصات  تساعد  (.اللقاحات)عات والجر األصحاء  األطفال  لفحوصات  فقط،  الرضع  وليس  األطفال،  جميع  يخضع  أن  يجب 
.امريض طفلك  صبح ي أن  قبل  المشكالت  اكتشاف  جانب  إىل  صحية،  حالة  في  طفلك  عىل  الحفاظ  في  األصحاء  األطفال 
 طفلك صحة  عىل  للحفاظ  التالية  األعمار  خالل  PCP مع لطفلك  ا موعد د حد .اضاألمر من  العديد  من  اللقاحات  تحمينا 

 (.اهقةالمر سن  وفي )

ً ُ

ًِ

EPSDT( اتزيار  الوالدة  حديث   • ) األصحاء األطفال فحوصات
 أيام 5إىل  3 •
 واحد  شهر   •
 اشهر 12و أشهر  9و أشهر  6و أشهر  4و  ان شهر  •

 اشهر 30و ا شهر 24و ا شهر 18و ا شهر 15و 
اعام 20إىل 3األعمار خالل  ا سنوي   •

(اللقاحات   )DTaP(الديكي والسعال  از، والكز الدفتيريا،   • ) عاتالجر
   Hib( b( نوع لية النز المستدمية  •
Aنوع  الكبد  التهاب  •
 B نوع  الكبد  التهاب   •
)HPV(  البشري  الحليمي  م الور فيروس  •
(Flu)ا األنفلونز •
 )MMR(األلمانية  والحصبة  والنكاف  الحصبة،   •
 (السحايا التهاب )السحائية  ات المكور  •
 (ئويالر االلتهاب )ئوية الر ات المكور •
)IPV( النشط  غير  األطفال  شلل   •
)RV( الروتا  فيروس   •
)Tdap(الديكي  والسعال  والدفتيريا  التيتانوس   •
 (الماء جدري )الحماق   •

 األصحاء األطفال اتزيار أهمية
 يمكن .صحته عىل  للحفاظ  الطرق  أفضل  من  عد ي عام  كل  تفقدية  ات زيار اء إلجر طفلك  أخذ  إن  .أطفالكم بصحة  نهتم  نحن 
 من  األطفال  سالمة  عىل  الحفاظ  في  (الروتيني الفحص  أو T  EPSDاتبزيار الشبيهة )األصحاء  األطفال  ات زيار تساعد  أن 

 أي ولطرح  طفلك  طبيب  مع  للتحدث  الفرصة  لك  تتاح  األصحاء،  األطفال  ة زيار أثناء  . امبكر للمشكالت  والتعرض  المرض 
 طفلك كان  إذا  حتى  األصحاء،  األطفال  ة زيار أجل  من  اسنوي طبيبه  ة بزيار يقوم  أن  طفلك،  لصحة  األفضل  من  .اتاستفسار
 .جيدة بصحة  يتمتع 

ُ

ً

ً

 www.MercyCareAZ.org 
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 (عاتالجر) اللقاحات
 لو  حتى  الطبيب،  لدى  منتظم  بشكل  عات الجر وتلقي  (فحوصات)تفقدية  ات لزيار طفلك  اصطحب  .طفلك بصحة  نهتم  نحن 
 األطفال .الحقن تلقيها /تلقيه من  التأكد  هي  بالمرض  اإلصابة  من  طفلك  لحماية  طريقة  أفضل  إن  .جيدة بصحة  طفلك  كان 
 اإلصابة من  طفلك  عات الجر تحمي  أن  يمكن .محتمال اضار ا مرض 16 بـ اإلصابة  من  محميون  عات الجر يتلقون  الذين 
 .لطفلك التالي  الموعد  في  عات الجر بشأن  الطبيب  إىل  فتحدث  أسئلة،  لديك  كانت  إذا  .ةخطير اض بأمر

ًًً

 به الموصى امياإللز واالختبار/للرصاص التعرض مخاطر
 بالرصاص  التسمم  مخاطر  حول  طفلك  طبيب  مع  تحدث  .بالرصاص التسمم  من  مأمن  في  طفلك  أن  من  تأكد 
 في  الرصاص  وجود  اختبار ona   .Arizفي مشكلة  بالرصاص  التسمم  إن  .لطفلك التالية  األصحاء  األطفال  ة زيار خالل 
 التسمم  لخطر  عرضة  طفلك  يكون  قد  .وعامين واحد  عام  بين  هم أعمار اوح تتر الذين  األطفال  لجميع  مطلوب  الدم 

 ةبزيار تفضل  ة، الخطور عالية  منطقتك  كانت  إذا  ما  فة لمعر .ةالخطور عالية  منطقة  في  يعيش  كان  إذا  بالرصاص 
https://www.azdhs.gov/gis/childhood-lead  .

 طفلك  دم  في  الرصاص  يؤدي  أن  يمكن  .المرض عليه  يبدو  ال  فقد  دمه،  في  بالرصاص  التسمم  من  يعاني  طفلك  كان  إذا 
 في الرصاص  فحص  اء إلجر ا موعد وحدد  طبيبك  بعيادة  اتصل  .عالجي لم  إذا  الموت  حتى  أو  الحياة  طوال  يدوم  مرض  إىل 
 الختبار  خضع  قد  طفلك  أن  عىل  دليل  إىل  فسيحتاجون  ة، المبكر عاية الر نامج بر في  طفلك  ستسجل  كنت  إذا  .لطفلك الدم 

 .الدم في  الرصاص 

ًُ

 منها الوقاية اءاتوإجر الطفولة حلةمر في السمنة
 ض لتعرا خطر  ادة وزي وزن الب تبطة لمرا اض رواألم لسمنة با ة اباإلص إىل  ال فاألط جسم  في  ون دهال من  ة كبير نسبة  ؤدي ت أن  يمكن 
 فةلمعر اء، حاألص ال فاألط ة ارزي الل خ (BMI) لجسم ا كتلة  شر مؤ بفحص  م يقو طفلك  طبيب  أن ب ا علم .ةخطير صحية  ت لمشكال
 إىل ث لتحدا عليك  يجب  نه فإ ، طفلك وزن  ن بشأ ا قلق كنت  إذا  .هولوط جنسه و ه لعمر لنسبة با ا صحي طفلك  وزن  ان ك إذا  ما 
 صحية  ت لمشكال ض لتعرا خطر  د زا ، لطفلا دى ل لجسم ا كتلة  شر مؤ تفع را كلما  (.BMI)لطفلك  لجسم ا كتلة  شر مؤ ن بشأ لطبيب ا

 .طرلمخاا ذه ه من  لحد ا في  ئلتك عاو تأن ك عديسا أن  اآلن  صحية  ات اريخ اذ خالت يمكن  .لمستقبلا في 

ً

ًً

.اًيومياوات والخضرالفاكهة من وجبات  )5( خمستناول  •
الشخصيالكمبيوتر ة وأجهزالفيديو وألعاب التلفاز ذلك يشتمل )شاشة أمام اليوم في  )2( ساعتينمن أكثر تقض ال  • ِ

 (.األخرىالمحمولة ة واألجهزواللوحي 
 .اليومفي األقل عىل  )1( واحدةساعة لمدة النشاط مارس  •
 .والعصائرالغازية المشروبات ذلك في بما المحالة، المشروبات تشرب ال  •

 للفم الصحية عايةالر أهمية
 العناية  عادات  تبدأ  !السعيدة باالبتسامات  مليئة  حياة  إىل  الطفولة  حلة مر في  الفم  بصحة  الصحيحة  العناية  تؤدي  أن  يمكن 
 ةنس أول  ظهور  عند  األسنان  طبيب  عند  لطفلك  األول  الموعد  يكون  أن  يجب  .ةالمبكر الطفولة  حلة مر في  باألسنان  الجيدة 
 تشمل قد  .أشهر )6( ستة كل  األسنان  طبيب  إىل  طفلك  اصطحب  ذلك،  بعد  .سنة عمر  في  ذلك  يكون  ما  ا غالب .لطفلك
 ليس  الوقت  إن  .للتسرب المانعة  والمواد  التنظيف،  وعمليات  والحشوات،  ايد، الفلور وطالء  السينية،  األشعة  األسنان  ات زيار
:البسيطة الخطوات  هذه  اتبع  .األسنان لصحة  جيدة  عادات  اتباع  لبدء  ا أبد امبكر

ِّ

ً

ًً

 .هاتفهقم وراألسنان طبيب باسم احتفظ  •
.بشهرينقبلها منتظمة مواعيد د ِّحد •
 .موعدكإىل توصيلة لديك أن من تأكد  •
 .موعدكإىل المحدد الوقت في الوصول حاول  •
 .األسنانطبيب عيادة إىل الذهاب عند معك بك الخاصة  )ID( العضوتعريف بطاقة إحضار من تأكد  •
 .ممكنوقت أسرع في األسنان طبيب بعيادة فاتصل موعدك، إلغاء من بد ال كان إذا  •

أو 602‑263‑3000قم الرعىل األعضاء بخدمات اتصل توصيلة؟ تيب ترأو أسنان طبيب عىل للعثور المساعدة تريد هل 
 .)TTY 711( 1‑800‑624‑3879 

 األسنان تسوس من الوقاية اءاتإجر
 من  األوىل  المجموعة  سقوط  من  غم الر عىل  .الطويل المدى  عىل  األسنان  لصحة  مهمة  طفلك  أسنان  وتنظيف  عاية ر تعتبر 
 الدائمة  األسنان  ذلك  يجعل  .ةجاهز تصبح  أن  قبل  سقوطها  في  األسنان  تسوس  يتسبب  أن  يمكن  ، (الطفل أسنان )األسنان 

 www.MercyCareAZ.org 
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لثة امسح  .لطفلكاألوىل األسنان ظهور قبل حتى باألسنان اليومية العناية تبدأ أن يجب  .مكانهاغير وفي معوجة تأتي 

بحجمناعمة أسنان فرشاة باستخدام فق براللثة تنظيف ا ًأيضيمكنك  .طبةورنظيفة شاش أو قماش بقطعة ا ًيوميطفلك 

طفلك، أسنان فيه تكتمل الذي الوقت بحلول  .بالماءواللثة األسنان اغسل األوىل، األسنان ظهور د بمجر .والماءاألطفال 

الخيطباستخدام أسنانهم تنظيف عىل األطفال تعويد ا ًأيضالمهم من  .اًيومياألقل عىل تين مرطفلك أسنان تنظيف حاول 

أسنانكطبيب إىل تحدث  .اللمسفي  )2( نتانِستبدأ عندما هو بالخيط التنظيف لبدء المناسب الوقت إن  .مبكروقت في 

 .بالخيطة الصغيراألسنان تنظيف بشأن ة المشورعىل للحصول 

 األمومة خدمات
وخدمات الوقائية الخدمات إىل مباشر وصول إمكانية الوالدة عند كإناث المسجالت العضوات أو النساء العضوات لدى 

 .أوليةخدمة مقدم من إحالة دون المتعاقدين شبكة في األمومة خدمة مقدم أو نسائي طبيب من الدورية عاية الر

تضالممراأو ِلكليد تووءنسااض رأمطبيب ر ختياالبنا ال صاالتجى يرً،مالحاِكنتإذا  .صةخاية عارإىل ج تحتامل لحاارأة مال

.تمالمعلوامن لكثير امع لحمل باا ًاصخاًكتيبا ًضأيلك سل نروف س .ممكنت وقرب أقفي ، تخصالمراالت ابقال

إحالةطلب أو اجعة مرة بالضرورليس  Mercy Care. لشبكةالتابع والتوليد النساء اض أمرطبيب إىل ة مباشرالذهاب يمكنك 
ً PCP سيتابع .الأو PCP  النساءاض أمرطبيب سيتوىل  .والتوليدالنسائية عاية الروليس لك الروتينية عاية الرة إداربك الخاص

المعني PCP هوليكون وتوليد نساء اض أمرطبيب اختيار يمكنك فإنه ذلك، تفضلين ِكنتإذا  .الحملعاية رة إداروالتوليد 

.حملاختبار اء إلجرِبكالخاص  PCP معموعد تحديد يمكنك حامل، أنك من متأكدة تكوني لم إذا  .الحملة فترخالل بحالتك 
أوكة مشارمبلغ أي هناك ليس  Mercy Care. أعضاءبخدمات فاتصلي موعد، تحديد عىل المساعدة إىل بحاجة ِكنتإذا 

 .بالتغطيةالمشمولة بالحمل المتعلقة الخدمات مقابل أخرى رسوم 

لها ستكون والتي  .الحملأثناء في الوالدة، قبل ما عاية رات زياروتسمى للطبيب، ومنتظمة ة مبكرات بزيارالقيام المهم من 

يجب  .طبيبكموعد إىل توصيلك يمكننا  .الوالدةوبعد قبل ة المقرراتك زياربجميع امك التزعىل احرصي  .ولطفلكلك فائدة 

 Mercy Care.أعضاء بخدمات اتصلي  .األقلعىل أيام  )3( ثالثةقبل العاجلة غير المواعيد في المواصالت إعداد 

 اإليدز )HIV(/ البشرية المناعة نقص وفيروس الحمل فحص
عدممن بالتأكد الممرضة أو الطبيب سيقوم  .طبيبكمع ِلديكة زيارأول خالل كامل لفحص فستخضعين ً،حامالِكنتإذا 

 /البشريةالمناعة نقص فيروس فحص خدمات تتوفر  .الجنسياالتصال طريق عن تنتقل التي اض األمرمن أي وجود 
اًجنسيالمنقولة اض األمرمن ألي بالنسبة إيجابية االختبار نتيجة ظهرت إذا  .عليكتكلفة أي دون والسرية الطوعية اإليدز 

العالج  .زمالعالج وأي استشارية خدمات عىل الحصول في مساعدتك لطبيبك يمكن البشرية، المناعة نقص فيروس أو 

أنالمبكر للعالج يمكن  .أكثرًفعاالالدواء تأثير يكون ًا،مبكروعالجه  HIV بـاإلصابة تشخيص كان كلما  .بالتغطيةمشمول 

أن  HIV بمرضالمصابين األطفال يساعد أن يمكن ة مبكرحلة مرفي األدوية تقديم إن  .طفلكإىل  HIV انتقالمنع في يساعد 

.صحيةبحياة ويتمتعوا أطول ٍلوقتيعيشوا 

 الحمل لمواعيد منيةالز األطر

الحاجةبعدم تشعرين ِكنتلو حتى حملك، ة فترخالل الصحية عاية الرومقدمي طبيبك إىل بالذهاب ِكاراستمرالمهم من 


.إليهمللذهاب 

أيتحديد عىل طبيبك تساعد وسوف  . ِوطفلكِحملكسالمة في تساعدك أن يمكن الوالدة قبل ما ة لفترالمنتظمة عاية الر


.حدوثهاقبل ومنعها صحية مشكلة  


:التاليةمنية الزاألطر بين موعد تحديد بإمكانك يكون أن يجب  
ِيفحصكأن يجب  12: األسبوعحتى األول األسبوع من أو الثالث، حتى األول الشهر من الحمل من األول الثلث  	•

.بهِاتصالكمن ا ًتقويميا ًيوم 14 خاللالطبيب 
الطبيبِيفحصكأن يجب  27: األسبوعحتى  13 األسبوعأو السادس، حتى ابع الرالشهر من الحمل من الثاني الثلث  	•

.بهِاتصالكمن تقويمية أيام  )7( سبعةخالل 
ِيفحصكأن يجب  40: األسبوعحتى  28 األسبوعمن أو التاسع، حتى السابع الشهر من الحمل من الثالث الثلث  	•

.بهِاتصالكمن أيام  )3( ثالثةخالل الطبيب 

منعمل أيام  )3( ثالثةتتجاوز وال العضوة صحة تتطلبه لما ا ًوفقسريع بشكل ة الخطورعالية الحمل حاالت اء إجريتم  	•


ئةطارحالة وجود حالة في ًافورأو األمومة خدمة مقدم من العالية المخاطر تحديد 

ًً

http://www.MercyCareAZ.org
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َُِّ :التاليالنحو عىل الحمل ات لزيارالشائع المواعيد جدول د حدياألوىل، تك زياربعد 
األقل عىل أسابيع  )4( أربعةكل ة زيار 28: إىل 4 مناألسابيع  	•

األقل عىل  )2( أسبوعينكل ة زيار 36: إىل 29 مناألسابيع  	•

األقل عىل أسبوع كل ة زيار 40: إىل 37 مناألسابيع  	•

أو اتصالك من عمل أيام  )3( ثالثةخالل رؤيتك طبيبك فعىل بحملك، متعلقة مشكلة من تعانين ربما أنك تعتقدين كنت إذا 

.لوحدهااختفاءها تنتظري ال  .اضاألعرهذه من بأي ِشعرتإذا الفور عىل ِبطبيبكاتصلي  . ًائطاراألمر كان إذا ة مباشر
المهبل من مياه سيالن أو دم أو ات ازإفرأي  	•

الظهر أسفل خفيف ألم  	•

 (الشهريةة بالدورالخاصة بتلك الشبيهة التشنجات )ستبدأ الشهرية تك دوركانت لو كما الشعور  	•
(ألسفلالجنين ضغط مثل )الحوض في بضغط الشعور  	•

ُُ (الحالةهذه في به صابين تال أو باإلسهال صابين 	تقد )المعدة في تقلصات  	•
ساعة من ألكثر تستمر التي المنتظمة التقلصات  	•

 األوىل ةالزيار
عن والتحدث بدني اختبار اء بإجرطبيبك قيام الفحص هذا ويشمل  .كاملفحص لديك سيكون األوىل، تك زيارفي  	•

وجودعدم من ا ًأيضالتأكد سيتم  .والدمللبول الروتينية ات االختباراء بإجرالممرضة أو الطبيب سيقوم  .صحتكتاريخ 

 .الجنسياالتصال طريق عن تنتقل التي اض األمرأو المعدية اض األمرمن أي 
 .األوىلتك زيارفي الممرضة القابلة أو طبيبك أخبري دواء، أي تتناولين كنت إذا  	•

 الحمل ةفتر خالل الحوامل للنساء صحية نصائح
كان إذا  .القابلةالممرضة أو والتوليد النساء اض أمرطبيب قبل من القادم بموعدك إبالغك سيتم حملك، ة فترخالل  	•

آخر موعد وتحديد الموعد إللغاء بهم تتصلي أن من تأكدي الموعد، إلغاء إىل وتحتاجين الحضور من يمنعك ما هناك 

 .جيدةصحة في البقاء ولطفلك لك يتسنى حتى مواعيدك عىل الحفاظ المهم فمن  .ممكنوقت أقرب في 
وخاللهالحمل قبل  (الوالدةقبل ما فيتامينات في عليه العثور يمكن )الفوليك حمض تناول ِعليكيجب لذا  	•

التيالوالدة قبل ما فيتامينات تناولي  .الشوكيوالحبل الدماغ في الخلقية بالعيوب اإلصابة منع عىل للمساعدة 

وال . ِنفسكتلقاء من أخرى فيتامينات أي تتناولي ال ولكن بها، أوصاكي أو الصحية عاية الرخدمات مقدم ِلكوصفها 

.ِطبيبكمع التحدث دون أدوية أي تناول عن تتوقفي 
الحملأثناء في المشكالت من العديد الطبية غير العقاقير وتعاطي الكحوليات وشرب التدخين ب يسبأن يمكن  • ِّ

الوليدياالمتناع مة متالزتحدث  .الرضيعوموت الخلقية، والعيوب ألوانها، السابقة الوالدة مثل وطفلها، للمرأة 

 )NAS(  بعد الجسم من ات المخدرأثر انسحاب حلة بمرطفلها يمر وقد  .حملهاخالل معينة ات مخدرالمرأة تعاطي عند

تساعد إذ  .الحملخالل األفيونية المواد المرأة تتناول عندما الوليدي االمتناع مة متالزتحدث أن يمكن كما  .الوالدة

التوليدطب خدمة مقدم أخبري  .احةجرأو إصابة بعد الطبيب ِلكيصفها ما ًوعادةاآلالم، الة إزعىل األفيونية المواد 

المولودوناألطفال صاب يأن المحتمل من  .آخرطبيب لكوصفه إذا حتى األلم لتخفيف ًدواءتتناولين كنت إذا  ُِ


الكحول،وتشربين ًحامالكنت إذا  .والتشنجاتوالتغذية التنفس في ومشكالت منخفض والدة بوزن  NAS مةبمتالز

طلب أو طبيبك مع التحدث من فتأكدي أفيونية، أدوية تتناولين أو الشوارع ات مخدرتستخدمين أو تدخنين أو 


القابلةالممرضة أو الطبيب اىل بالتحدث احة بالرتشعرين ال ِكنتإذا  .اإلقالعقبل محلي عالجي كز مرمن المساعدة 

.المساعدةعىل للحصول ،  Mercy Careفي األعضاء بخدمات اتصلي مشكلتك، حول  

 .األعضاءعىل تكلفة أي دون الدروس هذه وتتوفر  .طفلكوالدة وعملية حملك مع الوالدة دروس تساعد أن يمكن  	•
بها تتم سوف التي بالمستشفى االتصال خالل أومن الدروس هذه بشأن القابلة الممرضة أو طبيبك مع تحدثي 

 .طفلكوالدة عملية 

 المخاض
.911قم الرعىل فاتصلي المستشفى، إىل لتوصيلة بحاجة ِوكنتالمخاض حلة مرفي ِكنتإذا 

 الوالدة بعد ما
هذه تحديد يجب  .الوالدةبعد ما ة لزياروالتوليد، النساء اض أمرطبيب اجعة بمرتقومي أن المهم من طفلك، والدة بعد 

هذهخالل رة ممن أكثر ك حضورطبيبك منك يطلب قد األحيان بعض في  .طفلكوالدة بعد ا ًأسبوع 12-1 خاللات الزيار

40ًً
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واإلجابة ة الفترلهذه المصاحبة والمشاعر العواطف لمناقشة وكذلك جيد، بشكل تسير شفاءك عملية أن من للتأكد ة الفتر

 .بكالخاصة األسئلة من أي عىل 

فيبما )بك الخاص الخدمة مقدم مع مات والمستلزوالخدمات ة األسرتنظيم ات خيارمناقشة ا ًأيضيمكنك ة، الزيارهذه في 

باألسلوبالمتعلق ار القرأخذ ِيمكنكثم  (.الوالدةبعد ة مباشرالمستخدمة المفعول طويلة العكسية الحمل منع وسائل ذلك 

بحاجةِكنتإذا  .مواعيدكجميع عىل الحفاظ المهم من  .أخرىة لمرللحمل مستعدة تكونين لحين احتياجاتك يناسب الذي 

 Mercy Care. أعضاءبخدمات فاتصلي الوالدة، بعد موعد تحديد في المساعدة إىل 

بعدسنة إىل يصل لما العالمات هذه تحدث أن يمكن  .الفورعىل بطبيبك االتصال ِعليكبأنه تحذيرية عالمات هذه 

 :طفلكوالدة 
الوقت مرور مع داد يزأو مستمر صداع  •

اإلغماء أو الدوار  •

طفلك أو نفسك إيذاء بشأن أفكار  •

ك بصرعىل تطرأ ات تغيير •

أعىل أو نهايت فهر 100.4ة ارحربدرجة الحمى  •

عة بسرالقلب خفقان أو التنفس في صعوبة  •

الصدر في ألم  •

غثيان أو /والبطن في حاد ألم  •

 (ساعة/واحدةصحية فوطة من أكثر )ثقيل نزيف  •
اعك ذرأو ساقك في ألم أو ار احمرأو شديد م تور •

ِبأنكه إخبارمن تأكدي  .بطبيبكفاتصلي ًا،خطيركان إذا مما متأكدة غير أو سليم، غير ما ًاشيئهناك بأن تشعرين ِكنتإذا 

.911قم الرعىل فاتصلي ئة، طارطبية حالة ِلديككانت إذا  .الماضيالعام في ًحامالِكنت

 )PPD( الوالدة بعد ما اكتئاب
ًِِِِّ  المعتادة، اليومية  أنشطتك ممارسة  في  المشكالت  لك ب يسب أو  ا شديد وكان  طويلة،  لمدة  بالحزن  ك شعور استمر  إذا 

 أو )PPD( الوالدة بعد  ما  اكتئاب  بسبب  اضك أعر كانت  إذا  ما  طبيبك  وسيكتشف  .الفور عىل  الطبيب  ة زيار عليك فسيتعين 
 مرض  إنه  .تكبيهتر لم  أو  تكبتيه ار شيء  بسبب  ليس  فهو  ”.كآبة نوبات “د مجر من  أكثر  هو  الوالدة  بعد  ما  اكتئاب  .آخر شيء 
 مع  فتواصلي  للقلق،  ة المثير ك أفكار بشأن  األشخاص  أحد  مع  التحدث  إىل  بحاجة  كنت  إذا  .يتحسن حتى  عالج  إىل  ويحتاج 
 مقدمي  من  السلوكية  الصحة  خدمات  تلقي  كذلك  يمكنك  .مساعدتك  تتم  حتى  تنتظري  ال .الفور عىل  الممرضة  أو  طبيبك 
 عىل  الحصول  في  مساعدة  إىل  بحاجة  كنت  إذا  .طبيبك من  إحالة  إىل  تحتاجين  ال CS T .ALفي السلوكية  الصحة  خدمات 
 .911 قم الر عىل  االتصال  يرجى  الطوارئ،  حاالت  جميع  عن  لإلبالغ  .حالتك مدير  مع  تواصلي  السلوكية،  الصحة  خدمات 

ِ

الوالدة عند اًجد المنخفض/المنخفض الوزن
 خالل األطباء  ة بزيار أمهاتهم  تقوم  الذين  األطفال  . طفلك وصحة  لصحتك ا جد مهمة  الوالدة  قبل  المنتظمة  ات الزيار عد ت

 بطريقة طفلك حياة  بدء  تساعدي  أن  يمكنك .ملالح ة دم ويستوفون  صحي  وبوزن  جيدة  بصحة  األرجح  عىل  يولدون  حملهن 
 الوزن  أصحاب  من  األطفال  وكذلك  الموعد  قبل  الوالدة  حاالت  منع  في  المنتظمة  للوالدة  السابقة  ات الزيار تساعد  وقد  .صحية

 .الوالدة عند  المنخفض 

ًُِِ

ََُِِّ

 القيصرية الوالدة/االختياري المخاض بتحريض تبطةالمر المخاطر
 في ئيسية الر األعضاء  ال تز ما  .والدته قبل  للنمو  إليه  يحتاج  الذي  الوقت  الطفل  يمنح  الحمل  من  األقل  عىل  ا أسبوع 39
 كمليت أن  المهم  من  .والبلع المص  الطفل  يتعلم  كما  .واألذنان العينان  وتتطور  .والكبد ئتين والر الدماغ  مثل  نموها،  حلة مر
 39 مرور قبل  المخاض  تحريض  أو  قيصرية  احة جر موعد  تحديد  يمثل  قد  .كاملة ة بصور طفلك  نمو  من  للتأكد  حملك  ة فتر

 مشكالت المخاض  تحريض  مخاطر  بعض  ن تتضم للطفل،  بالنسبة  .طفلك وعىل  عليك  ة خطور طبية،  حاجة  دون  من  ا أسبوع
 مخاطر بعض  تتمثل  لك،  وبالنسبة  .قانبالير واإلصابة  والسلوك،  م التعل ومشكالت  الطعام،  تناول  في  والصعوبة  التنفس، 
 احةالجر أو  المخاض  تحريض  يكون  اأحيان .حاد نزيف  في  يتسبب  حم الر في  وتهتك  بالعدوى  اإلصابة  في  القيصرية  احة الجر

.امبكر للوالدة  ا طبي مة الز هناك  كانت  إذا  معك الطبيب  وسيتحدث  .طفلك وصحة  لصحتك  ا طبي ا ًزمال القيصرية 

ً

ُ

ًَّ
ُّ

ً

ًًًِ

 www.MercyCareAZ.org 
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 الصحي الحمل نصائح


 تكتسب  .الحمل ة فتر خالل  زيادته  عليك  يتعين  الذي  الوزن  بمقدار  الخاص  طبيبك  ك سيخبر :الصحي  واألكل  التغذية 

 وعىل عليك بالضرر  ا جد القليل  أو  الكثير  الوزن  اكتساب  يعود  أن  ويمكن .الرط 35 إىل 25 حوالي من  النساء  معظم 

 باع
بات ذلك  يتعلق  بل  .المدى ة قصير ات ربالتغي تتعلق  ال  عليه  والحفاظ  صحي  وزن  إىل  للوصول  األهم  والعنصر  .طفلك

 أو الوزن  نقص  من  تعانين  كنت  إذا  .المنتظمة البدنية  األنشطة  وممارسة  صحي  طعام  تناول  ن يتضم حياة  أسلوب 

 أكواب 10 ايومي اشربي  .الحمل قبل  عليه  والحفاظ  الصحي  الوزن  إىل  الوصول  طرق  حول  طبيبك إىل  ثي فتحد زيادته، 

الصحية ئيسية الر والوجبات  الخفيفة  الوجبات  تناولي  .الماء من  أكواب  )8( ثمانية منها  وليكن  .األقل عىل  السوائل  من  .

 خفيفة ووجبات  ئيسية ر وجبات  )6( ست أو  )5( خمس تناول  بي 
جر يوم،  كل  ة كبير وجبات  )3( ثالث تناول  من  الوبد

 أو أنت تجعلك قد  التي  األطعمة  عن  ابتعدي  .اتمام منها  الخالية  أو  الغذائية  القيمة  قليلة  األطعمة  عن  ابتعدي  .ةصغير

 المصنوع غير  والجبن  الطري  والجبن  ا جيد المطبوخ  غير  أو  النيء  والبيض  والمحار  النيئة  األسماك  مثل  تمرضان،  طفلك
.ة 
المبستر غير  والعصائر  المبستر  غير  والحليب  المتحدة  الواليات  في 

ًًِ

ّ ِِّ

َّ

ًَِّ

ًِّ

ًِِ

ًِ

النشاط نوع  تغيير  إىل  تضطرين  قد  ولكن  حامل،  ألنك البدنية  األنشطة  جميع  عن  التوقف  عليك ليس  :البدني  النشاط 
. لك اآلمن  البدني  النشاط  مستوى  حول  طبيبك إىل  تحدثي  .به تقومين  الذي  البدني 

ِِ

ِِ

لك، بالنسبة  المعتادة  ات الفتر من  أكبر  لنوم  وحاجة  شديد  بتعب  تشعرين  قد  :النوم  من  وافر  قسط  عىل  الحصول 
 .حملك من  األوىل  )3( الثالثة الشهور  في  وخاصة 

اجنسي المنقولة  العدوى  حاالت  اختبار  اء إجر عىل  حامل  امرأة  كل  عنشج :اجنسي  المنتقلة  العدوى( IST )وفيروس HIV 
 اتاالختبار هذه  .اتاالختبار هذه  اء إجر كيفية  حول  طبيبك استشيري  (.اإليدز بمرض  اإلصابة  بيسب الذي  الفيروس )

 الخدمات عىل  الحصول  في  مساعدتك  طبيبك  يستطيع  إيجابية،  HIV أو I ST اختبار  نتيجة  كانت  وإذا  . لك بالنسبة  مجانية 
 .بالتغطية مشمول  العالج  .زمال عالج  وأي  االستشارية 

ًًِّ

ِِّ

ِ

عندما .والعاطفية البدنية  لصحتك باألهمية  يوم  كل  تتناولينها  التي  الموصوفة  األدوية  سم تت :الموصوفة  األدوية 
 تناولي (.ب فيتامين )الفوليك  وحمض  الفيتامينات  بعض  مثل  إضافية،  مساعدة  إىل  جسمك سيحتاج  ،حامال تكونين 

 فيتامينات أي  تتناولي  ال  ولكن  بها،  أوصاكي  أو  الصحية  عاية الر خدمات  مقدم  لك وصفها  التي  الوالدة  قبل  ما  فيتامينات 
.طبيبك مع  التحدث  دون  أدوية  أي  تناول  عن  تتوقفي  وال  . نفسك تلقاء  من  أخرى 

َِّ

ًِ

ِ

ِِ

هذه ولكن  ا، صعب اأمر ات المخدر وتعاطي  والشرب  التدخين  عن  اإلقالع  يكون  قد   :بالمخاطر  المحفوفة  السلوكيات 
 اتالمخدر وتعاطي  الكحوليات  وشرب  التدخين  يتسبب  أن  يمكن  . طفلك لحماية  بها  القيام  يمكنك التي  األشياء  أفضل 
 .الرضيع ووفاة  الخلقية  والعيوب  ة المبكر الوالدة  مثل  وطفلها،  للمرأة  الحمل  ة فتر أثناء  المشكالت  من  العديد  حدوث  في 
 تأكدي .المساعدة فاطلبي  ات، المخدر تعاطي  أو  التدخين  أو  الكحوليات  شرب  عن  التوقف  يمكنك وال  حامال كنت  إذا 
 أو الطبيب  اىل  بالتحدث  احة بالر تشعرين  ال  كنت إذا  .محلي عالج  كز مر من  المساعدة  طلب  أو  طبيبك إىل  التحدث  من 

 .المساعدة عىل  للحصول  ، ecy CarMer في  األعضاء  بخدمات  اتصلي  مشكلتك،  حول  القابلة  الممرضة 

ًً

ِِ

ًِ

ِِ

 بالرصاص للتسمم والطفل األم تعرض مخاطر
 إىل  الحمل  أثناء  في  للرصاص  التعرض  يؤدي  قد  .والمواد المنتجات  من  العديد  لصنع  استخدامه  يمكن  سام  معدن  الرصاص 
 أو  الرصاص  ابتالع  عن  ناتجة  حالة  هو  بالرصاص  التسمم  .النمو وتأخر  الوالدة  عند  الوزن  وانخفاض  ة المبكر والوالدة  اإلجهاض 
 أطفالهن  إىل  ينقلنه  أن  يمكنهن  الالتي  الحوامل  والنساء  والبالغين  األطفال  في  بالرصاص  التسمم  يؤثر  أن  يمكن  .استنشاقه
 األطفال  يبدو  قد  .بسهولة الرصاص  تمتص  أجسامهم  ألن  للخطر  عرضة  األكثر  هم  الصغار  األطفال  .بعد يولدوا  لم  الذين 

 بحاجة  الون يز ال  لكن  المرض،  عالمات  عليهم  تظهر  وال  بها  ويشعرون  جيدة  بصحة  بالرصاص  بالتسمم  المصابون  والبالغون 
 بالرصاص  التسمم  عن  للكشف  الوحيدة  الطريقة  .عالجها أو  تشخيصها  يتم  ال  بالرصاص  التسمم  حاالت  من  العديد  .العالج إىل 
.بسيط دم  فحص  اء إجر طبيبك من  تطلبي  أن  هي  ِ

SIDS( ) المفاجئ  الرضع  موت  مةمتالز
 األطفال .لرضيع المفسر  وغير  المفاجئ  الموت  هي SIDS(  )المفاجئ الرضع  موت  مة متالز  .للنوم  هظهر  عىل طفلك  ضعي
 سطح عىل  طفلك ضعي  .المفاجئ الرضع  موت  مة متالز من  للوفاة  أقل  فرصة  لديهم  للنوم  هم ظهور عىل  يوضعون  الذين 

ِ
ِ

 www.MercyCareAZ.org 
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 ذلك غير  أو  الغنم  جلود  أو  مائية  ةرأس أو  المحشوة  الحيوانات  لعب  أو  منفوشة  وسائد  أو  بطاطين  تستخدمي  ال  .للنوم ثابت 
 .طفلك سرير  في  الناعمة  السرير  أغطية  من 

ِّ

 الوالدة،  بعد  أو  طبيعية  رضاعة  ترضعن  الالئي  أو  الحوامل  للنساء  مجتمعي  د مور هو  )WIC( واألطفال  والرضع  النساء
 الطبيعية الرضاعة  تعليم  حول  والتثقيف  الغذاء  يوفر  نامج بر ا أيض وهو  .أعوام 5 عن هم أعمار تقل  الذين  واألطفال  وللرضع 

 نامجبر في  النساء  لجميع  ة المتوفر األساسية  الخدمات  إحدى  ان األقر ة مشور عد ت .الصحية التغذية  حول  والمعلومات 
 .WIC نامجبر في  كات المشتر النساء  نجب ت WIC ألوانها السابقة  الوالدة  حاالت  عدد  ويقل  الوالدة  عند  أفضل  نهم وز أطفاال.
 لعمر  بالنسبة  الصغار  األطفال  والدة  لحاالت  أقل  بعدد  الحمل  أثناء  في  WIC نامجبر في  كات المشتر النساء  تحظى  وقد 
 أعضاء  بخدمات  اتصلي  أو  الكتيب  هذا  من  الخلفي  الجزء  في  ”المجتمع د موار“قسم  اجعي ر المعلومات،  من  لمزيد  .حملهم

e cy Car.Mer

ً

ُ

ًُ

 )HIV( البشرية المناعة نقص فيروس فحص
 الخاص  الطوعي  HIV فحص خدمات  تتوفر  .اإليدز مرض  يسبب  الذي  الفيروس  هو  )HIV( البشرية المناعة  نقص  فيروس 
 فعاال الدواء  تأثير  يكون  ا،مبكر وعالجه  HIV بـ اإلصابة  تشخيص  كان  كلما  .العالج أو  للفحص  تكلفة  يوجد  ال  .األعضاء لكافة 
 لطبيبك ا أيض يمكن  .بك الخاص  والتوليد  النساء  اض أمر طبيب  أو  األولية  عاية الر مقدم  من  الفحص  اء إجر طلب  يمكنك .أكثر

 .إيجابية اتهم اختبار نتيجة  تكون  الذين  لألعضاء  متاحة  ة االستشار .العالج تلقي  في  مساعدتك 

ًً

ًِ

 ةاألسر تنظيم خدمات
عاية الرمقدم إىل تحدث  .ةاألسرتنظيم وخدمات مات مستلزة إدار Aetna Medicaid Administrators LLCكة شرتتوىل 

مات المستلزهذه تغطية تتم  .لهمة الالزاألدوات أو ة األسرتنظيم خدمات في مساعدة إىل بحاجة كنت إذا بك الخاص األولية 

مقدماختيار قبل إحالة عىل الحصول يتعين ال  .اإلنجابسنوات في واإلناث الذكور من لألعضاء وتتوفر ًامجانوالخدمات 

بالحضور امك التز .الشبكةهذه ضمن يكون ال قد أو  Mercy Care شبكةضمن الخدمة مقدم يكون قد  .ةاألسرتنظيم خدمات 

 .حدوثهاقبل المشكالت ومنع صحية حاالت أي تحديد في بك الخاص الخدمة مقدم يساعد ة األسرتنظيم مواعيد في 

المشمولة مات والمستلزالخدمات تتضمن  .ةاألسرتنظيم بخدمات المساعدة إىل احتجت إذا بك الخاص  PCP إىلتحدث 

 :يليما بالتغطية 
الحمل منع حول واإلرشاد الطبيعي األسري التنظيم  	•

الحمل منع حبوب  	•

المحمي  غير  الجماع  بعد  ساعة  72 غضون في  ئة الطار الفموية  الحمل  موانع  • 	

بالحقن عطاة الم الحمل  موانع  • 	

 (IUD)الحمل  لمنع  حمية الر الوسائل  • 	
C( )LARاألمد  طويلة  العكسية  الحمل  منع  وسائل  • 	
المهبلية  الحلقات  • 	

 (الجلد تحت  المزروعة )الجلد  تحت  للزرع  القابلة  الحمل  موانع  • 	
والتحاميل  غوات الر • 	

الذكرية  الواقيات  • 	

األنثوية  الواقيات  • 	

 وعمليات  البوق  لربط  للخضوع  فوق  وما  21الـ سن  في  يكونوا  أن  األعضاء  عىل  ينبغي )واألنثوي  الذكري  العقم  • 	
 (األبهر استئصال 

 اراالستمر عليك يجب  األوىل  الثالثة  األشهر  خالل  لذلك  الفور  عىل  فعاال ليس  هذا )حمي الر بالتنظير  البوقي  التعقيم  • 	
 (الحمل لمنع  الحمل  منع  وسائل  من  آخر  شكل  استخدام  في 

(IST )ا جنسي المنقولة  العدوى  اختبار  • 	
اجنسي المنقولة  العدوى  عالج  • 	

الحمل  ات اختبار • 	

 المتعلقة  الصوتية  فوق  الموجات  وفحوصات  السينية  األشعة  ذلك  في  بما  والمخبرية،  الطبية  الفحوصات  • 	
ة األسر بتنظيم 

الطوارئ  حالة  في  العالج  ذلك  في  بما  الحمل،  منع  وسائل  استخدام  عن  الناتجة  المضاعفات  معالجة  • 	

ُ

ًِ

ً

ً

 www.MercyCareAZ.org 
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 :بالتغطيةالمشمولة  غيرة األسرتنظيم خدمات يلي ما في 
العكسي  أو  احي الجر العقم  عالج  أو  التشخيصي،  الفحص  ذلك  في  بما  العقم،  خدمات  • 	

الحمل  إنهاء  حول  اإلرشاد  • 	

حم الر واستئصال  الحمل  إنهاء  عمليات  • 	

 :يليما خالل من بك الخاص  PCP موافقةدون ة األسرتنظيم وخدمات مات مستلزطلب يمكنك 
 ردف أو  أولية  عاية ر مقدم  مثل  طبية  خدمات  أي  مقدم  هو  الخدمة  مقدم  يكون  قد  .الخدمة مقدم  مع  موعد  تحديد   1. 	

