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 Mercy Care ACC-RBHAأعضاء خدمات 
 )TTY 711(546‑564‑800‑1 أو1841‑586‑ 602

ًاأسبوعي أيام 7 ا،ًيومي ساعة 24

 Arizonaفي السلوكية الصحة مات أزخط 
)TTY 711(HOPE-534-844-1 أو 1-844-534-4673

ًاأسبوعي أيام 7 ا،ًيومي ساعة 24

 4HOPE )44673( إىل نصية رسالة في HOPE كلمة أرسل

المنطقة في ان األقرقبل من المشغل الساخن الخط 
 Gila(و، Pinalو، Maricopaمقاطعات )كزية المر

602‑347‑1100 
ًاأسبوعي أيام 7 ا،ًيومي ساعة 24

 حياتية تجارب لديهم مدربون انأقر مستشارون هايدير
 .لك مماثلة

في القدامى المحاربين مساعدة خط 
Rally Point  فيArizona 

1-855-RALLY4U 5948-725-855-1 أو 
ًاأسبوعي أيام 7 ا،ًيومي ساعة 24

 فيعر الذي اءالخبر أحد مع التواصل من وستتمكن بنا اتصل
 .اآلن أنت وأين كنت أين

 .للحياةالمهددة المواقف في  911بـ اتصل 

البريدي العنوان 
Mercy Care 

4500 E. Cotton Center Blvd. 
Phoenix, AZ 85040 

 MercyCareAZ@عىل تابعنا 


ال صاالتت مامعلوولشخصية ات مالمعلوا

________________________________________________________________________لعضوا يفتعر قةبطا مرق : 

 : _______________________________________________________________بي اصخال )PCP( ةياألول يةعالراممقد

__________________________________________________________________________________:لمستشفىا

____________________________________________________________________________________:ليةلصيدا

___________________________________________________________________________________:لةلحاايرمد

 : __________________________________________________________________ضلممرا أو لنفسيا لطبيباماس

 االتصال يمكنك Mercy Care ACC-RBHA. أعضاء كتيب من نسخة عىل الحصول خاللها من يمكنك مختلفة طرق توجد
 إرسال منهم وأطلب)TTY 711( 5465-564-800-1 أو 1841-586-602 قمالر عىل Mercy Care ACC-RBHA أعضاء بخدمات
موقعنا عىل األعضاء كتيب عىل االطالعًأيضا يمكنك .اًأسبوعي أيام 7 ا،ًيومي ساعة 24 ةمتوفر األعضاء خدمات .بالبريد نسخة

 .www.MercyCareAZ.org اإللكتروني،

 2022.أكتوبر /األولتشرين  : 1الدليلاجعة مرتاريخ 

عامة، صحية معلومات سوى ليست المعلومات هذه AHCCCS. مع مبرُالم العقد بموجب للتغطية الخاضعة الخدمات لَّموتُ
ً عايةالر مّقدُمدائما تسأل أن يجب .بك الخاص عايةالر مّقدُم من عليها تحصل التي عايةالر أو ةاالستشار محل تحل أال ويجب

 .الصحية عايةللر احتياجاتك عن

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

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

http://www.MercyCareAZ.org
http://www.MercyCareAZ.org
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Mercy Care ACC-RBHA3 في بكمًحبامر

3 بك الخاصة األعضاء ومواد األعضاء كتيب

4اإللكتروني Mercy Care ACC-RBHA موقع


4 االتصال جهات حول مهمة معلومات

5 العمل ساعات بعد عايةالر عىل الحصول

6 السلوكية الصحة ماتأز خدمات عىل الحصول كيفية

8األفيونية المواد عن والمعلومات اتالمخدر تعاطي اباضطر خدمات عىل الحصول كيفية

ً
 
9ثقافيا المالئمة عايةالر

9 والفورية التحريرية والترجمة اللغوية، الخدمات

10التمييز عدم إشعار

11اللغات متعددة الفورية الترجمة خدمات

13 الخدمات مقدمي دليل

14Mercy Care ACC-RBHA عن نبذة

15األعضاء تعريف بطاقة

15 كعضو ومسؤولياتك صحتك

16أهليتك أو عنوانك أو عائلتك حجم في اتالتغيير عن اإلبالغ

17هاتختار التي عايةالر في عائلتك اكإشر

17 الخدمات مقدمي أو الصحية الخطط بتغيير قمت إذا عايةالر انتقال

18الخدمات عن معلومات 

18ئة؟الطار الحالة هي ما


18 النقل

19عليك تكلفة أي دون الذكية الهواتف

20السلوكية الصحة خدمات عىل للحصول األهلية

20 تاحةُالم السلوكية الصحة خدمات

28 الصيدليات خدمات

30 بالتغطية المشمولة (الطبية) البدنية الصحة خدمات

32 بالتغطية مشمولة غير أو لقيود تخضع التي الخدمات

35الخاصين السكان إىل المقدمة المنح صندوق من الممولة الخدمات إىل الوصول

36اإلسكان خدمات

37 االحتضار عند عايةالر خدمات

38 اختصاصي اجعةلمر (الذاتية اإلحاالت أو) اإلحاالت

39 كييناألمير الهنود ادلألفر الخدمات تغطية

40)PCP( أولية عايةر مقدم عىل الحصول كيفية 

43المواعيد وفرَلت منيةالز الجداول

44بك الخاصة الحالة بمدير االتصال

45(الطبية الفحوصات) الدورية اتالزيار


45 للنساء الوقائية عايةالر خدمات

46والدوري المبكر والعالج والتشخيص الفحص خدمات

www.MercyCareAZ.org 
 1اًأسبوعي أيام 7 ا،ًيومي ساعة 24TTY/TDD(711)5465-564-800-1 أو 1841-586-602 األعضاء خدمات
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51)HIV( البشرية المناعة نقص فيروس فحص 


 


51ةاألسر تنظيم ايامز تغطية

53 األسنان طب خدمات

53 والعطالت األسبوع، نهاية عطلة وفي العمل، ساعات بعد الصيدليات خدمات عىل الحصول

54 بالتغطية المشمولة السلوكية الصحة خدمات عىل الحصول
55)SMI( خطير عقلي مرض تصنيف عىل للحصول )SMI( ةالخطير العقلية اضاألمر إحالة عملية

58 طبي فريق بناء

60()MSIC التخصصات متعددة تخصصية عيادة


61)CRS( األطفال تأهيل إعادة خدمات ألعضاء معلومات

63 األعضاء مجالس

64مهمة معلومات 

64 فضوالر الموافقة عملية :المسبقة التصاريح 

6419/21 للمادة المؤهلون األشخاص


66السلوكية الصحة مجال في "الممارسات أفضل" 

67الخدمات مقدمي بين االختيار حرية عىل تقييدات

67كيةالتشار الدفعات

ً
 
67 ما؟ خدمة ةفاتور بتسديد مطالبا كنت إذا العمل ما
 
LIS(67( المنخفض الدخل ذوي إعانة نامجبر

 69 التصاريح

 71 واالستئنافات التظلمات


7419/21 الباب بموجب المؤهلين AHCCCS أعضاء واستئنافات تظلمات

76)SMI( خطير عقلي بمرض مصاب شخص من تحقيق اءإجر طلب /التظلم

79 معين خطير عقلي بمرض المصابين غير 19/21 الباب بموجب المؤهلين األعضاء من شكاوى تقديم

80 االنسحاب عملية

81 الخصوصية بممارسات المتعلقة الصحية الخطة اتإشعار

81ومسؤولياتك حقوقك

84محام أو مكلف ممثل ِ


85للطبيب التحفيزية امجالبر

85المعاملة وإساءة والهدر االحتيال

86 التبغ تعاطي عن اإلقالع

86د الموار

86المجتمع دموار

103AHCCCS نامجلبر أهليتك فقدت إذا دالموار

105التطعيم عيادات/العدوى ضد المجاني التطعيم

109Maricopa مقاطعة في الرسوم منخفضة األسنان خدمات

110الدفاع وكاالت

112العائلي العنف دموار

113التعريفات

118 األمومة عايةر خدمات تعريفات

www.MercyCareAZ.org 
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 مةلمقدا

Mercy Care ACC-RBHAفي بك ًحبامر

الصحية عايةالر ميّمقد من متنوعة مجموعة إىل الوصول حق لديك كما .لك ةالمتوفر والخدمات اياالمز من بالعديد تتمتع

 لست .إليها تحتاج وحيثما عندما إليها، تحتاج التي عايةبالر إيصالك عىل سنعمل .علينا االعتماد يمكنك .المجتمعية دوالموار
 .المساعدة لتقديم هنا نحن .دكبمفر

ً تواجه عندما الخدمات هذه تساعدك أن يمكن .المختلفة والخدمات الدعم أشكال من العديد استخدام أيضا يمكنك كعضو،

 شخص من توجيه إىل بحاجة كنت إذا المساعدة يمكنهم .اتالمخدر بتعاطي تتعلق مشكلة واجهتك إذا أو .صحية مةأز
ً أو وظيفة عىل العثور في المساعدة أيضا تعني أن يمكن .مأوى لديك يكن لم إذا مساعدتك يمكنهم .نفسها التجارب خاض

 .بهما واالحتفاظ منزل

 الشخص عىل ناكيزتر ينصب السبب ولهذا .عام بشكل صحتك في واالجتماعية والسلوكية الجسدية احتياجاتك تؤثر
 العائلة ذلك ويشمل .حولك اآلخرين كنشر نحن .والسلوكية الجسدية الصحية أهدافك تحقيق عىل نساعدك .بالكامل

.أخرى رةم صحتك دادالستر بجانبك يكون أن يختار شخص أي – المجتمع في هموغير عايةالر قدميُوم واألصدقاء

 عىل تؤثر أن يمكن كما .دين أو عرق أو دخل أو جنس أو عمر أي من األشخاص عىل السلوكية الصحة تحديات تؤثر أن يمكن
 وتدوم ةخطور أكثر فتكون أخرى، أحيان في أما .معتدلة اضاألعر تكون األحيان بعض في .وسلوكك كوشعور كتفكير طريقة

ً .دوما محتمل بالتحسن الشعور الحالتين، كلتا في .أطول ةفتر

 ادراألف ؤونش مكتب يتميز .صحتك دادرتالس عمكلد Mercy Care من )OIFA( ةرواألس ادراألف ؤونش مكتب في هنا نحنو
 :عىل ةرواألس ادراألف ؤونش مكتب مع لواصتال يمكنك .همرتختا نذيال ئلتكعا ادروأف تأن عمكلد ةمالزال لعمليةاةلخبربا ةرواألس

Mercy Care  
ATTN: OIFA - Mercy Care Committees  

4500 E. Cotton Center Blvd., Phoenix, AZ 85040  
OIFATeam@MercyCareAZ.org  

 سبيل عىل وتشمل AHCCCS. مع مالمبر العقد بموجب بها المعمول االتحادية والقوانين الدولة قوانين Mercy Care تتبع
 :الحصر ال المثال
إىل اًاستناد اللوائح بواسطة تنفيذه تم كما ،1964 لعام (Civil Rights Act) المدنية الحقوق قانون من السادس الباب 	•

CFR  .80 الجزء45
•
إىل اًاستناد اللوائح بواسطة تنفيذه تم كما ،1975 لعام (Age Discrminiation Act) العمر أساس عىل التمييز قانون 

CFR  91. الجزء45

 Title IX of Education) التعليم تعديالت من التاسع والباب 1973 لعام (Rehabilitation Act) التأهيل إعادة قانون•

Amendments) (.التعليمية واألنشطة امجبالبر يتعلق ما في1972 ) 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

بك الخاصة األعضاء ومواد األعضاء كتيب 

 :يلي ما عىل فستتعر .بعناية الكتيب هذا اءةقر عليك
 ومسؤولياتك حقوقك 	•
 الصحية عايةالر خدمات عىل الحصول 	•
 الصحية عايتكر خصوصية 	•
 بالتغطية المشمولة الخدمات 	•
 بالتغطية المشمولة غير الخدمات 	•
 ئةالطار الحالة هي ما 	•
 عالجك حول ما ارقر عىل توافق ال كنت إذا به القيام يمكنك الذي ما 	•
 بكثير وأكثر 	•

www.MercyCareAZ.org 
 3اًأسبوعي أيام 7 ا،ًيومي ساعة 24 TTY/TDD( 711)5465-564-800-1 أو 1841-586-602 األعضاء خدمات

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


 
             

                 
               

            

                 
    

   
               

           
            

              
        

   
                

            
 

  

           
            

              
            

              
   

  
          
       

        
          

  

       
       
       
     
      
      

   

  

  
             

           

خدمات" قسم في أخرى بصيغ الكتيب هذا عىل الحصول كيفية فتعر أن يمكنك .أخرى وصيغ بلغات الكتيب هذا يتوفر
ً إذا .مجانا اإللكتروني البريد عبر الكتيب هذا من مطبوعة نسخة عىل الحصول ويمكنك ".والفورية التحريرية والترجمة اللغات

ً .مجانا عليه الحصول يمكنك ة،المذكور الصيغ غير مختلفة بصيغة الكتيب هذا تريد كنت

 تعريفات األعضاء كتيب نهاية في لدينا لمساعدتك، .الكتيب هذا في المصطلحات بعض فهم في صعوبة تجد أن يمكن
 .الصحية عايةالر في المستخدمة للكلمات

إلكترونية بصيغة األعضاء مواد 
 الخدمات مقدمي ودليل األعضاء كتيب ذلك في بما .إلكترونية بصيغة ةمتوفر Mercy Care أعضاء معلومات مواد كل

 عىل اإللكتروني موقعنا عىل عليها العثور ويمكنك .الكثير ذلك وغير اإلخبارية اتوالنشر
www.MercyCareAZ.org. يمكنك .ناإخبار فيرجى اإللكترونية الصيغ تلك عىل الحصول وتفضل اًمطبوع اًمستند تلقيت إذا

 إرسال وطلب )TTY 711( 1‑800‑564‑5465 أو 602‑586‑1841 المجاني قمالر عىل Mercy Care أعضاء بخدمات االتصال
ً .المث اإللكتروني البريد عبر لك المعلومات من إلكترونية نسخة

بالبريد األعضاء مواد إرسال 
 االتصال يمكنك .البريد عبر المواد عىل الحصول فيمكنك اإللكتروني، البريد أو نتباإلنتر اتصال لديك يكن لم إذا

 .بالبريد المواد إرسال لطلب )TTY 711( 5465‑564‑800‑1 أو1841‑586‑ 602 قمالر عىل األعضاء بخدمات

اإللكتروني  Mercy Care ACC-RBHAموقع 

خدمات عن المعلومات عىل الحصول يمكنك .www.MercyCareAZ.org عىل اإللكتروني موقعنا ةزيار يمكنك

 .Mercy Care ACC-RBHA يمكنك .المجتمع نشاطات في كلتشار طرق عىل العثور يمكنك .خدمة مقدم عن البحث يمكنك 
 واإلنجليزية اإلسبانية باللغات اإللكتروني الموقع عرض يمكنك .فيها كةالمشار يمكنك التي االجتماعية الفعاليات عىل العثور
 لتصغير "+". المفتاح عىل الضغط أثناء "control" مفتاح عىل ارباستمر اضغط إلكتروني، موقع شاشة حجم لتكبير .والعربية
 متوافق موقعنا أن كما "-". المفتاح عىل الضغط أثناء "control" مفتاح عىل ارباستمر اضغط إلكتروني، موقع شاشة حجم
 .الشائعة الشاشة ئاتقار مع

اإللكترونية  Mercy Care ACC-RBHAبوابة 
 إىل االنتقال خالل من بصحتك المتعلقة المعلومات عىل الحصول يمكنك
 عىل وانقر www.MercyCareAZ.org إىل انتقل .اآلمنة اإللكترونية بوابتنا
 كنت إذا . الصفحة أعىل في اإللكترونية Mercy Care ACC-RBHA بوابة ابطر

 ثم ومن .الدخول لتسجيل التالية الخطوات اتبع ة،مر ألول البوابة تستخدم
 .البوابة استخدام يمكنك

 :يمكنك بك، الخاص اآلمن الدخول تسجيل خالل من
 جديدة عضو تعريف بطاقة عىل الحصول طلب 	•
 بك الخاصة العضو تعريف بطاقة عىل االطالع 	•
 مطالبة حالة عن البحث 	•
 معلق تصريح حالة من التحقق 	•
 الذي )PCP( األولية عايةالر مقدم عن البحث 	•

 لك تعيينه تم

المهمة االتصال معلومات 

 Mercy Care ACC-RBHAأعضاء خدمات 
1841‑586‑602  قمالر عىل االتصال يمكنك .اًأسبوعي أيام 7 ا،ًيومي ساعة 24 ةمتوفر Mercy Care ACC-RBHA أعضاء خدمات

 ":معنا تواصل" واختر www.MercyCareAZ.org الموقع إىل انتقل إلكتروني، بريد إلرسال )TTY 711(. 5465‑564‑800‑1 أو

www.MercyCareAZ.org 
اًأسبوعي أيام 7 ا،ًيومي ساعة 24 TTY/TDD( 711)5465-564-800-1 أو 1841-586-602 األعضاء خدمات 4 
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 :يلي  فيما  مساعدتك  األعضاء  خدمات  تستطيع .أسئلتك  عن  لإلجابة  ةمتوفر  األعضاء  خدمات
 عليها الحصول يمكنك التي الخدمات فةمعر •
 المعتادة العمل ساعات بعد الخدمات يقدمون الذين الخدمات مقدمي ذلك في بما خدمة، مقدم عىل العثور •
 الخدمات عن إيجابية مالحظة إعطاء أو شكوى تقديم •

الطبية ة اإلدار
 حصول لضمان المناسبة الخدمات استخدام في عايةالر ومقدمي األعضاء Mercy Care لدى الطبية ةاإلدار نامجبر يساعد
 حتى لألعضاء المقدمة عايةالر وتنسيق اجعةبمر الطبية ةاإلدار تقوم .جيدة بصحة والتمتع الصحية عايةالر عىل األعضاء
 تتكفل وهي .الحاجة حسب جديدة عمليات الطبية ةاإلدار تطور كما .صحتهم لتحسين المناسب العالج عىل يحصلوا
 أو1841‑586‑ 602 قمالر عىل االتصال يمكنك .وآمنة وكفاءة، فعالية، وذات المناسب، الوقت في الجودة عالية عايةر بتقديم

 .الطبية ةاإلدار من األشخاص أحد إىل التحدث وطلب )TTY 711( 5465‑564‑800‑1

واالستئنافات التظلمات 
 قد أو .استئناف طلب تقديم لك فيحق السلبية، اياالمز تحديد إشعار خطاب في الموضح ناارقر مع تتفق ال كنت إذا

التظلمات لفريق مكني .سيئة بطريقة عاملك قد العيادة موظفي أحد أن تشعر أو طبيب بخصوص مشكلة لديك يكون ُ

من لمزيد الكتيب هذا في "األعضاء تظلمات"و "االستئنافات" قسمي عىل االطالع رجىي .المساعدة تقديم واالستئنافات ُ

 .المعلومات

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

 )OIFA(ة واألسراد األفرشؤون مكتب 
 العقلية الصحة تحديات من يعانون الذين ادلألفر والعافية والمرونة التعافي سبل )OIFA( ةواألسر اداألفر شؤون مكتب يعزز

والمجتمعات والشباب ةختارُالم والعائالت اداألفر مع اكاتشر ةواألسر اداألفر شؤون مكتب يبني .اتالمخدر وتعاطي

 ارالقر صنع عملية في المجتمع وأعضاء ئيسيةالر القيادة مع القائم التعاون إىل باإلضافة والمنظمات
 .السلوكية الصحة نظام مستويات جميع عىل

Mercy Care 

 
 

 
ATTN: OIFA - Mercy Care Committees  

4500 E. Cotton Center Blvd., Phoenix, AZ 85040  
.OIFATeam@MercyCareAZ.org 

التمريض خط 
أعضاء بخدمات اتصل .العامة الطبية األسئلة عىل دللر اًأسبوعي أيام 7و اًيومي ساعة 24 مدار عىل تاحُم لدينا التمريض خط

Mercy Care التمريض بخط الخاص الخيار وحدد5465‑564‑800‑ 1 أو1841‑586‑ 602 قمالر عىل. 

العمل ساعات بعد عاية الرعىل الحصول 

لم ما التاليين اليومين خالل أو اليوم نفس في عايةالر هذه إىل حاجة في تكون عندما العاجلة عايةالر عىل الحصول مكنكي ُ

 :المثال سبيل عىل .حياتك فقدان أو بضرر اإلصابة خطر في تكن
 الشديد األذن ألم أو الحلق التهاب •
 ااإلنفلونز •
 الشقيقة أو النصفي الصداع •
 الظهر في ألم •
 تعبئتها إعادة أو طبية وصفة طلب •
االلتواءات •

ً بمقدم االتصال يمكنك .افور بالمكتب اتصل األسبوع، نهاية عطلة في أو الطبيب مكتب إغالق بعد بالمرض شعرت إذا

 مقدم بك سيتصل .برسالتك طبيبك إبالغ من التأكد عىل دالر خدمة ستعمل .الليل منتصف في حتى )PCP( األولية عايةالر
الطبيب يستطيع فلن وإال، .المحجوبة االتصاالت يقبل هاتفك أن من دّتأك .به القيام عليك بما إلبالغك )PCP( األولية عايةالر

 .معك التواصل

www.MercyCareAZ.org 
 5اًأسبوعي أيام 7 ا،ًيومي ساعة 24 TTY/TDD( 711)5465-564-800-1 أو 1841-586-602 األعضاء خدمات
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رؤيتك لطبيبك يمكن وال العاجلة الصحية عايةالر مشكالت من عانيت عندما العاجلة عايةالر كزمر إىل الذهاب أيضا يمكنك

اإللكتروني Mercy Care ACC-RBHA موقع عىل البحث مكنكي .إليك األقرب العاجلة عايةللر كزمر عىل العثور مكنكيً.افور ُُ

 .الصفحة أعىل "صيدلية/عايةر مقدم عىل العثور" عىل انقر .www.MercyCareAZ.org عىل

عىل العثور في مساعدتك يمكنهم .اًأسبوعي أيام 7ً،يوميا ساعة 24 تاحةُالم Mercy Care ACC-RBHA أعضاء بخدمات اتصل

)TTY 711(.1‑800‑564‑5465 أو 602‑586‑1841 قمالر عىل بهم االتصال مكنكي .منك بالقرب عاجلة عايةر كزمر ُ

السلوكية الصحة مات أزخدمات عىل الحصول كيفية 

 يمكن .Arizona والية في السلوكية الصحة ماتأز بخط االتصال فيمكنك السلوكية، الصحة في مةأز من تعاني كنت إذا
أو 4673-534-844-1 قمالر عىل بهم االتصال يمكنك .اًأسبوعي أيام 7 ا،ًيومي ساعة 24 المساعدة تقديم المدربين للموظفين

1‑844-534-HOPE؛ .)TTY 711( 

 بالصحة تتعلق التي ئةالطار للحالة عايةالر عىل الحصول لمكان توصلك نقل وسيلة عىل الحصول من تتمكن قد
أو1841‑586‑ 602 قمالر عىل Mercy Care ACC-RBHA أعضاء خدمات االتصال عبر ذلك فةمعر اًأيض يمكنك .السلوكية

1‑800‑564‑5465 .)TTY 711( 

مات األزأوقات خدمات 
الخدمات هذه عىل الحصول مكنكي AHCCCS. نامجلبر اًوفقًمؤهال تكن لم ولو حتى مات،األز خدمات عىل الحصول يمكنك ُ

:يلي ما عليها الحصول مكنكي التي ماتاألز خدمات تشمل .ةالخطير العقلية اضاألمر بأحد اًمشخص تكن لم ولو ُ

 7و اليوم، في ساعة 24 مدار عىل المجاني، قمالر ذلك في بما الهاتفية، ماتاألز أوقات في التدخل خدمات تتوفر 	•
 أو 4673-534-844-1 قمالر عىل Arizona مقاطعة في السلوكية الصحة ماتأز بخط االتصال عبر األسبوع في أيام

1-844-534-HOPE 
األسبوع في أيام 7و ا،ًيومي ساعة 24 مدار عىل ةمتوفر المتنقلة ماتاألز أوقات في التدخل خدمات •

 التمويل، يسمح كما السموم، من التخلص خدمات ذلك في بما ساعة، 23 ةلفتر ماتأز اراستقر /اقبةمر خدمات •
اإلضافي مةاألز اراستقر من ساعة 72 حتى

• 
. 

األجور لمقاييس السلوكية الصحة عايةر قدميُوم الدعم مجموعات) اإلحالة وخدمات المجتمعية المعلومات

 (اياالمز عىل للحصول األهلية ومعلومات المتدنية

 ،Tohono O’odham في San Lucy منطقة شعب أو Yavapaiو،McDowellو،Fort شعوب مع القاطنين القبليين لألعضاء
 يعيشون الذين القبليين لألعضاء .8888-461-480 قمالر عىل مخصص السلوكية الصحة ماتألز ساخن خط مرق لهم يتوفر
 :هي ماتلألز الساخنة الخطوط قامأر التالية، القبلية والشعوب المجتمعات في

 :الهندي Ak-Chin مجتمع
 1-800-259-3449

 :الهندي Gila River مجتمع
 1-800-259-3449

 :الهندي Salt River Pima Maricopa مجتمع
 1-855-331-6432

 :White Mountain Apache قبيلة
 1-928-338-4811

العاجلة النفسية عاية الراكز مر

 )UPC(العاجلة النفسية عاية للر Connections AZكز مر

 
 

 
 

 
 

 
 

ًُ

اًأسبوعي أيام 7 ا،ًيومي ساعة 24 TTY/TDD( 711)5465-564-800-1 أو 1841-586-602 األعضاء خدمات

1201 S. 7th Ave. 
Phoenix, AZ 85007 
 7600‑416‑602
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 )RRC(التعافي ات بابتكارالخاصة للتعافي الدولية االستجابة كز مر
11361 N. 99th Ave.  
Peoria, AZ 85345  
  602-636-4605

 )CPEC(المجتمعي النفسي للطب  Community Bridgesطوارئ كز مر
358 E. Javelina Ave.  
Mesa, AZ 85210  
  9142‑931‑877‑1

 Community Bridges West Valleyإىل وصول نقطة 
824 N. 99th Avenue  
Avondale, AZ. 85323  
  1-877-931-9142

ساعة  23مدار عىل النفسية اقبة المر

Mind 24/7 
1138 S. Higley Rd.  
Mesa, AZ 85206  

2728 N. 24th St.,  
Phoenix, AZ 85008  

10046 N. Metro Parkway  
Phoenix, AZ 85051  
  1-844-646-3247

السموم من التخلص اكز مر

 CCARC( Central City(في اإلدمان من للتعافي  Community Bridgesكز مر
2770 E. Van Buren St.  
Phoenix, AZ 85008  
  9142‑931‑877‑1

 East Valley (EVARC)في اإلدمان من للتعافي  Community Bridgesكز مر
560 S. Bellview 
 
Mesa, AZ 85204 
 

 9142‑931‑877‑1 

اأسبوعيأيام  7ا، ًيوميساعة  24متاحة مسبق، موعد دون  – الخارجيةالعيادات  ً

 Community Bridges West Valleyإىل وصول نقطة 
824 N. 99th Ave.  

Avondale AZ 85323  
  9142‑931‑877‑1

www.MercyCareAZ.org 
 7اًأسبوعي أيام 7 ا،ًيومي ساعة 24 TTY/TDD( 711)5465-564-800-1 أو 1841-586-602 األعضاء خدمات

http://www.MercyCareAZ.org


 
             

   

    

  

         

           

                  
                

             

     
                  

                   
            

     

       

   

     

              
              

            
 

         
                 
                 

امنيزحددة ُمسكنية منطقة  ً

 Community Bridges West Valleyإىل االنتقال نقطة 
824 N. 99th Ave.  

Avondale, AZ 85323  
  9142‑931‑877‑1


للبالغين احة الرخدمات 

ً 
 )RCRP(التعافي ات البتكارا وفقالكوارث من للتعافي الدولي احة الرنامج بر
11361 N. 99th Ave, Ste. 107  

Peoria, AZ 85345  
  4380‑636‑602

نية فيوألاواد مالعن ت مالمعلواوةرلمخداواد مالدام ختاساب رطاضات دمخعىل ل لحصواكيفية 

االتصال مكنكي التعافي، في جهودك لبدء .اتالمخدر تعاطي خدمات تلقي لبدء لدينا PCP من إحالة عىل الحصول يتعين ال ُ

خدمات، مقدمي عىل العثور في مساعدة إىل احتجت إذا .موعد لتحديدًةمباشر السلوكية الصحية عايةالر خدمات بموفر

)TTY 711(. 5465‑564‑800‑1 أو1841‑586‑ 602 قمالر عىل Mercy Care ACC-RBHA أعضاء بخدمات االتصال اًأيض مكنكي ُ

 24/7مدار عىل المتاحة الوصول نقاط 
 24 األفيونية اتالعقار تعاطي معالجة خدمات لتقديم 24/7 مدار عىل متاحة وصول نقاط أربعة Arizona منطقة في يوجد
في األماكن من العديد في طبية بمساعدة عالجية خدمات وتقدم .عالج عن يبحثون الذين ادلألفر اًأسبوعي أيام 7 ا،ًيومي ساعة

ُ )OBOT(. العيادة في األفيونية المواد تعاطي ومعالجة )OTP( األفيونية اتالعقار تعاطي معالجة امجبر عليها طلقوي المجتمع،

والعافية والتعافي للصحة  CODACكز مر
380 E. Ft. Lowell Road, Tucson, AZ 85705  

520-202-1786 

 East Valleyفي اإلدمان من للتعافي  Community Bridgesكز مر
560 S. Bellview, Mesa, AZ 85204  

  480-461-1711

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

  602-607-4700

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

  623-247-1234

 www.MercyCareAZ.org اإللكتروني الموقع إىل االنتقال يمكنك الخدمات، عىل الحصول في للمساعدة بحاجة كنت إذا
. الخدمات عىل الحصول في للمساعدة األعضاء بخدمات االتصال اًأيض يمكنك .منطقتك في الخدمات مقدمي عن للبحث
 الموقع ةزيار يمكنك كما .opioidservicelocator.azahcccs.gov الموقع عىل العالج لخدمات بحث أداة AHCCCS تمتلك

 .www.findtreatment.gov اإللكتروني

د الموارفي مساعدة أو ودية دشة درعىل للحصول التواصل كيفية 
 التحدث يمكنك حيث ،Pyx Health تطبيق إىل الوصول إمكانية نمنحك لذلك .وحده الحياة تحديات يواجه أن أحد عىل ليس
مع دشةالدر اًأيض ويمكنك .بالفعل لك المتاحة دوالموار Mercy Care حول الهاتف خالل من العون يد يقدمون أشخاص مع

www.MercyCareAZ.org 
اًأسبوعي أيام 7 ا،ًيومي ساعة 24 TTY/TDD( 711)5465-564-800-1 أو 1841-586-602 األعضاء خدمات 8 

http://www.MercyCareAZ.org
http://www.MercyCareAZ.org
http://opioidservicelocator.azahcccs.gov
http://www.findtreatment.gov


             

                   
   

       
      
       

              
               

  

              
 

            
     

                
               

            

               
        

     
              

                 
                

          

    
                  
                 
               

          

    

       
             
       

             

                   
                 

        

.صديق من الدعم إىل تحتاج عندما اًأسبوعي أيام 7و ا،ًيومي ساعة 24 المتاح التطبيق خالل من Pyxir العاطفي، اآللي الصديق
 :يمكنك ،Pyx Health تطبيق مع

 والعقلية البدنية صحتك لدعم دموار عىل العثور •
 Mercy Care عروض من استفادة أقصى تحقيق •
 والمرح الصداقة مع يوم كل بالتحسن الشعور •

 كانت إذا .Google Play أو Apple متاجر في "Pyx Health" عن ابحث أو www.HiPyx.com موقع إىل وانتقل اليوم كاشتر
 .4777-499-855-1 قمالر عىل فاتصل ،Pyx Health تطبيق عىل الحصول في مساعدة إىل تحتاج أو أسئلة لديك

اثقافيالمالئمة عاية الر ً

 تشكل ولغتك والروحية الدينية ومعتقداتك اثكوتر تقاليدك إن ".ثقافتك" هي كتقاليدك، حياتك، في أهمية األكثر اءاألجز
.ثقافتك اًأيض

 فهم عىل ذلك سيساعدهم .ردف كل ثقافة فهم عىل لدينا الخدمات مقدمي نشجع
 .أفضل بشكل معهم والتواصل Mercy Care ACC-RBHA أعضاء

 األفضل العالج خطة تحديد عىل ذلك سيساعدكما .معه الثقافية المعلومات بعض كتشار أن منك الخدمة مقدم سيطلب
 فهم عىل بك الخاص الخدمة مقدم مساعدة من تتأكد أن يجب .عائلتك ادأفر ألحد أو لك

.الحتياجاتك اًوفق الصحيحة الخدمات عىل حصولك ذلك سيضمن .ولعائلتك لك بالنسبة المهم هو ما — ثقافتك

عايةالر مّمقد فهم إذا .وأهدافك لعالجك تخطط عندما بك الخاص عايةالر مّمقد إىل التحدث اًأيض عليك

 .األهداف تلك تحقيق عىل يساعدك أن فيمكنه أهدافك، ماهية

تفهمها وصيغة بلغة المعلومات عىل الحصول 
.تفهمها التي والصيغة باللغة بالمعلومات تزويدك Mercy Care ACC-RBHA أعضاء أو عايةالر مّمقد من تطلب أن يجب

والخدمات والعربية اإلسبانية واللغة ةاإلشار لغة مثل لغات بعدة الفورية والترجمة التحريرية الترجمة خدمات من عدد ريتوّف

بخدمات االتصال خالل من عليك تكلفة دون من المواد هذه طلب مكنكي .البصر لضعاف المطبوعة والمعلومات المساعدة ُ

. )TTY 711(5465‑564‑800‑1 أو1841‑586‑ 602 قمالر عىل Mercy Care ACC-RBHA أعضاء

البصر ضعاف لألعضاء المطبوعة المعلومات 
 الموافقة اتواستمار كالبالغات أخرى، ومواد هذا األعضاء كتيب عىل الحصول في غبتور بصر، صعف من تعاني كنت إذا

عىل Mercy Care ACC-RBHA أعضاء خدمات خالل من أو بك الخاص عايةالر مّمقد من ذلك طلب يمكنك ة،الكبير فباألحر

الموقع ةزيار مكنكي .بديلة بصيغة بك الخاصة المواد استالم مكنكي )TTY 711(. 5465‑564‑800‑1 أو1841‑586‑ 602 قمالر ُُ

 .أخرى بلغات أو ةكبير مطبوعة بنسخة األعضاء كتيب لعرض www.MercyCareAZ.org اإللكتروني

والفورية التحريرية والترجمة اللغوية، الخدمات 

 :من للتأكد Mercy Care ACC-RBHA أعضاء من المساعدة طلب يمكنك
 .فهمها من تتمكن كي بلغتك ترجمتها يمكن أو بلغتك ةمتوفر إما المكتوبة المعلومات •
لغتك يتكلمون صحية عايةر ميّمقد إيجاد يمكنك •

 )TTY 711(.5465‑564‑800‑1 أو1841‑586‑ 602 قمالر عىل Mercy Care ACC-RBHA أعضاء بخدمات االتصال يمكنك

خدمات فإن ، )SMI( خطير عقلي مرض من تعاني أنك تبين إذا أو/و AHCCCS بموجب اياالمز عىل للحصولًمؤهال كنت إذا

 قمالر عىل األعضاء بخدمات االتصال يمكنك .بالتغطية مشمولة خدمة تلقي عند تكلفة أي دون لك ةمتوفر الفورية الترجمة
 .الفورية الترجمة خدمات لطلب )TTY 711( 5465‑564‑800‑1 أو1841‑586‑ 602

www.MercyCareAZ.org 
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جودة أفضل عىل حصولك عىلًحرصا وذلكً.مجانا العالية الجودة ذات الفورية الترجمة خدمات بتقديم Mercy Care تتعهد
ً 
.أيضا االستخدام ةإدار مشكالت لمناقشة الخدمات هذه تتوفر .تفهمها بطريقة الصحية للخدمات


المترجمين جداول اختالف إىل هذا ويرجع .الخدمات هذه لتقديم حددُم شخص وصول Mercy Care تضمن أن مكني ال ُ

Mercy Care تتلقى أن مكني ال الفورية، الترجمة في المساعدة عىل الحصول عىل األعضاء وجميع لمساعدتكم .الفوريين ُ

.الفوري مترجمك ليكون حددُم بشخص طلب

ًُُMercy Careوريفال جمكمتر نسيكوًدداحُمًشخصا أن.    تضمن  أن مكني  ال  لكنو .جنسه  عىل ءبنا  وريف  جممتر  طلب  مكنكي

أو عائلتك، من ردف هو الشخص ألن ذلك يعود قد .الموجود الفوري المترجم مع العمل مكنكي ال قد األحيان، بعض في ُ

لك الترجمة في مساعدتك مكنهمي .اللغة بخط االتصال بك الخاص الخدمة مقدم من اطلب ذلك، حدث إذا .اًشخصي فكيعر ُ

 .الهاتف عبر

في ساعة 24 مدار عىل متاحون إنهم .األعضاء خدمات مع التواصل رجىي المساعدة، إىل تحتاج أو أسئلة أي لديك كانت إذا ُ

 )TTY 711(.5465-564-800-1 أو 1841-586-602 قمالر عىل اًأسبوعي أيام 7 اليوم،

التمييز عدم إشعار 

أو اللون أو العرق أساس عىل المعاملة في زِّتمي وال بها، المعمول اليةالفيدر المدنية الحقوق بقوانين Mercy Care متلتز
 عىل معاملتهم في التمييز تمارس ال أو األشخاص Mercy Care تستبعد ال .الجنس أو اإلعاقة أو السن أو القومي األصل
 .الجنس أو 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 أكفاء فوريين مترجمين

o  ة، كبيرحروف )أخرى تنسيق بصيغ مكتوبة معلومات


الوصول يمكن إلكترونية تنسيق وصيغ صوتية، ومقاطع 

(أخرىتنسيق وصيغ إليها،  


اإلنجليزية اللغة تكون ال الذين لألشخاص مجانية لغوية خدمات توفر  •

:المثالسبيل عىل األساسية، لغتهم هي  

o  مؤهلين فوريين مترجمين

o  أخرى بلغات مكتوبة معلومات

بتنسيقات مكتوبة معلومات أو مؤهل فوري مترجم إىل بحاجة كنت إذا 

عىل الموجود قم الرعىل فاتصل أخرى، خدمات أو ترجمة خدمات أو أخرى 

 .)TTY: 711(4104-385-800-1قم الرعىل أو بك الخاصة التعريف بطاقة 

www.MercyCareAZ.org 
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  اللون  أو  العرق  أساس  عىل  أخرى  بطريقة  بالتمييز  قامت  أو  الخدمات  هذه  توفير  في  تنجح  لم Mercy Care   أن  تعتقد  كنت  إذا
 :عىل  لدينا  المدنية  الحقوق  منسق  إىل  عضو  تظلم  تقديم  يمكنك  الجنس،  أو  اإلعاقة  أو  السن  أو  القومي  األصل  أو


 Attn: Civil Rights Coordinator:العنوان 
 
 

4500 E. Cotton Center Blvd. 
Phoenix, AZ 85040 


TTY 711( 1-888-234-7358(:الهاتف 

MedicaidCRCoordinator@MercyCareAZ.org:اإللكتروني  البريد 

  فإن  عضو،  تظلم  تقديم  في  المساعدة  إىل  بحاجة  كنت  إذا .اإللكتروني  البريد  أو  البريد  طريق  عن  عضو  تظلم  تقديم  يمكنك
 .لمساعدتك  متاح  لدينا  المدنية  الحقوق  منسق

 ةاربوز  (Office for Civil Rights)المدنية  الحقوق  مكتب  إىل  المدنية  الحقوق  بشأن  إلكترونية  شكوى  تقديم أيضا يمكنك
  التابعة  الشكاوى  بوابة  خالل  من (U.S. Department of Health and Human Services) األمريكية  البشرية  والخدمات  الصحة
  ،  https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsfعىل  والمتاحة  المدنية  الحقوق  لمكتب

 :عىل  الهاتف  أو  البريد  طريق  عن  أو    https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsfأو

ًِ

U.S. Department of Health and Human Services,
	
 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building 

 Washington, D.C. 20201 
 1-800-368-1019 ،  1-800-537-7697 )TTY( 

 
 

 
 
 

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

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(. 

 :العربية اللغة 

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

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

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

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

PERSIAN: 

SYRIAC:
 

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

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

المساعدة  وخدمات  ة اإلشار لغة  مترجمو 
  أو  سمعية  مساعدة  وسائل  توفير  لديك  الخدمة  مقدم  من  تطلب  أن  يمكنك  السمع،  صعوبة  أو  الصمم  من  تعاني  كنت  إذا

.لك امجان  الخدمات  هذه  بك  الخاص  الخدمة  مقدم  ويوفر .احتياجاتك  لتلبية  ةاإلشار  لغة  في  فوري  مترجم  خدمة  جدولة ً

  المساعدة،  السمعية  ةاألجهز  أو  واألنظمة  المكتوبة  والمواد  الكمبيوتر  بواسطة  التدوينات  السمعية  المساعدة  وسائل  تتضمن
 .والمفتوحة  المغلقة  والتوضيحات

 الفورية،  الترجمة  لتوفير  معتمدون  أخصائيون  هم  ةاإلشار  لغة  مترجمو .فونمحتر  أكفاء  ةاإلشار  للغة  الفوريون  المترجمون
 والقوانين  الفوريين  ةاإلشار  لغة  مترجمي  تشمل  قائمة  عىل  الحصول  يمكنك . الصم  إىل  كية،األمير  ةاإلشار  بلغة عادة

.  www.acdhh.org عىل  السمع  وضعاف  للصم ona  Ariz لجنة  ةزيار  يمكنك.Ariz ona  في  الفوريين  بالمترجمين  المتعلقة
/602‑364‑0990)TTY(TTY) ؛8161‑352‑ 800-1   ؛(فيديو  هاتف)    3323‑542‑602قمالر  عىل  بهم  االتصال  أو فيديو  هاتف   ؛)

 (.فيديو  هاتف)9441‑559‑480 

ًّ

واللغوية  الثقافية  احتياجاتك  يلبون  الذين  الخدمات  مقدمو 
  عىل  العثور  ذلك  يتضمن .لك  المناسب  عايةالر  موفر  عىل  للعثور  نتاإلنتر  عبر  الخدمات  مقدمي  دليل  في  البحث  يمكنك
 .لك  احةر  األكثر  اللغة  يتحدث  الذي  عايةالر  موفر

  اللغة  تحديد  ويمكنك .الصفحة  أعىل "خدمة  مقدم  عىل  العثور" عىل  والنقر www.MercyCareAZ.org   إىل  االنتقال  يمكنك
 ".الخدمة  مقدم  لغة" ضمن  اتاالختيار  من  تريدها  التي
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.   5465‑564‑800‑ 1أو   1841‑586‑  602قمالر  عىل Mercy Care ACC-RBHA   أعضاء  بخدمات  االتصال  اأيض  يمكنك (TTY 711)  
 لم  إذا .لغتك  يتحدث  خدمة  مقدم  عىل  العثور  في  مساعدتك  يمكنها .اأسبوعي  أيام    7ا،يومي  ساعة    24مدار  عىل  تاحونم  إنهم
.امجان  لك  فورية  ترجمة  خدمات  األعضاء  خدمات  قسم  فسيوفر  عنها،  تبحث  التي  اللغة  يتحدث  خدمة  مقدم  هناك  يكن

ً

ًًُ
ً

الجسدية  اإلعاقات  متطلبات  تلبية 
 بخدمات  االتصال  مكنكي  جسدية،  بإعاقات  المصابين  األعضاء  متطلبات  لتلبية  الخدمات  مقدمي  مكتب  إىل  بحاجة  كنت  إذا

.     5465‑564‑800‑ 1أو  1841‑586‑  602 قمالر  عىل    Mercy Care ACC-RBHAأعضاء (TTY 711)24  مدار  عىل  تاحونم  إنهم 
.لك  المناسب  الخدمة  مقدم  عىل  العثور  في  مساعدتك  يمكنهم .اأسبوعي  أيام    7ا،يومي  ساعة

ُ

ُ

ًً

عاية الر ة إدار أو  المعقدة  الصحية  عاية الر تنسيق  في  مساعدة  عىل  الحصول  كيفية 
  عىل  األعضاء  خدمات  بقسم  االتصال  يمكنك  عاية،الر  ةإدار  أو  المعقدة  الصحية  عايةالر  تنسيق  في  للمساعدة  بحاجة  كنت  إذا
  يمكن .لك  المناسب  الخدمة  مقدم  عىل  العثور  في  مساعدتك  يمكنهم. (TTY 711)     5465‑564‑800‑1أو  1841‑586 602‑  قمالر

.المساعدة  من  لمزيد  عايةالر  ةإدار  إىل  إحالتك  اأيض  األعضاء  لخدمات ً

 اليسو  نهمبأ كبلغوأ  إذا. Mercy Care  من  بك صةلخاا يفلتعرا قةبطا مفقد  د،وعم في مةخد ممقد  ادةيع إىل  هبتذ إذا
 أو 1841‑586‑ 602  قملرا  عىل   Mercy Care ACC-RBHA اءضأع  تمابخد  الصاالت  عليك  يجب  ،Mercy Care  شبكة  من  اًزءج

.فعله  عليك  يجب  بما  اًمدائ  نكوسيخبر .اعيسبوأ  امأي    7ا،ًيومي  عةسا    24دارم  عىل  وناحتُم  نهمإ. (TTY 711)  5465‑564‑800‑1 

ِّ

ً

الخدمات  مقدمي  دليل 

  مقدمي  دليل  وهناك .الصحية  عايةالر  خدمات  مقدمي  من  هموغير    Mercy Careبأطباء  قائمة  هو  الخدمات  مقدمي  دليل
 "خدمة  مقدم  عىل  العثور" اختر.  www.MercyCareAZ.org عىل  موقعنا  عىل  فيه  البحث  يمكن  نتاإلنتر  عبر  الخدمات

 (Find a Provider) الشاشة  من  اليمنى  العلوية  اويةالز  في. 

 :مثلMercy Care    من  الخدمات  مقدمي  حول  معلومات  عىل  العثور  يمكنك
(PCP)األولية  عايةالر  قدموم  •  ُ

واالستشاريين  المعالجين  مثل  السلوكية،  الصحة  خدمات  قدموم  •

 االختصاصيون  •
 المستشفيات  •
 التمريضية  عايةالر  افقمر  •
 الصيدليات  •
 المعيشة  في  المساعدة  افقمر  •
 العاجلة  عايةالر  اكزمر  •

ُ

  العناوين  الخدمات  مقدمي  معلومات  تتضمن .المقاطعة  أو  المدينة  أو  البريدي  مزالر  طريق  عن  البحث  نطاق  تضييق  يمكنك
  عىل  الخدمات  مقدمي  دليل  ويحتوي .ال  أم  الجدد  األعضاء  يقبل  الخدمة  مقدم  كان  إذا  وما  المنطوقة  واللغات  الهواتف  قاموأر

 .الجسدية  اإلعاقات  ذوي  األعضاء  تستقبل  التي  الخدمات  مقدمي  عيادات  تحدد  معلومات

  يمكنك .ليلة  كل  تحديثه  يتم .الدليل  من  إصدار  أحدث  هو  نتاإلنتر  عبر Mercy Care   لدى  الخدمات  مقدمي  دليل  يعد
. امجان  الخدمات  مقدمي  دليل  من  قيةور  نسخة  عىل  للحصول   Mercy Care ACC-RBHA أعضاء  خدمات  بقسم  االتصال
.(TTY 711 )  5465‑564‑800‑ 1أو   1841‑586‑  602قمالر  عىلMercy Care ACC-RBHA    أعضاء  خدمات   متاحون  نحن  

.الخدمات  مقدمي  دليل  من  قيةور  نسخة  عىل  الحصول  حالتك  مدير  من  تطلب  أن  مكنكي .اأسبوعي  أيام   7 ا،يومي  ساعة  24

ً

ًًُ

 التعويضات  بخصوص  التوكيدية  اإلفادة 
  سياسات  لدينا  الغاية،  هذه  ولتحقيق .إليها  تحتاج  التي  الصحية  عايةوالر  الخدمات  عىل  حصولك  لضمان  جاهدين  نسعى
 .السليمة  الصحية  عايةالر  عىل  حصولك  لضمان  اتباعها  لدينا  الخدمات  مقدمي  عىل  يجب
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  ألي  مةالالز  الطبية  عايةالر  خدمات  تقديم  فضونير  ممن  همغير  أو  الخدمات  مقدمي  تعويض  عدم  عىل  سياساتنا  وتنص
  أو  الصحية  عايةالر  لمقدمي  ندفع  فال ".التوكيدية  اإلفادة" بـ  يسمى  ما  وهذا .تقديمها  في  يتهاونون  أو  خطتنا  أعضاء  من  عضو

 :التالية  الحاالت  في  نعوضهم  أو  أموال  أي  همغير  أو  موظفيهم
 لك  عايةالر  خدمات  تقديم  ضرف  •
 لك  عايةالر  تقديم  في  التهاون  •
ًاطبي  مةالالز  العالجات  أو  التحاليل  اءإجر  ضرف  •

  ذلك،  عن  المعلومات  من  المزيد  تريد  كنت  إذا .السليمة  الصحية  عايةالر  خدمات  عىل  خطتنا  أعضاء  كل  يحصل  ان  يجب
.) TTY 711( 5465-564-800-1  أو1841-586- 602    قمالر  عىل    Mercy Care ACC-RBHAأعضاء  بخدمات  اتصل  

Mercy Care ACC-RBHA  عن  نبذة 

Mercy Care ACC-RBHA  في  الصحية  عايةالر  تكاليف  احتواء  نظام  مع  متعاقدة  ةدارم  صحية  خطة  هي  .Ariz
 ona (AHCCCS )
 AHCCCS نامجلبر  الممثلة  الوكالة  هيMedicaid    والية  في  Ariz ona.عتوس AHCCCS   الكاملة  عايةللر  الصحية  الخطة
 (ACC )

(AHCCCS من 
بـ  المعروف  الموسعة،  العقود  أحد  عىل    AHCCCSحازت. (RBHA) اإلقليمية  السلوكية  الصحة  اتفاقية  لتضمين    
ACC-RBHA،  إىل Mercy Care 
 .