 ال  .الشبكة هذه  ضمن  يكون  ال  قد  أو e cy Car Merشبكة ضمن  الخدمة  مقدم  يكون  قد  .خالفه أو  ممارس  تمريض 
 .ةاألسر تنظيم  لخدمات  إحالة  إىل  تحتاج 


ةاألسر تنظيم  مات مستلز أو /و خدمات  عىل  حصولك  مناقشة  في  غبتك بر العيادة  أخبر  ا، موعد تحدد  عندما    2..


لـ  التابعة  )ID( العضو تعريف  بطاقة  الخدمة  لمقدم  أظهر  .بالموعد م التز  3.e  cy Car.Mer

.ة 
األسر تنظيم  مات مستلز أو  لخدمات  اتك خيار حول  تحدث  الموعد،  في   4.

 لك دمت ق أو  كة المشار مبلغ  دفع  منك  لب ط إذا  .كةمشار مبلغ  دفع  إىل  تضطر  ولن  تك، بزيار ة فاتور لك  تقدم  لن   5. 	


3879-624-800-1 أو   3000-263-602 قم الر عىل  األعضاء  بخدمات  االتصال  يرجى  ة، الزيار عىل  للمحاسبة  ة فاتور 
 TY 711(  )T الفور عىل
 .

ً

ُ ُ

 عليها للحصول  التعليمات  اتبع  .إليها تحتاج  التي  مات المستلز عىل  الحصول  بكيفية  الخدمة  مقدم  ك سيخبر  6. 	
 .واستخدامها

اًطبي مةالالز الحمل إجهاض حاالت
أحد وجود حالة في الحمل إنهاء  AHCCCS يغطي .خاصةحاالت في فقط  AHCCCS منمغطاة خدمة هي الحمل إنهاء 

 :التاليةالمعايير 
 ةخطير بدنية  حالة  ذلك  في  بما  بدني  مرض  أو  جسدية  إصابة  أو  بدني  اب اضطر من  تعاني  الحامل  المرأة  كانت  إذا   1. 	

 لخطر  المرأة  حياة  ستعرض  طبيب،  وبشهادة  شأنه،  ومن  ذاته  حد  في  الحمل  بسبب  أو  عن  ناجمة  تكون  قد  والتي 
 .الحمل إنهاء  يتم  لم  ما  الموت، 

.م 
المحار ا زن عن  الناتج  الحمل   2.


االغتصاب عن  الناتج  الحمل   3. .


 الممكن من  الحمل  ار استمر أن  يشهد  والذي  خص، مر طبيب  من  طبي  ار لقر ا وفق ا طبي ا ًزمال الحمل  إنهاء  كان  إذا    4.
 :خالل من  الحامل  للمرأة  السلوكية  أو  البدنية  للصحة  ة خطير مشكلة  يشكل  أن  والمتوقع 
 أو الحامل،  للمرأة  ة خطير سلوكية  أو  جسدية  صحية  مشكلة  خلق   .أ
 أو  الحامل،  للمرأة  جسدية  وظيفة  عىل  خطير  بشكل  التأثير   .ب
 أو الحامل،  المرأة  جسم  من  جزء  أو  أعضاء  في  خلل  في  التسبب   .ج
 أو الحامل،  المرأة  لدى  صحية  مشكلة  تفاقم   .د
.صحية لمشكلة  العالج  عىل  الحصول  من  الحامل  المرأة  منع   .هـ

ًً

 باألسنان العناية خدمات
فوق ما أو اًعام 21 بسن لألعضاء باألسنان العناية خدمات
خطةلكل  $1,000إىل يصل بما الطوارئ حاالت في باألسنان العناية خدمات تغطية تتم فوق، وما ا ًعام 21 بعمرلألعضاء 

اًطبيمة الالزباألسنان والعناية الخلع حاالت تغطية تتم  (.سبتمبر/أيلول- 30 أكتوبر/األولتشرين  )1 واحدعام خالل صحية 

فيحاد اب اضطرعن ة عباراألسنان طوارئ  .األسنانطوارئ معايير يلبون الذين فوق، وما ا ًعام 21 سنفي لألشخاص 

تبلغ .اًمسبقًاتصريحئة الطاراألسنان خدمات تتطلب ال  .صدمةأو مرض نتيجة عدوى أو /وشديد ألم عن ناتج الفم صحة 

 /األولتشرين  )1 سنويعقد لكل عضو لكل  $1,000 األسنان،أطقم ذلك في بما الشاملة، األسنان خدمات تغطية قيمة 
 (.سبتمبر/أيلول- 30 أكتوبر

 سنة 21 عمر تحت لألعضاء باألسنان العناية افقمر
تعملالذي المكان هو باألسنان العناية فق مر .اًعام 21 عمرتحت األعضاء لجميع باألسنان للعناية فق مر Mercy Care تعين

يبنياألسنان بصحة للعناية فق مروجود إن  .وجهأفضل عىل األسنان صحة احتياجات لتلبية ا ًمعاألسنان وطبيب أنت فيه 

دمجروليس ة، ومستمرمنتظمة عاية رعىل الحصول ِطفلكأو ِأنتفيه ِيمكنكمكان إنه  .األسنانطبيب وبين بينك الثقة 

 www.MercyCareAZ.org 
 TTY/TDD( 711)3879-624-800-1أو  3000-263-602قم الرعىل األعضاء خدمات تتوفر 
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ً فيهايتم منشأة، أو عيادة هو  ”باألسنانالعناية فق مر. “األسنانفي مشكلةِطفلكأو ِأنتتعانين عندما إليه تذهبين مكان 

 .واحدمكان في باألسنان العناية خدمات جميع تقديم 

 :يليما في مساعدتك األعضاء لخدمات يمكن  .هتغييرأو المخصص باألسنان العناية خدمات مقدم اختيار الممكن من 
 هاتفه  قم ور وعنوانه  لطفلك  أو  لك  المخصص  باألسنان  العناية  فق مر اسم  فة معر  •
 مختلف  باألسنان  العناية  فق مر مقدم  عىل  العثور  في  مساعدتك  أو  باألسنان  العناية  خدمات  مقدم  تغيير   •
 لطفلك أو  لك باألسنان  العناية  مواعيد  تحديد  في  تساعدك  •
منه  أو  الموعد  إىل  نقل  وسيلة  تجهيز   •

ِِِ

 سنة 21 عمر تحت لألعضاء باألسنان العناية خدمات
ستة غضون في األسنان طبيب ة زيارتتم أن يجب  .العامفي الوقائية باألسنان للعناية روتينيتين  )2( تينزيارتغطية تتم 

يحتاج ال  .األوىلالسنة ببلوغه له األوىل األسنان ة زيارطفلك يجري أن يجب  .السابقةة الزيارتاريخ بعد واحد ويوم أشهر 

لعنايةأخرى مصاريف أو كة مشارمبلغ أي هناك وليس باألسنان، للعناية إحالة إىل ا ًعام 21 عنهم أعمارتقل الذين األعضاء 

 .الروتينيةالوقائية األسنان 

 باألسنان العناية مقدمو
مع المتعاقد الخدمة مقدم عىل يجب  .ألعضائناباألسنان العناية ايا مز DentaQuestمع  Mercy Care كاءشريقدم 

DentaQuest  الخدماتبعض عىل للحصول موافقة إىل ًاأحيانتحتاج قد ولكن  .باألسنانالعناية خدمات جميع تقديم.
مقدملك سيقدم خدمة، من لالستفادة موافقة عىل للحصول بحاجة كنت إذا  .المسبقبالتصريح سمى يما وهذا  ُ

الموقع ة زياريمكنك باألسنان، العناية مقدم عىل للعثور  DentaQuestإىل الطلب  DentaQuestمع المتعاقد الخدمة 

www.MercyCareAZ.org  طبيب عىل العثور “خانة لتجد لألسفل انتقل ثم  .الشاشةأعىل  ”خدمةمقدم عىل العثور “وتحديد

 ”.باألسنانالعناية خدمات مقدم عن البحث أداة “عىل اضغط ثم ،  Mercy Care”لـ تابع أسنان 

 األسنان عيادة مواعيد إلغاء أو تغيير أو حجز
تغيير إىل بحاجة كنت إذا  .إلغائهاأو ها تغييرأو مواعيدك فة لمعربك الخاص األسنان بطبيب االتصال إىل تحتاج سوف 

 .الموعدمن ساعة  48 إىل 24 قبلباألسنان العناية بمقدم االتصال فيرجى بطفلك، أو بك الخاص األسنان موعد إلغاء أو 
3879-624-800-1أو  3000-263-602م رقعىل  Mercy Care أعضاءبخدمات االتصال رجى يمساعدة، إىل بحاجة كنت إذا  ُ

 .)TTY 711( 

 الصيدليات خدمات
 الطبية الوصفات

(الوصفاتكتيب باسم رف ُعت Mercy Care )لخطة المغطاة األدوية قائمة من ًدواءطبيبك فسيختار لدواء، بحاجة كنت إذا 
األطباء بواسطة منتظم بشكل وتحديثها  Mercy Care لخطةالمغطاة األدوية قائمة اجعة مرتتم  .طبيةوصفة لك ويكتب 

فاتصل القائمة، من نسخة عىل الحصول في غب تركنت إذا  .والفعالةاآلمنة األدوية تتلقى أنك من للتأكد والصيادلة 

القائمة عىل للحصول  www.MercyCareAZ.orgعىل الويب عىل موقعنا إىل انتقل أو  Mercy Care أعضاءبخدمات 

طبيبك من اطلب  .طبيةوصفة طبيبك لك يكتب عندما  )OTC( طبيةوصفة بدون المتاحة األدوية بعض تغطية تتم  .األحدث

 .المغطاةلألدوية  Mercy Care قائمةفي الدواء اج إدرمن التأكد 

ً أنطبيبك فبإمكان ، طبياالموصوف ذلك غير آخر دواء أخذ يمكنك وال المغطاة األدوية قائمة عىل ا ًموجودالدواء يكن لم إذا 

فاتصل أدويتك، مقابل تدفع لن  Mercy Careأن وأخبرت صيدلية في كنت إذا  .باستثناءتقوم أن  Mercy Care منيطلب 

 .لكالمبلغ هذا سداد من  Mercy Care تتمكنال قد  .الدواءلهذا الخاص جيبك من تدفع ال  .الفورعىل األعضاء بخدمات 
 ”.الصيدليةتصاريح “قسم إىل ارجع  Mercy Care. منموافقة عىل الحصول الطبيب من تتطلب أو قيود لها األدوية فبعض 

فيا ًأيضًامدرجالدواء كان إذا فقط كة المشارمبالغ ستدفع  Mercy Careفإن ،  Medicare(غير )آخر تأمين لديك كان إذا 

من مبلغ أي تدفع ال  Mercy Care. خاللمن الطبية الوصفات الصيدلية ف تصرأن يجب  .لألدوية Mercy Care قائمة

األعضاء “قسم عىل االطالع يرجى  .لكالمبلغ هذا سداد من  Mercy Careتتمكن ال قد  .بنفسكالسداد في كة المشارمبالغ 

 .المعلوماتمن لمزيد  ”األدويةمقابل الدفع  :األهليةدوجي مز

 www.MercyCareAZ.org 
 TTY/TDD( 711)3879-624-800-1أو  3000-263-602قم الرعىل األعضاء خدمات تتوفر 
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 الصيدليات
بعد صيدالنية خدمات إىل الحاجة حال في  Mercy Care. شبكةداخل صيدلية من الطبية الوصفات جميع رف صيتعين 

في أيام  7وساعة  24 مدارعىل تعمل الصيدليات من فالكثير ات، اإلجازفي أو األسبوع نهاية عطلة في أو العمل ساعات 

موقعنا ة بزيارتفضل  Mercy Care. خدماتمقدمي دليل ضمن الصيدليات بأسماء قائمة عىل العثور يمكنك  .األسبوع

ستجد  ”.األمدطويلة  Mercy Care عايةر“تحت  ”لألعضاء“واختر  www.MercyCareAZ.orgابط الرخالل من اإللكتروني 

 .الشاشةمن اليمنى العلوية اوية الزفي  ”صيدليةعن البحث “

 مع التواصل  رجى ي الصيدلية،  في  وجودك  أثناء  طبية  وصفة  رف ص في  مشكلة  أو  ات استفسار أي  لديك  كانت   إذا 
e cy Car .Mer أعضاء لخدمات  يمكنe cy Car Mer من الجمعة  إىل  االثنين  من  الطبية  بوصفاتك  يتعلق  ما  في  مساعدتك 

 االتصال فيرجى  ، e cy CarMerعمل  ساعات  خارج  مشكالت  تواجه  أو  أسئلة  لديك  كانت  وإذا  .مساء 6 حتى ا صباح 7 الساعة
 .التمريض خط  خيار  واختر 3879 TY 711(   )T-624-800-1 أو   3000-263-602 م رق عىل  ساعة  24 المتاح التمريض  بخط 

ُ

ًً

 الطبية وصفتك عن فتهمعر إىل تحتاج الذي ما
أدوية أو آخر طبيب من عليها تحصل أدوية بأي طبيبك إخبار من تأكد  .طبيةوصفة األسنان طبيب أو طبيبك لك ف يصرقد 

 :األسئلةهذه اطرح الطبيب، عيادة تك مغادرقبل  .تشتريهاالتي العشبية األدوية أو وصفة بدون 
 لي؟ يفعله  أن  يفترض  الذي  ما  الدواء؟  هذا  أتناول  لم  •
 المدة؟  هي  ما  متى؟  الدواء؟  تناول  علي  كيف   •
 الجانبية؟  اآلثار  ظهور  عند  أفعل  أن  علي  ماذا  للدواء؟  الجانبية  اآلثار  هي  ما   •
 الدواء؟  هذا  أتناول  لم  إذا  سيحدث  ماذا   •

َ

باإلضافة فعلها وعدم فعلها عليك التي األمور عن معلومات تتضمن فهي  .الصيدليةفي الدواء عن المعلومات بعناية اقرأ 

.للصيدالنيسؤالك توجيه رجى يسؤال، أي لديك كان إذا  .للدواءالمحتملة الجانبية اآلثار إىل  ُ

اًإلكتروني األدوية وصف
عىلالطريقة هذه تساعد  .الفورعىل الصيدليات إىل ا ًإلكترونيالطبية الوصفات إرسال اآلن األطباء من العديد بإمكان أصبح 

ات الخيارأحد تمثل اإللكترونية الطبية الوصفات كانت إذا ما فة لمعرطبيبك سؤال عليك  .اإلضافيةات والزيارالوقت توفير 

 .لكبالنسبة 

 األدوية رفص إعادة
 .فهاصروإعادة لك األدوية إعطاء الموظفون سيتوىل المعيشة، في المساعدة فق مرفي أو تمريض دار في تسكن كنت إذا 

الطبية الوصفة رف صتستطيع ال قد  .فهصرإعادة فيها يمكنك التي ات المربعدد الدواء علبة عىل الموجود الملصق ك يخبر

 .فقطواحدة رة مسوى 

منه واطلب أدويتك نفاد من األقل عىل أيام  )5( خمسةقبل بعيادته االتصال من تأكد الدواء، ار تكرطبيبك يطلب لم حال في 

 .الدواءرف صإعادة وصف قبل رؤيتك الطبيب يطلب قد  .رفصإعادة طلب عىل الحصول 

 السكري داء اختبار ماتمستلز
االطالعرجى ي .الفحصائط وشرالدم في السكر قياس ة أجهزبعض تغطي  Mercy Care فإنالسكري، بداء ا مصابكنت إذا  ًُ

كنت إذا  .بالتغطيةالمشمولة الفحص طة وأشرالقياس ة أجهزفة لمعر (الوصفاتكتيب  Mercy Care )أدوية قائمة عىل 

يمكنك  .طبيةوصفة لك يكتب أن طبيبك من فاطلب الفحص، ائط شرمع الدم في السكر مستوى فحص جهاز إىل بحاجة 

 Mercy Care.خدمات مقدمي دليل في المدرجة الصيدلية من االختبار ائط وشرالقياس جهاز عىل الحصول 

 البريد عبر الطبية الوصفات طلب
لتقدم كة شرمع  Mercy Care تعمل .لكمنزإىل بالبريد لك األدوية إرسال يمكن ة، مستمرصحية لحالة الدواء تتناول كنت إذا 

 .إضافيةتكلفة أي دون من البريد عبر الطبية الوصفات أدوية عىل الحصول يمكنك  .الخدمةهذه لك 

 www.MercyCareAZ.org 
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واالتصالالوصفات رف صإلعادة ًمنيازًجدوالتضع أن بإمكانك  .لكمنزعتبة إىل أدويتك ستصلك الخيار، هذا اخترت إذا 

 :المنزلإىل التوصيل خدمة ات ميزبعض إليك  .سؤالأي لديك كان إذا بالصيدالني 
 .سالمته من  للتأكد  طلب  كل  من  الصيادلة  يتحقق  • 	
 إعادة  عمليات  في  اك االشتر يمكنك  أو  نت اإلنتر عبر  أو  الهاتف  أو  البريد  عبر  ف الصر إعادة  عمليات  طلب  يمكنك  • 	

 .التلقائية ف الصر
.األسبوع في  أيام  7 ا،يومي ساعة  24 مدار عىل  وقت  أي  في  صيدالني  مع  والتحدث  ا هاتفي االتصال  يمكنك   • ًً

 3879-624-800-1أو  3000-263-602م رقعىل  Mercy Care أعضاءبخدمات اتصل الدواء، رف صإعادة ة استمارلطلب 
 .)TTY 711(  إىل الذهاب ا ًأيضيمكنكwww.MercyCareAZ.org ، عىلالضغط ثم األمد، طويلة عاية الرخطة واختيار

 ”.معناتواصل “

اإللكتروني الموقع عىل  CVS Caremarkكة شرموقع إلي نت اإلنترعبر كذلك الدخول تسجيل يمكنك 

www.caremark.com/wps/portal/REGISTER_ONLINE.  ف الصرإعادة طلب يمكنك التسجيل، عملية إتمام بعد

 .طلبكحالة ومتابعة أدويتك وصفة وتحديث 

 الحصري األدوية واصف نامجبر

نةِّالمكوالعقاقير يتعاطون الذين األعضاء دعم إىل نامج البرهذا يهدف  .حصريأدوية واصف نامج بر Mercy Care لدى

أكثر لديك كان إذا  .ةخطيرلإلدمان المؤدية األدوية تكون أن يمكن ة، كبيربكميات ط المفرالتناول عند  .أفضلبشكل لإلدمان 

 .بصحتكيضر قد هذا  .البعضبعضهم مع األطباء يتحدث لم إذا ذلك يؤذيك فقد اإلدمان، تسبب عقاقير يصف طبيب من 
:عليكينطبق يلي ما كان إذا الحصري األدوية واصف نامج برفي ًمسجالتكون قد 

امبكر لإلدمان  المسببة  األدوية  رف ص تعيد  كنت  • 	

 تسبب  أن  يمكن  التي  المختلفة  األدوية  من  أكثر  أو  )4( أربعة وصف  تم  وقد  أكثر؛  أو  أطباء  )4( أربعة لديك  كان  • 	
  أشهر  )3( ثالثة ة فتر في  األدوية  مخازن  من  أكثر  أو  )4( أربعة في  األدوية  وصفات  فت وصر اإلدمان؛ 

الماضية  )3( الثالثة األشهر  في  لإلدمان  المسببة  العقاقير  من  أكثر  أو  طبية  وصفة  12 تلقيت  •

بك  الخاصة  الصيدلية  إىل  معدلة  أو  ة مزور طبية  وصفة  قدمت   •

ة متوفر تكون  عندما  )IHS( الهندية الصحية  الخدمات  من  الطبية  الوصفات  أدوية  مطالبات  خالل  من  تصنيفك  تم   •

 استخدامها  إساءة  أو  لإلدمان  المسببة  العقاقير  استخدام  في  اط باإلفر االدعاءات  خالل  من  تصنيفك  تم   •
المدى  ة قصير مشكلة  ليس  ألمك   •

الظهر  ألم  أو  النصفي  الصداع  أو  لأللم  أشهر  )6( ستة في  ات مر )3( ثالث من  أكثر  )ER( الطوارئ فة غر إىل  انتقلت   •

الماضية  )6( الستة األشهر  خالل  ائدة ز عة جر لتلقي  نتيجة  المستشفى  إىل  ذهبت   •

 األلم  بقضايا  المتعلقة  عاية الر ة إدار اتفاقية  أو  األلم  عقد  انتهكت   •
الماضي  العام  في  PCP لـ ات تغيير )3( ثالثة من  أكثر  طلبت   •

 إضافية أدوية  عىل  للحصول  ا نقد تدفع  بأنك  آخر  شخص  أي  أو  ة األسر أو  الصيدلية  من  تقارير   •

ً

 نامجبر في  تسجيلك  عند  .الحصري األدوية  واصف  نامج بر في  تسجيلك  قبل  ا يوم 30 خالل كتابة e cy Car Merستعلمك
 هذا وسيكون  .حالتك بمتابعة  فقط  )1( واحدة وصيدلية  فقط  )1( اواحد ا طبيبe cy Car Merستكلف الحصري،  األدوية  واصف 
 التي الوحيدة  الصيدلية  هي  الصيدلية  هذه  ستكون  .لها تناولك  ومتابعة  لإلدمان  المسببة  األدوية  وصف  عن  مسؤوال الطبيب 
 الطبية  الوصفات  بخالف  اإلدمان  يسبب  دواء  أي  تكلفة  e  cy CarMerخطة  تدفع  ولن  .منها األدوية  هذه  ملء  من  ستتمكن 
 فتصر التي  المكتوبة  األدوية  عىل  هذا  وينطبق  )1(. الواحدة الصيدلية  هذه  من  ف صروت )1( الواحد الطبيب  هذا  يكتبها  التي 
 .المستشفى أو  الطوارئ  فة غر من  خروجك  عند  لك 

ً

ً

ًً

ً

ُ

 ذلك سيصبح  .فقط إليها  تحتاج  التي  األدوية  تتناول  أنك  من  للتأكد  أدويتك  يطلبون  الذين  األطباء  ومع  معك  ا أيض سنعمل 
 عىل موافقتك  عدم  حال  في  .ال أم  سيستمر  نامج البر كان  إذا  ما  ونعلمك  اشهر 12 بعد سجالتك  اجع سنر . اشهر 12 لمدة اساري
 طان،للسر ا عالج ا حالي تتلقى  كنت  إذا  .الوالية مستوى  عىل  عادلة  استماع  جلسة  لعقد  كتابي  طلب  إرسال  فيمكنك  ار، القر هذا 
 في ا كمشتر كنت  إذا  أو  الوصائية،  عاية للر ة الماهر التمريضية  عاية الر فق مر في  ا مقيم أو  االحتضار،  حلة مر في  عاية الر في  أو 
 .الحصري األدوية  واصف  نامج بر لمتطلبات  تخضع  فلن  ، e arMedicنامج بر

ً

ًًً

ًً

ًً

 www.MercyCareAZ.org 
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 )DME( ةالمعمر الطبية المعدات
 معدات هي  ة المعمر الطبية  المعدات  .اطبي مة الز كانت  إذا DME(  )ةالمعمر الطبية  المعدات  عىل  الحصول  للعضو  يمكن 
 ة المعمر الطبية  المعدات  تتوفر  قد  .المتكرر االستخدام  أجل  من  طبي  لسبب  الصحية  عاية الر مقدم  يطلبها  مات ومستلز
 المعدات طلب ت .إليه المنقولين  أو  والمجتمعية،  لية المنز الخدمات  مساكن  في  المقيمين e cy Car Merألعضاء ا طبي مة الالز

 بواسطة  الدواء  تغطية  وتتم  ، e cy CarMerغير  أولي  طبي  تأمين  لديك  كان  إذا  .األولية عاية الر مقدم  قبل  من  ة المعمر الطبية 
 مديرو  يساعد  قد  .بك الخاص  اآلخر  التأمين  مقدم  مع  المتعاقد  DME خدمات مقدم  تستخدم  أن  يجب  بك،  خاص  آخر  تأمين 
 .العملية هذه  تنسيق  في  الطلب  قدم  الذي  والطبيب  المعينين  الحاالت 

ً

ًُ

 افقمر في  إقامتهم  ة فتر خالل  لألعضاء  مخصصة،  غير  ة معمر طبية  معدات  توفير  )SNF( الماهر التمريض  افق مر من  طلب ي
 .الماهر التمريض 

ُ

 المخصصة ة المعمر الطبية  المعدات e  cy Car .Merقبل من  لألعضاء  ا طبي مة الالز ةواألسر المخصصة  المعدات  توفير  يمكن 
.آخرين أعضاء  قبل  من  استخدامها  يمكن  وال  واحد،  )1( لعضو ا خصيص صنع ت طبية  معدات  هي 

ًّ

ً ُ

 SMI تصنيف عىل للحصول ةالخطير العقلية اضاألمر إحالة عملية
ألن إضافي دعم إىل يحتاجون الذين لألشخاص  Arizona واليةفي مستخدم وصف هو  )SMI( الخطيرالعقلي المرض 

من يعانون الذين ألولئك المتاحة اإلضافية الخدمات تشمل أن يمكن  .العملعىل تهم قدرعىل تؤثر العقلية صحتهم 

 .الكثيرذلك وغير الحاالت، ة وإداراإلنسان، حقوق عن المدافعين ومساعدة اإلسكان، خدمات  )SMI( خطيرعقلي مرض 
 SMI:تعد التالية التشخيصات 

الذهانية ابات االضطر •

القطب ثنائية ابات االضطر •

القهري الوسواس ابات اضطر •

االكتئابي اب االضطر •

اجية المزالحالة ابات اضطر •

القلق اب اضطر •

 )PTSD(الصدمة بعد ما اب اضطر •
الشخصية ابات اضطر •

االنفصام اب اضطر •

 ناتج وظيفي  وضعف  SMI لخدمات مؤهلة  حالة  الشخص  لدى  يكون  أن  يجب  ، SMIخدمات  عىل  للحصول  مؤهال تكون  لكي 
 الحاالت مديرو  يفحص   SMI. بـ المحتملة  اإلصابة  عن  ا بحث اد األفر فحص  عاية الر مقدمي  من  طلب ي .المؤهلة الحالة  عن 
 وصعوبات  مؤهل  SMI تشخيص للعضو  كان  إذا   SMI. تقييم تقديم  يجب  كان  إذا  ما  لتحديد  ة زيار كل  في  األعضاء  األمد  طويلة 
 مدير  من  الطلب  الصحية  عاية الر عن  المسؤول  أو  للعضو  يمكن  SMI. تقييم تقديم  سيتم  التشخيص،  ذلك  بسبب  وظيفية 
 الخدمة  مقدم  وسيخرج  عاجلة  إحالة  ه اعتبار فسيتم  تقييم،  اء إجر المستشفى  طلبت  إذا   SMI. تشخيص إىل  العضو  إحالة  الحالة 

 .التقييم اء إلجر ساعة  24 غضون في  المتعاقد 

ً

ً ُ

 إكمال يجب  .ةالخطير العقلية  اض باألمر إلصابة  تقييم  عىل  ليحصلوا  ونصف  ا عام 17 عن األعضاء  عمر  يقل  أال  يجب 
 الكيان  إىل  SMI تقييم م زِح ذلك  بعد  عاية الر مقدمو  يرسل   SMI. تحديد إحالة  طلب  من  عمل  أيام  7 غضون في  SMI تقييمات
 أيام  ثالثة  غضون  في  SMI بـ اإلصابة  ار بقر لألعضاء  كتابي  إشعار  إرسال  سيتم  .النهائي SMI بـ اإلصابة  ار قر التخاذ  المحدد 
 حالتك  بمدير  اتصل  .ارالقر في  الطعن  في  العضو  حق  حول  معلومات  الكتابي  اإلشعار  سيتضمن  .األولي التقييم  من  عمل 

 .المعلومات من  مزيد  عىل  للحصول 

ً

 السلوكية الصحة خدمات
بعض هناك تكون قد  .عائلتكأو /وعليك تؤثر قد التي الشخصية المشكالت في مساعدتك السلوكية الصحة لخدمات يمكن 

التمريض،دار أو لك، منزفي الخدمات بعض قدم تأن يمكن  .الكحولأو ات المخدرتعاطي أو القلق أو كاالكتئاب المشكالت  ُ

الصحة خدمات تيب ترفي الحاالت مديرو يساعد سلوكية صحة منسق  Mercy Care لدى .المعيشةفي المساعدة فق مرأو 

 .لألعضاءالمطلوبة السلوكية 
 www.MercyCareAZ.org 
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 :يلي ما بالتغطية المشمولة السلوكية الصحة خدمات تشمل
 (اناألقر ودعم  لية، المنز عاية الر وتدريب  ة، األسر ودعم  الشخصية،  عاية الر)السلوك  ة إدار • 	
 (بقيود)السلوكية  الصحة  حالة  ة إدار خدمات  • 	
السلوكية  الصحة  تمريض  خدمات  • 	

مات األز أوقات  في  التدخل  خدمات  • 	

ئة الطار السلوكية  الصحة  عاية ر • 	

ئة الطار وغير  ئة الطار الحاالت  نقل • 	

والتقدير  التقييم  •

ة واالستشار واألسري  والجماعي  دي الفر العالج  • 	

المستشفى  في  الداخليين  المرضى  خدمات  • 	

 النفسي  الدواء  وتشخيص  لتنظيم  والمختبر  األشعة  خدمات  • 	
لمستشفى  التابعين  غير  الداخلية  العيادات  لمرضى  النفسي  الطب  افق مر • 	

(ATM )الدواء  بمساعدة  العالج  • 	
 (الطبية اليومية  امج والبر العالجية  اليومية  امج والبر اليومية،  افية اإلشر امج البر)ئية الجز عاية الر • 	

 (المدعوم التوظيف  وخدمات  الصحة  وتعزيز  الحياتية  ات المهار عىل  التدريب )االجتماعي  النفسي  التأهيل   •
النفسي  الدواء  • 	

النفسي  الدواء  اقبة ومر ضبط  • 	

 (بقيود)المؤقتة  عاية الر• 	
 الشفهية  الفورية  الترجمة  أو  ة اإلشار لغة  خدمات  • 	
ات المخدر تعاطي  لعالج  االنتقالي  فق المر • 	

الفحص  • 	

البديلة  العالجية  عاية الر • 	

 السلوكية الصحة خدمات عىل الحصول كيفية
الصحة خدمات لمناقشة حالتك بمدير اتصل  .السلوكيةالصحة خدمات عىل للحصول طبيبك من إحالة إىل بحاجة لست 

اتصل ما، لموعد توصيلة إىل بحاجة كنت إذا  .الخدماتتلك تلقي في تساعدك \يساعدكوسوف إليها، تحتاج التي السلوكية 

 .األعضاءبخدمات 

 السلوكية الصحة طوارئ
لدينامات األزبخط االتصال ا ًأيضيمكنك  .911قم الرعىل فاتصل آخر، شخص أو نفسك بإيذاء تقوم قد أنك تعتقد كنت إذا 

 .حياتكفي للتوتر المسببة األشياء مع التعامل الصعب من وكان هاق باإلرشعرت إذا 

اًأيضيمكنك  .911قم الرعىل فاتصل انتحارية، ًاأفكاراودك تركانت إذا أو ًا،آخرا ًشخصأو نفسك تؤذي قد أنك تعتقد كنت إذا 

 .حياتكفي للتوتر المسببة األشياء مع التعامل الصعب من وكان هاق باإلرشعرت إذا لدينا مات األزبخط االتصال 

 :للوالية والتابعة الوطنية ماتاألز خطوط
 HOPE-534-844-1أو  Arizona1-844-534-4673في السلوكية بالصحة الخاص مات األزخط  	•
(نيةمجا لمة مكا) 1314-631-800-1 أو    602-222-9444 (:aopMaric طعة مقا م يخد) a  onArizal trCenات مأز خط  • 	

TY T :3360602-274-   3-9254800-27 أو 
  4HOPE)44673(  إىل  نصية  رسالة  في HOPE كلمة  أرسل • 	
 (:Yavapaiو  Navajoو ،Mohaveو ،Gilaو ،Coconinoو ،Apache ت طعامقا م يخد: ) Northern Arizona Crisis Line  خط  • 	

1-877-756-4090 
 ، Pinalو ،Pimaو ،La Pazو ،Greenleeو ،Grahamو ،Cochiseمقاطعات  يخدم ) Southern Arizona مات أز خط  • 	

San Carlos Apache:)1-866-495-6735  وقبيلة  ، Yumaو ،Santa Cruzو
	• Gila River  ومجتمعات  Ak-Chin 3449-259-800-1:الهندية 
 6432-331-855-1:الهندي Salt/River/Pima/Maricopa مجتمع  • 	
  Tohono O’odham:1-844-423-8759 شعب  • 	
Guadalupe  480-736-4943  ؛ Tucson :Pascua Yaqui 520-591-7206 قبيلة  • 	
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 White Mountain Apache:928-338-4811 قبيلة   •
 Ft. McDowell Yavapai:480-461-8888  شعب   •
Tohono O’odham: 480-461-8888  في   San Lucy منطقة شعب   •
Navajo:928-551-0508  شعب   •
  1اضغط  ،8255-273-800-1:المحاربين قدامى  مات أز خط   •
 من  نوع  أي  بشأن     741741قمالر  إىل  نصية  برسالة HOME كلمة  أرسل :النصية للرسائل  الوطني  مات األز خط   •

   http://www.crisistextline.orgمات؛األز أنواع 
 8255-273-800-1 أو  988 قمالر عىل  اتصل  :االنتحار من  للحد  الوطني  الساخن  الخط   •

أو /وشخص مع الحديث إىل إال يحتاجون ال الذين للمتصلين ان األقردعم  Warm Lineأخصائيو يوفر  :Warm Lines خطوط
عليها يعمل سرية مجانية هاتفية خدمة هي  Warm Lineخدمة  .المجتمعيالدعم خدمات إيجاد في المساعدة إىل يحتاجون 

الصحية الحاالت مع التعامل  Warm Lineلموظفي يمكن  .بأنفسهمسلوكية صحية مشكالت مواجهة لهم سبق ممن انك أقر

 .نفسهابالتجربة المرور لهم سبق منهم العديد ألن السلوكية 
• Northern Arizona  5530-404-888-1:مساء  10:30 حتى  4:30 الساعة من  األسبوع /أيام 7 متاحة
 1100-347-602:األسبوع في  أيام  /7ساعة 24 مدار عىل  متاحة   Central Arizona/Maricopa مقاطعة   •
• Southern Arizona  من العطالت  خالل  العمل  ساعات )مساء 10 حتى ا صباح 8 الساعة من  ا أسبوعي/أيام 7 متاحة 

(مساء 6 حتى ا صباح 8 

ً

ًًً

ًً

Pima:520-770-9909  مقاطعة  -
  Yuma:-733-9912844و  Santa Cruzو  Pinalو  La Pazو  Greenleeو  Grahamو Cochise مقاطعات -

 السلوكية بالصحة التوعية مصادر
الصحةاحتياجات من مجموعة في لمساعدتك تتوفر والتي التوعية ومصادر مجموعات من ا ًعدد Arizona واليةتضم 

 :هذهوتتضمن  .السلوكية
 6400-782-800-1 أو   2900-279-602:ليوالمنز الجنسي  العنف  لمكافحة  Arizona ائتالف  •
 2260-927-800-1 أو  Phoenix 602-274-6287 : موقع اإلعاقة،  لقانون  Arizona كزمر  •
 1447-922-800-1 أو  Tucson 520-327-9547 : موقع اإلعاقة،  لقانون  Arizona كزمر  •
 4453-422-800-1:األطفال عىل  لالعتداء  الوطني    Childhelpخط   •
Arizona   602-576-4828 :والية  في  األمريكية  العقلية  الصحة   •
NAMI  602-244-8166 (:  )العقلية  اض لألمر الوطني  التحالف   •
Southern Arizona:  520-622-5582  في  العقلية  اض لألمر الوطني  التحالف   •
• National Alliance on Mental Illness of Payson  :)Gila 9140-301-928)مقاطعة
• National Alliance on Mental Illness   مقاطعة  في Pinal: 520-414-7173
7233-799-800-1:الوطني األسري  العنف  خط   •

 السلوكية الصحة خدمات إيصال في Arizona والية نهج
 السلوكية الصحة  تقديم  نظام   AHCCCS يدعم  .التالية النظام  لمبادئ  ا وفق السلوكية  الصحة  خدمات  جميع  تقديم  يتم 
 :يشمل الذي 

ً

عاية،الر إىل  الوصول  سهولة   1.

العائلة، وأعضاء  السلوكية  الصحة  خدمات  متلقي  اك وإشر  2.

األكبر، المجتمع  مع  والتعاون   3.

الفعال، واإلبداع   4.

تحسن، حدوث  وتوقع   5.

 .الثقافية الناحية  من  والكفاءة   6.

 األطفال إىل الخدمات لتقديم 12 الـ المبادئ
 :ةواألسرالطفل بين فيما التنسيق  1.

 إيجابية، سلوكية  صحة  نتائج  لتحقيق  األساسي  كن الر ووالديه  الطفل  مع  النشط  والتعاون  ام باحتر التعامل  يعد    .أ
 السلوكية الصحة  خدمات  وتقديم  والتخطيط  التقييم،  عملية  في  كاء كشر واألطفال  الوالدين  معاملة  تتم  و    .ب

 .الجد محمل  عىل  بهم  الخاصة  التفضيالت  وتؤخذ  وتقييمها، 
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 :فعالةنتائج  	2.
معوالعيش المدرسة في النجاح تحقيق في األطفال لمساعدة وتنفيذها السلوكية الصحة خدمات تصميم يتم  .أ

واإلنتاجية، الثبات من مستوى عىل بالغين يكونوا وأن الجنوح وتجنب عائالتهم 

إىلبالسالمة المتعلقة المخاطر وتقليل الطفل حالة ثبات إىل السلوكية الصحة خدمات خطة تنفيذ ويؤدي   .ب

 .األدنىالحد 

 :اآلخرينمع التنسيق   3.
خدماتخطة وتنفيذ ك مشترتقييم وضع يتم متعددة، وأنظمة وكاالت من كة مشاراألطفال لدى يكون عندما  .أ

تعاوني، بشكل كة مشترة بصورإنشاؤها يتم سلوكية صحية 

الخدمات،وتقديم العميل حول تتمحور جماعية خطة   .ب

كةللمشاردعوته تتم الطفل حياة في مهم رد فوأي بالتبني، والدين وأي ووالديه الطفل طفل كل فريق يتضمن   .ج


فعالة،خطة لوضع مين الالزاآلخرين األشخاص جميع عىل ا ًأيضالفريق ويشتمل  .الوالدينأو الطفل بل ِقمن 

قسمأو /و )DCS( الطفلسالمة لقسم االجتماعي والعامل الطفل معلم ا، ًمناسبيكون حسبما ذلك، في بما 


للطفل، االجتماعي ف والمشر )DDD( التنمويةاإلعاقة 
:الفريق .د

والعائلة،بالطفل الخاصة القوة ونقاط الحتياجات ك مشترتقييم وضع  1.

اد،لألفرمخصصة خدمات خطة ووضع  2.

الخطة،تنفيذ اقبة ومر 3.

 .ناجحةتكن لم إذا الخطة عىل تعديالت اء وإجر 4.

 :إليهاالوصول ممكن خدمات   4.
تلقيهملضمان الكافية السلوكية الصحة خدمات من شاملة مجموعة إىل الوصول بإمكانية األطفال يتمتع  .أ

 إليه،  يحتاجون  الذي  للعالج 
 الحاجة،  حسب  الحالة  ة إدار وتتم   .ب
المساعدةستقدم وكيف النقل لخدمات والطفل الوالدين احتياجات تحدد السلوكية الصحة خدمات وخطط  .ج

النقل، عملية في 

.ةمتوفرليست لكنها إليها الحاجة عند إنشائها أو السلوكية الصحة خدمات تكييف ويتم   .د

 :الممارساتأفضل   5.
 اف،لإلشر وخاضعين  مدربين  أكفاء،  أشخاص  بواسطة  السلوكية  الصحة  خدمات  تقديم  يتم  .أ
عىلالقائمة األدلة تتضمن التي التوجيهية للمبادئ ا ًوفقالسلوكية الصحة خدمات تقديم يتم  .ب

 ”.الممارساتأفضل “
ومشكالتالتعلم، ابات اضطر :بـتبطة المرالسلوكية اض األعروتعالج السلوكية الصحة خدمات خطط تحدد  	.ج

أوالنمو، في ًاعجزيعانون الذين لألطفال المتخصصة السلوكية الصحية واالحتياجات ات، المخدرتعاطي 

الكوارث أو ة األسراد أفرأحد وفاة مثل )مؤلمة أحداث أو ، (اإلهمالأو اإلساءة مثل )الصدمات من تاريخ لديهم 

الحاجةا ًأيضالخدمة خطط تشمل أن يجب  .وخطيرمسيء وسلوك المعادي، الجنسي والسلوك ، (الطبيعية

التبني، عاية رفصل أعضاء وخاصة األعضاء، حياة في الديمومة وتعزيز ار االستقرإىل 

.المرجوةالنتائج تحقيق في فعالة تكن لم إذا ار باستمروتعديلها السلوكية الصحة خدمات تقييم ويتم  .د

 :األنسبالوضع   6.
الممكن،الحد إىل ومجتمعهم لهم منزفي لألطفال السلوكية الصحة خدمات تقديم يتم  .أ

يتمعندما  .الطفلاحتياجات تناسب ة بصورًتكامالاألكثر المكان في السلوكية الصحة خدمات تقديم ويتم   .ب


المناسبالمنزل لمكان كبير حد إىل ومشابه ًتكامالأكثر يكون أن المكان في اعى يرسكني، مكان في تقديمها 

.الطفلالحتياجات  

 :منيةالزاألطر   7.
. ًافوروخدمتهم السلوكية الصحة خدمات إىل يحتاجون الذين األطفال تقييم يتم  .أ

 www.MercyCareAZ.org 
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:ةواألسرللطفل ا ًخصيصمصممة خدمات  	 8.
السلوكيةالصحة خدمات وقوة ومجموعة نوع وعائلته، هو واحتياجاته للطفل الفريدة القوة نقاط تفرض  .أ

مة،ّالمقد

وكذلك بهم، الخاصة واالحتياجات القوة نقاط عن التعبير في ومساعدتهم واألطفال الوالدين تشجيع ويتم   .ب

 .األهدافهذه لتلبية مطلوبة أنها يعتقدون التي والخدمات لتحقيقها، يسعون التي األهداف 

 :اراالستقر  9.
المتعددة،المكاني التعيين عمليات لتقليل السلوكية الصحة خدمات خطط تكافح  .أ

كذلك،األمر كان وإذا المكاني، التعيين اب اضطرلخطر ا ًضّعرُمالفصل عضو كان إذا ما الخدمات خطط وتحدد   .ب

عليه، القضاء أو الخطر لتقليل اتخاذها م الالزالخطوات تحدد فإنها 

يتمخاصة اتيجيات وإسترخدمات درج وتتتطور قد التي مات األزالسلوكية الصحة خدمات خطط وتتوقع   .ج ُ

مة، أزأي تطور حال في استخدامها 

لمساعدةالمناسبة السلوكية الصحة خدمات جميع السلوكية الصحة نظام يستخدم مات، لألزواستجابة . د 	

طة للشرالمناسب غير االستخدام وتجنب المكاني التعيين ابات اضطروتقليل بالمنزل البقاء في األطفال 

الجنائية، العدالة ونظام 

ذلكفي بما األطفال، حياة في للتنقالت مناسب بشكل وتخطط السلوكية الصحة خدمات خطط وتتوقع  	.هـ

 .البالغينخدمات إىل والتنقالت الجديدة، المكاني التعيين وعمليات الجديدة المدارس إىل التنقالت 

 :والطفلة لألسرالمميز الثقافي اث الترام احتر  10.
والعائلة،للطفل الثقافية والتقاليد اث الترم تحتربطريقة السلوكية الصحة خدمات تقديم يتم  .أ

 .اإلسبانيةهي األساسية لغتهم تكون الذين والوالدين لألطفال اإلسبانية باللغة الخدمات تقديم ويتم   .ب

 :االستقاللية  11.
الصحةمن طفلهم احتياجات تلبية في واألمهات لآلباء والتدريب الدعم السلوكية الصحة خدمات تشمل  .أ

الذاتية، ة اإلدارفي لألطفال والتدريب والدعم السلوكية 


فيكاء كشركة للمشاروالدعم للتدريب والوالدين األطفال احتياج السلوكية الصحة خدمات خطط وتحدد  .ب

توفير ذلك في بما والدعم، التدريب هذا وتقديم وتقييمها، وتقديمها للخدمات التخطيط وفي التقييم، عملية 


.المكتوبةالمواد فهم في والمساعدة المسبقة والمناقشات التنقل في المساعدة  

 :الطبيعيةالدعم قنوات مع االتصال  	 12.
كاءالشرشبكة خالل من ة المتوفرالطبيعية الدعم وسائل مناسبة ة بصورويستخدم السلوكية الصحة نظام يحدد  	.أ

المنظمات ذلك في بما المجتمع، منظمات ومن ان، والجيراألصدقاء تضم والتي والوالدين، بالطفل الخاصة 

 .الخدماتومنظمات الدينية 

الشفاء عىل ّزركت التي للبالغين السلوكية الصحة وخدمات ألنظمة التسعة اإلرشادية المبادئ
 .والتعاطفالحلم من وبكثير تقييم أو حكم أي بدون شخص أي قابل  .األساسحجر ام االحتريشكل - اماالحتر 	1.

المعافىالشخص - نامجالبرتطوير وجهود نامج البرات ارقرفي تضمينهم ويتم الخدمات المتعافون األشخاص يختار  	2.

امج، البروتطوير امج البرات اروقرالخدمات تسيير خالل من لديهم المصير تقرير حرية تكون حيث  .وصوتخيار له 

 ”المستنيرالمستهلك “تكوين إىل يؤدي ما ة، المستمروالتقييم والمناقشة التعليم ديناميكية خالل من ئية، جزة بصور
كل في المعافين األشخاص اك إشرينبغي  .خاللهامن الخيار اتخاذ يتم التي األوسع الممكنة األساليب ومجموعة 

 .الخدمةتقديم إىل ة اإلدارمن النظام، من مستوى 

قادر :كاملكائن من أقل المعافى الشخص اعتبار يتم ال - الطبيعيالدعم تطوير أو /وتضمين مع ككل، د الفرعىل كيز التر 3.

ًُ الحياةونمط االستقاللية، من ممكن قدر أكبر تمكين عىل ا منصبكيز التريكون وبالتالي،  .اتهوخيارائه آرم حترتوكفء 

والمجتمع د للفرفية والعراالجتماعية والنظم الطبيعية القنوات من الدعم عىل الحصول يشمل وهذا  .والطبيعيالشامل 

 .فيهاكة والمشار
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الشخصيجد - الفشلمن الخوف دون من فة بالمجازلهم والسماح االستقاللية باتجاه خطوات التخاذ اد األفرتمكين  	4.

ُ عىلللحفاظ مة الالزالجهود بذل ت .فوالتصروالتأمل والتقييم والتجريب االستكشاف في االستقاللية المعافى 

كمكوناتوالمخاطر األمان تقييم تم محيط في االستقاللية طريق عىل المتخذة الخطوات عزز وتدعم تحيث المحيط  ُُ

 .النمولتعزيز 

منبالتقدير يحظى عضو هو المعافى الشخص - دالفراختيار حسب المجتمع في كة والمشاروالتعاون االندماج  	5.

ه باعتبارالشخص دور كة والمشارالتكامل هذا يؤكد  .لهومفيد بالمجتمع جدير فهو وبالتالي فيه، ويساهم بل المجتمع 

المجتمعخدمة د للفريقدر كما  .اإلنسانيةالتجربة من ينفصم ال الحيوي المجتمع وكون المجتمع، من ًاحيويا ًجزء

 .التطوعيةواألعمال 

منأساس عىل كة مشترة بصورار القرالتخاذ الطبيعية الدعم وسائل /العائلةاد وأفروالموظفين اد األفربين اكة الشر 	6.

عىل المبنية التحالفات تزيد  .اكاتالشرخالل من والدعم القوة بالمجتمع، عضو كأي المعافى، الشخص يجد - الثقة

وتقود كين المشارجميع فهم من وتعزز بالنفس الثقة من مستوياته أعىل إىل بالتعافي الوصول عىل كز تروالتي الشغف 

 .مثاليةونتائج بروتوكوالت خلق إىل 

النجاح،الخاص، ه ارإقرخالل من الشفاء، حلة مرفي الشخص يكشف - الذاتينجاحهم ّفونيعرالمعافون األشخاص  	7.

داخلمتطور وتكامل بالعافية ن ّمحسإحساس عىل تشتمل قد والتي الحياة، نوعية نتائج خالل من ئية، جزة بصور

الخاصة أهدافهم وبتحديد بحالهم الناس أعلم هم المعافون األشخاص إن  .أفضلة بصورالمصير وتقرير المجتمع 

 .المطلوبةوالنتائج 

توقعالمعافى للشخص يمكن - الثقافيةد الفرتفضيالت في منعكسة القوة عىل وقائمة نة مرمستجيبة، خدمات  8.

ومسؤولة وموثوقة ة متوفروتكون إليها الوصول يمكن نة، ومرومناسبة مستجيبة خدمات عىل الحصول واستحقاق 

ُِّ أولئكد حدي .بهالخاصة والقوة المرونة مصدر هو المعافى الشخص ويكون  .الثقافيةوالقيم اف األعرتجاه وحساسة 

أدوات بوصفها تحسينها عىل ويعملون ويستكشفونها د الفرفي الواضحة القوة نقاط ووسطاء دعم بمثابة يعملون الذين 

 .الحياةفي أكبر وفعالية استقاللية إلنشاء 

داخلأفضل ة بصوردهر ويزباألمل الشعور عىل ة بالقدرالمعافى الشخص يتمتع - الشفاءحلة رفي األساس هو األمل  	9.

المناسبة البيئة ويخلق الحياة تجربة باإلمكانات المليء المستقبل يدعم األمل، خالل من  .األملتعزز التي الروابط 

 .محدودةغير وإمكانات بطاقة يتمتع المعافى فالشخص  .المعتادةوغير المتوقعة غير اإليجابية النتائج لتحقيق 

 التخصصات متعددة تخصصية عيادات
ذوي لألطفال الفريدة الصحية عاية الرمتطلبات لتلبية التخصصات متعددة تخصصية عيادات عدة مع  Mercy Care تعاقدت

 .لألطفالوكاملة متخصصة عاية رالعيادة توفر  .واحدمكان في متخصصة أولية عاية رتقديم خالل من الخاصة االحتياجات 
احة والجروالسمعيات، والنطق، والوظيفي، الطبيعي والعالج ة، األسرطب  :يليما المتاحة التخصصات مجموعة تشمل 

 .واألعصابالعظام احة وجرالتجميلية، 

التخصصات مجال العيادة اسم

 )District Medical Group)DMG عيادة
3141 N. 3rd Ave.

 Phoenix, AZ 85013 
602-914-1520 
1-855-598-1871 

ة، والحنجرواألذن واألنف الصماء، والغدد القلب، اض وأمرالسمعيات، 

اض وأمرالسينية، واألشعة والمختبر اثة، الوروعلم الهضمي، الجهاز اض وأمر

الوظيفي، والعالج والتغذية، األعصاب، احة وجراألعصاب، وطب الكىل، 

وطبيب العظام، احة وجرالعيون، وطب واللغة، النطق وعالج الطبيعي، والعالج 

والطب النفس، وعلم التجميل، احة وجراألطفال، احة وجر، )PCP(األطفال 

البولية المسالك احة وجروالجنف، م، الروماتيزاض وأمرالنفسي، 

 www.MercyCareAZ.org 
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التخصصات مجال العيادة اسم

 لخدمات األطفال عيادات
 التأهيل إعادة

Square & Compass Building 
2600 N. Wyatt Dr.

 Tucson, AZ 85712 
520-324-5437 
1-800-231-8261 

وتقويم األسنان وطب القلب، اض وأمرالنفس، علم  /السلوكوتحليل التخدير، 

ة والحنجرواألذن واألنف الصماء، والغدد التنموي، األطفال وطب األسنان، 

وطب الكىل، اض وأمرالدم، اض وأمراثة، الوروعلم الهضمي، الجهاز اض أمر

والبصريات، العيون، وطب العظام، احة وجراألعصاب، احة وجراألعصاب، 

لألطفال، التسكينية عاية والرلألطفال، الجلدية اض وأمر، )PCP(األطفال وطب 

ئة، الراض وأمرالتجميلية، احة والجرالطبيعي، والطب األطفال، احة وجر

البولية والمسالك م الروماتيزاض وأمر

اإلقليمي الطبي  Yuma كزمر
 األطفال تأهيل إعادة خدمات

Tuscany Medical Plaza 
2851 South Avenue B 
Building 25 #2504 
Yuma, AZ 85364 

928-336-2777 
1-800-837-7309 

الشاملة، والتقييمات القلب، اض وأمرالسلوكية، والصحة السمعيات، 

والغددة، والحنجرواألنف واألذن ، ( والحنك المشقوقة الشفة )الوجهي والقحف 

والتغذية، األعصاب، وطب الكىل، اض وأمرالهضمي، الجهاز اض وأمرالصماء، 

وعالج النفسي، والطب الطبيعي، والعالج العظام، احة وجرالعيون، وطب 

كة المتحراسي الكروخدمات البولية، والمسالك النطق، 

الطبي  Flagstaff كزمر
 األطفال صحة كزمر

1200 North Beaver St. 
Flagstaff, AZ 86001 
928-773-2054 
1-800-232-1018 

اض وأمراألطفال، لدى الصماء الغدد وطب ، )PCP(األطفال طبيب 

األطفال، عظام احة وجرلألطفال، الكىل اض وأمرلألطفال، الهضمي الجهاز 

لألطفال، البولية المسالك احة وجرواللغة، النطق وعالج الطبيعي، والعالج 

كة المتحراسي الكر/والمقاعد

هواتف قام أر .بهااالتصال خالل من ة مباشرالتخصصات متعددة العيادة مع إلغائها أو ها تغييرأو المواعيد تحديد يمكنك 

 .أعالهمدرجة العيادات هذه 

 )CRS( األطفال تأهيل إعادة خدمات
 ؟ )CRS( األطفال تأهيل إعادة خدمات هي ما

ُ يمكن .مؤهلةصحية ظروف لديهم الذين  AHCCCS أعضاءلبعض عطى تتسمية هي  )CRS( األطفالتأهيل إعادة خدمات 

 من نفسها  بالتغطية  المشمولة  الخدمات  عىل  الحصول  األطفال  تأهيل  إعادة  خدمات  تصنيف  عىل  الحاصلين  لألعضاء 
AHCCCS   أعضاء مثلAHCCCS  المجتمع،  في  عاية الر عىل  الحصول  ويمكنهم  األطفال  غير  لألعضاء  التأهيل  إعادة  خدمات  في 

 العديد  التخصصات  متعددة  العيادات  تجمع  .)MSIC(التخصصات ومتداخلة  متعددة  العيادات  تسمى  التي  العيادات  في  أو 
 تأهيل إعادة  خدمات  تعيين  في  األعضاء  أحد  الصحية  خطتك  ستساعد .ً واحد مكان  في  ا مع المتخصصين  عاية الر مقدمي  من 

. الخاصة الصحية  عاية الر احتياجات  تلبية  من  للتأكد  أوثق  ومتابعة  عاية ر بتنسيق  األطفال 

أعضاءفإن األحوال، وبجميع  DMS( AHCCCS(. أعضاءخدمات قسم قبل من  CRSتصنيف عىل الحصول أهلية حدد ت ُ

 ALTCS  بـ تبطة المرات والميزالخدمات جميع بالفعل لديهمCRS ، ذلكفي بما ALTCS  إىل يحتاجون ال ولذلك بهم، الخاصة

 CRS.   تعيين

؟CRS لتعيينًمؤهال يكون من
 :يكونونعندما األطفال تأهيل إعادة خدمات عىل للحصول مؤهلين  AHCCCS أعضاءيكون قد 

، 21عمر من أقل  •
 CRS. لخدماتمؤهلة طبية حالة ولديهم  •

 www.MercyCareAZ.org 
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 :الطبيةالحالة تكون أن يجب 
الفعال؛ العالج تتطلب  •

R9-22-1301-1305. فيالمحدد النحو عىل المعايير لتلبية  AHCCCS DMS بلِقمن اكتشافها ويتم  •

بطلب للتقدم  .الصحيةالخطة ممثل أو الطبيب أو ة األسراد أفرأحد ذلك في بما ، CRSطلب ملء شخص ألي يمكن 

 :الفاكسأو البريد عبر  CRSخدمات عىل للحصول 
مكتمل؛  CRSخدمات طلب  •

ً.الفعاا ًالجعتتطلب ي توالل طفالألهيل لتأاادة إعت مالخدهلة مؤلة حايه لدلطلب اممقدأن عم تدلتي الطبية اقائوثوال•

 CRS.لحالة عاية والروالسلوكية الجسدية الصحية للخدمات مة الالزالطبية عاية الر Mercy Care ستوفر

 األعضاء مجالس
 )ALTCS )AMC أعضاء مجلس
الممثلين، واألعضاء العائلة، وأعضاء ،  ALTCSأعضاء من المجلس يتكون  AMC( ALTCS( ألعضاءمجلس  Mercy Care لدى

عاية الرجعل إىل ويطمحون الصحية عاية للرنفسها الحاجة كونك يشارالذين الدفاعية والمجموعات الخدمات ومقدمي 

جدد أعضاء اختيار ويمكن  .سنوات )3( ثالثلمدة المجلس لخدمة المجلس أعضاء يتطوع  .أفضل Mercy Care والصحية 

لمإذا  .العائلةوأعضاء لألعضاء المهمة بالمسائل يتعلق ما في  Mercy Care إىلة المشور AMC لجنةسدي  ُ

عضوا تكن 

ت  .عامكل للمجلس 
.األعضاءبخدمات االتصال خالل من والخدمات السياسات في ات تغييراح اقتربإمكانك ال يزفما المجلس، في ً
يمكن  .المجلسإىل االنضمام كيفية حول المعلومات من المزيد فة لمعرحالتك مدير أو األعضاء بخدمات االتصال يمكنك 

 )3879.)TTY 711-624-800-1أو  3000-263-602قم الرعىل األعضاء بخدمات االتصال 

 إضافية أعضاء مجالس
وشباب، انهم، وأقرمهتمين، أعضاء عن نبحث  !مفتوحالتوظيف باب اإلضافية؟  Mercy Care لجانلدى العمل تريد هل 

اللجان أعضاء جميع يلعب  .المختلفةاللجان من العديد بين من االختيار يمكنك  .مجتمعيةمصلحة وأصحاب ة، أسراد وأفر

الخدماتلتحسين وسائل إىل التوصل في ستساعدنا  .عايةللرتقديمنا وكيفية للمجتمع خدمتنا كيفية توجيه في ا ًمهمًادور

3000-263-602قم الرعىل األعضاء خدمات مع التواصل يمكنك المجالس أحد إىل باالنضمام ا ًمهتمكنت إذا .ألعضائنا
 .3879-624-800-1أو 

 الحوكمة لجنة
 .للمجلساتيجي اإلسترالتوجه تنفيذ عىل تعمل  .العقدأداء تقييم عىل للوقوف األخرى اللجان جميع اء آرتتلقى 

 األعضاء دعم لجنة
للخدمات الوصول إمكانية لمناقشة لجنة هذه  .السلوكيةأو /والجسدية الصحة الخدمات تلقي في العضو كصوت تعمل 

 .العضونظر وجهة من نامج البراحتياجات وتقييم 

 الثقافية الكفاءة /واللغوية الثقافية الناحية من المناسبة الخدمات
 .للخطرالمعرضين للسكان للخدمات الوصول إمكانية لتعزيز الوصول اتيجيات استروتحدد  CLAS. معاييرتلبية من تتأكد 

 الشباب قيادة مجلس
 .التوعيةوفرص عاية الرشؤون حول للتحدث متنوعة خلفيات من الشباب يجمع 

 القربى ذوي عايةور بالتبني عايةوالر التربوية عايةالر عمل مجموعة
الجماعية والمنازل العائلية ابات القرنظم /المتبنية/الحاضنةلألسر االتصال وطرق االحتياجات حول ات وخبرإرشادات توفر 

تبنيهم تم الذين أو /واألطفال عاية رفي كين المشارلألطفال السلوكية الصحية الخدمات لتوفير 

 www.MercyCareAZ.org 
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اإللكترونيالبريد عىل التواصل رجى ُفي،  Mercy Careمجلس أو لجنة إىل باالنضمام ا ًمهتمكنت إذا 

OIFATeam@MercyCareAZ.org. مكتباسلة مركذلك يمكنك OIFA  لخطة التابعMercy Care  العنوانعىل: 

Attn: OIFA 
Mercy Care Committees 

4500 E. Cotton Center Blvd. 
Phoenix, AZ 85040 


مهمة ت مامعلو

 المسبقة التصاريح
اًمسبقالحاالت هذه فة معرفي  Mercy Care غبتر .خاصةخدمات تتطلب حالتك أن طبيبك يقرر قد الحاالت، بعض في 

قبل  Mercy Careمن موافقة الخدمات هذه تتطلب قد  .إليهاتحتاج التي عاية الرعىل حصولك من التأكد من نتمكن حتى 

خدمة مقدم  Mercy Careلدى فيها يتوفر ال أوقات هناك تكون قد  ”.المسبقالتصريح “باسم ف يعرما وهو تنفيذها، 

عىل حصلت إذا الشبكة خارج الخدمات تغطية تتم ذلك، حدوث عند  .لكمنزمن معقولة مسافة عىل أو حالتك عالج يستطيع 

 .مسبقتصريح 

 :العمل كيفية إليك
الطلب،عىل الموافقة تمت إذا  .اتخاذهافي غب يرالتي اءات واإلجرحالتك فيه يشرح  Mercy Care إىلا ًطلبطبيبك سيرسل 

ًًًُ ايوم 14 غضونفي  (السلبيةالمنافع تحديد إخطار يسمى )ا خطيا إخطارفستتلقى طلبك، فض رإذا  .بذلكطبيبك فسنخبر 

ماإىل باإلضافة الطلب، ض رفاإلشعار سيتضمن  .ذلكبعد فعله عليك يجب وما فوض مرالطلب أن ك يخبرا، ًتقويمي

 72 يتجاوزال موعد في  (السلبيةالمنافع تحديد إخطار )ا ًخطيا ًإخطارفستتلقى ًا،ئطارالطلب كان إذا  .ذلكبعد به القيام يجب 
وإذا  .طلبكاجعة لمرإضافي وقت إىل فيها  Mercy Care تحتاجقد أوقات هناك  .المسبقالتصريح طلب استالم بعد ساعة 

إذا .اًيوم 14 حتىالتمديدات ة فترتصل أن يمكن  .بالبريدًاإشعار Mercy Care لكفسترسل التمديد، إىل حاجة هناك كانت 

يمكنكوكيف حقوقك الخطاب لك وسيوضح  ”(.عضوتظلم “باسم ا ًأيضف يعرما في )شكوى تقديم يمكنك ا، ًتمديدطلبنا 

 .شكوىتقديم 

 AHCCCS لـالطبية ة اإلدارمع التواصل يمكنك كاملة، ة بصورمخاوفك يعالج ال السلبية المنافع تحديد إخطار خطاب كان إذا 
 .MedicalManagement@azahcccs.govعىل 

 :للطلبات الملحة ةالضرور Mercy Care تحدد كيف

المنافعتحديد إخطار )ا ًخطيًاإشعارإليك سنرسل  .اًيوم 14 خاللاجعتها مرستتم لخدمة روتيني طلب - الروتين

.ذلكبعد به القيام يجب بما اإلخطار ك سيخبر .الطلبض رفتم إذا ا ًتقويميا ًيوم 14 خالل (السلبية

الأنها من للتأكد عة بسرمعها التعامل ينبغي ولكن للحياة، مهددة ليست حالتك أن طبيبك يعتقد  – العاجل الطلب

لخطة الطبي اجع للمربالنسبة عاجلة المطلوبة الخدمات أو الطبية السجالت بدت إذا  .تتدهور

Mercy Care ، المنافعتحديد إخطار باسم رف ُعي)ا ًخطيا ًإشعارستتلقى  .القياسيةالعملية عة سرزيادة عىل فسنعمل

هذاسيوضح  .الطلبفض رإذا تصريح عىل الحصول طلب تلقي بعد من ساعة  72 تتجاوزال ة فترخالل  (السلبية ُ

 .ذلكبعد فعله يجب ما الخطاب 

إىل نحتاج فقد الحالة، هي هذه كانت إذا  .ناارقراتخاذ أجل من المعلومات من مزيد إىل نحتاج سوف األحيان، بعض في 

التيالمعلومات ما وطبيبك أنت فسنعلمك تمديد، ة فترطلبنا إذا  .طبيبكمن ا ًتقويميا ًيوم 14 إىليصل تمديد طلب 

فقدا، ًيوم 14 إىلتصل ة فترخالل اإلضافية المعلومات عىل نحصل لم إذا  .ارالقراتخاذ في لمساعدتنا فتها معرإىل نحتاج 

 .مسبقتصريح عىل الحصول طلب فض نر
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تظلمات“انظر )األعضاء تظلم باسم رف ُعيما تقديم لك فيحق الطلب، أهمية مستوى بتغيير قمنا أو ا ًتمديدطلبنا إذا 

:إىلالعضو تظلم طلب إرسال رجى ي (.الكتيبهذا في  ”األعضاء ُ

 Mercy Care 
التظلم نظام ة إدار

4500 E. Cotton Center Blvd. 
Phoenix, AZ 85040 

 طلبك؟ بشأن ناارقر نتخذ كيف
فيغب تركنت إذا  .www.MercyCareAZ.orgاإللكتروني موقعنا عىل ا ًمسبقا ًتصريحتتطلب التي بالخدمات قائمة م ّنقد

بقائمة تزويدك يمكنهم حيث  .األعضاءبخدمات اتصل ات، ارالقرهذه اتخاذ كيفية حول المعلومات من مزيد عىل الحصول 

 .اتارالقرهذه التخاذ  Mercy Care تستخدمهاالتي المعايير 

 :السببهو التالية األسباب أحد يكون فقد بالكامل، الخدمة عىل  Mercy Care توافقلم إذا 
 .بالتغطيةمشمولة ة ميزليست الخدمة  •
.اًطبيمة الزغير الخدمة  •
 .استقصائيةأو تجريبية الخدمة  •
 Mercy Care.من عاية الرمقدمي شبكة في موجود غير الخدمة مقدم  •
 .ارقرالتخاذ كافية معلومات  Mercy Care تملكال  •

قسمعىل االطالع يرجى المعلومات، من لمزيد . )السلبيةالمنافع تحديد إشعار بإصدار  Mercy Care زمُلتما، اء إجراتخاذ عند 

(.الكتيبهذا في ا ًالحق ”السلبيةالمنافع تحديد إخطار “

 الصيدلة تصاريح
:دواءعىل للحصول ا ًجديدا ًطلبالخدمة مقدم قدم إذا ساعة،  24 خاللار قراتخاذ سيتم 
مسبق تصريح إىل يحتاج  •

الوصفات كتيب في مدرج ليس  •

أخرى قيود له أو  •

عىلللحصول ا ًطلب Mercy Careترسل فسوف الدواء، بشأن ار قرالتخاذ كافية معلومات عىل يحتوي ال الطلب كان إذا 

وقت من ساعة  24 تتجاوزال مدة خالل بك الخاص الخدمة مقدم إىل الطلب  Mercy Care سترسل .إضافيةمعلومات 

.للطلباألولي التاريخ من عمل أيام  )7( تتجاوزال مدة خالل ا ًنهائيًاارقر Mercy Care ستصدر .للطلباستالمنا 

 الخدمات  مقدمي  بين  من  االختيار  حرية
ينبغي  .بكالخاص الخدمات مقدم اختيار في الحرية لديك أنه إال ، PCPإىل بتعيينك قامت  Mercy Careأن من غم الرعىل 

التيالخدمات مقابل الدفع إىل تضطر فقد الشبكة، في خدمات مقدم تجد لم إذا  .اًدائمالشبكة في خدمات مقدم تختار أن 

.المغطاةغير الخدمات مقابل الدفع إىل تضطر وقد  Mercy Care. شبكةخارج من خدمات مقدم مها ِّيقد

 :يليما المغطاة غير الخدمات أمثلة تتضمن قد 
بكالخاص الخدمات مقدم عليها يوافق أو بها يقم لم خدمة  1.

الكتيبهذا في للتغطية خاضعة خدمة بأنها مدرجة غير خدمة  2.

 Mercy Care.من موافقة أو إحالة دون الخدمات مقدمي شبكة خارج خدمات مقدم من تتلقاها خدمة  3.

 التكاليف تقاسم
قد ،  ALTCSفي عضو بصفتك  ALTCS. خدماتمقابل كية التشارالمبالغ لدفع  ALTCS فيالمسجلين األشخاص يخضع ال 

دفعها؟ عليك يتوجب قد التي التكاليف هي ما  .عايتكرتكاليف في المساهمة إىل تضطر 

 www.MercyCareAZ.org 
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 التكاليف نسبة
ًاإشعارلك سيرسلون  .معينةونفقات دخلك عىل ًبناءوستكون التكلفة، تحمل من نسبتك ستكون ما  AHCCCS ستقرر

القيمةالتمريض دار ل ّحصُفستتمريض، دار في تعيش كنت إذا  .ستتحملهاتكلفة هناك أن قرروا إذا بالمبلغ ك يخبر

قيمة دفع عليك سيكون المعيشة، في المساعدة فق مرأو بديل إقامة مسكن في تعيش كنت إذا  .شهركل منك كية التشار

لية المنزالخدمات تتلقى كنت إذا  ALTCS. حددتهاالتي كية التشارالقيمة بموجب ولكن فق، المرإىل  ”الكاملةواإلقامة فة الغر“

تكاليفلديك وكان ، AHCCCSتحدده والذي المعيشة في المساعدة فق مرأو ، ٍمنزلفي تعيش أو ، (HCBS)والمجتمعية 

.ممثلكمن أو منك األموال ل ِّحصُست Mercy Careفإن كية، تشار

 الخدمات مقابل الدفع
 الخدمات؟ مقابل الدفع عليك يجب متى
 .تكاليفهادفع عليك يتوجب قد ، Mercy Careموافقة بدون أو بالتغطية مشمولة غير خدمة تلقيت إذا 

 .بالتغطيةالمشمولة غير الصحية عاية الرخدمات عىل الحصول قبل الدفع ات خيارحول طبيبك إىل تحدث  	•
بدفعم ملزفأنت ة، الفاتوردفع عىل بموجبه توافق ا ًتصريحووقعت بالتغطية مشمولة غير خدمة طلبت إذا  	•

 .التكاليفتلك 
 .لكالمبلغ رد من نتمكن ال قد لك، عاية الرمقدم طلبها قد خدمة مقابل دفعت إذا  	•

 ما؟ خدمة مقابل محاسبتك تمت إذا فعله عليك الذي ما
 :بالتغطيةمشمولة لخدمة ة فاتوراستلمت إذا 

 .بنفسك ةالفاتور تدفع ال 	•
.ًافورالخدمة بمقدم اتصل  	•
Mercy Care.وعنوان الصحي تأمينك معلومات جميع لهم قدم  	•

 Mercy Care 
4500 E. Cotton Center Blvd. 

Phoenix, AZ 85040 
بخدماتاالتصال رجى يالصحية، عايتك رمعلومات الخدمات موفر إعطاء بعد الفواتير تتلقى ال تزال كنت إذا  • ُ

 .المساعدةعىل للحصول األعضاء 
ًًً كنتإذا  AHCCCS.لـطلبافيه قدمت الذي التاريخ إىل تعود بالتغطية مشمولة صحية ايا لمزالمؤهتكون قد ا أحيان •

ةفاتورإرسال الخدمة موفر من ًأوالتطلب أن عليك يجب فإنه الوقت، هذا خالل الخدمات مقابل دفعت قد بالفعل 

 Mercy Careودفعت لك، المبلغ رد فضوا رإذا  .المبلغلك يسدد أن الخدمات موفر من اطلب ثم  Mercy Care. إىل
 :عندهاة، الفاتور

 .األعضاءخدمات إىل المدفوعة إيصاالتك أرسل  •
 .الخدماتهذه مقابل دفعت لماذا فيها تشرح مفصلة مالحظة أضف -
.للخدمةتلقيك تاريخ من ا ًيوم 150 خالللإليصاالت  Mercy Care تلقييتعين -

 Mercy Care. إىلانضمامك بعد األدوية أو المغطاة الخدمات مقابل تدفع ال أن يجب  •

 اآلخر الصحي التأمين
 .فهاتعرأن يجب التي المهمة األشياء بعض هنا ستجد أخر، صحي تأمين لديك كان إذا 

إىلباإلضافة بك الخاصة األخرى الصحي التأمين معلومات والمستشفيات واألطباء الصيدليات بإعطاء ا ًدائمقم   1.