ُ

ّ


في  يعيشون  الذين( SMI )خطير  عقلي  مرض  من  يعانون  الذين  لألعضاء  المتكاملة  الصحية  عايةالر  اآلنMercy Care    توفر  

البريدية  موزالر  ذلك،  ومع. )Pinalو Gila وMaricopa    مقاطعات  ذلك  يشمل. GSA  أو  كزية،المر  افيةالجغر  الخدمة  منطقة  


الجنوبية  كزيةالمر  افيةالجغر  الخدمة  منطقة  من  جزء  هي  القبلية    San Carlosمنطقة  تمثل  التي 85542، 85192،  85550.)

مجموعة  خالل  من  ألعضائنا  صحية  خدمات    Mercy Careتقدم.Ariz ona  والية  مع  عقد  بموجب  
ائيجز  العقد  خدمات  مولت 


الخدمات  مقدمي  شبكة  المجموعة  هذه  سمىت .الخدمات  مقدمي  من  ةمختار.
ًُ

ُ

الخدمات  مقدمي  شبكة 
 خدمات  تقديم  مكنهمي. Mercy Care ACC-RBHA  مع  يعملون  الخدمات  مقدمي  من  مجموعة  هي  الخدمات  مقدمي  شبكة
 .كليهما  أو  البدنية  أو  السلوكية  الصحة

ُ

  اختيار  في  غبتر  كنت  إذا .الخدمات  مقدمي  شبكة  داخل  من  خدمة  مقدم  اختيار  فيMercy Care ACC-RBHA   ستساعدك
 بمقدم  االتصال  إىل  ستحتاج .االتصال  عند  ناإخبار  سوى  عليك  فما  ا،ثقافي  فضلهت  أو  منك  قريب  أو  مالئم  ألنه  خدمة  مقدم
 دتأر  إذا    Mercy Care ACC-RBHAأعضاء  بخدمات  االتصال  اأيض  يمكنك .إلغائها  أو  هاتغيير  أو  مواعيدك  لتحديد  الخدمة
 .إلغائها  أو  هاتغيير  أو  مواعيدك  لتحديد  المساعدة

ً ُ

ً

 عايةر  خدمات  لتلقي  إحالتك  اأيض  يمكنه .عالجية  خطة  إىل  للتوصل  معك  سيعمل .عايتكر  ةإدار  في  الخدمة  مقدم  ساعدكسي
 .وعافيتك  صحتك  لتحسين  أخرى
ًُ

 تريد  كنت  إذا  أو  الحالي،  الخدمة  مقدم  عن  ااضير  تكن  لم  إذا  أو  إلغائه  أو  موعد  تحديد  في  مساعدة  إىل  بحاجة  كنت  إذا
 وأ   1841‑586‑ 602 قمالر  عىل    Mercy Care ACC-RBHAأعضاء  بخدمات  االتصال  مكنكي  سبب،  ألي  الخدمة  مقدم  تغيير

 .أخرى  اتخيار  لمناقشة( TTY 711  )5465‑564‑800‑1 

ً

ُ

  عىل  يتحدثونها  التي  واللغات  قامهموأر  مواقعهم  فةومعر  المتاحين  الخدمات  مقدمي  بجميع  قائمة  عىل  االطالع  يمكنك
 www.MercyCareAZ.org.اتصال  لديك  يتوفر  لم  إذا .الصفحة  أعىل "خدمة  مقدم  عن  البحث" فوق  الضغط  يمكنك  

 مطبوعة  نسخة  عىل  الحصول أيضا  يمكنك . امجان  نتاإلنتر  خدمة عادة  توفر  العامة  المكتبات  فإن  المنزل،  في  نتباإلنتر
وأ 1841‑586‑ 602  قمالر  عىل   Mercy Care ACC-RBHA أعضاء  بخدمات  االتصال  عبر مجانا  الخدمات  مقدمي  الئحة  من   

1 ‑800‑564‑5465 . (TTY 711) 

ًًً

ً

 شبكة  في  عايةالر  قدموم  كان  إذا  ما  فةمعر  يمكنك .الجدد  األعضاء  الخدمات  مقدمي  بعض  يستقبل  ال
 Mercy Care ACC-RBHA أعضاء  خدمات  أو  عايةالر  قدمبم  االتصال  طريق  عن جددا  أعضاء  يقبلون  ال 
Mercy Care ACC-RBHA  5465‑564‑800‑1و أ  1841‑586‑  602قمالر  عىل  (   TTY 711) .للممارسات  التوجيهية  األدلة  أن  كما  

 .الطلب  عند  متاحة  الخدمة  بمقدم  الخاصة  السريرية

ُ
ًُ

www.MercyCareAZ.org 
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( ACC-RBHA)إقليمية سلوكية صحة اتفاقيات Arizona والية لدى  فهم. (T/RBHA) قبلية إقليمية سلوكية صحة وسلطات 
بك الخاصة ACC-RBHA فإن فيه، تعيش الذي للمكانًانظر .الوالية من معينة مناطق لخدمة AHCCCS مع متعاقدون
ًأيضا ويجب .ألعضائها السلوكية الصحة خدمات توفير من التأكد ACC-RBHA عىل يجب Mercy Care ACC-RBHA. ستكون

:عىل فواشريأن ُ

 األعضاء يتلقاها التي عايةالر نوعية 	•
 للخدمات المناسب االستخدام 	•
 المطلوبة الخدمات بتقديم تبطةالمر التكلفة ةإدار 	•

 عايةالر تكلفة احتواء لنظام اإللكتروني الموقع ةزيار يمكنك ،Arizona في الصحة خدمات تقديم نظام عن المزيد فةلمعر
 ./https://www.azahcccs.gov ابطالر خالل من(AHCCCS ) Arizona في الصحية

العضو  تعريف  بطاقة 

معك التعريف بطاقة تحمل أن اًدائم تذكر .فيها اًعضو تصبح أن بعد( ID )العضو تعريف بطاقة Mery Care إليك سترسل

 بخدمات فاتصل بك، الخاصة التعريف بطاقة تستلم لم إذا .الصحية عايةالر خدمات عىل فيها تحصل رةم كل في وتقدمها
باألعضاء الخاص الموقع عىلًأيضا متاحة Mercy Care بـ الخاصة العضو تعريف بطاقة Mercy Care ACC-RBHA. أعضاء

 عىل والنقر التطبيق عىل أو الموقع إىل الدخول تسجيل سوى عليك ما Mercy Care. تطبيق خالل من الهاتف عىل وكذلك
تنزيل يمكنك .www.MercyCareAZ.org إىل االنتقال عبر الموقع إىل الدخول تسجيل يمكنك ."بي الخاصة فالتعري بطاقة" ِ

 .Androidو Apple تطبيقات متجري منMercy Care   تطبيق

 .بك الخاصة  التعريف  بطاقة  بحماية  قم 
.  Mercy Care -الصحية  خطتك  واسم  البطاقة  قمور  اسمك  عليها  مدون  سيكون  التعريف  بطاقة • 	

 من  تكصور  سيستلم   AHCCCS نامجبر  فإن  ،  Arizonaوالية  من  ةصادر  تعريف  بطاقة  أو  قيادة  خصةر  لديك  كانت  إذا • 	 


 التأهل  صحة  من  بالتحقق  الخدمات  موفري  يعمل  عندما. (MVD  )Arizona  والية  في  كبات،المر  شعبة  النقل،  ةاروز 

التغطية  تفاصيل  مع (وجدت  إن) تكصور  سيرون  المعلومات  خالل  من    AHCCCSلنظام .


بك  الخاصة  الصحية  عايةالر  خدمات  يقدمون  الذين  ألولئك  إال  ألحد  تعطيها  ال !بك  الخاصة  التعريف  بطاقة  احم  • .

تتعرض  وقد  الصحية    AHCCCSايامز  تفقد  قد  آخر،  شخص  ألي  التعريف  بطاقة  إعطاء  أو  بيع  أو  اضبإقر  قمت  إذا  


القانونية  للمالحقة .

جديدة  ببطاقة  واستبدلها  التعريف  بطاقة  فقدت  إذا  األعضاء  بخدمات  اتصل  • .

قمالر  عىلMercy Care ACC-RBHA    أعضاء  بخدمات  االتصال  مكنكي  بك،  الخاصة  التعريف  بطاقة  عىل  تحصل  لم  إذا  • 

 الموقع  خالل  من  بديلةMercy Care    تعريف  بطاقة  طلب  مكنكي  أو(TTY 711)5465‑564‑800‑1  أو1841‑586‑ 602 
  إىل  الدخول  تسجيل  سوى  عليك  ما .المحمول  الهاتف  عىل e   cy CarMerتطبيق  خالل  من  أو  باألعضاء  الخاص
.  "بي  الخاصة  التعريف  بطاقة" فوق  والنقر  التطبيق  أو  الموقع ( My ID Card)عبر  الموقع  إىل  الدخول  تسجيل  يمكنك  
Android .وApple    تطبيقات  متجري  من   Mercy Care تطبيق  تنزيل  يمكنك.  w ww.MercyCareAZ.orgإىل  االنتقال

ُ

ُ

بك  الخاصة  العضو  تعريف  بطاقة  :التذكير رسائل 
  قمالر  عىلMercy Care ACC-RBHA    أعضاء  بخدمات  االتصال  يمكنك  بك،  الخاصة  العضو  تعريف  بطاقة  فقدت  إذا • 	

. (TTY 711  )5465‑564‑800‑1   أو 1841‑586‑ 602   .إليك  أخرى  تعريف  بطاقة  إرسال  منهم  تطلب  أن  يمكنك

 .الخدمات  فيها  تتلقى  رةم  كل  في  لك  الصحية  عايةالر  لمقدمي  هاإظهار  ومن  معك  التعريف  بطاقة  حمل  من  تأكد • 

 بطاقتك  استخدام  من  فستتمكن  أخرى،  رةم مؤهال  أصبحت  إذا .أهليتك  فقدان  حال  في  حتى  البطاقة  بهذه  احتفظ• 

 .الخدمات  عىل  للحصول
ً

كعضو  ومسؤولياتك  صحتك 

 المتعلقة أهدافك إىل للوصول بك الخاص الخدمة مقدم مع تتعاون أن الضروري من ،Mercy Care ACC-RBHA في كعضو
هذه ستساعدك Mercy Care ACC-RBHA. في عضو ألنك معينة ومسؤوليات حقوقًأيضا لديك .والتعافي بالصحة

 :المسؤوليات تلك ضمن من .والبدنية العقلية صحتك في المساهمة عىل المسؤوليات
 .إليك  الخدمات  بتقديم  يقومون  الذين  واألشخاص  والموظفين  والصيادلة  األطباء  متحتر  أن  يجب• 	
 .المعلومات  كةمشار• 	

www.MercyCareAZ.org 
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  قبل  الصحية  عايةالر  لمقدمي Mercy Care ACC-RBHA   في  كعضو  بنفسك  التعريف  أو  التعريف  بطاقة  إظهار• 	
  تعريف  بطاقات  بتقديم  قم  ،  Mercy Care ACC-RBHAإىل  باإلضافة  آخر  تأمين  لديك  كان  إذا .الخدمات  عىل  الحصول
 .الصيدلي  أو  الطبيب  إىل  األخرى  التأمين

 .التوضيح  طبيبك  من  فاطلب  عالجك،  خطة  أو  الصحية  حالتك  تفهم  ال  كنت  إذا• 	
 .لها  هلمؤ  نتكو  قد  رىأخ  ياامز  أي  عىل  لللحصو  بطلب  دمقوت  يكلد رآخ  مينتأ  أي  عن  لتكحا  يرمد  أو/و  طبيبك  خبرأ•	
  المستشفى،  في  اإلقامة  اتوفتر  الماضية،  اضواألمر  الصحية،  مشكالتك  جميع  عن  حالتك  ومدير  طبيبك  أبلغ• 	

أخرى  صحية  مخاوف  وأي  الطبية، قنوالح  األدوية،  وجميع

  قم .أهليتك  عىل  تؤثر  قد  أمور  أي  أو  ممتلكاتك  أو  هاتفك  مرق  أو  عنوانك  أو  عائلتك  ادأفر  عدد  مثل  اتالتغيير  عن  أبلغ•	
 مدير  يستطيعAHCCCS.   لنظام طلبا  فيه  متقد  الذي  المكتب  في  المقابلة  يجري  الذي  الشخص  أو  حالتك  مدير  بإبالغ
.  www.healthearizonaplus.govالتالي  اإللكتروني  الموقع  ةبزيار  التفضل أيضا  يمكنك  كما .مساعدتك  حالتك

 .التعافي  في  كشار• 	
 .حالتك  مدير  أو/و  أطباءك  اسم  فاعر• 	
 .خدماتك  خطة  وضع  في  كشار• 	
  المجال  في  آخرين  مختصين  وأي  الممرضين  تعليمات  إىل  باإلضافة  وطبيبك،  أنت  عليها  اتفق  التي  التعليمات  اتبع•	

 .الطبية  عايةالر
.الطوارئ  أو  المستعجلة  عايةالر  استخدام  من بدال  أمكن،  إن  العيادة  دوام  ساعات  خالل  مواعيد  بتحديد  قم• 	

 ال  عندما كاف  وقت  قبل  بك،  الخاص  الخدمة  مقدم  بعيادة  اتصل .المحدد  الوقت  في  والحضور  بالمواعيد  مالتز 	•
 .المحدد  الوقت  في  مواعيدك  إىل  الحضور  يمكنك

  أعضاء  بخدمات  االتصال  يمكنك  إلغائها،  أو  هاتغيير  أو  مواعيدك  تحديد  في  المساعدة  دتأر  إذا•
 Mercy Care ACC-RBHA 5465‑564‑800‑1 أو1841‑586‑ 602  قمالر  عىل  (  TTY 711). 

ُ

ً ّ
ً

ً

ٍ

أهليتك أو عنوانك أو عائلتك اد أفرعدد في ات التغييرعن اإلبالغ 

.والوفيات المواليد ذلك في بما عائلتك، في اتالتغيير جميع عن اإلبالغ عليك فيجب ،21 المادة أو 19 للمادةًمؤهال كنت إذا
ً أو بك الخاص الدخل أو هاتفك مرق أو عنوانك أو اإللكتروني بريدك أو لكمنز عىل تطرأ اتتغيير أي عن اإلبالغ أيضا عليك
 المساعدة، إىل حاجة في كنت إذا .اتالتغيير هذه عن بك الخاص الخدمة مقدم إبالغ عليك ينبغي .عائلتك ادأفر أحد وظيفة
 .مساعدتك حالتك مدير يستطيع

ً	ً هملتخبر الخدمات تلك عىل للحصولطلبا فيها قدمت التي بالوكالة االتصال عليك ،21 المادة أو 19 للمادة مؤهال كنت إذا

 :الوكالة هذه تكون أن يمكن .الجديد عنوانك وتعطيهم عائلتك وضع في تغيير لديك أو/و انتقلت بأنك

AHCCCS : 602-417-7100 مقاطعة من Maricopa مقاطعة خارج من 5283-334-800-1 أو .Maricopa ًأيضا يمكنك كما

 .www.healthearizonaplus.gov اإللكتروني الموقع ةزيار خالل من عنوانك تحديث

 .855-777-8590:(DES  ) Arizona والية في االقتصادي األمن ةإدار 	

1213‑772‑800‑ 1:االجتماعي الضمان ةإدار 	

  أعضاء  بخدمات  االتصال  يمكنك .الفور  عىل  Mercy Care ACC-RBHAو  بك  الخاص  الخدمة  مقدم  إخبار  عليك  انتقلت،  إذا
 Mercy Care ACC-RBHA 5465‑564‑800‑1أو   1841‑586‑ 602 قمالر  عىل  (TTY 711) .عىل  الحرص  عىل  هذا  سيساعد  

 .األدوية  أو\و  الخدمات  تلقيك  اراستمر

  تصريح  إذن  توقيع  الخدمة  مقدم  منك  سيطلب  ذلك،  حدث  إذا.   T/RBHAأو\و  جديد  خدمة  مقدم  إىل  تغير  أن  تحتاج  قد
 يمكن  ا،خطي إذنا  تقدم  أن  دبمجر .خدماتك  نقل  من    T/RBHAأو\و  الجديد  الخدمة  مقدم  يتمكن  كي  بالمعلومات

  أو  الخدمة  مقدم  بإمكان .الجديد  الخدمة  لمقدم  سجالتك  إعطاء  Mercy Care ACC-RBHAو  بك  الخاص  الخدمة  لمقدم
 Mercy Care ACC-RBHA أو\و  جديد  خدمة  مقدم  إىل  اإلحالة  في  مساعدتكT/RBHA   .أعضاء  بخدمات  االتصال  يمكنك  
Mercy Care ACC-RBHA  5465‑564‑800‑1 أو 1841‑586‑ 602   قمالر  عىل  (TTY 711).   

ً
ً

  موقعك  في  خدمات  عىل  العثور  عىل  مساعدتك  من   T/RBHA تتمكن  قد  البالد،  خارج  أو  الوالية  خارج  إىل  تنتقل  كنت  إذا
.   AHCCCSلخدمات  أهليتك  ستفقد  البلد،  خارج  أو  الوالية  خارج  انتقلت  إذا  ذلك  ومع .الجديد

www.MercyCareAZ.org 
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  قائمة  نقدم  األعضاء،  دليل  نهاية  في .الطبية  عايةالر  عىل  الحصول  من  تتمكن  أن  نريدك  ،  AHCCCSمع  أهليتك  فقدت  إذا
  معلومات  عىل  للحصول  بالعيادات  االتصال  يمكنك .تكلفة  بدون  أو  منخفضة  بتكلفة  طبية  عايةر  تقدم  التي  بالعيادات
 أعضاء  بخدمات  االتصال  مكنكي  مساعدة  إىل  تحتاج  أو  اتاستفسار  أي  لديك  كانت  إذا .والتكاليف  الخدمات  حول

Mercy Care ACC-RBHA  5465‑564‑800‑1أو  1841‑586‑ 602 قمالر  عىل  )TTY 711( .
ُ

 

 

بك  الخاصة  عاية الر في  هم تختار الذين  عائلتك  اد أفر اك إشر

 مع  كتهالمشار  مهمة  معلومات  لديهم  يكون  ما  اغالب .عايتكر  في  امهم ادور  همتختار  الذين  عائلتك  ادوأفر  أصدقاؤك  يلعب
  مع  التشاور  الخدمات  مقدمي  عىل  يجب .والعائلة  األصدقاء  اءآر  العالج  فريق  يشجع  أن  يجب .الصحية  عايةالر  متخصصي
 .ذلك  أمكن  كلما  المقربين  األشخاص

ًًً

ً  المهمة  الحقائق  بعض  يلي  ما  في .صحتك  حول  المعلومات  كةلمشار  منك إذنا  الخدمة  قدموم  يحتاج  الحاالت،  معظم  في
 :الصحية  عايةالر  خصوصية  حول

ُ

 عىل  التوقيع  العقلية  أو  البدنية  الصحة  خدمات  يتلقون  الذين  األشخاص  من  اليالفيدر  الخصوصية  قانون  يتطلب
  ويتلقوا  بهم  الخاص  العالج  فريق  مع  معينون  أشخاص  يتشاور  أن  يريدون  كانوا  إذا (ROI )معلومات  عن  اإلفصاح  نموذج

  إىل  خدمة  مقدم  كل  يحتاج. (HIPAA )والمساءلة  النقل  لقابلية  الصحي  التأمين  قانون  هو  القانون  هذا .منه  معلومات
.الصحية  المعلومات  كةلمشار  عموق  ROI  نموذج ّ

 المعلومات  عن  اإلفصاح  نماذج  السلوكية  الصحة  نظام  في  والخارجيين  الداخليين  المرضى  خدمات  لمقدمي  يتوفر
 بالتحدث  لنا  للسماح  توقيعه  يمكنك  نموذج  اأيض Mercy Care ACC-RBHA   لدى .عليها  للتوقيع  ألعضائهم  المتاحة
 قمالر  عىل  األعضاء  بخدمات  االتصال  طريق  عن  المعلومات  من  مزيد  عىل  الحصول  مكنكي .عائلتك  أو  أصدقائك  إىل

.(TTY 711  )  5465‑564‑800‑1أو1841‑586‑  602 

ً

ُ

  نموذج  توقيع  فعليك  عائلتك،  أو  أصدقائك  مع  الصحية  المعلومات  كةبمشار  بك  الخاص  العالج  فريق  يقوم  أن  تريد  كنت  إذا
 .معه  تتعامل  خدمة  مقدم  لكل  المعلومات  عن  اإلفصاح

عاية الر مقدمي  أو  الصحية  الخطط  غيرت  إذا  عاية الر انتقال 

  مقدمي  أو  الصحية  خططهم  تغيير  حالة  في  الخدمات  تلقي  في  األعضاء  تأخر  عدم  ضمان  في  األعضاء  نقل  عملية  تساعد
 :بسبب  التغيير  هذا  يكون  أن  يمكن .خدماتهم

 .السنوي  التسجيل  اختيار•	
 .المفتوح  التسجيل• 	
 .الخاصة  الصحية  عايةالر  احتياجات  نامجبر  ذلك  في  بما  السياسة،  بموجب  بها  المسموح  الصحية  الخطة  اتتغيير • 	

.SMIأو CRS   تشخيص  امجالبر  هذه  تكون  أن  يمكن    
  عايةالر  وخطة T/RBHAS و ،  Tribal ALTCSامجالبر  هذه  مثل  تتضمن .الخدمة  مقابل  الرسم  دفع  امجبر  عىل  اتالتغيير •

.(AHIP  )األمريكيين  للهنود  الصحية
 .األهلية  اتتغيير •
  SMI. تصنيف  إلغاء •
 الخدمة  مقدم  ركت  إذا  آخر  صحية  خدمة  مقدم  إىل  عايةالر  منتصف  في  األعضاء  لنقل  تبعةم  اأيض  السياسة  هذه •

Mercy Care.   شبكة
ًُ

 معها، التواصل وكيفية الجديدة، الصحية الخطة باسم Mercy Care ACC-RBHA كستخبر أخرى، صحية خطة إىل انتقلت إذا
 كما .عليها الحصول وكيفية الخدمات حول معلومات Mercy Care ACC-RBHA ستمنحك .بها الخاصة الطوارئ قامأر فةومعر

 عىل Mercy Care ACC-RBHA أعضاء بخدمات االتصال يمكنك .الخاصة احتياجاتك فهبمعر الجديدة الصحية للخطة سنسمح
.(TTY 711)5465‑564‑800‑1 أو1841‑586‑ 602 قمالر  

 الرسم  دفع  نامج بر أو  أخرى،  صحية  خطة  إىل  التغيير  حالة  في  الجيدة  عاية الر األعضاء  تلقي  ار استمر لضمان 
:Mercy Care  فإن  آخر،  عاية ر مقدم  أو  ، (FFS )الخدمة  مقابل 

 آخر إىل خدمة مقدم من انتقل الذي أو الصحية الخطة ركت الذي العضو تحدد 	•
عليها حصل قد أخرى تفويضات أو العضو بها صابي قد ةخطير طبية حاالت أي تحدد 	• ُ

www.MercyCareAZ.org 
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  ذوي  األعضاء  عن  العضو  فقمر  أو  للعضو،  الصحية  عايةالر  مقدم  أو  ،  FFSنامجبر  أو  الجديدة،  الصحية  الخطة  تخطر•
 الخاصة  االحتياجات


 الصلة  ذات  الطبية  بالسجالت  افقالمر  أو/و  الصحية  عايةالر  خدمات  موفر  أو  الجديدة  الصحية  الخطة  تمد• 
 العضو  نقل  أثناء  كتهاومشار  إليها  الوصول  يتم  التي  الوثائق  في  دةالوار  المعلومات  سرية  عىل  نحافظ •

 :فإننا، Mery Careفي أخرى صحية خطة إىل التغيير حالة في الجيدة عاية الراألعضاء تلقي ار استمرلضمان 
   PCPإىل  جديد  عضو  كل  نعين •
 جديد  عضو  لكل  البريد  عبر   Mercy Care معلومات  نرسل •
 لضمان  المطلوبة  األخرى  الصحية  والخطط  الطبية،  عايةالر  خدمات  ومقدمي  ،  Mercy Careموظفي  جميع  ركشن •

 انقطاع  دون  الخدمات  اراستمر
 الخاصة  الصحية  عايةالر  احتياجات  ذوي  لألعضاء  عايةالر  ننسق •
االنتقال  تاريخ  من  ايوم    30عن  تقل  ال  لمدة  عليها  الموافقة  تمت  التي  المسبقة  التصريحات  نمدد •

 خارج   PCP من  الخاصة  الطبية  عايةالر  احتياجات  ذوي  من  والبالغين  األطفال  لنقل  ايوم    90عن  يقل  ال  ما  نمنح •
 الشبكة  داخل  آخر  إىل  الشبكة

  العالج  مدة  خالل  ارباالستمر  افقالمر  أو  الشبكة  خارج  خدمة  مقدم  من  النشط  العالج  يتلقون  الذين  لألعضاء  نسمح •
 العمليات  أو  الدواء  نظام  أو  الحمل،  أو  الكيميائي،  العالج  الحصر،  ال  المثال  سبيل  عىل  ذلك  في  بما) بها  وصىالم
(جدولةالم

 وجودتها  عايةالر  اريةاستمر  اقبنر •
 العضو  نقل  أثناء  كتهاومشار  إليها  الوصول  يتم  التي  الوثائق  في  دةالوار  المعلومات  سرية  عىل  نحافظ •
 :الصحية   Mercy Care ACC-RBHA خطة  إىل    AHCCCSمن  الكاملة  الصحية  عايةالر  خطة  من  األعضاء  أحد  يأتي  عندما •

  عن  تقل  ال  مدة  العضوMercy Care ACC-RBHA    فستمنح  الشبكة،  خارج   PCP مع  عالقة  لديه  األعضاء  أحد  كان  إذا
 .الشبكة  داخل    PCPإىل  لالنتقال  أشهر  ستة

ُ

ً

ً

ُ

ُ


اتدمخال عن تمامعلو 

ئة؟ الطارالحالة هي ما 

  المساعدة  عىل  تحصل  لم  إذا  الوفاة  حالة  في  أو  أبدي  بأذى  اإلصابة  خطر  في  تكون  وعندما  ةخطير  طبية  حالة  من  تعاني  عندما
:ئةالطار  الحاالت  عىل  أمثلة . افور ً

 التنفس  في  مشكلة  أو  قلبية  كذبحة  الصدر  في  مفاجئة  آالم •
 ةسيار  حادث •
 صرع  حاالت  أو  تشنجات •
الحمل  أثناء  اخصوص  للغاية،  قوي  نزيف •

 العظام  كسور •
 ةخطير  حروق •
 تسمم •
 طةمفر  عةجر  تناول •

ً

.طوارئ  فةغر  ألقرب  اذهب  أو    911قمبـالر  اتصل  الطواري،  حالة  في

موافقة إىل تحتاج الً.أوال Mercy Care ACC-RBHA أو بطبيبك االتصال عليك ليس .طوارئ فةغر أي إىل الذهاب يمكنك

 بطاقة قدم تسمح، حالتك كانت إذا .ئةالطار الخدمات لتلقي مسبقة موافقة إىل بحاجة لست .911 قمالر عىل لالتصال
 .بطبيبك االتصال منهم واطلب الطوارئ فةغر في عايةالر لمقدمي Mercy Care ACC-RBHA في عضويتك

النقل 

الطوارئ حالة في االنتقال 
  لخدمات  الطوارئ  حاالت  في  النقل  وسائل  استخدام  يكون  أن  يجب .911  قمالر  عىل  فاتصل  ئة،طار  طبية  حالة  لديك  كان  إذا

 .ئةطار  حالة  خالل  النقل  وسائل  الستخدام  مسبقة  موافقة  إىل  تحتاج  ال .فقط  الطوارئ

www.MercyCareAZ.org 
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 قمالر عىل Arizona في السلوكية الصحة ماتأز بخط اتصل السلوكية، بالصحة تتعلق ئةطار حالة تواجه كنت إذا
اأسبوعي  أيام    7ا،يومي  ساعة    24مدار  عىل  تاحينم  ستجدهم. (TTY 711  )HOPE-534-844-1 أو 1-844-534-4673 ًًُ

 (توصيالت)السلوكية  الصحة  لمواعيد  النقل  وسائل 
  كالمواعيد  بالتغطية،  المشمولة  السلوكية  الصحة  لخدمات  ئةالطار  غير  الخدمات  وإىل  من  أحدهم  يوصلك  أن  الممكن  من

 توصيلة  عىل  الحصول  إمكانيتك  حول  وسؤالهم  بك  الخاص  السلوكية  الصحة  مكتب  أو  حالتك  بمدير  االتصال  مكنكي .الطبية
  في  بالعضو  الخاص  الصحية  عايةالر  مكتب  بواسطة  السلوكية  للصحة  النقل  إعداد  يجب .السلوكية  الصحة  خدمات  إىل

ُ

.ACC-RBHA
 

 (توصيالت)الطبية  للمواعيد  النقل  وسائل 
 ذلك كان إن AHCCCS تغطيها التي الصحية عايةالر مواعيد إىل للوصول مساعدتك Mercy Care ACC-RBHA تستطيع
تبطةالمر الخدمات أو المواعيد وإىل من للنقل مؤهلين 19 للمادة الخاضعين وغير 19 للمادة الخاضعون األعضاء . ًاضروري

ً قبل .البدنية الصحة خدمات أو مواعيد وإىل من للنقل أيضا مؤهلين فقط 19 للمادة الخاضعون األعضاء .السلوكية بالصحة

 بإمكانه لك جار أو صديق أو تكأسر ادأفر أحد كان إذا ما انظر المساعدة، لطلب Mercy Care ACC-RBHA بخطة تتصل أن
الحافلة، كوبر تستطيع كنت إذا .نقلك عملية لك تبنر كي اًموعد تأخذ حالما بنا اتصل ا،ًممكن ذلك يمكن لم إذا .توصيلك

 .تكلفة أي دون من الحافلة اكاتاشتر أو تذاكر عىل الحصول فيمكنك

إىل النقل موعد لتحديد )TTY 711( 1‑800‑564‑5465 أو 602‑586‑1841 قمالر عىل األعضاء بخدمات االتصال مكنكي ُ

اليوم في اتصلت إذا .توصيلة عىل للحصول األقل عىل أيام(3 ) ثالثة قبل االتصال عليك .بك الخاصة الصحية عايةالر اتزيار

.موعدك جدولة إعادة إىل تضطر قدً.عاجال األمر كان إذا إال المناسب، الوقت في نقلك عملية تيبتر من نتمكن لن نفسه،
 تيبتر Mercy Care ACC-RBHA لـ فيمكن الكىل، غسل مثل منتظمة مواعيد أو جدولتها تمت ةكثير مواعيد لديك كانت إذا

.المنزل إىل نقلك إعادة لتدبير النقل خدمة بمقدم اتصل موعدك، بعد .رةم كل وفي اًتباع نقلك

ُ
 لموعدك  النقل  وسيلة  موعد  تغيير  أو  إللغاء  األعضاء  بخدمات  اتصل  آخر،  وقت  أو  يوم  إىل  تأجيله  تم  أو  موعدك  لغيأ  إذا

 .الجديد

ً امجان الذكية  الهواتف 

 مجنابر اللخ من عليك تكلفة أي دون من يذك تفها إىل ةافاإلضب يةلخلوا اتدمخال عىل للحصوا من تتمكن قد
Lifeline إىل نتقلا ي،ذك تفها عىل لللحصو مللتقد .مةللحكو بعلتاا https://bit.ly/MercyLifeline عبر وذجمنال لتعبئة 

 تمابخد الصاالت يمكنك وذج،منال تعبئة في ةعدلمساا إىل جةبحا كنت إذا أو نتنترإلبا الصات يكلد يكن لم إذا .نتنترإلا
 نيلمجاا قملرا عىل أو 1841-586-602 قملرا عىل Mercy Care اءضأع تمابخد الصاالت يمكن .تكعدلمسا اءضاألع

 .Assurance Wireless Lifeline تفها مجنابر في للتسجيل هليةألا اتبإث ارهإظ عليك جبسيتو. (TTY 711  )1-800-564-5465

 :Assurance Wireless Lifeline خدمة تتضمن
 شهر كل بيانات •
 محدودة غير نصية رسائل •
 شهر كل مكالمات دقائق •
 Android بنظام ذكي هاتف •

 Mercy Care: لـ اإلضافية اياالمز تتضمن
 نصية  رسائل  طريق  عن  الصحية  اتوالتذكير  النصائح  •
 بك  الخاصة  الشهرية  الدقائق  ضمن  احتسابها  يتم  ال  األعضاء  خدمات  إىل  مكالمات •

 ،(TTY 711  )5465-564-800-1 أو 1841-586-602 قمالر عىل Mercy Care أعضاء بخدمات اتصل المعلومات، من لمزيد
 .www.MercyCareAZ.org الموقع إىل انتقل أو
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Pyx Health
	
 التحدث يمكنك حيث ،Pyx Health تطبيق إىل الوصول إمكانية نمنحك لذلك .وحده الحياة تحديات يواجه أن أحد عىل ليس
مع دشةالدر اًأيض ويمكنك .بالفعل لك المتاحة دوالموار Mercy Care حول الهاتف خالل من العون يد يقدمون أشخاص مع

.صديق من الدعم إىل تحتاج عندما اًأسبوعي أيام 7و ا،ًيومي ساعة 24 المتاح التطبيق خالل من Pyxir العاطفي، اآللي الصديق
 .www.hipyx.com خالل من التطبيق عىل احصل

السلوكية الصحة خدمات عىل للحصول األهلية 

 Mercy Care ACC-RBHA: من السلوكية الصحة خدمة عىل للحصول المؤهلين األعضاء يلي ما في
(SMI ) خطير عقلي بمرض المصابون اداألفر 	•
 فيهم بما .فقط الدولة من والممولة بالمنح، الممولة والخدمات مات،األز أوقات خدمات يتلقون الذين األشخاص 	•

(Medicaid )للمادة الخاضعين األشخاص  لخدمات DES/DDDو DCS CHP مع المسجلين واألعضاء ،21 والمادة ،  19
 21. والمادة 19 المادة من الممولة غير العقلية الصحة منح بند تحت تقع التي الخدمات وبعض ماتاألز

 يتأثر  قد .أكبر  أو  اعام    18بعمر  األشخاص  لدى  ومستمر  حاد  عقلي  اباضطر  هو( SMI) الخطير  العقلي  المرض
  ستقوم .خدمات  أو\و  عالج  دون  المجتمع  في  البقاء  يستطيعون  تجعلهم  ال  قد  ةكبير  بدرجة  بحالتهم  األشخاص

Solari Crisis and Human Services،  مع  بعقد  يتمتع  خدمة  مقدم  وهيMercy Care ACC-RBHA  ،  العقلي  المرض  بتحديد  
 .طلب  أو  إحالة  بموجب  الخطير

ً

عىلًبناء ACC-T/RBHA إىل AHCCCS نظام خالل من السلوكية الصحة خدمات عىل للحصول المؤهلين اداألفر تعيين يتم

 خدمات مقدم أي من الصحية عايةالر خدمات عىل الحصول كييناألمير الهنود من لألعضاء يمكن .فيه يعيشون الذي المكان
 .وقت أي في قبيلة قبل من مدار أو/و مملوك فقمر أو هندي صحية

في ستستمر Mercy Care ACC-RBHA. خدمة منطقة في وتعيش مؤهل ألنك Mercy Care ACC-RBHA في AHCCCS نكّتعي
 فيها تتوفر ال الوالية من أخرى منطقة إىل انتقلت إذا إال—أهليتك حالة فيMercy Care ACC-RBHA— خدمات عىل الحصول
 Mercy Care ACC-RBHA. خدمات

 .السلوكية الصحية للخدمات T/RBHA مع SMI من يعانون لكنهم AHCCCS لنظام المؤهلين غير البالغين تسجيل سيتم

المتاحة السلوكية الصحة خدمات 

  الصحة  لمشكالت  خدمات  هناك .سليمة  بطرق  فوالتصر  والشعور  التفكير  عىل  األشخاص  السلوكية  الصحة  خدمات  تساعد
:نقاط  ثالث  عىل  بناء  الخدمات  عىل  الحصول  يمكنك .اترالمخد  لتعاطي  وخدمات  العقلية ّ

 حاجتك 	•
 التأمينية تغطيتك 	•
.ًامطلوب ذلك كان إذا الخدمة، مّمقد موافقة 	•

 Mercy من يطلب أن الطبي الفريق أو الخدمة لمقدم يمكن .إليها تحتاج خدمات أي الطبي الفريق أو الخدمة مقدم مع تقرر
Care ACC-RBHA فضتر وقد لك، الخدمة تقديم عىل الموافقة Mercy Care ACC-RBHA فضتر إذا .الموافقة طلب Mercy 
Care ACC-RBHA قسم اجعر استئناف، طلب تقديم حول المعلومات من لمزيد .استئناف تقديم يمكنك الخدمات، طلب 

 ".واالستئنافات التظلمات"

 مقدم معك يتفق ولم خدمة، إىل بحاجة أنك تشعر كنت إذا .إليها تحتاج التي الخدمات عىل الخدمة ومقدم أنت تتفق ال قد
  5465‑564‑800‑  1 أو1841‑586‑  602  قمالر عىل Mercy Care ACC-RBHA أعضاء بخدمات االتصال يمكنك ذلك، في الخدمة

.(TTY 711 )  

 مقابل فقط الدفع Mercy Care ACC-RBHA عىل .عليها قيود وأي ةالمتوفر السلوكية الصحة خدمات أدناه الجدول ديسر
 .ةوالمذكور ةالمتوفر السلوكية الصحة خدمات

اًأسبوعي أيام 7 ا،ًيومي ساعة 24TT(  1841 األعضاء خدمات 20 
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 *المتاحةالسلوكية الصحة خدمات 

والبالغون األطفال الخدمات 
 19/21الباب بموجب 

SMI وغير المصنفين األشخاص 
19/21 للباب الخاضعين 

العالج خدمات 

 الصحي والعالج اإلرشاد
 السلوكي

**المتوفر التمويل عىل بناء تقديمه يتممتوفردالفر

**المتوفر التمويل عىل بناء تقديمه يتممتوفر المجموعة

**المتوفر التمويل عىل بناء تقديمه يتممتوفر العائلة

 الصحي االختبار
 وتقييم السلوكي،
 واالختبار العقلية الصحة

 المتخصص

 الصحي االختبار
 السلوكي

**المتوفر التمويل عىل بناء تقديمه يتممتوفر

 الصحة تقييم
 العقلية

متوفرمتوفر

متوفر غيرمتوفر المتخصص االختبار

 عىل بناء تقديمه يتمالتقليدي العالج أخرى مهنية خدمات
** المتوفر التمويل

**المتوفر التمويل عىل بناء تقديمه يتم

 الوخز
 األذني باإلبر

 عىل بناء تقديمه يتم
** المتوفر التمويل

**المتوفر التمويل عىل بناء تقديمه يتم

التأهيل إعادة خدمات 

 اتالمهار عىل التدريب
 وتنميتها

متوفرمتوفردالفر

متوفرمتوفر المجموعة

متوفرمتوفر موّسع

متوفرمتوفر اكياإلدر التأهيل إعادة

  /وقاية حول التثقيف
 السلوكية الصحة تعزيز

متوفرمتوفر

 التربوية الخدمات
 والدعم النفسية
 عىل للحفاظ المستمر
 الوظيفة

 التربوية الخدمات
 النفسية

متوفرمتوفر

 المستمر الدعم
 عىل للحفاظ
 الوظيفة

متوفرمتوفر

الطبية الخدمات 

متوفرمتوفر*** الطبية الخدمات

متوفرمتوفر الطبي والتصوير واألشعة المخبرية الخدمات

متوفرمتوفر الطبية ةاإلدار

**المتوفر التمويل عىل بناء تقديمه يتممتوفر الكهربائية بالصدمة العالج

www.MercyCareAZ.org 
 21اًأسبوعي أيام 7 ا،ًيومي ساعة 24 TTY/TDD( 711)5465-564-800-1 أو 1841-586-602 األعضاء خدمات
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والبالغون األطفال الخدمات 
 19/21الباب بموجب 

وغير SMIالمصنفين األشخاص 
19/21للباب الخاضعين 

الدعم خدمات 

††ةمتوفرمتوفر الحالة ةإدار

متوفرمتوفر الشخصية عايةالر

متوفرمتوفر(ةاألسر ) ليةالمنز عايةالر عىل التدريب

متوفرمتوفراناألقر \الذاتية المساعدة خدمات

**المتوفر التمويل عىل بناء تقديمه يتممتوفر )TFC( البديلة العالجية عايةالر

†ةمتوفر† ةمتوفر† المؤقتة عايةالر

الدعم خدمات 

 عىل بناء تقديمه يتم المدعوم السكن
**المتوفر التمويل عىل بناء تقديمه يتم**المتوفر التمويل

 الترجمة أو ةاإلشار للغة الترجمة خدمات
 الشفهية

للعضومجانا م تقد ً ّ

 كالمشتر
مجانا متقد كالمشتر للعضوّ ً

 عىل بناء تقديمه يتمSMI و GMH/SU دعم خدمات
** المتوفر التمويل

**المتوفر التمويل عىل بناء تقديمه يتم

ماتاألز بخدمة قمتوفرالطوارئ حالة النقل ّ المتعل نقل عىل يقتصر

متوفرمتوفر ئةالطار غير الحاالت

مات األزأوقات في التدخل خدمات 

جوال هاتف متوفرمتوفر – ماتاألز أوقات في التدخل

هاتف متوفرمتوفر – ماتاألز أوقات في التدخل

اراالستقر متوفرمتوفر – ماتاألز خدمات

الداخليين المرضى خدمات 

†††محدودة ولكن ةمتوفرمتوفر المستشفى

†††محدودة ولكن ةمتوفرمتوفر الداخليين للمرضى السلوكية الصحة فقمر

اإلقامة الخدمات 

†††محدودة ولكن ةمتوفرمتوفر السلوكية للصحة اإلقامة فقمر

 عىل بناء تقديمه يتم الكاملة واإلقامة فةالغر
** المتوفر التمويل

**المتوفر التمويل عىل بناء تقديمه يتم

اليومية السلوكية الصحة امج بر

متوفرمتوفر افلإلشر الخاضع اليوم

**المتوفر التمويل عىل بناء تقديمه يتممتوفر العالجي اليوم

**المتوفر التمويل عىل بناء تقديمه يتممتوفر الطبي اليوم

www.MercyCareAZ.org 
اًأسبوعي أيام 7 ا،ًيومي ساعة 24 TTY/TDD( 711)5465-564-800-1 أو 1841-586-602 األعضاء خدمات 22 
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 :القيود

.الخاصين السكان قسم اجعر اإلجمالية، اليةالفيدر المنح خالل من المتاحة الخدمات عىل للحصول* 


المتاح واالستخدام المنحة من المتاح التمويل عىلًبناء قدمت قد ولكن ،19/21 المادتين تمويل مع ةالمتوفر غير الخدمات ** ُ

.العامة لألموال
 .بالتغطية المشمولة األدوية حول المعلومات من لمزيد Mercy Care ACC-RBHA أدوية قائمة إىل انظر *** 

حاجة .ألنفسهم الوقت بعض أخذ لهم ليتسنى عايةالر ميّلمقد مؤقتة احةكاستر المؤقتة عايةالر تتوفر- المؤقتة عايةالر †

 12 ةفتر خالل ساعة 600 هو المتوفر للساعات األقصى العدد إن .المؤقتة عايةالر ساعات عدد لتحديد األساس هي العضو
.المقبلة السنة من سبتمبر/أيلول 30 إىل أكتوبر/األول تشرين 1 منًاشهر 12 الـ ةفتر تبدأ . ًاشهر
.حاجاتها\لحاجاته اًتبع ما لشخص حالة مدير تعيين يتم قد †† 

 تغطية تتم قد .اإلدمان عالج خدمات ذلك في بما ساعة، 23 ةلفتر ماتأز اراستقر/اقبةمر خدمات عىل التغطية تقتصر ††† 
.التمويل توفر عىلًبناء ماتلألز اإلضافية اقبةالمر من ساعة 72 عن يزيد ما

السلوكية الصحة ايا مز/خدماتوصف 
عىل نتاإلنتر عبر Mercy Care ACC-RBHA بلِق من المغطاة الخدمة دليل ةزيار يمكنك المعلومات، من لمزيد

www.MercyCareAZ.org 

اياالمز المعلوماتمن المزيد الوصف /الخدمة

العالج خدمات 

 والعالج اإلرشاد
 السلوكي الصحي

الستخالص صمم الم التفاعلي العالج ُ

 أو السلوكية المشكالت وتحديد المعلومات
 لالستخدام والتعليم الدعم وتقديم اعاتالنز

 .المستقبلي

 أو عائلة أو أشخاص مجموعة أو دلفر هتوفير يمكن
 عائالت عدة

 الصحي االختبار
 وتقييم السلوكي،
 العقلية الصحة
 المتخصص واالختبار

 والحالية، التاريخية المعلومات وتقييم جمع
من مجموعة أو عائلة أو ردف مع لوجه ا  وجًه
 .مكتوب تقرير أو ملخص في اداألفر

 اداألفر يقدمها التي األخرى العالج خدمات أخرى مهنية خدمات
 اضاألعر تخفيف أجل من المؤهلين
.عليه الحفاظ أو األداء وتحسين

:  الحصر ال المثال سبيل عىل الخدمات وتشمل
 المريض مع يلتقي أن دون النفسي الطب خدمات
البيولوجي تجاعواالر لوجه، ا  وجًه

التأهيل إعادة خدمات 

 اتالمهار عىل التدريب
 وتنميتها

 اتوالمهار المستقل العيش تعليم
 /و لألشخاص االتصال اتومهار االجتماعية

 بشكل العيش عىل لمساعدتهم همأسر أو
.المجتمع من ً جزءا ويكونون استقاللية أكثر

:  الحصر ال المثال سبيل عىل الخدمات وتشمل
 األموال ةوإدار المسكن، عايةور الذاتية، عايةالر

 األخرى دالموار واستخدام

 المشكالت من التعافي في المساعدة اكياإلدر التأهيل إعادة
أو استقاللية أكثر لتكون (العقلية  ) اكيةاإلدر

.ممكن مستوى أعىل عىل تعمل

: الحصر ال المثال سبيل عىل الخدمات وتشمل
 وتقوية العقلية، اتالقدر بعض تعلم إعادة

 الستبدال الجديدة اتالمهار واستبدال الوظائف،
 المفقودة اتالمهار

 /وقاية حول التثقيف
 السلوكية الصحة تعزيز

 ادأفر مجموعة أو واحد ردف وتدريب تعليم
.دللفر المعالجة بخطة يتعلق فيما

 :الحصر ال المثال سبيل عىل الخدمات وتشمل
بالصحة، تعلقة ُ  الم بالمواضيع فةالمعر زيادة

 النتائج، أفضل عىل للحصول األدوية واستخدام
 الوالدين اتومهار اإلجهاد، ةوإدار

www.MercyCareAZ.org 
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اياالمز المعلوماتمن المزيد الوصف /الخدمة

 التربوية الخدمات
 والدعم النفسية
 عىل للحفاظ المستمر
 الوظيفة

أو واحد شخص لمساعدة خصصة  ُم
 والحفاظ وإيجاد، الختيار، أشخاص مجموعة
 ذي آخر مجتمعي نشاط أي أو الوظيفة عىل
 .قيمة

السياقات مختلف في األشخاص لدعم صصت خُ

مدفوعة غير عمل ةخبر أو ئي،جز بدوام العمل :   مثل
 عمر مع يتناسب قيمة ذي تطوعي عمل أو األجر

.  والبدنية العقلية والحالة د،الفر

الطبية الخدمات 

أو خص،رم طبيب بها وصي ي التي األدوية الطبية الخدمات َ ُ ُ

 أو لمنع مساعد طبيب أو ممارس، ممرض
ً  جزءا تعتبر التي اضاألعر تحسن أو اراستقر

 .عالجها أو سلوكية صحية حالة من

Mercy Care ACC-RBHAأدوية قائمة عىل اطلع
. www.MercyCareAZ.orgاإللكتروني الموقع عىل
ثم " )For Members (" لألعضاء" عىل اضغط
(.Pharmacy" )الصيدلية  

الطبية الخدمات 

 المخبرية الخدمات
 والتصوير واألشعة
 الطبي

 أو فحص أو لتشخيص الطبية اتاالختبار
.السلوكية الصحة حالة قياس

 :الحصر ال المثال سبيل عىل الخدمات وتشمل
)CT( ،  المقطعية واألشعة والبول، الدم اتاختبار

)MRI( ، ورسم  المغناطيسي نينبالر والتصوير
)EKG( ، الكهربائي المخ ورسم  الكهربائي القلب

)EEG( 

 ةاإلدار
 الطبية

قبل من قدمة الم ةواإلدار التقييم خدمات ُ

الطبيب، :مثل) صرخ ُ  م طبي اختصاصي
 المساعد، الطبيب أو ممارسة، ممرضة أو

تهزيار من كجزء الشخص إىل  (الممرضة أو
 .المستمر العالج اضألغر الطبية

 أفضل عىل للحصول األدوية استخدام تشمل
 الجانبية واآلثار اآلثار فةمعر تتضمن حيث النتائج،
 كتشعر أن الجديدة لألدوية يمكن وكيف لألدوية

.  رةم أول تناولها عند بالتحسن

 بالصدمة العالج
 الكهربائية

 الكهربي التيار من صغير مقدار بتمرير عالج
لحاالت ا ً غالب ستخدم ُ  وي المريض دماغ عبر

 .الشديدة االكتئاب

صرخم طبيب قبل من الخدمات قدم ُ ُ  ت أن يجب
.  المستشفى من تخدير طبيب دعم ومعه

الدعم خدمات 

العالج أهداف لتعزيز قدمة م دعم خدمات الحالة ةإدار ُ

.هوآثار
:  الحصر ال المثال سبيل عىل الخدمات وتشمل

 المغطاة الخدمات استخدام في المساعدة•
 استخدامها ومواصلة

 ةالمباشر االتصاالت أو الهاتفية االتصاالت•
 للمساعدة العائلة مع أو شخص، أي مع
 للشخص الوظيفية األمور تحسين في

 عليها والحفاظ
 لتلبية اإلعانة عىل الحصول في المساعدة•

 األساسية االحتياجات
 المريض، ةأسر مع عايةالر وتنسيق التواصل •

 ووكاالت المجتمع ووكاالت عاية،الر ومقدمي
 األخرى الوالية

 القيام عىل دالفر لمساعدة األنشطة دعم الشخصية عايةالر
 األخرى واألنشطة اليومية المعيشة بمهام
.المجتمع في للعيش مةالالز

: الحصر ال المثال سبيل عىل الخدمات وتشمل
 الشخصية، عايةوالر لي،المنز التدبير في المساعدة

.  صحيح بشكل األدوية وتناول

www.MercyCareAZ.org 
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اياالمز المعلوماتمن المزيد الوصف /الخدمة

 عايةالر عىل التدريب
(ةاألسر  ) ليةالمنز

 عايةالر عىل التدريب خدمات تشمل
االتصال (ةاألسر دعم  ) ةلألسر ليةالمنز

 بناء، إعادة بهدف ةاألسر ادأفر بين المباشر
 حتى ةاألسر دور عىل الحفاظ أو تحسين، أو

 .والمجتمع المنزل في البقاء دالفر يستطيع

:  مثل دعم أنشطة تشمل قد
 دالفر إعاقة مع التكيف عىل ةاألسر مساعدة•
 دالفر توجيه في تساعد التي اتالمهار بناء •
 المشكالت وعالج أسباب فةمعر في المساعدة•

 السلوكية الصحة
•.  النظام خدمات استخدام عىل ةوالقدر الفهم

الدعم خدمات 

 المساعدة خدمات
اناألقر  \الذاتية

 وضع :مثل خدمات استخدام في المساعدة
 وإيجاد االحتياجات، وتحديد عاية،الر خطط
 المهنيين،/اءالخبر مع والعمل الدعم،
 اإلجهاد مشكلة وفهم الحواجز، وتخطي

اإلعاقة من ً  جزءا يعتبر والذي عليه والتغلب
والتدريب، ، (الدعم مجموعات  ) :مثل

 .والتوجيه الدور، ونمذجة

يحتاجون الذين عائالتهم أو/ و لألعضاء بالنسبة

 التي تلك من أكثر وخدمات تنظيمي هيكل إىل
 مجموعات خالل من عليها الحصول يمكنهم

.  المجتمعية التعافي

 البديلة العالجية عايةالر
)TFC( 

المكتب موظفي من قدمة ُ  الم الخدمات
 يعيش لشخص السلوكية للصحة العالجي
 أجل من ودعمه لمساعدته منزل في

 به، الخاصة الخدمة خطة أهداف تحقيق
 عايةالر خارج والبقاء المجتمع، في والبقاء
.السكنية

: الحصر ال المثال سبيل عىل الخدمات وتشمل
 عايةالر مثل السلوكية الصحة دعم خدمات

 عىل والتدريب المجتمع، في والعيش الشخصية،
 المعالجة أو العالج مواعيد إىل واالنتقال ات،المهار

 الُمجدولة.