Mercy Care.معلومات 
 Mercy Careستدفع يدفعوا، أن بعد ً.أوالالصحية عايتك رنفقات مقابل يسدد لديك الذي اآلخر الصحي التأمين   2.

 .بكالخاصة األساسية التأمين كة لشرالهاتف قم وروالعنوان باالسم لتزويدهم األعضاء بخدمات اتصل  .نصيبها

.حالتكمدير تبليغ عليك إلصابتك، ًاعالجوتلقيت لحادث تعرضت إذا 

 www.MercyCareAZ.org 
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ً ً

Medicare نامجببر الخاصة والخصومات كالمشتر والتأمين كةالمشار مبالغ
)QMB(: المؤهل Medicare من للمستفيد والخصومات التكاليف في كةالمشار

 Medicare من المستفيد يسمى نامجبر في الدخول من تتمكن فقد محدودة، دكوموار معينة حدود ضمن دخلك كان إذا
 A ئينالجز خدمات إىل باإلضافةALTCS خدمات جميع عىل QMB أعضاء يحصل قد. ALTCS إىل باإلضافة)QMB(  المؤهل

تقويم خدمات مثل،ALTCSمن بالتغطية المشمولة غيرMedicareخدمات عىلQMBأعضاء يحصل قد. Medicareمن Bو

.QMBألعضاء شهر كل الممتاز B الجزءMedicareتكاليفAHCCCSتدفع. العظام  
    

 مقابل الدفع يتم فسوف ،Medicare HMO أو QMB أو ،Medicare من طبية ايامز عىل للحصول مؤهال كنت إذا
.قبلهم من أوال خدماتك

:اإذ ،Medicare من Bو A ئينوالجز بالتغطية المشمولة AHCCCS لخدمات امستحق كنت إذا
 التي الطبية الخدمات وبعض ،AHCCCS في بالتغطية المشمولة الخدمات تكلفة في كةبالمشار Mercy Care تتكفل	

.الفقري العمود تقويم مثل ،AHCCCS تغطيها ال
 

 المبالغ تدفع ال. طبيبك إىل كيةالتشار المبالغ أو الخصم مبالغ أو كالمشتر التأمين من حصتك Mercy Care ستدفع	
.كةالمشار مبلغ بقيمة Mercy Care إىل ةالفاتور إرسال بك الخاص PCP من اطلب. بنفسك كيةالتشار

 

:Medicare من المستفيدين من كنت إذا
.Medicare نامجلبر التابع D الجزء مقابل كيةالتشار المبالغ عن المسؤو ستكون 	

:QMB في اعضو كنت إذا
.شبكتنا من اًزءج ليس اتدمخ فرلمو أو ،AHCCCS مجنابر يغطيها ال لتيا اتدمخال بلمقا فعلدبا Mercy Care متقو قد 	

 موفري ضمن من وليس ،Mercy Care شبكة ضمن من ليس خدمة موفر إىل تذهب أن اخترت إذا الطوارئ، حاالت عدا
:Medicare HMO مع ليس أو الخدمات مقدمي دليل في أسمائهم المدرجة الخدمات

 رجىي. Medicare ضمن كالمشتر التسديد أو والخصومات ك،المشتر التأمين مبالغ دفع عن مسؤوال فستكون 	
.أسئلة أي لديك كان إذا األعضاء بخدمات االتصال

األدوية مقابل الدفع: دوجةالمز األهلية ذوو ألعضاءا

 بدفع Medicaid نامجبر يقوم ال. Medicare نامجبر من D الجزء يغطيها التي األدوية Medicaid نامجبر يغطي ال
 تم الذين األشخاص باستثناء D الجزء بموجب ألدوية التكلفة كةمشار أو الخصومات أو Medicare مدفوعات
 نامجبر من D الجزء بموجب التغطية من استثنائها يتم التي األدوية AHCCCS يغطي. SMI تصنيف ضمن تصنيفهم

Medicare بموجب للتغطية مؤهل غير دواء هو المستثنى الدواء. الطبية الناحية من ضرورية األدوية هذه عتبرت عندما 
 األدوية قائمة اجعر طبية، وصفة إىل تحتاج ال التي األدوية بعض AHCCCS يغطي قد. Medicare نامجبر من D الجزء

 عىل اإللكتروني موقعنا عىل ةالمتوفر بالمنتجات قائمة عىل للحصول ecy CarMer في وصفة دون المصروفة
https://www.mercycareaz.org/members/ltc-formembers/pharmacy لطلب األعضاء بخدمات اتصل أو 

.مطبوعة نسخة

التصاريح

الطبية التصاريح
 امسبق الحاالت هذه فةمعر في Mercy Care غبتر. خاصة خدمات تتطلب حالتك أن طبيبك يقرر قد الحاالت، بعض في

 قبل Mercy Care من موافقة الخدمات هذه تتطلب قد. إليها تحتاج التي عايةالر عىل حصولك من التأكد من نتمكن حتى
”.المسبق التصريح “باسم فيعر ما وهو تنفيذها،

: العمل كيفية إليك
 يسمى )اخطي اإخطار ستتلقى. اتخاذها في غبير التي اءاتواإلجر حالتك فيه يشرح  Mercy Careإىل اطلب طبيبك سيرسل

 كان إذا. ذلك بعد فعله عليك يجب وما فوضمر الطلب أن كيخبر ا،تقويمي ايوم 14 خالل( السلبية المنافع تحديد إشعار

ً
ً

ً ً

ً

ً

ُ ً

ُ

ً
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ً ً

ً ً ً  طلب تلقي بعد من ساعة 72 تتجاوز ال ةفتر خالل( السلبية المنافع تحديد إشعار )اخطي اإخطار ستتلقى فإنك ،عاجال الطلب
 حقوقك الخطاب لك وسيوضح. تظلم عرف يمكنك فإنه تمديد، طلبنا إذا. اساري التمديد يكن لم ما تصريح عىل الحصول

.شكوى تقديم يمكنك وكيف

 AHCCCS لـ الطبية ةاإلدار مع التواصل فيمكنك كاملة، ةبصور مخاوفك يعالج ال السلبي اياالمز اربقر اإلخطار خطاب كان إذا
. MedicalManagement@azahcccs.gov عىل

:للطلبات الملحة ةالضرور Mercy Care تحدد كيف

المنافع تحديد إخطار )اخطي اإشعار إليك سنرسل. ايوم 14 خالل اجعتهامر ستتم لخدمة روتيني طلب-  الروتين 
.ذلك بعد به القيام يجب بما اإلخطار كسيخبر. الطلب ضرف تم إذا اتقويمي ايوم 14 خالل( السلبية

ال أنها من للتأكد عةبسر معها التعامل ينبغي ولكن للحياة، مهددة ليست حالتك أن طبيبك يعتقد–  العاجل الطلب 
 فسنعمل ، Mercy Careلخطة الطبي اجعللمر بالنسبة عاجلة المطلوبة الخدمات أو الطبية السجالت بدت إذا. تتدهور

 تتجاوز ال ةفتر خالل( السلبية المنافع تحديد إخطار باسم رفُعي )اخطي اإشعار ستتلقى. القياسية العملية عةسر زيادة عىل
.ذلك بعد فعله يجب ما الخطاب هذا سيوضح. الطلب فضر إذا تصريح عىل الحصول طلب تلقي بعد من ساعة 72

 إىل نحتاج فقد الحالة، هي هذه كانت إذا. ناارقر اتخاذ أجل من المعلومات من مزيد إىل نحتاج سوف األحيان، بعض في
 التي المعلومات ما وطبيبك أنت فسنعلمك تمديد، ةفتر طلبنا إذا. طبيبك من اتقويمي ايوم 14 إىل يصل تمديد طلب
 فقد ا،يوم 14 إىل تصل ةفتر خالل اإلضافية المعلومات عىل نحصل لم إذا. ارالقر اتخاذ في لمساعدتنا فتهامعر إىل نحتاج

.مسبق تصريح عىل الحصول طلب فضنر

 تظلمات “انظر )األعضاء تظلم باسم رفُعي ما تقديم لك فيحق الطلب، أهمية مستوى بتغيير قمنا أو اتمديد طلبنا إذا
:إىل العضو تظلم طلب إرسال رجىي(. الكتيب هذا في” األعضاء

 Mercy Care
التظلم نظام ةإدار

4500 E. Cott on Center Blvd. 
Phoenix, AZ 85040

طلبك؟ بشأن ناارقر نتخذ كيف
 في غبتر كنت إذا. www.MercyCareAZ.org اإللكتروني موقعنا عىل امسبق اتصريح تتطلب التي بالخدمات قائمة منقد

 بقائمة تزويدك يمكنهم حيث. األعضاء بخدمات اتصل ات،ارالقر هذه اتخاذ كيفية حول المعلومات من مزيد عىل الحصول
. اتارالقر هذه التخاذ Mercy Care تستخدمها التي المعايير

:التالية اءاتاإلجر أحد تخذي قد فإنه بالكامل، الخدمة عىل Mercy Care موافقة عدم حال في
.لك طلبها قد طبيبك كان أو طلبتها التي للخدمة محدود خيصتر أو ضرف	
.الخدمة مقابل للتسديد ئيالجز أو الكلي فضالر	
.المطلوب الوقت في الخدمة تقديم عدم	
والتظلمات الطعون في للبت المحدد الوقت ضمن مةالالز اءاتاإلجر اتخاذ عدم	

 هي Mercy Careخطة تكون عندما الشبكة خارج من خدمات عىل للحصول الريفية المناطق أعضاء أحد طلب ضرف	
.المنطقة في الوحيدة الصحية الخطة

.موجودة خدمة إنهاء أو تعليق أو تقليص،	

 قسم عىل االطالع يرجى المعلومات، من لمزيد. )السلبية المنافع تحديد إشعار بإصدار Mercy Care زمُلت ما، اءإجر اتخاذ عند
(.الكتيب هذا في االحق” السلبية المنافع تحديد إخطار“
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من االثنين إىل الجمعة، من الساعة 7 صباحا حتى 6 مساء.

  
ً ً

الصيدلة تصاريح

 طلب تلقينا أن منذ ساعة 24 يتجاوز ال موعد في ارقر اتخاذ فسيتم دواء، عىل للحصول اجديد اطلب الخدمات مقدم قدم إذا
Mercy Carترسل فسوف الدواء، بشأن ارقر التخاذ الكافية المعلومات إىل يفتقر الطلب كان إذا. المسبق التصريح  e اطلب 
ستصدر. الطلب تلقينا أن منذ ساعة 24 يتجاوز ال موعد في بك الخاص الخدمات مقدم إىل إضافية معلومات عىل للحصول

Mercy Car
 

e للطلب األولي التاريخ من عمل أيام سبعة يتجاوز ال موعد في انهائي اارقر.

السلبية المنافع بتحديد إشعار

 خدماتك موفر وإىل إليك فسنرسل ،(فضهار )طلبتها التي أو بالفعل تتلقاها التي الخدمات إحدى عىل الموافقة تتم ال عندما
.السلبية المنافع بتحديد اإشعار فيها ستتلقى محددة منيةز أطر هناك. السلبية المنافع تحديد إشعار يسمى اخطي اإخطار
 خالل اإشعار فستتلقى خدمة، عىل للحصول اجديد اطلب بك الخاص الخدمات مقدم أو ممثلك أو أنت قدمت إذا	

(. التصريح طلب استالم بعد ساعة 72 خالل اإلشعار فستتلقى ،عاجال كان إذا )اتقويمي ايوم 14
 السلبية المنافع بتحديد اإشعار فستتلقى إنهاؤها، أو تعليقها أو الحالي الوقت في تتلقاها التي الخدمة تقليص تم إذا	

.التغيير حدوث من تقويمية أيام 10 قبل
 يتم طلبك، فضور حالتك، مدير من بتصريح والمجتمعية، ليةالمنز الخدمات في زيادة ممثلك أو أنت طلبت إذا	

.ذاتها العملية اتباع

:فةمعر السلبية المنافع تحديد إشعار خطاب لك يتيح
.والسبب اتخاذه تم الذي اءاإلجر	
.به القيام وكيفية االستئناف تقديم في حقك	
.ذلك طلب وكيفية AHCCCS نظام مع عادلة استماع جلسة عقد طلب في حقك	
.ذلك طلب وكيفية عاجل ارقر اتخاذ طلب في حقك	
 تكاليف لدفع تضطر قد ومتى بذلك القيام وكيفية االستئناف عملية خالل فوائدك اراستمر طلب في حقك	

.ارقر اتخاذ في لمساعدتنا بالمعلومات دنالتزو الوقت تمديد طلب في الحق لممثلك أو لديك. الخدمات
 يمكنك فإنه ذلك، سبب أو ناهقرر ما أو طلبت بما كيخبر ال السلبية المنافع تحديد إشعار بخطاب اإشعار تلقيت إذا	

.بنا االتصال ممثلك أو أنت
 الخدمات أفضل بشكل فيها نشرح جديدة رسالة سنرسل األمر، زمل وإذا الرسالة، هذه اجعسنر 	

.المتخذ اءواإلجر

 لـ الطبية ةباإلدار االتصال لك فيحق السلبية، المنافع تحديد خطاب تفهم ال ممثلك أو أنت التز ال كنت إذا
AHCCCS عىل MedicalManagement@azahcccs.gov.

 دالر يكون قد. السجالت من نسخة عىل للحصول طلبك من اتقويمي ايوم 30 خالل Mercy Care من رد تلقي في الحق لديك
. فضالر اجعةمر طلب كيفية حول ومعلومات فضالر سبب الكتابي فضالر سيتضمن. اخطي اًضرف أو السجل من نسخة

 خدمات من الطلب يمكنك. اتارالقر لهذه  Mercy Careاتخاذ بكيفية كإخبار األعضاء خدمات من تطلب أن يمكنك
 أو 3000-263-602 قمالر عىل  Mercy Careأعضاء بخدمات االتصال يمكن. إليك التغطية ارقر نموذج إلرسال األعضاء

)TTY 711( 1-800-624-3879.

واالستئنافات التظلمات

االستئنافات

 االستئناف. استئناف طلب تقديم لك فيحق السلبية، المنافع تحديد إشعار خطاب في الموضح ناارقر مع تتفق ال كنت إذا
 اء،اإلجر هذا أثناء في. ال أم اصحيح األصلي ناارقر كان إذا ما وتأكيد أخرى رةم الطلب اجعةمر منا يطلب رسمي اءإجر هو

.مختلفين اروقر نتيجة ستدعم أنها تعتقد إضافية داعمة معلومات أو مستندات تقديم يمكنك
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من االثنين إىل الجمعة، من الساعة 7 صباحا حتى 6 مساء.

  
ً ً

 احتجت إذا. إلينا استئناف تقديم طلب الخطي إذنك بموجب فيتصر الذي الخدمات مقدم أو ممثلك أو أنت ويمكنك
 عىل الحصول في غبتر أو فوري مترجم إىل احتجت أو السمع في إعاقة لديك كانت أو استئنافك تقديم في مساعدة إىل

 7 الساعة من الجمعة، إىل االثنين من  Mercy Careأعضاء بخدمات االتصال فيرجى بديلة، لغة أو بتنسيق المعلومات
 فإنه استئناف طلب تقديم قررت إذاTTY/ TDD 711( 1-800-624-3879(.  أو 3000-263-602 قمالر عىل مساء 6 حتى اصباح
 أو اخطي االستئناف طلب تقديم يمكن. السلبية المنافع تحديد إشعار خطاب تاريخ من اتقويمي ايوم 60 خالل تقديمه يجب

.االستئناف طلب لتقديم خدماتك موفر ضد أو ضدك انتقامية اءاتإجر أي نتخذ لن. الهاتف عبر

:يلي ما باستخدام بالفاكس إرساله أو االتصال طريق عن أو بالبريد الطلب إرسال عليك يتعين استئناف، طلب لتقديم

 

 

 

 


 

Mercy Care
التظلم نظام ةإدار

4500 E. Cott on Center Blvd. 
Phoenix, AZ 85040

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

:باالستئناف يتعلق ما في التالية بالحقوق المفوض وممثلك أنت تتمتع
. االستئناف اءاتإجر أثناء االستئناف دعوى ملف محتويات فحص في الحق 	
 من القانون يحميها ال والتي االستئناف عملية أثناء فيها ينظر التي والسجالت الوثائق كل فحص في الحق 	

عنها اإلفصاح

القياسي االستئناف طلب
 بأننا الخطاب هذا سيعلمك. عمل أيام )5( خمسة خالل اخطاب لك سنرسل بك، الخاص االستئناف طلب يصلنا عندما

 اجعةمر أثناء الخدمات اراستمر في غبتر كنت إذا. المعلومات من بمزيد تزويدنا بإمكانك وكيف لالستئناف طلبك استلمنا
 المنافع إشعار خطاب تاريخ من عمل أيام 10 يتجاوز ال موعد في استئناف تقديم عليك فيجب بك، الخاص االستئناف

. إليك Mercy Care RBHA من السلبية

 من مزيد إىل نحتاج قد األحيان، بعض في. اتقويمي ايوم 30 خالل االستئناف طلب في سنبت الحاالت، معظم في
. قدمته الذي لالستئناف اتمديد فسنطلب الفضىل، مصلحتك في أنه ونعتقد هذا يحدث عندما. ارقر التخاذ المعلومات

 اخطي اإشعار إليك فسنرسل ا،تمديد طلبنا إذا. ارقر واتخاذ اجعتنامر إلكمال اإضافي اتقويمي ايوم 14 مدة التمديد يسمح
 لك وسيوضح. تظلم عرف يمكنك فإنه تمديد، طلبنا إذا. إليها بحاجة لناز ما التي بالمعلومات كونخبر ذلك يشرح بالبريد

 فقد مني،الز اإلطار هذا خالل اإلضافية المعلومات عىل نحصل لم إذا. شكوى تقديم يمكنك وكيف حقوقك الخطاب
 المعلومات لجمع إضافي وقت إىل تحتاج كنت إذا اتقويمي ايوم 14 بتمديد اطلب تقدم أن اأيض ويمكنك. االستئناف فضنر

.االستئناف وتقديم

 تم التي الطريقة ويشرح نااربقر الخطاب كيخبر. نااربقر رسالة لك سنرسل االستئناف طلب اجعةمر من االنتهاء دبمجر
 عىل عادلة استماع جلسة خالل من ناارقر اجعةمر AHCCCS من تطلب أن يمكنك فإنه لالستئناف طلبك فضنار إذا. بها اتخاذه

 ايوم 90 لديك. اربالقر المعني الخطاب في هانوفر التي التوجيهات باتباع التالية الخطوة هذه طلب يمكنك. الوالية مستوى
.الوالية مستوى عىل عادلة استماع جلسة عقد لطلب االستئناف ضرف خطاب تاريخ من اتقويمي

. به القيام عليك يجب ما بشأن AHCCCS من معلومات فستتلقى الوالية، مستوى عىل عادلة استماع جلسة عقد طلبت إذا
. اإلدارية القانونية الخدمات مكتب في AHCCCS إىل الصلة ذات والوثائق االستئناف ملف سنرسل

 فضلر ناارقر بأن AHCCCS نامجبر وجد إذا. ارالقر AHCCCS سيتخذ الوالية، مستوى عىل العادلة االستماع جلسة بعد
 نامجبر قرر إذا. استئنافك في النظر خالل تلقيتها التي الخدمات مقابل دفع عن مسؤوال تكون فقد ا،صحيح كان استئنافك
AHCCCS الفور عىل هاونوفر الخدمات ستعتمد فإننا صحيح، غير كان استئنافك بخصوص ناارقر أن .
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ً ً

 عاجل ارقر طلب
 حياتك تهدد قد القياسية للتسوية منيةالز المهلة أن تعتقد كنت إذا اللتماسك عاجلة تسوية طلب يمثلك من أو أنت يمكنك

 هذه عىل الحفاظ أو ممكن مدى أفضل إىل اليومية حياتك وظائف أداء عىل تكقدر أو صحتك تهدد أو للخطر، تعرضها أو
 فسنقوم الخدمة، موفر وافق إذا. خدماتك موفر من إلينا الداعمة الوثائق إرسال منك نطلب قد. استعادتها أو الوظائف

 ارالقر عملية اتباع أن نعتقد كنا إذا اتلقائي لالستئناف طلبك في البت بتعجيل اأيض سنقوم. لالستئناف طلبك ارقر بتسريع
. للخطر صحتك أو حياتك يعرض قد القياسية

 بالبريد اخطي اإشعار إليك وسنرسل بك االتصال سنحاول. الفور عىل كسنخطر فإننا استئنافك، ارقر من نعجل أال ناقرر إذا
. الكتيب هذا في” القياسي االستئناف طلب “عىل االطالع رجىي المعلومات، من لمزيد. النتيجة هذه يوضح( 2 )يومين خالل

 سنقوم. بك االتصال عند ذلك سنشرح. األعضاء تظلم تقديم يمكنك قياسي، إىل عاجل من استئنافك أهمية بتغيير قمنا إذا
.بالبريد إليك نرسلها التي الرسالة في تظلم تقديم كيفية حول معلومات بتضمين

 من مزيد إىل نحتاج قد األحيان، بعض في. ساعة 72 خالل استئنافك سنسوي فإننا التماسك، تسوية لنعج وعندما
 التمديد يسمح. استئنافك تمديد سنطلب الفضىل، مصلحتك في أنه ونعتقد هذا يحدث عندما. ارقر التخاذ المعلومات

 يشرح بالبريد اخطي اإشعار إليك فسنرسل ا،تمديد طلبنا إذا. ارقر واتخاذ اجعتنامر إلكمال اإضافي اتقويمي ايوم 14 مدة
 فقد مني،الز اإلطار هذا خالل اإلضافية المعلومات عىل نحصل لم إذا. إليها بحاجة لناز ما التي بالمعلومات كونخبر ذلك

 المعلومات لجمع إضافي وقت إىل تحتاج كنت إذا اتقويمي ايوم 14 بتمديد اطلب تقدم أن اأيض ويمكنك. االستئناف فضنر
.االستئناف وتقديم

 تم التي الطريقة ويشرح نااربقر الخطاب كيخبر. نااربقر رسالة لك سنرسل لالستئناف طلبك اجعةمر من االنتهاء دبمجر
 عادلة استماع جلسة خالل من ناارقر اجعةمر AHCCCS من تطلب أن يمكنك فإنه لالستئناف، طلبك فضنار إذا. بها اتخاذه

 90 لديك. اربالقر المعني الخطاب في هانوفر التي التوجيهات باتباع التالية الخطوة هذه طلب يمكنك. الوالية مستوى عىل
 طلب في الحق لديك. الوالية مستوى عىل عادلة استماع جلسة عقد لطلب االستئناف ضرف خطاب تاريخ من اتقويمي ايوم

 10 خالل ذلك منك لبط إذا الوالية مستوى عىل العادلة االستماع جلسة انتظار أثناء امسبق به المصرح الخدمات مستوى
.االستئناف إشعار ارقر تاريخ من تقويمية أيام

. به القيام عليك يجب ما بشأن AHCCCS من معلومات فستتلقى الوالية، مستوى عىل عادلة استماع جلسة عقد طلبت إذا
. AHCCCS/BHGA إىل الصلة ذات والوثائق االستئناف ملف سنرسل

 فضلر ناارقر بأن AHCCCS نامجبر وجد إذا. ارالقر AHCCCS سيتخذ الوالية، مستوى عىل العادلة االستماع جلسة بعد
 نامجبر قرر إذا. استئنافك في النظر خالل تلقيتها التي الخدمات مقابل دفع عن مسؤوال تكون فقد ا،صحيح كان استئنافك
AHCCCS الفور عىل هاونوفر الخدمات ستعتمد فإننا صحيح، غير كان استئنافك بخصوص ناارقر أن .

 )SMI(خطير عقلي بمرض المصابون األعضاء استئناف
. ومتواصل حاد وهو ذلك من أكثر أو سنة 18 سن في األشخاص لدى عقلي اباضطر هو)SMI(  الخطير العقلي المرض
. الطلب أو اإلحالة عند الخطير العقلي المرض بشأن ارقر باتخاذ ،Mercy Care مع متعاقد خدمات موفر وهي ،Solari ستقوم
 خطير عقلي بـمرض إصابتهم تحدد الذين واألشخاص خطير عقلي بمرض إصابتهم تشخيص يطلبون الذين األعضاء بإمكان

SMI خطير عقلي بمرض اإلصابة تشخيص نتيجة في االستئناف .

 بإشعار الخطاب هذا سمىي. بك الخاص  SMIارقر بشأن النهائي اربالقر إلعالمك البريد عبر رسالة Solari لك سترسل
 عىل توافق ال كنت إذا. ارالقر عىل استئناف طلب تقديم وكيفية حقوقك حول معلومات الرسالة ستتضمن. ارالقر

 عىل Solari بـ االتصال يمكنك استئناف، طلب لتقديم. لالستئناف طلب تقديم يمكنك فإنه ،SMI أهلية تحديد نتائج
.2866-832-855-1 قمالر

: التالية السلبية اتارالقر استئناف SMI الخطير العقلي المرض من يعانون أنهم تبين الذين لألعضاء اأيض يمكن
)SMI(  الخطير العقلي المرض لخدمات األولية األهلية	
 اإلعفاءات أو الرسوم بخصوص اارقر	
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 الخروج خطة أو ديالفر العالج أو الخدمة خطة في بها الموصى والخدمات التقييم تقرير	 
 بموجب مسجلة غير أموال من ممولة وتكون إيقافها، أو تعليقها أو تقليصها أو مغطاة خدمة تكون خدمة أي ضرف	

 19/21 عنوان
.خاصة مساعدة إىل الحاجة أو أخرى حمائية خدمات أي أو وصاية إىل الحاجة أو اتارالقر اتخاذ عىل ةالقدر	
. SMI لخدمات مؤهال يعد لم الشخص بأن ارقر	
. معاكسة ةبصور العضو في يؤثر ما للمقيم، سنوية اجعةمر وإما الدخول قبل ما الفحص إما إطار فيPASRR  ارقر	

:إىل رسالة إرسال أو االتصال عليك استئناف، لتقديم

Mercy Care
التظلم نظام ةإدار

 4500 E. Cotton Center Blvd.
Phoenix, AZ 85040

602-586-1719

 

5794-386-866-1 أو 
2300-351-602: الفاكس

من عمل أيام 5 خالل االستئناف طلب باستالم اخطي اإشعار ستتلقى 1استئناف طلب قدمت إذا

.االستئناف تقديم تاريخ من عمل أيام 7 خالل Mercy Care مع رسمية غير ةبصور ستجتمع. له Mercy Care استالم

 كاختيار من نمعي ممثل معك يكون أن الحق لك. لك المناسبين والمكان مانالز في الرسمي غير االجتماع عقدي
 من األقل عىل يومين قبل خطيا االجتماع ومكان مانز عن آخرين كينمشار وأي أنت إبالغك سيتم. االجتماع في لمساعدتك

.الهاتف عبر االجتماع في كةالمشار مكنكي. االجتماع

 خالل االستئناف طلب استالم يفيد اخطي اإخطار تتلقى فسوف التأخير، يحتمل وال عاجال االستئناف كان  إذا
 تاريخ من( 2 )عمل يومي خالل الرسمي غير االجتماع ذلك بعد ليعقد له، Mercy Care استالم من( 1 )واحد عمل يوم

.االستئناف تقديم

 يوضح اخطي اإخطار عىل فستحصل الرسمي، غير االجتماع في االستئناف طلب بشأن يرضيك ارقر إىل التوصل تم إذا
.ارالقر هذا تطبيق وتاريخ إليه التوصل تم الذي اروالقر المطروحة والمسائل االستئناف، سبب

. AHCCCS مع رسمي غير اجتماع عقد هي التالية الخطوة فإن الرسمي، غير االجتماع هذا خالل حل إىل التوصل يتم لم إذا
 عقد عن لتتناز وإذا. إدارية استماع جلسة إىل والتوجه الثاني المستوى من الرسمي غير االجتماع عن التنازل مكنكي كما

 استماع جلسة لعقد طلب تقديم في ستساعدك Mercy Care فإن ،AHCCCS مع الثاني المستوى من الرسمي غير االجتماع
.الرسمي غير Mercy Care اجتماع نهاية في إدارية

 ستبين التي بالمعلومات زودفست ،AHCCCS مع الثاني المستوى من الرسمي غير االجتماع خالل ارقر إىل التوصل يتم لم إذا
 االستماع جلسات تيبتر AHCCCS في والطعون التظلمات مكتب يتوىل. إدارية استماع جلسة عىل الحصول بكيفية لك

.الثاني المستوى من الرسمية غير اتالمؤتمر نهاية عند اإلدارية

:لم ما امسبق إليك قدمت كانت خدمات أي عىل الحصول في تستمر فسوف االتماس متقد إذا
 لك، أفضل إنهائها أو الخدمات تقليص أن مؤهل طبيب يقرر	
. إنهاؤها أو الخدمات تقليل عىل اخطي توافق أو	
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AHCCCS  لـ الطبية ةباإلدار االتصال لك فيحق السلبية، المنافع تحديد خطاب تفهم ال ممثلك أو أنت التز ال كنت إذا
.MedicalManagement@azahcccs.gov عىل

حاشية سفلية
فض أو تعليق أو إنهاء خدمات لم ار برخصت إصابتهم بـمرض عقلي خطير االستئناف في قرمكن لألشخاص الذين شال ي1

ة بسبب انخفاض في التمويل الحكومي.تعد متوفر

األعضاء تظلمات
. كاستئناف تعريفه يمكن ال فيما لك، الصحية عايةالر بتقديم يتعلق ما في الرضا عدم عن تعبير أي هو األعضاء تظلم

 عاملك قد العيادة موظفي أحد أن تشعر أو طبيب مع مخاوف لديك تكون قد”. شكوى “باسم اأيض األعضاء تظلم فعروي
 النقل كةشر إىل الوصول في صعوبة واجهت أو بحالتك المعني االختصاصي من ةفاتور تلقيت قد تكون ربما. سيئة بطريقة

. المطلوب الوقت في ماتاألز خدمات ذلك في بما الخدمات، تقديم في الخدمات مقدم فشل ربما. المنزل إىل لتوصيلك
 أن رأيت إذا شكوى تقديم لك يحق كما. لك المقدمة الطبية عايةالر جودة بشأن كيساور اقلق األعضاء تظلم يتضمن وقد

 مساعدة إىل تحتاج أو القبيل هذا من مخاوف لديك كانت إذا ناإخبار رجىي. كاف غير السلبية المنافع تحديد إشعار خطاب
. أخرى مشكلة في

 من الجمعة إىل االثنين من Mercy Care في الشكاوى نظام ةإدار بقسم االتصال هي األعضاء تظلم عن لإلبالغ طريقة أسرع
 خدمات مع التواصل اأيض يمكنكTTY 711(  1-866-386-5794(.  أو 1719-586-602 قمالر عىل مساء 5 حتى اصباح 8 الساعة

 فوري مترجم إىل تحتاج أو السمع، في اضعف تعاني كنت أو للتظلم، طلبك تقديم في مساعدة إىل بحاجة كنت إذا األعضاء
 من. بك الخاص العضو تظلم بتوثيق الممثل سيقوم. بديلة لغة أو بتنسيق المقدمة المعلومات عىل الحصول في غبتر أو

 التي األخرى التساؤالت عىل دوير العضو تظلم حل عملية الممثل لك وسيشرح. التفاصيل من ممكن قدر أكبر تقديم المهم
 نتأكد أن نريد. المعلومات من المزيد منك لنطلب أو بالتحديثات لتزويدك ثانية بك االتصال إىل اأيض نحتاج وقد. اودكتر قد

. تحتاجها التي والخدمات عايةالر تتلقى أنك من

:إىل شكواك إرسال رجىفي ا،خطي بك الخاص العضو تظلم تقديم لتفض كنت إذا

Mercy Care
Grievance System Department

4500 E. Cott on Center Blvd. 
Phoenix, AZ 85040

 حتى مخاوفك فنعر أن نريد. مستقبال هاتوفر أو بك الخاصة الصحية عايةالر خدمات تلقي عىل العضو تظلم تقديم يؤثر ولن
. نقدمها التي الخدمات تحسين من نتمكن
 لتظلم بتلقينا الخطاب ويقر. عمل أيام( 5 )خمسة خالل اخطاب إليك فسنرسل ا،خطي العضو تظلم بتقديم قمت إذا	

.بالتسوية كخطرسن كيف لك ويفسر العضو،
 سنرسل فإننا تتلقاه، الذي الطبي العالج أو عايةالر جودة بخصوص بمخاوف يتعلق بك الخاص العضو تظلم كان إذا	

. لدينا الجودة ةإدار لقسم المسألة
 مخاوفك، في التحقيق خالل. التالية الخطوات لك ونوضح بهذا كفسنخبر الفور، عىل تظلمك حل من نتمكن لم وإذا	

. الصحية عايةالر خدمات موفري جانب إىل Mercy Care في األخرى األقسام مع سنعمل
 من التأكد في غبنر قد أو إضافية أسئلة عليك نطرح فقد. تحقيقنا أثناء في أخرى رةم معك التحدث إىل نحتاج قد	

.الفور عىل احتياجاتك تلبية
. افور بالتسوية كفسنخطر تظلمك، اجعةمر إتمام دوبمجر	
. اخطي التسوية ستتلقى فإنك لدينا، الجودة ةإدار قسم قبل من تظلمك اجعةمر تمت وإذا	
 فسنرسل إليك، الوصول من نتمكن لم إذا. لتظلمك الحل ونوضح بك سنتصل األخرى، الحاالت إىل بالنسبة	

.  اخطي ارالقر
.تظلمك إرسال تاريخ من ايوم 90 تتجاوز ال مدة وفي يمكن، ما بأسرع كتساور مخاوف أي بحل مونملتز وإننا	
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)QOC( الصحية عايةالر مستوى شكاوى
 لسبي عىل تتضمن التي المشكالت إرسال نالمعي ممثلك أو)HCDMs(  الصحية عايةالر ارقر صانعو/أنت يمكنك
:الحصر ال المثال
 الصحية، عايةالر خدمات تلقي عىل ةالقدر عدم. أ

 المقدمة،)QOC(  عايةالر جودة بشأن مشكالت. ب
 الصحية، عايةالر مقدمي مع مشكالت. ج
 أو الصحية، بالخطط تتعلق مشكالت. د

.المناسب الوقت في الخدمات عىل الحصول. هـ

:يلي ما باستخدام بالفاكس إرساله أو االتصال طريق عن أو بالبريد الطلب إرسال عليك يتعين QOC طلب لتقديم

Mercy Care
Grievance System Department

4500 E. Cott on Center Blvd. 
Phoenix, AZ 85040

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

ماتاألز لخدمات استماع جلسة لعقد طلب أو استئناف أو للعضو تظلم دعوى تقديم كيفية
. استماع جلسة عقد طلب أو استئناف أو العضو تظلم دعوى تقديم ماتاألز في التدخل خدمات تلقوا الذين لألعضاء يجوز
. Maricopaمقاطعة تقدمها التي ماتاألز في التدخل بخدمات الخاصة أعاله الخطوات اتبع

 السلوكية للصحة اإلقليمية الهيئات بإحدى االتصال رجىي ،Maricopa بخالف األخرى المقاطعات في األعضاء إىل بالنسبة
 )RBHAs(التالية:

 اإلقليمية السلوكية الصحة هيئاتالخدمة منطقة
 )RBHA(

الهاتف قمور االتصال نوع

:العمالء خدمات هاتف مرقMaricopa Mercy Care RBHA مقاطعة
5794-386-866-1 أو602-586-1719 

)TTY 711( 
   

1314-631-800-1: ماتاألز خط

Southern ArizonaArizona Complete Healthالعمالء خدمات هاتف مرق :
 )TTY 711(  1-888-788-4408

6735-495-866-1 :ماتاألز خط  

 Northern Arizona Health Choice Integrated Careالعمالء خدمات هاتف مرق :
 TTY/TDD 711( 1-800-640-2123أو

)1-800-842-4681
،  


4090-756-877-1: ماتاألز خط

)SMI( خطير عقلي بمرض المصنفون األعضاء من تحقيق اءإجر طلب أو التظلم
)SMI(  خطير عقلي بمرض إصابته خصتش والذي ، )ALTCS(األمد طويلة عايةللر Arizona نظام في لالمسج للعضو يحق

: الحصر ال المثال سبيل عىل ذلك، في بما النطاق، واسعة بحقوق التمتع
. واإلساءة المعاملة لسوء التعرض عدم في الحق	
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 واألدوية ة،األسر ودعم ان،األقر ودعم مات،األز وخدمات الحالة، ةإدار تشمل قد مكتوبة خدمة تلقي خطة في الحق	 
. الخارجية العيادات/بالمستشفى المرضى وخدمات

. الوصاية أو المحكمة من بأمر يكن لم ما فضهر أو العالج الموافقة في الحق	
.العضو مصلحة في ليس أنه الطبيب يقرر لم ما الطبية السجالت اجعةمر في الحق	

 ولكن الطلب هذا تقديم شخص ألي يمكن. ال أم األعضاء أحد حقوق هكتانت كانت إذا ما في للتحقيق طلب هو SMI تظلم
 المعنيين اداألفر وأسماء األحداث مثل التفاصيل، جميع تقديم المهم من. الحادث تاريخ من اشهر 12 خالل تقديمه يجب

SMI  تظلم طلب يمكنك. تريده الذي ارالقر وتضمين الحقائق عىل كيزالتر اأيض المهم من. والتواريخ والوكاالت والمناصب
 إىل بالبريد طلبك إرسال رجىي خطي، SMI تظلم تقديم في غبتر كنت إذا. Mercy Care مع التواصل طريق عن اشفهي

Mercy Care القسم هذا في الموضح العنوان إىل.