 المدى ةقصير السلوكية الصحة خدمات المؤقتة عايةالر
 أو احةالر يوفر الذي العام افاإلشر أو

 من همغير أو ةاألسر ادأفر أحد إىل اإلعانة
 .دللفر عايةالر يقدمون الذين األشخاص

عىل)المدى قصير أساس عىل الخدمات قدم ُ ت قد
 ) النهار في قليل ساعات عدد خالل :   المثال سبيل

.  المسائية اتالفتر تشمل أطول اتفتر خالل أو

 في والبقاء السكن عىل للحصول الدعم المدعوم السكن
 منزل ذلك في بما مستقلة مجتمعية بيئة

 أو المملوكة المنازل أو شقته أو الشخص
 .عيفر خدمة مقدم قبل من ةالمستأجر

 والمساعدة المعيشية، اتالمهار تشمل قد
 انيةالميز وتدبير المستأجر، وتثقيف النقل في

 وعائالتهم األعضاء يتمكن حتى التوظيف وخدمات
.  عليه والحفاظ منزل إيجاد من

 ةاإلشار لغة خدمات
 الفورية الترجمة أو

 الشفهية

 مقابل بدون لألعضاء متاحة الخدمات
 عدا ما اللغات بجميع ومتاحة مادي،

 الذين األشخاص أو وللصم اإلنجليزية
 تكون أن يجب السمع ضعف من يعانون
 مقابل بدون المحتملين، ادلألفر متاحة
 .الطلب عند مادي،

 الفورية الترجمة أو ةاإلشار للغة الترجمة خدمات
اتبمهار عائالتهم أو/ و ادلألفر قدمة ُ م هي الشفهية

مثل) :  األخرى االتصال معوقات أو محدودة لغة

كيفية عن التعليمات خالل (   الصوت أو الرؤية
 وأنشطة ات،واالستشار الخدمات، عىل الحصول
خدمات عىل الحصول في تساعدهم التي العالج

 .  إليها يحتاجون التي العقلية الصحة

www.MercyCareAZ.org 
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اياالمز المعلوماتمن المزيد الوصف /الخدمة

 المصابين دعم خدمات
 SMI بـ

اىل الوصول من  T/RBHASتتمكن قد
 من متنوعة مجموعة أي اءلشر األموال
 واحدة ةلمر المستخدمة والخدمات السلع
 أو

(والبالغين األطفال  ) ادلألفر مةالالز العرضية
 أو/و السلع اءشر يمكن ال عندما وعائالتهم،
 آخر، تمويل مصدر أي قبل من الخدمات

ً  ةمباشر تبطةمر والسلعة الخدمة وتكون
 .بالعضو الخاصة الخدمة بخطة

 احة،والر الصحة، تعزيز إىل الدعم هذا يهدف
للخطر عرضين ُ  الم والبالغين لألطفال والسالمة

مةمحتر ةبصور المجتمع إىل يعودون الذين

 .  ديةوفر

غير المغطاة الخدمات أو/  و الدعم حاالت
ًا  طبي مةالالز

الدعم خدمات 

 مكان من االنتقال في األعضاء مساعدة النقل
 وتحقيق الخدمات عىل للحصول آلخر
 .بهم الخاصة الخدمة خطة أهداف

. ئةالطار وغير ئةالطار الحاالت نقل يشمل هذا

 تصريح إىل الطوارئ حاالت نقل يتطلب وال
 مسبق.

أو/  و ادلألفر ئةالطار غير النقل وسائل توفير يجب
 تكاليف دفع أو تيبتر عىل القادرين غير العائالت
 بدون نقل وسيلة لديهم توجد ال الذين أو النقل
الصحة خدمات عىل الحصول أجل من تكلفة

 .ً  طبيا مةالالز المغطاة السلوكية

 السلوكية الصحة لخدمات النقل إعداد يجب
 بالعضو الخاص الصحية عايةالر مكتب بواسطة

.ACC-RBHA  في

مات األزأوقات في التدخل خدمات 

 أوقات في التدخل
جوال هاتف  – ماتاألز

 متنقل فريق قبل من المقدمة الخدمات
 المكان إىل ينتقل الذي دالفر قبل من أو

 من يعاني الذي الشخص فيه يوجد الذي
فةغر أو الشخص، إقامة مكان :مثل  ) مةاألز

 (.المجتمع أو السجن، أو الطوارئ،

 وتحقيق تقييم إىل تهدف التي الخدمات تشمل
 اضلألمر الشديدة اضلألعر العاجل اراالستقر
اتالمخدر من هاوغير الكحول وتعاطي العقلية،

 : هو الخدمة هذه من الهدف .   العاطفي ابواالضطر
 الحادة السلوكية أو النفسية اضاألعر اراستقر•
 العالج احتياجات تقييم•
 دالفر احتياجات لتلبية خطط وضع•

 أوقات في التدخل
هاتف  – ماتاألز

 والمتابعة واإلحالة التصنيف خدمات تقديم
 يعانون الذين لألشخاص الهاتف عبر

األوىل الخطوة تقدم ما ا ً  غالب مة،األز من
 .السلوكي الصحي النظام إىل للوصول

للمتابعة هاتفية مكالمة اأيض الخدمة تشمل وقد ً

 .  الشخص اراستقر لضمان

 في التدخل اراستقر
 ماتاألز أوقات

العاجلة السلوكية الصحة خدمة دم  تَُق
للمشكلة االستجابة (أ  : )المجدولة وغير

 لتجنب دللفر السلوكية بالصحة الخاصة
 حل أو اراالستقر لتحقيق الوشيك الخطر

 (ب)و السلوكية بالصحة الخاصة المشكالت
 عالج كزمر أو الداخليين المرضى فقمر في

.الخارجيين المرضى

 (اراالستقر) ماتاألز أوقات في التدخل خدمات
كزمر من خصةمر افقمر بل ِ ق من قدم ُ ت أن يجب

هذه يقدمون الذين اداألفر .   خيصالتر خدمات
 الصحة في متخصصين يكونوا أن يجب الخدمات
 أو السلوكية، الصحة في فنيين أو السلوكية

.  السلوكية الصحة في متخصصين مساعدين

www.MercyCareAZ.org 
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اياالمز المعلوماتمن المزيد الوصف /الخدمة

الداخليين المرضى خدمات 

 الداخليين المرضى خدمات المستشفى
 ) (واإلقامة فةالغر تشمل

دائم ا عالج توفر أو/و العامة، النفسية عايةللر اً ً

في عيالشر الطب لخدمات أو/ و اإلدمان عالج
جزء مع العامة المستشفى أو العامة المستشفى

تشمل .  بذاته قائم النفسية للصحة فقمر أو خاص

خالل التمريض متابعة ا أيض واستعداد ساعة 24ً

ً .ا هاتفي أو الموقع في األطباء

 السلوكية الصحة فقمر
 الداخليين للمرضى

 الداخليين، للمرضى لنفسي العالج
 من متكامل إيمائي نامجبر يشمل الذي

 المقدمة اتوالخبر واألنشطة العالجات
 صحية اضأعر من يعانون الذين لألشخاص

.ا ً  عام 21 همأعمار تتجاوز وال حادة سلوكية
 التي التكاليف من نوعين ثمة أن سيما ال

 :نتعقبها
بتعيين يقوم إيوائي عالج كزمر • :نة  مؤَم

 ةأجهز ويستخدم عام بشكل أمن اسحر
 .اتواإلنذار اقبةالمر

اإليوائي العالج كزمر • :نة َ  مؤم غير
 .المفتوح

اضأعر من يعاني الذي للشخص المستمر العالج

قد .  اتالمخدر تعاطي اضأعر أو/  و حادة سلوكية
 والتقييم، الطوارئ، استقبال الخدمات تشمل
 ار،االستقر تحقيق مات،األز أوقات في والتدخل
 للعائلة، أو ادأفر مجموعة أو واحد دلفر ةواالستشار

متابعة ا ً أيض تشمل .  واإلحالة اإلدمان، وعالج
في األطباء واستعداد ساعة 24 مدار عىل التمريض

ًا.   هاتفي أو الموقع

اإلقامة الخدمات 

 للصحة اإلقامة فقمر
 السلوكية

 خصةالمر السلوكية الصحة هيئة توفر
الوكاالت هذه توفر  .سكنية خدمات

 ساعة 24 مدار عىل منظمة عالجية بيئة
 العالجية األنشطة أو ةواالستشار افكاإلشر
 إىل يحتاجون ال الذين لألشخاص األخرى
 افإشر تحت الموقع في طبية خدمات

 أو الموقع في السلوكية الصحة اختصاصي
 .الطلب عند

 المقيمين لألشخاص والطعام اإلقامة تشمل ال
 السلوكية للصحة التابعة السكنية افقالمر في

.19/21  للمادتين الخاضعين

 المقيم للشخص والوجبات السكن توفير الكاملة واإلقامة فةالغر
 معيشية بيئة في أو السكنية افقالمر في

 .ومدعومة مستقلة

 عىل الحصر ال المثال سبيل عىل الخدمات تشتمل
.  ليالمنز والتدبير الشخصي والغسيل الطعام إعداد

اليومية السلوكية الصحة امج بر

 الخدمات/لألنشطة منتظم مجدول نامجبر افلإلشر الخاضع اليوم
العائلية أو /و الجماعية أو  /و ديةالفر

 المسجل الشخص عالج بخطة تبطةالمر
 أداء عىل دالفر ةقدر لتحسين والمصمم
.المجتمع في وظيفته

: عىل والدعم التأهيل إعادة خدمات تتضمن قد
تعزيز/ ووقاية وتنميتها اتالمهار عىل التدريب

 والدعم األدوية عىل والتدريب السلوكية الصحة
المساعدة وخدمات الوظيفة عىل للحفاظ المستمر

  . اناألقر/الذاتية

www.MercyCareAZ.org 
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اياالمز المعلوماتمن المزيد الوصف /الخدمة

اليومية السلوكية الصحة امج بر

 العالج ألساليب منتظم مجدول نامجبر العالجي اليوم
.النشطة

اإلرشاد : الحصر ال المثال سبيل عىل يتضمن

المجموعة أو/ و دللفر السلوكي الصحي والعالج
وتنميتها اتالمهار عىل والتدريب العائلة أو /   و

عىل والتدريب السلوكية الصحة تعزيز/  ووقاية
الوظيفة عىل للحفاظ المستمر والدعم األدوية

ةاألسر دعم) (   ةلألسر الصحية عايةالر عىل والتدريب
المساعدة وخدمات الحالة ةوإدار األدوية ومتابعة

اناألقر/ .   الذاتية

 العالج ألساليب منتظم مجدول نامجبر الطبي اليوم
 في الطبي التدخل ذلك في بما النشطة
.مجموعة إطار

السلوكي الصحي والعالج اإلرشاد :يتضمن قد

عىل والتدريب العائلة أو / و المجموعة أو/ و دللفر

السلوكية الصحة تعزيز/ ووقاية وتنميتها اتالمهار

 للحفاظ المستمر والدعم األدوية عىل والتدريب
لألسر الصحية عايةالر عىل والتدريب الوظيفة عىل

متابعة مثل أخرى تمريض وخدمات (  ةاألسر دعم)

/الطبية والتقييمات الميثادون فوصر األدوية
 . التمريضية

الصيدليات خدمات 

الطبية الوصفات 
 المشمولة Mercy Care ACC-RBHA أدوية قائمة من المناسب الدواء الخاص طبيبك يختار فسوف دواء، إىل بحاجة كنت إذا

بانتظام وتحديثها القائمة اجعةبمر والصيادلة األطباء يقوم .األدوية كتيب القائمة هذه عىل طلقي .لك وسيصفه بالتغطية ُ

في األعضاء بخدمات اتصل القائمة، هذه من نسخة عىل الحصول تود كنت إذا .وفعالة آمنة أدوية عىل حصولك من للتأكد
 .Mercy Care ACC-RBHA عىل اإللكتروني موقعنا إىل االنتقال يمكنك كما www.MercyCareAZ.org لألعضاء" عىل وانقر" 

 أحدث عىل ستحتوي والتي "األعضاء" التبويب عالمة ضمن "الصيدلية" صفحة ستجد "Mercy Care ACC-RBHA". تحت
 التأكد طبيبك من اطلب .طبية وصفة طبيبك لك يكتب عندما طبية وصفة بدون المتاحة األدوية بعض تغطية تتم .قائمة
 .المغطاة لألدوية Mercy Care قائمة في الدواء اجإدر من

ً طبيبك فبإمكان ،طبيا الموصوف ذلك غير آخر دواء أخذ يمكنك وال المغطاة األدوية قائمة عىل اًموجود الدواء يكن لم إذا

 لن Mercy Care ACC-RBHA أن وأخبرت صيدلية في كنت إذا .باستثناء تقوم أن Mercy Care ACC-RBHA من يطلب أن
 أو حدود لها األدوية فبعض .الدواء لهذا الخاص جيبك من تدفع ال .الفور عىل األعضاء بخدمات فاتصل أدويتك، مقابل تدفع
 .ارجع إىل القسم في تصاريح الصيدلية Mercy Care ACC-RBHA. من موافقة عىل الحصول الطبيب من تتطلب

 الدواء كان إذا فقط كالمشتر التسديد مبالغ ستدفع Mercy Care ACC-RBHA فإن ،Medicare( غير) آخر تأمين لديك كان إذا
Mercy Care ACC-RBHA. خالل من الطبية الوصفات الصيدلية فتصر أن يجب .لألدوية Mercy Care قائمة في اًأيض ًامدرج
 قسم" عىل االطالع يرجى .لك السداد من Mercy Care تتمكن ال قد .بنفسك كالمشتر التسديد قيم من مبلغ أي تدفع ال

 .المعلومات من لمزيد "الثنائية األهلية ذوو األعضاء" قسم في "األدوية مقابل الدفع

الصيدليات 
 صيدالنية خدمات إىل احتجت إذا Mercy Care ACC-RBHA. لشبكة تابعة صيدلية في األدوية وصفات كافة رفص يجب
 أيام 7 ساعة، 24 مدار عىل تعمل الصيدليات من فالعديد العطالت، في أو األسبوع نهاية عطلة في أو ،العملساعات بعد 
موقعنا ةبزيار تفضل Mercy Care ACC-RBHA. لـ الخدمات مقدمي دليل في الصيدليات قائمة عىل العثور يمكنك .اًأسبوعي

 عن البحث" موقع ستحدد Mercy Care ACC-RBHA. تحت "لألعضاء" وحدد www.MercyCareAZ.org عىل اإللكتروني
 .الشاشة من اليمنى العلوية اويةالز في "صيدلية

ًً 28 
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 أعضاء بخدمات االتصال عليك الصيدلية، في وجودك أثناء طبية وصفة استالم في مشكلة أو أسئلة أي لديك كانت إذا
Mercy Care ACC-RBHA 5465-564-800-1 أو 1841-586-602 قمالر عىل .)TTY 711( أعضاء لخدمات يمكن Mercy Care 

ACC-RBHA بك الخاصة الطبية الوصفة في مساعدتك. 

الطبية وصفتك عن فته معرإىل تحتاج الذي ما 
 أدوية أو آخر طبيب من عليها تحصل أدوية بأي طبيبك إعالم من تأكد .طبية وصفة األسنان طبيب أو طبيبك لك فيصر قد
 :األسئلة هذه اطرح الطبيب، عيادة تكمغادر قبل .تستخدمها التي العشبية األدوية أو طبية وصفة بدون
لي؟ يفعله أن يفترض الذي ما الدواء؟ هذا أتناولَلم 	•

 الدواء؟ هذا أخذ في بها أستمر أن يجب التي المدة كم متى؟ الدواء؟ تناول عىل كيف 	•
 الجانبية؟ اآلثار ظهور عند أفعل أن عىل ماذا للدواء؟ الجانبية اآلثار ما 	•
 الدواء؟ هذا أتناول لم إذا سيحدث ماذا 	•

 عليك التي األمور عن معلومات تتضمن فهي .الطبية الوصفة رفص حين الصيدلية من الدواء عن المعلومات بعناية اقرأ
.للصيدالني سؤالك توجيه رجىي سؤال، أي لديك كان إذا .للدواء المحتملة الجانبية اآلثار إىل باإلضافة فعلها وعدم فعلها ُ

اًإلكترونياألدوية وصف 
عىل الطريقة هذه تساعد .الفور عىل الصيدليات إىل اًإلكتروني الطبية الوصفات إرسال اآلن األطباء من العديد بإمكان أصبح

 اتالخيار أحد تمثل اإللكترونية الطبية الوصفات كانت إذا ما فةلمعر طبيبك سؤال عليك .اإلضافية اتوالزيار الوقت توفير
 .لك بالنسبة

األدوية رف صإعادة 
 أدويتك إعطاء الموظفون سيتوىل المعيشة، في المساعدة فقمر أو جماعي سكن في أو تمريض دار في تسكن كنت إذا

 .فهاصر وإعادة

 إعادة الطبيب لك طلب إذا .لك طبيبك طلبها التي فالصر إعادة اتمر بعدد الدواء عبوة عىل الموجود الملصق كيخبر
 .طبية وصفة ولكل رةم كل في واحدة تعبئة إعادة عىل الحصول فقط يمكنك تعبئة،

 منه واطلب أدويتك نفاد من األقل عىل أيام )5( خمسة قبل بعيادته االتصال من تأكد الدواء، ارتكر طبيبك يطلب لم حال في
 .الدواء رفص إعادة وصف قبل رؤيتك الطبيب يطلب قد .رفص إعادة طلب عىل الحصول

السكري داء اختبار مات مستلز
.الفحص ائطوشر الدم في السكر قياس ةأجهز بعض تغطي Mercy Care ACC-RBHA فإن السكري، بداءًامصاب كنت إذا

 السكر فحص ةأجهز من أي فةلمعر ،Mercy Care ACC-RBHA ضمن بالتغطية المشمولة األدوية قائمة عىل االطالع يرجى
 من اطلب الفحص، ائطشر مع الدم في السكر مستوى فحص جهاز إىل بحاجة كنت إذا .تغطيتها تتم الفحص ائطوشر
 مقدمي دليل في مدرجة صيدلية أي من االختبار ائطشر مع الجهاز استالم يمكنك .طبية وصفة لك يكتب أن طبيبك
 Mercy Care ACC-RBHA. ضمن الخدمات

البريد عبر الطبية الوصفات طلب 
 لتقدم كةشر مع Mercy Care تعمل .لكمنز إىل بالبريد لك األدوية إرسال يمكن ة،مستمر صحية لحالة الدواء تتناول كنت إذا
.لك مجانيةًا،بريدي األدوية توصيل خدمة وتكون .الخدمة هذه لك

ًً الطبية الوصفات رفص إلعادةمنياز جدوال تضع أن يمكنك .لكمنز باب إىل أدويتك ستصلك الخيار هذا اخترت إذا

 .المنزل إىل التوصيل خدمة اتميز بعض يلي ما في .أسئلة أي لديك كان إذا بالصيدالني واالتصال
 .سالمته من للتأكد طلب كل من الصيادلة يتحقق 	•
 إعادة عمليات في اكاالشتر يمكنك أو نتاإلنتر عبر أو الهاتف أو البريد عبر فالصر إعادة عمليات طلب يمكنك 	•

 .التلقائية فالصر

.األسبوع أيام 7 ا،ًيومي ساعة 24 مدار عىل وقت أي في صيدالني مع والتحدث اًهاتفي االتصال يمكنك• 
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قمالر عىل Mercy Care ACC-RBHA أعضاء خدمات مع التواصل يمكنكً،بريديا طلب رفص إعادة طلب نموذج لطلب

 ".بنا اتصل" واختر www.MercyCareAZ.org إىل انتقل أو )TTY 711( 5465-564-800-1 أو 602-586-1841

 .www.caremark.com/wps/portal/REGISTER-ONLINE عىل CVS Caremark مع نتاإلنتر عبر كذلك التسجيل يمكنك
 .طلبك حالة ومتابعة أدويتك وصفة وتحديث فالصر بإعادة المطالبة يمكنك التسجيل، عملية إتمام بعد

التخصصية الصيدالنية الخدمات 
 التخصصية الصيدلية فوتصر Mercy Care ACC-RBHA. في التخصصية األدوية CVS Specialty Pharmacy صيدلية فتصر
 :التخصصية األدوية نامجبر في خاصة خدمات وتوجد .لك أخرى خدمات وتقدم األدوية

اًأسبوعي أيام 7 ا،ًيومي ساعة 24 صيدالني إىل التحدث يمكنك 	•

 ومرضك أدويتك حول ةالمشور طلب 	•
 طبيبك مع عايةالر تنسيق 	•
لكًامجان طبيبك عيادة أو لكمنز إىل التخصصية األدوية توصيل 	•

 CVS Pharmacy صيدلية أي من أدويتك واستالم الطبية وصفتك ركت يمكنك 	•
 (مستهدفة متاجر أي في الموجودة فيها بما)

 .TTY: 1-800-863-5488 ؛2767-237-800-1 المجاني قمالر عىل التخصصية CVS Specialty بصيدلية االتصال يمكنك
 .التخصصية أدويتك رفص عىل CVS Specialty Pharmacy صيدلية ستساعدك

بالتغطية  المشمولة  (الطبية)البدنية  الصحة  خدمات 

األهلية 
 في الموصوفة الفوائد Mercy Care ACC-RBHA. خالل من الطبية الخدمات تلقي مع تأتي التي الفوائد القسم هذا يصف
 عقلي بمرض إصابتهم ويتبين Mercy Care ACC-RBHA عبر السلوكية الصحة خدمات يتلقون الذين لألعضاء هي القسم هذا
 .متكاملة عايةر عىل للحصول مؤهلون األعضاء هؤالء )SMI(. خطير

المتكاملة عاية الر
 الخدمات مقدمو يتأكد .العافية وخدمات والسلوكية البدنية الصحية عايةالر عىل العضو يحصل عندما هي المتكاملة عايةالر

 صحتهم وتحسين األعضاء تمكين عىل الصحيين الموظفين من فريق يعمل .بأكمله الشخص عىل كيزالتر من المتكاملة
 .فاهيتهمور

مهمة؟ المتكاملة عاية الرتعتبر لماذا 
ً عامة عن سنة 25 تقريبي بمقدار امبكر يموتون خطير عقلي مرض من يعانون الذين األشخاص أن إىل اساتالدر تشير

 مرض مثل .منها الوقاية يمكن مرضية لحاالت إليها يحتاجون التي الصحية عايةالر عىل حصولهم عدم بسبب .السكان
 .للشخص والعقلية البدنية بالحالة المتكاملة الخدمات مقدمو يهتم .المعدية اضاألمر أو السكر أو القلب

المتكاملة؟ عاية الرتنجح كيف 
 عايةالر تتمسك ببساطة .والعافية الصحة وتعزيز والسلوكية البدنية الصحة خدمات عىل الحصول تعني المتكاملة العناية

 .الحواجز من العديد تزيل ألنها المتكاملة عايةالر تنجح ".واحدة وبخطة واحد مكان في واحد شخص" عايةر بنهج المتكاملة
 :هي الحواجز هذه بعض
 .الطبية عايةالر عىل للحصول األماكن من للعديد الذهاب 	•
 عديدة اتلمر قصتك عن التحدث 	•
 الخدمات مقدمي بين التواصل ضعف 	•

 .المتكاملة الصحية بالمنازل المواقع هذه تسمى .واحد موقع في الخدمات بتقديم الخدمات مقدمو يقوم قد

www.MercyCareAZ.org 
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 )IHH(المتكاملة الصحية المنازل 
 مقدمو يعمل .السلوكية الصحة ومقدم األولية عايةالر مقدم من كل رؤية للعضو يمكن حيث شامل كزمر ذلك يعتبر

 :عىل اآلخرين الفريق أعضاء يتضمن .اآلخرين الصحية عايةالر فريق أعضاء مع الخدمات
 مسجلة ممرضة 	•
 الحالة مدير 	•
 اناألقر دعم اختصاصي 	•
 التأهيل إعادة اختصاصي 	•
 مستشار 	•

ً المعالج أو التغذية اختصاصي أو الصيدلي مثل الخدمات مقدمي من أخرى أنواعا المتكاملة الصحية المنازل تتضمن

 ديةالفر الصحية االحتياجات لتحديد العضو مع المتكاملة الصحية المنازل فريق سيعمل .الصحي المدرب أو فيهيالتر
 .والعافية الصحة لتحقيق خطة ووضع

 (VHH)اضي االفترالصحي المنزل 
عيادات بعض في األعضاء من العديد اهوير )PCP( األولية عايةالر أطباء كهيشار الذي المتكاملة عايةللرًإضافياًاخيار هذا يعتبر

 في السلوكية الصحة خدمة ومقدم األولية عايةالر مقدم نامجالبر هذا يربط .التنسيق جهود لزيادة ةالخطير العقلية اضاألمر
 مقدم عيادة في السلوكية الصحة مدرب سيجتمع .الوضعين كال في تجربتهم في األعضاء لمساعدة مصممة ةمباشر اكةشر
 .الحاجة حسب الطبيب مواعيد خالل توجيههم في ليساعد األولية عايةالر مقدم مع موعده قبل العضو مع األولية عايةالر

ك المشترالموقع ذات العيادات 
 لألعضاء يوفر .نفسه المبنى في والسلوكية الطبية الصحة اختصاصي فيه يتواجد موقع هي كالمشتر الموقع ذات العيادة
عالج خطط لديهم تكون وقد نفسه الصحي السجل اًدائم الخدمات مقدمي كيشار ال .الطبية الخدمات إىل الوصول سهولة

 موقع ذات عيادة في المتكاملة عايةالر منازل في المقدمة اإلضافية والعافية الصحة خدمات من العديد تتوفر ال قد .منفصلة
 .كمشتر

األعضاء جميع  :بالتغطيةالمشمولة الطبية الخدمة 
 (القيود تطبق) المستشفى عايةر 	•
 .المتخصصة اتالزيار ذلك في بما الطبيب، عيادة اتزيار 	•
 والفحوصات الصحة عىل الخطر تقييمات 	•
 التغذية تقييمات 	•
 السمع فقدان وتقييم تحديد 	•
 السينية واألشعة اتالمختبر اتزيار 	•
 الدائمة الطبية مواللواز المعدات 	•
 من أدويتهم Medicare أعضاء يستلم Mercy Care ACC-RBHA. من بالتغطية المشمولة األدوية قائمة في األدوية 	•

 Medicare. من D الجزء خالل
 ئةالطار الحاالت عايةر 	•
 الطوارئ بعد عايةالر متابعة 	•
.المستشفى في اإلقامة منًبدال (ليةالمنز الصحية والمساعدة كالتمريض) ليةالمنز الصحة خدمات 	•
السنة فيًيوما 90 إىل يصل لما المستشفى، دخول منًبدال يستخدم عندما التمريضي، فقالمر 	•

 الفيزيائي والعالج النطق وعالج الوظيفي العالج ذلك في بما الداخليين للمرضى التأهيلية الخدمات 	•
 الخارجيين للمرضى والفيزيائي الوظيفي العالج 	•
 التنفسي العالج 	•
 الروتينية اللقاحات 	•
 الوصفات وأدوية المتبادلة المساعدة عىل القائمة الطفل عايةر اكزمر من مسبقة بموافقة والنسيج األعضاء زرع 	•

 .(القيود تنطبق) الصلة ذات الطبية
 الكىل غسيل 	•
(القيود تنطبق)ًطبيا مةالالز الطبية القدم عايةر 	•
 عايةالر مقدم الخدمة يطلب عندما خصمر أقدام اختصاصي بواسطة اؤهاإجر يتم التي والكاحل القدم خدمات 	•

 .األولية الصحية عايةالر ممارس أو األولية
 (الوالدة وبعد والوالدة والمخاض الوالدة قبل ةفتر في) األمومة عايةر 	•

www.MercyCareAZ.org 
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 ةاألسر  تنظيم  خدمات  •
  من  لمزيد  ةاألسر  تنظيم  خدمات  قسم  اجعر RU[(. ‑486  أو x eeprMif] oneteprisMif  عقار  باستخدام) الحمل  إنهاء  •

 .المعلومات
 السلوكية  الصحة  خدمات •
الطوارئ  وحالة  اطبي  مالالز  النقل  •

 بقيود  الطبية  األغذية  •
 العاجلة  عايةالر  •
 االحتضار  حلةمر  في  عايةالر  •
  كذل  في  بما  حملرا  عنق  نطاسر  تصاكفحو  لفحصا  اتدمخ  لحصرا  ال  للمثاا  سبيل  عىل  تتضمن  ئيةقاو  اتدمخ  •

اجنسي  لةلمنقوا  اضراألم  عن  لكشفاو  لمستقيماو  ونولقال  انطروس  لسينيةا  شعةألبا  ديثال  يرتصوو  حملرا  عنق  فحص

  الثدي  فحص  المرأة،  صحة  فحص  عىل  تقتصر  ال  ولكن  مثل، (الطبية  الفحوصات) التفقدية  اتالزيار  خدمات  •
 أو  بالفحص أيضا  وتسمى) التفقدية  اتالزيار  معظم .بالتغطية  مشمولة  فوق،  وما  سنة  21بعمر  لألعضاء  والبروستات
  والتحصينات  الصحية  اتواالستشار  الصحية  والفحوصات  البدني  والفحص  الطبي  التاريخ  تشمل (البدني  الفحص
21(  سن  دون  لألعضاء  العافية  للفحوصات T  EPSD اجعر. )طبيا  مةالالز

 بقيود  البولي  السلس  مانعات  •

بالمقاطعة الصحة ة إدارمن المقدمة التحصينات تغطية تتم 
من (الحقن أو اللقاحات) التطعيمات عىل الحصول فوق فما اًعام 19 العمر من يبلغون الذين Mercy Care ألعضاء يمكن

 مةالالز المغطاة للتطعيمات المتبادلة المساعدة عىل القائمة الطفل عايةر اكزمر توفر Mercy Care. شبكة في خدمة مقدم
المسجلين الخدمات مقدمي قبل من إعطاؤها يتم عندما أكثر أو اًعام 19 همأعمار تبلغ الذين ادلألفر (التطعيمات) اًطبي

فيًمسجال الخدمة مقدم يكن لم لو حتى التطعيمات هذه تغطية تتم .بالمقاطعات الصحة اتإدار خالل من AHCCCS في

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

ً عاما  20و 19و 18البالغين لألعضاء بالتغطية مشمولة إضافية خدمات 
(اتواإلطار  العدسات  من  مجموعة  تغطية  تتم) اطبي  الموصوفة  والعدسات  الفحوصات  ذلك  في  بما  بصرية  خدمات • 	
اطبي  مةالالز  والشاملة  الوقائية  األسنان  طب  خدمات • 	

 والوظيفي  الفيزيائي  والعالج  الخارجية  العيادات  لمرضى  النطق  عالج • 	
 الواعي  التخدير • 	
 .(القيود  تطبق( )RSC ) األطفال  تأهيل  إعادة  خدمات • 	
 )QMB( earMedic  نامجلبر  المؤهلين  للمستفيدين  إضافية  خدمات • 	
 المؤقتة  احةالر  خدمات • 	
 الفقري  العمود  تقويم  خدمات • 	
  AHCCCS قبل  من  مغطاة  غير  ولكن e   arMedicنامجبر  يغطيها  خدمات  أي • 	

ً

ً

سنة  21عمر تحت لألعضاء الطبية ات النظارتغطية 
 الرؤية وفحوصات الدورية العين اتاختبار التغطية هذه تتضمن .سنة 21 عمر تحت لألعضاء النظر خدمات تغطية تتم

 .المفقودة أو ةالمكسور الطبية اتالنظار استبدال أو وإصالح الطبية اتالنظار بعمل والتوصية

فقدها؟ أو ة النظارانكسار حالة في يحدث ماذا 
 الحصر، ال المثال سبيل عىل الخدمات وتشمل .النظر لتصحيح إليها الحاجة عند اتالنظار استبدال عىل قيود أي توجد ال

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

بالتغطية المشمولة غير أو المحدودة الخدمات 

 :بالتغطية المشمولة غير أو المحدودة الخدمات
  موافقة  هناك  كانت  إذا  إالCC-RBHAe Acy Car( Mer  مع  المتعاقدين  غير  الخدمات  مقدمو  يقدمها  التي  الخدمات • 	

 (الصحية  الخطة  قبل  من  مسبقة

 التجميلية  اضاألغر  أو  الخدمات • 

www.MercyCareAZ.org 
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4500 E. Cotton Center Blvd  . 
Phoenix, AZ 85040 

 
 
 
 
 
 
 

 الخدمات والعالجات التج��ب�ة 
ي اإلجراءات والخدمات الطب�ة الجد�دة للتأ�د من حصولك ع� رعا�ة صح�ة، حديثة  AHCCCSو Mercy Careتعمل 

ا للنظر �ف مع�
وآمنة االستخدام وذات جودة عال�ة. �ستعرض ف��ق من األطباء أسال�ب الرعا�ة الصح�ة الجد�دة لتحد�د ما إذا كان من الواجب أن 

ي يتم إجراء أبحاث عليها ودراستها خدمات مشمولة  ال تعد العالجات والخدتصبح بمثابة خدمات مغطاة أم ال، 
مات التج��ب�ة اليت

 بالتغط�ة. 
 

:  AHCCCSو  Mercy Careلتحد�د إمكان�ة تغط�ة التقن�ة الجد�دة، تقوم   بما ��ي
 دراسة الغرض من كل تقن�ة   •
 استعراض المؤلفات الطب�ة  •
 تحد�د تأث�ي التقن�ة الجد�دة   •
 وضع مبادئ توجيه�ة �شأن ك�ف�ة ووقت استخدام التقن�ة   •
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 .هاوغير  والصابون،  اتوالشفر  األمشاط  مثل  الشخصية،  العناية  اضأغر  •

سابقا  بها  التصريح  يتم  ولم  مسبق  تصريح  إىل  تحتاج  خدمة  أي  •.

لها  رسوم  دفع عادة  يتم  ال  التي  أو  تكلفة  بدون  المقدمة  العناصر  أو  الخدمات  •.

امسبق  عليها  وموافق  طبية  ةضرور  هناك  كان  إذا  إال  خاص  بعمل  ممرضات  خدمات  •
.طبيا  الضروري  غير  الفيزيائي  العالج  •
 الروتيني  التطهير  عمليات  •
 الصحية  للخطة  الطبي  المدير  قبل  من  تجريبية  أنها  عىل  تحديدها  يتم  التي  الخدمات  •
  مالمحار  ازن  أو  االغتصاب  نتيجة  كالحمل  الطبية  ةالضرور  حاالت  في  إال  الحمل،  إنهاء  بشأن  ةواالستشار  الحمل  إنهاء  •

  األم  صحة  يهدد  بالحمل  متعلق  جسدي  مرض  هناك  كان  إذا  أو
 السل  مرض  من  للعالج  مؤسسة  في  أو  السجن  في  كنت  إذا  الصحية  الخدمات  •
  AHCCCS قبل  من  عليها  الموافقة  تتم  لم  ما  التجريبية  األعضاء  زرع  عمليات  •
 الجنس  تغيير  عمليات  •
 الطوعي  التعقيم  عكس  •
 طبية  وصفة  بدون  ماتوالمستلز  األدوية  •
CC-RBHA  e Acy CarMer قبل  من  عليها  الموافقة  تمت  والتي  الطبية  ةالضرور  حاالت  في  إال  األسنان،  لتقويم  العالج  •
  قبل  من  عليها  الموافقة  تمت  إذا  إال  الشاملة  لألدوية  قائمتنا  ضمن  من  ليست  التي  الطبية  الوصفات  أدوية  •

CC-RBHA e Acy CarMer
 .الرياضية  األنشطة  أو  للتوظيف  التأهل  لغرض  البدنية  الفحوصات  •
 لطبيب  والوقائي  الروتيني  الفحص  اتزيار  من2(  )تينزيار  تغطية  تتم عاما    21سن  دون سنا  األصغر  لألعضاء  بالنسبة  •

 يحتاج  ال .السابقة  ةالزيار  تاريخ  بعد  واحد  ويوم  أشهر  ستة  خالل  األسنان  طبيب  ةزيار  تتم  أن  يجب .سنويا  األسنان
.باألسنان  للعناية  إحالة  إىل  عاما    21عن  همأعمار  تقل  الذين  األعضاء

 (.فأكثرسنة  )21للبالغين بالتغطية المشمولة غير األخرى الخدمات 
 السمع عىل المساعدة ةاألجهز •
اًطبي الموصوفة اتالنظار أو للعدسات الروتينية العيون فحوصات •

 الروتينية األسنان طب خدمات •
 Medicare( من المؤهلين المستفيدين األعضاء عدا ما) الفقري العمود تقويم خدمات •
 Medicare( من المؤهلين المستفيدين األعضاء عدا ما) الخارجية العيادات لمرضى النطق معالجة خدمات •

 *والمستثناةالمحدودة الطبية الخدمات 

الخدمة الخدمةاستثناءات أو حدود الخدماتوصف  /ةالميز

 مضخات
 األنسولين

 األنسولين لضخ تداؤهاار يتم آلة
 عند الشخص إىل اليوم خالل
.ةالضرور

مللواز الدفع يتم .األنسولين مضخات مقابل AHCCCS يدفع ال

.وتصليحها ( بالمضخة العناية) المعدات وصيانة المضخة اءأجز

 المعينات
 المعلقة السمعية
 العظم عىل

 مساعد جهاز عن ةعبار وهي
 العظم عىل وضعه يتم للسمع
 خالل من المريض ألذن المجاور
هذا من الغرض .احيةجر عملية
 .الصوت حمل هو الجهاز

 المعلقة السمعية المعينات مقابل AHCCCS نامجبر يدفع لن
العناية) ةاألجهز وصيانة م،للواز الدفع يتم )BAHA(. العظم عىل

. منها جزء أي وتصليح (بالسماعة

 وضعه يتم صغير جهاز عن ةعبار القوقعة اعةزر
 طريق عن الشخص أذن في
 السمع عىل لمساعدتك احةالجر
.أفضل بشكل

يتم .القوقعة اعةزر عمليات مقابل AHCCCS نامجبر يدفع لن

 ( عةبالزر العناية) المعدات وصيانة اعةالزر اءأجز مللواز الدفع
 .منها أي وتصليح

ًً

http://www.MercyCareAZ.org


 
             

    

  
  
 

  
 

    
    
    

 

       
        

  

      
  
    

  

           
          

         
  

          
        

           
         

           
      

 

           
         

       
        

  
  

  
   

    
     

           
          
       

          
        
            

         
       

          
         

       
       

       
      

        
  

          
           

  

     
    

   
  

        
          

           

الخدمةاستثناءات أو حدود  الخدماتوصف  الخدمة  /ةالميز

 فيطر مفصل
 مزود سفلي

 بالمعالجات
 ةللسيطر الدقيقة
 /فالطر عىل

 االصطناعي

 الجزء يستبدل جهاز وهو
 ويستخدم الجسم في المفقود
 في للمساعدة الحاسوب جهاز
 .المفصل تحريك

االصطناعي فالطر مقابل AHCCCS نامجبر يدفع لن

دقيق معالج يتضمن والذي (  قدم أو كبةر أو ساق) السفلي

  .بالمفصل يتحكم (حاسوب قاقةر)

 المقومات
 التقويمية

 أو للمفاصل حمالة أو دعامة
بإمكان .الضعيفة العضالت

 جزء دعم التقويمي المقوم
 .الجسم من مشوه

يتم عندما 21سن تحت لألعضاء العظام تقويم ةأجهز توفير يتم
 أو المعالج الطبيب أو للعضو، الخدمة مقدم قبل من وصفها
21 بعمر هم الذين لألعضاء العظام تقويم ةأجهز .الطبي الممارس
 :فوق وما سنة
 العالج طريقة بموجب طبية ةضرور التقويم يكون عندما .أ

و ،Medicare نامجلبر التوجيهية المبادئ أساس وعىل المفضلة
 األخرى العالج اتخيار من أقل التقويم تكاليف تكون عندما .ب

 و نفسها الطبية الحالة لعالج المستخدمة احيةالجر والعمليات
 المعالج الطبيب قبل من العظام تقويم وصف يتم عندما .ج

أو ممارسة ممرضة)األولية عايةالر ممارس أو (طبيب)
(.  طبيب مساعد

توفر عدم حالة في إال اؤهاشر أو الطبية المعدات استئجار يحظر

تتجاوز أال يجب . تكلفة بدون المطلوبة العناصر توفر أخرى مصادر

يمكنك .  المعدات اءشر سعر اإليجار لقيمة اإلجمالية التكلفة

 ".العظام تقويم ةأجهز" قسم في المعلومات من مزيد عىل العثور

 ئةالطار الخدمات
 األسنان لصحة
 بعمر لألعضاء

أكثر أو سنة 21

 /و األلم، لعالج الطوارئ حاالت
أو/و مالتور أو /و االلتهاب، أو

 .اإلصابة

في األسنان عايةر خدمات فإن فوق، وما ا عام 21 بعمر لألعضاء ً

عام خالل صحية خطة لكل $1,000إىل تصل الطوارئ حاالت
عايةور الخلع حاالت تغطية تتم (.  سبتمبر - 30 أكتوبر )1 واحد

ً اعام 21سن في لألشخاص الطبية الناحية من الضرورية األسنان

األسنان طوارئ .  األسنان طوارئ معايير يلبون الذين فوق، وما

أو/و شديد ألم عن ناتج الفم صحة في حاد اباضطر عن ةعبار
ئةالطار األسنان خدمات تتطلب ال . صدمة أو مرض نتيجة عدوى

الخدمة؛ عىل القيود لهذه استثناءات هناك . امسبق ا تصريح ً ً

الوقائي والخلع اعةالزر قبل ما خدمات بعض تغطية ا أيض تتم

 استعداد لألسنان
ً

أو قبةالر أو الفك طانلسر اإلشعاعي للعالج ا ً

للمرضى المستشفى في الموجودين لألعضاء والتنظيف الرأس

 . الصناعي التنفس جهاز عىل وضعهم يتم والذين الداخليين
 والوقائية الشاملة األسنان خدمات تغطية تتم :مالحظة يرجى)

ً (اعام 21عن همأعمار تقل الذين لألعضاء  

 طبيب خدمات
 القدم

 يعالج طبيب بها يقوم خدمة أي
 .والكاحل القدمين مشكالت

 قدم طبيب بها يقوم التي والكاحل القدم خدمات تغطية تتم
 أو أولية عايةر طبيب قبل من الخدمة طلب يتم عندما خص،مر

 .أولية عايةر ممارس

 األجل ةقصير الخدمات توفر المؤقتة عايةالر
 مؤقتة احةاستر ةالمستمر أو

 واألعضاء عايةالر لمقدمي
.ألنفسهم ا وقت ليأخذوا ً

بموجب واألطفال للبالغين المتاحة المؤقتة عايةللر ساعة 600
ً تبدأ . اشهر 12 ةفتر خالل السلوكية الصحة خدمات أو ALTCS ايامز

ً .المقبلة السنة من سبتمبر 30إىل أكتوبر 1من ا شهر 12 ةفتر

www.MercyCareAZ.org 
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الخدمةاستثناءات أو حدود  الخدماتوصف  الخدمة  /ةالميز

 خاليا أو عضو نقل عملية هو الزرع الزرع عمليات
 .آخر إىل شخص من الدم

الزرع عملية كانت وإذا الطبية الحاجة عىل الموافقة عملية تستند

عمليات مقابل فقط الدفع سيتم ". التغطية" قائمة ضمن من

 .بالتغطية مشمولة أنها عىل ،AHCCCS هاأقر التي الزرع

ّ الطبيعي العالج معالج مهايقد أو مها يعل تمارين ّ

 مساعدتك أو لتقويتك فيزيائي
 .كةالحر تحسين عىل

 عىل الخارجيين للمرضى الطبيعي العالج اتزيار تقتصر
ةالمستمر عايةللر ةزيار 30مجموعه لما تأهيل إعادة /15تأهيال 15

سبتمبر 30إىل أكتوبر )1 تعاقدية سنة لكل واحد لتشخيص

ً

 .) 

 النطق معالج يدرسها تمارين النطق عالج
 .والكالم البلع في للمساعدة

في أكثر أو ا ً عام 21 همأعمار تبلغ الذين األعضاء لجميع غطى  ُم
.  التمريض افقمر ذلك في بما الداخليين المرضى افقمر

 اوحتتر الذين األعضاء الخارجية العيادات في النطق عالج يشمل
ا. ً عام 20 و 19  و 18 بين همأعمار

 تقديمها أو تدريسها يتم تمارين الوظيفي العالج
 لتحسين وظيفي معالج بواسطة
 .الدقيقة كيةالحر النقالت

في أكثر أو ا ً عام 18 همأعمار تبلغ الذين األعضاء لجميع غطى  ُم
 افقمر ذلك في بما والخارجيين الداخليين المرضى حاالت

 .التمريض

 )CBHSF(لألطفال السلوكية الصحة خدمات صندوق 
إحالة تتم عندماٍكاف تأمين إىل يفتقرون أو عليهم المؤمن غير لألطفال السلوكية الصحة لخدمات التمويل CBHSF يقدم

 .المدرسة نطاق خارج أو داخل الخدمات تقديم يمكن .العامة التعليمية الكيانات عبر الصحية الخدمات

السكان من خاصة لفئات المنح بتمويل المشمولة الخدمات إىل الوصول 

 ومنحة )SABG( ةالمخدر المواد تعاطي حظر منحة المنح هذه تشمل .المنح خالل من والخدمات للعالج مؤهلون الناس بعض
 )MHBG(. العقلية الصحة

 )SABG(:ة المخدرالمواد تعاطي حظر منحة 
ُ

 :األولوية تيبتر
بحسب التاليين اداألفر لصالح األجل طويل التعافي دعم وخدمات للعالج ةالمخدر المواد تعاطي منع منحة ستخدمت

 اتبالمخدر للحقن يخضعون الذين اهقينوالمر الحوامل النساء •
 الكحول أو اتالمخدر يتعاطون الذين اهقينوالمر الحوامل النساء •
 اتبالمخدر للحقن يخضعون الذين اآلخرين األشخاص •
 .لهنطفاأ نةحضا ادةعتاس لنويحا يالئال ءلنسااكذل في بما للكحوا أو اتدرخمال نطويتعا نذيال هقينالمراوءلنساا •
 .الكحول أو اتالمخدر يتعاطى آخر شخص ألي التمويل يتوفر كما •

ُ

ًُ

ً
ً

 عن  النظر  بغض  األفيونية،  المواد  استخدام  اباضطر  من  يعانون  الذين  ادلألفر  الخدمات  لتعزيز  تحتية  بنية   SOR منحة  نشئت
 اأسبوعي  أيام   7 اليوم،  في  ساعة   24 الثالث  الوصول  نقاط  تشغيل  في )SOR( ثىلالم  البداية  منحة  تساعد .التأمينية  التغطية
 SOR  قامت .اأسبوعي  أيام   7 اليوم،  في  ساعة   24 مدار  عىل( ATM )األدوية  بمساعدة  العالج  خدمات  تلقي  في  اغبينالر  لألعضاء
.األفيونية  المواد  استخدام  اباضطر  من  يعانون  الذين  ادلألفر  العاملة  القوى  قادة/اناألقر  من  العاملة  القوى  بتوسيع  اأيض

 )MHBG(العقلية الصحة منحة 
 :هم الذين لألعضاء المشتملة السلوكية الصحة خدمات )MHBG( العقلية الصحة منحة تقدم
SMI( ) خطير  عقلي  مرض  من  يعانون (+18) بالغون  •
 أوSED(  )ةخطير  نفسية  اباتاضطر  من  يعانون  الذين (أقل  أو  اعام   17 سن  في) األطفال  •
  )FEP(األوىل  النوبة  ذهان  •

ً

www.MercyCareAZ.org 
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 :XIX/XXI  للبابين  الخاضعة  غير  بالتغطية  المشمولة  السلوكية  الصحة  خدمات  تتضمن
 األذني  باإلبر  الوخز  خدمات •
 السلوكي  الصحي  والعالج  اإلرشاد •
 وتثقيفها  هاوتعزيز  السلوكية  الصحية  الوقاية •
 الحالة  ةإدار •
 (األطفال  مجالسة  خدمات  كذلك  وتعني) األطفال  عايةر  خدمات •
  XIX/XXI  البابين  خالل  من  تغطيتها  تتم  ال  قد  التي    SMIلخدمات  كالمشتر  التسديد  مبلغ  تغطية •
 ماتاألز  أوقات  في  التدخل  خدمات •
 الحياة  اتمهار  عىل  التدريب •
(ATM ) الدواء  بمساعدة  العالج •
 الدعم  وخدمات  العالج  عىل  التدريب •
 الكاملة  واإلقامة  فةوالغر  العقلية،  الصحة  خدمات •
 (التقليدي  العالج  خدمات) العقلية  الصحة  خدمات •
 والمنزل  الخارجية  العيادات  في  األفيونية  المواد  أو  اتالمخدر  تعاطي  عالج •
 انواألقر  الذاتية  المساعدة  خدمات •
 المدعوم  السكن •

 Mercy Care ACC-RBHA أعضاء بخدمات االتصال يمكنك الخدمات، هذه إىل الوصول كيفية حول معلومات عىل للحصول
 .1‑800‑564‑5465 أو 602‑586‑1841 قمالر عىل

السكن خدمات 

 التكلفة ميسور اإلسكان بين الجمع إن .للعالج ئيسيةالر المنصة هو التكلفة وميسور والئق آمن سكن عىل الحصول إن
 .يختارونه الذي المجتمع داخل امةوكر ارباستقر للعيش لألعضاء فرصة يخلق الداعمة والخدمات

بالسكن اتصال نقطة 
 اتصال نقطة عىل )SMI( خطير عقلي مرض من يعانون الذين لألعضاء الخدمات تقدم التي العيادات من العديد تحتوي
 اتخيار بفهم المساعدة وتوفر .وللعضو السريري للفريق اإلسكان موضوع كخبير بالسكن االتصال نقطة تعمل .بالسكن
 إىل اإلحاالت عىل والحصول د،الموار وتحديد المجتمعية، عايةالر وتنسيق اإلسكان، طلبات وتقديم واستكمال اإلسكان،
 .امجالبر و المجتمع دموار

 من اإلسكان ةوإدار معها التواصل يمكنك (.Jennifer Page) جينيفر صفحة هي Mercy Care من بالسكن اتصال نقطة
Mercy Care عىل Housing@MercyCareAZ.org. 

الداعم لإلسكان الدائمة الخدمات 
 بمساعدة الخدمات تلك تقوم .خطير عقلي بمرض المصابون ACC-RBHA ألعضاء متاحة الداعم لإلسكان الدائمة الخدمات
 المستأجرين حقوق فهم في المساعدة الداعمة اإلسكان خدمات تتضمن قد .عليه والحفاظ المسكن إيجاد عىل األعضاء
خدمات اًأيض تشمل وقد .دالطر أسباب وتجنب هادفة أنشطة في كةوالمشار المستقلة الحياة اتومهار انيةالميز ووضع

 .والتعليم التوظيف

 مجموعة الخدمات مقدمو يغطي .أعضائنا احتياجات لتلبية الخدمات مقدمي من ةكبير شبكة مع Mercy Care تتعاقد
اإلسكان احتياجات تلبية في لمساعدتك اًأيض عايةالر لمقدمي دموار وتوجد .التأهيل وإعادة السلوكية الصحة خدمات من

 الطوارئ، حاالت في المأوى أو واإلسكان المجتمعي اإلسكان اتبخيار األعضاء توصيل في المساعدة ويمكنهم بك، الخاصة
 مع العمل األعضاء عىل يجب .اإلخالء منع وصناديق االنتقال، في والمساعدة الدائم، اإلسكان وإعانات االنتقالي، واإلسكان
 .هؤالء الخدمات مقدمي أحد إىل اإلحالة في للمساعدة الطبي فريقهم

www.MercyCareAZ.org 
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المنح 
 قد التي اإلسكان خدمات من واسعة مجموعة في األعضاء لمساعدة المنح تمويل لتأمين فرص لتوفير Mercy Care تسعى
 افقوالمر اإليجار دفع في المساعدة) دالتشر من والحد السريع اإلسكان وإعادة (فنادق) الطوارئ حاالت في المأوى تشمل
 .اتالخيار هذه الستكشاف الطبي فريقهم مع العمل األعضاء عىل يجب (.النقل وتكاليف األمنية والودائع

 أعضاء بخدمات االتصال يمكنك الخدمات، هذه يقدمون الذين الخدمة بمقدمي االتصال في مساعدة إىل بحاجة كنت إذا
Mercy Care ACC-RBHA 1‑800‑564‑5465 أو 602‑586‑1841 قمالر عىل. 

 AHP( AHCCCS(من اإلسكان نامج بر
طلب لتقديم حالتهم مدير مع التنسيق لإلسكان ماليٍدعم إىل يحتاجون الذين Mercy Care ACC-RBHA ألعضاء يممكن

 وقوائم التطبيقات، جميع ةإدار AHP يتوىل )AHP(. AHCCCS اإلسكان نامجبر خالل من ةمباشر لإلسكان المادي الدعم
 .https://azabc.org للوالية التابع AHCCCS اإلسكان نامجبر وإحاالت االنتظار،

 )HUD(الحضرية والتنمية اإلسكان ة ارلوزالتابع دين المشرلخدمات المنسق الدخول تسلسل 
 مع دةالمشر والعائالت اداألفر لربط األمريكية )HUD( الحضرية والتنمية اإلسكان ةاروز تفرضها عملية هو المنسق الدخول
 المحتملة اإلحالة قائمة عىل اجهموإدر وتقييمهم، العائالت، أو اداألفر توزيع يمكن .الخدمات دوموار المجتمعي اإلسكان
منطقة مع يتناسب بما دوالموار العمليات تختلف قد أنه الحظ .والتوافر األولوية عىلًبناء المجتمعية اإلسكان دموار إىل

 وصول نقاط" وضمن "دالموار" باسم قسم في الدليل هذا نهاية في المواقع هذه من قائمة عىل االطالع يمكنك .الوصول
 ."المنسق الدخول

دوالموار المعلومات من المزيد عىل للحصول األمريكية )HUD( الحضرية والتنمية اإلسكان ةاروز مع التواصل اًأيض ويمكنك

 نامجبر عن معلومات عىل للحصول .ww.hud.gov/states/arizona اإللكتروني الموقع خالل من باإلسكان الخاصة
 (.8339-877-800-1 أو 711TTY) 2232-955-800-1 قمالر عىل االتصال يمكنك االستئجار،

من أو Housing@mercycareaz.org اإللكتروني البريد خالل من Mercy Care في اإلسكان بقسم االتصال اًأيض يمكنك
 )TTY 711(.5465-564-800-1 أو 1841-586-602 قمالر عىل Mercy Care أعضاء بخدمات االتصال خالل

االحتضار عند الصحية عاية الرخدمات 

 حلةمر أو عمر أي في لك المقدمة والدعم الصحية عايةالر خدمات جميع )EOL( االحتضار عند الصحية عايةالر خدمات تشمل
 في امتكوكر حقوقك حماية مع الحياة وجودة احةالر لتوفير دالفر حول يتمحور توجه عىل كزتر وهي .المرض احلمر من

 فهم عىل تساعدك مرضك حول معلومات وعائلتك أنت ستتلقى االحتضار، عند الصحية عايةالر خدمات مع .ذاته الوقت
 عايةوالر الداعمة، عايةوالر العالجية، عايةوالر عاية،للر المسبق التخطيط الخدمات هذه تشمل .عايتكر بشأن اتارالقر واتخاذ

 .المحتضرين عايةر ومأوى التلطيفية عايةوالر التسكينية،

 تتعرض التي اضاألعر تحسين بهدف العالجات من هغير أو/و الطبي العالج العالجية عايةالر تقدم :العالجيةعاية الر
 تلقي تختار حتى العالجية عايةالر تلقي اختيار يمكنك .عام بشكل الطبية المشكالت عالج وبهدف منها، التخلص أو لها
 .االحتضار حلةمر في عايةالر

 يقوم قد .حياتك ونوعية احتكر لتحسين وعملي وروحي واجتماعي نفسي دعم هي الداعمة عايةالر :الداعمةعاية الر
أو العائلة أو األصدقاء قبل من الداعمة عايةالر توفير اًأيض يمكن .لك الداعمة عايةالر بتولي حالتك عىل فالمشر

 .المجتمع في المتاحة الخدمات

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

 مصاب لشخص عاطفي ودعم صحية عايةر من تتكون االحتضار حلةمر في عايةالر :االحتضارحلة مرفي عاية الر
 عىل كزتر ال لكنها والدعم، احةالر االحتضار حلةمر في عايةالر خدمات توفر .حياته نهاية من يقترب حيث عضال بمرض
 تقل الذين األعضاء يتلقى قد .منشأة أي في أو دالفر منزل في االحتضار حلةمر في عايةالر تقديم ويمكن .مرضك عالج
.نفسه االحتضار حلةمر في عايةالر وقت في عالجية عايةر اًعام 21 عن همأعمار

www.MercyCareAZ.org 
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قد .الطبية الخدمة مقدم أو طبيبك مع وعائلتك أنت بينك لوجه اًوجه تطوعية مناقشة المسبقة عايةالر تخطيط يتضمن

 .الروحية واالحتياجات النفسية واالحتياجات االجتماعية واالحتياجات الصحية عايةالر اتوخيار مرضك مناقشة في غبتر
 يمكن .والعالج عايةللر اتكاختيار تتضمن عايةر خطة لوضع تكأسر ومع معك التعاون الطبية الخدمة مقدم أو لطبيبك يمكن
اًأيض لك الخدمة مقدم أو لطبيبك يمكن .غباتكلر اًوفق آخرين عايةر مقدمي أو أصدقائك أو عائلتك مع اتكاختيار كةمشار

 .المسبقة التوجيهات في مساعدتك

 اإلضافي الدعم إىل الوصول بإمكانية ستتمتع .متناهية امةوكر امباحتر وعائلتك أنت معاملتك ستتم شيء، كل وفوق
 قمالر عىل لدينا األعضاء خدمات قسم فإن أسئلة، لديك كانت إذا .العصيب الوقت هذا خالل لمساعدتك عايةالر ةوإدار

توجيهك يمكنهم .اًأسبوعي أيام 7 اليوم، في ساعة 24 متاح )TTY 711( 1‑800‑564‑5465 المجاني قمالر أو 602‑586‑1841

 .المساعدة يمكنه موظف إىل

اختصاصي لرؤية  (الذاتيةاإلحاالت أو )اإلحاالت 

السلوكية الصحة إحاالت 
 سيعطيك ذلك، حدث إذا .آخر سلوكية صحة خدمة مقدم من متخصصة عايةلر بحاجة أنك الخدمة مقدم أو أنت تشعر قد

 .متخصصة عايةلر آخر خدمة مقدم لرؤية "إحالة" الخدمة مقدم

المتخصصة عاية الر
 عىل للحصول إحالة إىل بحاجة أنك تشعر كنت إذا بك الخاص الخدمة مقدم أو Mercy Care ACC-RBHA بـ االتصال يمكنك

)TTY 711(.5465‑564‑800‑1 أو1841‑586‑ 602 قمالر عىل األعضاء بخدمات االتصال مكنكي .متخصصة عايةر ُ

الطبية اإلحاالت 
 الخاص PCP يرسلك أن اإلحالة تعنى .خاصة خدمات عىل للحصول آخرين خدمة مقدمي إىل بك، الخاص PCP يحيلك قد
 Mercy Care ACC-RBH لـ يحق .ذلك إىل وما مستشفى أو مختبر إىل اإلحالة تكون وقد .محددة بمشكلة متخصص إىل بك
متى بك الخاص PCP فسيعر .الخدمات عىل حصولك قبلًأوال خاصة وخدمات معينة إحاالت عىل والموافقة اجعةالمر

 فسيقوم ،Mercy Care ACC-RBH موافقة إىل بحاجة إحالتك كانت إذا Mercy Care. موافقة عىل الحصول عليك يتعين
PCP أطباء شبكة من آخر طبيب منثان رأي طلب اًأيض ويمكنك .يحدث بما وسيعلمك اإلحالة بتنسيق بك الخاص ٍ

.Mercy Care 

الذاتية اإلحالة 
 :التالية الخدمات عىل للحصول ،PCP من إحالة إىل تحتاج ال أنت

 األسنان عايةر خدمات •
 بالتغطية المشمولة والتوليد النسائية اضاألمر طبيب خدمات •
 (المعلومات من لمزيد "السلوكية الصحة" قسم اجعر) اتالمخدر وتعاطي السلوكية الصحة خدمات •
 ةاألسر تنظيم •

 عايةر احتياجات ذوي من لألعضاء الشبكة في اختصاصي عىل للعرض المسبقة والتصريحات اإلحاالت عىل الحصول ميلز ال
 خدمات تتطلب السلوك، أو بالنمو متعلقة أو منةمز حرجة حاالت هي الخاصة الصحية عايةالر احتياجات .خاصة صحية
المتوقع من أو تستمر التي لألعضاء؛ عادة المقدمة تلك عن مختلفة وبكيفية أكبر بقدر اًطبي مةالز صلة ذات وخدمات صحية

 )PCP(. األولية عايةالر مقدم قبل من عام بشكل هاتوفير يتم ال ةمستمر عايةر تتطلب وقد أكثر أو واحد عام لمدة تستمر أن

 الذين من لألعضاء الشبكة في اختصاصي عىل للعرض المسبقة والتصريحات اإلحاالت عىل الحصول ميلز ال
عىل )LTSS( األمد طويلة والخدمات الدعم عمليات رفُعت )LTSS(. األمد طويلة وخدمات الدعم عمليات يحتاجون

 اضأمر أو/و وظيفية قيود لديهم ممن األعمار جميع من لألعضاء المقدمة عايةوالر والخدمات الدعم عمليات أنها
 منزل فيها بما ه،اختيار من أوضاع في والعمل العيش عىل العضو ةقدر دعم هو منها ئيسيالر والغرض منة،مز
 عايةوالر للخدمات وللتأهل .أخرى منشأة أي أو تمريض فقمر أو عاية،الر مقدم ةإدار تحت أو مملوك سكن أو دالفر
 فقمر مستوى عىل عايةلر تحتاج أو إعاقة لديك يكون وأن أكبر، أو عام 65 كعمر يكون أن يجب األمد، طويلة
الموقع ةزيار يمكنك طلب، لتقديم أو المعلومات، من لمزيد .اًماليًمؤهال تكون أن ويجب ،(مسنين دار) تمريض

https://www.azahcccs.gov/Members/GetCovered/Categories/nursinghome.html .
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دينية أو أخالقية اضات اعتربسبب بالتغطية مشمولة غير خدمات عىل الحصول كيفية 
 الخاص األولية عايةالر مقدم إىل تحدث .ةاألسر تنظيم خدمات ةإدار Aetna Medicaid Administrators LLC كةشر تتوىل
من لألعضاء وتتوفرًامجان الخدمات هذه تغطية وتتم .ةاألسر تنظيم خدمات عىل للحصول مساعدة إىل بحاجة كنت إذا بك

ملواز توفير يتم .ةاألسر لتنظيم الخدمة مقدم اختيار قبل إحالة عىل بالحصول اًمطالب لست .اإلنجاب سن في واإلناث الذكور

.تكلفة أي دونِلك الحمل منع

 :يلي بما القيام طريق عن بحالتك المعني PCP موافقة دون ةاألسر تنظيم خدمات عىل للحصول السعي يمكنك
1. األولية، عايةالر طبيب مثل الطبية، للخدمات موفر أي الخدمة مقدم يكون أن يمكن .الخدمة مقدم مع موعد تحديد

 هذه ضمن يكون ال قد أو Mercy Care شبكة ضمن الخدمة مقدم يكون قد .ذلك إىل وما الممارس، والممرض
 .ةاألسر تنظيم لخدمات إحالة إىل تحتاج ال .الشبكة

2. 
ةاألسر تنظيم ماتمستلز أو/و خدمات عىل حصولك مناقشة في غبتكبر العيادة أخبري ا،ًموعد تحددين عندما.

3. 
بك الخاصة Mercy Care عضو تعريف بطاقة عايةالر لمقدم أظهر .بالموعد ميالتز .

4. 
.ةاألسر تنظيم ماتمستلز أو لخدمات اتكخيار حول تحدثي الموعد، في 


مبلغ دفع منك لبُط إذا .السداد في كةالمشار مبلغ دفع إىل تضطر ولن تك،بزيار ةفاتور لك تقدم لن5.
 أو1841‑586‑ 602 قمالر عىل األعضاء بخدمات االتصال يرجى ة،الزيار عىل محاسبتك تمت أو كمشتر

 )TTY 711(  1 ‑800‑564‑5465الفور عىل. 
عليها للحصول التعليمات اتبع .إليها تحتاج التي ماتالمستلز عىل الحصول بكيفية الخدمة مقدم كسيخبر6.

 .واستخدامها

كيين األميرالهنود اد لألفرالخدمات توفير 

 عىل قادرون كيوناألمير الهنود األعضاء .الصحية عايةالر خدمات عىل للحصول اتخيار عدة األمريكيون الهنود األعضاء لدى
 قبل من تشغلها يتم أو /و مملوكة منشأة أو الهندية الصحة خدمات موفر أي من الصحية عايةالر خدمات عىل الحصول
 .وقت أي في القبائل

 )T/RBHA( القبلية اإلقليمية السلوكية الصحة هيئة أو/و،Mercy Care ACC-RBHA خالل من الخدمات تلقي ذلك يتضمن
 .السلوكية الصحة امجبر مع القبلية 638 افقمر أو/و، )IHS( الهندية الصحة خدمات أو/و متاحة، إحداها حيث

 في الصحية عايةالر تكاليف احتواء نظام سيدفع ،T/RBHA أو Mercy Care ACC-RBHA خالل من الخدمات تلقيت سواء
خالل من الخدمات وتتلقى AHCCCS( لـ مؤهل19/21 ) للبابين اًخاضع كنت إذا .الخدمات هذه مقابلAHCCCS(  Arizona( 

.اًأيض الخدمات هذه مقابل يدفع AHCCCS فإن القبلية، 638 فقمر أو IHS من الخدمات

 عايةالر خدمات جميع تتلقى أنك من للتأكد عايتكر القبلية 638 افقمر أو IHS أو/و T/RBHA أو ACC-RBHA ستنسق
 .مةالالز الصحية

ً ،638‑93 العام القانون بموجب الخدمات بتقديم مخولة كيةأمير هندية قبيلة وتشغله تملكه فقامر القبلي 638 فقمر تعني
 تغطية عن مسؤول AHCCCS فإن لذا المغطاة، السلوكية الصحة خدمات كافة القبلي 638 فقمر يوفر ال قد .تعديله تم كما

 :معينة خدمات
 .القبلي 638 فقمر أو للهنود الصحية الخدمات من المحالين لألشخاص السلوكية الصحة خدمات 	•
 الصحة لمتلقي القبلي غير 638 فقلمر أو للهنود الصحية للخدمات تابعة غير مؤسسة في المقدمة ئةالطار الخدمات 	•

 .كييناألمير الهنود السلوكية

 ولكن Mercy Care ACC-RBHA من خدمات )SMI( خطير عقلي مرض من يعانون الذين األمريكيون الهنود األعضاء سيتلقى
السلوكية والصحة البدنية الصحة لخدمات AHCCCS من )AIHP( األمريكي الهندي الصحة نامجبر اختيار اًأيض بإمكانهم اليز ال

خدمات اًحالي يتلقون والذين خطير عقلي مرض من يعانون الذيم األمريكيون الهنديون األعضاء 2022. أكتوبر 1 من سارية

 .هم كما سيبقون T/RBHA مع

يمكنك بك، الخاصة الصحية عايةالر خدمات تنسيق كيفية حول أسئلة لديك كانت إذا أو اتكاختيار من اًمتأكد تكن لم إذا

.TTY 711(  1‑800‑564‑5465(أو  1841‑586‑ 602 قمالر عىل Mercy Care ACC-RBHA أعضاء بخدمات االتصال

www.MercyCareAZ.org 
 39اًأسبوعي أيام 7 ا،ًيومي ساعة 24 TTY/TDD( 711)5465-564-800-1 أو 1841-586-602 األعضاء خدمات

http://www.MercyCareAZ.org


 
             

www.MercyCareAZ.org 
اأسبوعي أيام 7 ا،يومي ساعة 24 TTY/TDD( 711)5465-564-800-1 أو 1841-586-602 األعضاء خدمات

     

               
                     

                
                  

               

                 
              

     

            

              
        

      
             

       
      
       

      
         
    
      
       
     
        
        

  
               
               

        

 
                

                 
 

 )PCP(األولية عاية الرمقدم عىل الحصول كيفية 

 تعيين تغيير كيفيةو بك اصخال PCP بـ كارطإخ يتم Mercy Care ACC-RBHA. من لك )PCP( ةياألول يةعالرا ممقد تعيين تم
PCP بك صةلخاايةلهواقةبطا عىل تحصل ماعند ك،ذل في غبتر كنت إذا ك،ب اصخالPCP . يتكعار يريد من هو بك اصخال 
 يدلتحد بك اصخال PCP مع ستعمل كأن يعني ذاه .نيةلبدا لصحيةا يتكعالر "ارسح" كـ بك اصخال PCP سيعمل .لصحيةا
 أو صيختصااةارزي إىل جةبحا كنت إذا ما فةمعر في بك اصخال PCP كعدسيسا .بك صةلخاا لصحيةا يةعالراتجاحتياا
 .لكفرمتو مةخدممقد فضلأ عىل رللعثو Mercy Care ACC-RBHA مع بك اصخال PCP سيعمل .فيةضاإ يةعار عىل للحصوا

 والبصرية والسنية السلوكية الصحة خدمات عدا ما الخدمات كافة عىل والموافقة طلب بك الخاص PCP عىل ينبغي
 Mercy Care ACC-RBHA أو PCP موافقة دون من ئةالطار الصحية عايةالر خدمات عىل الحصول يمكنك .الدورية والنسائية
 .ئةطار طبية حالة من تعاني عندما

 Mercy Care ACC-RBHA. أو PCP موافقة دون من السلوكية الصحية عايةالر خدمات عىل الحصول يمكنك

 عىل الموافقة Mercy Care ACC-RBHA عىل الحاالت، بعض في .بك الخاص PCP من بإحالة اختصاصي رؤية يمكنك
 .موافقة إىل تحتاج خدمات أي بك الخاص PCP كسيخبر .خدماتك

 :طبيبكة زيارمن يمكنك ما أقصى استفد 
 .أفضل بشكل صحتك فهم عىل يساعدك قد .التالية األسئلة طرح في فكر طبيبك، ةزيار عند

 فعله؟ عن التوقف عىل يتوجب الذي ما •
 بفعله؟ البدء عىل يتعين الذي ما •
فعله؟ في اراالستمر علي يتعين الذي ما • ّ

 :الطبيب عيادة ةمغادر قبل التالية األسئلة اسأل
 ؟(تناولها عن التوقف أو/و) أتناولها أن يجب التي األدوية ما •
 التالي؟ موعدي سيكون متى •
ا؟ًأيض فتهمعر إىل أحتاج الذي ما •

ألتحسن؟ به القيام علي يجب الذي ما • ّ

 تناولها؟ يجب التي األطعمة ما •
 تناولها؟ عن التوقف عىل يجب التي األطعمة ما •
 تساعدني؟ أن يمكن مجتمعية دموار أي هناك هل •

الخدمة مقدم اختيار 
 تحديد في غبتر كنت إذا .الخدمات مقدمي شبكة داخل من الخدمة مقدم اختيار في Mercy Care ACC-RBHA ستساعدك

إىل ستحتاج Mercy Care ACC-RBHA. أعضاء خدمات إخبار يمكنك الثقافي، التفضيل أو الموقع أو المالءمة عىلًبناء مزود
 .إلغائها أو هاتغيير أو مواعيدك فةلمعر عايةالر بمقدم االتصال

عاية الرأنواع 
 أمثلة أدناه البياني الرسم لك يوضح .ئةوالطار والعاجلة الروتينية، :عليها الحصول يمكنك عايةالر من مختلفة أنواع ثالثة ثمة
.عايتكر حول سؤال أي لديك كان إذا طبيبك اسأل اًدائم .به القيام يجب ما كويخبر عايةالر من نوع لكل
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بهالقيام يجب ما عاية الرنوع 

.جيدة بصحة إلبقائك منتظمة عايةر هذه - الروتينيةعاية الر

 :المثال سبيل عىل
(العافية فحوصات باسم • ً أيضا المعروفة  ) الفحوصات
 طويلة ةلفتر منها عانيت التي الصحية الظروف •
 والسكري منالمز ئويالر االنسداد ومرض الربو مثل •
 السنوية اتاالختبار •
اللقاحات •

أن يمكن .  الوقائية عايةللر موعد لتحديد بطبيبك اتصل
:  اكير أن تتوقع

عمل يوم 21• PCP خالل بك الخاص 
عمل يوم 45•  خالل أسنان طبيب أو اختصاصي

تحتاج التي عايةالر هي هذه-عاجلة /مرضيةلحالة ة زيار

خطر في لست لكنك المقبلين، اليومين خالل أو اليوم،  إليها
 .حياتك فقدان أو دائم لضرر التعرض

 :المثال سبيل عىل
 الشديد األذن ألم أو الحلق التهاب •
 ااإلنفلونز •
 الشقيقة أو النصفي الصداع •
 الظهر في ألم •
 تعبئتها إعادة أو طبية وصفة طلب •
 االلتواءات •

. العاجلة عايةالر كزمر إىل ذهابك قبل بطبيبك اتصل

 .  إليك كزمر أقرب إليجاد الخدمات مقدمي دليل في ابحث
Mercy Care ACC-RBHA موقع عىل االطالع ا ً  أيض يمكنك

 يمكنك.www.MercyCareAZ.orgعىل اإللكتروني
. الصفحة  أعىل " خدمة  مقدم  عن  البحث" فوق  الضغط

Mercy Care ACC-RBHA  أعضاء بخدمات اتصال يمكنك
ً ً  قمالر  عىل  اأسبوعي  أيام   7ا،يومي  ساعة    24مدار  عىل

.1-800-564-5465 )TTY 711( 602-586-1841 أو 

:  اكير أن تتوقع أن يمكن
عمل ي • َ PCP يوم خالل بك الخاص 
ا • ً يوم 72  خالل أسنان طبيب أو اختصاصي
  نهاية  عطلة  في  أو  الليل  من  متأخر  الوقت  كان  إذا •

 التي  اآللي  دالر  خدمة  طبيبك  لدى  سيكون  األسبوع،
 سيعاود . لطبيبك  رسالة  ركت  تستطيع  خاللها  من

 يجب  . فعله  عليك  ما  كويخبر  بك  االتصال  طبيبك
  عىل  للحصول  الطوارئ  فةغر  إىل  الذهاب  عدم  عليك
 .عاجلة /مرضية  لحالة  عايةر

تكون عندما إليها تحتاج التي عايةالر هي  – الطوارئحالة 
أو دائم ضرر لخطر ا ً معرض وتكون  ةخطير طبية حالة لديك

 .حياتك فقدان

 :المثال سبيل عىل
 تسمم •
 العميقة الجروح •
 طةمفر عةجر تناول •
 العظام كسور •
 ةسيار حادث •
 ةخطير حروق •
رز • ُ  غ إىل بحاجة جرح
 التنفس في ضيق •
قلبية ذبحة • - المفاجئة الصدر آالم
 صرع حاالت أو تشنجات •
الحمل أثناء ا • ً  خصوص للغاية، قوي نزيف
اعالذر أو الوجه في ضعف • /خدر  ) الدماغية السكتة عالمات

 (كلتيهما أو العينين بإحدى الرؤية في صعوبة الساق، أو

فةغرأقرب إىل اذهب أو  911 قمبراتصل 
أوبطبيبك االتصال عليك ليس  .  طوارئ 

.ً Mercy Care ACC-RBHA أوال

 .911  قمالر عىل لالتصال مسبق تصريح إىل تحتاج ال
 تعريف بطاقة لهم فأظهر بإمكانك، كان إذا

. Mercy Care ACC-RBHA بطبيبك االتصال منهم واطلب 
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بهالقيام يجب ما عاية الرنوع 

ئة؟ طارتعد ال التي الحاالت ما 
عادة ئةطار حاالت  تعد ال التي الطبية الحاالت بعض تشتمل

 :يلي ما عىل
 األذن آالم البلعوم، التهاب كام،الز ا،اإلنفلونز •
 البولية المسالك التهابات •
 طلباتها أو الطبية الوصفات رفص إعادة •
 طويل وقت منذ لديك كانت مرضية حاالت •
 الظهر في ألم •
 الشقيقة أو النصفي الصداع •

بك الخاصة  )PCP( األوليةعاية الرمقدم تغيير 
 الصحية عايةالر حاجات فةومعر إليك فالتعر عىل طبيبك يساعد ذلك أن إذ واحد )PCP( أولية عايةر طبيب مع تبقى أن نأمل
 .بك الخاصة

:للتغيير تدفعك قد التي األسباب بعض من .رّتغي ألن تحتاج قدًاأحيان ولكن
 بك الخاص PCP يقوله ما تفهم ال 	•
 بك الخاص PCP إىل التحدث عند تياحباالر تشعر ال 	•
عنك اًجد بعيدة بك الخاص PCP عيادة إن 	•

.نفسه طلبك ومي في لتغييرا يحصل .لتغييراذاهدّؤكتةالرس لكلرسوت بك اصخال PCP تغيير عىل اءضاألع اتدمخ كعدستسا

دون من طبيبك مع المشكلة تحل أن من تتمكن قد .آخر أولية عايةر طبيب إىل التغيير قبلًأوال طبيبك إىل التحدث حاول

 .للتغيير الحاجة

بك الخاص األولية عاية الرمقدم عن سريعة نصائح 
 .الصحية عايتكر خدمات معظم PCP سيدير 	•
 .اإلحاالت حول أسئلة لديك كانت إذا بك، الخاص PCP بـ اتصل 	•

الدوام أوقات خارج للخدمات به المعمول والنظام بك، الخاص PCP لعيادة الرسمي الدوام بساعات علم عىل كن 	• 


.للمساعدة األعضاء بخدمات اتصل أو حولها إليها\إليه تحدث بك، الخاص PCP مع مشكلة لديك كانت إذا .الرسمي 


.األعضاء بخدمات اتصل بك، الخاص PCP لتغيير احتجت إذا•  

•

المواقع أو\و الهاتف قامأر استخدم معين، أسنان طبيب أو معين أولية عايةر طبيب عن المزيد فةمعر دتأر إذا  

.الدليل مقدمة في الموجودة اإللكترونية 

األولية عاية الرمقدم مواعيد وإلغاء وتغيير تحديد 
إذا .عنوانها من والتحققًجددا مرضى يستقبل أنه من للتأكدًأوال بعيادته فاتصل ،PCP لـ األوىل تكزيار هي هذه كانت إذا

ً.جددا مرضى يقبلون أنهم يعني فهذا لك، أولية عايةر طبيب بتعيين Mercy Care ACC-RBHA قامت
.موعد لتحديدًامبكر األولية عايةالر بمقدم اتصل 	•
 .اضكأعر عن الموظف أخبر 	•
 .معك  العضوية  تعريف  بطاقة  اصطحب 	•

ًً .دقيقة 15 ةبفترًامبكر موعدك إىل اذهب ،جديدا مريضا كنت إذا 	•
 .تصل عندما فتعر العيادة دع 	•

.مواعيدك في الوصول عىلًاقادر تكن لم إذا بك الخاص PCP بعيادة اتصل .المناسب بالوقت هناك واحضر بالمواعيد مالتز
أو هاتغيير أو مواعيدك لتحديد المساعدة في غبتر كنت إذا Mercy Care ACC-RBHA أعضاء بخدمات االتصال اًأيض يمكنك
)TTY 711(.5465‑564‑800‑1 أو1841‑586‑ 602 قمالر عىل األعضاء بخدمات االتصال مكنكي .إلغائها ُ

 .موعدك إىل الحضور يمكنك ال أنه فتعر أن دبمجر طبيبك بعيادة فاتصل إلغائه، أو موعد تغيير إىل بحاجة كنت إذا
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ُّ المواعيدر فَوَلتمنية الزالجداول 

 )PCP(: األوليةالخدمات مقدمي مواعيد 
 الطلب من عمل يومي يتجاوز ال موعد في ولكن للعضو، الصحية الحالة تتطلبها التي عةبالسر- العاجلة عايةالر 	•

ًً الطلب منتقويميا يوما 21 خالل- الروتينية عايةالر 	•

 :األسنانطب تخصص ذلك في بما المختص، الخدمة مقدم مواعيد 
 الطلب من عمل يومي يتجاوز ال موعد في ولكن للعضو، الصحية الحالة تتطلبها التي عةبالسر تتوفر- العاجلة عايةالر 	•

ًً اإلحالة منتقويميا يوما 45 خالل- الروتينية عايةالر 	•

 :األسنانخدمة مقدم مواعيد 
 عمل أيام ثالثة يتجاوز ال موعد في ولكن للعضو، الصحية الحالة تتطلبها التي عةبالسر تتوفر- العاجلة المواعيد 	•

 الطلب من
الطلب من اًتقويمي اًيوم 45 خالل- الروتينية عايةالر مواعيد 	•

 :األمومةعاية رخدمات مقدمي مواعيد 
 :التالي النحو عىل المسجالت للحوامل الوالدة قبل األولية عايةالر مواعيد توفير يجب

ًً الطلب منتقويميا يوما 14 خالل- الحمل من األول الثلث 	•

 الطلب من تقويمية أيام سبعة خالل- الحمل من الثاني الثلث 	•
 الطلب من عمل أيام ثالثة خالل- الحمل من الثالث الثلث 	•
 عمل أيام ثالثة يتجاوز ال موعد في ولكن للعضو، الصحية الحالة تتطلبها التي عةبالسر- ةالخطور عالية الحمل حاالت 	•

ئةطار حالة وجود حالة فيًافور أو ة،الخطور عالي الحمل تحديد من

 :السلوكيةالصحة خدمات مقدمي مواعيد 
ولكن السلوكية، الصحة حالة حسب حددت مدة خالل السلوكية الصحة خدمات ستتوفر- الفورية االحتياجات مواعيد 	• ُ



عملي غير ساعتين خالل دالر يكون عندما ممكن وقت أسرع في أو الحاجة تحديد من ساعتين يتجاوز ال موعد في 

اًافيجغر


 من ساعة 24 يتجاوز ال موعد في ولكن للعضو، الصحية الحالة تتطلبها التي عةبالسر تتوفر- العاجلة الحاجة مواعيد• 
 الحاجة تحديد

•
 

ًً

 :الروتينية عايةالر مواعيد
األولي التقييم 
الخدمة طلب أو اإلحالة من تقويمية أيام سبعة خالل- - 


:ولكن للعضو، الصحية الحالة تتطلبها التي عةبالسر- األولي التقييم بعد سلوكية صحية خدمة أول	- 
ًً • بعدتقويميايوما 23 يتجاوز ال موعد في فوق، فما اًعام 18 همأعمار تبلغ الذين لألعضاء

 األولي التقييم
ًً • األولي التقييم بعدتقويميايوما 21 يتجاوز ال موعد في ا،ًعام 18 عن همأعمار تقل الذين لألعضاء

 ال موعد في ولكن للعضو، الصحية الحالة تتطلبها التي عةبالسر- ةالمستمر السلوكية الصحة مواعيد-
.الحاجة تحديد منتقويميا يوما 45 يتجاوز

 :النفسيةلألدوية بالنسبة 
 الفور عىل الحاجة إلحاح مدى تقييم 	•
:للعضو يضمن منيز إطار ضمن السلوكية الصحة اختصاصي معًا،سريري ذلك إىل الحاجة دعت إذا موعد، تحديد 	•

 مةالالز األدوية من ينفد ال	-
ًً 
منتقويميا يوما 30 يتجاوز ال موعد في ولكن العالج، بدء قبل السلوكية الصحة حالة في اجعيتر ال-


الحاجة تحديد 
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 :المحددةالخدمات من ها وغيرالمتخصصة الخدمة باحتياجات يتعلق ما في 
 ةاالستشار طلبات الحصر ال المثال سبيل عىل المحددة الخدمات من هاوغير المتخصصة الخدمة احتياجات تشمل 	•

 النقل في والمساعدة االنتقال في والمساعدة اإلخالء ومنع المؤقتة الفندقية والمساعدة اليومية امجوالبر

 الفور عىل الحاجة إلحاح مدى تقييم• 

•
7 من أكثر ليس ولكن السريرية الحاجة حسب محدد منيز إطار في اإلحاالت بتقديم قمًا،سريري ذلك تحديد تم إذا 
 خطير عقلي مرض من يعانون الذين البالغين لألعضاء أيام

 عمل يوم 21 يتجاوز وال للخدمات األولي الطلب من عمل يوم 30 يتجاوز ال موعد في الخدمات تنفيذ يجب	-
 لألطفال للخدمات األولي الطلب من

 :لتبنيباال فواألط )DCS( الفاألطمة سالة ردائلنية نولقااية صاللوضعين لخااصشخالألكية لسلوالصحة اعيد امو
 ساعة 72 يتجاوز ال موعد في ولكن السلوكية، الصحية الحالة إليه تشير الذي منيالز اإلطار خالل- سريعة استجابة 	•

 لهمنز عن إبعاده سيتم أو تم قد الطفل بأن DCS إشعار بعد
 السلوكية الصحة خدمات عىل الحصول طلب أو اإلحالة بعد تقويمية أيام 7 خالل- األولي التقييم •
• ًًُ بعدتقويميايوما 21 يتجاوز ال بما ولكن السريرية، الحاجة إليها تشير التي منيةالز طراأل خالل- األولي الموعد

 األولي التقييم
من أطول تكون ال ولكن الشخص، الحتياجات اوفق منيةالز طراأل خالل- ةالمستمر السلوكية الصحة خدمات • ًُ


ًً
 الحاجة تحديد منتقويميا يوما 21

ًً الخدمة مقدم عىل فيجب المدخول، تقييم بعدتقويميايوما 21 خاللًاسريري الضرورية الخدمات توفير يتم لم إذا

 لـ التابعة ديةالفر االتصال بنقطة االتصال (الجماعي المنزل أو ابةالقر أو بالتبني الوالد المثال، سبيل عىل) المنزل خارج
 .Mercy Care ACC-RBHA السريري التحليل وحدة بخط االتصال اًأيض عليك يجب .8095‑453‑602 عىل بها االتصال يمكنك

 في المسجلين الخدمات مقدمي من بأي االتصال ذلك بعد عايةالر لمقدم يمكن .4558‑364‑602 عىل AHCCCS من
AHCCCS من الخدمات مقدمي شبكة منًجزءا كانوا إذا عما النظر بغض ،ًةمباشر Mercy Care ACC-RBHA، موعد لتحديد.