)OHR(  اإلنسان حقوق مكتب أو السلوكية الصحة خدمات مقدم مع تواصل مك،تظل كتابة في مساعدة إىل احتجت إذا
Flagstaff(  928-214-8231(.  أو 520-770-3100 )Tucson(  أو602-364-4585 )  )Phoenix قمالر عىل AHCCCS نامجلبر التابع

 طلب في الحق فلديك دية،الفر الخدمة خطط أو الطبية التقارير مثل قدمه،ت الذي التظلم لدعم وثائق إىل احتجت إذا
.السجالت هذه

 تظلم لتقديم. شخص وفاة أو الجنسي االعتداء أو الجسدية اإلساءة بخصوص المقدمة التظلمات في AHCCCS حققي
:مع تواصل شخص، وفاة أو الجنسي االعتداء أو الجسدي االعتداء بخصوص

AHCCCS Office of Grievance and Appeals
 801 E. Jefferson

MD 6200
Phoenix, AZ 85034

602-364-4575
4591-364-602الفاكس  :

 قمالر عىل  Arizonaبوالية االتصاالت حيلتر بخدمة االتصال السمع صعوبة أو الصمم من يعانون الذين لألشخاص يمكن
.AHCCCS بـ االتصال في مساعدة عىل للحصول 8939-367-800-1 أو 711

. تحقيق اءإلجر طلبك أو تظلمك ةاستمار تلقي من أيام )5( خالل في اخطاب إليك  Mercy Care RBHAأو AHCCCS سيرسل
. تحقيق اءإلجر طلبك أو تظلمك معالجة بكيفية الخطاب هذا كسيخبر

 طلبك أو مكتظل عن المزيد لسماع المحقق بك سيتصل. المحقق اسم عىل الرسالة ستطلعك تحقيق، جرىسي كان إذا
 أي المحقق وسيجمع. حقوقك انتهاك عن مسؤوال كان بأنه تشعر الذي بالشخص المحقق سيتصل ثم ومن. تحقيق اءإلجر

. بالفعل حقوقك انتهاك تم إذا ما لتحديد إليها يحتاج قد أخرى معلومات

 وتوصيات واستنتاجات بنتائج خطي اارقر ستتلقى تمديد، طلب تم إذا إال للتحقيق، محقق تعيين من ايوم 35 خالل
 ارالقر طلعكسي. التحقيق استنتاجات عىل توافق ال كنت إذا باالستئناف حقك عىل اطالعك سيتم كما. التحقيق

 يسمى ما وهذا .  AHCCCSإىل Mercy Care RBHA تحقيق نتائج عىل استئناف طلب تقديم كيفية عىل بالنتائج الخطي
. اإلداري باالستئناف

 بشأن  AHCCCSإليها توصلت التي النتائج عىل توافق ال كنت إذا. تحقيقاتهم نتائج بخصوص اخطاب AHCCCS لك سترسل
 بكيفية AHCCCS ارقر خطاب طلعكسي. إدارية استماع جلسة طلب فيمكنك ،Mercy Care RBHA بـ الخاص SMI تحقيق

. إدارية استماع جلسة طلب

 خدمات موفرو منعي. تتلقاها التي عايةالر نوعية تتأثر فلن التحقيق، أجل من  SMIبخصوص اطلب/اتظلم قدمت إذا
Mercy Care خطير عقلي بمرض مصاب شخص عن تحقيق اءإجر لطلب تقديمك بسبب انتقامية أعمال بأي القيام من .
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 الوقت في الجودة عالية سلوكية صحة عايةر توفر بضمانAHCCCS( Ariz ona(  في الصحية عايةالر تكاليف احتواء نظام ميلتز
 بفريق االتصال رجىي الخدمات، إىل الوصول في الصعوبات تواجه كنت أو اتاستفسار لديك اليز ال كان إذا. المناسب

 بجودة المتعلقة المخاوف إرسال اأيض يمكنك. 5808-867-800-1 أو 602-364-4558 عىل AHCCCS في السريرية اتارالقر
.CQM@azahcccs.gov عىل اإللكتروني البريد عبر عايةالر

 سبيل عىل وتشمل.  AHCCCSمع مالمبر العقد بموجب بها المعمول االتحادية والقوانين الدولة قوانين Mercy Care تتبع
:الحصر ال المثال
 إىل ااستناد اللوائح بواسطة تنفيذه تم كما ،1964 لعام)Civil Rights Act(  المدنية الحقوق قانون من السادس الباب	

CFR 45 80 الجزء.
 إىل ااستناد اللوائح بواسطة تنفيذه تم كما ،1975 لعام )Age Discrminiation Act( العمر أساس عىل التمييز قانون	

CFR 45 91 الجزء.
)Title IX of Education  التعليم تعديالت من التاسع والباب 1973 لعام )Rehabilitation Act( التأهيل إعادة قانون	

)Amendments (.التعليمية واألنشطة امجبالبر يتعلق ما في )1972 لعام
 من 1557 ةوالفقر ؛)Americans with Disabilities Act( اإلعاقة ذوي األمريكيين قانون من والثالث الثاني البابان	

 )Patient Protection and Affordable Care Act(.ةالميسر عايةوالر المريض حماية قانون

الخصوصية بممارسات المتعلقة الصحية الخطة اتإشعار

. األعضاء معلومات وسرية خصوصية عىل الحفاظ نريد. لنا بالنسبة اجد مهمة ألعضائنا الطبية المعلومات خصوصية إن
.األعضاء معلومات بحماية Mercy Care موظفي قيام لضمان مطبقة سياسات Mercy Care لدى

 أن Mercy Care من طلبي. طرق بعدة الصحية عايةالر عىل )HIPAA( والمساءلة النقل لقابلية الصحي التأمين قانون يؤثر
 المصلحة وأصحاب الصحية عايةالر مقدمي جميع عىل ينطبق هذا. لألعضاء الصحية المعلومات لحماية ضمانات توفر

. اآلخرين

 ال. دونه أو بإذنك بك الخاصة السلوكية الصحة ومعلومات الطبية معلوماتك عىل االطالع يمكنه نم تنظم قوانين هناك
 نقص فيروس معلومات المثال، سبيل عىل )المعدية اضواألمر اتالمخدر تعاطي عالج عن معلومات كةمشار يمكن

 الصحة معلومات كةمشار في غبتر قد األحيان بعض في. منك خطي إذن دون اآلخرين مع( اإليدز/البشرية المناعة
 ةاستمار توقيع بإمكانك الحاالت، هذه في. يساعدونك قد معينين ادأفر أو أخرى وكاالت مع بك الخاصة الطبية أو السلوكية

 المعينة اءاألجز بعض أو الطبية سجالتك عن اإلفصاح مكني أنه عىل تنص حيث المعلومات، عن باإلفصاح تصريح
 تفويض نموذج حول المعلومات من لمزيد. ةاالستمار في هاتذكر التي الوكاالت أو اداألفر مع الطبية سجالتك من المحدودة
TTY 711(  1-800-624-3879(.أو 3000-263-602 قمالر عىل  Mercy Careمع التواصل يمكنك معلومات، عن اإلفصاح  

 لما اووفق الصحية والخطة والدفع العالج عمليات في بالعضو الخاصة)PHI(  المحمية الصحية المعلومات استخدام يجوز
 الصحية عايةبالر متعلقة غير استخدامات ألي خطية موافقة إعطاء القانوني الوصي أو العضو عىل يجب. القانون به يسمح

.المحمية الصحية للمعلومات

:مثل محددة، اءاتإجر خالل من الصحية معلوماتك نحمي نحن
 شفوية، أو خطية كانت سواء بك الخاصة الصحية المعلومات استخدام كيفية عىل تنص قواعد لدينا. اإداري	

.إلكترونية أو
 وكذلك لدينا الكمبيوتر ةأجهز وحماية أمن عىل نحافظ فنحن. آمنة أماكن في الصحية معلوماتك حفظت. ماديا	

.به مصرح غير دخول أي منع في هذا يساعدنا. مبانينا
 ألولئك فقط بالوصول يسمح وهذا”. الوظيفي األساس “عىل فقط محصور الصحية معلوماتك إىل الوصول. افني	

.لك عايةالر وتقديم بعملهم للقيام يحتاجون الذين

 الصحية المعلومات إىل والوصول واإلفصاح االستخدام بشأن ومسؤولياتهم األعضاء بحقوق اإشعار Mercy Care توفر
 األعضاء هوية ببطاقة الجدد األعضاء جميع إىلNPP  رسلي)NPP(. ” الخصوصية ممارسات إشعار “عليه يطلق. المحمية
”.الخصوصية “تبويب فيwww.MercyCareAZ.org  عىل موقعنا عىل NPP عرض اأيض يمكنك كما. بهم الخاصة
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ومسؤولياتك حقوقك

ecy CarMerخطة في كعضو  الحقوق هذه اءةقر اجد المهم من. أدناه الحقوق هذه درجت. واجبات وعليك حقوق لك  
. حالتك لمدير سؤالك توجيه رجىي سؤال، أي لديك كان إذا. جيد بشكل وفهمها والواجبات

 كعضو حقوقك
. لك الخدمة تقديم في اسلب الحقوق هذه ممارسة تؤثر لن. حقوقك ممارسة في الحق لديك 	
. الحالة مدير أو/و PCP اسم 	
. المغطاة للخدمات اوصف يتضمن والذي ،ecy CarMer في األعضاء كتيب من نسخة 	
. العمل ساعات وبعد ئةالطار عايةالر Mercy Care متقد كيف حول معلومات عىل الحصول 	
. عيةالفر كاتهاشر إحدى أو Mercy Care بشأن شكوى تقديم في الحق 	
معها المتعاقدين أو ،Mercy Care الصحية عايةالر خطة عمليات وآلية هيكلة عن معلومات طلب في الحق 	

 هذه وتشمل. الخدمات وتستخدم التكاليف في وتتحكم عايةالر لمقدمي  Mercy Careتدفع كيف حول معلومات 	
 ووصفا   )PIP( Physician Incentive Plans((لألطباء التحفيزية الخطط تضم Mercy Care كانت إذا ما المعلومات

. الخطط لهذه
. الكوارث ضد التأمين مكيلز كان إذا ما فةمعر في الحق 	
. األعضاء استطالع خالصة ونتائج العام التظلم نتائج 	
 Mercy Care. خطة قبل من بالتغطية المشمولين غير العالج/الخدمات عىل للحصول بك الخاصة التكاليف 	
.تصريح عىل الحصول تتطلب التي الخدمات ذلك في بما الخدمات، عىل الحصول كيفية حول معلومات 	
. بالتغطية مشمولة كخدمة اجهاإلدر جديدة لتقنية  Mercy Careتقييم كيفية حول معلومات 	
 الخاص PCP كيتر عندما اتخاذها عليك يجب التي اءاتاإلجر أو خدماتك عىل جرىت التي اتالتغيير حول معلومات 	

.  Mercy Careخطة بك
 والمنشأ قيالعر واألصل العرق من الخوف دون من المشمولة الخدمات تتلقي وأن بإنصاف عاملت أن لك يحق 	

 والجنس والديانة االجتماعية والحالة والساللة( اإلنجليزية اللغة في المحدودة ةالمهار ذوي من أولئك اجإلدر )القومي
 تحدث عىل ةالقدر أو الدفع عىل ةوالقدر الجينية والمعلومات الجنسي والتوجه البدنية أو الذهنية اإلعاقة أو والعمر

. اإلنجليزية اللغة
. بنفسك اتخاذها عليك يتعذر عندما أجلك من الطبية اتارالقر اتخاذ كيفية حول معلومات 	

:والخصوصية السرية حدود
. الطبية معلوماتك خصوصية عىل بالمحافظة الحق لديك 	
. سرية ةبصور الصحية عايةالر اءخبر مع بالتحدث الحق لديك 	
 طريقة حول معلومات اإلشعار هذا يضم. حيبيةالتر الرسالة في” الخصوصية حقوق “إشعار من نسخة تجد سوف 	

 مقابل والتسديد الصحية خطتك ضمن أنشطتك ذلك في بما ،e cy CarMerقبل من الشخصية سجالتك استخدام
 المعلومات هذه عن فصحي. وسرية خصوصية بك الخاصة الصحية عايةالر معلومات ستبقى. تقدمها التي الخدمات

.بذلك يسمح القانون كان إذا أو منك بإذن فقط
 المتعلقة الصحية الخطة اتإشعار “قسم انظر. )الصحية عايةالر في الخصوصية بشأن فتعر 	

”.(الخصوصية بممارسات
 القانون يحمي ال. األوقات بعض في المعلومات سرية عىل الحفاظ يمكننا ال. السرية حدود بشأن فتعر 	

:التالية المعلومات
 يعمل شخص أي ضد أو العيادة أو الخدمة مقدم مكتب في جريمة تكاببار هددت أو جريمة تكبتار إذا 	

.طةبالشر االتصال الخدمة مقدم عىل يجب هناك،
 علينا ويجب. نفسه حماية من يتمكن حتى الشخص ذلك إعالم علينا فيجب آخر، شخصا ستؤذي كنت إذا 	

.طةالشر استدعاء كذلك
.األطفال معاملة إساءة في االشتباه عند المحلية السلطات إبالغ أيضا علينا يجب  	
 مع التحدث إىل نحتاج فقد ذلك، حدث إذا. حمايتك محاولة علينا نفسك، تؤذي أن محتمال كان إذا 	

 ال. لحمايتك( والمستشارين المستشفيات مثل )آخرين خدمات موفري مع أو حياتك في آخرين أشخاص
.لحمايتك الضرورية المعلومات إال كنشار
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 من هموغير ةاألسر ادأفر مع معينة صحية معلومات كةمشار الخدمات لموفري فيها يمكن أخرى أوقات هناك 	
:إذا المثال، سبيل عىل. عايتكر في كينالمشار
.المعلومات كةمشار عىل شفهيا وافقت 	
 سمحت إذا المثال، سبيل عىل. تعترض لم لكنك المعلومات، كةمشار عىل اضلالعتر فرصة لديك كانت 	

 تعترض ال أنك الخدمة مقدم يفترض قد فحص، موعد أثناء في الفحص فةغر إىل بالدخول ما لشخص
.ةالزيار تلك أثناء في المعلومات كةمشار عىل

 أن الخدمة مقدم ويعتقد الصحية، عايةالر بشأن اتارقر اتخاذ عىل ةالقدر لديك ليس أو ئة،طار بحالة تمر 	
.مصلحتك في يصب بالمعلومات التصريح

 شخص صحة أو سالمتك، أو صحتك عىل ووشيكا جسيما اخطر تمثل بأنك الخدمة مقدم يعتقد 	
.وسالمته آخر

.وفاته أو العامة حالته أو العضو بموقع ةاألسر ادأفر أحد إلخطار المعلومات الخدمة مقدم يستخدم 	
.المعلومات كةبمشار مهتلز أخرى قوانين الخدمة مقدم يتبع 	

 إذن عىل أوال الحصول دون معلوماتك كةمشار فيها يتم أوقات هناك تكاليفها، ودفع عايتكر تيبتر عىل للمساعدة 	
:مع المعلومات كةمشار األوقات هذه تتضمن أن ويمكن.  منك كتابي
.اجتماعية عايةر خدمات أو اجتماعية أو صحية خدمات تقدم أخرى ووكاالت أطباء 	
بك الخاص األولية عايةالر طبيب 	

األمر تطلب إذا القانون، حسب وعالجك عايتكر في كةالمشار والمدارس الحكومية الوكاالت بعض	 

عايتكر في كالمشار الطبي الفريق أعضاء 	

 المدارس مثل أخرى، وكاالت مع بك الخاصة السلوكية الصحة معلومات كةمشار امفيد يكون قد أخرى، أحيان في 	
 عىل الحصول إىل حاجة هناك يكون قد. بها المعمول اللوائح حدود ضمن ذلك اءإجر ويتم. الحكومية الوكاالت أو

.معلوماتك كةمشار قبل المكتوب إذنك
 تكلفة أي دون الشبكة خارج تبمر ثان رأي أو الشبكة داخل مؤهل صحية عايةر اختصاصي من ثان رأي عىل احصل 	

 عىل Mercy Care بـ االتصال يمكنك المعلومات، من لمزيد. الشبكة داخل أخرى اتخيار هناك تكن لم إذا عليك
TTY/ TDD 711( 1-800-624-3879(. أو  3000-263-602قمالر

 معك كتهامشار يجب كما. فهمها تستطيع بطريقة لحالتك المناسبة العالج وبدائل اتخيار حول معلومات تلقي 	
.الصحية عايتكر بشأن اتارالقر اتخاذ في كةبالمشار لك تسمح بطريقة

.المسبقة بالتوجيهات ايةدر عىل كن 	
.بنفسك اتخاذها عىل اقادر تكن لم إذا عنك نيابة الطبية اتارالقر اتخاذ كيفية فةومعر مسبق توجيه بإعداد قم 	

 العالج اتارقر

.لك المتاحة األخرى العالج اتخيار واختيار فضهر أو العالج عىل الموافقة في الحق لديك 	
. معينة لخدمات تصريحات عىل والحصول الخدمات تلقي كيفية عن معلومات عىل الحصول يمكنك 	
. الصحية عايتكر لتخطيطMercy Care  في األولية عايةالر موفر اختيار يمكنك 	
 PCP.تغيير يمكنك 	
 ومع معك العمل خالل من الصحية عايتكر ةإدار في Mercy Care فريق يساعد قد بها، المعمول اللوائح حدود في 	

.وطبيبك والمدارس والوالية المجتمع وكاالت
 تساعدك. الصحية وحالتك عايتكر حول ومحدثة كاملة معلومات عىل للحصول بك الخاص PCP مع التحدث يمكنك 	

. الصحية عايتكبر الخاصة اتارالقر اتخاذ عملية من جزءا وتكون حالتك فهم في عائلتك أو/و أنت المعلومات هذه
.بها سيقوم الذي ومن لها ستخضع التي الطبية اءاتاإلجر حول معلومات عىل الحصول في الحق لديك 	
 خارج من الطبيب من ثان رأي طلب يمكنك. Mercy Care شبكة ضمن ثان رأي عىل الحصول في الحق لديك 	

 من الثاني الرأي لتوفير كاف مصدر وجود عدم حال في فقط عليك، تكلفة أي دون من ،Mercy Care شبكة
.الشبكة داخل

. آخر طبيب طلب ويمكنك إليه، تحويلك تم الذي الطبيب من عايةالر تلقي ضرف يمكنك 	
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. اتواالختبار للعالج معك ليكون ما شخص اختيار يمكنك 	
. والثدي الحوض فحوصات اءإلجر فةغر في أنثى عىل الحصول يمكنك 	
 أن في الحق لديك. خيار كل عيوب أو/و اياومز لك المتاحة عايةالر أنواع أو العالج اتخيار فةمعر في الحق لديك 	

.فهمها تستطيع بطريقة العالج اتخيار لك تتوفر
 عايةالر مقدم تأخر حال في تفضيالتك تحديد أجل من بك الخاص عايةالر مقدم وكالة مع خطة وضع في الحق لديك 	

.تواجده عدم أو
 عندما مقدمة خدمة لكل تفضيالتك تحديد أجل من بك الخاص عايةالر مقدم وكالة مع خطة وضع في الحق لديك 	

.  المدى ةقصير الخدمة تكون
 لم إذا سيحدث ما فةمعر في الحق لديك. األولية عايةالر مقدمي أحد أو ما، خدمة أو ما عالج عىل اضاالعتر يمكك 	

. معينة عالج خطة إتباع في الموافقة عىل الصحية عايةالر أو أهليتك تعتمد ال. العالج تتلق
. بك الخاصة عايةالر خطة من اجزء تعد ال والتي الخدمة موفر يطلبها قد التي المهام ضرف يمكنك 	
. األذى من كغير حماية أو لحمايتك مهمة أنها الطبيب اعتقاد حالة في إال معينة، قيود أو أدوية أي ضرف يمكنك 	
 أو مصلحتك في يصب أنه رأيت إذا طبي، لسبب األمد طويل والدعم الخدمات تقديم دار ركت أو نقل يمكنك 	

. الدفع لعدم أو اآلخرين، مصلحة

)HCBS( ليةوالمنز المجتمعية الخدمات قواعد بموجب حقوق

 تهتم التي المنهجية مع متناسقة بطريقة الخدمات ومقدمي الموظفين جميع تعاون ضمان إىل ecy CarMer تسعى 	
.هوتعزز الذاتي والتشغيل واالندماج االختيار في دالفر حق متحتر والتي باألشخاص

.التقيد أو اإلجبار وعدم والتقدير امةوالكر بالخصوصية التمتع في الحق لديك 	
.والدعم الخدمات تقديم طريقة بنفس طلبات تقديم في الحق لك 	
.  اقيود أقل مكان في اإلقامة في الحق لديك 	
.المجتمع داخل الفعالة كةالمشار في الحق لديك 	
 اتخاذ بكيفية اآلخرين المسبقة التوجيهات تخبر. المسبقة التوجيهات إنشاء حول معلومات عىل الحصول لك يحق 	

. بنفسك اتخاذها عىل اقادر تكن لم إذا عنك نيابة الطبية اتارالقر

الطبية السجالت طلبات

 وجود بدون سجالتك، فحص أو/و بك الخاصة الطبية السجالت من واحدة نسخة وأستالم طلب ،سنويا الحق لديك 	
 المعلومات من اأي يتضمن السجل كان إذا الطبية السجالت من نسخة عىل الحصول من تتمكن ال قد. عليك كلفة

 محمية صحية معلومات أو إداري، أو جنائي أو مدني اءإجر أجل من عةالمجم النفسية المعالجة مالحظات: التالية
 معفية محمية صحية معلومات أو 1988 لعام اليالفيدر السريرية اتالمختبر تحسين قانون لتعديالت تخضع

.التنظيمية للوائح اليةالفيدر القوانين بموجب
 أو المطلوب السجل من نسخة ecy CarMer رد سيتضمن. ايوم 30 خالل طلبك عىل دبالر ecy CarMer ستقوم 	

. فضالر اجعةمر طرق حول ومعلومات فضالر أساس المكتوبة فضالر رسالة ستتضمن. الطلب فضير خطاب
 اءإجر تم إذا. اخطي الطلب هذا تقديم Mercy Care تطلب قد. الطبية سجالتك عىل تعديل طلب في الحق لديك 	

 وسنعلمك المناسب الوقت في بذلك للقيام مةالالز الخطوات جميع فسنتخذ ا،ئيجز أو اكلي سواء التعديل،
. اؤهاإجر تم التي اتبالتغيير

	 Mercy Care لك فستقدم ا،ئيجز أو اكلي الطلب ضرف تم إذا. الطبية سجالتك لتعديل طلبك ضرف في الحق لها 
Mercy Care بيان تقديم في بحقك واإلخطار فضالر أساس الكتابي فضالر يتضمن. ايوم 60 خالل اخطي اًضرف 

.البيان تقديم وكيفية فضالر عىل الموافقة عدم مكتوب

 مخاوفك عن اإلبالغ

. الصحية عايتكر خدمات مع لديك مشاكل أو شكاوى أي عن ecy CarMer أخبر 	
. معقولة منيةز ةفتر خالل ارقر عىل والحصول  Mercy Careإىل استئناف طلب تقديم يمكنك 	
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Mercy Care.  تقدمها خدمات أو سياسات أي لتغيير احاتاالقتر تقديم يمكنك 	
.  Mercy Careالصحية عايةالر بخطة تتعلق مشكلة أي أو مخاوفك عن اإلبالغ في الحق لديك 	

 الشخصية الحقوق

 إذا زوجك مع فةالغر كةمشار اختيار فيمكنك البديلة، اإلقامة فقمر أو التمريضية عايةالر فقمر في تعيش كنت إذا 	
. امناسب ذلك كان

. لكمنز في البقاء يمكنك دت،أر وإذا 	
. عنك نيابة أموالك ليدير به تثق أحد اختيار أو الخاصة أموالك ةإدار يمكنك 	
. كمواطن حقوقك استخدام يمكنك 	
. الناس مع التحدث عدم أو التحدث اختيار يمكنك 	
 مالبسك واستخدام االحتفاظ فيمكنك البديلة، اإلقامة فقمر أو التمريضية عايةالر فقمر في تعيش كنت إذا 	

. ذلك يمنع طبي سبب وجود وعدم مساحة هناك كانت إذا وأمتعتك الشخصية
 بسبب أو المالءمة أو االنضباط أو اهباإلكر تتعلق ألسباب مفروضة لةعز أو قيود أي من التحرر في الحق لديك 	

.اآلخرين إيذاء
. الخطة وتفاصيل المستفيد عن معلومات تلقي في الحق لديك 	

 امةوالكر اماالحتر

.وخصوصيتك امتككر اعاةمر عىل الحرص مع امباحتر عاملت أن في الحق لديك 	
.العالج ضرف في الحق ذلك في بما الصحية، عايتكبر المتعلقة اتارالقر في كةالمشار في الحق لديك 	
 التي اللغة في والخلفية الطبية والظروف الخاصة معتقداتك اعيتر ةمميز عايةر خدمات عىل الحصول يمكنك 	

.اإلنجليزية غير أخرى لغات يتكلمون ممن آخرين، خدمات مقدمي فةمعر في الحق لديك. تفهمها
 كنت إذا متاحة، ةاإلشار لغة خدمات. اإلنجليزية اللغة تتحدث ال كنت إذا الترجمة خدمات عىل الحصول يمكنك 	

 أعضاء خدمات من أخرى لغات أو بتنسيقات مواد طلب يمكنك. السمع في صعوبة من تعاني أو بالصمم  امصاب
 .Mercy Care

.أخرى بلغة أو( صوتي تسجيل أو كبير بخط طباعة مثل )بديلة بتنسيقات المواد عىل الحصول يمكنك 	
 مقدم يطلبها التي بك الخاصة الصحية عايةالر خدمات من أي تقليص يتم عندما اخطي ecy CarMer كستخبر 	

. التنبيه إشعار في ةالمذكور اإلرشادات إتباع يجب. فضهار أو إيقافها أو تعليقها يتم التي أو بك الخاص األولية عايةالر
.الطبية حالتك فهم عىل تساعدك بطريقة عالجك توفر مدى تخص معلومات 	

 التخصصية والخدمات ئةالطار عايةالر

 يكون عندما Mercy Care أو بك الخاص PCP موافقة دون ئةالطار الصحية عايةالر خدمات عىل الحصول يمكنك 	
 عايةالر عىل للحصول آخر مكان أو مستشفى أي في طوارئ فةغر أي إىل الذهاب بإمكانك. ئةطار طبية حالة لديك

.الطوارئ حاالت في
Mercy Care.  أو  PCPموافقة دون من السلوكية الصحية عايةالر خدمات عىل الحصول يمكنك 	
. بك الخاص PCP من إحالة خالل من اختصاصي رؤية يمكنك 	
. آخر طبيب طلب ويمكنك إليه، تحويلك تم الذي الطبيب من عايةالر تلقي ضرف يمكنك 	
. Mercy Care في آخر طبيب من ثان رأي طلب يمكنك 	

للطبيب التحفيزية الخطط

 بنجاح االنتهاء عند المزودة المنظمات من هاوغير )ACO( المسؤولة عايةالر لمنظمات تحفيزية مدفوعات Mercy Care تقدم
 تعكس ال فهي )APM(. البديلة الدفع اءاتإجر اتيجيةإلستر اوفق بنجاح عليها المتعاقد اءاتاإلجر/األهداف إكمال توقع أو

 ائدةالز والقيمة الصحية والنتائج الجودة تحفيز هو هذه التحفيزية امجالبر من القصد. للعضو ةمباشر طبية خدمة مقابل الدفع
.الناس وصحة ذكاء أكثر وإنفاق أفضل عايةر لتحقيق الحجم عن
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االستخدام وإساءة واإلهدار االحتيال

االحتيال
 بطاقة منح أو بيع أو اضإقر مثل أشياء عىل االستخدام وإساءة االحتيال يشتمل. امتعمد شريف غير عمل هو االحتيال

.AHCCCS نامجبر خداع إىل يهدف اءإجر أي أو خدمات مقدم بلق من مناسبة غير فواتير إصدار أو ما، شخص إىل عضويتك

. والمالي الصحي وضعك عىل بناء الصحية الفوائد منحك تم. القانون ضد فتصر هو االستخدام إساءة أو الغش تكابار
 تفقد أن ممكن الصحية، فوائدك استخدام بإساءة قمت إذا. الفوائد هذه استخدام في شخص أي مع كتتشار ال أن يجب

 أن تعتقد كنت إذا. AHCCCS قبل من ضدك، قانونية اءاتإجر اتخاذ يتم أن الممكن ومن. AHCCCSمن الصحية فوائدك
. AHCCCS أو األعضاء بخدمات االتصال رجىي نامج،البر استخدام يسيء خدمة مقدم أو عضوا أو شخصا

:األعضاء احتيال حاالت عىل أمثلة
 Mercy Careفي عضويتك تعريف بطاقة باستخدام آخر لشخص السماح 	
األدوية بيع أو االستخدام إساءة بقصد طبية وصفات عىل الحصول 	

لديك Mercy Care تعريف بطاقة عىل الموجودة المعلومات تغيير 	

طبية وصفة عىل المعلومات تغيير 	

:الخدمات موفري احتيال حاالت عىل أمثلة
تقديمها يتم لم لخدمات الفواتير إصدار 	

اطبي ضرورية غير لخدمات فواتير إصدار أو/و طلب 	

 موثقة غير لخدمات الفواتير إصدار 	

االستخدام إساءة أو/و اإلهدار
 غير تكاليف  AHCCCSنامجبر تحميل إىل تؤدي اءاتإجر الخدمات مقدمي اتخاذ االستخدام إساءة أو/و بـاإلهدار يقصد

 الصحية عايةالر معايير يلبي ال الخدمات موفر أن تعني أن يمكن كما. ضرورية غير طبية خدمات تقديم يشمل وهذا. ضرورية
.إضافية لتكاليف  AHCCSتحمل عنها ينتج التي العضو فاتتصر اأيض االستخدام إساءة تتضمن وقد. المطلوبة

 الممارسات أو التجارية الممارسات أو المالية الممارسات مع تتسق ال التي الخدمات مقدم ممارسات تعني اإلساءة
 إصدار اأيض االستخدام إساءة تعني أن ويمكن. ضرورية غير لتكاليف aidMedic نامجبر دتكب إىل تؤدي وقد. السليمة الطبية
 التي العضو ممارسات تتضمن كما. امهني بها فالمعتر الصحية عايةالر معايير تلبي ال أو اطبي ضرورية غير لخدمات فواتير

.ضرورية غير لتكاليف Medicaid نامجبر دتكب تؤدي قد

اإلبالغ
Mercy Care  إبالغ يمكنك. ناأخبار يرجى نامج،البر أستخدام بإساءة يقوم خدمة مقدم أو عضو، شخص، بوجود تعتقد كنت إذا
 الموقع عىل األعضاء قسم من” واإلساءة االحتيال “حدد. www.MercyCareAZ.org عىل نموذج تعبئة يمكنك. AHCCCS أو

.6544-810-800-1 قمالر عىلMercy Care Fraud Hotline  الساخن الخط عىل االتصال اأيض يمكنك. اإللكتروني

 بريد رسالة إرسال أو.  www.azahcccs.gov/Fraud/ReportFraudالويب عىل  AHCCCSموقع عىل نموذج تعبئة يمكنك
 AHCCCS نامجبر ضمن االحتيال عن اإلبالغ بخط االتصال اأيض يمكنك.  AHCCCSFraud@azahcccs.govإىل إلكتروني

 تكن إذا 6686-487-888 أو OKT-NOS-IT888- المجاني قمالر عىل أو onaAriz والية في كنت إذا 4193-417-602 قمالر عىل
. Arizonaخارج

التبغ تعاطي عن اإلقالع

 األدوية تتناول كنت وإذا. التدخين عن إقالعك صحتك عىل للحفاظ به القيام مكنكي ما أفضل التبغ؟ منتجات تستخدم هل
 توجيه أو مساعدة عىل الحصول يمكنك. بنجاح التبغ تعاطي عن اإلقالع في فرصتك ضاعفت بذلك فإنك ا،توجيه وتتلقى

 لطبيبك اأيض ويمكن. طبيبك من الدواء عىل الحصول يمكنك. النصية اسلةوالمر الهاتف وعبر الجماعي التثقيف خالل من
 عن اإلقالع عىل لمساعدتك دوالموار التوجيه عىل للحصولonaAriz  (ASHLine ) في المدخنين مساعدة خط إىل إحالتك
 وأحبائك أنت حمايتك عىل للمساعدة المعلومات ASHLine ميقد كما. ASHLine خط إىل إحالة إىل تحتاج ال. التبغ تدخين

. ASHLine من المقدمة امجالبر بفضل التبغ تعاطي عن وتوقفوا التدخين عن الناس من العديد أقلع. السلبي التدخين من

ً

ِ

ُ ً ً

ً

ً

ً ُّ

ً ً

ُّ

ً

ً

ُ

ُ ً

ً

ِّ

http://www.MercyCareAZ.org
http://www.MercyCareAZ.org
http://www.azahcccs.gov/Fraud/ReportFraud
mailto:AHCCCSFraud@azahcccs.gov


74

 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.

  
ً ً

 فلديك التبغ، تعاطي عن اإلقالع عىل فهتعر شخص أو أنت لمساعدتك المعلومات من المزيد فةمعر في غبتر كنت إذا
.  متنوعة اتكخيار

3879  (TTY 711 .)-624-800-1 أو 3000-263-602 عىل Mercy Care بـ االتصال يمكنك .1
. حالتك مدير مع فتحدث ،Mercy Care في عايةالر ةإدار نامجبر في اعضو كنت إذا .2
.طبيبك إىل تحدث .3
 اإللكتروني الموقع زر أو ،6222-556-800-1 قمالر عىل ASHLine( Ariz ona( في المدخنين مساعدة بخط اتصل .4

www.ashline.org . 