 )NEMT(ئة الطارغير الطبية الحاالت في للنقل 
 وسيلة العضو ينتظر أال يجب .واحدة ساعة من بأكثر موعده قبل يصل ال لكت المحدد، الموعد في العضو يصل أن يجب
 .العالج بعد واحدة ساعة من أكثر المنزل إىل النقل

ات المخدرتعاطي خدمات مواعيد 
 الحصول لك فيحق ، )SABG( ةالمخدر المواد تعاطي حظر منحة تمولها التي اتالمخدر تعاطي خدمات عىل تحصل كنت إذا
 لتعاطي عايةر لمقدم الديني الطابع عىل تعترض كنت إذا .الدينية طابعه عىل تعترض ال خدمة مقدم من الخدمات عىل

 مقدم مع موعد عىل ستحصل .اتالمخدر تعاطي من للعالج آخر خدمة مقدم إىل اإلحالة تطلب أن فيمكنك ات،المخدر
 مقدم عىل .ذلك تتطلب السلوكية الصحة حالتك كانت إذا ذلك قبل أو لإلحالة، طلبك من أيام سبعة خالل الجديد الخدمة
بالخدمات والشبيهة اترّالمخد\الكحول استخدام بـإساءة الخاصة الخدمات لك مّويقد لكًامتوفر يكون أن الجديد الخدمة

 .األول الخدمة مقدم مع تتلقاها كنت التي

بك الخاصة الحالة بمدير االتصال 

أو لك عايةالر بمقدم االتصال يمكنك األسباب، من سبب ألي اتالزيار بين حالتك مدير مع التواصل إىل بحاجة كنت إذا
قد .بذلك قيامك كيفية حول حالتك مدير مع التحدث إىل تحتاج أو خدماتك حول أسئلة لديك تكون قد .ًةمباشر بعيادتك

 .حالتك بمدير توصيلك في المساعدة عايةالر لمقدم يمكن .المجتمع دموار عن السؤال أو جديدة خدمات طلب في غبتر
قمالر عىل االتصال يمكنك .حالتك بمدير توصيلك في اًأيض Mercy Care ACC-RBHA أعضاء خدمات تساعدك أن يمكن

 )TTY 711(.5465‑564‑800‑1 أو1841‑586‑ 602
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 (الطبيةالفحوصات )التفقدية ات الزيار

أو بالفحصًأيضا وتسمى) التفقدية اتالزيار معظم .لألعضاء (الطبية الفحوصات) التفقدية اتالزيار خدمات الخطة تغطي
 مةالالز والتحصينات الصحية اتواالستشار الصحية والفحوصات البدني والفحص الطبي التاريخ تشمل (البدني الفحص
ًعاما 21 عن همأعمار تقل الذين لألعضاء )EPSDT( المبكر الدوري والعالج والتشخيص الفحص خدمات اتزيار تعتبرً.طبيا

 .تفقدية ةزيار بمثابة

للنساء الوقائية عاية الرخدمات 

 يةعالرا اتدموخ ئيةقالوا اتدمخال إىل شرمبا ولوص نيةمكاإ والدةال عند اثإنكتلمسجالا واتضعال أو ءلنساا واتضعال دىل
 .ةيأول مةخد ممقد من ةالإح دون ينقدلمتعاا شبكة في ةوماألم مةخد ممقد أو ليدلتواو ئيةلنساا اضراألم طبيب من ةدوريال

 )OB/GYN( والتوليد النسائية اضاألمر طبيب أو األولية عايةالر مقدم لفحص تذهبن أن اًجنسي النشيطات للنساء المهم من
 اكتشاف يمكن كما .المرأة بصحة للعناية مهم أمر المطلوبة اتلالختبار فالخضوع .سنة كل Mercy Care شبكة ضمن

مهمة اتاختبار هي الشعاعي الثدي وتصوير حمالر عنق اتاختبار .للمرض اضأعر أو عالمات أي تعاني أن قبل المشكالت

إىل حمالر عنق اختبار يهدف .أفضل ستكون العالج ففرص ما، مشكلة هناك كانت إن . ِحياتك إنقاذ في المساعدة يمكنها
.الثدي طانسر وجود يفحص الشعاعي الثدي وتصوير حمالر طانسر تعانينِكنت إن ما فحص

ُ عادية فحوصات )3( ثالثة بعد .اًجنسي النشيطات للسيداتًاسنوي جرىت أن بد ال حمالر عنق ومسحة حمالر خاليا اتاختبار

اضاألمر طبيب أو األولية عايةالر مقدم ةزيار Mercy Care ألعضاء يمكنً.اارتكر أقل ةبصور الفحوصات اءإجر يمكن متتابعة،

أنِعليك فليس ،OB/GYN ةلزيارِاحتجت إن .حمالر عنق اختبار اءإلجر Mercy Care لـ التابع )OB/GYN( والتوليد النسائية

 الخدمات مقدمي دليل في )OB/GYN( والتوليد النسائية اضاألمر أطباء عىل ستعثرين .قبلها األولية عايةالر مقدم تسألي
www.MercyCareAZ.org عىل اإللكتروني Mercy Care موقع عىل أو أمكن إن نفسه الدليل في بالبحث أوِبك الخاص
 ".خدمة مقدم عنى ابحث" وحددي

 .لذلك الطبية ةالضرور دعت إن سن أي وفي 40 سن بعد سنة كل بانتظام الشعاعي الثدي تصوير فحوصات اءإجر يمكن
عىل ستعثرين .األشعة فقمر مع الفحص موعد حجزِيمكنك وحينها .الشعاعي الثدي تصوير فحص لطلبِبطبيبك اتصلي

اإللكتروني الموقع عىل أو أمكن إن نفسه الدليل في بالبحث أوِبك الخاص الخدمات مقدمي دليل في األشعة افقبمر قائمة

 .www.MercyCareAZ.org عىل Mercy Care لـ

السليمة للمرأة الوقائية عاية الر
 المشكالت وتحديد للمرض، الخطر عوامل تحديد هو السليمة للمرأة الوقائية عايةللر السنوية الوقائية ةالزيار من الغرض
 لعمليات الخطر عوامل منع أو لتقليل الضرورية الصحية الحياة نمط عادات وتعزيز القائمة، السلوكية/البدنية الصحية
هناك ليس . ًاسريري إليها ةاإلشار عند سنوي أساس عىل السليمة للمرأة الوقائية عايةالر ةزيار تغطية تتم .المختلفة المرض

 .بالتغطية المشمولة للنساء الوقائية عايةالر لخدمات أخرى مصاريف أو السداد في كةمشار مبلغ أي

الوقائية الصحية عاية الرايا مز
ًً اكتشاف الفحوصات لهذه يمكن .للنساء الصحية عايةالر منمهما جزءا الدورية اتواالختبار الفحوصات اءإجر يعد

 وسيساعد .أفضل بنتائج سيأتي المبكر والعالج اضلألمر فالتشخيص .للمرض اضأعر أو عالمات أي ظهور قبل المشكالت
 .الحياة وجودة الصحة تحسين من وقوعه قبل المرض من الوقاية عىل كيزالتر

السليمة للمرأة الوقائية عاية الرخدمات وصف 
 :السليمة للمرأة الوقائية عايةالر ةزيار تتضمن

ًًًًَ عموما الصحة يقيم (دياُفقتًفحصا)جسديا فحصا 	•
ً  سريريا ثدي فحص •

(المهنة معايير وأفضل الحالية للتوصياتًووفقا األمر يتطلب كما) للحوضًفحصا •
 الخطر وعوامل كعمر مع يتناسب بما اتواالختبار والفحوصات التطعيمات ةوإدار اجعةمر •
 ضرورية طبية إحاالت أي عىل الحصول في ويساعد •
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 الطبيةالسياسة ،300 الفصل AMPM في موضح هو ما باستثناء الجيني، واالختبار الفحص تغطية تتم ال :ملحوظة
 بالتغطية.المشمولةللخدمات

يشمل وهذا  .صحتكعىل المخاطر وتقليل صحي حياة نمط اتباع عىل لمساعدتك ة واالستشارالفحص 
 :يليما فحص 

 السليمة التغذية •
 البدني النشاط •
 تفعالمر )BMI( الجسم كتلة مؤشر •
 إدمانه أو/و التبغ تعاطي •
 إدمانها أو/و اتالمخدر تعاطي •
 االكتئاب فحص •
 السابق،/الحالي المعاملة وسوء العنف بشأن ةالمشور تقديم ذلك في بما ليالمنز والعنف اداألفر بين العنف 	•

ً الصحية المشكالت من هاوغير السالمة بشأن الحالية الصحية المخاوف لمعالجة وداعمة ثقافيا حساسة بطريقة

 المستقبلية أو الحالية

جنسيا المنتقلة العدوى • 

 )HIV( البشرية المناعة نقص فيروس •

واإلمدادات األسري التخطيط خدمات • 

:ذلك في بما بينه وفيما الحمل قبل صحي حياة نمط حول مناقشة تتضمن التي الحمل قبل ما اتاستشار • 

 الجنسية الممارسات و اإلنجابي التاريخ-
 الفوليك حمض وتناول الغذائية والمكمالت والتغذية الغذائي والنظام الصحي الوزن-
 التمارين  أو  البدني  النشاط-
 الفم صحة عايةر-
 منةالمز اضاألمر ةإدار-
 العاطفية الصحة-
 الموصوفة األدوية ذلك في بما ،(األخرى والعقاقير والماريجوانا والكحول الكافيين) اتالمخدر وتعاطي التبغ-
 الحمل حاالت بين به الموصى الوقت-

 العالجات أو/و التشخيص أو/و التقييمات من مزيد إىل الحاجة عند اإلحاالت •

ًعام 26 إىل 11 سن من للعضوات به ويوصى )HPV( البشري الحليمي مالور فيروس لقاح تغطية تتم

ً

.ا

.ةالزيار في ًاشيئ تدفعي لن .وقائية تفقدية ةلزيار اًموعد واحجزي النساء طبيب أوِبك الخاص األولية عايةالر بمقدم اتصلي

ات الزيارمواعيد تنظيم في المساعدة 
الخاص األولية عايةالر مقدم سؤال أو رؤية إىل بحاجة فلست والوالدة، النساء اضأمر مقدم رؤية في غبينتر كنت إذا

ةزيار خالل من أو بك، الخاص الخدمة مقدم دليل في والتوليد النساء اضأمر أطباء عىل العثور يمكنكً.أوال بك
www.MercyCareAZ.org. بـ االتصال يرجى طبيبك، مع موعد تحديد في مساعدة إىل بحاجة كنت إذا Mercy Care 

ACC-RBHA 1‑800‑564‑5465 أو 602‑586‑1841 قمالر عىل .)TTY 711( وحجز اًطبي مةالالز للتوصيالت الدعم خدمات

 .السليمة للمرأة الوقائية عايةالر خدمات عىل للحصول متاحة المواعيد

والدوري المبكر والعالج والتشخيص الفحص خدمات 

 والعالج للوقاية لألطفال مخصص شامل صحي نامجبر هو )EPSDT( المبكر الدوري والعالج والتشخيص الفحص خدمات
.اًعام 21 سن دون AHCCCS ألعضاء والسلوكية البدنية الصحية الحاالت من (التحسن) والتحسين والتصحيح

 في Medicaid متلقي مساعدة وكذلك إليها، الوصول وإمكانية الصحية عايةالر دموار توافر ضمان هو EPSDT من الغرض
 .دالموار لهذه الفعال االستخدام
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 الناحية من مالالز والعالج المبكر، والتدخل والتشخيص األولية الوقاية خالل من شاملة صحية عايةر EPSDT خدمات تقدم
.اًعام 21 عن همأعمار تقل الذين AHCCCS ألعضاء والبدنية السلوكية الصحة بمشكالت الخاصة المتابعة عايةور الطبية

 واستبدال والنظر الفحص خدمات عىل تشتمل أنها عىل EPSDT خدمات Medicaid قانون يحدد :والنطاق والمدة المبلغ
 والعالج التشخيص وخدمات األخرى الضرورية الصحية عايةالر من ذلك وغير والسمع واألسنان وإصالحها الطبية اتالنظار
 قوانين مدونة من 42 الباب من (أ" )د1396 " البند) اليالفيدر القانون من عيالفر البند في الموضحة األخرى والتدابير
 من اكتشافها يتم التي والحاالت والعقلية الجسدية اضواألمر االعتالالت من التحسن أو للتصحيح (المتحدة الواليات
 التحديدات تنطبق ال .ال أم )AHCCCS( لنظام الوالية خطة بموجب مغطاة الخدمات كانت سواء الفحص، خدمات خالل

 EPSDT.  خدمات عىل التكلفة، وفعالية طبية ةلضرور المطلوبة غير واالستثناءات،

 AHCCCS لـ التابع EPSDT في الموصوفة والخدمات الفحوصات كافة وتتضمن EPSDT ةلزيار ادفةمر السليم الطفل ةزيار إن
.يةّنّالس الدورية امجوالبر

 االعتالالت من التحسن أو التصحيح عىل تعمل التي الخدمات عىل تشتمل المغطاة EPSDT خدمات أن هذا ويعني
 هذه تقع عندما الفحص عملية خالل من اكتشافها يتم التي السلوكية بالصحة والمتعلقة البدنية اضواألمر والحاالت
 Medicaid. قانون في المحدد النحو عىل "الطبية للمساعدة" اميةواإللز االختيارية الفئات بين من فئة ضمن الخدمات
 كخدمات ةمذكور تكن لم ولو حتى اليالفيدر القانون في 29 الفئات خدمات كافة EPSDT تحت المغطاة الخدمات تتضمن
وفعالة اًطبي مةالز الخدمات أن طالما سياساتها أو قواعدها أو AHCCCS قوانين أو للوالية، التابعة AHCCCS خطة في مغطاة

 .التكلفة حيث من

 وخدمات الوقائية الخدمات إىل مباشر وصول إمكانية الوالدة عند كإناث المسجالت العضوات أو النساء العضوات لدى
 .أولية خدمة مقدم من إحالة دون المتعاقدين شبكة في األمومة خدمة مقدم أو النساء طبيب من الدورية عايةالر

األمومة خدمات 

وقد حامل أنك فينتعر إن ما .حمل اختبار اءإلجر األولية، الخدمة مقدم مع اًموعد فحددي حملك، من متأكدة غيرِكنت إذا

أثناء ومنتظمة ةمبكر عايةر عىل تحصلي أن المهم من .الفور عىل اًموعد حددي الممرضة، القابلة أو النسائي طبيبك اخترت

 .الحمل وبعد أثناء ةالمقرر مواعيدك بجميع امكالتز من تأكدي .الحمل ةفتر

خصة المرالممرضة القابلة أو والتوليد النساء اض أمروطبيب األولية عاية الرمقدم 
 أن دبمجر أو األوىل الثالثة األشهر خالل للوالدة السابقة عايةالر تبدأي أن المهم من .خاصة عايةر إىل تحتاج الحامل المرأة
1841‑586‑602 قمالر عىل Mercy Care ACC-RBHA أعضاء بخدمات االتصال عليك يجبً،حامال كنت إذا .حامل أنك فيتعر
 أو وتوليد نساء اضأمر طبيب اختيار عىل مساعدتك بإمكاننا .ممكن وقت أقرب في )TTY 711( 5465‑564‑800‑1 أو

 .خصةمر قابلة ممرضة

رؤية إىل بحاجةِلست .عايةالر عىل للحصول Mercy Care ACC-RBHA لـ تابع توليد طبيب إىلًةمباشر الذهاب يمكنك

PCP والتوليد النساء اضأمر طبيب بخالف الروتينية النسائية عايةالر األولية عايةالر مقدم سيديرً.أوال سؤاله أو بك الخاص

 هباعتبار والتوليد النساء اضأمر طبيب لديك يكون أن اختيار يمكنك .الحمل عايةر والتوليد النساء اضأمر طبيب وسيدير
 بالحمل المتعلقة الخدمات مقابل أخرى رسوم أو السداد في كةمشار مبلغ أي هناك ليس .الحمل أثناء األولية عايةالر مقدم

 .بالتغطية المشمولة

تتوقعي؟ أن ينبغي ماذا  :للطبيباألوىل تك زيار
تاريخ عن والتحدث بدني اختبار اءبإجر طبيبك قيام الفحص هذا ويشمل .كامل فحصِلديك سيكون األوىل، تكزيار في

المنقولة العدوى من بالتحقق اًأيض سيقومون .والدم للبول الروتينية اتاالختبار اءبإجر الممرضة أو الطبيب سيقوم .صحتك

.األوىل تكزيار في الممرضة القابلة أو طبيبك أخبري دواء، أي تتناولين كنت إذا .اًجنسي

ًحامالتكونين عندما والتوليد النساء طبيب ة زيار

عايةالر .بخيرِأنك تشعرينِكنت لو حتى الحمل، أثناء بك الخاص الصحية عايةالر مقدم رؤية في تستمري أن المهم من

 أي لتحديد الخدمات مقدمي هذا وسيساعد .وطفلك حملك سالمة في تساعدك أن يمكن الوالدة قبل ما ةلفتر المنتظمة
 .حدوثها قبل منها والوقاية صحية مشكلة
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الحمل لمواعيد منية الزاألطر 
 :منيةالز األطر هذه غضون في موعد تحديد من تتمكني أن جبي

.الطبيب استدعاء من اًيوم 14 خالل (:أشهر 3 إىل 1 من) األول الثلث 	•
 .الطبيب استدعاء من أيام 7 خالل 6-4(: األشهر) الثاني الثلث 	•
 .الطبيب استدعاء من أيام 3 خالل (:أشهر 9 إىل 7 من) الثالث الثلث 	•
تحديد من عمل أيام 3 تتجاوز وال العضوة صحة تتطلبه لما اًوفق سريع بشكل ةالخطور عالية الحمل حاالت اءإجر يتم 	•

طوارئ حالة وجود حالة فيًافور أو األمومة خدمة مقدم أو المتعاقد قبل من العالية المخاطر

بعد عمل أيام 3 خالل طبيبكِاكير فسوف ة،الخطور شديد حمل لديك أو الحمل، في مشكلة لديك أن تعتقدين كنت إذا
هذه من أيِواجهتك إذا الفور عىل بطبيبك اتصلي .ئةطار حالة كانت إذاًافور الطبيب اكسير .موعد لتحديد مكالمتك اءإجر

 .تنتهي أن تنتظريها وال :المشكالت
 المهبل من ماء تسرب أو دم أو اتازإفر 	•
 والبسيط القليل الظهر ألم 	•
 (الشهرية ةبالدور الخاصة بتلك الشبيهة التشنجات) ستبدأ الشهرية تكدور كانت لو كما الشعور 	•
 (ألسفل الجنين ضغط مثل) الحوض في بضغط الشعور 	•

ُ	ُ (الحالة هذه في به صابينت ال أو باإلسهال صابينت قد) المعدة في التقلصات 	•
 ساعة من ألكثر تستمر التي المنتظمة التقلصات 	•

الحامل للمرأة جيدة بصحة البقاء نصائح 
 يمنعك ما هناك كان إذا .العودة إىل تحتاجين عندما والتوليد النساء اضأمر طبيب كسيخبر الحمل، ةفتر خالل	•

 وقت أقرب في آخر موعد وتحديد الموعد إللغاء بهم تتصلي أن من تأكدي الموعد، إلغاء إىل وتحتاجين الحضور من
 .وطفلك أنت صحتك عىل تحافظين حتى مواعيدك عىل تحافظي أن المهم من .ممكن

 وخالله الحمل قبل (الوالدة قبل ما فيتامينات في عليه العثور يمكن) الفوليك حمض تناول عليك يجب لذا •
 الوالدة قبل ما فيتامينات تناولي .الشوكي والحبل الدماغ في الخلقية بالعيوب اإلصابة منع عىل للمساعدة
 تلقاء من إضافية فيتامينات أي تتناولي ال لكن بك، الخاصة الخدمة مقدم قبل من بها الموصى أو الموصوفة
 .طبيبك مع التحدث دون أدوية أي تناول عن تتوقفي وال .نفسك

للمرأة الحمل أثناء المشكالت من العديد الطبية غير العقاقير وتعاطي الكحوليات وشرب التدخينِّبيسب أن يمكن •

 تعاطي عند )NAS( الوليدي االمتناع مةمتالز تحدث .الرضيع وموت الخلقية، والعيوب ة،المبكر الوالدة مثل وطفلها،
 يمكن كما .الوالدة بعد الجسم من اتالمخدر أثر انسحاب حلةبمر طفلها يمر وقد .حملها خالل معينة اتمخدر المرأة
 عىل األفيونية المواد تساعد إذ .الحمل خالل األفيونية المواد المرأة تتناول عندما الوليدي االمتناع مةمتالز تحدث أن
تتناولين كنت إذا التوليد طب خدمة مقدم أخبري .احةجر أو إصابة بعد الطبيب لك يصفها ماًوعادة اآلالم، الةإز

الوليدي االمتناع مةبمتالز المولدون األطفال يواجه أن األرجح من .آخر طبيبِلك وصفه إذا حتى األلم لتخفيفًدواء

أو الكحوليات، وتشربينًحامالِكنت إذا .ونوبات والتغذية، التنفس في ومشكالت الوالدة، عند الوزن انخفاض
 اطلبي أو طبيبك مع التحدث عىل فاحرصي األفيونية، المواد تتناولين أو الطبية، غير العقاقير تتعاطين أو تدخنين،
اتصلي مشكلتك، حول طبيبك اىل بالتحدث احةبالر تشعرين الِكنت إذا .اإلقالع قبل محلي عالج كزمر من المساعدة

 .المساعدة عىل للحصول ،Mercy Care ACC-RBHA أعضاء بخدمات
. عليك تكلفة أي دون من الدروس هذه وتتوفر .طفلك والدة وعملية حملك مع الوالدة دروس تساعد أن يمكن•

 .طفلك والدة عملية بها تتم سوف التي بالمستشفى االتصال خالل أومن الدروس هذه بشأن طبيبك مع تحدثي

المخاض 
قمالر عىل Mercy Care ACC-RBHA بـ االتصال عليك المستشفى، إىل توصيلة إىل وتحتاجين مخاض حالة فيِكنت إذا

 فورية طبية عايةر إىل بحاجة كنت إذا .الفور عىل نقل وسيلة لك سنرسل )TTY 711(. 1‑800‑564‑5465أو 602‑586‑1841
 ةالسيار في للطفل مقعد وجود من بالتأكد المستشفى تغادرين عندما استعدي .911 قمبر فاتصلي ئة،طار نقل وسيلة أو

 .المنزل إىل فيه طفلك لتأخذي

ًً

ِ
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 (طفلكوالدة بعد )الوالدة بعد 
 خالل الوالدة بعد تكلزيار موعد تحديد ينبغي .بها اموااللتز الوالدة بعد ما اتزيار جميع جدولة المهم من طفلك، والدة بعد

ً ةالفتر هذه خالل رةم من أكثر كحضور طبيبك منك يطلب قد األحيان بعض في .طفلك والدة من أسبوعا 12-واحد أسبوع

 أي عىل واإلجابة ةالفتر لهذه المصاحبة والمشاعر العواطف لمناقشة وكذلك جيد، بشكل تسير شفائك عملية أن من للتأكد
 .بك الخاصة األسئلة من

  في  بما) بك  الخاص  الخدمة  مقدم  مع  ماتوالمستلز  والخدمات  ةاألسر  تنظيم  اتخيار  مناقشة  أيضا  يمكنك  ة،الزيار  هذه  في
 بأفضل  المتعلق  ارالقر  أخذ يمكنك  ثم (.الوالدة  بعد  ةمباشر  المستخدمة  المفعول  طويلة  العكسية  الحمل  منع  وسائل  ذلك

 بحاجة كنت  إذا .مواعيدك  جميع  عىل  الحفاظ  المهم  من .أخرى  رةم  للحمل  مستعدة  تكونين  حتى  احتياجاتك  يناسب  أسلوب
أعضاء  بخدمات  فاتصلي  الوالدة،  بعد  موعد  تحديد  عىل  المساعدة  إىل

ِ

ِ

 .Mercy Care 

بعد سنة إىل يصل لما العالمات هذه تحدث أن يمكن .الفور عىل بطبيبك االتصالِعليك يجب بأنه للتحذير عالمات هذه
 :طفلك والدة
الوقت بمرور اًسوء داديز أو يزول ال الذي الصداع •

 اإلغماء أو الدوار •
 طفلك أو نفسك إيذاء بشأن أفكار •
 كبصر عىل تطرأ اتتغيير •
 أعىل أو نهايتفهر 100.4 ةارحر بدرجة الحمى •
 عةبسر القلب خفقان أو التنفس في صعوبة •
 الصدر في ألم •
 غثيان أو/و البطن في حاد ألم •
 (ساعة/واحدة صحية فوطة من أكثر) ثقيل نزيف •
 اعكذر أو ساقك في ألم أو اراحمر أو شديد متور •

ً ِبأنك هإخبار من تأكدي .بطبيبك فاتصليًا،خطير كان إذا مما متأكدة غير أو صحيح، غير ماشيئا هناك بأن تشعرينِكنت إذا

.911 قمالر عىل فاتصلي ئة،طار طبية حالةِلديك كانت إذا .الماضي العام فيًحامالِكنت

 )PPD(الوالدة بعد ما اكتئاب 
المعتادة، اليوميةِأنشطتك ممارسة في المشكالتِلك بيسب أو اًشديد وكان طويلة، لمدة بالحزنِكشعور استمر إذا ِّ

 )PPD( الوالدة بعد ما اكتئاب بسبب اضكأعر كانت إذا ما طبيبك وسيكتشف .الفور عىل الطبيب ةزيارِعليك فسيتعين
إىل بحاجةِكنت إذا .يتحسن حتى عالج إىل ويحتاج مرض إنه ".الكآبة" من أكثر هو الوالدة بعد ما اكتئاب .آخر شيء أو

تتم حتى تنتظري ال  .الفور عىل الممرضة أو طبيبك مع فتواصلي للقلق، ةالمثير كأفكار بشأن األشخاص أحد مع التحدث
 قمالر عىل Mercy Care ACC-RBHA بـ االتصال يرجى طبيبك، مع موعد تحديد في مساعدة إىل بحاجة كنت إذا .مساعدتك

 .911 قمالر عىل اتصلي الطوارئ، حاالت لجميع )TTY 711(. 5465‑564‑800‑1 أو1841‑586‑ 602

الوالدةعند ا ًجدالمنخفض /المنخفضالوزن 
 .الوالدة عند منخفض بوزن أطفال إلنجاب اتمر )3( بثالث عرضة أكثر الوالدة قبل ما عايةر عىل تحصلن ال الالتي األمهات

 صعوبة يواجهون وقد قوية ليست ةالصغير أجسامهم .أخرى مشكالت من الوالدة عند المنخفض الوزن ذو الطفل يعاني قد
بخمس للوفاة عرضة أكثر الوالدة قبل ما عايةر والدته تتلقى ال الذي الطفل .العدوى ومكافحة الوزن واكتساب األكل في

 تساعد أن يمكن .وطفلك أنت صحتك عىل الحفاظ في الوالدة قبل المنتظمة الطبيب اتزيار تساعد أن يمكن .اتمر )5( 
 .الوالدة عند األطفال وزن وانخفاض ةالمبكر الوالدة منع في المنتظمة الوالدة قبل ما اتزيار

االختياريةالقيصرية الوالدة /ضةَّالمحربالوالدة تبطة المرالمخاطر 
مثل ئيسية،الر األعضاء التز ال .والدته قبل للنمو إليه يحتاج الذي الوقت الطفل يمنح الحمل من األقل عىل اًأسبوع 39

حملك ةفتر كمليت أن المهم من .والبلع المص الطفل يتعلم كما .واألذنان العينان وتتطور .تنمو والكبد ئتينوالر الدماغ ُ

ًَّمحر والدة أو قيصرية والدة اءإلجر موعد تحديد يكون قد .كاملة ةبصور طفلك نمو من للتأكد دون من اأسبوع 39 قبل ضة

الطبية الناحية منًاضروري التحريض يكون األحيان، بعض في لكن .طفلك وعىل عليكًاخطيرًاأمر  بذلك  للقيام  طبي  سبب

.طبي لسببًامبكر الوالدة إىل بحاجة كنت إذا معك طبيبك سيتحدث .طفلك وصحة لصحتك
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  مشكالت  في  المخاطر  بعض  تتمثل  لألطفال،  بالنسبة .قيصرية  والدة  إىل  حاجة  هناك  تكون  فقد  التحريض،  ينجح  لم  إذا
  إىل  يؤدي  أن  يمكن  الذي  قانوالير  والسلوك،  التعلم  ومشكالت  األكل،  وصعوبة  التنفسية،  الضائقة  ذلك  في  بما  التنفس،
.اشديد  انزيف  بيسب  ما  حم،الر  وتهتك  بعدوى  اإلصابة  القيصرية  الوالدة  مخاطر  بعض  نفتتضم  لك،  بالنسبة  أما .الدماغ  تضرر
  عدد  دزا  كلما .المستقبلية  الحمل  حاالت  في  قيصرية  والدة  عملية  إىل  تحتاجين  أن  المرجح  من  قيصرية،  والدة  ائكإجر  دبمجر

.وطفلك أنت  تواجهيها  قد  التي  المشكالت  ادتز  لديك،  القيصرية  الوالدات

ًًَِّّ

ِ

الصحي للحمل نصائح 

إىل 25 حوالي النساء معظم تكتسبِلك المناسب الوزن زيادة بمقدارِطبيبكِكسيخبر :الصحيواألكل التغذية 

إىل للوصول األهم والعنصر .طفلك وعىل عليك بالضرر اًجد القليل أو الكثير الوزن اكتساب يعود أن ويمكنً.الرط 35
ِّ طعام تناول نَّيتضم حياة أسلوب باعبات ذلك يتعلق بل .المدى ةقصير اترّبالتغي يتعلق ال عليه والحفاظ صحي وزن

طرق حولِطبيبك مع ثيَّفتحد زيادته، أو الوزن نقص من تعانين كنت إذا .المنتظمة البدنية األنشطة وممارسة صحي

ثمانية وليكن .األقل عىل السوائل من أكواب 10 اًيومي اشربي .الحمل قبل عليه والحفاظ الصحي الوزن إىل الوصول

يوم، كل ةكبير وجبات )3( ثالث تناول مناًلوبد .صحية ئيسيةر ووجبات خفيفة وجبات تناولي .ماء منهم أكواب (8)

قليلة أو منعدمة األطعمة تناول عن ابتعدي .ةصغير خفيفة ووجبات ئيسيةر وجبات )6( ست أو )5( خمس تناول بيجر ِّ


والبيض والمحار النيئة األسماك مثل بالمرض، طفلك أو أنت تصيبك قد التي األطعمة عن ابتعدي .الغذائية القيمة 

والعصائر المبستر غير والحليب المتحدة الواليات في المصنوع غير والجبن الطري والجبن اًجيد المطبوخ غير أو النيء

.ةالمبستر غير 

النشاط نوع تغيير إىل تضطرين قد ولكن حامل،ِألنك البدنية األنشطة جميع توقفي أنِعليك يجب ال :البدنيالنشاط 

.ِلك اآلمن البدني النشاط مستوى حولِطبيبك إىل تحدثي .به تقومين الذي البدني

 لك، بالنسبة المعتادة اتالفتر من للنوم أكبر وحاجة شديد بتعب تشعرين قد :النوممن وافر قسط عىل الحصول 
 .حملك من األوىل )3( الثالثة الشهور في وخاصة

نقص وفيروس )STI( اًجنسي المنقولة اضاألمر اختبار اءإجر عىل حامل امرأة كلِّعنشج :اًجنسيالمنتقلة العدوى 

تلك اءإجر كيفية فةلمعر طبيبك إىل الرجوع يمكنك (.اإليدز بمرض اإلصابة بيسب الذي الفيروس) البشرية المناعة ِّ


مساعدتك طبيبك يستطيع إيجابية، HIV أو STI اختبار نتيجة كانت وإذا . ِلك بالنسبة مجانية اتاالختبار هذه .اتاالختبار

.بالتغطية مشمول العالج .زمال عالج وأي االستشارية الخدمات عىل الحصول في 

البدنيةِلصحتك باألهمية يوم كل تتناولينها التي طبية بوصفة ةالمقرر األدوية سمَّتت :طبيةبوصفة ة المقرراألدوية 

الفوليك وحمض الفيتامينات بعض مثل إضافية، مساعدة إىلِجسمك سيحتاجً،حامال تكونين عندما .والعاطفية

 أي تتناولي ال ولكن الصحية، الخدمة مقدم بها ينصح التي أو ةالمقرر الوالدة قبل ما فيتامينات تناولي (.ب فيتامين)
.ِطبيبك مع التحدث دون من أدوية أي تناول عن تتوقفي وال .نفسك تلقاء من إضافية فيتامينات


هذه ولكن ا،ًصعبًاأمر اتالمخدر وتعاطي والشرب التدخين عن اإلقالع يكون قد :بالمخاطرالمحفوفة السلوكيات 

اتالمخدر وتعاطي الكحوليات وشرب التدخين يتسبب أن يمكن . ِطفلك لحماية بها القيامِيمكنك التي األشياء أفضل

.الرضيع ووفاة الخلقية والعيوب ةالمبكر الوالدة مثل وطفلها، للمرأة الحمل ةفتر أثناء المشكالت من العديد حدوث في 

احرصي .المساعدة فاطلبي ات،المخدر تعاطي أو التدخين أو الكحوليات شرب عن التوقفِيمكنك والًحامال كنت إذا

طبيبك إىل التحدث في احةبالر تشعرين الِكنت إذا .محلي عالج كزمر من المساعدة طلب أوِطبيبك إىل التحدث عىل

 )TTY 711(.5465‑564‑800‑1 أو1841‑586‑ 602 قمالر عىل Mercy Care ACC-RBHA بـ فاتصلي مشكلتك، بشأن


.وادموال تلمنتجاا من يدلعدا لصنع مهاستخدا يمكن امسنمعد اصرصال :صصاللرلطفل اواألم ض تعرطر مخا 

.هنمو رأخوت والدةال عند ضيعلرا وزن اضفخوان ةلمبكرا والدةوال اضهاإلج إىل لحملا اءنأث صصاللر ضلتعرا ؤديي قد 

الفاألط عىل اصرصالب لتسمما ثريؤ أن يمكن .قهستنشاا أو اصرصال العتاب عن تجةنا لةحا هو اصرصالب لتسمما 

ضةعر رثاألك هم رلصغاا الفاألط .بعد دواولي لم نذيال لهمطفاأ إىل هينقلو أن يمكن نذيال لوامحال اءسنوال لغينلبااو 


بصحة اصرصالب لتسممبا نبولمصاا ونغالبوال الفاألط يشعروويبد قد .لةبسهو اصرصال تمتص مهمجساأ ألن للخطر 

يتم ال اصرصالب لتسمما االتح من يدلعدا .الجعال إىل جةبحا ونالزي ال لكن رض،مال اتالمع عليهم تظهر وال ةجيد 


.بسيط دم فحص اءرإجِطبيبك من تطلبي أن هي اصرصالب لتسمما عن للكشف دةيوحال يقةلطرا .جهاعال أو تشخيصها

ًً 50 
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المفسر وغير المفاجئ الموت هي . SIDSاًدائم للنوم هظهر عىلِطفلك ضعي )SIDS(: المفاجئالرضيع موت مة متالز

سطح عىلِطفلك ضعي SIDS. بسبب للوفاة أقل فرصة لديهم للنوم همظهور عىل يوضعون الذين األطفال .للرضيع

غير أو الغنم جلود أو مائيةّةرِأس أو المحشوة الحيوانات لعب أو منفوشة وسائد أو بطاطين تستخدمي ال .للنوم ثابت
 .طفلك سرير في الناعمة السرير أغطية من ذلك

 بعد ما ةفتر في أو والمرضعات الحوامل للنساء مجتمعي دمور هي (WIC)واألطفال والرضع بالنساء الخاصة المنظمة 
الطبيعية الرضاعة حول والتثقيف الغذاء يوفر نامجبر اًأيض وهو .سنوات 5 من أقل بعمر هم ومن الرضع واألطفال الوالدة

WIC. نامجبر في النساء لجميع ةالمتوفر األساسية الخدمات إحدى اناألقر ةمشور عدت .الصحية التغذية حول والمعلومات ُ

ًُ 
تحظى وقد .ةالمبكر الوالدات حاالت عدد ويقل الوالدة عند أفضل نهموزأطفاال WIC نامجبر في كاتالمشتر النساء نجبت

 من لمزيد .حملهم لعمر بالنسبة صغار أطفال والدة لحاالت أقل بعدد الحمل أثناء WIC نامجبر في كاتالمشتر النساء
 عىل Mercy Care ACC-RBHA بـ اتصلي أو الكتيب هذا من الخلفي الجزء في "المجتمع دموار" قسم اجعير المعلومات،

 )TTY 711(.5465‑564‑800‑1 أو1841‑586‑ 602 قاماألر

الوالدة قبل  (HIV)البشرية المناعة نقص فيروس فحص 
 )HIV( البشرية المناعة نقص وفيروس )STI( اًجنسي المنقولة العدوى حاالت اختبار اءإجر عىل حامل امرأة كلِّعنشج

اختبار خدمات تتوفر .اتاالختبار هذه اءإجر كيفية حول طبيبك إىل تحدثي (.اإليدز بمرض اإلصابة بيسب الذي الفيروس) ِّ

HIV/AIDS أو اًجنسي المنقولة العدوى اختبار نتيجة كانت وإذا .عليك تكلفة أي دون من والسرية الطوعية HIV ،إيجابية

 كان كلما .بالتغطية مشمول العالج .زمال عالج وأي االستشارية الخدمات عىل الحصول في مساعدتك طبيبك يستطيع
.طفلك إىل HIV انتقال منع في يساعد أن المبكر للعالج يمكن .فعالية أكثر الدواء تأثير يكونًا،مبكر وعالجه HIV تشخيص

ويتمتعوا أطولٍلوقت يعيشوا أن HIV بمرض المصابين األطفال يساعد أن يمكن ةمبكر حلةمر في األدوية تقديم إن

 .صحية بحياة

 1841-586-602 قمالر عىل Mercy Care ACC-RBHA أعضاء بخدمات اتصلي .تساعدك أن Mercy Care ACC-RBHA تستطيع
 .السري واالختبار ةاالستشار خدمات حول معلومات عىل للحصول TTY 711( 1-800-564-5465( أو

 (HIV)البشرية المناعة نقص فيروس فحص 

HIV فحص خدمات تتوفر .اإليدز مرض يسبب الذي الفيروس هو HIV تكلفة يوجد ال .األعضاء لكافة الخاص الطوعي 
من الفحص اءإجر طلبِيمكنك .فعالية أكثر الدواء تأثير يكونًا،مبكر وعالجه HIV تشخيص كان كلما .العالج أو للفحص
متاحة ةاالستشار .العالج تلقي في مساعدتك لطبيبك اًأيض يمكن .بك الخاص النسائي الطبيب أو األولية عايةالر مقدم

 .إيجابية اتهماختبار نتيجة تكون الذين لألعضاء

ة األسرتنظيم ايا مزتغطية 

ِلست .اإلنجاب عمر في والنساء للرجال متاحة وهي تكلفة أي بدون بالتغطية مشمولة ةاألسر تنظيم ماتومستلز خدمات

 خدمات لتلقي اتباعها يجب التي الخطوات يلي ما في .ةاألسر تنظيم خدمة مقدم اختيار قبل إحالة عىل بالحصول مطالبة
 :ةاألسر تنظيم ماتومستلز
1. األولية، عايةالر طبيب مثل الطبية، للخدمات موفر أي الخدمة مقدم يكون أن يمكن .الخدمة مقدم مع موعد تحديد

 يكون ال قد أو Mercy Care ACC-RBHA شبكة ضمن الخدمة مقدم يكون قد .ذلك إىل وما الممارس، والممرض
 .ةاألسر تنظيم ماتمستلز أو لخدمات إحالة إىل تحتاجين ال .ضمنها

2. 
.ةاألسر تنظيم ماتمستلز أو/و خدمات عىل حصولك مناقشة في غبتكبر العيادة أخبري ا،ًموعد تحددين عندما

3. 
.بك الخاصة التعريف بطاقة عايةالر لمقدم أظهري .بالموعد ميالتز 

4. 
.ةاألسر تنظيم ماتمستلز أو لخدمات اتكخيار حول تحدثي الموعد، في 


يتعين وال ةالزيار عىل محاسبتك تتم لن Mercy Care ACC-RBHA. إىل ةالزيار مطالبة إرسال عايةالر لمقدم يمكن5.
بخدمات الفور عىل االتصال يمكنك ة،للزيار ةفاتور دفع أو كيتشار مبلغ دفع منك لبُط إذا .كيتشار مبلغ دفع عليك

5465-564‑800‑1 أو1841‑586‑ 602 قمالر عىل األعضاء )TTY 711( . 
عليها للحصول التعليمات اتبع .إليها تحتاج التي ماتالمستلز عىل الحصول بكيفية الخدمة مقدم كسيخبر6.

 .واستخدامها

ًً51 
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 :يلي ما المغطاة المساعدات/الخدمات تشمل
 الحمل منع اتاستشار 	•
 الحمل منع حبوب 	•
 بالحقن الحمل موانع 	•
 الجلد تحت اعةالزر 	•
 المهبلية الحلقات 	•
 (حمالر داخل ةاألجهز) حميالر اللولب 	•
•	( LARCاألمد طويل عكسي بمفعول حمل منع وسائل) 
 األنثوية الواقيات 	•
 الذكرية الواقيات 	•
 والتحاميل غاويالر 	•
 ةاألسر بتنظيم المتعلقة الصوتية فوق والموجات السينية األشعة ذلك في بما والمخبرية، الطبية الفحوصات 	•
 الطبيعي األسري التنظيم 	•
 المحمي غير الجماع بعد ساعة 72 خالل ئةالطار الفموية الحمل موانع 	•
 الطارئ العالج ذلك في بما الحمل، منع وسائل استخدام عن الناتجة المضاعفات معالجة 	•
اراالستمر عليك يجب األوىل الثالثة األشهر خالل لذلك الفور عىلًفعاال ليس هذا) حميالر بالتنظير البوقي التعقيم 	•

 (الحمل لمنع الحمل منع وسائل من آخر شكل استخدام في
وعمليات البوق لربط للخضوع فوق وما 21 الـ سن في يكونوا أن األعضاء عىل ينبغي) واألنثوي الذكري التعقيم • 
 (األبهر استئصال
الوالدات بين المباعدة ذلك في بما ة،األسر تنظيم اتاستشار • 
الحمل فحص اءإجر • 

)STI( ً جنسيا المنقولة اضاألمر وعالج فحص • 

 :ةاألسر تنظيم خدمات بتغطية يحظى ال يلي ما
 عكسه أو احيالجر العقم عالج أو التشخيصي الفحص ذلك في بما العقم، خدمات 	•
 الحمل إنهاء حول اإلرشاد 	•
 AMPM 410 سياسة في محدد هو ما باستثناء الحمل إنهاء عمليات 	•
 التعقيم لغرض حمالر استئصال 	•

اًطبيالضرورية الحمل إنهاء عمليات 
 أحد وجود حالة في الحمل إنهاء AHCCCS تغطي .خاصة حاالت في فقط AHCCCS من مغطاة خدمة هي الحمل إنهاء

 :التالية المعايير
1. تشكل بدنية حالة ذلك في بما بدني مرض أو جسدية إصابة أو بدني اباضطر من تعاني الحامل المرأة كانت إذا

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

2. 
.مالمحار نالز نتيجة الحمل 

.االغتصاب نتيجة الحمل 3.  

قد الحمل اراستمر بأن يشهد والذي خص،مر طبيب من الطبي ارللقر اًوفق طبية ةضرور الحمل إجهاض يكون أن4. 

 :خالل من الحامل للعضوة السلوكية أو البدنية الصحة عىل ةخطير مشكلة يشكل

 



 
 

الحامل للعضوة ةخطير سلوكية أو جسدية صحية مشكلة خلق  .أ    
الحامل للعضوة جسدية وظيفة عىل خطير بشكل التأثير . ب    

   
   
   

الحامل العضوة جسم من جزء أو أعضاء في خلل في التسبب . ج

أو الحامل، العضوة لدى صحية مشكلة تفاقم .د
.ما صحية مشكلة عالج عىل الحصول من الحامل العضوة منع . هـ

ًً
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األسنان عيادة 

 :التالية المعايير جميع يستوفون الذين لألعضاء األسنان طب خدمات Mercy Care ACC-RBHA تقدم
 )SMI( خطير عقلي بمرض مصنف •
 Mercy Care ACC-RBHA لـ التابعة المتكاملة عايةالر خطة في أعضاء •
اًعام 20 أو 19 أو 18 العمر من يبلغون •

عن أهمية تقل ال األسنان عيادة .األسنان عيادة عايةر عىل الحصول فيمكنك الخدمات، عىل للحصولًمؤهال كنت إذا
 جميع تشمل وهي .األسنان عايةر أجل من األسنان طبيب وبين بينك ةمستمر عالقة األسنان عيادة تنشئ .الطبية عيادتك
 بطريقة تقديمها يتم .األسنان احتياجات بجميع وتهتم الفم بصحة العناية اءأجز
 .ةاألسر حول ةومتمحور ومنسقة كاملة

 وألي وقت أي في أسنانك طبيب تغيير يمكنك .إليك Mercy Care ACC-RBHA لـ تابعة أسنان عيادة أقرب تعيين سيتم
5465‑564‑800‑1 أو1841‑586‑ 602 قمالر عىل Mercy Care ACC-RBHA أعضاء بخدمات االتصال خالل من سبب

 .)TTY 711( أعضاء بخدمات االتصال يمكنك ته،زيار في اراالستمر تود أسنان طبيب بالفعل لديك كان إذا Mercy Care 
ACC-RBHA بك الخاص األسنان طبيب باسم سجالتنا لتحديث. 

 تينزيار تغطية يتم .الروتينية الوقائية األسنان عايةلر أخرى مصاريف أو كةمشار مبلغ أي هناك وليس إحالة إىل تحتاج ال
تتم أن يجب .عليك تكلفة أي دون اًعام 20 و 18 بين همأعمار اوحتتر الذين لألعضاء عام كل لألسنان وقائيتين /روتينيتين
 .األوىل ةالزيار من واحد ويوم أشهر ستة بعد الثانية ةالزيار

 إىل باإلضافة .والسكري القلب اضأمر مثل الطبية اضاألمر بعض إىل اللثة اضوأمر (التسوس) عالج عدم يؤدي أن يمكن
 الطعام تناول عىل تكقدر في مشكالت تخلق أن ويمكن األسنان، فقدان المعالجة غير اللثة اضأمر تسبب أن يمكن ذلك،

 .صحيح بشكل والتحدث

.نهوز ونقصًامبكر طفلك والدة إىل الفم صحة ضعف يؤدي فقدً،حامال وأصبحت امرأة، كنت إذا

األسنان عاية رمقدمو 
 DentaQuest مع المتعاقد الخدمة مقدم عىل يجب .ألعضائنا األسنان عايةر ايامز DentaQuest مع Mercy Care كاءشر يقدم
بالتصريح سمىي ما وهذا .الخدمات بعض عىل للحصول لموافقة اأحيان تحتاج قد ولكن .األسنان عايةر خدمات جميع تقديم ًُ

 DentaQuest مع المتعاقد الخدمة مقدم سيقدم ما، خدمة من لالستفادة موافقة عىل للحصول بحاجة كنت إذا .المسبق
 العثور" وتحديد www.MercyCareAZ.org الموقع ةزيار يمكنك أسنان، خدمة مقدم عىل للعثور .DentaQuest إىل الطلب
 عىل اضغط ثم ،Mercy Care" لـ تابع أسنان طبيب عىل العثور" إىل لتصل لألسفل مرر ثم .الشاشة أعىل "خدمة مقدم عىل

 ".األسنان خدمة مقدم عن البحث أداة"

األسنان عيادة موعد إلغاء أو تغيير أو حجز 
بخدمات االتصال اًأيض يمكنك .إلغائها أو هاتغيير أو مواعيدك لحجز بك الخاص األسنان بطبيب االتصال إىل تحتاج سوف

 االتصال يمكنك .إلغائها أو هاتغيير أو مواعيدك حجز في المساعدة في غبتر كنت إذا Mercy Care ACC-RBHA أعضاء
 )TTY 711(.5465‑564‑800‑1 أو1841‑586‑ 602 قمالر عىل األعضاء بخدمات

والعطالت األسبوع، نهاية عطلة وفي العمل، ساعات بعد الصيدليات خدمات عىل الحصول 

 الصيدليات من فالعديد العطالت، في أو األسبوع نهاية عطلة في أو ،العملساعات بعد  صيدالنية خدمات إىل احتجت إذا
Mercy لـ الخدمات مقدمي دليل في الصيدليات قائمة عىل العثور يمكنك .اًأسبوعي أيام 7 ساعة، 24 مدار عىل تعمل

 .Care ACC-RBHA عىل اإللكتروني موقعنا ةبزيار تفضل www.MercyCareAZ.org تحت "لألعضاء" وحدد Mercy Care
 .ACC-RBHA الشاشة من اليمنى العلوية اويةالز في "صيدلية عن البحث" موقع ستحدد . 

 بخدمات االتصال عليك الصيدلية، في وجودك أثناء طبية وصفة استالم في مشكلة أو أسئلة أي لديك كانت إذا
 أعضاء لخدمات يمكن )TTY 711(. 5465-564-800-1 أو 1841-586-602 قمالر عىل Mercy Care ACC-RBHA أعضاء

Mercy Care ACC-RBHA بك الخاصة الطبية الوصفة في مساعدتك. 
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الحصري األدوية واصف نامج بر
 الذين لألعضاء أفضل دعم توفير إىل نامجالبر هذا يهدف .حصري أدوية وصف نامجبر Mercy Care ACC-RBHA لدى

 تكون قد .األطباء مع جيد تواصل وبدون ةكبير بكميات ةخطير تكون أن يمكن التي لإلدمان المسببة العقاقير يتناولون
:عليك ينطبق يلي ما كان إذا نامجالبر هذا فيًمسجال

ًامبكر لإلدمان المسببة األدوية رفص تعيد كنت 	•

 اإلدمان؛ تسبب أن يمكن التي المختلفة األدوية من أكثر أو )4( أربعة وصف تم وقد أكثر؛ أو أطباء )4( أربعة لديك 	•
 أشهر )3( ثالثة ةفتر في أكثر أو صيدليات )4( أربع من الطبية الوصفات أدوية فتصر وقد

 الماضية )3( الثالثة األشهر في لإلدمان المسببة العقاقير من أكثر أو طبية وصفة 12 تلقيت •
 بك  الخاصة  الصيدلية  إىل  معدلة  أو  ةمزور  طبية  وصفة  قدمت •
 .ةمتوفر تكون عندما )IHS( الهندية الصحية الخدمات من الطبية الوصفات أدوية مطالبات خالل من تصنيفك تم •
 استخدامها إساءة أو لإلدمان المسببة العقاقير استخدام اطإفر ادعاءات خالل من تصنيفك تم •
 المدى  ةقصير  مشكلة  ليس  ألمك •
 الظهر  ألم  أو  نصفي  صداع  أو  ألم  بسبب  أشهر  )6(ستة في اتمر )3( ثالث من أكثر )ER( الطوارئ فةغر إىل انتقلت •
 الماضية )6( الستة األشهر خالل ائدةز عةجر تناول نتيجة المستشفى دخولك •
  األلم  بقضايا  المتعلقة  عايةالر  ةإدار  اتفاقية  أو  األلم  عقد  انتهكت •
  الماضي  العام  في  PCP لـ اتتغيير )3( ثالثة من أكثر طلبت لقد •
إضافية أدوية عىل للحصول اًنقد تدفع بأنك آخر شخص أي أو ةاألسر أو الصيدلية من تقارير وجود •

ً في تسجيلك عند .الحصري األدوية واصف نامجبر في تسجيلك قبل اًيوم 30 خالل ا خطي Mercy Care ACC-RBHA ستعلمك
لمتابعة فقط )1( واحدة وصيدلية فقط )1( اًواحد اًطبيب Mercy Care ACC-RBHA ستكلف الحصري، األدوية واصف نامجبر

هي الصيدلية هذه ستكون .لها تناولك ومتابعة لإلدمان المسببة األدوية وصف عنًمسؤوال الطبيب هذا وسيكون .حالتك
 المسببة األدوية تكلفة فقط Mercy Care ACC-RBHA ستدفع .منها األدوية هذه رفص من ستتمكن التي الوحيدة الصيدلية
 األدوية عىل هذا وينطبق )1(. الواحدة الصيدلية هذه من والمصروفة )1( الواحد الطبيب هذا يكتبها التي الموصوفة لإلدمان
 .المستشفى أو الطوارئ فةغر من خروجك عند لك فتصر التي المكتوبة

ذلك سيكون .فقط إليها تحتاج التي األدوية تتناول أنك من للتأكد أدويتك يطلبون الذين األطباء ومع معك اًأيض سنعمل

موافقتك عدم حال في .ال أم سيستمر نامجالبر كان إذا ما ونعلمكًاشهر 12 بعد سجالتك اجعسنر . ًاشهر 12 لمدةًاساري

في أو طان،للسر ًاعالج اًحالي تتلقى كنت إذا .بالوالية عادلة استماع جلسة لعقد خطي طلب إرسال فيمكنك ار،القر هذا عىل
نامجبر في اًكمشتر كنت إذا أو الوصائية، عايةللر ةالماهر التمريضية عايةالر فقمر في اًمقيم أو االحتضار، حلةمر في عايةالر

Medicare، الحصري الواصف نامجبر لمتطلبات تخضع فلن. 

بالتغطية المشمولة السلوكية الصحة خدمات عىل الحصول 

 السلوكية الصحة خدمات عىل الحصول يمكنك .هذا األعضاء كتيب في سابق وقت في السلوكية الصحة خدمات حددنا لقد
:أشياء ثالثة عىلًبناء

 حاجتك 	•
 التأمينية تغطيتك 	•
.ًامطلوب ذلك كان إذا الخدمة، مّمقد موافقة 	•

 يطلب أن الطبي الفريق أو الخدمة لمقدم يمكن .إليها تحتاج التي الخدمات الطبي الفريق أو الخدمة مقدم مع قررت
 فضتر إذا .الموافقة طلب Mercy Care ACC-RBHA فضتر قد .لك خدمة عىل الموافقة Mercy Care ACC-RBHA من

Mercy Care ACC-RBHA اجعر استئناف، طلب تقديم حول المعلومات من لمزيد .استئناف تقديم يمكنك الخدمات، طلب 
 ".واالستئنافات التظلمات" قسم

 معك يتفق ولم خدمة، إىل بحاجة أنك تشعر كنت إذا .إليها تحتاج التي الخدمات عىل الخدمة ومقدم أنت تتفق ال قد
 أو1841‑586‑ 602 قمالر عىل Mercy Care ACC-RBHA أعضاء بخدمات االتصال يمكنك ذلك، في الخدمة مقدم

1‑800‑564‑5465 .)TTY 711( 
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 SMIبـاإلصابة تشخيص عىل للحصول  )SMI( خطيرعقلي بمرض اإلصابة من اإلحالة عمليات 

 ألن إضافي دعم إىل يحتاجون الذين لألشخاص Arizona والية في مستخدم وصف هو )SMI( الخطير العقلي المرض
 من يعانون الذين لألشخاص المتاحة اإلضافية الخدمات تشمل أن يمكن .العمل عىل تهمقدر عىل تؤثر العقلية صحتهم
 والعالج الحالة، ةوإدار اإلنسان، حقوق عن المدافعين قبل من المساعدة لي،المنز الدعم خدمات )SMI( خطير عقلي مرض

 :يلي ما SMI بـ اإلصابة تشخيصات تشمل )ACT(. المجتمعي التوكيدي
 الذهانية اباتاالضطر •
 القطب ثنائية اباتاالضطر •
 القهري الوسواس اباتاضطر •
 االكتئابي اباالضطر •
 اجيةالمز الحالة اباتاضطر •
 القلق اباضطر •
 للرضح التالي الكرب اباضطر •
 الشخصية اباتاضطر •

تصنيف عن ناتج وظيفي وضعف SMI تصنيف الشخص لدى يكون أن يجب ،SMI خدمات عىل للحصولًمؤهال تكون لكي

ًُ  .SMI بـ المحتملة اإلصابة عن ابحث اداألفر فحص الخدمات مقدمي من طلبي .SMI يتلقون الذين البالغين فحص يجب

في الشباب فحص يجب SMI. بـ اإلصابة عنً  ابحث  بانتظام  ةالمخدر  المواد  تعاطي  خدمات  أو  العامة  العقلية  الصحة  خدمات
 .البلوغ حلةمر إىل انتقالهم من كجزء )TAY( االنتقال سن

 أو1841‑586‑ 602 قمالر عىل Mercy Care ACC-RBHA أعضاء بخدمات االتصال PCP لديهم ليس الذين لألعضاء يمكن
1‑800‑564‑5465 )TTY 711( بـ اإلصابة تحديد فحص إلعداد .SMI تقديم القانوني ممثله أو العضو لوصي اًأيض يمكن

 التقييم اءإلجر المتعاقد الخدمة مقدم وسيخرج عاجلة إحالة هاعتبار فسيتم تقييم، اءإجر المستشفى طلبت إذا .الطلب
 .ساعة 24 خالل

اإلصابة تقييمات إكمال يجب SMI. بـ اإلصابة تقييم عىل ليحصلوا العام ونصف اًعام 17 عن األعضاء عمر يقل أال يجب

 بـ اإلصابة تقييم زمح ذلك بعد الخدمات مقدمو يرسل SMI. بـ اإلصابة تحديد إحالة طلب من عمل أيام سبعة خالل SMI بـ
SMI بـ اإلصابة ارقر التخاذ المحدد الكيان إىل SMI بـ اإلصابة اربقر لألعضاء خطي إشعار إرسال سيتم .النهائي SMI النهائي 
 استئناف تقديم في العضو حق حول معلومات الخطي اإلشعار سيتضمن .األولي التقييم من عمل أيام ثالثة غضون في

 .ارالقر بخصوص

السلوكية الصحة خدمات توفير في  Arizonaوالية نهج 
السلوكية الصحة خدمات توفير نظام AHCCCS تدعم .التالية النظام لمبادئ اًوفق السلوكية الصحة خدمات جميع تقديم يتم

 :يشمل الذي
عاية،الر إىل الوصول سهولة 1.

العائلة، وأعضاء السلوكية الصحة خدمات متلقي اكإشر 2.

األكبر، المجتمع مع التعاون 3.

الفعال، اإلبداع 4.

وتحسن، حدوث توقع 5.

 .الثقافية الكفاءة 6.

األطفال إىل الخدمات لتقديم  12الـ المبادئ 
 :ةواألسر الطفل بين التنسيق 1.

 
 
 
 
 
 

إيجابية، سلوكية صحة نتائج لتحقيق األساسي كنالر ووالديه الطفل مع النشط والتعاون امباحتر التعامل يعد .أ   
السلوكية الصحة خدمات وتقديم والتخطيط التقييم، عملية في كاءكشر واألطفال الوالدين معاملة وتتم  .ب  

 .الجد لمحم عىل بهم الخاصة التفضيالت وتؤخذ وتقييمها،
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 :عملية نتائج 2.
مع والعيش 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

إىل بالسالمة المتعلقة المخاطر وتقليل الطفل حالة ثبات إىل السلوكية الصحة خدمات خطة تنفيذ ويؤدي  .ب
 .األدنى الحد

 :اآلخرين مع التعاون 3.
خدمات خطة وتنفيذ كمشتر تقييم وضع يتم متعددة، وأنظمة وكاالت من كةمشار األطفال لدى يكون عندما .أ   

  
  

  
  
  
  

 تعاوني، بشكل كةمشتر ةبصور إنشاؤها يتم سلوكية صحية
الخدمات، وتقدم الخطط العميل عىل كزتر التي الفرق تضع . ب

كةللمشار دعوته تتم الطفل حياة في مهم ردف وأي بالتبني، والدين وأي ووالديه الطفل طفل كل فريق يتضمن  .ج

فعالة، خطة لوضع مينالالز اآلخرين األشخاص جميع عىل ا ً أيض الفريق ويشتمل .الوالدين أو الطفل بل ِ  ق من
قسم أو/و )DCS( الطفل سالمة لقسم االجتماعي والعامل الطفل معلم ا، ً  مناسب يكون حسبما ذلك، في بما

 للطفل، االجتماعي فوالمشر )DDD( التنموية اإلعاقة
 :الفريق .د

.i والعائلة، بالطفل الخاصة القوة ونقاط الحتياجات كمشتر تقييم وضع   
.ii اد،لألفر مخصصة خدمات خطة وضع   
الخطة، تنفيذ اقبةمر iii.   
iv  .ناجحة تكن لم إذا الخطة عىل تعديالت اءوإجر.    

 :إليها الوصول ممكن خدمات 4.
تلقيهم لضمان الكافية السلوكية الصحة خدمات من شاملة مجموعة إىل الوصول بإمكانية األطفال يتمتع .أ   

  
  

  

 م،الالز للعالج
ة،الضرور حسب الحالة ةإدار توفير يتم . ب

السلوكية الصحة خدمات خطط تحدد  . ج
 .النقل عملية في المساعدة ستقدم وكيف النقل لخدمات والطفل الوالدين احتياجات
 .د .ةمتوفر غير ولكن ضرورية تكون عندما إنشاؤها أو السلوكية الصحة خدمات تعديل ويتم

 :الممارسات أفضل 5.
اف،لإلشر وخاضعين مدربين أكفاء، أشخاص بواسطة السلوكية الصحة خدمات تقديم يتم .أ   
  

  

  

أفضل" عىل القائمة األدلة تتضمن التي التوجيهية للمبادئ ا  .ب ً وفق السلوكية الصحة خدمات تقديم يتم

 ".الممارسات
ومشكالت التعلم، اباتاضطر :بـ تبطةالمر السلوكية اضاألعر وتعالج السلوكية الصحة خدمات خطط تحدد  .ج

أو النمو، في ا ً  عجز يعانون الذين لألطفال المتخصصة السلوكية الصحية واالحتياجات ة،المخدر المواد تعاطي
 الكوارث أو ةاألسر ادأفر أحد وفاة مثل) مؤلمة أحداث أو ،(اإلهمال أو اإلساءة مثل) الصدمات من تاريخ لديهم

الحاجة ا ً  أيض الخدمة خطط تشمل أن يجب .وخطير مسيء وسلوك المعادي، الجنسي والسلوك ،(الطبيعية
 التبني، عايةر فصل أعضاء وخاصة األعضاء، حياة في الديمومة وتعزيز اراالستقر إىل

.المرجوة النتائج تحقيق في فعالة تكن لم إذا ارباستمر وتعديلها السلوكية الصحة خدمات تقييم ويتم  .د

:اًتناسب األكثر المكان 6.
الممكن، الحد إىل ومجتمعهم لهممنز في لألطفال السلوكية الصحة خدمات تقديم يتم .أ   
يتم عندما .الطفل احتياجات تناسب ةبصور  .ب   ً تكامال األكثر المكان في السلوكية الصحة خدمات تقديم يتم

المناسب المنزل لمكان كبير حد إىل ومشابه ً  تكامال أكثر يكون أن المكان في اعىير سكني، مكان في تقديمها
 .الطفل الحتياجات
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 :التوقيت دقة 7.
 .الفور عىل إليهم الخدمة وتقديم سلوكية، صحة خدمات إىل حاجتهم تحديد يتم الذين األطفال تقييم يتم .أ

:ةواألسر للطفل اًخصيص مصممة خدمات. 8
السلوكية الصحة 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

 .األهداف هذه لتلبية مطلوبة أنها يعتقدون التي والخدمات لتحقيقها، يسعون التي األهداف

  

  

  

 :اراالستقر 9.
المتعددة، التسكين إعادة عمليات تقليل إىل السلوكية الصحة خدمات خطط تسعى .أ   
  

  

  

  

كذلك، األمر كان وإذا التسكين، إعادة اباضطر لخطر ا  .ب عّرًض ُ م الفصل عضو كان إذا ما الخدمات خطط تحدد
 عليه، القضاء أو الخطر لتقليل اتخاذها مالالز الخطوات تحدد فإنها

التي والخدمات الخاصة اتيجياتاالستر وتتضمن تطرأ قد التي ماتاألز السلوكية الصحة خدمات خطط تتوقع  .ج

 مة،األز تطورت إذا اعتمادها سيتم
لمساعدة المناسبة السلوكية الصحة خدمات جميع السلوكية الصحة نظام يستخدم مات،لألز استجابة  .د

 ونظام طةللشر المناسب غير االستخدام وتجنب التسكين إعادة اباتاضطر وتقليل بالمنزل البقاء في األطفال
 الجنائية، العدالة

ذلك في بما األطفال، حياة في للتنقالت مناسب بشكل وتخطط السلوكية الصحة خدمات خطط وتتوقع  .هـ

 .البالغين خدمات إىل والتنقالت الجديدة، التسكين إعادة وعمليات الجديدة المدارس إىل التنقالت

 :والطفل ةلألسر المميز الثقافي اثالتر اماحتر 10.
والعائلة، للطفل الثقافية والتقاليد اثالتر متحتر بطريقة السلوكية الصحة خدمات تقديم يتمأ .
.اإلسبانية  هي  األساسية  لغتهم  تكون  الذين  والوالدين  لألطفال  اإلسبانية  باللغة  الخدمات  تقديم  ويتم .ب

 
 
 
 

 :االستقاللية 11.
الصحة حيث من طفلهم احتياجات تلبية عىل الوالدين وتدريب الدعم السلوكية الصحة خدمات تشمل .أ   

  
 الذاتية، ةاإلدار عىل األطفال وتدريب والدعم السلوكية

في كاءكشر كةللمشار والدعم للتدريب والوالدين األطفال احتياج السلوكية الصحة خدمات خطط تحدد  .ب
 توفير ذلك في بما والدعم، التدريب هذا وتقديم وتقييمها، وتقديمها للخدمات التخطيط وفي التقييم، عملية

 .المكتوبة المواد فهم في والمساعدة المسبقة والمناقشات التنقل في المساعدة
 :الطبيعية الدعم قنوات مع االتصال 12.
شبكة خالل من المتاحة الطبيعية الدعم قنوات مناسب بشكل ويستخدم السلوكي الصحي النظام يحدد.أ 

 بما المحلي، المجتمع منظمات ومن انوالجير األصدقاء ذلك في بما المقربين، من والطفل الوالدين فمعار
 .والخدمية الدينية المنظمات ذلك في

للبالغين الشفاء لعملية السلوكية الصحة وخدمات ألنظمة الموجهة التسعة المبادئ 
1.  .والتعاطف الحلم من وبكثير تقييم أو حكم أي بدون شخص أي قابل .األساس حجر اماالحتر يشكل- اماالحتر

2. - نامجالبر تطوير وجهود نامجالبر اتارقر في تضمينهم ويتم الخدمات الشفاء إىل طريقهم في الذين األشخاص يختار
 الخدمات تسيير خالل من لديهم المصير تقرير حرية تكون حيث وصوت، خيار له الشفاء إىل طريقه في الذي الشخص
 يؤدي ما ة،المستمر والتقييم والمناقشة التعليم ديناميكية خالل من ئية،جز ةبصور امج،البر وتطوير امجالبر اتاروقر
 اكإشر ينبغي .خاللها من الخيار اتخاذ يتم التي األوسع الممكنة األساليب ومجموعة "المستنير المستهلك" تكوين إىل

 .الخدمة تقديم إىل ةاإلدار من النظام، من مستوى كل في الشفاء حلةمر في األشخاص

ًً57 
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3.  في الذي الشخص إىل النظر يتم- الطبيعي الدعم أشكال تطوير أو/و تضمين يتم فيما كامل، كشخص دالفر عىل كيزالتر
اًمنصب كيزالتر يكون وبالتالي، .اتهواختيار ائهآرَمحتروت ومؤهل، قادر :كامل كائن من أقل ليس أنه عىل الشفاء إىل طريقه ُ


في كةوالمشار عىل الحصول يشمل وهذا .والطبيعي الشامل الحياة ونمط االستقاللية، من ممكن قدر أكبر تمكين عىل 

.والمجتمع دللفر فيةوالعر االجتماعية والنظم الطبيعية القنوات من الدعم 

4.  في الذي الشخص- الفشل من الخوف دون فةبالمجاز لهم والسماح االستقاللية باتجاه خطوات التخاذ اداألفر تمكين
 يعزز عام جو عىل الحفاظ يتم .فوالتصر والتفكر والتقييم والتجريب االستكشاف في االستقاللية يجد الشفاء إىل طريقه
.للنمو ةمعزز ناتّمكو هاباعتبار والمخاطر األمن قيمة يقدر مكان في االستقاللية نحو خطوات اتخاذ عىل ويشجع

5.  يحظى عضو هو الشفاء حلةمر في يكون الذي الشخص- دالفر اختيار حسب المجتمع في كةوالمشار والتعاون االندماج
 عىل يؤكدان هذان كةوالمشار التكامل .له ومفيد بالمجتمع جدير فهو وبالتالي فيه، ويساهم بل المجتمع من بالتقدير
خدمة قيمة يقدر كما .اإلنسانية التجربة عن ينفصم ال الحيوي المجتمع وكون المجتمع، منًاحيوي اًجزء هباعتبار واحد دور

 .التطوعية واألعمال المجتمع

6. - الثقة أساس عىل كةمشتر ةبصور ارالقر التخاذ الطبيعية الدعم وسائل/العائلة ادوأفر والموظفين اداألفر بين اكةالشر
 التحالفات تزيد .اكاتالشر خالل من والدعم القوة بالمجتمع، عضو كأي الشفاء، حلةمر في يكون الذي الشخص يجد

 جميع فهم من وتعزز بالنفس الثقة من مستوياته أعىل إىل بالتعافي الوصول عىل كزتر والتي الشغف عىل المبنية
 .مثالية ونتائج بروتوكوالت خلق إىل وتقود كينالمشار

7. هارإقر خالل من الشفاء، حلةمر في الشخص يكشف- الذاتي نجاحهم فونيعر الشفاء إىل طريقهم في الذين األشخاص ّ


وتكامل بالعافية نّمحس إحساس عىل تشتمل قد والتي الحياة، نوعية نتائج خالل من ئية،جز ةبصور النجاح، الخاص،

وبتحديد بحالهم الناس أعلم هم التعافي حلةمر في األشخاص إن أفضل، ةبصور المصير وتقرير المجتمع داخل متطور 

.المطلوبة والنتائج الخاصة أهدافهم 

 التعافي حلةمر في للشخص يمكن- الثقافية دالفر تفضيالت عن تنعكس القوة عىل وقائمة نةومر سريعة، خدمات .8 

ومسؤولة وموثوقة ةمتوفر وتكون إليها الوصول يمكن نة،ومر ومناسبة سريعة خدمات عىل الحصول واستحقاق توقع 


ويعمل .وصموده قوته مصدر هو التعافي حلةمر في الشخص ويكون .الثقافية والقيم افاألعر تجاه وحساسة 

ثبتةُالم القوة نقاط لتحسين الخدمة وتقديم واستكشاف تحديد عىل والميسرين الدعم وسائل يمثلون الذين األشخاص


.الحياة في أفضل وفعالية استقاللية لتكوين كأدوات دالفر لدى 

9.  ةبصور دهرويز باألمل الشعور عىل ةبالقدر الشفاء حلةمر في الشخص يتمتع- الشفاء حلةر في األساس هو األمل
 البيئة ويخلق الحياة تجربة باإلمكانات المليء المستقبل يدعم األمل، خالل من .األمل تعزز التي الروابط داخل أفضل
 غير وإمكانات بطاقة يتمتع الشفاء حلةمر في فالشخص .المعتادة وغير المتوقعة غير اإليجابية النتائج لتحقيق المناسبة
 .محدودة

طبي فريق بناء 

في لمساعدتك "فريق" بإعداد ستقوم ،Mercy Care ACC-RBHA خالل من الخدمات عىل للحصولًمؤهال تصبح أن بعد
 وبشكل .الطبية الفرق هذه نسمي .السلوكية الصحة خدمات عىل والحصول السلوكية بالصحة المتعلقة احتياجاتك تحديد
 Mercy Care لـ يمكن .السلوكية الصحة عيادة اختيار يمكنك .البالغين معالجة فريق أو ةواألسر الطفل فريق أكثر، محدد

ACC-RBHA الصحة خدمات فيه تتلقى الذي المكان هي العيادة .فيه تعيش الذي المكان عىلًبناء لك عيادة تعيين اًأيض

 .الخارجيين للمرضى األولية العقلية

.جسدية صحية عايةر اًأيض العيادات بعض تقدم

 أهدافك تحقيق عىل معك الفريق يعمل ثم ومن .الطبي فريقك في تريده من تحديد عىل ستساعد األول، موعدك في
 .معك يعملون الذين السلوكية الصحة اختصاصيي عىل الفريق أعضاء سيعتمد .الخدمات وتخطيط المستمر بالتقييم ويقوم

 .فريقك ضمن من يكون أن تريد من مع كذلك وسيعملون

www.MercyCareAZ.org 
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 الكثير في .المجتمع من آخرين داعمين وأشخاص دين، ورجال واألصدقاء، واألوصياء، ة،األسر ادأفر الفرق تتضمن أن يمكن
 .التقييم عملية إلكمال فريقك من أعضاء مع ستعمل .األول الموعد في التقييم يكتمل ال األحيان من

 العالج خطة تتضمن أن يجب .عايةالر أفضل عىل تحصل كي ارباستمر والحاجات التقدم اجعةمر ولفريقك لك سيسمح
الدعم، وخدمات المأوى، مثل إليها، تحتاج التي الخدمات جميع ، )ISP( ديةالفر الخدمة خطة اًأيض تسمى والتي بك، الخاصة

.الحتياجاتك اًوفقًا،سنوي األقل عىل واحدة رةم الخطة تحديث الفريق عىل يجب .والنقل ة،واالستشار

ة واألسرالطفل فريق 
 عن ممثل عائلتها،\وعائلته طفل األقل عىل ويتضمن .األشخاص من محددة مجموعة هو )CFT( ةواألسر الطفل فريق
 .ةواألسر الطفل قبل من كةللمشار ودعوتهم تحديدهم يتم الذين الطفل حياة في مهمين ادأفر وأي السلوكية، الصحة

 عايةر مقدمي أو ة،األسر دعم في كاءشر أو أصدقاء، أو الممتدة، العائلة أعضاء أو أساتذة، المثال، سبيل عىل يتضمن، قد
الطفل سالمة ةإدار مثل األخرى الخدمات أنظمة من ممثلين اًأيض يشمل أن يمكن .دينية انتماءات عن ممثلين أو صحية،

 )DDD(. التنموية اإلعاقات قسم أو Arizona (DCS) والية في

 الخدمات توفير في ةاألسر وحاجات للطفل، الموضوعة األهداف بواسطة الفريق أعضاء اكاشتر قوة ومدى حجم تحديد يتم
 ته،مغادر أو الفريق إىل االنضمام لألشخاص يمكن .فعالة خدمات خطة لتطوير الضرورية دالموار إىل باإلضافة للطفل،
 .عايةر أفضل عىل الطفل حصول من للتأكد الحاجة، حسب

بالبالغين العناية فريق 
عبر الخدمات وتقديم الخدمات وتخطيط الشخص تقييم في نشطة ةبصور طينومنخر اًمع يعملون اداألفر من مجموعة
 .التعافي نحو الموجهين للبالغين السلوكية الصحة وأنظمة لخدمات التسعة التوجيهية المبادئ اتباع

 .السلوكية الصحة عن مؤهل وممثل (تعيينهم تم إذا) والمحامين (وجد إن) وصيه الشخص، من األقل عىل الفريق يتألف
 اجتماعية خدمات مقدمي أو عقلية أو جسدية صحة أطباء المسجل؛ الشخص ةأسر من أعضاء الفريق يتضمن قد كما
يحددهم آخرين اًادأفر أو الشخص باحتياجات صلة ذوي اختصاصيين أو الشخص تخدم أخرى وكاالت أو ممثلين أو

 .المسجل الشخص

 تحقيق عىل ويساعدك وجه أفضل عىل احتياجاتك يدعم فريق إنشاء يمكنك .ذلك في غبتر كنت إذا فريقك تغيير يمكنك
 .حددتها التي األهداف

والفريق عائلتك، مع بك الخاصة المعلومات كة مشار
عايةالر متخصصي مع كتهالمشار مهمة معلومات لديهم يكون ما اًغالب .عايتكر في اًمهمًادور وعائلتك أصدقاؤك يلعب

 المقربين األشخاص مع التشاور الخدمات مقدمي عىل يجب .والعائلة األصدقاء اءآر العالج فريق يشجع أن يجب .الصحية
 .ذلك أمكن كلما

 يلي ما في .صحتك حول المعلومات كةلمشار الوصي من أو منك إذن إىل الخدمات مقدمو يحتاج الحاالت، معظم في
 :الصحية عايةالر خصوصية حول المهمة الحقائق بعض
 عىل التوقيع العقلية أو البدنية الصحة خدمات يتلقون الذين األشخاص من اليالفيدر الخصوصية قانون يتطلب 	•

 بهم الخاص العالج فريق مع معينون أشخاص يتشاور أن يريدون كانوا إذا )ROI( معلومات عن اإلفصاح نموذج
 )HIPAA(. والمساءلة النقل لقابلية الصحي التأمين قانون هو القانون هذا .منه معلومات ويتلقوا

• ّ .الصحية المعلومات كةلمشار عموق ROI نموذج إىل خدمة مقدم كل يحتاج
 ROI نماذج السلوكية الصحة نظام في الخارجية العيادات ومرضى الداخليين للمرضى عايةالر مقدمي لدى يتوفر •

توقيعه يمكنك نموذج اًأيض Mercy Care ACC-RBHA لدى .عليها للتوقيع عليهم األوصياء أو ألعضائهم متاحة

االتصال طريق عن المعلومات من مزيد عىل الحصول مكنكي .عائلتك أو أصدقائك إىل بالتحدث لنا للسماح ُ

 )TTY 711(.1‑800‑564‑5465 أو 602‑586‑1841 قمالر عىل األعضاء بخدمات
 توقيع فعليك عائلتك، أو أصدقائك مع الصحية المعلومات كةبمشار بك الخاص العالج فريق يقوم أن تريد كنت إذا •

 .معه تتعامل خدمة مقدم لكل المعلومات عن اإلفصاح نموذج

www.MercyCareAZ.org 
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(MSIC) التخصصات متعددة تخصصية عيادة

 ذوي من لألطفال الصحية عايةالر متطلبات لتوفير التخصصات متعددة تخصصية عيادات مع Mercy Care تعاقدت
 في واألولية المتخصصة عايةالر توفير خالل من( CRS )األطفال تأهيل خدمات نامجبر في لينالمسج الخاصة االحتياجات
 والسمع، والنطق، والوظيفي، الطبيعي والعالج ة،األسر طب: يلي ما المتاحة التخصصات مجموعة تشمل. واحد موقع
.واألعصاب العظام احةوجر التجميلية، احةوالجر

ّ

التخصصات مجالالعيادة اسم

 District Medical عيادة
 Group )DMG( Clinic

 3141 N. 3rd Ave.
 Phoenix, AZ 85013

  602-914-1520
 1-855-598-1871 

 اضوأمر ة،والحنجر واألذن واألنف الصماء، والغدد القلب، اضوأمر السمع، 
 الكىل، اضوأمر السينية، واألشعة والمختبر اثة،الور وعلم الهضمي، الجهاز
 والعالج الوظيفي، والعالج والتغذية، األعصاب، احةوجر األعصاب، وطب
 األطفال وطب العظام، احةوجر العيون، وطب النطق، عيوب وعالج الطبيعي،

(PCP)، النفسي، والطب النفس، وعلم التجميل، احةوجر األطفال، احةوجر 
البولية المسالك احةوجر والجنف، م،الروماتيز اضوأمر

 Children’s Clinics for 
Rehabilitative Services( عيادات 

(التأهيلية للخدمات األطفال
Square & Compass Building

 2600 N. Wyatt Dr.
 Tucson, AZ 85712

  520-324-5437
 1-800-231-8261

 وتقويم األسنان وطب القلب، اضوأمر النفس، علم/السلوك وتحليل التخدير،
 ة،والحنجر واألذن واألنف الصماء، والغدد التنموي، األطفال وطب األسنان،
 وطب الكىل، اضوأمر الدم، اضوأمر اثة،الور وعلم الهضمي، الجهاز اضوأمر

 والبصريات، العيون، وطب العظام، احةوجر األعصاب، احةوجر األعصاب،
 لألطفال، التلطيفية عايةوالر لألطفال، الجلدية اضوأمر ،(PCP )األطفال وطب
 ئة،الر اضوأمر التجميلية، احةوالجر الطبيعي، والطب األطفال، احةوجر
البولية والمسالك م،الروماتيز اضوأمر

 Yuma Regional Medical Center
( الطبيYuma Regional كزمر) 

 Children’s Rehabilitative Services
(التأهيلية األطفال خدمات)

Tuscany Medical Plaza
2851 S. Avenue B

Building 25 #2504
Yuma, AZ 85364

928-336-2777
1-800-837-7309

 والقحف الشاملة، والتقييمات القلب، اضوأمر السلوكية، والصحة السمع،
 الصماء، والغدد ة،والحنجر واألنف واألذن ،(والحنك المشقوقة الشفة )الوجهي
 وطب والتغذية، األعصاب، وطب الكىل، اضوأمر الهضمي، الجهاز اضوأمر
 عيوب وعالج النفسي، والطب الطبيعي، والعالج العظام، احةوجر العيون،
كةالمتحر اسيالكر وخدمات البولية، والمسالك النطق،

 Flagstaff Medical Center
( الطبيFlagstaff  كزمر)

 Children’s Health Center
(األطفال صحة كزمر)

1200 N. Beaver St.
Flagstaff, AZ 86001

 928-773-2054
 1-800-232-1018

 الهضمي الجهاز اضوأمر األطفال، لدى الصماء والغدد ،(PCP )األطفال طب
 الطبيعي، والعالج األطفال، عظام احةوجر لألطفال، الكىل اضوأمر لألطفال،
كةالمتحر اسيالكر/والمقاعد لألطفال، البولية المسالك احةوجر النطق، وعالج

(CRS)  األطفال تأهيل إعادة خدمات ايامز حول بالمزيد كإلخبار عايةالر ةإدار فريق أعضاء أحد من حيبيةتر مكالمة ستتلقى
 متعددة التخصصية بالعيادة االتصال طريق عن المواعيد إلغاء أو جدولة يمكنك. األول RSC موعد تحديد في ومساعدتك
.(MSIC) التخصصات
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(CRS) أطفالنا تأهيل إعادة خدمات ألعضاء معلومات

 خدمات نامجالبر هذا يوفر. 1929 عام منذ لألطفال خاصة صحية عايةر خدمات لألطفال التأهيل إعادة خدمات نامجبر يقدم
 من شبكة إىل الوصول لألعضاء متاح. المعوقة أو منةالمز الحاالت بعض من يعانون الذين ادلألفر والدعم الصحية عايةالر

 في أو عيادة في والخدمات عايةالر عىل الحصول لألعضاء يمكن. األماكن العديد في الوالية مستوى عىل الخدمات مقدمي
 منطقة إىل الخدمة مقدم يسافر الميدانية، العيادة في. بعد عن التطبيب خالل من أو الميدانية كالعيادة العيادة يشبه مكان
ُ التطبيب معدات استخدام اأيًض عايةالر لمقدمي يمكن. الخدمات لتقديم الوالية من محددة  عن عايةالر لتوفير عدب عن
 من بالقرب أو العيادات في لألعضاء التشخيص وخدمات اتوالمختبر الصيدليات تتوفر. الريفية للمناطق الفيديو طريق

. مجتمعاتهم

؟(CRS) األطفال تأهيل إعادة خدمات هي ما
. مؤهلة صحية ظروف لديهم الذينAHCCCS  أعضاء بعض عىل ُطلقت تسمية هي(CRS )األطفال تأهيل إعادة خدمات
 أعضاء غير عليها يحصل التي المشمولة AHCCCS خدمات نفس عىل الحصول CRS تصنيف عىل الحاصلين لألعضاء يمكن

CRS AHCCCS، متعددة التخصصية العيادات تسمى التي العيادات في أو المجتمع، في عايةالر عىل الحصول ويمكنهم 
.  التخصصات (MSIC)امع المتخصصين الخدمات مقدمي من العديد التخصصات متعددة التخصصية العيادات تجمع 

 احتياجات تلبية من للتأكد أوثق ومتابعة عايةر تنسيق في CRS المصنف العضو الصحية خطتك ستساعد. واحد مكان في
.الخاصة الصحية عايةالر

 

ً

ً

. AHCCCS(DMS) أعضاء خدمات قسم قبل من CRS تصنيف عىل الحصول أهلية حددتُ

؟CRS لتصنيف مؤهال يكون من
:يكونون عندما CRS تصنيف للحصول مؤهلين AHCCCS أعضاء يكون قد

، 21عمر من أقل•
.CRS قبل من مؤهلة طبية حالة ولديه• 

:الطبية الحالة تكون أن يجب
فعال؛ عالج تتطلب•

•ِ R9-22-1301-1305. في المحدد النحو عىل المعايير لتلبية AHCCCS DMS بلق من اكتشافها ويتم

 بطلب للتقدم. الصحية الخطة ممثل أو الطبيب أو ةاألسر ادأفر أحد ذلك في بما ،CRS طلب ملء شخص ألي يمكن
:الفاكس أو البريد عبر CRS تصنيف عىل للحصول

مكتمل؛ CRS خدمات طلب•

•ً

ً

ً .فعاال اعالج تتطلب والتي CRS عىل للحصول مؤهلة حالة لديه الطلب مقدم أن تدعم طبية ووثائق

.CRS لحالة عايةوالر والسلوكية الجسدية الصحة لخدمات مةالالز الطبية عايةالر Mercy Care ACC-RBHA ستوفر

؟(CRS )األطفال تأهيل إعادة خدمات عىل للحصول مؤهال يكون من
: عليك يجب ،CRS خدمات عىل للحصول مؤهال تكون لكي

 
 
 
 
 
 

ً

 CRS لـ مؤهل تشخيص عىل الحصول•
•ً ً ً ً  مؤهال امقيم أو اأمريكي امواطن تكون أن
 Arizona والية في تعيش•
•ً AHCCCS  في مسجال تكون أن
•ً  األولي، التسجيل وقت اعام 21 من أقل كعمر يكون أن
 التخصصات متعدد طبيب خدمات وتتطلب•
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؟(CRS )األطفال تأهيل إعادة خدمات تشخيص لديك كان إذا يحدث ماذا
التابعة CRSفي التسجيل وحدة إىل إحالة ويرسل مةالالز الطبية السجالت عىل Mercy Care لـ التابع CRSمنسق سيحصل*

. AHCCCS لـ
ال المثال سبيل عىل ذلك في بما. عايتكر كل Mercy Care وستقدم CRS تصنيف لديك فسيكون ،CRS في تسجيلك تم إذا* 

:الحصر
الحالة ةإدار• 

األولية عايةالر خدمات•

السلوكية الصحة خدمات•

المتخصصة ليةالمنز الصحية الخدمات•

(DME )ةالمعمر الطبية المعدات خدمات•

CRS عايةر فريق
الصحية عايةالر احتياجات عىل فريقك في سيكون من تحديد يعتمد. لك عايةالر لتقديم الفريق نهج CRS نامجبر يستخدم

مقدمو يكون أن يمكن. وخدماتك عايتكر حول معهم التحدث من تتمكن حتى فريقك في هم من عىل فتعر. بك الخاصة

:فريقك في الخدمات

:احونجر 

والصدر الدموية واألوعية القلب احوجر– 

العامين األطفال احوجر–

(ENT )ةوالحنجر واألنف األذن احوجر–
األعصاب احوجر–

العيون احوجر–

(والبتر والجنف، واليد، عامة، )العظام احوجر–
التجميل احوجر–

:الطبيون األخصائيون
 



القلب أطباء–

األعصاب أطباء–

مالروماتيز أطباء–

العامين األطفال أطباء–

اثةالور علم أطباء–
البولية المسالك أطباء–

األولية الخدمات مقدمو–

:والخدمات السلوكية الصحة عايةر خدمات مقدمو
 



النفسيين األطباء–

النفس علماء–

السكنية عايةالر افقمر–

اناألقر دعم–
ماتاألز أوقات خدمات–

الداخليين المرضى خدمات–

(والمجموعات والعائالت، واألزواج، اد،لألفر )ةاالستشار–
ةواألسر الطفل فريق–

السلوكية الصحة يوم نامجبر–

المجتمعية النفسية الصحة اكزمر–

(الدوائي والعالج ة،واالستشار التقييم، )اتالمخدر تعاطي–
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األسنان  عايةر  مقدمو :

 األسنان  أطباء 	– 

 األسنان  تقويم 	– 

 األسنان  صحة  أخصائيو 	– 

 

 

 

 

 

 

 

  دعوة  كيفية  فةلمعر  المتخصصة  العيادة  ممرضة  إىل  تحدث .ذلك  في  غبتر  إذا  فريقك  إىل  لالنضمام  اآلخرين  دعوة  يمكنك
 .فريقك  في  ليكون  ما  شخص

ً ا؟عام  21 سن  بعد   CRS في  البقاء  يمكنني  هل 
 .عايتكور  خدماتك  مقدمو  يتغير  لن  ذلك،  ومع 21.  الـ  ميالدهم  عيد  شهر  في  CRS  تصنيف  المسجلين  CRS  أعضاء  سيفقد
  ايامز  حول  أسئلة  أي  لديك  كانت  إذا .الصحية  عايتكر  احتياجات  لجميع  بك  الخاصة  AHCCCS  خطة  هي  Mercy Care  ستظل

CRS  أو 1841-586-602  قمالر  عىل  األعضاء  بخدمات  االتصال  يمكنك  خدماتها،  أو    )TTY 711(    1-800-564-5465 .


 

 األعضاء  مجالس 

  ة،أسر  ادوأفر  وشباب،  ان،وأقر  مهتمين،  أعضاء  عن  نبحث !مفتوح  التوظيف  باب  ؟Mercy Care  لجان  لدى  العمل  تريد  هل
 توجيه  في  امهم ادور  اللجان  أعضاء  جميع  يلعب .المختلفة  اللجان  من  العديد  بين  من  االختيار  يمكنك .مجتمعيين  كاءوشر
 .ألعضائنا  الخدمات  لتحسين  وسائل  إىل  التوصل  في  ستساعدنا .عايةللر  تقديمنا  وكيفية  للمجتمع  خدمتنا  تقديم  كيفية

ًً

 
 الحوكمة  لجنة 
 .للمجلس  اتيجياالستر  التوجه  تنفيذ  عىل  تعمل .العقد  أداء  لتقييم  األخرى  اللجان  جميع  اءآر  تتلقى
 

 األعضاء  دعم  لجنة 
  الخدمات  إىل  الوصول  إمكانية  لمناقشة  لجنة  هذه .السلوكية  أو/و  الجسدية  الصحة  خدمات  تلقي  في  العضو  كصوت  تعمل
 .العضو  نظر  وجهة  من  نامجالبر  احتياجات  وتقييم

 
 الثقافية  الكفاءة (/ )CLASواللغوية  الثقافية  الناحية  من  المناسبة  الخدمات 

 .للخطر  المعرضين  للسكان  الخدمات  وصول  إمكانية  لتعزيز  الوصول  اتيجياتاستر  تحدد  CLAS. معايير  تلبية  من  تتأكد
 

 الشباب  قيادة  مجلس 
 .التوعية  وفرص  عايةالر  شؤون  حول  للتحدث  متنوعة  خلفيات  من  الشباب  يجمع
 

 القربى  ذوي  عاية ور بالتبني  عاية والر التربوية  عاية الر عمل  مجموعة 
  الجماعية  والمنازل  العائلية  اباتالقر  نظم/المتبنية/الحاضنة  لألسر  االتصال  وطرق  االحتياجات  حول  اتوخبر  إرشادات  توفر
  تبنيهم  تم  الذين  أو/و  األطفال  عايةر  في  كينالمشار  لألطفال  السلوكية  الصحية  الخدمات  لتوفير

 
اإللكتروني  البريد  عىل  التواصل  رجىفي  ،Mercy Care  مجلس  أو  لجنة  إىل  باالنضمام  امهتم  كنت  إذا

OIFATeam@MercyCareAZ.org. مكتب  اسلةمر  كذلك  يمكنك  OIFA  لخطة  التابع  Mercy Care  العنوان  عىل: 

 Mercy Care Committees 
Attn: OIFA 

 4500 E. Cotton Center Blvd. 
 Phoenix, AZ 85040 

ًُ
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مهمة تمامعلو 

فض والر الموافقة  عملية  :المسبقة التصريحات 

  عىل  الحصول  عليك  يتعين  ال .إليها  تحتاج  التي  الخدمات  بشأن  اتارالقر  التخاذ  الطبي  فريقك  أو  الخدمة  مقدم  مع  ستعمل
 .خاصة  خدمات  تتطلب  حالتك  أن  طبيبك  يقرر  قد  الحاالت،  بعض  في .ئةطار  طبية  لحالة  مةالالز  الطوارئ  لخدمات  الموافقة

 قد .إليها  تحتاج  التي  عايةالر  عىل  حصولك  من  التأكد  من  نتمكن  حتى  امسبق  الحاالت  هذه  فةمعر  في  Mercy Care  غبتر
  هناك  تكون  قد ".المسبق  التصريح" باسم  فيعر  ما  وهو  تنفيذها،  قبل  Mercy Care  من  موافقة  الخدمات  هذه  تتطلب
  مقدم  ةلزيار .لكمنز  من  معقولة  مسافة  عىل  أو  حالتك  عالج  يستطيع  خدمة  مقدم  Mercy Care  لدى  فيها  يتوفر  ال  أوقات
 .معتمد  مسبق  تصريح  إىل  ستحتاج  ،Mercy Care  شبكة  خارج  من  خدمة

ً

•
 :يلي  ما  األمثلة  بعض  تتضمن .عليها  الحصول  قبل  موافقة  إىل  تحتاج  الخدمات  بعض
 ئةالطار  غير  للحاالت  مستشفى  دخول•

 الداخليين  للمرضى  السلوكية  الصحة  فقمر•• 
 السلوكية  للصحة  اإلقامة  فقمر•• 
(HCTC ) ليةالمنز  عايةالر  عمالء  إىل  ليةالمنز  عايةالر  عىل  التدريب•• 
 الشبكة  خارج  ئةالطار  غير  الطلبات•• 
 البدنية  الصحة  خدمات  بعض•• 

                   
             

                 
         

    

 المسبق التصريح فريق خالل من الخدمات هذه عىل الموافقة بك الخاص الطبي الفريق أو الخدمة مقدم يطلب أن يجب
 الباب بموجب مغطاة خدمة أنهت أو خفضت أو Mercy Care ACC-RBHA فضتر إذا Mercy Care ACC-RBHA. لـ التابع

استئناف تقديم عملية نصف نحن .استئناف تقديم في الحق ولديكًاإشعار فستتلقى بك، الخاصة الخدمة خطة في 19/21

 AHCCCS". في المؤهلين لألعضاء ،19/21 الباب في االستئناف" المسمى القسم في

 الحصول  بك  الخاص  الطبي  الفريق  أو  الخدمة  مقدم  يريد  خدمة  فضير  أن  حالتك  عالج  عىل  بالمدر  للطبيب  فقط  يحق
 .عليها  موافقة  عىل

ّ

 .معينة  خدمات  عىل  للموافقة  طلبه  إرسال  إىل  بك  الخاص  الخدمة  مقدم  يحتاج .األعضاء  لكافة  متاحة  الخدمات  جميع  ليست
  5598‑796‑866‑ 1  قمالر  عىل  الخدمة  مقدم  عالقات  بقسم  االتصال  فيمكنهم  بذلك،  القيام  كيفية  من  متأكدين  يكونوا  لم  إذا

 .المساعدة  عىل  للحصول

  فستتلقى  بك،  الخاصة  الخدمة  خطة  في  المضمنة   19/21 المادة  بموجب  مغطاة  خدمة  إنهاء  أو  تخفيض  أو  ضرف  تم  إذا
 الباب  في  االستئناف" المسمى  القسم  في  االستئناف  تقديم  عملية  وصف  تم .استئناف  تقديم  في  الحق  ولديك اإشعار

 AHCCCS".  في  المؤهلين  لألعضاء  19/21
ً

طلبك؟ بشأن نا ارقرنتخذ كيف 
 غبتر  كنت  إذا.www.MercyCareAZ.org   الويب  عىل  موقعنا  عىل  امسبق  اتصريح  تتطلب  التي  بالخدمات  قائمة  منقد
  بقائمة  تزويدك  يمكنهم .األعضاء  بخدمات  فاتصل  ات،ارالقر  هذه  اتخاذ  كيفية  حول  المعلومات  من  مزيد  عىل  الحصول  في

 .اتناارقر  نتخذ  كيف  فةلمعر  القائمة  هذه  اجعةمر  في  الحق  لديك .اتارالقر  هذه  التخاذ  Mercy Care  تستخدمها  التي  المعايير

ًًّ

  19/21الباب  بموجب  المؤهلون  األشخاص 

 الفريق  أو  الخدمة  مقدم  طلبها  التي  الخدمات  عىل  يوافقوا  لم  إذا  كيخبر  اخطي اإشعار    Mercy Care ACC-RBHAلك  سترسل
  هذا  فستتلقى  طلبك،  ضرف  تم  إذا .بذلك  الطبي  الفريق  أو  الخدمة  مقدم  فسنخبر  الطلب،  عىل  الموافقة  تمت  إذا .الطبي
.المعجل  التصريح  طلب  استالم  بعد  ساعة  72  يتجاوز  ال  موعد  وفي  العادي  التصريح  لطلب  اتقويمي  ايوم   14 خالل  اإلشعار
 .لديك  السلوكية  الصحة  احتياجات  بسبب  مبكر  وقت  في  ارقر  اتخاذ  ينبغي  أنه  يعني  معجل

ًً

ًً

www.MercyCareAZ.org 
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 بشأن  ارقر  التخاذ  الوقت  من  المزيد  طلب  الطبي  فريقك  أو  الخدمة  مقدم  أو  Mercy Care ACC-RBHA  أو  أنت  يمكنك
 كسيخبر .منيالز  لإلطار  التمديد  إشعار  يسمى  اخطي اإشعار  فستتلقى  الوقت،  من  مزيد  طلب  حالة  في .بك  الخاص  التصريح
.الطلب  اجعةلمر  بك  الخاص  الخدمة  مقدم  من  إليها  نحتاج  التي  المعلومات  هي  وما  أطول  اوقت  سيستغرق  لماذا  اإلشعار  هذا
 لعملية  ايوم  28  حتى  ارالقر  اتخاذ  يستغرق  قد  أنه  ذلك  يعني .اتقويمي  ايوم  14  إىل  تصل  لمدة  منيالز  اإلطار  تمديد  يمكن

.المعجلة  التصريح  لعملية  أكثر  أو  ايوم  17  عن  يزيد  وال  العادية  التصريح

ً

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ً

ً

ًًً

ً

أعضاء بخدمات االتصال خالل من Mercy Care ACC-RBHA لدى شكوى تقديم يمكنك التمديد، عىل موافق غير كنت إذا

Mercy Care ACC-RBHAأو   1841‑586‑  602قمالر عىل )TTY 711( 1  ‑800‑564‑5465  .تتخذ لم إذا Mercy Care ACC-RBHA 
التصريح اعتبار فسيتم التمديدات، ذلك في بما الوقت، من به المسموح األقصى الحد خالل المطلوبة الخدمات بشأنًاارقر

.منيالز اإلطار انتهاء تاريخ في اًفوضمر

ًاإشعار فستتلقى تخفيضها، أو تعليقها أو إنهاؤها أو السلوكية الصحة خدمات ضرف Mercy Care ACC-RBHA قررت إذا

 :يلي بما كيخبر خطي مستند هو السلبية اياالمز تحديد إشعار إن .لذلك السلبية اياالمز بتحديد
إنهائها  أو  تعليقها  أو  تخفيضها  أو  فضهار  سيتم  التي (الخدمات) الخدمة  هي  ما•

إنهاؤها  أو  تعليقها  أو  تخفيضها  أو (الخدمات) الخدمة  ضرف  سبب•

ارللقر  القانوني  األساس•

إنهاؤها  أو  تعليقها  أو (الخدمات) الخدمة  تخفيض  لبدء  الفعلي  التاريخ•

استئناف  طلب  تقديم  في  حقك  عن•

استئناف  تقديم  في  حقك  ممارسة  كيفية•

استئناف  طلب  متقد  إذا  معجل  ارقر  طلب  يمكنك  وكيف  متى•

االستئناف  عملية  خالل  خدماتك  استكمال  طلب  كيفية•

القانونية  المساعدة  دبموار  قائمة•

ّ

اياالمز بتحديدًاإشعار فستتلقى ا،ًحالي تتلقاها التي الخدمات تنهي أو تعلق أو تخفض Mercy Care ACC-RBHA كانت إذا

 .السريان تاريخ من تقويمية أيام 10 قبل السلبية

 :أيام 10 لمدة السلبية اياالمز تحديد إشعار متطلبات استثناءات
 طلب  ضرف  بسبب  بها  المصرح  األصلية  ةالفتر  نهاية  قبل  الداخليين  للمرضى  ئةالطار  غير  الخدمات  إنهاء  تم  إذا•• 

 السلبية  ايابالمز  إشعار  إرسال  فسيتم  اإلقامة،  اراستمر
.يومين  خالل  اتحديد

 طلب  ضرف  بسبب  بها  المصرح  األصلية  ةالفتر  نهاية  في  الداخليين  للمرضى  ئةالطار  غير  الخدمات  إنهاء  تم  إذا•• 
 .الخدمة  من  مشمول  يوم  آخر  في  السلبية  اياالمز  بتحديد  إشعار  إرسال  فسيتم  اإلقامة،  اراستمر

للخدمات  تحتاج  تعد  لم  أنك  اخطي  بك  الخاص  الخدمة  مقدم  أخبرت•• 

مكانك  فيعر  ال  عايةالر  ومقدم  بك  الخاص  البريد  إرجاع  تم•• 

للخدمات  مؤهل  غير  يجعلك  فقمر  تدخل•• 

 Arizona  خارج    Medicaidخدمات  عىل  وتحصل  تنتقل•• 
.بك  الخاصة  السلوكية  الصحة  عايةر  مستوى  في اتغيير  طبيبك  يصف•• 

ً

ً

ً

 واالستئناف،  التظلم  عملية  حول  أخرى  اتإشعار  عىل  تحصل  قد  عليها،  تحصل  التي  السلوكية  الصحة  خدمات  عىل بناء
 .به  مسموح  غير  التمييز  أن  وحقيقة  القانونية  حقوقك  وحول
ً

ُ  TTY 711( 1‑800‑564‑5465(  أو1841‑586‑ 602 قمالر عىل   Mercy Care ACC-RBHA أعضاء بخدمات االتصال مكنكي

 .بك الخاصة اإلخطار وحقوق التصريح ارقر عن للسؤال

 يمكنك  فهمها،  يمكنك  بلغة  ارالقر  اتخاذ  تم  ولماذا  اتخاذه  تم  الذي  وما  طلبته،  بما  السلبية  اياالمز  تحديد  إشعار  كيخبر  لم  إذا
TTY 711(   1‑800‑564‑5465(  أو 1841‑ 586-602قمالر  عىل    Mercy Care ACC-RBHAأعضاء  بخدمات  االتصال  إشعار  يتوفر.    
 .ذلك  إىل  احتجت  إذا  أخرى  وتنسيقات  بلغات  السلبية  اياالمز  تحديد
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 اإشعار    Mercy Care ACC-RBHAتصدر  فسوف  تعديل،  إىل  يحتاج  أو  صحيح  غير  السلبية  اياالمز  تحديد  إشعار  كان  إذا
 يصف  أو  كافية  معلومات  يمنحك  ال  السلبية  اياالمز  بتحديد  الخاص  الجديد  اإلشعار  كان  إذا .السلبية  اياالمز  بتحديد  اجديد

7000‑417‑ 602    قمالر  عىل  الطبية  AHCCCS  ةبإدار  االتصال  يمكنك  المشكلة،    Mercy Care ACC-RBHAتحل  ولم  مخاوفك
 عىل  إليهم  إلكتروني  بريد  إرسال  اأيض  يمكنك .شكواك  لتقديم  Maricopa( مقاطعة  خارج  من 8713‑654‑800‑  1  أو)

MedicalManagement@azahcccs.gov
  .