 المعلومات من لمزيد ASHLine(  Arizona(. في المدخنين مساعدة خط إىل إضافة أخرى دموار تتوفر
 اإللكتروني الموقع عىل ، Tobacco Free Arizonaإىل انتقل التبغ، استخدام عن التوقف حول

https://www.azdhs.gov/prevention/tobacco-chronic-disease/tobacco-free-az/index.php .نامجبر مثلي Arizona 
.التدخين عن اإلقالع أجل من مةالالز دوالموار التبغ استخدام مخاطر فةلمعر  Arizonaوالية لسكان مساعدة التبغ من خالية

الصحية عايتكر بشأن اتارقر

البالغين لألعضاء األخرى الصحية عايةالر وتوجيهات الحياة حق وثائق
. الصحية عايتكر توجيهات األطباء فسيتابع ذلك، حدث وإذا. الصحية عايتكر بشأن اتارقر اتخاذ فيه يمكنك ال وقت يمر قد

 إلخبار تمألها التي المستندات هي المسبقة التوجيهات. المسبقة التوجيهات اأيض الصحية عايةالر توجيهات تسمى
 عايةر تلقي طلب أو تريدها ال صحية عايةر أي ضرف في حقك هابدور وتحمي. تلقيه في غبتر الذي عايةالر بنوع األطباء
.معينة صحية

 اقاألور هذه من أكثر أو واحدة عىل الحصول عىل بشدة ecy CarMer تشجعك. المسبقة التوجيهات من أنواع( 4 )أربعة ثمة
 أو/و وصيتك إعداد في مساعدة عىل تحصل أن يجب. غباتكر اتباع لضمان مكتوبة سياسات ecy CarMer لدى. المقدمة

 عليك بمن فتكمعر عدم حال في مساعدتك حالتك مدير أو طبيبك من اطلب. بك الخاصة الصحية عايةالر توجيهات
.مساعدة عىل للحصول به االتصال

:يلي ما عايةالر خطة لتوجيهات( 4 )األربعة االنواع تشمل
 فمشار وعىل امريض أصبحت إذا تريدها ال أو تريدها التي الخدمات بأنواع األطباء تخبر قةور–  الحية الوصية  .1

 من تغذيتك أو الحياة دعم ةأجهز خالل من حيا بالبقاء غبتر لوكنت فيما األطباء إبالغ تود ربما وصيتك، في. الموت
.بنفسك الشرب او األكل عىل تكمقدر عدم حالة في األنابيب، خالل

 نتتمك ال عندما الصحية عايتكر حول اتارالقر التخاذ شخص اختيار لك تتيح قةور – دائم طبي عام توكيل . 2
.ذلك من

 قادر غير أنك جدو إذا الصحية عايةالر اتارقر التخاذ شخص تحديد – العقلية الصحة عايةر عن عام توكيل . 3
.ذلك عىل

 أنواع من نوع ضرف بخصوص غباتكر عىل تنص وثيقة – المستشفى إىل الدخول قبل الطبية عايةالر توجيه . 4
 إتمام عليك يجب. الطوارئ فةغر في المستشفى داخل أو مستشفى خارج قدمت والتي الحياة، إلنقاذ ئةالطار عايةالر

.معين تقاليبر نموذج

قانونية المسبقة توجيهاتك جعل
 عايةالر حول اتارقر سيتخذ الذي الشخص هو وكيلك. الطبي العام التوكيل في وكيلك ليكون به تثق ما شخص اختيار عليك

 لعمل. مقرب صديق أو عائلتك ادأفر من ردف الشخص، هذا يكون قد. بنفسك ذلك تستطيع ال كنت إذا بك الخاص الصحية
:عليك يتعين قانوني، مسبق توجيه
:الشخص هذا يكون أن يمكن وال. سيوقعها اأيض هبدور والذي آخر شخص أمام وتأريخها الوثيقة توقيع. 1

التبني أو الزواج أو ابةقر صلة طريق عن بك تبطامر يكون أن 	

والخاصة الشخصية ممتلكاتك من أي أستالم في الحق له 	

وكيلك أنه عىل معين يكون 	

الصحية عايتكلر التسديد بأمور تبطمر يكون 	

أو
 بدفع يقوم شخص أو عنك المفوض الشخص يكون أن العدل لكاتب يمكن ال. عدل كاتب أمام وتأريخه توقيعه  .2

.بك الخاصة الصحية عايةالر تكاليف
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ً .عنك نيابة بتوقيعها ثاني شخص يقوم أن ممكن الطبية، الوكالة توقيع عىل تكقدر عدم لدرجة امريض كنت إذا

المسبقة التوجيهات كتابة إتمام بعد فعله عليك الذي ما
.آمن مكان في الموقعة األصلية اقكبأور احتفظ 	
 في كيشار قد آخر شخص وأي والمستشفى، ،(أطبائك )وطبيبك حالتك، مدير إىل الموقعة اقاألور من انسخ قدم 	

.لك الصحية عايةالر تقديم في تريدها غباتر أي عن األشخاص هؤالء مع تحدث. الصحية عايتكر
 إعطاء من التأكد عليك يجب لكن. جديدة اقأور ملء فعليك عليها، التوقيع بعد اقكأور تغيير في غبتر كنت إذا 	

.بالفعل القديمة النسخة لديهم الذين األشخاص لجميع الجديد الورق من نسخة
.الطبية الطوارئ حاالت في فعالة تكون ال قد توجيهاتك بأن علم عىل كن 	
Arizona  سجل في مسجلة مسبقة توجيهات عىل الحصول اأيض يمكنك 	

.www.azsos.gov/services/advance-directives عىل

الشائعة األسئلة

 واحدة؟ عىل احصل لم حال في أو األعضاء هوية بطاقة فقدت إذا أفعل ماذا.س
 بطاقة طلب مكنكي أو. TTY 711( 1-800-624-3879(أو3000-263-602  قمالر عىل Mercy Care أعضاء بخدمات اتصل  . ج

 يمكنك. المحمول الهاتف عىلMercy Careتطبيق خالل من أو األعضاء بوابة خالل من بديلة)Mercy Care  )IDتعريف
الموقع إىل باالنتقال البوابة إىل الدخول تسجيل

 
    

  www.MercyCareAZ.orgبوابة اختيار ثم Mercy Care أعىل اإللكترونية 
 الدخول تسجيل سوى عليك ما Apple وAndroid.تطبيقات متجري منMercy Care  تطبيق تنزيل يمكنك. الصفحة

”. بي الخاصة  )ID(التعريف بطاقة “عىل والنقر التطبيق أو البوابة إىل
 

  بي؟ الخاصPCP اسم فسأعر كيف.س
. هاتفه قمور بحالتك المعنيPCP اسم عىل الخطاب هذا يحتوي. لك حيبتر رسالةMercy Care  سترسل  . ج  

  بي؟ الخاصPCP تغيير أستطيع هل.س
TTY 711(  1-800-624-3879(. أو 3000-263-602 قمالر عىلMercy Care  أعضاء بخدمات اتصل. نعم  . ج

 بي؟ الخاص التصريح حالة من التحقق أستطيع كيف.س
 انتقل. لدينا اآلمن الويب مدخل عىل الشخصية سجالتك عىل ةنظر إلقاء يمكنك حالتك، من والسهل السريع للتحقق  . ج

 كما. الصفحة أعىل في اإللكترونية Mercy Care بوابة ابطالر دحد ثم ومن ،www.MercyCareAZ.org الموقع إىل
 هبدور كوسيخبر. بك الخاصة التصاريح حالة من للتحقق Mercy Care بخطة بك الخاص األولية عايةالر مقدم سيتصل

. الحالة اتبتطور

 بالتغطية؟ المشمولة الخدمات فأعر كيف.س
. عليك ينطبق الذي القسم ضمن عليها اطلع. اأيض المشمولة وغير بالتغطية المشمولة الخدمات الكتيب هذا يوضح  . ج

 حول المعلومات من مزيد عىل العثور يمكنك. Mercy Care أعضاء بخدمات تتصل أو طبيبك تسأل أن اأيض يمكنك
.www.MercyCareAZ.org نتاإلنتر عىل موقعنا عىل المغطاة وغير المغطاة الخدمات

 ة؟فاتور استالمي عند أفعل أن يجب ماذا.س
. بك الخاصةMercy Care بمعلومات دهوزو إليك، ةالفاتور أصدر الذي الصحية عايةالر بمقدم فاتصل ة،فاتور تلقيت إذا  . ج

. مساعدة عىل للحصول Mercy Care أعضاء بخدمات االتصال يرجى لك، فواتير إصدار في استمروا إذا
 

 فعله؟ يمكنني الذي ما. الطبيب عيادة إىل للوصول مساعدة إىل أحتاج.س
 العثور من تتمكن لم إذا. الطبيب إىل توصيلك يستطيع من وجود إلمكانية األقارب أو األصدقاء ان،الجير مع أوال تحقق  . ج

 إىل بحاجة كنت إذا. موعدك من األقل عىل أيام( 3 )ثالثة قبل  Mercy Careأعضاء بخدمات االتصال رجىي توصيلة، عىل
 العلم يرجى. توصيلة تيبلتر نفسه اليوم في األعضاء بخدمات االتصال يمكنك فإنه العاجلة، عايةالر قسم إىل الذهاب
 من متاحة األعضاء خدمات .اليوم نفس خالل تتوفر التي للتوصيالت ساعات ثالث لمدة االنتظار عليك أن

TTY 711(  1-800-624-3879(.أو3000-263-602  قمالر عىل مساء 6 حتى اصباح 7 الساعة من الجمعة، إىل االثنين  

ً

ً
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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 صباحا حتى 6 مساء.

  
ً ً

 إليها؟ الذهاب يمكنني التي المستشفيات ما.س
 دليل يوجد. ecy CarMer لخطة الخدمات مقدمي دليل في للشبكة التابعة بالمستشفيات قائمة عىل العثور يمكنك  . أ

 العثور “دحد. www.MercyCareAZ.org اإللكتروني ecy CarMer موقع في خالله من البحث يمكن الخدمات لمقدمي
 مستشفى أي إىل الذهاب تستطيع. مستشفى أو خدمات موفر عىل البحث تستطيع ثم ومن ،”الخدمات موفر عىل

 أو بك الخاص PCP موافقة دون ئةالطار الصحية عايةالر خدمات عىل الحصول يمكنك. ئةالطار عايةالر طلب لغرض
ecy CarMer افقمر من آخر فقمر أي أو طوارئ فةغر أي إىل الذهاب تستطيع. ئةطار طبية حالة لديك يكون عندما 

. الطوارئ حاالت في عايةالر

 الطوارئ؟ بحالة المقصود ما.س
 العالج تقديم يتم لم إذا الوفاة أو ةخطير صحية مشكالت تسبب أن الممكن من التي الطبية الحالة هي الطوارئ حالة  . ج

.الفور عىل

 عاجلة؟ عايةر اكزمر ecy CarMer لدى يوجد هل.س
 ecy CarMer موقع عىل للبحث القابل الخدمات موفري دليل باستخدام عاجلة عايةر كزمر عىل العثور يمكنك. نعم  . ج

 cyMer عايةر/Mercy Care “عىل انقر ثم ،”خدمات مقدم عن البحث “حدد.  www.MercyCareAZ.orgعىل اإللكتروني
eCar عايةر “اختر”. األمد طويلة ecy CarMer مزوالر والوالية المدينة أدخل ثم المنسدلة، القائمة من” األمد طويلة 

”. التخصص “تحت” العاجلة عايةالر فقمر “واختر البريدي،

دوارمال

المجتمعية دالموار

 ذوي عىل واألوصياء ةاألسر ادوأفر السلوكية الصحية الحاجات ذوي لألشخاص دالموار توفر ووطنية محلية منظمات ثمة
:هي المؤسسات تلك بعض. السلوكية الصحية الحاجات

)AHCCCS( Arizona والية في الصحية عايةالر تكاليف احتواء نظام
 الصحية الخطط عىل AHCCCS فيشر. onaAriz في aidMedic نامجبر onaAriz في الصحية عايةالر تكاليف احتواء نظام مثلي

.أخرى طبية مساعدة امجوبر aidMedic عىل للحصول المؤهلين والعائالت اداألفر إىل الصحية عايةالر توفير في

AHCCCS
801 E. Jefferson St.
Phoenix, AZ 85034

602‑417‑4000
https://azahcccs.gov/

Health‑e‑Arizona PLUS
 onaAriz‑e‑Health ايامز عىل للحصول طلب بتقديم لك يسمح. األسبوع في أيام 7 ساعة، 24 مدار عىل متاح مصدر 

 alederF بخدمة وباالتصال النقدية المساعدات وفوائد التغذية، ومساعدة ،(eKidsCar )باألطفال والعناية ،AHCCCS نظام
tplaceeance MarkInsur .يسمح onaAriz‑e‑Health من لالستفادة التقديم وإعادة طلبات بتقديم والعائالت ادلألفر 

.ESDو AHCCCS إىل الوثائق/الطلبات وتقديم اتالتغيير عن اإلبالغ وكذلك اياالمز
1-855-432-7587

www.healthearizonaplus.gov

Arizona 2-1-1
 في الحيوية المجتمع بخدمات والعائالت اداألفر ربط خالل من الحياة تغيير عىل واإلحالة المجتمع معلومات خدمات تعمل
.onaAriz والية أنحاء جميع
1-1-2 قمالر عىل اتصل

https://211arizona.org/

ِّ

ُ
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ًمن االثنين إىل الجمعة، من الساعة 7 صباحا حتى 6 مساء. ً

  

Desert Southwest Chapter - هايمرالز ابطةر
 عن الباحث: دالموار وتتضمن. وأبحاثه ودعمه هايمرالز مرض عايةر في ائدةر تطوعية صحية منظمة هي هايمرالز ابطةر

.الخدمات لموفري ونصائح الدعم، ومجموعات العمل وورش والمكتبة، المساعدة، وخط عاية،الر
https://www.alz.org/dsw

3900-272-800-1.(: األسبوع في أيام 7 ساعة، 24 مدار عىل تاحم )المساعدة خط ُ

1028 E. McDowell Rd.
Phoenix, AZ 85006

602-528-0545  3900-272-800-1أو  

 

 

السكري لمرض األمريكية الجمعية
2451 Crystal Dr., Ste. 900
Arlington, Virginia 22202

1-800-342-2383
www.diabetes.org

السن كبار عايةر كزمر
HELP-264-602 ساعة 24 مدار عىل المتاح السن لكبار المساعدة خط  )4357(

األولي المنطقة – opaMaric مقاطعة
1366 E. Thomas Rd., St e. 108

Phoenix, AZ 85014
602‑264‑2255 888-1أو ‑264-2258 

www.aaaphx.org 

الثانية المنطقة - Pima مقاطعة
8467 E. Broadway Blvd.

Tucson, AZ 85710
http://www.pcoa.org/

520-790-7262

الثالثة المنطقة - Apacheو Coconino مقاطعات
323 N. San Francisco St., Ste. 200

 Flagstaff, AZ 86001
 

https://nacog.org/index.cfm
1-877-521-3500 1895-774-928 أو 

ابعةالر المنطقة - umaYو azLa P مقاطعتا
1235 S. Redondo Center Dr.

Yuma, AZ 85365
https://www.wacog.com/

1-800-782-1886 1886-782-928 أو 

Mohave – ابعةالر المنطقة
208 N. 4th St.

Kingman, AZ 86401
https://www.wacog.com/

928-753-6247


 

 



 

 

 

 




 

 





 

 





 

 




الخامسة المنطقة - Gilaو Pinal مقاطعتا
8969 W. McCartney Rd

  Casa Grande, AZ 85194
https://www.info@pgcsc.org

1-800-293-9393

مقاطعات Cochise وaham GrوeenleeGr و
Santa Cruz - السادسة المنطقة

300 Collins Rd.
Bisbee, AZ 85603
www.seago.org

520-432-2528

السابعة المنطقة - ajovNa شعب
1800 W . Deuce of Clubs, Ste. 220

Show Low, AZ 85901
https://nacog.org/index.cfm

928-774-1895

 Yavapai 
544 S. 6th St., St e. 104
Cottonwood, AZ 86326

https://nacog.org/index.cfm
928-239-7435
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apaivaY 
3130 R obert Rd., Ste. 1

Prescott Valley, AZ 86314
https://nacog.org/index.cfm

928-227-0142
1-800-552-9257


 

 







 

 




 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

في الداخلي القبائل مجلس onaAriz – 
الثامنة المنطقة

 2214 N. Central Ave.
Phoenix, AZ 85004

 

http://itcaonline.com/?page_id=793
602-258-4822

بوالية ةواألسر األطفال دموار
www.AZCCRR.com

1-800-308-9000

:امجالبر تتضمن  

األطفال عايةر اكزبمر قائمة عىل للحصول االتصال لألهل يمكن حيث واإلحالة، األطفال عايةر دموار 	

 تعليم أو الثانوية المدرسة دبلوم عىل الحصول اهقاتالمر لألمهات يمكن حيث اهقينالمر اآلباء كزمر 	
تكلفة دون الموقع في األطفال عايةر تلقي أثناء في)GED(  العالي الدبلوم

أشهر 3 سن دون أطفال لديها التي لألسر المنزل في الدعم 	

288 N. Ironwood Dr., Ste. 104
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 St.
Douglas, AZ 85607

520-368-6122

e. C12708 N. 4th St., St 

, AZ 86004ffatFlags
928-714-1716

2202 Hualapai Rd., St e. 101
Kingman, AZ 86401

928-753-4410

116 S. Lak e Havasu Ave., Ste. 104
Lake Havasu City, AZ 86403

928-753-4410 21 مقسم

yatick W1827 N. Mas 

ales, AZ 85621Nog
520-281-9303

1951 W . Camelback Rd., Ste. 370
Phoenix, AZ 85015

602-234-3941

e. 106d., Stcher Blvt. Tha1491 W 

d, AZ 85546orffSa
928-428-7231

3965 E. F oothills Dr., Ste. E1
Sierra Vista, AZ 85635

520-458-7348

 d.y Blvaoadw2800 E. Br 

ucson, AZ 85716T
8940‑881‑520

3970 W. 24th St., Ste. 103
Yuma, AZ 85364

1-800-929-8194 4003-783-928 أو 

geAZ.orcyCar.Merwww 
 TTY/TDD 711( 1-800-624-3879(  أو  3000-263-602قمالر عىل األعضاء خدمات تتوفر

.مساء 6 حتى اصباح 7 الساعة من الجمعة، إىل االثنين من

http://www.MercyCareAZ.org
https://nacog.org/index.cfm
http://itcaonline.com/?page_id=793
http://www.AZCCRR.com
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 .مساء 6حتى  ا صباح 7الساعة  من الجمعة، إىل االثنين من 
  

              
 

   
               

                
  

  

    

  العسكرية   لألسر  Arizona   ائتالف
2929 N. Central Ave., Ste. 1550 

Phoenix, AZ 85012 
602-753-8802 

www.Arizonacoalition.org 

    Arizonaوالية   في   الصحية   الخدمات   ةدائر
150 N. 18th Ave., Ste. 310 

Phoenix, AZ 85007 
602 ‑542‑1025  أو   1-800-252-5942

 www.azdhs.gov/index.php
	
	

    Arizonaفي   الدوائية   المعلومات   كزمر
األسبوع   في  أيام   7 ساعة،   24 مدار   عىل  ومتاح  وسري  مجاني 

1-800-222-1222 
http://www.azpoison.com 

    Arizona بوالية   االقتصادي   األمن   ةإدار
 عن   اإلجابة  يمكنها  بوكالة  واالتصال  احتياجاتك  تحديد  في  مساعدتك   Arizona والية   في  االقتصادي  األمن  ة إلدار يمكن  
في جديد  هو  ما  كل  عن  اءة والقر ،  aide/MedicarMedic فوائد   عرض  مثل  األنشطة،  من  واسعة  بمجموعة  تباط االر .أسئلتك
 .هاوغير السكن   ات وخيار عاية،  الر لمقدمي   االحتضار  حلة مر في   عاية والر العمل   فرص  عن  والبحث  الصحية،  عاية الر مجال  

https://des.az.gov
	

 2722-600-877-1:البطالة ضد   التأمين 
  7587-432-855-1:الطبية أو   المالية،  أو  الغذائية،  المساعدة 

ADHS( Ariz(والية   في   الصحية   الخدمات   ةدائر ona   الطبيعية   للرضاعة   ساعة    24 مدار   عىل   الساخن   الخط  
1-800-833-4642 

https://azdhs.gov/prevention/nutrition-physical-activity/breastfeeding/index.php#mom-home 

    Arizona 101 في   اإلعاقة   ذوي   ايامز
 الصحية  ايا  والمز الصحي   التأمين  عن  ومعلومات  أدوات  تقدم  نت اإلنتر عبر   ايا للمز تخطيط   أداة   Disability Benefits عد  ت

 .والتوظيف
 1‑866‑304‑WORK )9675( 

 www.az.db101.org 

ُ

ARIZONA@WORK 
عنللباحثين  المحلي، المستوى وعىل الوالية مستوى عىل العاملة للقوى شاملة الحلو  ARIZONA@WORKتوفر 

 .والموظفونعمل  
ً

https://arizonaatwork.com
	
	

)VR( المهني التأهيل إعادة نامجبر
الخدمات من متنوعة مجموعة  VRنامج  بريوفر   .المهنيالتأهيل  إعادة نامج برArizona بوالية  االقتصادي األمن ة دائرتقدم  

اتبالمهارالموظفين  تزويد أو العمل لسوق الدخول أو للعمل االستعداد هدف لتحقيق ا سعياإلعاقة،  ذوي لألشخاص 

 .اجيدللعمل  الكافية 
TTY  1-855-475-8194   أو 1-800-563-1221 

https://des.az.gov/services/employment/rehabilitation-services/vocational-rehabilitation-vr 

 
 

ً

ً



ًً79 
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.مساء 6حتى  ا صباح 7الساعة  من الجمعة، إىل االثنين من 
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   )AZEIP(المبكر   للتدخل    Arizona نامجبر
 في التأخر   أو  اإلعاقة  ذوي  األطفال  أسر  يساعد  ،  Ay ‑ zip(نطق ُوي ،   Arizona )AZEIP والية   في  المبكر  التدخل  نامج بر يساعد  
 أو مساعدة   عىل  للحصول  .مالتعل عىل   الطبيعية  تهم قدر لتنمية   العمل  وبإمكانه  الدعم  م يقد .سنوات ثالث   عمر  حتي  النمو 
1أو 602 ‑586‑1841  قم الر عىل      Mercy Care RBHA بـ اتصل  ،  AZEIP د موار حول   المعلومات  من  لمزيد   ؛   5465‑564‑800‑

 )TTY/711(  منسق  إىل  التحدث  واطلب Mer cy Care RBHA AZEIP .

1789 W. Jefferson St., Mail Drop 2HP1 
Phoenix, AZ 85007 
602‑532‑9960 

www.azdes.gov/azeip 

    Arizonaفي   ةاألسر   صحة   اكةشر
 عن النظر   بغض    Arizonaلمواطني   في  للمرأة  والتعليم  الصحية  والخدمات  ة، األسر تنظيم   ا اليفيدر الممول   نامج البر هذا   وفر  ُي

 .منك بالقرب   المؤهل  الصحي  كز المر فة  لمعر نت  اإلنتر عىل   موقعنا  زوري  أو  بنا  اتصلي  .مقابلها الدفع   عىل  تهم قدر
602 ‑258‑5777 

www.arizonafamilyhealth.org 

    Arizonaوالية   في   ةالمبكر   عايةالر   نامجبر
www.azheadstart.org
	
	

 األطفال  سيحصل  .الروضة حلة  لمر االستعداد   عىل  المدرسة  سن  دون  األطفال  يساعد  مهم  نامج بر هو   ة المبكر عاية  الر
 عاية الر نامج  بر يقدم   .ا ًأيض صحية   ووجبات  خفيفة  وجبات  عىل  ة، المبكر عاية  الر نامج  بر في   المسجلين  المدرسة  سن  دون 
 تفضل   منطقتك،  في  ة المبكر عاية  الر نامج  بر موقع   لتحديد  .لك تكلفة   دون  من  ذلك  من  وأكثر  الخدمات  هذه  ة، المبكر
 www.azheadstart.org/head-start-programs.php  ة بزيار

www.azheadstart.org 
 602-262-4040 

    Apache  وCoconino و Navajo  وYavapaiمقاطعات

   NACOG(  Arizona(والية   شمال   حكومات   مجلس
121 E. Aspen  

Flagstaff, AZ 86001 
 928-774-9504 
nacog.org 

    Cochise  وGraham و Greenlee  وPima و Santa Cruzمقاطعات

Child Parent Centers, Inc. (CPC) 
602 E. 22nd St.   

Tucson, AZ 85713 
 520-882-0100 

childparentcenters.org 


أو Gilaمقاطعا	
	Pinal       


وGila (PGCCS)مقاطعتا   في   لألطفال   المجتمعية   الخدمات	
	 Pinal    
E. Cottonwood Ln., Ste. 2  1183 

Casa Grande, AZ 85122 
 888-723-7321  

pgccs.org 
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Yuma    مقاطعات 
La Paz و Mohave و 


 الغربية     Arizonaوالية   حكومات   مجلس
  )WACOG(
1235 S. Redondo Center Dr. 

Yuma, AZ 85365 
 928-782-1886 

wacog.com 

 

  

 
  

 :مع   تواصلMaricopa     مقاطعة   في   امجالبر   إىل   للوصول

    Westsideفي   ةالمبكر   للتربية   الكاثوليكية   الخيرية   الجمعية
7400 W. Olive, Ste. 10 

Peoria, AZ 85345 
 623-486-9868 

CatholicCharitiesAz.org 

 

  

 
  

Por La Causa    في   للشيكانو   اجد   ةالمبكر   عايةالر
1402 S. Central Ave. 

Phoenix, AZ 85004 
602-716-0156 

cplc.org 

ً  
 

 
  

Arizona    أطفال   ماتأز   كزمر
 402 N. 24th St. 

Phoenix, AZ 85008 
602-273-7363 
childcrisis.org 

 

 
 

  
  

    Phoenixمدينة   في   التعليم   قسم
200 W . Washington, 17th Floor 

Phoenix, AZ 85003 
 602-262-4040 

https://www.phoenix.gov/humanservices 

 
 

  
  

 المبكر   التعليم   قسم-    Maricopaمقاطعة   في   اإلنسانية   الخدمات
 234 N. Central Ave. 

Phoenix, AZ 85004 
 602-372-3700 

www.maricopa.gov/619/Early-Education 

 

 
 

  
  

Southwest    في   البشرية   للتنمية   ةالمبكر   عايةالر
2850 N. 24th St.   

Phoenix, AZ 85008 
 602-266-5976 

swhd.org 
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والطفل   ةلألسر     Urban Strategiesأكاديمية
1918 W. Van Buren St., Bldg. G 

Phoenix, AZ 85009 
 602-718-1720 

www.urbanstrategies.us 


 

 
  

المدرسية     Alhambraمنطقة   في   ةالمبكر   عايةالر
4510 N. 37th A ve.  

Phoenix, AZ 85019 
 602-246-5155 

alhambraesd.org 

 
 

  
  

الطفل   لتنمية Booker T. Washington    كزمر
1519 E. Adams 

Phoenix, AZ 85034 
 602-252-4743 
btwchild.org 

 
 

 
  

    Deer Valleyفي   ةالمبكر   عايةالر
20402 North 15th A ve.  

Phoenix, AZ 85027 
 623-445-4991 
dvusd.org 

 
 

  
  

    Fowlerفي   ةالمبكر   عايةالر
6250 W. Durango 

Phoenix, AZ 85043 
 623-474-7260 

fesd.org 

 

 
 

 
  

الكبرى     Phoenixمدينة   في   ةالمبكر   عايةللر   الحضري   االتحاد
 1402 S. 7th Ave. 

Phoenix, AZ 85007 
 602-276-9305 
gphxul.org 

 

 
 

  
  

المدرسية Roosevelt    منطقة   في   ةالمبكر   عايةالر
6218 S. 7th St.   

Phoenix, AZ 85042 
 602-232-4919 
rsd.k12.az.us 

 
 

 
  

االبتدائية     Washingtonمدرسة   منطقة
1502 W . Mountain View Rd.  

Phoenix, AZ 85021 
 602-347-2206 
wesdschools.org 
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 :الموسمية   امجوالبر   ةالهجر   امجبر   بخدمات   لالتصال

Por La Causa    في   للشيكانو   ةالمبكر   الطفولة   تنمية
1242 E. Washington St., Ste. 200 

Phoenix, AZ 85034 
 602-307-5818 

cplc.org 

OAR( Ariz(في   األفيون   إلدمان   واإلحالة   المساعدة   خط ona   
 أيام   7و   اليوم  في  ساعة   24مدار   عىل  واإلحاالت  دوالموار األفيونية   المواد  حول  نصائح  والسري  المجاني  الساخن  الخط  يقدم
Arizona and Banner   والسموم   األدوية  معلومات  اكزمر في   محليين  طبيين  اءبخبر مزود   الساخن  الخط  هذا .األسبوع في  

Poison & Drug Information  األفيونية المواد   حول  القيمة  المعلومات  مقدمي  أو  ةاألسر اد أفر أو   للمرضى  يقدمون  الذين. 
1-888-688-4222 

https://www.azdhs.gov/oarline 


    Arizonaوالية   في   الوالدة   بعد   ما   ةبفتر   الخاص     Warm Lineخط
 ةبفتر تبطة المر األخرى   اجالمز ابات واضطر الوالدة   بعد  ما  وقلق  الوالدة  بعد  ما  اكتئاب“مع   تتعامل  التي  لألسر  الدعم  يقدم
 .الوالدة بعد   ما  ةفتر مع   تتعامل  التي  لألسر  مفيد  وهو  ان،األقر ودعم   للتطوع،  ساخن  خط  هو  هذا  إن .الوالدة بعد   وما  الحمل 
   1-800-944-4773إىل   ةقصير نصية   رسالة  أرسل  أو  اتصل

www.psiarizona.org
	
	

Arizona    والية   في   االنتحار   من   الوقاية   تحالف
4612 N. 12th St, Phoenix Az 85014 

602-248-8336 

1500-784-480  مرق عىل  EMPACT   بمؤسسة  االتصال  فيرجى  ، onaAriz والية   داخل  فورية  مساعدة  إىل  بحاجة  كنت  إذا  
  


5229-205-866أو   
  .
TEEN-248-602 )8336(قمالر عىل  eline    een LifTبشبكة االتصال  اهقينللمر يمكن   
)8336( أو     
  1-800-248-TEEN

www.azspc.org
	
	

    AZ روابط
  ADRC( Ariz ona( والية في   واإلعاقة  بالمسنين  الخاصة  المصادر  لوكالة  نت،اإلنتر شبكة   عىل  إلكتروني  موقع  هو  ، AZروابط 
 .والخدمات د الموار إيجاد   عىل  العائلة،  ادوأفر الخدمات   موفري  عجز،  لديهم  الذين  اداألفر المسنين،   تساعد  ، AZ روابط

 www.AzLinks.gov

		

  
  

 المنسق   الدخول   وصول   نقاط
 دةالمشر والعائالت   اداألفر لربط  (HUD)األمريكية   الحضرية  والتنمية  اإلسكان  ةاروز تفرضها   عملية  هو  المنسق  الدخول 
 اجهموإدر وتقييمهم،   العائالت،  أو  اداألفر توزيع   يمكن  أدناه،  المحدد  الموقع  في .الخدمات د وموار المجتمعي   اإلسكان  مع 
 تختلف قد   أنه  الحظ .والتوافر األولوية   عىل  بناء المجتمعية   اإلسكان  دموار إىل   المحتملة  اإلحالة  قائمة  ضمن  من  واحد  عىل 

 .الوصول منطقة   مع  يتناسب  بما  دوالموار العمليات  
ً

 GILA     مقاطعة

  
  

    Gilaمقاطعة   في   المعني   المجتمعي   العمل   نامجبر
https://www.gilacountyaz.gov
	
	

928-425-7631 
 5515 S. Apache Avenue, Suite 200, Globe, AZ 85501 

 514 S. Beeline Hwy., Payson, AZ 85541 
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   Maricopa		مقاطعة



للعازبين)  اإلنسانية   للخدمات Brian Garcia    االستقبال   كزمر 
 )
 602-229-5155 

206 S. 12th Ave., Phoenix, AZ 85007 

 

  
  

  24-18( العمر)  الشباب   دموار
 602-271-9904 

215 E University Dr. Tempe, AZ 85281 

 
 
  

 (فقط   للعائالت)  العائالت   إيواء   كزمر
 602-595-8700 

3307 E. Van Buren St., #108 Phoenix, AZ 85008 

 
 
  

  المحاربين   لقدامى)CRRC(  واإلحالة   المجتمعية   دالموار   كزمر
 602-248-6040 

1500 East Thomas Rd., Ste. 106 Phoenix, AZ 85014 


 
  


Pima     مقاطعة 

Sonora House 
520-624-5518 

1367 W Miracle Mile, Tucson, AZ 85705 

 Salvation Army 
 520-622-5411 

1002 N. Main Avenue, Tucson, AZ 85705 

 )HIP( المتنقل   دالتشر   من   والحد   التدخل   كزمر-    Primaveraمؤسسة
520-308-3079 

702 S. 6th Ave. Tucson, AZ 85701 

  
  

  
  

 
 
  

 ناأسر   خدمات
 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 
520-546-0122 

4501 E. 5th Street 
Tucson, AZ 85711 
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    Pinal مقاطعة

 المجتمعي   للعمل   البشرية   دالموار   وكالة
520-466 ‐1112 

109 N Sunshine Blvd., Eloy, AZ 85131 

 

  
  

ّ

   )NCHP(الوطني   المجتمع   صحة   كاءشر
520-876 ‐0699 


 
 
 

CG Helps    كزمر
520-483-0010 

350 E. 6th St., Casa Grande, AZ 85122 

 
 
  

    Dump the Drugsتطبيق
https://azdhs.gov/gis/dump-the-drugs-az
	
	

 1025-542-602:واإلعالمية العامة   المعلومات 
 التطبيق  هذا  يعرض  .فيها غوب  المر غير   أو  المستخدمة  غير  الطبية  العقاقير  من  للتخلص  القمامة  صندوق  مواقع  عن  ابحث 
 .إليهم األقرب   الموقع  إىل  االتجاهات  لتلقي  عنوانه  إدخال  من  المستخدم  نويمك ona  Arizوالية   في  التوصيل  مواقع  جميع 

 الطوارئ   حاالت   في   المأوى
  الطوارئ   حاالت  في  مأوى  عىل  للحصول  Arizona   والية  في   211 بـ   االتصال  الرجاء 
2-1-1 

https://211arizona.org/ 

    Healthy Families نامجبر
 .أخرى وأمور   وسالمته  والتغذية  الطفل  نمو  يخص  فيما  ويساعدهن  صحي  بحمل  يتمتعن  بأن  األمهات  نامج البر هذا   يساعد 
 تكون   قد  مخاوف  أي  في  والمساعدة  لها  معلومات  إلعطاء  الحامل  المرأة  منزل  إىل  سيذهب  محلي،  صحة  موظف  وهناك 
 !سنوات   2عمر   الطفل  بلوغ  لغاية  يستمر  أن  ويمكن  الحمل  بداية  من  نامج البر هذا   يبدأ  .لديها

https://strongfamiliesaz.com/program/healthy-families-arizona
	
	

  ليةالمنز   ةالزيار   دموار

Strong Families AZ 
 أطفال  تربية  في  العائالت  تساعد  التي  المجانية  لية المنز ات  الزيار امج  بر من   شبكة  عن  ة عبار  Strong Families AZ إن  

 سن  منذ  أطفال  لديها  التي  واألسر  الحامل  المرأة  عىل  امج البر كز  وتر .والحياة المدرسة   في  للنجاح  استعداد  وعىل  أصحاء 
 .سنوات   5حتى   الوالدة 

https://strongfamiliesaz.com 


 




 :التسجيل كيفية  

 

منطقتك في   ة المتوفر المجانية   لية المنز ة  الزيار امج  بر فة  لمعر بك   الخاص  البريدي  مز الر أدخل   1.  
.

 

 ممثلي  أحد   بك  وسيتصل  معلوماتك  امأل  ثم  الشاشة،  يمين  أعىل  في  ”بنا اتصل  “التبويب   عالمة  عىل  انقر   2. 



نامجالبر 
 .

Arizona Health Start 
 أن  المهم   فمن  تحديات،  تواجه  ا أم أو   حامال  ِكنت إذا   )2(. عامين من   أقل  ه عمر طفل   لديهن  الالتي  أو  الحوامل  للنساء  

 معك  التواصل  المنزل  زوار  يستطيع  .للمساعدة   Arizona Health Startيتوفر  .مساعدتك ما   لشخص  يمكن  أنه  في تعر
 في   والمساعدة  األبوية  عاية الر د  وموار والتعليم   الصحية  عاية الر توفر   التي  المجتمعية  المنظمات  من  متنوعة  مجموعة  مع 
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 تحتاج   التي  د الموار عىل   الحصول  في  مساعدتك  من  نتمكن  حتى  تك، وأسر أنت   عليك  ف سنتعر .األخرى امج  البر تطبيق  
 .تكأسر مثل   ا تمام األسر   ساعدنا  ألننا  به،  تمر  ما  ا أيض نتفهم   نحن  .مجتمعك في   نعيش  ألننا  ثقافتك  نفهم  نحن  .إليها

https://strongfamiliesaz.com/program/arizona-health-start 
ًً


 

اجد   ةالمبكر   عايةالر
 عاية  الر نامج  وبر 5(  إىل   3عمر   من  لألوالد )ة  المبكر عاية  الر نامج  بر يشتمل   .سنوات   5من   أقل  أطفال  بها  التي  لألسر  

 والخدمات، امج  البر توصيل   ات خيار من   متنوعة  مجموعة  عىل  3(  إىل   0عمر   من  واألطفال  الحوامل  للنساء )ا جد ة  المبكر
 ا ًنهج نامج  بر كل   يتضمن  .العائلية األطفال   عاية ر دار   أو  ، (كزوالمر المنزل  )مجموعة   أو  المنزل،  أو  كز، المر في   ذلك  في  بما 
.الخامسة سن   حتى  الوالدة  سن  من  واألطفال  المنخفض  الدخل  ذوات  الحوامل  للنساء  الجودة  عالية  للخدمات  اديفر

 .الذاتي االكتفاء   لتحقيق  ة المبكر عاية  الر نامج  بر موظفي   من  والتوجيه  الدعم  األسر  تتلقى 
https://strongfamiliesaz.com/program/early-head-start
	 
	

ً

ً

ً

 

 

Family Spirit  
 المنزل ة  لزيار ا  ثقافي مصمم   تدخل  هو  amily Spirit  Fنامج  بر .سنوات   3سن   دون  أطفال  بها  التي  األصلية  األمريكية  لألسر  

 ة فتر من   األصليين  السكان  من  الشباب  واألمهات  اآلباء  لدعم  أساسية  اتيجية كإستر أصليين   أمريكيين  مساعدين  يقدمه 
 قبل  ما  سن  في  ألطفالهم  األمثل  التطور  لتحقيق  ات والمهار فة  المعر اآلباء   يكتسب  .الوالدة بعد   سنوات    3إىل   الحمل 
 .الذاتية والمساعدة   اللغة  وتعلم  العاطفية  واالجتماعية  فية والمعر الجسدية   المجاالت  عبر  المدرسة 

https://strongfamiliesaz.com/program/family-spirit-home-visiting-program  



ً


 

نامجبرHealthy Families Arizona    
 طلب  في   بأس  ال  أنه  في تعر أن   المهم  من  .هاقباإلر  ًطفال  ينجب   من  كل  يشعر  .أشهر   3من   أقل  رضع  بها  التي  لألسر  

األمهات يساعد   ا مجاني ona  amilies Arizy FHealthنامج  بر عد  وي .التحديات من   ا عدد تواجهي   كنت  إذا  خاصة المساعدة،  

 لبدء .المحدد وضعك   عىل  بناء بالخدمات   ويربطك  ”ليالمنز ائر  الز“عليك   ف سيتعر .آباء أفضل   يصبحوا  أن  عىل  واآلباء 
.فيها تقيم   التي  المنطقة  يخدمون  الذين  الخدمة  موفري  من  بأي  ة مباشر االتصال   رجى  ُي الخدمات،  

https://strongfamiliesaz.com/program/healthy-families-arizona 
	
	

كبير   لخطر   المعرضين   الوالدة   حديثي   ةفتر/الوالدة   حديثي   لألطفال   ةكزالمر   عايةالر   نامجبر
 نامج وبر /المخاطر عالية   الوالدة  حديثي  حول  ما  ة فتر نامج  بر .ةكزالمر العناية   في  الوالدة  حديثي  أطفال  لديها  التي  لألسر  

 من  للحد  مخصص  الخدمات  من  الوالية  مستوى  عىل  شامل  نظام  هو HRPP /NICP(  )الوالدة لحديثي   ة كزالمر العناية  
 المحيطة  عاية الر من   مستوى  أنسب  لضمان  ، onaAriz والية   ألسر  أمان  شبكة  نامج البر يوفر   .واألطفال األمهات   وفيات 
 .الطفل نمو   الحتياجات  والدعم  المبكر  التحديد  إىل  باإلضافة  بالوالدة 

https://strongfamiliesaz.com/program/high-risk-perinatal-programnewborn-intensive-care-program
	
	 

ةواألسر   الممرض   بين   اكةالشر
 الجدد األمهات   تواجه  أن  الطبيعي  من  .إرشادي بدليل   األطفال  يأتي  ال  .الحمل من   ا أسبوع   28من   أقل  رة م ألول   لألمهات  

 عن   ة عبار ship  artneramily Pse-FNurإن  .لمساعدتك هنا   ما  شخص  هناك  األوقات،  هذه  مثل  في  .والشكوك التحديات  
 عىل  طفلك  عاية ر يمكنك   كيف  ستتعلم  ات، الزيار خالل   من  .ليةمنز ممرضة   ة ائربز يربطك   مجتمعي  صحية  عاية ر نامج  بر

 .وجه أفضل  
https://strongfamiliesaz.com/program/nurse-family-partnership 
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    Phoenixوغرب   شمال   في /ةواألسر   الممرض   بين   اكةالشر
 2850 N. 24th St.   

 Phoenix, AZ 85008 
602-224-1740 
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    Phoenixشرق
4041 N. Central Ave, Suite 700 

Phoenix, AZ 85012 
602-224-1740 

    Phoenixجنوب
4041 N. Central Ave. 