ً

ً

ً

السلوكية  الصحة  مجال  في  "الممارسات أفضل "

 .السلوكية  الصحة  عايةر  مجال  في "الممارسات  أفضل" ودعم  بإنشاء    AHCCCS و Mercy Care ACC-RBHAمن  كل  يقوم
 الممارسات  هذه  وتقييم  البحوث  عىل بناء  لك،  مفيدة  أنها  يتبين  التي  الخدمات  تقديم  عن  ةعبار  الفضىل  الممارسات

   AHCCCS  وموقعي  إىل  باالنتقال  هذه  الممارسات  أفضل  حول  المزيد  فةمعر  يمكنك .لألعضاء  مفيدة  أنها  أثبتت  حيث
Mercy Care ACC-RBHA .

ً

 :الموقع  عىل  نتاإلنتر  عبر  السريرية  الممارسة  وبروتوكوالت  إلرشادات  روابط  عىل  العثور  يمكنك
https://www.azahcccs.gov/plansproviders/guidesmanualspolicies/guidesandmanuals.html .

.  www.MercyCareAZ.orgعىل  والبالغين  األطفال  لعالج  سريرية  توجيهات  اأيض Mercy Care ACC-RBHA   موقع  يتضمن ً

  عىلMercy Care ACC-RBHA    أعضاء  بخدمات  االتصال  فيمكنك  البريد،  طريق  عن  المعلومات  هذه  تلقي  في  غبتر  كنت  إذا
  مواقع  إىل  الرجوع  يمكنك .منالز  مرور  مع  الفضىل  الممارسات  تتغير TTY 711( 1‑800‑564‑5465(. أو1841‑586‑ 602       قمالر

AHCCCS وMercy Care ACC-RBHA   بـ  االتصال  أو  التحديثات  عىل  للحصول   Mercy Care ACC-RBHA المعلومات  من  لمزيد. 

العالج  عىل  الموافقة  :الخدمات عىل  الحصول  كيفية 
  السلوكية  الصحة  خدمات  عىل  الحصول  دتأر  إذا .لك  المقدمة  السلوكية  الصحة  خدمات  ضرف  أو  قبول  في  الحق  لديك

  القانوني  وصيك  أو  أنت  تعطيك  حيث "العالج  عىل  موافقة" ةاستمار  عىل  التوقيع  القانوني  وصيك  عىل  أو  عليك  المقدمة،
 لـ  اأيض  اإلذن  تعطي  فإنك "العالج  عىل  الموافقة" ةاستمار  توقيعك  عند .السلوكية  الصحة  خدمات  عىل  بالحصول  اإلذن

AHCCCS  سجالتك  عىل  بالحصول. 
ً

  الخاص  الخدمة  مقدم  منك  يطلب  قد .منك  إذن  عىل  الحصول  بك  الخاص  الخدمة  مقدم  يحتاج  لك،  معينة  خدمات  لتقديم
  حتى  الخدمة  حول  معلومات  الخدمة  مقدم  سيعطيك .معينة  خدمة  عىل  للحصول  شفهي  إذن  إعطاء  أو  ةاالستمار  توقيع  بك

 .ال  أم  الخدمة  هذه  تريد  كنت  إذا  ما  تحديد  من  تتمكن

 أو  احيةجر  عملية  أو  المقترح  العالج  عىل  المريض  إطالع  المطلعة  الموافقة  تعني .لعةالمط  بالموافقة  سمىي  ما  هذا
  العملية  أو  التأثير  النفسانية  األدوية  أو  العالجية  احيةالجر  العملية  عن  بدائل  أو  تشخيصية،  عملية  أو  التأثير  نفسانية  أدوية

 احيةالجر  العملية  أو  المقترح  للعالج  قالموث  التصريح  عىل  والحصول  المحتملة،  والتعقيدات  تبطةالمر  والمخاطر  التشخيصية،
 .المريض  وكيل  أو  المريض  من  التشخيصية  العملية  أو  التأثير  النفسانية  األدوية  أو

ّ ُ

ّ

 .للعالج  أخرى  اتوخيار  الدواء  تناول  ومخاطر  فوائد  عن  الطبيب  كسيخبر .دواء  الطبيب  لك  يصف  أن  هو  ذلك  ومثال
  أي  لديك  كان  إذا  الطبيب  أخبر .العالج  تناول  دتأر  إذا  شفهي  إذن  إعطاء  أو  موافقة  ةاستمار  توقيع  الطبيب  منك  سيطلب
  ماذا  الطبيب  لك  سيشرح .تشاء  متى  موافقتك  سحب  في  الحق  لك .بها  زودك  قد  التي  المعلومات  تفهم  لم  إذا  أو  سؤال

 .موافقتك  سحب  اخترت  إذا  سيحدث
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اًأسبوعي أيام 7 ا،ًيومي ساعة 24 TTY/TDD( 711)5465-564-800-1 أو 1841-586-602 األعضاء خدمات 66 

http://www.MercyCareAZ.org
mailto:MedicalManagement@azahcccs.gov
https://www.azahcccs.gov/plansproviders/guidesmanualspolicies/guidesandmanuals.html
http://www.MercyCareAZ.org


             

الخدمات  مقدمي  بين  من  االختيار  حرية  عىل  قيود 


 

 

 


 
 
 

  الخدمة  مقدم  اختيار  في  الحرية  فلديك  سلوكية،  صحة  خدمة  مقدم  لك  تحدد Mercy Care ACC-RBHA   أن  من  غمالر  عىل
  تضطر  وقدMercy Care RBHA.   شبكة  خارج  من  خدمة  مقدم  يقدمها  التي  الخدمات  مقابل  الدفع  إىل  تضطر  قد .بك  الخاص
 :يلي  ما  بالتغطية  المشمولة  غير  الخدمات  أمثلة  تتضمن  قد .بالتغطية  المشمولة  غير  الخدمات  مقابل  الدفع  إىل

بك  الخاص  الخدمة  مقدم  عليها  يوافق  أو  يقدمها  لم  خدمة 1.

المتاحة  الخدمات  مصفوفة  في  مدرجة  غير  خدمة 2.

.Mercy Care من  موافقة  أو  إحالة  دون  الخدمات  مقدمي  شبكة  خارج  خدمة  مقدم  من  تلقيتها  خدمة3.   

الدفع  في  كة المشار مبالغ 

.   Medicaidدفعات  في  كةالمشار  من  معفى  أنت

ما؟  خدمة  ة فاتور بتسديد  مطالب  كنت  إذا  العمل  ما 

  خدمة  طلبت  إذا .بالتغطية  المشمولة  السلوكية  الصحة  خدمات  عىل  AHCCCS  في  المؤهلين  األشخاص  محاسبة  يمكن  ال
 مقابل  ةفاتور  تلقيت  إذا .ةالفاتور  دفع حينئذ  عليك  ة،الفاتور  دفع  عىل  بموجبه  توافق  اتصريح  ووقعت  بالتغطية  مشمولة  غير
 وتقديم  إليك  ةالفاتور  أرسل  الذي  عايةالر  بمقدم افور  االتصال  عليك  يجب  التغطية،  في  المشمولة  السلوكية  الصحة  خدمة
: Mercy Care ACC-RBHAفواتير  إرسال  عنوان

ًٍ

ً

Mercy Care ACC-RBHA 
4500 E. Cotton Center Blvd. 

Phoenix, AZ 85040 

الخدمات؟  عىل  محاسبتي  يمكن  هل 
  خدمات  عىل  الحصول  قبل  الدفع  اتخيار  حول  طبيبك  إىل  تحدث .بالتغطية  المشمولة  غير  الخدمات  عىل  محاسبتك  يمكن
 دفع  عىل  بموجبه  توافق اتصريح  ووقعت  بالتغطية  مشمولة  غير  خدمة  طلبت  إذا .بالتغطية  المشمولة  غير  الصحية  عايةالر

.ةالفاتور  دفع  عليك  اإذ  ة،الفاتور
ً

ً

ُ  بخدمات  االتصال  فيمكنك  بك،  الخاصة  الصحية  عايةالر  معلومات  الخدمة  مقدم  إعطاء  بعد  حتى  حاسبت  التز  ال  كنت  إذا
 .للمساعدة     5465‑564‑800‑ 1  )TTY 711( أو1841‑586‑  602قمالر  عىل   Mercy Care ACC-RBHA أعضاء

 .بنفسك  ةالفاتور  تدفع  ال

ً  دفعت  قد  بالفعل  كنت  إذا  AHCCCS. عىل  فيه  قدمت  الذي  التاريخ  إىل  تعود  بالتغطية  مشمولة  ايالمز المؤه  تكون  قد اأحيان
 ثم   Mercy Care ACC-RBHA محاسبة  الخدمة  مقدم  من أوال  تطلب  أن  عليك  يجب  الوقت،  هذا  خالل  الخدمات  مقابل
  إيصاالتك  إرسال  يمكنك .مساعدتكMercy Care ACC-RBHA    تستطيع  فربما  بذلك،  قيامه  عدم  حالة  في .لك  المبلغ  تسديد
  تستلم  أن  يجب .الخدمات  هذه  مقابل  دفعت  لماذا  فيها  تشرح  مفصلة  مالحظة  مع  األعضاء  خدمات  إىل  المدفوعة

 Mercy Care ACC-RBHA للخدمة  تلقيك  تاريخ  من  ايوم  150  خالل  اإليصاالت.

ً

ً

ً

  رد  يمكننا  ال  Mercy Care ACC-RBHA. إىل  انضمامك  بعد  األدوية  أو  بالتغطية  المشمولة  الخدمات  مقابل  تدفع  أال  يجب
 إذا  وقت  أي  في  1841‑586‑  602 أو  TTY 711( 1  ‑800‑564‑5465( قمالر  عىل  األعضاء  بخدمات  االتصال  مكنكي .لك  المبلغ
 .الفواتير  مشكالت  بشأن  مساعدة  إىل  بحاجة  كنت

ُ

)LIS( الدخل  لمنخفضي  المالية  اإلعانة  نامج بر

  الخاص  D  الجزء  ةميز  تكاليف  دفع  عىل  يساعد )LIS( الدخل  لمنخفضي  دعم  نامجبر)SSA(  االجتماعي  الضمان  ةإدار  لدى
 القسط  من  جزء  أو  كل  ،"اإلضافية  المساعدة" كذلك  سمىي  الذي  نامج،البر  هذا  ويدفعMedicare.   من  الموصوفة  باألدوية
  كةالمشتر  المدفوعات  يدفع  ال "اإلضافية  المساعدة" نامجبر  فإن  ذلك،  ومع .كالمشتر  والتأمين  السنوي،  والخصم  الشهري،
.   Medicareنامجبر  من  D  الجزء  ألدوية

ُ
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ً Medicareو AHCCCS   من  كل  في  المسج  كنت  إذا  ستتلقى ".فيةضاإ ةعدمسا" عىل  لللحصو  طلب  يمتقد  عليك  فليس  ،  
.طلب  يمتقد  عليك  ليسو "فيةضاإ ةعدمسا"  عىل  تحصل  كأن  كيخبر   Medicaid )CMS( و Medicare  اتدمخ  كزامر  من ًاارعإش

 تتضمن ".إضافية  مساعدة" عىل  الحصول  طلب  تقديم  عليك  ليس  ،  )MSP(لالدخار    Medicareنامجبر  في  اكمشتر  كنت  إذا
 :يلي  ما   MSP امجبر

 فقط )QMB( المؤهلMedicare    مستفيد ●
 فقط)SLMB(  المنخفض  الدخل  ذوMedicare    مستفيد ●
  )QI ‑1(المؤهل  دالفر ●
:  )QDWI(المؤهلين  والعاملين  اإلعاقة  ذوو  اداألفر ●

ً

 .طلب  تقديم  عليك  وليس "إضافية  مساعدة" عىل  تحصل  أنك  كإلخبار    CMSمن  اإشعار  كذلك  ستتلقى

  الفقر  خط  مستوى  من  %150  دون  دخلك  كان  إذا ".اإلضافية  المساعدة" عىل  الحصول  من  آخرون  أشخاص  يتمكن  قد
  مساعدة" عىل  للحصول  طلب  تقديم  عليك  ، )MCS( لالدخارMedicare    نامجبر  أو   AHCCCS لديك  وليس )FPL( اليالفيدر
 .واإلسبانية  اإلنجليزية  باللغتين  قيور  طلب )SSA( االجتماعي  الضمان  ةإدار  لدى .للتقديم  طرق  عدة  هناك ".إضافية
  االتصال  عبر  طلب  تقديم  يمكنك  كما. SA S االجتماعي  الضمان  ةإدار  إىل  بالبريد  وإرساله  قيالور  الطلب  ملء  يمكنك
 ةإدار  موقع  عىل  نتاإلنتر  عبر  طلب  تقديم  يمكنك اوأخيرTTY: 1‑800‑325‑0778( 1  ‑800‑772‑1213(.   قمالر  عىل

  في  مساعدة  إىل  بحاجة  كنت  إذا .لغة   14 بـ  ةمتوفر  نتاإلنتر  عىل  الطلبات. SSA: www.ssa.govاالجتماعي  الضمان
أو1841‑586‑ 602قمالرعىل Mercy Care ACC-RBHAبـ  االتصال  يمكنك  ،"اإلضافية  المساعدة" عىل  للحصول  التقدم

.)TTY 711( 1‑800‑564‑5465 

ً

آخر  صحي  تأمين  لديك  كان  إذا 
   Mercy Care ACC-RBHA لتزويد    1841‑586‑ 602   أو )TTY 711( 5465‑564‑800‑1  قمالر  عىل  األعضاء  بـخدمات  اتصل
 الصيدليات  إىل  لديك  الذي  اآلخر  بالتأمين  الخاصة  معلوماتك  قدم  ا،دائم .هاتفه  قمور  وعنوانه  األساسي  التأمين  موفر  باسم

  نفقات  دفع  يتمMercy Care ACC-RBHA.   من  الصحي  بالتأمين  الخاصة  معلوماتك  إىل  باإلضافة  والمستشفيات  واألطباء
.بها  الخاص  الجزء    Mercy Care ACC-RBHAستدفع  يدفعوا،  أن  بعد .اآلخر  الصحي  تأمينك  قبل  من أوال  الصحية  عايةالر

ً

ً

Medicare   الي الفيدر الصحي  التأمين  سوق  خالل  من  الصحي  والتأمين
  وهذا .بك  الخاص  الخدمة  مقدم  أو    Mercy Care ACC-RBHAإىل  ،AHCCCS  غير  لديك،  صحي  تأمين  أي  عن  اإلبالغ  عليك
  األشخاص  عىل .اليالفيدر  الصحي  التأمين  سوق  باستخدام  عليه  الحصول  تم  الذي  الصحي  والتأمين Medicare   يشمل
  مقابل Mercy Care ACC-RBHA   تدفع  أن  قبل  الصحي  التأمين  ذلك  ايامز  يستخدموا  أن  صحي  تأمين  لديهم  الذين

  تدفعها  المغطاة  الخدمة  كلفة  أن  حين  في  كي،تشار  مبلغ  بدفع    Mercy Care ACC-RBHAتقوم  األحيان،  بعض  في .الخدمات
  لـ  التابعين  الخدمات  مقدمي  شبكة  خارج  من  خدمات  عىل  حصلت  ولو  حتى  هذا  يحصل  قد .الصحي  تأمينك  كةشر

.Mercy Care ACC-RBHA 

  عىل  الخدمة  مقدم  إىل  أو Mercy Care ACC-RBHA   إىل  التغيير  هذا  عن  التبليغ  عليك  الصحي،  تأمينك  في  تغيير  أي  حصل  إذا
.TTY 711( 1‑800‑564‑5465(أو1841‑586‑ 602قمالر  عىل  األعضاء  بخدمات  االتصال  

 (دوجةالمز األهلية AHCCCS )و Medicareتغطية
     ،AHCCCSو Medicareمن  صحي  تأمين  لديك  كان  إذا .كذلك  AHCCCSو  الصحيMedicare    تأمين  لديهم  األشخاص  بعض
  لـ  تابعين  صحية  عايةر  مقدمي  من  الخدمات  بعض  عىل  تحصل  قد .الخدمة  مقدم  أوMercy Care ACC-RBHA    إبالغ  عليك

Medicare  ل  تابعين  عايةر  مقدمي  من  الخدمات  وبعض .Mercy Care ACC-RBHA  ـ

  كنت  إذا .الصحي   AHCCCS لتأمين  استخدامك  قبل  السلوكية  الصحة  خدمات  بعض  في   Medicare استخدام  إىل  تضطر  قد
 بـ  الخاصة  المخصومة  المبالغ  أو\و  واألقساط  كية،التشار  الدفعات  تكون  فقد  ، )MCS( لالدخار   Medicare نامجبر  في  اكمشتر

Medicare  تستطيع .بالتغطية  مشمولة Mercy Care ACC-RBHA   تغطيها  التي  الخدمات  فةمعر  في  مساعدتك  عايةالر  ومقدم  
 Medicare تأمين  يغطيها  التي  الخدمات  هي  وماAHCCCS    الصحي. 

ً

 مع  يعمل  ال  عايةر  موفر  من  خدمات  عىل  الحصول Medicare   في  كينالمشتر  األشخاص  غبير  قد اأحيان
.Mercy Care ACC-RBHA 

ً
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 عىل  للحصوا  رتتاخ  إذا.   Mercy Care ACC-RBHAشبكة  ارجخ  يةعار  ميمقد  من  اتدمخ  عىل  للحصوبا  سمىي ما  ذاه
 لقسطا  أو    Medicareبـ  اصخال  كيرلتشاا  لمبلغا  فعلد  ضطرت  قد  ،  Mercy Care ACC-RBHAشبكة  ارجخ مةخد  ممقد  من  اتدمخ
  قملرا  عىل    Mercy Care ACC-RBHAبـ  تصلا .فةصولموا ةاألدوي  أو  ئةرلطاا  اتدمخال  عىل  كذل  ينطبق  ال .ملمخصوا  لمبلغا  أو\و

 .لشبكةا  ارجخ  اتدمخال  ميمقد  ولح تمالمعلوا  من  يدمز  عىل  لللحصو   TTY 711(  1  ‑800‑564‑5465( أو1841‑586‑ 602

ُ

ُ

   AHCCCSفي  كينالمشتر  لألشخاص  D  الجزء    Medicareخالل  من  المتاحة  الموصوفة  األدوية  مقابل   AHCCCS تدفع  ال
  األدوية  خطة  خالل  من  الطبية  الوصفات  عىل  الحصول   Medicare نامجلبر  المؤهلين  األشخاص  عىل  يجب Medicare. و

Medicare )MA-PD(.   نامجلبر  التابعة  ةالمميز  الموصوفة  األدوية  خطة  أو  D )PDP( الجزء    Medicareنامجلبر  التابعة  الموصوفة
  في  مسجل  غير  ولكنك    Medicareلديك  كان  إذا .الجنيسة  واألدوية  التجاري  االسم  ذات  األدوية  مقابل  الخطط  هذه  ستدفع
Medicare    من   D الجزء  يغطيه  موصوف  دواء  أي  مقابل  AHCCCS  تدفع  فلن  ،D  الجزء    Medicareنامجلبر  التابعة  األدوية  خطة
 .بنفسك  الموصوفة  األدوية  مقابل  لدفع  تضطر  وقد

  تفضل  أو  )MEDICARE )TTY: 1‑877‑486‑2048‑800‑ 1  قمالر  عىل  االتصال  يمكنك  ،  التغيير  هذا  حول  أسئلة  لديك  كانت  إذا
عىل Mercy Care ACC-RBHAبـ  االتصال  يمكنك  خطة،  اختيار  في  المساعدة  إىل  احتجت  إذا.www.medicare.govةبزيار

.www.MercyCareAZ.orgةبزيار  تفضل  أوTTY 711(   1‑800‑564‑5465( أو1841‑586‑ 602قمالر

   Mercy Care تساعدك  أن  يمكن .الموصوفة  األدوية  بعض  مقابل   AHCCCS وMedicare    نامجبر  من   D الجزء  يدفع  ال  قد
 ACC-RBHA الجزء  يغطيها  ال  التي  الموصوفة  األدوية  عىل  الحصول  في D   نامجبر  من .Medicare  بـ  اتصل Mercy Care   
 ACC-RBHA أو1841‑586‑ 602قمالر  عىل   )TTY 711(  طلب  بشأن  مساعدة  عىل  الحصول  عن  للسؤال     5465‑564‑800‑1   

   D.الجزء    Medicareمن  الدواء

 ما  في .الوالية  وقانون  اليالفيدر  القانون  بها  يسمح  والتي  التكلفة  حيث  من  والفعالة  اطبي  الضرورية  األدوية    AHCCCSتغطي
  نامجبر  يغطيه  دواء  أي  مقابل  تدفع  ال    AHCCCSفإن  ،  Medicareنامجبر  من  والمستفيدين    AHCCCSعىل  بالحاصلين  يتعلق

Medicare  من  لمزيد .األدوية  هذه  مقابل (كيةالتشار  والدفعات  الخصومات،  التأمين،  في  كةالمشار) تكلفة  في  كتشار  وال  
.كيةالتشار  بالدفعات  الخاص  القسم  اءةقر  رجىي  ،AHCCCS  تغطيها  التي  لألدوية  كيةالتشار  الدفعات  حول  المعلومات

ً

ُ

األدوية  مقابل  الدفع  :دوجةالمز األهلية  ذوو  األعضاء 
  بدفع   Medicaid نامجبر  يقوم  ال  Medicare. نامجبر  من   D الجزء  خطط  تغطيها  التي  األدوية    Medicaidنامجبر  يغطي  ال

  تم  الذين  األشخاص  باستثناء    Medicareمن   D الجزء  ألدوية  التكلفة  كةمشار  أو  الخصومات  أو    Medicareمدفوعات
  نامجبر  من   D الجزء  بموجب  التغطية  من  استثنائها  يتم  التي  األدوية   AHCCCS تغطي  SMI. تصنيف  ضمن  ليكونوا  تعيينهم

Medicare  بموجب  للتغطية  مؤهل  غير  دواء  هو  المستثنى  الدواء .الطبية  الناحية  من  ضرورية  األدوية  هذه  عتبرت  عندما 
OTC(طبية  وصفة  إىل  تحتاج  ال  التي  األدوية  بعض    AHCCCSتغطي  قد  Medicare. نامجبر  من   D الجزء   قائمة  اجعر  ، ) 

Mercy Care ACC-RBHA  طبية  وصفة  دون  رفُصت  التي  لألدوية  )OTC(موقعنا  عىل  ةالمتوفر  بالمنتجات  قائمة  عىل  للحصول 
  األعضاء  بخدمات  اتصل  أو  https://www.mercycareaz.org/members/rbha-formembers/pharmacyعىل  اإللكتروني
 .مطبوعة  نسخة  لطلب

ُ

  ومبالغ  والخصومات،  ،  Medicareنامجلبر   D الجزء  في  المطبقة  كيةالتشار  الدفعات   Mercy Care ACC-RBHA ستغطي
  لألشخاص  السلوكية  الصحة  تشخيصات  لعالج  األدوية  هذا  ويغطي .التغطية  فجوة  مقابل  والدفع  التكلفة،  في  كةالمشار
  رفص  عند)SMI(  خطير  عقلي  بمرض  والمصنف   19/21 لـ  الخاضعة  وغير   19/21 لـ  الخاضعة  المادة  تغطية  بموجب  المؤهلين
  AHCCCS. لدى  مسجلة  صيدلية  من  األدوية

التصاريح 

الطبية  اإلحاالت 
  الخاص   PCP يرسلك  أن  اإلحالة  تعنى .خاصة  خدمات  عىل  للحصول  آخرين  خدمة  مقدمي  إىل  بك،  الخاص    PCPيحيلك  قد
   Mercy Care ACC-RBH لـ  يحق .ذلك  إىل  وما  مستشفى  أو  مختبر  إىل  اإلحالة  تكون  وقد .محددة  بمشكلة  متخصص  إىل  بك
 تحتاج  متى  بك  الخاص   PCP فيعر .الخدمات  عىل  حصولك  قبل أوال  خاصة  وخدمات  معينة  إحاالت  عىل  والموافقة  اجعةالمر

PCP    فسيقوم  ،  Mercy Care ACC-RBHموافقة  إىل  بحاجة  إحالتك  كانت  إذا  Mercy Care ACC-RBH. موافقة  عىل  الحصول
 .يحدث  بما  وسيعلمك  اإلحالة  بتنسيق  بك  الخاص

ً
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الصيدلية  تصاريح 
 ات،فوصال  كتيب  في  ًادرجم  يكن  لم  أو  ،امسبق  ايحتصر  يتطلب  دواء  عىل  لللحصو  ايدجد  اطلب  بك  اصخال  مةلخدا ممقد  دمق  إذا
  يحلتصرا  طلب   Mercy Care ACC-RBH تلقي  من  عةسا    24زوتتجا  ال  دةم  في  اررقال  اذخات  فسيتم  رى،أخ  دقيو  عليه  روضفم  أو
 اطلب   Mercy Care ACC-RBHA سلتر  ففسو  دواء،ال  نبشأ  رراق  اذخالت  فيةكا  تمامعلو  عىل  ييحتو  ال  لطلبا  انك  إذا .لمسبقا

  رستصد .للطلب  مناستالا  توق  من  عةسا    24زوتتجا  ال  دةم  اللخ  بك  اصخال  يةعالرا  فرمو  إىل  فيةضاإ تمامعلو  عىل  لللحصو
Mercy Care ACC-RBHA  للطلب  ياألول  خاريتال  من  عمل  امأي )7( زوتتجا  ال  دةم  اللخ ائينها اًرراق.

ًًًً

ً

ً

الطبية  التصاريح 
 .إليها  بك  الخاص    PCPأحالك  التي  الخاصة  الخدمات  عىل  حصولك  عىل   Mercy Care ACC-RBHA موافقة  يعني  التصريح

 إىل  يصل  وما  العادي  التصريح  طلب  بشأن  ارقر  التخاذ  اتقويمي  ايوم    14إىل  يصل  ما   Mercy Care ACC-RBHA تستغرق  قد
  بالطلب،  للتصريح  المعلومات  من  لمزيد    Mercy Care ACC-RBHAاحتاجت  إذا .المعجل  الطلب  بشأن  ارقر  التخاذ  ساعة  72
 فإن  طبيبك،  من  طلبتها  التي  المعلومات Mercy Care ACC-RBHA   تتلق  لم  إذا .ايوم    14لمدة  تمديد  طلب  الممكن  من

 Mercy Care ACC-RBHA طلبك  فضستر. 

ًً

ً

  من  موافقة  إىل  بحاجة  لست .بك  الخاص    PCPبـ  اتصل  خدمتك،  عىل  الموافقة  تمت  إذا  ما  حول  أسئلة  لديك  كان  إذا
 Mercy Care ACC-RBHA ئةالطار  الخدمات  لتلقي. 

 طلبك؟  بشأن  نا ارقر نتخذ  كيف 
غبتر  كنت  إذا.www.MercyCareAZ.orgالويب  عىل  موقعنا  عىل  امسبق  اتصريح  تتطلب  التي  بالخدمات  قائمة  منقد

بقائمة  تزويدك  يمكنهم .األعضاء  بخدمات  فاتصل  ات،ارالقر  هذه  اتخاذ  كيفية  حول  المعلومات  من  مزيد  عىل  الحصول  في

 .اتناارقر  نتخذ  كيف  فةلمعر  القائمة  هذه  اجعةمر  في  الحق  لديك .اتارالقر  هذه  التخاذMercy Care    تستخدمها  التي  المعايير
إىل  التحدث  وطلب Mercy Care ACC-RBHAبـ  االتصال  مكنكي  التوجيهات،  هذه  من  أي  فهم  في  للمساعدة  احتجت  إذا

  5465‑564‑800‑ 1 )TTY 711(.أو1841‑586‑  602قمالر  عىل  األعضاء  بخدمات  االتصال  يمكنك .مساعدتك  بإمكانها  ممرضة

ًًّ

ُ


للطلبات الملحة  ة الضرور    Mercy Care ACC-RBHAتحدد كيف  :

اخطي  اإخطار  إليك  سنرسل .ايوم    14خالل  خدمة  عىل  للحصول  الروتيني  الطلب  اجعةمر  يتم-  الروتين 


ذلك  بعد  به  القيام  يجب  بما  اإلشعار  كسيخبر .الطلب  ضرف  تم  إذا  اتقويمي  ايوم    14خالل (السلبية  اياالمز  تحديد  إشعار).
ًًً

ًً


  من  للتأكد  عةبسر  معها  التعامل  يجب  ولكن  للحياة،  مهددة  ليست  حالتك  أن  بك  الخاص  الخدمة  مقدم  يعتقد  عندما –  عاجل

 وإذا  المطلوبة،  الخدمات  أو  الطبية  السجالت  اجعةبمر    Mercy Care ACC-RBHAفي  الطبي  اجعالمر  سيقوم .اسوء  دادتز  ال  أنها

 ال  موعد  في (السلبية  اياالمز  تحديد  إشعار) اخطي اإخطار  تتلقى  سوف .العملية  تعجيل  عىل  نعمل  سوف  ملحة  بأنها  له  تبين

ذلك  بعد  فعله  يجب  ما  الرسالة  هذه  ستوضح .الطلب  ضرف  تم  إذا  التصريح  طلب  استالم  بعد  ساعة   72 يتجاوز .

ً

ًً


 إىل  نحتاج  فقد  الحالة،  هي  هذه  كانت  إذا .ناارقر  اتخاذ  أجل  من  المعلومات  من  مزيد  إىل  نحتاج  سوف  األحيان،  بعض  في 

 نحتاج  التي  بالمعلومات  وطبيبك  أنت  فسنعلمك  تمديد،  ةفتر  طلبنا  إذا .طبيبك  من  اتقويمي  ايوم   14 إىل  يصل  تمديد  طلب

 يتم  فقد  ا،يوم   14 إىل  تصل  ةفتر  خالل  اإلضافية  المعلومات  عىل  نحصل  لم  إذا .ارالقر  اتخاذ  في  لمساعدتنا  فتهامعر  إىل

مسبق  تصريح  عىل  الحصول  طلب  ضرف .

ًً

ً


 تظلمات" انظر) األعضاء  تظلم  باسم  رفُعي  ما  تقديم  لك  فيحق  الطلب،  أهمية  مستوى  بتغيير  قمنا  أو  اتمديد  طلبنا  إذا

إىل  العضو  تظلم  طلب  إرسال  يمكنك (.الكتيب  هذا  في "األعضاء :

ً

 Mercy Care  
Grievance System Department 
4500 E. Cotton Center Blvd. 

Phoenix, AZ 85040 
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واالستئنافات  التظلمات 

األعضاء  تظلمات 
 تظلم  فعروي .كاستئناف  تعريفه  يمكن  وال  لك،  الصحية  عايةالر  بتقديم  يتعلق  فيما  الرضا  عدم  عن  تعبير  أي  هو  العضو  تظلم

.سيئة  بطريقة  عاملك  قد  العيادة  موظفي  أحد  أن  تشعر  أو  طبيب  مع  مخاوف  لديك  تكون  قد ".شكوى" باسم  اأيض  األعضاء
  إىل  لتوصيلك  النقل  كةشر  إىل  الوصول  في  صعوبة  واجهت  أو  بحالتك  المعني  االختصاصي  من  ةفاتور  تلقيت  قد  تكون  ربما
  أن  رأيت  إذا  شكوى  تقديم  لك  يحق  كما .تلقيتها  التي  الطبية  عايةالر  جودة  بشأن  مخاوف  التظلم  طلب  يتضمن  قد .المنزل
 في  مساعدة  إىل  تحتاج  أو  القبيل  هذا  من  مخاوف  لديك  كانت  إذا  ناإخبار  رجىي .كاف  غير  السلبية  اياالمز  تحديد  إشعار  خطاب
 .أخرى  مشكلة

ُ

ً

ٍُ

  األربعاء  إىل  االثنين  من    Mercy Careفي  التظلمات  نظام  بقسم  االتصال  هي  األعضاء  تظلم  عن  لإلبالغ  طريقة  أسرع  تتمثل
 مع  التواصل  اأيض  يمكنك.       )TTY 711(   5794-386-866-1أو 1719-586-602قمالر  عىل مساء    5حتى اصباح    8الساعة  من

  إىل  بحاجة  كنت  إذا     5465‑564‑800‑1   )TTY 711( أو1841‑586‑ 602 قمالر  عىل    Mercy Care ACC-RBHAأعضاء  خدمات
 عىل  الحصول  في  غبتر  أو  فوري  مترجم  إىل  تحتاج  أو  السمع،  في  اضعف  تعاني  كنت  أو  للتظلم،  طلبك  تقديم  في  مساعدة

  ممكن  قدر  أكبر  تقديم  المهم  من .بك  الخاص  التظلم  طلب  بتوثيق  ممثل  سيقوم .بديلة  لغة  أو  بتنسيق  المقدمة  المعلومات
  نحتاج  وقد .اودكتر  قد  التي  األخرى  التساؤالت  عىل  دوير  العضو  تظلم  في  البت  عملية  الممثل  لك  وسيشرح .التفاصيل  من
 عايةالر  تتلقى  أنك  من  نتأكد  أن  نريد .المعلومات  من  المزيد  منك  لنطلب  أو  بالتحديثات  لتزويدك  ثانية  بك  االتصال  إىل  اأيض

 .تحتاجها  التي  والخدمات

ًًً

ً

ً

:إىل  شكواك  إرسال  رجىفي  ا،خطي  بك  الخاص  العضو  تظلم  تقديم  لتفض  كنت  إذا

Mercy Care 
Grievance System Department 
4500 E. Cotton 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،كتابي  العضو  تظلم  بتقديم  قمت  إذا ●
.اربالقر  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  عايةر  مقدمي  جانب  إىل    Mercy Careفي  األخرى  األقسام  مع  سنعمل

  تلبية  من  التأكد  في  غبنر  قد  أو  إضافية  أسئلة  عليك  نطرح  فقد .تحقيقنا  أثناء  أخرى  رةم  معك  التحدث  إىل  نحتاج  قد ●
 .الفور  عىل  احتياجاتك

 .اربالقر  كسنخطر  تظلمك،  اجعةمر  إتمام  دوبمجر ●
. امكتوب  ارالقر  ستتلقى  فإنك  لدينا،  الجودة  ةإدار  قسم  قبل  من  تظلمك  اجعةمر  تمت  وإذا ●
  إليك،  الوصول  من  نتمكن  لم  إذا .بتظلمك  الخاص  ارالقر  ونوضح  بك  سنتصل  األخرى،  الحاالت  إىل  بالنسبة ●

.اخطي  ارالقر  فسنرسل
.تظلمك  إرسال  تاريخ  من  ايوم    90تتجاوز  ال  مدة  وفي  يمكن،  ما  بأسرع  اودكتر  مخاوف  أي  بحل  مونملتز  إننا ●

 عىل  الطبية    AHCCCSةبإدار  االتصال  فيمكنك  مشكلتك،  حل  كيفية  عن  ااضير  تكن  لم  إذا
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إنهائها أو تعليقها أو تخفيضها أو الخدمات ضرف عند شكوى/ االستئناف تقديم
 تتخذه الذي اءاإلجر. Mercy Care ACC-RBHA قبل من اءإجر عىل استئناف أو شكوى تقديم يمكنك

Mercy Care ACC-RBHA يعني:
.طبيبك لك طلبها أو أنت طلبتها لخدمة المقيد التصريح أو ضرف ●
الخدمة مقابل للدفع ئيالجز أو الكلي فضالر ●

المطلوب الوقت في الخدمة تقديم عدم ●

التظلمات أو االستئنافات في للبت المحدد الوقت ضمن مةالالز اءاتاإلجر اتخاذ عدم ●

Mercy Care  خطة تكون عندما الشبكة خارج من خدمات عىل للحصول الريفية المناطق أعضاء أحد طلب ضرف ●
 ACC-RBHAالمنطقة في الوحيدة الصحية الخطة هي.

قائمة خدمة إنهاء أو تعليق أو تخفيض  ●

إنهاءها أو تعليقها أو تخفيضها أو الخدمات، فضلر منيةالز األطر

إنهاؤها أو تعليقها أو الخدمات تخفيضالخدمات ضرف

 األعضاء طلبات اجعةمر أوال Mercy Care أطباء عىل يجب
Mercy  قررت إذا. الخدمات من للعديد عليها والموافقة

Care ACC-RBHA الخدمات، عىل الموافقة تستطيع ال أنها 
. بالسبب كونخبر اتقويمي ايوم 14 خالل إليك فسنكتب
 للطلب ساعة 72 يتجاوز ال موعد في بالسبب كسنخبر
 مناقشة يمكنك. طبيبك سنعلم كما. السريع أو المعجل
.طبيبك مع األمر

 بذلك كسنخطر خدماتك، إنهاء أو تعليق أو تخفيض تم إذا
.األقل عىل أيام 10 بمدة التغيير قبل

ً

ً ً

السلبية اياالمز تحديد إشعار
 أو تعليقها أو الخدمة تخفيض تم إذا أو المطلوبة، الخدمة عىل الموافقة تعذر إذا كبإخطار  Mercy Care ACC-RBHAستقوم
:يلي بما الرسالة كتخبر". السلبية اياالمز بتحديد إشعار "رسالة ستصلك. إنهاءها

والسبب متخذ اءإجر أي ●

به القيام وكيفية استئناف تقديم في حقك ●
به القيام وكيفية ،AHCCCS مع عادلة استماع جلسة طلب في حقك ●
.ذلك طلب وكيفية عاجل ارقر اتخاذ طلب في حقك ●
 تضطر قد ومتى بذلك القيام وكيفية االستئناف، عملية خالل عليها تحصل التي اياالمز اراستمر طلب في حقك ●

دفع إىل
الخدمات تكاليف ●

.ارالقر اتخاذ عىل لمساعدتنا بمعلومات لتزويدنا تمديد طلب في الحق لديك ●

السلبية اياالمز تحديد إشعار بخصوص شكاوى
ً Mercy Care  بـ االتصال يمكنك طلبك، عىل يجيب ال أو واضح غير السلبية المنافع تحديد بإشعار اخطاب تلقيت إذا

 ACC-RBHAفي التظلمات نظام بقسم االتصال يمكنك. الخطاب جودة حول شكوى تقديم أو  Mercy Care ACC-RBHAعىل 
. )TTY 711( 5794-386-866 أو1719‑586‑ 602  قمالر

 كنت إذا. المتخذ اءواإلجر الخدمات أفضل بشكل فيها نشرح جديدة رسالة سنرسل األمر، زمل وإذا الرسالة، هذه اجعنر سوف
 أو 4000‑417‑602  عىل AHCCCS الطبية ةباإلدار االتصال لك فيحق السلبية، المنافع تحديد إشعار خطاب تفهم ال التز ال

.  Maricopaمقاطعة خارج من 8713‑654‑800‑1 

ً . MedicalManagement@azahcccs.govعىل AHCCCS لـ الطبية ةاإلدار مع التواصل في الحق اأيض لديك
.السلبي التحديد إشعار خطاب بشأن مخاوفك حلت قد  Mercy Care ACC-RBHAأن تعتقد ال كنت إذا
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ً ً  السجالت من نسخة عىل للحصول طلبك عىل اتقويمي ايوم 30 خالل دالر  Mercy Care ACC-RBHAعىل ويجب الحق، لديك
 يتضمن خطي ضرف أو السجل من نسخة دالر يكون قد. السلبية المنافع تحديد إشعار في المذكور ارالقر لتحديد المستخدمة
.CFR Part164. (AMPM 930‑1‑4( 45 لـ اوفق فضالر اجعةمر طلب كيفية حول ومعلومات فضالر أساس ً

.الطلب عند ةمتوفر اتارالقر عليها تقوم التي المعايير

االستئناف عملية
 في الحق فلديك السلبية، المنافع تحديد إشعار في المذكور  Mercy Care ACC-RBHAارقر عىل توافق ال كنت إذا
 Mercy Care ACC-RBHA لـ التابع التظلمات نظام بقسم االتصال مكنكي. الهاتف عبر أو اخطي إما استئناف تقديم
Mercy Care ACC-RBHA  أعضاء بخدمات االتصال يمكنك أو.  5794‑386‑866‑1 أو  1719‑586‑602 قمالر عىل
 تستطيع ال. هتوفير سيتم فوري، لمترجم احتجت إذا. 5465‑564‑800‑1 )TTY 711(أو 1841‑586‑602 قمالر عىل

Mercy Care ACC-RBHA استئناف لتقديم بك الخاص الخدمة مقدم ضد أو ضدك فالتصر.