Phoenix, AZ 85012 
602 ‑224-1740 

    Casa de los Niños في /ةواألسر   الممرض   بين   اكةالشر
1101 N. 4th Ave. 

 Tucson, AZ 85705 
520-881-0001 

Easter Seals Blake    مؤسسة /ةواألسر   الممرض   بين   اكةالشر
 3170 E. Ft. Lowell Rd. 

Tucson, AZ 85716 
520-795-4977 

Pimaمقاطعة   صحة   قسم /ةواألسر   الممرض   بين   اكةالشر
 3950 S. Country Club Rd.  

Tucson, AZ 85714 
520-724-7806 

  )Parents as Teachers(كمدرسون   آباء
 لديك الوالدين،   أحد  بصفتك  .ةكبير بإمكانيات   أطفالك  يتمتع  .سنوات   5من   أقل  طفل  لديهم  أو  مولودا  تنتظر  التي  لألسر  

 وقد  الحياة،  من  األوىل  القليلة  السنوات  في  يحدث  الدماغ  نمو  أغلب  أن  إىل  هذا  ويرجع  .األول المعلم   لتكون  فريدة  فرصة 
 ليون المنز نا  زوار لك   سيوفر  .بذلك القيام   كيفية      Parents as Teachersلك سيوضح  . اكبير ا  قفار تحدث   أن  بوسعك  يكون 
 في  وتساعد  طفلك  مع  أقوى  عالقة  ستطور  ، Parents as Teachers خالل   من  .طفلك نمو   حلة لمر المناسبة   د الموار

 .األكاديمي للنجاح   إعدادهم 
https://strongfamiliesaz.com/program/parents-as-teachers 
	
	

نامجبر    SafeCare
 في  تك  وأسر  ِأنت يدعمونك   ا عالي ا  تدريب والمدربين   فين المحتر المنزل   زوار  دع  سنوات   5 من   أقل  طفل  لديها  التي  لألسر  
 مقسمة  أسبوعية  ات زيار ستتلقى   الوطني،  المستوى  عىل  به  ف المعتر e eCarfSa نموذج   وباستخدام  .النجاح نحو   حلتك ر

 كيز، تر وحدة   أو  مجال  كل  في  .ليةالمنز والسالمة   والصحة  والطفل،  الوالدين  بين  التفاعل  :أساسية كيز  تر مجاالت   إىل 
 .التفاعلية الجلسات   من  متنوعة  مجموعة  خالل  من  وتقويها  اتك مهار ستبني  

https://strongfamiliesaz.com/program/safecare
	
	 

   إضافية   دموار- المنازل   ةلزيار   امجبر

الطبيعية   والرضاعة   للحمل   المساعدة   خطADHS    
 الحمل  ات اختبار حول   معلومات  وتقدم      )Arizona )ADHSوالية في  الصحية  الخدمات  ة إدار قبل   من  ها توفير يتم   

 الدولي   المجلس  من  المعتمد  الرضاعة  استشاري  قبل  من  المكالمات  عىل  د الر يتم   .التكلفة منخفضة   الخدمات  وموفري 
) IBCLC(للرضاعة  والحيل  النصائح  أو  الحليب،  وإمدادات  لألم،  الغذائي  والنظام  الطبيعية،  الرضاعة  فوائد  عىل  ف للتعر 
 .والطفل لألم   الناجحة  الطبيعية 

.1 -800-833-4642 :األسبوع في   أيام   7 ساعة،   24 مدار   عىل  متاح  
https://www.azdhs.gov/prevention/nutrition-physical-activity/breastfeeding  
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سنوات     5حتى   الوالدة   سن   من   لألطفال   مساعدة   خط

 عن  مخاوف  أو  أسئلة  لديهم  الذين  المنتظرين  والوالدين    Arizonaعائالت   أطفال  لكل  ومتاحة  مجانية  الخدمة  هذه  
 الطفولة أخصائي   مع  للتحدث  االتصال  رجى  ُي .المدرسة قبل   ما  حلة مر في   هم  من  أو  المشي  حديثي  أو  الرضع  أطفالهم 
 بريد رك  ت ا  أيض يمكنك   .مساء   8الساعة   حتى  اصباح   8الساعة   من  الجمعة  إىل  االثنين  يوم  من  الخدمة  في  ة، المبكر
 .وقت أي   في  نت اإلنتر عبر   سؤالك  إرسال  أو  صوتي 

1-877-705-KIDS  
https://www.swhd.org/programs/health-and-development/birth-to-five-helpline  

بدء   ذي   بادئ 
 األطفال  رياض  في  للنجاح  االستعداد  عىل  واليتنا  في  الصغار  األطفال  لمساعدة  والمجتمعات  العائالت  مع  اكة الشر 

 .بعدها وما  
  7234-803-877-1أو    602-771-5100

https://www.firstthingsfirst.org
	 
	

العنيد   الطفل

 يشعرون  الذين  لآلباء  الدعم  ويقدم  الخامسة  سن  حتى  الوالدة  من  المساعدة  خط  مكونات  أحد     Fussy Baby نامجبر يعد   
 الطرق  من  المزيد  إليجاد  معك  أطبائنا  سيعمل  .العمر من   األوىل  السنة  خالل  سلوكهم  أو  أطفالهم  اج مز بشأن   بالقلق 
 ة زيار .كوالد المهم   ك دور في   دعمك  مع  التوتر  لتقليل  ا ًرقط  ا  أيض سنقدم   .به واالستمتاع   به  والعناية  طفلك  لتهدئة 

 .فقط   Maricopaمقاطعة   في  الحاجة  دعت  إن  للمنزل  إضافية  (اتزيار)
1-877-705-KIDS  

https://www.swhd.org/programs/health-and-development/fussy-baby  

حضانةHushabye    
 من   بداية - واألطفال ة  األسر اد  وأفر لألمهات   يمكن  حيث  وشاملة  آمنة  مساحة   Hushabye Nursery  نامج بر يوفر   

 في   الممكنة  النتائج  أفضل  طفل  لكل  يوفر  الذي  العالجي  والدعم  المتكاملة  عاية الر تلقي  - الطفولة وحتى   الحمل  ة فتر
 وعالجات  الداخليين  للمرضى  الحضانة  وخدمات  وبعدها،  الوالدة  قبل  ما  دعم  مجموعات  امج البر وستشمل   .الحياة

 .الخارجية العيادات  
  7500-628-480 إىل   ة قصير نصية   رسالة  أرسل  أو  اتصل  

https://www.hushabyenursery.org
	
	 

تعافي   اكزمر    CHEEERS
CHEEERS Recovery Center    صحية   تحديات  من  يعانون  الذين  البالغين  تخدم  ربحية  غير  مجتمعية  خدمة  وكالة  هي 

 مختصي  قبل  من  دي، الفر والدعم   واألحداث  والمجموعات  الدروس  خالل  من  التعافي  دعم  خدمات  يقدمون  .سلوكية
 .والتوظيف والتثقيف   التمكين  هو  األساسي  هم كيزتر .الوالية من   المعتمدين  CHEEERS   ان األقر دعم  

602-246-7607   
https://www.cheeers.org/  

Jacob’s Hope  
 Jacob’s Hope   قبل   ات المخدر تعاطي   نتيجة  االنسحاب  اض أعر من   يعانون  الذين  الوالدة  حديثي  لألطفال  عيادة  هي 

 .للخروج جاهزين   يصبحوا  حتى  بالمنزل  شبيهة  بيئة  في  األطفال  بهؤالء  بهم  الخاص  الطبية  عاية الر فق  مر يعتني   .الوالدة
480-398-7373   

https://jacobshopeaz.org/   

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

 Lead Safe Phoenix Partnership مقاطعة في Maricopa
:Lead Safe Phoenix نامجبر في المسجلة للعائالت التالية الخدمات يقدم 

ليةالمنز ةالزيار

العمر من( 6 )السادسة تحت لألطفال القانونية الدم فحوصات 	

المنزل في األطفال وسالمة صحة لتعزيز للمنزل البيئي التقييم 	

الرصاص تسمم من للوقاية تعليم 	

المجتمع دموار إىل وإحالة تحليل	 

والتواصل المجتمعي التثقيف
602-525-3162

https://www.maricopa.gov/1853/Lead-Poisoning-Prevention 
 النساء )المستهدفة السكانية الفئات إىل بالرصاص التسمم من والوقاية الرصاص مخاطر بشأن التعليم 	

 عىل للحصول المؤهلة البريدية موزالر ضمن( السادسة سن دون أطفال لديها التي واألسر الحوامل
Lead Safe Phoenix

 Lead Safe Phoenixفي البريدية موزالر نطاق ضمن والعاملين المنازل اتبزيار القائمين للموظفين تعليم 	

األطفال صحة عيادة 
150 N. 18th Ave. 

Phoenix AZ 85007 
602-542-1025

نامجبرParents Partners Plus 
 مستقبل في ممكنة فرصة أفضل طفلك منح في للمساعدة اسخةور وموثوقة ربحية غير دعوة منظمات مع اكاتشر 

 بعد ما اكتئاب مقاومة أو الطبيعية بالرضاعة يتعلق فيما احتياجات أو مخاوف أو أسئلة لديك كانت إذا. وصحي سعيد
. الهامة دبالموار توصيلك لممثلينا يمكن فإنه كوالد، الحياة إىل االنتقال أو األطفال تربية أو الوالدة

لإلحالة opaMaric مقاطعة دمور

602-633-0732
https://parentpartnersplus.com

الوالدة بعد ما لدعم الدولية المؤسسة
 يعانين الالتي أولئك لمساعدة مكرسة العالم في ائدةر ربحية غير منظمة هي)PSI(   الوالدة بعد ما لدعم الدولية المؤسسة 

 ةالفتر في اجالمز اباتباضطر والتوعية والتثقيف والوقاية العالج PSI تعزز. بالوالدة المحيطة ةالفتر في اجالمز اباتاضطر
.الدعم وأنظمة هنوأسر األمهات في تؤثر والتي ،(PMD) بالوالدة المحيطة

( اإلسبانية اللغة )أو ،(اإلنجليزية اللغة) 4773-944-800-1 األسبوع في أيام 7 ا،يومي ساعة 24 متاح: PSI مساعدة خط 
971-203-7773 .

 المتحدة الواليات في مكان أي من 741741 إىل نصية رسالة في  HOMEكلمة أرسل الوطني ماتاألز خط 
. وقت أي وفي األمريكية

https://www.postpartum.net/get-help

نامجبر Power Me A2Z 
 صحي، مناعة وجهاز قوية، وأظافر المع، بشعر والتمتع واألسنان، العظام لتقوية للفتيات مجانية فيتامينات يوفر 

 الحصول يمكن لم إذا غذائي عنصر كل من يكفي ما ايومي الفيتامينات تناول يوفر. الدم بفقر اإلصابة من والوقاية
 اإلصابة مخاطر تقليل خالل من المرأة لصحة اأيض مهمة الجيدة الفيتامينات عدت. يوم كل تناوله يتم ما خالل من عليه
 إلنجاب مستعدة تكونين عندما الخلقية العيوب بعض من والوقاية ةالذاكر وفقدان القولون طانوسر القلب اضبأمر

.اعام  18سن فوق Arizona لنساء( ADHS )أريزونا والية في الصحية الخدمات ةدائر من ةموفر. األطفال
https://www.powermea2z.org 
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من االثنين إىل الجمعة، من الساعة 7 صباحًا حتى 6 مساًء.

 Southwest البشرية للتنمية
 يمكنك أم أفضل تصبحي أن في لمساعدتك األوىل الخمس السنوات وحتى الحمل ةفتر منذ العائالت يناسب 

.تكونيها أن
602-266-5976 

https://www.swhd.org/programs/health-and-development/healthy-families 

نامجبر WIC نتاإلنتر عبر
 ستحضرين ،WIC مع ليالمنز الموعد وخالل. لهممناز من WIC مع مواعيدهم بعض حضور بخيار اآلن العائالت تتمتع 

 عن النصائح كةلمشار الفيديو عبر دشةللدر إلكتروني موقع باستخدام عايةالر مقدمي أو اآلخرين واألمهات اآلباء جلسات
.كةللمشار ابكامير عادي كمبيوتر أو لوحي كمبيوتر أو ذكي هاتف هو إليه تحتاجين ما فكل. الطبيعية الرضاعة أو التغذية
602-506-9333 

https://www.maricopa.gov/1491/Women-Infants-Children-WIC 



عايةالر لمقدمي معلومات
HELP-264-602: ساعة 24 متاح السن لكبار المساعدة خط  )4357(

(MIKID )اعقلي ضطربونالم األطفال
. سلوكية مشاكل يعانون شباب وبالغين وشباب األطفال لديها التي Arizona في للعائالت والمساعدة الدعم  MIKIDتوفر
 الدعم، ومجموعات د،الموار إىل واإلحاالت لآلباء، نتاإلنتر إىل والوصول األطفال، قضايا حول معلومات  MIKIDيقدم

 من المتطوعين والموجهين المنزل، خارج التنسيب في لألطفال الميالد وأعياد العطالت ودعم التربويين، والمتحدثين
.الوالدين إىل الوالدين

www.mikid.org

810 Gems tone #3
Bullhead City, AZ 86442

928-704-9111

901 E. Cottonwood Ln.
Casa Grande, AZ 85122

520-509-6669

2615 E. Be verly Ave. 
Kingman, AZ 86409

928-753-4354

1777 N. Fr ank Reed Rd. 
Nogales, AZ 85621

520-377-2122

 925 E. Bilby Rd.
Tucson, AZ 85706

520-882-0142

2891 S. Pacific Ave.
Yuma, AZ 85365

928-344-1983

1939 Frontage Rd, Ste. C
Sierra Vista, AZ 85635

602-253-1240

(العقلية اضلألمر الوطني التحالف ) NAMI Arizonaنامجبر
 والخدمات للعالج واإلحاالت العقلية اضاألمر حول معلومات عىل للحصول مساعدة خط  NAMI Arizonaيمتلك

 والية أنحاء جميع في المحلي والمستهلك ةلألسر الذاتية المساعدة مجموعات حول معلومات عن فضال المجتمعية،
onaAriz .تقدمNAMI Arizona  األعمار كافة من العقلي بالمرض المتأثرين لألشخاص والمناشدة والتعليم العاطفي الدعم .

480-994-4407
www.namiarizona.org

االنتحار من للحد القومي الساخن الخط
.عاطفية ضائقة أو انتحارية مةأز يعاني شخص ألي ساعة 24 مدار عىل تاحم مجاني ساخن خط
1 أو 988 مرق عىل اتصل ‑800‑273‑8255

www.suicidepreventionlifeline.org
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 المحاربين لقدامى القومي ماتاألز خط
1-800-273-8255، 1 الخيار

www.veteranscrisisline.net

(اسابق التموين بطاقات نامجبر )الغذائية المساعدة
Arizona. والية في التغذية نقص من ووقايتهم األسر لدعم

 des.az.gov/na
1-855-432-7587

بالسموم التحكم
.إيقاظه يمكن ال أو التنفس في صعوبة من يعاني كان أو بنوبة أصيب أو أحدهم انهار إذا الفور عىل911  قمبر اتصل

:األسبوع في أيام 7 ساعة، 24 مدار عىل تكلفة دون سري بشكل والفورية اءالخبر ةمشور عىل للحصول
1-800-222-1222

 ا،سام يكون قد اشيئ استنشقت أو ابتلعت أو األدوية، من الكثير تناولت إذا نتاإلنتر عبر المساعدة عىل احصل 
.دواء عن معلومات توفير أو دواء، حبة تحديد في وساعد جلدك، أو عينك عىل منتج برش قمت أو

https://triage.webpoisoncontrol.org/#/exclusions
/https://www.poison.org

الخاصة االحتياجات ذوي األطفال تربية نامجبر
www.raisingspecialkids.org

 من ا،عام 26 سن إىل الوالدة من اإلعاقات، من كاملة مجموعة يعانون الذين األطفال حياة لتحسين خاصة أطفال تربية توجد
.أطفالهم عن فعالين مدافعين األسر تصبح حتى ديةالفر والمساعدة والمعلومات والتدريب الدعم توفير خالل

Phoenix - 602-242-4366 3007-237-800-1 وأ
Southern Arizona - Tucson 520-441-4007

Southern Arizona - Yuma 928-444-8803

Teen Lifeline( اهقينللمر الحياة خط)
 اهقينللمر الحياتية اتالمهار تنمية تدريب. ايومي مساء 9 إىل 3 الساعة من االنتحار حول اناألقر ةالستشار الساخن الخط

.التدريب وفرص والوقاية والتثقيف التوعية مواد إتاحة. انأقر مستشارين يصبحوا بأن المهتمين
‑‑أو 1-800-248-8336  602 248 8336

www.teenlifeline.org

 Arizonaوالية شباب اكةشر
 أو اعام 21 همأعمار تبلغ الذين واألمهات واآلباء الحوامل اهقاتللمر الداعمة والخدمات الصحي التثقيف  Out Rightتقدم
. المالي وضعهم عن النظر بغض ، أقل

 https://azyp.org/program/starting-out-right/
1-877-882-2881

: اجنسي للمتحولين الحياة خط
اجنسي المتحولين من العاملين جميع فيه يكون اناألقر لدعم ماتلألز ساخن خط هو

 1-877-565-8860
 www.translifeline.org

 Be Connected: خط/المحاربين قدامى ماتأز خط
(يدعمونهم الذين وألولئك )القدامى المحاربين دموار

1-866-429-8387 4AZ-866-1 أو  -VETS

http://www.MercyCareAZ.org
http://des.az.gov/na
http://www.veteranscrisisline.net
https://triage.webpoisoncontrol.org/#/exclusions
https://www.poison.org
http://www.raisingspecialkids.org
http://www.teenlifeline.org
https://azyp.org/program/starting-out-right/
http://www.translifeline.org
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المهني التأهيل إعادة نامجبر
. الوظيفية أهدافهم تحقيق عىل اإلعاقة ذوي األشخاص لمساعدة ودعم خدمات المهني التأهيل إعادة نامجبر يقدم

https://des.az.gov/vr

 )WIC(واألطفال والرضع النساء نامجبر
 ستحضرين ، WICمع ليالمنز الموعد وخالل. لهممناز من  WICمع مواعيدهم بعض حضور بخيار اآلن العائالت تتمتع

 عن النصائح كةلمشار الفيديو عبر دشةللدر إلكتروني موقع باستخدام عايةالر مقدمي أو اآلخرين واألمهات اآلباء جلسات
.كةللمشار ابكامير عادي كمبيوتر أو لوحي كمبيوتر أو ذكي هاتف هو إليه تحتاجين ما فكل. الطبيعية الرضاعة أو التغذية

9333-506-602  5942-252-800-1أو
https://www.maricopa.gov/1491/Women-Infants-Children-WIC

 المجانية اللقاحات/التطعيم عيادات
 إىل الذهاب ويمكنك. التطعيمات عىل للحصول األولية عايةالر مقدم لرؤية طفلك إحضار من تتمكن ال قد األحيان بعض في

(المقاطعة اسم حسب مدرج. )طفلك تطعيمات عىل للحصول التالية العيادات

      APACHE           AP ACHE

 عيادة - المقاطعة شمال في الصحية عايةالر
Round Valley

928-333-0127 

http://www.northcountryhealthcare.org

 عيادة - المقاطعة شمال في الصحية عايةالر
Saint John

928-337-3705 

http://www.northcountryhealthcare.org

Saint John اللقاحات عيادة
928-333-2415 x6509 

https://www.co.apache.az.us/health/clinical-services/

Springerville اللقاحات عيادة
928-333-2415 x6509 

https://www.co.apache.az.us/health/clinical-services/

               COCHISECOCHISE   

المتميز األطفال لطب Chiricahua كزمر
520-364-5437 

http://www.cchci.org

 Chiricahua Sierra Vistaاألطفال طب عيادة
520-459-0203 

http://www.cchci.org

ONINOCOCONINO             

 Coconino مقاطعة في اللقاحات عيادة 
-679-7222 928

http://www.coconino.az.gov/health

 الطبي Lake Powel كزمر
-645-8123 928

http://www.canyonlandschc.org

األسرية والعافية للصحة  NACAكزمر
928-773-1245 

http://www.nacainc.org

 عيادة - المقاطعة شمال في الصحية عايةالر
ffatFlags 4 الشارع

928-522-9400 

http://www.northcountryhealthcare.org

 عيادة - المقاطعة شمال في الصحية عايةالر
evsity Aerff UnivatFlags

928-522-1300 

http://www.northcountryhealthcare.org

 عيادة - المقاطعة شمال في الصحية عايةالر
onyand CanGr

928-638-2551 

http://www.northcountryhealthcare.org

Williams عيادة - المقاطعة شمال في الصحية عايةالر
928-635-4441 

http://www.northcountryhealthcare.org

OCC

http://www.MercyCareAZ.org
http://www.northcountryhealthcare.org
http://www.northcountryhealthcare.org
https://www.co.apache.az.us/health/clinical-services/
https://www.co.apache.az.us/health/clinical-services/
http://www.cchci.org
http://www.cchci.org
http://www.coconino.az.gov/health
http://www.canyonlandschc.org
http://www.nacainc.org
http://www.northcountryhealthcare.org
http://www.northcountryhealthcare.org
http://www.northcountryhealthcare.org
http://www.northcountryhealthcare.org
https://www.maricopa.gov/1491/Women-Infants-Children-WIC
https://des.az.gov/vr
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                  GILAGILA   

Globe - الصحية عايةالر Canyonlands 
928-402-0491 

http://www.canyonlandschc.org

Globe - مقاطعة في العامة الصحة خدمات قسم Gila 
928-425-3189 x8811

https://www.gilacountyaz.gov/government/health_ 
and_emergency_services/health_services/index.php

Payson -  مقاطعة في العامة الصحة خدمات قسم Gila
928-474-1210

https://www.gilacountyaz.gov/government/health_ 
and_emergency_services/health_services/index.php

 Paysonعيادة - المقاطعة شمال في الصحية عايةالر
928-468-8610 

http://www.northcountryhealthcare.org

              GRAHAMGRAHAM    

Safford - الصحية عايةالر Canyonlands 
 928-428-1500

http://www.canyonlandschc.org

 Graham مقاطعة في العامة الصحة قسم
الصحية الخدمات

928-428-1962 

http://www.graham.az.gov/254/health

              GREENLEEGREENLEE    

 Clifton - Canyonlandsالصحية عايةالر
 928-865-2500

http://www.canyonlandschc.org

Duncan - الصحية عايةالر Canyonlands 
928-359-1380 

http://www.canyonlandschc.org

 مقاطعة في المجتمعي والتمريض العامة الصحة
Clifton -  Greenlee

 928-865-2601
http://www.co.greenlee.az.us

 مقاطعة في المجتمعي والتمريض العامة الصحة
Parker -  Greenlee

 928-359-2866
http://www.co.greenlee.az.us

                  AZAZLA PLA P

 La Pazمقاطعة في الصحة قسم
928-669-1100 

http://www.lpchd.com

    MARICOPA     MARIC OPA    

Chandler  كزبمر المجتمعية للصحة اللقاحات عيادة
الطبي اإلقليمي

480-728-2004 

http://www.dignityhealth.org/arizona/locations/ 
chandlerregional/about-us/immunization-clinics

 Mesa شرق عيادة
 602-506-2660 

http://www.maricopa.gov/3849/public-health

 Mesa مدينة في اللقاحات عيادة
602-506-2660 

http://www.maricopa.gov/3849/public-health

 NHW المجتمعي الصحي كزالمر
602-279-5351

http://nativehealthphoenix.org

 Roosevelt لقاحات عيادة
 602-506-8815

http://www.maricopa.gov/3849/public-health

 الغربية اللقاحات عيادة 
602-506-5888 

http://www.maricopa.gov/3849/public-health

            MOHAMOHA VEVE    

 Beaver Dam - Canyonlandsالصحية عايةالر
928-347-5971 

http://www.canyonlandschc.org

 عيادة - المقاطعة شمال في الصحية عايةالر
Bullhead City
 928-704- 1221

http://www.northcountryhealthcare.org

 Kingmanعيادة - المقاطعة شمال في الصحية عايةالر
928-753-1177

http://www.northcountryhealthcare.org

http://www.MercyCareAZ.org
http://www.canyonlandschc.org
https://www.gilacountyaz.gov/government/health_and_emergency_services/health_services/index.php
https://www.gilacountyaz.gov/government/health_and_emergency_services/health_services/index.php
http://www.northcountryhealthcare.org
http://www.canyonlandschc.org
http://www.graham.az.gov/254/health
http://www.canyonlandschc.org
http://www.canyonlandschc.org
http://www.co.greenlee.az.us
http://www.co.greenlee.az.us
http://www.lpchd.com
http://www.dignityhealth.org/arizona/locations/chandlerregional/about-us/immunization-clinics
http://www.maricopa.gov/3849/public-health
http://www.maricopa.gov/3849/public-health
http://nativehealthphoenix.org
http://www.maricopa.gov/3849/public-health
http://www.maricopa.gov/3849/public-health
http://www.canyonlandschc.org
http://www.northcountryhealthcare.org
http://www.northcountryhealthcare.org


 
          

          

   
 

   
 

    
 

      
 

      
 

     

  
 

 

      
 

     
  
 

        
 

 

    
 

      
 

 مدينة  عيادة- المقاطعة  شمال  في  الصحية  عايةالر
Lake Havasu 

928-854-1800  

http://www.northcountryhealthcare.org 

NANA VVAA JO JO    

-Chilchinbeto الصحية  عايةالر Canyonlands  
928-697-8154 
 

http://www.canyonlandschc.org 

   Holbrookاللقاحات  عيادة
928-524-4750 
 

http://www.navajocountyaz.gov/departments/  
public-health-services 

   Holbrookعيادة- المقاطعة  شمال  في  الصحية  عايةالر
928-524-2851 

http://www.northcountryhealthcare.org 

 عيادة- المقاطعة  شمال  في  الصحية  عايةالر
Show Low 

928-537-4300  

http://www.northcountryhealthcare.org
	

   Winslowعيادة-المقاطعة  شمال  في  الصحية  عايةالر
928-289-2000  

http://www.northcountryhealthcare.org 

  Show Lowاللقاحات  عيادة 
928-532-6050
  

http://www.navajocountyaz.gov/Departments/  
Public-Health-Services 

   Taylor/Snowflakeفي  اللقاحات  عيادة
928-532-6050  

http://www.navajocountyaz.gov/departments  
/public-health-services 

  PIMAPIMA   

 ةلألسر  الطبي Continental   كزمر
520-407-5900 


http://www.uchcaz.org

 األطفال  لطبContinental    عيادة
520-407-5900  

http://www.uchcaz.org 

Desert Senita-Ajo المجتمعية الصحة كزمر
520-387-5651 

http://www.desertsenita.org 

 El Rio المجانية اللقاحات عيادات
520-670-3909      

http://www.elrio.org 

األطفال لطب La Canada عيادة
520-407-5800 

http://www.uchcaz.org 

 Pima-Tucson East مقاطعة في الصحة ةدائر عيادة
520-724-9650 

http://www.webcms.pima.gov/health 

مقاطعة في الصحة ةدائر عيادة Pima-Tucson North
520-724-2880 

http://www.webcms.pima.gov/health 

والية في الصحية العيادات قسم Pima-Southwest
http://www.webcms.pima.gov/health 

 UA Mobile Health نامجبر
520-771-5570 

http://www.fcm.arizona.edu/outreach/ 
mobile-health-program 

المتحد المجتمعية الصحة كزلمر Arivaca عيادة
520-407-5500
 

http://www.uchcaz.org 

الصحة كزلمر Green Valley مستشفى عيادة
المتحد المجتمعية

520-407-5400 
http://www.uchcaz.org 

 Old Vail مدرسة المتحد المجتمعية الصحة كزمر
المتوسطة

520-762-5200 
      http://www.uchcaz.org 

 Sahuarita Heights المتحد المجتمعية الصحة كزمر
520-576-5770
 

http://www.uchcaz.org 

 Three Points عيادة المتحد المجتمعية الصحة كزمر
520-407-5700 

http://www.uchcaz.org 

www.MercyCareAZ.org 
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              PINALPINAL   

Apache    مقاطعة  في   Junction عيادة
866-960-0633  

http://www.pinalcountyaz.gov 

Casa Grande    عيادة
866-960-0633  

http://www.pinalcountyaz.gov 

 مدينة  في  المجتمعية  الصحة  كزمر 
 Arizona- Desert Senita 

520-466-5774  

http://www.desertsenita.org 

  Eloy عيادة
866-960-0633  

http://www.pinalcountyaz.gov 

   Kearny عيادة
 866-960-0633

http://www.pinalcountyaz.gov 

   Mammoth عيادة
866-960-0633  

http://www.pinalcountyaz.gov

Maricopa    عيادة
866-960-0633  

http://www.pinalcountyaz.gov 

    SSANTANT A CRUZA CRUZ    
 
  Mariposa-مدينة  في  المجتمعية  الصحة  كزمر

Nogales
520-281-1550  

http://www.mariposachc.net 

المتحد  المجتمعية  الصحة  كزمر  في    Amadoعيادة
 520-407-5510

http://www.uchcaz.org 

YYAA VVAPAP AIAI     

Ash Fork عيادة- المقاطعة شمال في الصحية عايةالر
928-637-2305 

http://www.northcountryhealthcare.org 

 Seligman عيادة- المقاطعة شمال في الصحية عايةالر
928-422-4017 

http://www.northcountryhealthcare.org 

مقاطعة في المجتمعية الصحة خدمات كزمر
Cottonwood- Yavapai 

928-639-8132 
http://www.chcy.info 

مقاطعة في المجتمعية الصحة خدمات كزمر
Prescott -Yavapai 

928-583-1000 
http://www.chcy.info 

مقاطعة في المجتمعية الصحة خدمات كزمر
Prescott Valley- Yavapai 

928-583-1000 
http://www.chcy.info


        YUMAYUMA 

Horizon والعافية للصحة األولية عايةللر Yuma -
833-431-4449 

http://www.hhwaz.org 

San Luis  كزمر-San Luisالمتنقلة الخارجية العيادة    
928-722-6112 

http://www.slwic.org

 Somerton كزمر-San Luisالمتنقلة الخارجية العيادة
928-236-8001 

http://www.slwic.org 

 Yuma مقاطعة في العامة الصحة تمريض قسم
928-317-4559 

http://www.yumacountyaz.gov 

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

.ًمساء 6حتى ا صباح 7الساعة من الجمعة، إىل االثنين من  ً95 

http://www.MercyCareAZ.org
http://www.yumacountyaz.gov
http://www.uchcaz.org
http://www.slwic.org
http://www.mariposachc.net
http://www.slwic.org
http://www.pinalcountyaz.gov
http://www.chcy.info
http://www.pinalcountyaz.gov
http://www.hhwaz.org
http://www.chcy.info
http://www.chcy.info
http://www.northcountryhealthcare.org
http://www.northcountryhealthcare.org
http://www.pinalcountyaz.gov
http://www.pinalcountyaz.gov
http://www.desertsenita.org
http://www.pinalcountyaz.gov
http://www.pinalcountyaz.gov


 
          

          

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في  حال  فقدانك  مواردك  التأهيلية
 طبية  عاية ر تقدم  التي  بالعيادات  الئحة  يلي  ما  في AHCCCSإىل لالنضمام  أهليتك  فقدت  إذا  الصحية  عاية الر تتلقى  أن  نود 

 أو  أسئلة  لديك  كانت  وإذا  .والتكاليف الخدمات  حول  معلومات  عىل  للحصول  بالعيادات  اتصل  .مجانية أو  الكلفة  منخفضة 
e  cy Car.Merأعضاء  بخدمات  فاتصل  للمساعدة،  بحاجة  كنت 

  .

الرعاية  الصحية  حسب  الدخل/منخفضة  التكلفة

   GILAGILAمقاطعةمقاطعة 

Globe 

Canyonlandsالر عاية   الصحية 
5860 South Hospital Dr., Ste. 102 

Globe, AZ 85501 
928-402-0490  

Payson 

   Northمقاطعة  في  الصحية  عايةالر
708 S. Coeur D Alene Ln. 

Payson, AZ 85541 
928-468-8610  

Payson Christian   عيادة
701 S. Ponderosa, Ste. D 

Payson, AZ 85541 
928-468-2209  

مقاطعةمقاطعة          MARICMARIC OPOPAA    

Circle the City الصحية  عايةللر 
3522 N. 3rd Ave. 

Phoenix AZ 85013 
602-776-0776  

Circlethecity.org 

 Adelante الصحية  عايةللر

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

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 Missionالصحية  عايةالر  كزمر
  John C Lincolnباسم ا سابق المعروف )

)Community Health Center 
9201 N. 5th St. 

Phoenix, AZ 85020 
602 ‑331‑5792

 

الصحية    Valleywiseاكزمر
https://valleywisehealth.org
	

العائلي  الصحي   Sunnyslope كزمر
934 W. Hatcher Rd. 
Phoenix, AZ 85021 

602 ‑344‑6300








 
  



ً
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الصحي   Comprehensive كزمر
2525 Roosevelt St. 
Phoenix, AZ 85008 

1015‑344‑602

العائلي  الصحي    Guadalupeكزمر
5825 E. Calle Guadalupe
	
Guadalupe, AZ 85283 

480 ‑344‑6000

العائلي  الصحي    South Centralكزمر
33 W. Tamarisk St.
	
Phoenix, AZ 85041 

602 ‑344‑6400

-  Baselineالصحي   Mountain Park كزمر
635 E. Baseline Rd. 
Phoenix, AZ 85042 

602 ‑243‑7277

العائلي  الصحي   Maryvale كزمر
4011 N. 51st Ave. 

Phoenix, AZ 85031 
623-344-6900 
 

العائلي  الصحي    Chandlerكزمر
811 S. Hamilton St. 
Chandler, AZ 85225 

480 ‑344‑6100

العائلي  الصحيEl Mirage    كزمر
12428 W. Thunderbird Rd. 

El Mirage, AZ 85335 
623-344-6500  

العائلي  الصحي   Avondale أفوندايل  كزمر
950 E. Van Buren St.
	
Avondale, AZ 85323 

623 ‑344‑6800

العائلي  الصحي    Glendaleغليندايل  كزمر
5141 W. Lamar St.
	
Glendale, AZ 85301 

623-344-6700  

العائلي  الصحي   Mesa ميسا  كزمر
59 S. Hibbert 

Mesa, AZ 85210
480 ‑344‑6200

العائلي  الصحي   Seventh Avenue كزمر
1205 S. 7th Ave. 

Phoenix, AZ 85007 
602 ‑344‑6600

 الصحي    Mountain Parkكزمر
 المجتمعي الصحي  empe T كز مر

1840 E. Broadway 
 Tempe, AZ 85282 

602 ‑243‑7277

-  Goodyearالصحي    Mountain Parkكزمر
140 N. Litchfield Rd., Ste. 200 

Goodyear, AZ 85338 
602 ‑243‑7277

 بجنوب- الصحي   Mountain Park كزمر
   Phoenixفونيكس

635 E. Baseline 
Phoenix, AZ 85042 

602-243-7277 


   Phoenixبشرق- الصحي   Mountain Park كزمر
3830 E. Van Buren St. 

Phoenix, AZ 85008 
602 ‑243‑7277

األصليين  لألمريكي  المجتمعي  الصحي  كزالمر
4041 N. Central Ave. 

Building C 
Phoenix, AZ 85012 

602 ‑279‑5262
 

Panda   باندا  األطفال  طب  عيادة
515 W. Buckeye Rd., Ste. 402 

Phoenix, AZ 85003 
602 ‑257‑9229

   OSO Medicalميديكال  أوسو
13851 W . Lamar Blvd., Ste. C 

Goodyear, AZ 85338‑1239
623-925-2622  

 الطبية    St. Vincent De Paul /Virginia G. Piperعيادة
األسنان  صحة  لخدمات

420 W. Watkins Rd. 
Phoenix, AZ 85003 

602 ‑261‑6868

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

الصحي  المجتمعي a   Desert Senitكزمر
410 N. Malacate St. 

Ajo, AZ 85321 
520 ‑387‑4500

المجتمعي  الصحيEl Rio    اكزمر
الصحي     Congressكونجرس كز مر

839 W. Congress St. 
Tucson, AZ 85745 

520 ‑670‑3909
 

الغربي  الشمال  في  الصحي   El Rio كزمر
320 W. Prince Rd. 

Tucson, AZ 85705‑3526
520 ‑670‑3909

الغربي  الجنوب  في  الباطني  للطبEl Rio    كزمر
1510 W. Commerce Ct. 

Tucson, AZ 85746 
520 ‑670‑3909

Broadway   كزمر- الصحي    El Rioكزمر
1101 E. Br oadway Blvd.  

Tucson, AZ 85719 
520-670-3909  

   El Puebloكزمر- الصحيEl Rio    كزمر
   101 W. Irvington Rd. 

Tucson, AZ 85714 
520‑670-3909

  كزمر)MHC( -الصحية  عايةللر Marana   انامار
Freedom Park الصحي
5000 E. 29th St. 

Tucson, AZ 85711 
520 ‑790‑8500

- MHCكزمر Keeling   الصحي
435 E. Glenn St. 

Tucson, AZ 85705 
520 ‑616‑1560

- MHCكزمرOrtiz    المجتمعي  الصحي
12635 W. Rudasill Rd. 

Tucson, AZ 85743 
3777‑682‑520

 - MHCكزمرFlowing Wells    الصحي  العائلي
الصحي  كز المر

  
 

1323 W. Prince Rd.
Tucson, AZ 85709

520 ‑887‑0800

 

- MHCكزمرEast Side    الصحي
8181 E. Ir vington Rd.  

Tucson, AZ 85730 
520 ‑574‑1551

    
           PINALPINALمقاطعةمقاطعة

  Apache مقاطعة  في    Junctionعيادة
575 N. Idaho Rd., Ste. 301 
Apache Junction, AZ 85119 

1-866-960-0633  

Casa Grande  عيادة
1729 N. Trekell Rd., Ste. 120 

Casa Grande, AZ 85122 
1-866-960-0633  

  Coolidgeكوليدج  عيادة
119 W. Central 

Coolidge, AZ 85128 
1-866-960-0633  

Eloy  عيادة
302 E. 5th 

Eloy, AZ 85131 
1-866-960-0633  

Kearny عيادة 
355 Alden Rd.
	

Kearny, AZ 85137 
1-866-960-0633  

 Mammoth  عيادة
110 Main St.
	

Mammoth, AZ 85618 
1-866-960-0633  

Maricopa   عيادة
	41600 W. Smith-Enke Boulevard, Building 15


Maricopa, AZ 85138 
1-866-960-0633  

   

www.MercyCareAZ.org 
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ةلألسرOracle Sunlife  عيادة
1870 W. American Ave.

Oracle, AZ 85623
1-866-960-0633 

 San Manuelعيادة
Held at Sun Life 
23 S. McNab Parkway

San Manuel, AZ 85631
1-866-960-0633 

عيادة

San Tan  عيادة
36235 N. Gantzel Rd.

San Tan Valley, AZ 85142
1-866-960-0633 

 Superiorعيادة
60 E. Main St.

Superior, AZ 85713
1-866-960-0633 

الكلفة متدنية األسنان عايةر خدمات

  مقاطعةمقاطعة    GILAGILA

Copper Vista باألسنان للعناية
1450 South St., St e. 3

Globe, AZ 85501
928-425-8175 

  

 Canyonlandsالصحية عايةالر
5860 S. Hospit al Dr., Ste. 120

Globe, AZ 85501
928-402-0491 

MARICMARICOPOPAA  مقاطعةمقاطعة  

Mounاألسنان عيادة  tain Park (5 فروع)
(الفروع بكل الحجز )7277‑243‑ 602

www.MPHC‑AZ.org

1840 E. Br oadway
Tempe, AZ 85282

3830 E. V an Buren St. 
Phoenix, AZ 85008

635 E. Baseline Rd.  

Phoenix, AZ 85042

6601 W . Thomas Rd. 
Phoenix, AZ 85033

140 N. Litchfield Rd.
Goodyear, AZ 85338

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصحي المجتمعي Native American كزمر
4041 N. Central Ave.

Building C
Phoenix, AZ 85012

5262‑279‑602
www.NativeHealthPhoenix.com

Phoenix College عيادة
1202 W. Thomas Rd.

Phoenix, AZ 85013
602 ‑285‑7323

www.pc.maricopa.edu

St. Vincent De Paul عيادة
420 W. Watkins St.
Phoenix, AZ 85002

602 ‑261‑6868
www.StVincentdePaul.net

مقاطعةمقاطعة PIMAPIMA  

لألسنان كونجرسEl Rio  عيادة
839 W. Congress St.

Tucson, AZ 85705
520 ‑670‑3909
www.elrio.org

الغربي الشمال في لألسنان El Rio عيادة
 340 W. Prince Rd. 
Tucson, AZ 85705

520 ‑670‑3909
www.elrio.org
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األسنان لطبEl Rio Southwest  كزمر
1530 W. Commerce Ct.

Tucson, AZ 85746
520‑670‑3909 

www.elrio.org

Pimaفي الصحيةCommunity College  مدرسة
2202 W. Anklam Rd.

Science Building K, Room K‑212
Tucson, AZ 85709

520‑206‑6090

 

 

www.pima.edu

الصحي Desert Senita كزمر
410 Malacate St.

Ajo, AZ 85321
520‑387‑5651

http://desertsenita.org

             

 

           PINALPINALمقاطعةمقاطعة

األسري الصحي Sun Lifeكزمر
865 N. Arizona Rd.

Casa Grande, AZ 85122
520 381-0381 ‑

www.sunlifefamilyhealth.org

الدفاع

لك مباشر بشكل الخدمات إيصال يتولون الصحية الخدمات دعاة. عنك مدافعة لتكون بها االتصال يمكنك مجموعات هناك

ويدعم يساعد شخص أي هو والمدافع. الصحية عايةالر عىل والحصول الصحة تعزيز في تساعد أن يمكن والتي ولعائلتك،

.أدناه مدرجة الدعاة، دموار من الكثير يوجد. القسم هذا في مدرجة الدعاة دموار من الكثير يوجد. حقوقك

 Arizonaوالية في العام النائب مكتب
 1275 W. Washington St.

 Phoenix, AZ 85007
  602-542-5763
 www.azag.gov

 Tucson - Arizonaفي العام النائب مكتب
 400 W. Congress, Ste. 315

 Tucson, AZ 85701
  520-628-6504

Phoenix وTucson خارجArizonaوالية في العام النائب مكتب  - 
 1-800-352-8431

العقلية الصحة - لإلعاقة  Arizonaكزمر قانون
www.azdisabilitylaw.org

في والدفاع الحماية أنظمة وتضمن.  Arizonaلوالية والمناشدة للحماية اليفيدر نظام هو اإلعاقة لقانون Arizona كزمر إن

اعتماد والمناشدة الحماية أنظمة بإمكان. اإلعاقة بذوي الخاصة المدنية والحقوق اإلنسان حقوق حماية المتحدة الواليات

.والقانونية الدستورية حقوقهم تنفيذ لضمان اإلعاقة ذوي باسم وإدارية قانونية حلول
Phoenix: 6287-274- 602 أو2260-927-800-1 موقع اإلعاقة، لقانون  Arizonaكزمر 	
 Tucson: 9547-327-520  أو 1447-922-800-1  موقعاإلعاقة، لقانون Arizona كزمر	

ليالمنز العنف لمكافحة  Arizonaائتالف
.القانونية والدعوة والمساعدة الفنية، والمساعدة والتدريب، التعلم وتوفير القانوني، الساخن والخط الساخن الخط

 602-279-7270  TTY 2900-279-602 ؛ 6400-782-800-1 ؛
www.acesdv.org

http://www.MercyCareAZ.org
http://www.elrio.org
http://www.pima.edu
http://www.azag.gov
http://www.azdisabilitylaw.org
http://desertsenita.org
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المستقل العيش كزمر
Ability 360 ‑ Maricopa

 5025 E. Washington, Ste. 200
Phoenix, AZ 85034

 602‑256‑2245

األطفال عىل لالعتداء الوطني  Childhelpخط
 1-800-422-4453

 والبالغين للمسنين األقتصادي األمن ةإدار
 1789 W. Jefferson, Site Code 950A

 Phoenix, AZ 85007
 602-542-4446 

 www.azdes.gov/DAAS

المستقل للعيش المباشر كزالمر
 1001 N. Alvernon Way

Tucson, AZ 85711
 520‑624‑6452

DB101( 101( اإلعاقة ذوي ايامز
 الصحي التأمين عن ومعلومات أدوات تقدم نتاإلنتر عبر اياللمز تخطيط أداة( اإلعاقة ذوي ايامز)Disability Benefits عدتُ 

. والتوظيف الصحية اياوالمز
 1‑866‑304‑WORK (9675)

www.az.db101.org

Arizona والية في األمريكية العقلية الصحة
 602-576-4828

(العقلية اضلألمر الوطني التحالف)NAMI Arizona  نامجبر
www.namiarizona.org

 والخدمات للعالج واإلحاالت العقلية اضاألمر حول معلومات عىل للحصول مساعدة خط NAMI Arizonaيمتلك
والية أنحاء جميع في المحلي والمستهلك ةلألسر الذاتية المساعدة مجموعات حول معلومات عن فضال المجتمعية،

.Arizona 
 

. األعمار كافة من العقلي بالمرض المتأثرين لألشخاص والمناشدة والتعليم العاطفي الدعمNAMI Arizona تقدم

 
ً

 
) NAMI(:  8166-244-602 العقلية اضلألمر الوطني التحالف 	 

Southern Arizona:  5582-622-520 في العقلية اضلألمر الوطني التحالف	  

الوطني المستوى عىل األسري للعنف الساخن الخط
 1-800-799-7233

 
ً ً ً

)AHCCCS(اإلنسان حقوق مكتب
 وفي. وممارستها حقوقك فهم في مساعدتك ويمكنه. اخطير اعقلي امرض تعاني كنت إذا اإلنسان حقوق مكتب سيساعدك

. نفسك عن والدفاع حقوقك حماية
 
 

2124-421-800-1أو Gila: 4585-364-602    أوPinal أوMaricopa مقاطعة	   
Santa Cruzأو Pima مقاطعة	        La Paz  3100-770-520 أوYuma أوGreenleeأوGrahamأو Cochise أو 

2250-744-877-1  أو
Mohave، وCoconino، وYavapai، وNavajo أو Apache:  928-214-8231 أو 2124-421-800-1 مقاطعات	   

http://www.MercyCareAZ.org
http://www.azdes.gov/DAAS
http://www.az.db101.org
http://www.namiarizona.org
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للشيخوخة  Pimaمجلس
8467 E. Broadway
Tucson, AZ 85710

7262‑790‑520: للشيخوخة Pima لمجلس المساعدة خط
 520‑790‑0504 العمل/ةاإلدار :

المسنين للمواطنين  Pinal-Gilaمجلس
 8969 W. McCartney Rd. 
Casa Grande, AZ 85194

 520-836-2758

 SALA( Arizona(لجنوب القانونية المساعدة
ةاإلدار مبنى

2343 E. Broadway Blvd., Ste. 200
Tucson, AZ 85719

  9465‑623‑520 أو 9465‑640‑800‑1

SALA( Arizona( لجنوب القانونية المساعدة
1729 N. Trekell Rd., Ste. 101

Casa Grande, AZ 85122
8076-316  520 أو 1-877-718-8086 

)SMI(خطير عقلي بمرض المصابين لألعضاء خاصة مساعدة 
/و تفضيالتهم توصيل عىل معينة، حالة بسبب القادرين، غير البالغين لألعضاء المقدم الدعم هي الخاصة المساعدة

 برجاء لالستفسار. التحقيق/التظلم عملية أو/و االستئناف عملية أو/و خدمتهم خطط تطوير في بفعالية كةالمشار أو
:علي التواصل

الخاصة المساعدات منسق

 Mercy Care RBHAفي وااللتماس التظلم
MCSpecialAssistance@mercycareaz.org

4585‑364‑602 (ئيسيالر المكتب اتصال خط: )المكتب
 4590‑364‑602 :الفاكس

 

 

 

  
 

ALTCS( Ariz(والية في األمد طويل والدعم الخدمات دعم هيئة ona 

 المسنين عايةر كزمر لدى يكون قد كذلك. الصحية عايةللر توجيهية ومعلومات نماذج التالية المنظمات توفر
.والمعلومات النماذج اأيض المحلي

AARP
601 “E” St., N.W., Ste. A1‑200

Washington, D.C. 20049
1‑888‑687‑2277

ً


 

 

  

،  www.aarp.org/states/az/اإللكتروني الموقع إىل انتقل Arizonaفي AARP مكتب إىل للوصول  

 Phoenix - Arizonaفي العام النائب مكتب
1275 W. Washington

Phoenix, AZ 85007
5763‑542‑602  أو 8431‑352‑800‑1 

www.azag.gov


 

 

 

 

http://www.MercyCareAZ.org
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 Tucson ‑ Arizonaفي العام النائب مكتب
400 W. Congress, South Bldg., Ste. 315

Tucson, AZ 85701
6504‑628‑520


 

 

 

Phoenix وTucson خارجArizona - والية في العام النائب مكتب 
 1-800-352-8431


 

 Maricopaمقاطعة في - اإلعاقة لقانون  Arizonaكزمر
5025 E. Washington, Ste. 202

Phoenix, AZ 85034
6287‑274‑602  أو 1-800-927-2260 

 



 

 

Pimaمقاطعة في - اإلعاقة لقانون Arizona كزمر 
177 N. Church Ave., Ste. 800

Tucson, AZ 85701
9547-327-520  أو 1-800-922-1447 


 

 

 

البالغين وخدمات الشيخوخة قسم )DES( االقتصادي األمن ةإدار
1789 W. Jefferson, Site Code 950A

Phoenix, AZ 85007
602‑542‑4446


 

 

  

www.azdes.gov/DAAS

الصحية عايةالر اتارقر
1510 E. Flower St.

Phoenix, AZ 85014
602‑222‑2229

 


 

 

  

 www.Hcdecisions.org

 القانونية واألمور الصحية عايةالر بتوجيهات الخاصة األسئلة عن وتجيب معلومات التالية المنظمات توفر
.األخرى المتعلقة

المسنين للمواطنينArizonaقانون مشروع  
4146 N. 12th St.

Phoenix, AZ 85014
 602‑252‑6710


 

 

 

المجتمعية القانونية الخدمات
3434‑258‑602 أو 9075‑852‑800‑1


   

 www.clsaz.org
Phoenix

305 S. 2nd Ave.
21538البريدصندوق

Phoenix, AZ 85036
  

 

 

 

 

Mesa
W. First St., Ste. 101 20

Mesa, AZ 85201
480‑833‑1442


 

 

  

http://www.MercyCareAZ.org
http://www.azdes.gov/DAAS
http://www.Hcdecisions.org
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)LTSS(األمد طويلة والدعم الخدمات دعم 

المستقل العيش اكزمر
Ability 360  ‑ Maricopa

5025 E. Washington, Ste. 200
Phoenix, AZ 85034

 602-256-2245


 

 

 

 

المنخفض الدخل ذوي إسكان
.المنخفض الدخل ذوي إسكان حول معلومات الموقع هذا يمنحك

/http://www.lowincomehousing.us

والتظلمات الشكاوى مكتب


 

 

Maricopaمقاطعة ،1 المنطقة المسنين عايةر كزمر 
األمد طويلة عايةللر والتظلمات الشكاوى مكتب نامجبر

 1366 E. Thomas Rd., Ste. 108
Phoenix, AZ 85014

 602‑264‑2255
 

 

Maricopa مقاطعة في - اإلعاقة لقانون Arizona كزمر
5025 E. Washington, Ste. 202

Phoenix, AZ 85034
6287‑274‑602  أو 1-800-927-2260 


 

 

 

  كزمرArizona مقاطعة في - اإلعاقة لقانونPima
177 N. Church Ave, Ste. 800

Tucson, AZ 85701
9547-327-520  أو 1-800-922-1447 

 

 

 

المستقل العيش كزمر
Ability 360  ‑ Maricopa

5025 E. Washington, Ste. 200
Phoenix, AZ 85034

602‑256‑2245

 

 

 

  

المستقل للعيش المباشر كزالمر
1001 N. Alvernon Way

Tucson, AZ 85711
 520‑624‑6452


 

 

 

للشيخوخة Pima مجلس
8467 E. Broadway
Tucson, AZ 85701

 520‑790‑7262


 

 

 

المسنين للمواطنين Pinal-Gilaمجلس 
8969 W. McCartney Rd.
Casa Grande, AZ 85194

520 -836-2758


 

 

 

http://www.MercyCareAZ.org
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SALA( Arizona(لجنوب القانونية المساعدة 
ةاإلدار مبنى

2343 E. Broadway Blvd., Ste. 200
Tucson, AZ 85719

9465‑623‑520  أو 9465‑640‑800‑1 


 

 

 

 

SALA( Arizona( لجنوب القانونية المساعدة
1729 N. Trekell Rd., Ste. 101

Casa Grande, AZ 85122
8076-316‑520  أو 8086‑718‑877‑1 


 

 

 

Tohono O’odham القانونية للخدمات
القانونية للمساعدة الجنوبية  Arizonaأقسام أحد

9465‑623‑520 أو 6789‑248‑800‑1 


 

  

White Mountain القانونية للمساعدة
القانونية للمساعدة الجنوبية Arizona أقسام أحد

5658 Highway 260, Ste. 15
Lakeside, AZ 85929

928-537-8383
1 -800-658-7958

 

 

 

 

 

األسري العنف دموار

ليالمنز العنف لمكافحة Arizona ائتالف
.القانونية والدعوة والمساعدة الفنية، والمساعدة والتدريب، التعلم وتوفير القانوني، الساخن والخط الساخن الخط

 TTY 602‑279‑7270 2900‑279‑602؛ 6400‑782‑800‑1 ؛
www.acesdv.org

الوطني المستوى عىل األسري للعنف الساخن الخط
 والتخطيط مات،األز في التدخل لتقديم عنهم بالنيابة يتصل من وكل الضحايا أجل من للدفاع الساخن الخط ويتوفر

 باللغتين المعلومات من للمزيد. جميعها )50( الخمسين الواليات في الوكاالت إىل واإلحاالت والمعلومات للسالمة،
.واإلسبانية اإلنجليزية

TTY 1‑800‑787‑3224 7233‑799‑800‑1؛

 

 

www.thehotline.org

)RAINN( مالمحار ناوز المعاملة وإساءة االغتصاب ضد الوطنية الشبكة
االعتداء أو االغتصاب لضحايا نتاإلنتر عبر أو الهاتف عبر ودعم وإحاالت معلومات

 1‑800‑656‑4673
www.rainn.org

Sojourner كزمر
 واإلسكان الطوارئ حاالت في والطعام السالمة وتخطيط المالجئ حول معلومات مع ساعة 24 مدار عىل الساخن الخط يقدم

 تغادر التي للعائالت انتقالية مساكن Sojourner يقدم. ليالمنز العنف من ةالمتضرر لألسر األخرى الدعم وخدمات والمالبس
.ةاألسر اءإثر امجوبر الرسمية غير القانونية والدعوة المساعدة خدمات يقدم كما. المالجئ

0089‑244‑602 ؛ 0997‑244‑602  : ماتلألز الساخن الخط
www.sojournercenter.org

http://www.MercyCareAZ.org
http://www.acesdv.org
http://www.thehotline.org
http://www.rainn.org
http://www.sojournercenter.org
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ّ

التعريفات

1.خدمة ديقي أو فضير ارقر اجعةمر طلب: االستئناف .

2.الخدمة تقديم عند مغطاة، صحية خدمة مقابل بدفعها العضو مطالبة تتم أموال: السداد في كةالمشار مبلغ .

3.المتكرر االستخدام أجل من طبي لسبب صحية عايةر مقدم يطلبها ماتومستلز معدات :ةرعمالم الطبية المعدات .

4.ليس أنه العاقل الشخص يتوقع( الشديد األلم ذلك في بما )حالة أو عرض أو إصابة أو مرض :ئةالطار الطبية الحالة 
:شأنه من الفور عىل طبية عايةر عىل يحصل أن المهم من

أو للخطر؛ الشخص صحة تعرض 	

أو للخطر؛ حامل امرأة جنين تعرض 	

أو الجسم؛ لوظائف ابالغ اضرر تسبب 	

.الجسم من جزء أو عضو ألي ابالغ اضرر تسبب 	

5.الطوارئ حالة في اإلسعاف خدمات عىل لعاط :ئةالطار الطبية الحاالت في النقل

.ئةطار حالة لوجود إسعاف ةبسيار النقل: الطوارئ حالة في اإلسعاف خدمات 

6.الطوارئ فةغر في عليها تحصل التي الطبية عايةالر: الطوارئ فهغر عايةر.

7.ئةطار حالة عالج خدمات: الطوارئ خدمات.

8.المستثناة الخدمات عىل لعاط :المستثناة الخدمات 
يغطيها ال التي الخدمات :المستثناة الخدمات AHCCCS .التي الخدمات هي األمثلة:

الحد، فوق تكون التي الخدمات 	

أو التجريبية، الخدمات أو 	

.اطبي الضرورية غير 	

9.فضبر المرضى صندوق ارقر بشأن شكوى تتضمن ال وهي. الصحية خطته إىل بإرسالها العضو يقوم شكوى: التظلم 
.تقييده أو الخدمات عىل الحصول طلب

10.التأهيل قسم عىل لعاط :التأهيل وخدمات ةأجهز

اليومية الحياة في وتوظيفها بها واالحتفاظ اتالمهار اكتساب في الشخص تساعد التي الخدمات: التأهيل.

11.الصحية عايةالر خدمات تكاليف تغطية: الصحي التأمين.
 

12.ليةالمنز الصحية الخدمات عىل لعاط: ليةالمنز الصحية عايةالر 
والمعدات واإلمدادات العالجية والخدمات ليةالمنز الصحية والمساعدات التمريض: ليةالمنز الصحية الخدمات 

. الطبيب طلب عىل بناء المنزل في العضو يتلقاها التي الطبية ةواألجهز

13.أو أشهر ستة )ةاألخير احلالمر في الطبيب هيعتبر لعضو والدعم احةالر خدمات: االحتضار حلةمر في عايةالر خدمات 
. العمر من( أقل

14.المبيت عادة تتطلب ال التي المستشفى في عايةالر: بالمستشفى الخارجيين المرضى عايةر .

15.فيها المكوث أو المستشفى إىل الدخول :للمعالجة المستشفى دخول.

16.أو المرض توقف أو صحية مشكلة حل في تساعد خصمر صحي ممارس أو طبيب يقدمها خدمة :طبية ةضرور 
.العمر تطيل أو اإلعاقة

ِّ ُ

ً ً
ً ً

ّ

ّ

ً

 

ّ

ّ

ً
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17.لتقديم صحية خطة مع تتعاقد التي والمستشفيات دونوالمور الصحية الخدمات وموفرو األطباء: الشبكة 
.لألعضاء عايةالر

18.الشبكة خارج من خدمات مقدم انظر :كمشار غير خدمات مقدم 
مع خدمات مقدم اتفاقية لديه صحية عايةر مقدم: الشبكة خارج من خدمات مقدم AHCCCS مع امتعاقد ليس ولكنه 

.الشبكة خارج من الخدمات مقدمي عايةر تكلفة عن مسؤوال تكون قد. الصحية خطتك

19.الشبكة داخل من الخدمات مقدم عىل لعاط: كمشار خدمات مقدم 
 الصحية خطتك مع متعاقد صحية عايةر مقدم: الشبكة داخل من الخدمات مقدم

20.خصمر طبيب يقدمها التي الصحية عايةالر خدمات :األطباء خدمات.

21.الخدمة خطة انظر :الخطة

:تشمل قد التي األخرى الدعم وأشكال المشمولة الصحية للخدمات مكتوب وصف :الخدمة خطة
دية؛الفر األهداف 	

ة؛األسر دعم خدمات 	

و عاية،الر تنسيق 	

. حياتهم نوعية تحسين عىل األعضاء لمساعدة خطط 	

22.المسبق التصريح أنظر: المسبق التصريح

الخطة من اتعهد ليس وهذا. خدمة عىل تحصل أن قبل مطلوبة تكون قد صحية خطة من موافقة :المسبق التصريح 
.الخدمة تكلفة بتغطية الصحية

23.عاية،للر أخرى تكاليف سداد العضو عىل يكون قد. الصحي للتأمين العضو يدفعه الذي الشهري المبلغ: التأمين قسط 
.كالمشتر والتأمين السداد في كةالمشار ومبالغ الخصم ذلك في بما

24.الصحية خطتك قبل من الموصوفة واألدوية العقاقير: الطبية الوصفات أدوية توفير.

25.الصيدلي ويعطيها الصحية عايةالر أخصائي يطلبها التي األدوية: الموصوفة األدوية.

26.وعالجه العضو صحة ةإدار عن مسؤول طبيب: األولية عايةالر طبيب .

27.األولية عايةالر مقدم( PCP :)األولية عايةالر مقدم. للعضو الصحية عايةالر ةإدار عن المسؤول الشخص( PCP )يكون قد:
أو تقويمي أو عالجي كطبيب له خصمر شخص 	

أو خصمر طبيب مساعد بأنه الممارس فعري 	

.  معتمد ممارس ممرض 	

28.مع اتفاق لديه مجموعة أو شخص: الخدمات موفر AHCCCS ألعضاء الخدمات لتقديم AHCCCS .

29.التأهيل إعادة قسم عىل عاطل: التأهيل إعادة وخدمات ةأجهز

أو فقدها التي اليومية الحياة أجل من وتوظيفها اتهمهار استعادة عىل الشخص تساعد التي الخدمات: التأهيل إعادة 
.عليها والحفاظ ضعفتها

30.أو معالجين بلق من تمريض دار أو لكمنز في تقديمها يتم حاذقة خدمات: المتخصصة التمريضية عايةالر 
.صاتخمر ممرضات

ً 
ً

ّ
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ً ً 31.المرضى من مجموعة عىل زّركي أو الطب من امحدد مجاال يمارس طبيب :األخصائي .

32.التي بالدرجة ةخطير ليس ولكنها الفورية عايةالر لطلب يكفي بما ةخطير حالة أو إصابة أو لمرض عايةر: العاجلة عايةالر 
. الطوارئ فةغر عايةر تتطلب تجعلها

إضافية تعريفات

.االستئناف طلب حول ecy CarMer تتخذه الذي الخطي ارالقر هو-  االستئناف ارقر

-   والية في الصحية عايةالر تكاليف احتواء نظام Arizona (AHCCCS)نامجبر هوMedicaid  فيArizona ، من المعتمد 
 الفصل في والموصوف 1115 القسم بموجب للتنازل اإرشادي انامجبر هباعتبار Medicare وMedicaid خدمات اكزمر قبل

A.R.S.  في 36 العنوان من 29

- والية في األمد طويلة عايةالر نامجبر )ALTCS( Arizonaامجبر أحد هو AHCCCS األمد، طويلة الخدمات بتقديم المعني 
 أو/و الكبار سواء المؤهلين لألعضاء ، A.R.S. §36-2931 et seq.مرق خيصبتر الحالة ةوإدار السلوكية، والصحة والحرجة،
خالل من الخاصة، االحتياجات ذوي ولألعضاء الجسدية، اإلعاقة أصحاب

  

 األخرى الصحية عايةالر خدمات عىل الحصول قبل  Mercy Careأو/و طبيبك من تحتاجها التي الموافقة هو–  التصريح
 الصحية عايةالر ومقدمي المتخصصين اتوزيار واألشعة المعملية اتاالختبار الحصر، ال المثال سبيل عىل ذلك، في بما

”(.اإلحالة “انظر )اآلخرين

 والذي العضو، قبل من محدد آخر شخص أي أو الصديق أو المحامي، أو القريب، أو الوصي، أو الوالد، هو- المعين الممثل
.العضو يحتاجها التي بالخدمات يطالب وأن العضو حقوق ضمان في يساعد أن يمكنه

 تقديم عند )الخدمات موفر يشير أو( األعضاء أحد من لطلب )Mercy Care فيه تحدد طعن طلب هو-  العاجل االستئناف
 صحته أو العضو حياة خطير بشكل للخطر يعرض قد قياسي لحل مالالز الوقت أخذ بأن( العضو طلب لدعم أو للعضو طلب

.استعادتها أو عليها الحفاظ أو الوظيفة من قدر أقصى بلوغ عىل تهقدر أو العقلية، أو الجسدية

 مقدم مطالبات اعاتونز االلتماس، وطلبات األعضاء تظلمات: التالية العمليات يتضمن نظام هو – التظلمات نظام
.العادلة االستماع جلسة نظام إىل الوصول وإمكانية الخدمات،

.األعضاء ألحد الصحية عايةالر عالجات اتارقر التخاذ لمخو شخص هو-  الصحية عايةالر عن المسؤول

 وعادة طبي، لسبب مطلوبة تكون والتي الصحية عايةالر نامجببر المتعلقة الطبية ماتالمستلز هي- الطبية ماتالمستلز
.االنتهاء بعد منها التخلص يتم االستخدام إلعادة قابلة غير تكون ما

Mercy Care. قبل من اتخاذه تم أمر حول للعضو خطي إشعار وهو - السلبية المنافع تحديد إشعار

 الوالدة بعد ما حلةومر والوالدة الحمل ةفتر أثناء السيدات عايةبر يهتم طبيب - النساء اضأمر طبيب أو الوالدة أخصائي
. السليمة المرأة فحوصات عن فضال

 مثل المناسبة، المجتمع دبموار الحوامل األمهات التوليد حاالت مديرو يربط–  والتوليد النساء اضأمر حاالت ةإدار
 حمل حاالت ةوإدار التدخين، عن واإلقالع واألمومة، األبوة ودروس ،(WIC )واألطفال والرضع للنساء التغذية نامجبر

 قبل ما بمواعيد امااللتز عىل ويحثون الدعم مونيقد وهم. اتالمخدر بتعاطي المتعلقة اتواالستشار والمالجئ، اهقات،المر
. الموصوفة الطبية العالج وخطط الوالدة

 www.MercyCareAZ.org
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ً ً

 خدمات أو عالج، أو ة،معمر طبية معدات أو الدواء، عىل للحصول الطبيب من طلب عن ةعبار – الطبية الوصفة
.أخرى تمريض

ً . معينة خدمة عىل تحصل أن قبل امطلوب يكون قد أمر عىل الصحية الخطة قبل من موافقة تصريح هو - المسبق اإلذن
.الخدمة تكلفة بتغطية الصحية الخطة من اتعهد ليس وهذا ً

الخدمات مقدمي جانب من واإلساءة االحتيال
:التالية العناصر عىل تشتمل التي المقابالت/المطالبات تزييف 	

مطالبة في تغيير -

صحيح غير ميزتر -

تينمر ةالفاتور نفس إصدار -

صحيحة غير بيانات تقديم -

:التالية األمور تتضمن مالية/إدارية أعمال 	
الرشوة -

شهادات تزوير -

ةمزور تسجيل ممارسات -

(TPL )ثالث رفط قبل من ةالمزور التقارير -
االحتيالية الممارسات -

:مايلي تشمل التي الخدمات تزوير 	
تقدم لم ملواز/خدمات فواتير -

ماللواز/الخدمات تحريف -

الخدمات تبديل -

 يتم والذين Medicareو AHCCCS من لكل المؤهلون األعضاء- QMB( Medicare(  من المؤهلون المستفيدون
 بلق من  Medicareمن” ب “والجزء” أ “الجزء بخدمات الخاصة والخصومات كالمشتر والتأمين األقساط قيمة سداد
.AHCCCS نظام

ِ

.معقدة تكون ما وعادة محددة، مشكلة بشأن أخصائي إىل األولية عايةالر مقدم يوجهك عندما - اإلحالة

.معقدة تكون ما وعادة محددة، مشكلة بشأن أخصائي إىل األولية عايةالر مقدم يوجهك عندما-  اإلحالة

:تتضمن قد والتي األخرى الدعم ووسائل بالتغطية المشمولة الصحية بالخدمات مكتوب طبي وصف - الخدمة خطة
دية؛الفر األهداف 	

والتعافي؛ اناألقر دعم 	

ة؛األسر دعم خدمات 	

و عاية،الر تنسيق 	

. حياتهم نوعية تحسين عىل األعضاء لمساعدة خطط 	

 واإلقامة فةالغر. يتلقاها التي عايةالر مقابل AHCCCS تحدده والذي العضو يدفعه الذي المبلغ هي-  التكلفة في كةالمشار
.المعيشة في المساعدة مقابل Mercy Care تحدده والذي العضو يدفعه الذي المبلغ هي الكاملة

 فئة أو معينة، اءاتإجر أو بخدمات يتعلق الطب من معين فرع في تخصصه في مدرب طبيب-  المتخصص الطبيب
.اضاألمر من معينة أنواع أو الجسم، في معينة ةأجهز أو المرضى، من معينة عمرية

 تتعلق حرجة حاالت أو منة،مز حرجة جسدية حاالت من يعانون الذين األعضاء - الخاصة الصحية عايةالر احتياجات
 عادة المقدمة تلك عن مختلفة وبكيفية أكبر بقدر اطبي ضرورية صحية خدمات إىل بحاجة هم والذين السلوك، أو بالنمو

.خاصة متطلبات إىل بحاجة CSTAL أعضاء جميع يعتبر. لألعضاء
ً
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األمومة عايةر خدمات تعريفات

ِ 1.المعتمدة القابلة الممرضة( CNM ) -التوليد لممرضات األمريكية الكلية بلق من معتمدة ممرضة هي  )ACNM( 
 تمارس. بالوالية التمريض مجلس بلق من Arizona والية في بالممارسة خيصوتر وطنية شهادة امتحان أساس عىل

 وبعد وأثناء قبل عايةر تقديم خالل من الجدد والمواليد الحوامل عايةلر مستقلة ةإدار المعتمدات القابالت الممرضات
 ةاإلدار أو الطبية اتاالستشار يوفر صحية عايةر نظام إطار في الوالدة، وحديثي النسائية اضباألمر خاصة عايةور الوضع،

.اإلحالة أو المتعاونة

2.ةدائر قبل من خصةومر الخارجيين، للمرضى المستشفى خارج التوليد افقمر – بذاتها القائمة التوليد اكزمر 
 هذه في يعمل. المستقلة الوالدة اكزمر اعتماد لجنة قبل من ومعتمدة ADHS(  Arizona( والية في الصحية الخدمات

 ةمجهز وهي والوالدة المخاض خدمات في للمساعدة المسجلون األمومة عايةر ومقدمو مسجالت ممرضات افقالمر
 الحادة عايةللر لمستشفى تابعة افقالمر هذه تكون أن يجب. المخاطر والمنخفضة المعقدة غير والوالدة المخاض ةإلدار

.هاظهور حالة في المضاعفات، لمعالجة منها مقربة وعىل

3.خالل من ايدةمتز ةلخطور تعرضهم، يتوقع أو المولود أو الجنين أو األم فيه تكون حالة إىل يشير-  ةالخطور عالي الحمل

 التابعة الطبية المخاطر تقييم أدوات استخدام خالل من العالي الخطر تحديد يتم. بعدها أو الوالدة قبل الوفاة أو االعتالل
Arizona )MICAفي الطبي التأمين كةلشر (.ACOG )النسائيين واألخصائيين التوليد ألطباء األمريكية الكلية أو ) 

4.والية في الصحية الخدمات ةدائر قبل من اخيصتر تحمل ممرضة – خصةمر قابلة )ADHS( Ariz ona عايةر لتقديم 
 مقدمي من النوع هذا يشمل ال )7، وA.A.C. R9-16 المادة ،6 الفصل ،36 العنوان A.R.S. في المحدد النحو عىل األمومة

 أو القبالة في ممارسة كممرضة التمريض مجلس قبل من لهن خصالمر اتالمجاز الممرضات القابالت الخدمات
(.الطبي Arizona مجلس قبل من خصينمر أطباء مساعدي

5.الوالدة بعد ما عايةور الوالدة/المخاض خدمات الوالدة، قبل ما عايةر الحمل، تحديد تتضمن-  األمومة عايةر.

6.أو الطبية االحتياجات تحديد: األمومة عايةبر الصلة ذات التالية األنشطة من يتكون-  األمومة عايةر تنسيق 
 العضو إحالة تنسيق االحتياجات؛ تلك لتلبية مصممة عايةللر خطة وضع المخاطر؛ تقييم خالل من لألعضاء االجتماعية

 في النظر وإعادة الخدمات؛ تلقي لضمان اإلحالة عملية من التحقق المجتمعية؛ دوالموار المناسبة الخدمة مقدمي إىل
.االقتضاء حسب عاية،الر خطة

ِ

 

ً   

  

  

  7.ضمن تكون عندما األمومة عايةر يقدمون قد الذين عايةالر مقدمي أنواع يلي ما في-  األمومة عايةر خدمات موفر 
:ممارستهم ونطاق تدريبهم

 أو التوليد أطباء من التقويمي أو/و العالجي النطاق في كأطباء للعمل أشخاص بتوفير onaAriz والية قامت -
.ةاألسر خدمات مقدمي/العامين الممارسين

طبيب مساعد -

ممارس ممرض -

و المعتمدة، القابلة الممرضة -

خصةالمر القابلة -

  8.الوالدة وحديثي التوليد مرضى ةوإدار لعالج طبية خدمات هي–  بالوالدة المحيطة ةالفتر خدمات 
.)A.A.C. R9-10-201(

9.ةفتر فيه تنتهي الذي الشهر نهاية حتى وتمتد الحمل من األخير اليوم في تبدأ التي ةالفتر هي–  الوالدة بعد ما ةفتر 
 مختلفة معايير األمومة عايةر جودة تحسين في الجودة مقاييس تستخدم وقد. الحمل إنهاء تلي التي ايوم( 60 )الستين

.الوالدة بعد ما ةلفتر

10.الشهر نهاية حتى وتمتد الحمل من األخير اليوم في تبدأ ةلفتر المقدمة الصحية عايةالر–  الوالدة بعد ما ةفتر عايةر 
.الحمل إنهاء تلي التي ايوم( 60 )الستين ةفتر فيه تنتهي الذي

  
ً

  
ً
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  11.مساعد. الممارسات الممرضات من هنوغير األطباء، ومساعدي كقابلة، المعتمدة الممرضة إىل يشير–  الممارس 
.التوالي عىل 25و 15 الفصول ،32 البابA.R.S.  في محدد هو كما الممارسات والممرضات الطبيب( مساعدو)

12.واالجتماعية، السلوكية المخاطر تقليل/تحديد إىل واإلرشاد المساعدة تقديم يهدف–  للحمل السابقة اتاالستشار 
 تخطط كانت إذا عما النظر بغض الحمل، عىل اتالقادر اإلنجاب سن في للنساء واإلدارية، الوقائية التدخالت خالل من

 مالالز عمل وتتضمن الحمل قبل الخطر عوامل ومعالجة المبكر الكشف عىل ةاالستشار خدمات كزتر. ال أم للحمل
 ما ةلفتر ةاالستشار خدمات وتهدف. الحمل تأكيد قبل حتى الجنين في تؤثر أن الممكن من التي السلوكيات لتحسين

 ةزيار في مشمولة الحمل قبل ما ةاستشار تعتبر. الحمل قبل جيدة بصحة تتمتع المرأة أن من التأكد إىل الحمل قبل
.الجينية اتاالختبار تشمل وال السليمة للمرأة الوقائية عايةالر

13.أساسية مكونات ثالثة من وتتألف الحمل خالل الصحية الخدمات توفير – الوالدة قبل عايةالر:
. والمستمر المبكر المخاطر تقييم .1
. الصحة وتعزيز الصحي التثقيف .2
.والمتابعة والتدخل الطبية اقبةالمر .3
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:مالحظات

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

.مساء 6 حتى اصباح 7 الساعة من الجمعة، إىل االثنين من
  

ً ً 112

http://www.MercyCareAZ.org




www.MercyCareAZ.org

http://www.MercyCareAZ.org 

	2022-2023-ALTCS-MemberHandbook-ARA
	لأن صحتكم تهمنا
	المعلومات الشخصية
	جدول المحتويات
	المقدمة
	معلومات عن الخدمات
	معلومات مهمة
	الموارد