ُ ً

  

 ً خطاب )الرسالة استالمك تاريخ من ايوم 60 خالل استئناف طلب تقديم منك خطي إذن بموجب يمثلك من أو أنت يمكنك

 نظام بقسم االتصال يمكنك استئناف، طلب لتقديم. الخدمة إنهاء أو تخفيض أو تعليق، أو ضرف عىل تحتوي التي( اإلشعار
 أعضاء بخدمات االتصال يمكنك أو.  5794‑386‑866‑1 أو 1719‑586‑602  قمالر عىل Mercy Care ACC-RBHA التظلمات

Mercy Care ACC-RBHA أو 1841‑586‑602  قمالر عىل)TTY 711(إىل خطاب إرسال اأيض يمكنك. 5465‑564‑800‑ 1 : ً

Mercy Care ACC-RBHA
Grievance System Department

4500 E. Cotton Center Blvd.
Phoenix, AZ 85040









ً  سنعلمك. عمل أيام خمسة خالل اخطاب لك سنرسل قدمته، الذي االستئناف طلب  Mercy Care ACC-RBHAتستلم عندما
 اراستمر في غبتر كنت إذا. اخطي المعلومات من بمزيد تزويدنا يمكنك وكيف بك الخاص االستئناف طلب استلمنا أننا

 تاريخ من عمل أيام 10 يتجاوز ال موعد في االستئناف تقديم عليك فيجب بك، الخاص االستئناف اجعةمر أثناء الخدمات
.إليك  Mercy Care ACC-RBHAمن السلبية المنافع إشعار خطاب

ً

ً ً ً  اربقر الرسالة كستخبر. ايوم 30 خالل اخطي اارقر لك ويرسل بك الخاص االستئناف طلب االستئنافات قسم اجعسير
 Mercy Care ACC-RBHAونعتقد هذا يحدث عندما. ارقر التخاذ المعلومات من لمزيد اأحيان نحتاج قد. ارالقر هذا وسبب 

 إلكمال اإضافي اتقويمي ايوم 14 بمدة التمديد يسمح. قدمته الذي لالستئناف اتمديد فسنطلب الفضىل، مصلحتك في أنه
 لناز ال التي بالمعلومات كويخبر ذلك يوضح اخطي اإخطار بالبريد لك فسنرسل ا،تمديد طلبنا إذا. ارقر واتخاذ اجعتنامر
 لم إذا. شكوى تقديم يمكنك وكيف حقوقك الخطاب لك وسيوضح. عضو تظلم تقديم يمكنك ا،تمديد طلبنا إذا. إليها بحاجة
 14 بتمديد اطلب تقدم أن اأيض ويمكنك. االستئناف فضنر فقد مني،الز اإلطار هذا خالل اإلضافية المعلومات عىل نحصل
 Mercy Care ACC-RBHA فضتر إذا. االستئناف وتقديم المعلومات لجمع إضافي وقت إىل تحتاج كنت إذا اتقويمي ايوم

 ارالقر خطاب في الموضحة الخطوات باتباعAHCCCS  مع عادلة استماع جلسة طلب فيمكنك ، بك الخاص االستئناف
.إليك بنا الخاص

ً

ً ً ً ً

ً ً ً

ً

ً ً

ً ً

:باالستئناف يتعلق فيما 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

 بإرسال  Mercy Care ACC-RBHAستقوم. التالية الخطوات حول معلومات AHCCCS لك سترسل استماع، جلسة طلبت إذا
.(BHGA )اإلدارية القانونية الخدمات مكتب أو AHCCCS إىل ووثائقها ملفها

ً ً  سداد عن مسؤوال تكون فقد ا،صحيح كان Mercy Care ACC-RBHA ارقر أن AHCCCS قررت إذا االستماع، جلسة بعد
 غير كان  Mercy Care ACC-RBHAارقر أن AHCCCS قررت إذا. بك الخاص االستئناف اجعةمر أثناء تلقيتها التي الخدمات
.الفور عىل وتقدمها الخدمات عىل  Mercy Care ACC-RBHAستوافق ا،صحيح ً
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ُ عجلالم االستئناف ارقر طلب

ً ً  Mercy Care ACC-RBHA من وتطلب بك الخاص اإلخطار خطاب تاريخ من اتقويمي ايوم 60 خالل استئناف تقديم يمكنك
 بـ االتصال أو اسلةمر طريق عن عاجل ارقر طلب يمكنك(. معجل ارقر )ساعة 72 يتجاوز ال موعد في اءاإلجر اجعةمر

 Mercy Care ACC-RBHAأيام 10 خالل طلبك بتقديم قمت إذا". االستئناف عملية "ضمن المدرجين قموالر العنوان عىل 
.االستئناف أثناء خدماتك اراستمر طلب فيمكنك ، Mercy Care RBHAمن الخطاب استالم من تقويمية

ً  إذا.  Mercy Care ACC-RBHAلدى ةمباشر معجل ارقر عىل للحصول طلبهم تقديم النمو في اإلعاقة ذوي األعضاء عىل يجب
 نتلقى الذي اليوم من ساعة 72 خالل ارقر إصدار الطبية الناحية من الضروري من ليس أنه  Mercy Care ACC-RBHAقررت
 إلعالمك بك االتصال سنحاول. اقياسي اتقويمي ايوم 30 خالل بك الخاص االستئناف في البت فسيتم لالستئناف، طلبك فيه
 فضتر إذا. تقويميين يومين خالل اخطي اإشعار إليك وسنرسل ا،يوم 30 تستغرق التي القياسية العملية سنتبع بأننا

Mercy Care ACC-RBHA مع عادلة استماع جلسة طلب فيمكنك الخدمات، عىل للحصول طلبك AHCCCS الخطوات باتباع 
.بك الخاص ارالقر خطاب في دةالوار

ً ً ً

ً ً ً

ً ً  تكلفة سداد عن مسؤوال تكون فقد ا،صحيح كان Mercy Care ACC-RBHA ارقر أن االستماع جلسة بعد  AHCCCSقررت إذا
.بك الخاص االستئناف اجعةمر أثناء تلقيتها التي الخدمات

)QOC( عايةالر بجودة المتعلقة المخاوف
ّ  سبيل عىل تتضمن التي المشكالت إرسال نالمعي ممثلك أو)HCDMs(  الصحية عايةالر ارقر متخذو أو أنت يمكنك

:الحصر ال المثال
 الصحية، عايةالر خدمات تلقي عىل ةالقدر عدم.أ
 تتلقاها، التي)QOC(  عايةالر جودة بشأن المخاوف.ب
 الصحية، عايةالر خدمات مقدمي مع مشكالت.ج
.للخدمات المناسب الوقت في الوصول أو الصحية، بالخطط تتعلق مشكالت.د









: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. Cotton Center Blvd.
Phoenix, AZ 85040

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













19/21 الباب بموجب المؤهلين AHCCCS أعضاء واستئنافات تظلمات

19/21 الباب بموجب المؤهلين AHCCCS أعضاء استئنافات
ً :التالية اءاتاإلجر اجعةمر طلب في الحق فلديك ،19/21 الباب بموجبAHCCCS  نامجلبر مؤهال كنت إذا

الطبي الفريق أو الخدمة مقدم طلبها خدمة عىل المحدودة الموافقة أو فضالر ●

تتلقاها كنت خدمة إنهاء أو تعليق تقليص، ●

خدمة لدفع ئيالجز أو الكلي فضالر ●
وقتها في خدمة تقديم في الفشل ●
الشكوى أو االستئناف ارلقر منيةالز اتاإلطار في فالتصر في اإلخفاق ●

الخدمات مقدمي شبكة ضمن الخدمات تتوفر ال حين الخدمات مقدمي شبكة خارج من للخدمات طلب ضرف ●

ً ا؟استئناف أقدم أن بعد يحدث ماذا
 إىل دليل إعطاء يمكنك. لالستئناف طلبك تدعم أدلة تقديم في الحق لديك االستئناف، اءاتإجر من كجزء

Mercy Care ACC-RBHA والسجالت والوثائق الطبية والسجالت حالتك، ملف اجعةمر يمكنك لالستئناف، للتحضير. اخطي أو 
 بموجب عنها اإلفصاح من محمية غير الوثائق أن طالما وخالله، االستئناف عملية قبل استخدامها مكني التي األخرى
. الشأن بهذا  Mercy Care ACC-RBHAأو بك الخاص الخدمات بمقدم فاتصل الوثائق، هذه اجعةمر في غبتر إذا. القانون

ً

ُ
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 بقسم االتصال يمكنك. لالستئناف النهائي ارالقر إصدار عند Mercy Care ACC-RBHA إىل تقدمه الذي الدليل ستخدمسُي
. )TTY 711( 5794-386-866 أو  1719‑586‑602 قمالر عىل Mercy Care في التظلمات نظام

بي؟ الخاص االستئناف طلب في البت يتم كيف

ً ً ّ ً  اتقويمي ايوم 30 خالل قالمصد البريد عبر االستئناف، اربقر إخطار يدعى اارقر إعطائك  Mercy Care ACC-RBHAعىل يجب
 اربقر اإلخطار إن. المعجلة لالستئنافات ساعة 72 أقصاها ةفتر في أو العادية، لالستئنافات االستئناف طلب تلقي من

.لالستئناف طلبك نتائج عىل تطلعك خطية رسالة عن ةعبار االستئناف

ً  أنت يمكنك. ايوم 14 حتى فيها االستئناف اربقر اإلخطار إعطائك  ACC-RBHAلـ ينبغي التي منيةالز اتاإلطار تمديد يمكن
 Mercy Care ACC-RBHA طلبت إذا. المعلومات من المزيد جمع بهدف الوقت من المزيد طلبMercy Care ACC-RBHA  أو
. التأخير سبب يشرح امكتوب اإخطار ىعطفست الوقت، من المزيد ً ً َ ُ

:يلي ما عىل االستئناف اربقر اإلخطار طلعكسُي
 االستئناف عملية نتائج ●
االستئناف عملية إكمال تاريخ ●

ً ً :االستئناف ارقر إشعار ستطلعك ،ئياجز أو كليا بك الخاص االستئناف طلب ضرف تم إذا
الوالية مستوى عىل عادلة استماع جلسة طلب يمكنك كيف ●

ذلك انطبق إن الوالية، مستوى عىل العادلة االستماع جلسة عملية خالل الخدمات اراستمر طلب كيفية ●
االستئناف ضرف ارلقر القانوني واألساس بك الخاص االستئناف طلب ضرف سبب ●

 ضرف تم إذا الوالية مستوى عىل العادلة االستماع جلسة عملية خالل تتلقاها التي للخدمات الدفع عليك ربما أنه ●
الوالية مستوى عىل العادلة االستماع جلسة في االستئناف

ً بي؟ الخاص االستئناف طلب نتائج عن ااضير أكن لم إن ماذا

ً  االستئناف عملية كانت إذا أو االستئناف نتائج عن ااضير تكن لم إذا الوالية مستوى عىل عادلة استماع جلسة طلب يمكنك
 أن أفي الحق لديك. بالوالية لةمعج عادلة استماع جلسة طلب يمكنك لالستئناف، طلبك تعجيل تم إذا. هقةمر الداخلية
.الوالية مستوى عىل العادلة االستماع جلسة في لمساعدتك هتختار ممثل افقكير

ّ

بالوالية؟ عادلة استماع جلسة عقد طلب يمكنني كيف

ً ً ً  اربقر اإلخطار عىل الحصول من اتقويمي ايوم 90 خالل اخطي الوالية مستوى عىل عادلة استماع جلسة طلب عليك
 االستماع جلسات طلبات إرسال ينبغي. بالوالية عادلة استماع لجلسة والمعجلة العادية الطلبات ذلك يتضمن. االستئناف
:إىل بالبريد  Mercy Careمن ةالصادر اتارللقر بالنسبة الوالية مستوى عىل العادلة

Mercy Care ACC-RBHA
Grievance System Department

4500 E. Cotton Center Blvd.
Phoenix, AZ 85040









. AHCCCSمن صادر ارقر بطعن الخاصة التعليمات االستئناف ارقر ةمذكر ستتضمن

بي؟ الخاصة الوالية مستوى عىل العادلة االستماع جلسة اءاتإجر ما

ً  جلسة إشعار إن. الجلسة موعد من األقل عىل ايوم 30 قبل الوالية مستوى عىل العادلة االستماع جلسة ةمذكر عىل ستحصل
:يلي بما كيخبر مكتوب خطاب هو العادلة االستماع

االستماع جلسة وطبيعة ومكان وقت ●

االستماع جلسة سبب ●

االستماع جلسة تطلب التي والقضائية القانونية الهيئة ●

االستماع بجلسة المتعلقة المحددة القوانين ●
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الوالية؟ مستوى عىل الحكومية االستماع جلسة بشأن بتي كيف ُ
 بعد ايوم 90 أقصاه موعد في AHCCCS مدير من اخطي اارقر ستتلقى العادية، الوالية مستوى عىل العادلة االستماع لجلسات
:يلي ما ايوم 90 الـ ةفتر تتضمن ال. رةم ألول بك الخاص االستئناف طلب تقديم

ً ٍ ً ً

ً

طلبتها التي التمديد اتفتر ●

 عىل عادلة استماع جلسة لطلب تقديمك وتاريخ االستئناف حل ةلـمذكر استالمك تاريخ بين األيام عدد ●
.الوالية مستوى

.خدماتك بخصوص النهائي اروالقر الوالية مستوى عىل العادلة االستماع جلسة بنتائج AHCCCS مدير ارقر سيعلمك

ً ً  عمل أيام 3 خالل AHCCCS مدير من امكتوب اارقر ستتلقى المعجلة، الوالية مستوى عىل العادلة االستماع لجلسات بالنسبة
 مسؤولي سيحاول كما. Mercy Care ACC-RBHA من االستئناف ومعلومات قضيتك لملف AHCCCS استالم تاريخ بعد

AHCCCS نامجالبر مدير اربقر كإلخطار بك االتصال.

الوالية؟ مستوى عىل العادلة االستماع جلسة/االستئناف عملية خالل خدماتي تستمر هل
 مستوى عىل العادلة االستماع جلسة أو االستئناف عملية خالل تتلقاها كنت التي الخدمات اراستمر طلب يمكنك
 اربقر اإلخطار استالم من أيام 10 خالل اخطي الخدمات اراستمر طلب عليك عينها، الخدمات عىل اإلبقاء دتأر إذا. الوالية
 أو إنهاء عىل اءاإلجر مع الموافقة هو الوالية مستوى عىل العادلة االستماع جلسة أو االستئناف نتيجة كانت إذا. االستئناف
 عىل العادلة االستماع جلسة أو االستئناف خالل تلقيها يتم التي الخدمات مقابل الدفع إىل تضطر قد خدماتك، تخفيض
.الوالية مستوى

ً

(SMI )خطير عقلي بمرض مصاب لشخص تحقيق اءإجر/التظلم طلب

 خدمات وأي SMI بـ إصابتهم تحدد الذين البالغين عىل فقط SMI بـ مصاب لشخص التحقيق\التظلم طلب عملية تنطبق
.العضو تلقاها سلوكية صحة

:شعرت إذا تحقيق\تظلم طلب تقديم يمكنك
حقوقك بانتهاك ●

خدمات موفر أو فموظ قبل من المعاملة إلساءة أو لإلساءة بتعرضك ●

إنسانية غير أو قانونية غير ة،خطر معاملة لبيئة ضتتعر بأنك ●

ّ

ّ

ً  تحقيق اءإجر أجل من SMI بـ مصاب لشخص تحقيق\تظلم طلب لتقديم الحقوق انتهاك تاريخ من اشهر 12 لديك
\التظلم طلب اتاستمار إن. اخطي أو اشفهي تحقيق\تظلم طلب تقديم يمكنك. تلقيتها سلوكية صحة خدمات أي بشأن
 الموظفين من المساعدة طلب يمكنك. السلوكية الصحة خدمات ومقدمي Mercy Care ACC-RBHA لدى ةمتوفر التحقيق
.مكتظل لتقديم

ً ً

ّ

ُ  لـ التابع اإلنسان حقوق مكتب أو السلوكية الصحة خدمة مقدم مع تواصل مك،تظل كتابة في مساعدة إىل احتجت إذا
AHCCCS 3100‑770‑520: قمالر عىل (Tucson) ،602‑364‑4585 (Phoenix)  أوFlagstaff(  928‑214‑8231  .)إىل احتجت إذا 
.السجالت هذه طلب في الحق فلديك دية،الفر الخدمة خطط أو الطبية التقارير مثل قدمه،ت الذي التظلم لدعم وثائق ُ

:الخطي أو الشفهي التحقيق/التظلم طلب لتقديم التالية الجهة مع تواصل
5794‑386‑866‑1  أو 1719‑586‑602  قمالر عىل Mercy Care ACC-RBHA في التظلمات نظام قسم ●

:إىل بالبريد االستئناف أرسل خطي، استئناف لتقديم

Mercy Care ACC-RBHA
Grievance System Department

4500 E. Cotton Center Blvd.
Phoenix, AZ 85040
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ّ  شفهي متظل لتقديم. شخص وفاة أو الجنسي االعتداء أو الجسدية اإلساءة بخصوص المقدمة الشكاوي في AHCCCS تحقق
:مع التواصل يمكنك شخص، وفاة أو جنسي اعتداء أو جسدية إساءة يخص خطي أو

AHCCCS Office of Grievance and Appeals
 701 Jefferson, MD 6200

Phoenix, AZ 85034







ِ ُ ُ  عافض أو مالص لألشخاص يمكن. 4575-364‑602  قمالر عىل واالستئنافات للتظلم AHCCCS بمكتب االتصال مكنكي كما
 في مساعدة عىل للحصول   8939‑367‑800‑1 أو 711 قمالر عىل Arizona والية في االتصاالت حيلتر بخدمة االتصال السمع
.AHCCCS نامجببر االتصال

ً  اءإلجر طلبك أو تظلمك طلب تلقي من أيام( 5 )خمسة خالل في اخطاب إليك Mercy Care ACC-RBHA أو AHCCCS سترسل
بك الخاص التحقيق/التظلم طلب معالجة بكيفية الخطاب هذا كسيخبر. تحقيق

ُ /التظلم طلب عن المزيد لسماع المحقق بك سيتصل. المحقق اسم عىل الرسالة ستطلعك تحقيق، جرىسي كان إذا
 وسيجمع. حقوقك انتهاك عن مسؤوال كان بأنه تشعر الذي بالشخص المحقق سيتصل ثم ومن. بك الخاص التحقيق
.بالفعل حقوقك انتهاك تم إذا ما لتحديد يحتاجها قد أخرى معلومات أي المحقق

ً

ً ً ً  وتوصيات واستنتاجات بنتائج اخطي اارقر ستتلقى تمديد، طلب تم إذا إال للتحقيق، محقق تعيين من ايوم 35 خالل
. التحقيق استنتاجات عىل توافق ال كنت إذا ارالقر استئناف في الحق لديك كان إذا ما اطالعك سيتم كما. التحقيق
 . AHCCCS إىل Mercy Care ACC-RBHA تحقيق نتائج عىل استئناف تقديم كيفية عىل بالنتائج الخطي ارالقر طلعكسي
.اإلداري باالستئناف يسمى ما وهذا
ُ

ً بشأن AHCCCS إليها توصلت التي النتائج عىل توافق ال كنت إذا. تحقيقاتهم نتائج بخصوص اخطاب AHCCCS لك سترسل
 AHCCCS ارقر خطاب طلعكسي. إدارية استماع جلسة طلب فيمكنك ، Mercy Care ACC-RBHA بـ الخاص SMI تحقيق
.إدارية استماع جلسة طلب بكيفية

ُ

ُ  Mercy Care لـ التابعين الخدمات مقدمو منعي. عليها تحصل التي عايةالر جودة تتأثر لن تحقيق/تظلم طلب قدمت إذا
ACC-RBHA خطير عقلي بمرض مصاب شخص من تحقيق اءإجر لطلب تقديمك بسبب انتقامية أعمال بأي القيام من.

(SMI )خطير عقلي بمرض المصابون األعضاء استئنافات
ً  للخدمات Solari. أكبر أو اعام 18 بعمر األشخاص لدى ومستمر حاد عقلي اباضطر هو( SMI )الخطير العقلي المرض

.الطلب أو اإلحالة عند الخطير العقلي المرض Solari شخصست. AHCCCS من محدد كيان هي ماتواألز اإلنسانية ُ

 خطير عقلي بمرض إصابتهم تحدد الذين واألشخاص خطير عقلي بمرض إصابتهم تشخيص يطلبون الذين األعضاء بإمكان
SMI خطير عقلي بمرض اإلصابة تصنيف نتيجة استئناف.

ً  الخاص الخطير العقلي المرض تصنيف بشأن النهائي ارالقر عن كلتخبر اإللكتروني البريد عبر رسالة Solari رسلسُت
 طلب لتقديم. ارالقر استئناف وكيفية حقوقك حول معلومات الرسالة ستتضمن. ارالقر بإشعار الخطاب هذا سمىي. بك

.2866‑832‑855‑1  قمالر عىل Solari بـ االتصال يمكنك استئناف،
ٍ ُ

ُ  مكني التي القضايا تشمل. االستئناف عملية من يستفيدوا أن( SMI )خطير عقلي بمرض المصابون لألشخاص فقط مكنيُ
:الحصر ال المثال سبيل عىل فيها االستئناف

التقييم مالءمة أو كفاية ●

 خطة أو( ISP )ديةالفر الخدمة خطة في المحددة منيةالز الجداول أو األهداف أو الخدمة أهداف أو األجل طويلة الرؤية ●
(ITDP )المستشفى من وخروجه الداخلي المريض عالج

 من وخروجه الداخلي المريض عالج خطة أو الخدمة خطة أو التقييم تقرير في المحددة بها الموصى الخدمات ●
.المستشفى
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 خطة أو المؤقتة الخدمات خطة أو ديةالفر الخدمة خطة في الموضح النحو عىل تقديمها الواجب الفعلية الخدمات •
المستشفى من وخروجه الداخلي المريض عالج

للخدمات الفوري التقديم أو إىل الوصول •

 أو للوصاية حاجته أو اتارالقر اتخاذ عىل تهقدر أو الشخص بأهلية يتعلق فيما الطبي الفريق إليها توصل التي النتائج •
.الخاصة للمساعدة حاجته أو الحماية خدمات من هاغير

 المريض عالج خطة أو( SP )الخدمات خطة إنهاء أو تعديل في اإلخفاق أو تعديل أو نتيجة أو اجعةمر طلب ضرف •
 من وخروجه المريض عالج خطة أو(ISP )ديةالفر الخدمة خطة من جزء أو( ITDP )المستشفى من وخروجه
(ITDP )المستشفى

.ITDP أو ISP إلعداد منيةالز اتواإلطار اءاتاإلجر تطبيق •
.ITDP أو ISP تنفيذ •
 ارقر أو الخدمات هذه فضير لشخص الحالة ةإدار خدمات أو التقييم توفير ويتضمن الخدمة، تخطيط تقديم ارقر •

.للشخص الخدمات هذه تقديم بعدم
.الرسوم عن بالتنازل طلب ضرف أو شخص رسوم تقييم بخصوص اتارالقر •
.المطالبة تكاليف دفع ضرف •
.لالستئناف المخصصة منيةالز األطر خالل فالتصر في AHCCCS أو ACC-RBHA إخفاق •

 اجعةمر أو المستشفى إىل لإلدخال السابق الفحص سياق في( PASRR )اإلقامة اجعةومر لإلدخال السابق الفحص تحديد
.المعني بالشخص تضر قد التي السنوية، اإلقامة

ّ ؟SMI استئناف طلب مأقد أن بعد يحدث ماذا

ً ً ّ  استالم تاريخ من عمل أيام 5 خالل بك الخاص االستئناف باستالم اخطي اإخطار ستتلقى 1استئناف، طلب متقد إذا
Mercy Care ACC-RBHA مع رسمية غير ةبصور ستجتمع. له ACC-RBHA االستئناف تقديم تاريخ من عمل أيام 7 خالل.

ّ  كاختيار من نمعي ممثل معك يكون أن الحق لك. لك المناسبين والمكان الوقت في الرسمي غير االجتماع عقديُ
 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

ً

ُ

ً ً  استالم من عمل يوم( 1 )خالل قدمته الذي االستئناف باستالم اخطي اإخطار ستتلقى تعجيله، ميلز الذي لالستئناف
Mercy Care ACC-RBHA ،االستئناف تقديم تاريخ من عمل( 2 )يومي خالل الرسمي غير االجتماع عقد وينبغي له.

ً ً  االستئناف سبب يصف امكتوب اإخطار فستتلقى الرسمي، غير االجتماع في يرضيك بشكل االستئناف حول ارقر اتخاذ تم إذا
. ارالقر تطبيق وتاريخ المتخذ اروالقر تبطةالمر والقضايا

ٍ ُ  مع ثان رسمي غير اجتماع عقد في التالية الخطوة فستتمثل الرسمي، غير االجتماع خالل االستئناف حول ارقر تخذي لم إذا
AHCCCS .لتتناز وإذا. إدارية استماع جلسة إىل والتوجه الثاني المستوى من الرسمي غير االجتماع عن التنازل مكنكي كما 
 جلسة لعقد طلب تقديم في ستساعدك Mercy Care فإن ،AHCCCS مع الثاني المستوى من الرسمي غير االجتماع عقد عن
.الرسمي غير Mercy Care ACC-RBHA اجتماع نهاية في إدارية استماع

ُ

ُ  ستبين التي بالمعلومات زودفست ،AHCCCS مع الثاني المستوى من الرسمي غير االجتماع خالل ارقر إىل التوصل يتم لم إذا
 االستماع جلسة تيبتر AHCCCS في واالستئنافات التظلمات مكتب يتوىل. إدارية استماع جلسة عىل الحصول كيفية لك
.الثاني المستوى من الرسمية غير االجتماعات نهاية عند اإلدارية

االستئناف؟ عملية خالل خدماتي تستمر هل
 تخفيض أن مؤهل طبيب قرر إذا إال تتلقاها كنت خدمات أي عىل الحصول في ستستمر استئناف طلب قدمت إذا

.إنهائها أو الخدمات تخفيض عىل اخطي توافق أو لك، أفضل إنهائها أو الخدمات ً
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سفليةحاشية
تعدلمخدماتإنهاءأوتعليقأوفضرارقربخصوصاالستئنافSMIبـإصابتهمخصتشالذينلألشخاصمكنيال1

الحكومي.التمويلفيانخفاضبسببةمتوفر

ُ ُ

خطير عقلي بمرض المصابين وغير 19/21 الباب بموجب المؤهلين األعضاء شكاوى تقديم

 خدمات اتارقر بخصوص شكوى تقديم يمكنك ،SMI بـ إصابتك تشخص ولم AHCCCS 19/21 للباب خاضع غير كنت إذا
.Mercy Care ACC-RBHA خالل من متاحة تكون والتي تحتاجها التي السلوكية الصحة

.19/21 للباب الخاضعين غير واألعضاء SMI بـ بإصابتهم المشخصين غير األعضاء استئنافات
 اءاتإجر بخصوص استئناف طلب تقديم يمكنك ،SMI بـ إصابتك تشخص ولم AHCCCS 19/21 للباب خاضع غير كنت إذا
. Mercy Care ACC-RBHA خالل من متاحة تكون والتي تحتاجها التي السلوكية الصحة خدمات اتاروقر

ً ا؟استئناف أقدم أن بعد يحدث ماذا
ُ  إىل األدلة تقديم مكنكي. لالستئناف طلبك تدعم أدلة تقديم في الحق لديك االستئناف، اءاتإجر من كجزء

Mercy Care ACC-RBHA والسجالت والوثائق الطبية والسجالت حالتك، ملف اجعةمر مكنكي لالستئناف، للتحضير. اخطي 
. القانون بموجب اإلفصاح من محمية غير الوثائق أن طالما االستئناف، عملية وخالل قبل استخدامها مكني التي األخرى
 ستخدمسي. الشأن بهذا Mercy Care ACC-RBHA أو بك الخاص الخدمات بمقدم فاتصل الوثائق، هذه اجعةمر في غبتر إذا
 نظام بقسم االتصال يمكنك. لالستئناف النهائي ارالقر إصدار عند Mercy Care ACC-RBHA إىل تقدمه الذي الدليل
)TTY 711( أو  1719‑586‑602 قمالر عىل Mercy Care في التظلمات .1-866-386-5794  

ُ ً

ُ

ُ

بي؟ الخاص االستئناف طلب في البت يتم كيف

ً  استالم من ايوم 30 خالل مسجل بريد خالل من لك االستئناف اربقر اإلخطار تقديم Mercy Care ACC-RBHA عىل يجب
.لالستئناف طلبك نتائج عىل تطلعك خطية رسالة عن ةعبار االستئناف اربقر اإلخطار إن. بك الخاص االستئناف

ً ً  ايوم 14 لغاية تمديدها يمكن خاللها االستئناف اربقر اإخطار إعطائك Mercy Care عىل يجب حيث منيةالز األطر
 طلبت إذا. المعلومات من المزيد جمع بهدف الوقت من المزيد طلب Mercy Care ACC-RBHA أو أنت يمكنك. اتقويمي

Mercy Care ACC-RBHA التأخير سبب تشرح خطية ةمذكر عىل ستحصل الوقت من امزيد الخدمة مقدم أو.
ً

ً

:يلي ما عىل االستئناف اربقر اإلخطار طلعكسُي
االستئناف عملية نتائج• 

االستئناف عملية إكمال تاريخ• 

ً ً :االستئناف ارقر إشعار ستطلعك ،ئياجز أو كليا بك الخاص االستئناف طلب ضرف تم إذا
 
 

الوالية مستوى عىل عادلة استماع جلسة طلب يمكنك كيف•

ارالقر لهذا القانوني واألساس بك الخاص االستئناف ضرف سبب•

ً بي؟ الخاص االستئناف طلب نتائج عن ااضير أكن لم إن ماذا

ً .االستئناف نتائج عن ااضير تكن لم إذا بالوالية عادلة استماع جلسة طلب يمكنك

بالوالية؟ عادلة استماع جلسة عقد طلب يمكنني كيف

ً ً ً  اربقر اإلخطار عىل الحصول من اتقويمي ايوم 90 خالل اخطي الوالية مستوى عىل عادلة استماع جلسة طلب عليك
:إىل للوالية تابعة عادلة استماع جلسات لعقد الطلبات إرسال ينبغي. االستئناف

Mercy Care ACC-RBHA
Grievance System Department

4500 E. Cotton Center Blvd.
Phoenix, AZ 85040









.AHCCCS من صادر ارقر بطعن الخاصة التعليمات االستئناف ارقر ةمذكر ستتضمن
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بي؟ الخاصة الوالية مستوى عىل العادلة االستماع جلسة اءاتإجر ما

ً  جلسة إشعار إن. الجلسة موعد من األقل عىل ايوم 30 قبل الوالية مستوى عىل العادلة االستماع جلسة ةمذكر عىل ستحصل
:يلي بما كيخبر مكتوب خطاب هو العادلة االستماع
 
 
 
 

االستماع جلسة وطبيعة ومكان وقت•

االستماع جلسة سبب•

االستماع جلسة تطلب التي والقضائية القانونية الهيئة•

االستماع بجلسة المتعلقة المحددة القوانين•

ُ الوالية؟ مستوى عىل الحكومية االستماع جلسة بشأن بتي كيف

ً ٍ ً ً  بعد ايوم 90 أقصاه موعد في AHCCCS مدير من اخطي اارقر ستتلقى العادية، الوالية مستوى عىل العادلة االستماع لجلسات
:يلي ما ايوم 90 الـ ةفتر تتضمن ال. رةم ألول بك الخاص االستئناف تقديم ً

 
 

طلبتها التي منيةالز األطر تمديدات•

 عىل عادلة استماع جلسة لطلب تقديمك وتاريخ االستئناف اربقر لإلخطار استالمك تاريخ بين األيام عدد•
.الوالية مستوى

.خدماتك بخصوص النهائي اروالقر الوالية مستوى عىل العادلة االستماع جلسة بنتائج AHCCCS مدير ارقر سيعلمك

االنسحاب عملية

 البدنية الصحة لخدمات واحدة خطة في والمسجلين خطير عقلي بمرض إصابتهم المشخص األعضاء يطلب أن مكنيُ
 االنسحاب طلب عىل الموافقة تتم. االنسحاب بطلب يسمى ما وهذا. البدنية الصحة لخدمات أخرى خطة السلوكية والصحة
:في العادل غير التعامل أو األذى يثبت أن اقادر عنه المكلف الشخص أو العضو كان إذا فقط

.1
ً

الصحية، عايةالر تلقي

جيدة، صحية عايةر عىل الحصول.2
أو وحقوقه، العضو خصوصية حماية.3
.الخدمة مقدم اختيار.4













ُ    5465‑564‑800‑1 أو  1841‑586‑602 قمالر عىل األعضاء خدمات مع التواصل رجىي االنسحاب، طلب في غبتر كنت إذا
(TTY 711.)

 سبيل عىل وتشمل. AHCCCS مع 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.

 التعليم تعديالت من التاسع والباب 1973 لعام )Rehabilitation Act( التأهيل إعادة قانون•
 )Title IX of Education 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
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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
. اآلخرين المصلحة وأصحاب الخدمات مقدمي جميع عىل ينطبق هذا. لألعضاء الصحية المعلومات لحماية ضمانات توفر

َ . بدونه 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 ال

 السلوكية الصحة معلومات كةبمشار غبتر قد األحيان بعض في. منك خطي إذن دون اآلخرين مع( اإليدز/البشرية المناعة
 تصريح ةاستمار توقيع يمكنك الحاالت، هذه في. يساعدونك قد معينين ادأفر أو أخرى وكاالت مع بك الخاصة الطبية أو

 من المحدودة المعينة اءاألجز بعض أو الطبية سجالتك عن اإلفصاح مكني أنه عىل تنص حيث المعلومات، عن باإلفصاح
 عن اإلفصاح تصريح نموذج حول المعلومات من لمزيد. ةاالستمار في هاتذكر التي الوكاالت أو اداألفر مع الطبية سجالتك
.1-800-624-3879  )TTY 711( أو  3000-263-602 قمالر عىل Mercy Care مع التواصل يمكنك معلومات،

ُ

ً  لما اووفق الصحية والخطة والدفع العالج عمليات في بالعضو الخاصة )PHI( المحمية الصحية المعلومات استخدام يجوز
 الصحية عايةبالر متعلقة غير استخدامات ألي كتابية 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 مكتوبة كانت سواء بك الخاصة الصحية المعلومات استخدام كيفية عىل تنص التي القواعد لدينا .اإدارًي•
.إلكترونية أو

 وكذلك لدينا الكمبيوتر ةأجهز وحماية أمن عىل نحافظ فنحن. آمن بمكان الصحية بمعلوماتك االحتفاظ يتم .مادياً•
.به مصرح غير دخول أي منع في هذا يساعدنا. مبانينا

 ألولئك فقط، بالوصول يسمح وهذا". الوظيفي األساس "عىل فقط محصور الصحية معلوماتك إىل الوصول .افنًي•
.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 إىل NPP رسلي. )NPP(" الخصوصية ممارسات إشعار "عليه يطلق. المحمية
".الخصوصية "تبويب في www.MercyCareAZ.org عىل موقعنا عىل NPP عرض اأيض يمكنك كما. بهم الخاصة

ُ

ً

ومسؤولياتك حقوقك

 من. والمسؤوليات الحقوق بهذه قائمة يلي فيما. Mercy Care ACC-RBHA في عضو ألنك معينة ومسؤوليات حقوق لديك
 والمسؤوليات، الحقوق هذه حول أحد مع التحدث في غبتر كنت إذا. اجيد وفهمها حدة عىل منها واحدة كل اءةقر المهم
)TTY 711( أو1841‑586‑602   قمالر عىل األعضاء خدمات مع التواصل مكنكي   1‑800‑564‑5465.  

ً

ُ

:في الحق لديك
 

 

 

•ً  للعضو الخدمات تقديم عىل اسلب الحقوق لهذه الممارسة تؤثر أال ويجب حقوقها أو حقوقه ممارسه
]42 CFR 438.100(c)[

•ُ  التابعين الخدمات مقدمو أو/و Mercy Care ACC-RBHA،AHCCCS  بشأن استئناف أو متظل أو شكوى، قدمتُ
 قمالر عىل Mercy Care ACC-RBHA أعضاء بخدمات االتصال يمكنك. عقوبة دون Mercy Care ACC-RBHA لـ

 Mercy Care في التظلمات نظام بقسم االتصال كذلك يمكنك. TTY 711(   1‑800‑564‑5465( أو1841‑586‑ 602 
.1-866-386-5794   )TTY 711( أو 1719‑586‑602  قمالر عىل

.لها التابعين الخدمات موفري أو Mercy Care ACC-RBHA عمل وطرق هيكل حول معلومات تطلب•
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 استخدام عىل الخطة أثر وتتضمن ال، أم )PIP( لألطباء الحوافز خطط نستخدم كنا ما إذا حول معلومات تطلب•
 ة،الخسار ضد التأمين الضروري من كان إذا وما الخطة، تتبعها التي التعويض تيباتتر وأنواع اإلحالة، خدمات
.لألطباء الحوافز خطط الئحة مع يتوافق بما وذلك األعضاء، استطالع بنتائج وملخص

 الجسدية، أو العقلية ةالقدر أو الدين أو القومي األصل أو اإلثنية أو العرق عن النظر بغض اموباحتر بإنصاف عاملتُ•
.اإلنجليزية باللغة التحدث أو الدفع عىل ةالقدر أو اثيةالور المعلومات أو الجنسي الميل أو االجتماعي النوع أو العمر أو

 بممارسات المتعلقة الصحية الخطة اتإشعار "قسم انظر. )الصحية عايةالر في الخصوصية بشأن فتعر•
".( الخصوصية

 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 عايةر مقدمي مع أو حياتك في آخرين أشخاص
.لحمايتك الضرورية المعلومات إال كنشار

 من هموغير ةاألسر ادأفر مع معينة صحية معلومات كةمشار عايةالر لمقدمي فيها يمكن أخرى أوقات هناك• 
:إذا المثال، سبيل عىل. عايتكر في كينالمشار

 
 

 

 

 
 

–ً .المعلومات كةمشار عىل اشفهي وافقت
 سمحت إذا المثال، سبيل عىل. تعترض لم لكنك المعلومات، كةمشار عىل اضلالعتر فرصة لديك كانت–

 عىل تعترض ال أنك الخدمة مقدم يفترض قد فحص، موعد أثناء الفحص فةغر إىل بالدخول ما لشخص
.ةالزيار تلك أثناء المعلومات كةمشار
ٍ

 أن الخدمة مقدم ويعتقد الصحية، عايةالر بشأن اتارقر اتخاذ عىل ةالقدر لديك ليس أو ئة،طار بحالة تمر–
.مصلحتك في يصب بالمعلومات التصريح ُ

–ً ً ً ُ  آخر شخص صحة أو سالمتك، أو صحتك عىل اووشيك اجسيم اخطر مثلت بأنك الخدمة مقدم يعتقد
.وسالمته

.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 خطي

 
 
 
 

–ّ .اجتماعية عايةر خدمات أو اجتماعية أو صحية خدمات متقد 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–

 

 

 
 

 طبي رأي عىل الحصول أو الشبكة، ضمن المؤهلين الصحية عايةالر اختصاصي أحد من آخر طبي رأي عىل الحصول•
. الشبكة ضمن أخرى اتخيار أي تتوفر لم إذا تكلفة أي تتحمل أن دون الشبكة خارج من أخصائيين مع بالتنسيق آخر
 أو  1841‑586‑602 قمالر عىل Mercy Care ACC-RBHA أعضاء بخدمات االتصال يمكنك المعلومات، من لمزيد

)TTY 711(5465‑564‑800‑ 1  .
. فهمها من تتمكن بطريقة لحالتك، المناسبة والبدائل، العالجية اتالخيار حول المعلومات تتلقي أن في الحق لديك•

.الصحية عايتكر بشأن اتارالقر اتخاذ في كةبالمشار لك تسمح بطريقة معك كتهامشار يجب كما
•ً .المسبقة بالتوجيهات اعلم إحاطتك في الحق لديك
•ً  عىل اقادر تكن لم إذا عنك نيابة الطبية اتارالقر اتخاذ كيفية فةومعر مسبق توجيه إعداد في الحق لديك

.بنفسك اتخاذها
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.المسبقة التوجيهات عن المزيد
 اتارالقر اتخاذ من الشخص يتمكن ال حين يريدها ال أو يريدها التي عايةالر نوع بشأن شخص غباتر يوضح المسبق التوجيه
.مرضها\مرضه بسبب بنفسه

.طبية مشكلة بسبب غباتهار\غباتهر ذكر يستطيع ال كان إذا الشخص غباتر للطبيب يوضح الطبي المسبق التوجيه

 غباتهار\غباتهر ذكر يستطيع ال كان إذا الشخص غباتر السلوكية الصحة لموفر يوضح العقلية الصحة في المسبق التوجيه
.عقلي مرض بسبب

ً  يخضع ال ا،ًغالب اشخص تمنح لتيا لعقليةا لصحةا يةعابر سميلرا كيللتوا هو لعقليةا لصحةبا اصخال لمسبقا جيهلتوا واعأن دأح
.عنها أو عنه بةلنيابا لعقليةا لصحةا يةعالرا في الجعال تراراق اذخالت رآخ لغبا شخص تسمية في لحقا ،نيةنولقاا يةصاللو

ً ُ  األنواع هذه اتخاذ عىل قادر غير كان إذا البالغ الشخص عن نيابة اتارالقر اتخاذ للوكيل مكنوي بالوكيل، الشخص هذا سمىيُ
.اتارالقر من

ٍ  عند البالغ بالشخص الخاص السلوكية الصحة عالج في ةمباشر ةبصور كمشار خدمة مقدم الوكيل يكون أن ينبغي ال أنه إال
.العقلية الصحة عايةبر الرسمي التوكيل إصدار

ُ .المحكمة من بأمر لغىي أو( عنه ينوب الذي )الشخص يلغي أن إىل الصفة بهذه فالتصر للوكيل يحق

 بالعالج الخاصة الطبية السجالت اجعةومر المعلومات عىل الحصول حيث من البالغ كالشخص عينه بالحق الوكيل يتمتع
.الطبية السجالت كةلمشار الموافقة وإعطاء العقلية للصحة المحتمل

. العقلية الصحة عايةبر الرسمي التوكيل في مذكور هو كما القانوني، الوصي أو البالغ، الشخص غباتر اتباع الوكيل عىل
 الوكيل عىل غبات،الر هذه الوكيل فيعر وال العقلية الصحة عايةبر رسمي توكيل في البالغ الشخص غباتر ذكرت لم إن ولكن،
 عىل الموافقة للوكيل يحق. البالغ الشخص مصلحة في أنه تعتقد\يعتقد الذي العالج عىل ويوافق نية بحسن فيتصر أن
 في ةمذكور الصالحية هذه كانت إذا الصحية الخدمات ةدائر من خصةمر عقلية صحة مؤسسة إىل البالغ الشخص إدخال
.العقلية الصحة عايةبر الرسمي التوكيل

ُ

 بسبب هذا يكون وقد. المسبق توجيهك في ردو ما تنفيذ في الخدمات مقدمي بعض غبير ال قد محدودة، حاالت في
 أن عليه الضمير، لدواعي المسبقة بالتوجيهات يتمسك ال بك الخاص العقلية الصحة خدمات موفر كان إذا. همضمير تأنيب
:توضح مكتوبة سياسات لك قدمي ُ

 
 
 

ديينالفر األطباء اضاتواعتر الوالية مؤسسات ضمير اضاتاعتر•

اضاتاالعتر بهذه يسمح الذي القانون تحديد•

.الضمير اضباعتر ةالمتأثر الطبية اءاتاإلجر أو الحاالت مدى ووصف•

ً ً ّ .امسبق اتوجيه تضع ال أو تضع أن ركراق بسبب كضد التمييز بك الخاص عايةالر لمقدم يمكن ال

 أم المسبق توجيهك بجوانب يتمسك Mercy Care ACC-RBHA شبكة في الخدمة مقدم كان إذا ما فةمعر في غبتر كنت إذا
.TTY 711( 1  ‑800‑564‑5465( أو 1841‑586‑ 602 قمالر عىل Mercy Care ACC-RBHA أعضاء بخدمات االتصال مكنكي ال، ُ

ً :إىل المسبق التوجيه من انسخ قدم. مسبق بتوجيه قمت إذا عايةالر ومقدمي عائلتك أخبر
 
 
 

.بك الخاص )PCP( األولية عايةالر مقدم فيهم بمن لك، عايةالر يقدمون الذين الخدمات مقدمي كافة•
•ّ .العقلية الصحة عايةر توكيل أو الطبي الرسمي التوكيل في ضتهمفو الذين األشخاص
 لم إن اتارالقر اتخاذ عىل السلوكية الصحة عايةر ومقدمي أطبائك مساعدة بإمكانهم الذين األصدقاء أو ةاألسر ادأفر•

.أنت تستطع

www.MercyCareAZ.org
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 .واحد إعداد في للمساعدة أو المسبقة التوجيهات عن المزيد فةلمعر Mercy Care ACC-RBHA أعضاء خدمات مع تواصل
.أو  5465‑564‑800‑1  )TTY 711(1841‑586‑ 602   قمالر عىل األعضاء بخدمات االتصال مكنكي ُ

الطبية سجالتك عىل الحصول في حقوقك 
منها نسخة وتلقي الطبية سجالتك عىل الحصول طلب مكنكي .الطبي سجلك في المعلومات عىل االطالع في الحق لديك ُ

.تكلفة دون الطبي سجلك فحص مكنكي كما .تكلفة أي تحمل دون سنويا ُ

أو الطبي سجلك رؤية يمكنك كان إذا عما للسؤال Mercy Care ACC-RBHA أو بك الخاص عايةالر بمقدم االتصال يمكنك
. 5465‑564‑800‑1 )TTY 711(أو  1841‑586‑ 602  قمالر عىل األعضاء بخدمات االتصال مكنكي .منه نسخة عىل الحصول ُ

 تزويدك  سيتم  لطلبك،  اخطي  اًضرف  استلمت  إذا .ايوم    30خالل  الطبية  لسجالتك  طلبك  عىل  إجابة  تتلقى  أن  يجب
 .فضالر  هذا  في  النظر  إعادة  بطرق  إعالمك  وسيتم .الطبي  سجلك  عىل  للحصول  طلبك  ضرف  سبب  حول  بالمعلومات

ًً

قمالر عىل األعضاء بخدمات االتصال مكنكي .محتوياته عىل توافق ال كنت إذا السجل عىل تعديالت اءإجر طلب يمكنك كما

602 ‑586‑1841
ُ

 .المساعدة لطلب  TTY 711(   1‑800‑564‑5465(  أو

 :في الحق  لديك 
االنتقام،  أو  المالءمة  أو  التأديب  أو  اهلإلكر  كوسائل  المستخدمة  العزل  أو  التقيد  أشكال  من  شكل  أي  من  التحرر 	●

 .الخطة  معلومات  أو  بالمستفيدين  المتعلقة  المعلومات  عىل  الحصول 	●
وخصوصيتك  امتككر  اعاةمر  عىل  الحرص  مع  امباحتر  تعامل  أن 	●

 .العالج  تلقي  ضرف  في  الحق  ومنها  الصحية،  عايتكبر  المتعلقة  اتارالقر  اتخاذ  في  كةالمشار 	●
اإلنجليزية  غير  أخرى  لغات  يتحدثون  ممن  الخدمات  مقدمي  فةمعر 	●

ئةالطار  عايةللر  آخر  مكان  أو  مستشفى  أي  استخدام 	●

ٍمحام أو  المعين  الممثل 

 عىل  حاصل  كنت  إذا .كنظر  وجهة  يدعم  شخص  تواجد  األحيان،  بعض  في  يفضل .اشاق عمال  يكون  قد  حقوقك  عن  الدفاع
 .الخدمات  من  احتياجاتك  عن  والتعبير  حقوقك  حماية  عىل  يساعدك  مكلف  ممثل  لديك  يكون  أن  لك  فيحق    SMIتصنيف

ًً

المحامي؟  أو  المكلف  الممثل  هو  من 
 اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع  محامي  أو  أقاربك  من  أو  اصديق  امحامي  أو  اصديق  أو  اوصي  أو  اوالد  يكون  أن  إما  نالمعي  لالممث  إن
 في  يساعدك  قد  آخر  شخص  أي  أو  للوالية،  التابع  والمحاماة  الحماية  نظام  من  امحامي  أو  اإلنسان،  حقوق  لجنة  في  اعضو  أو

 .الخدمات  من  احتياجاتك  عن  والتعبير  حقوقك  حماية

ًًًًًّّ

ًً

مساعدتي؟  المكلف  للممثل  يمكن  متى 

ًً

ّ

ًً

 الخدمات  من  احتياجاتك  عن  والتعبير  حقوقك  حماية  عىل  يساعدك  مكلف  ممثل  لديك  يكون  أن  في  الحق  لك●	
 المعين  ممثلك  عىل .المستشفى  من  وخروجه  الداخلي  المريض  عالج  خطة  أو  الخدمات  خطة  عن  لقاءات  أية  خالل
 الداخلي  المريض  عالج  وخطة  الخدمات  خطة  اجتماعات  ومكان  وتاريخ  توقيت  عن  اخطي  ابالغ  كذلك  يتلقى  أن

 من  وخروجه  الداخلي  المريض  عالج  خطة  لقاءات  إىل  نالمعي  ممثلك  دعوة  وينبغي .المستشفى  من  وخروجه
 .ديةالفر  المستشفى

 خطة  أو  الخدمات  بخطة  متعلقة  اتارقر  عن  ةمذكر  كتابة  في  يساعدك  مكلف  ممثل  لديك  يكون  أن  في  الحق  لك ●	
 غير  االجتماع  حضور  أثناء  مكلف  ممثل  افقكير  أن  لك  يحق  كما .المستشفى  من  وخروجه  الداخلي  المريض  عالج

 .الخدمات  من  احتياجاتك  عن  والتعبير  حقوقك  لحماية  اإلدارية  االستماع  جلسة  أو  الرسمي
 االجتماع  حضور  المكلف  للممثل  يحق  كما .التظلم  تقديم  في  ليساعدك  مكلف  ممثل  لديك  يكون  أن  في  الحق  لك ●	

 احتياجاتك  عن  والتعبير  حقوقك  لحماية  معك  اإلدارية  االستماع  جلسة  أو  الرسمي  غير  االجتماع  أو  المحقق،  مع
 .الخدمات  من

http://www.MercyCareAZ.org
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ممثل؟  تكليف  يمكنني  كيف 
أعضاء بخدمات االتصال مكنكي ممثل، تعيين تريد أو المعينين، الممثلين حول أسئلة أي لديك كانت إذا ُ

Mercy Care ACC-RBHA أو1841‑586‑ 602 قمالر عىل)TTY 711( 1‑800‑564‑5465 ، لـ التابع اإلنسان حقوق مكتب أو 
AHCCCS حيلتر بخدمة االتصال السمع عافِض أو مُالص لألشخاص يمكن .2124‑421‑800‑1 أو 4585‑364‑ 602قمالر عىل

. AHCCCS نامجببر االتصال في مساعدة عىل للحصول8939‑367‑800‑ 1 أو 711 قمالر عىل Arizona والية في االتصاالت

لألطباء  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  اتيجيةالستر  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

ً

ً

االستخدام  وإساءة  والهدر  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  خدمة  مقدم  بلق  من  مناسبة  غير  فواتير  إصدار  أو  ما،  شخص  إىل  عضويتك

ً

ِ

  أن  يجب .والمالي  الصحي  وضعك  عىل  بناء  الصحية  الفوائد  منحك  تم .القانون  ضد  فتصر  هو  االستخدام  إساءة  أو  الغش
  فوائدك  تفقد  أن  ممكن  الصحية،  فوائدك  استخدام  بإساءة  قمت  إذا .الفوائد  هذه  استخدام  في  شخص  أي  مع  كتتشار  ال

  أو  شخص  أن  تعتقد  كنت  إذا . AHCCCS قبل  من  ضدك،  قانونية  اءاتإجر  اتخاذ  يتم  أن  الممكن  ومن. AHCCCS من  الصحية
.  AHCCCS نامجبر  أو  Mercy Care  في  األعضاء  بخدمات  االتصال  عليك  نامج،البر  استخدام  يسيء  خدمة  مقدم  أو  عضو

 
 :األعضاء  احتيال  حاالت  عىل  أمثلة

 	●
 

   Mercy Care في  عضويتك  تعريف  بطاقة  باستخدام  آخر  لشخص  السماح
  األدوية  بيع  أو  االستخدام  إساءة  بقصد  طبية  وصفات  عىل  الحصول●	

 	●
 

  لديك  Mercy Care  بـ  الخاصة  العضو  تعريف  بطاقة  عىل  الموجودة  المعلومات  تغيير
  طبية  وصفة  معلومات  تغيير●	

 :الخدمات  مقدمي  احتيال  حاالت  عىل  أمثلة
 	●
 

  تقديمها  يتم  لم  لخدمات  الفواتير  إصدار
	●

 
 اطبي  ضرورية  غير  لخدمات  فواتير  إصدار  أو/و  طلب

  موثقة  غير  لخدمات  الفواتير  إصدار●	
ً

 .لها  داعي  ال  لتكاليف   AHCCCS نامجبر  تحمل  إىل  تؤدي  اءاتإلجر  الخدمات  مقدمي  اتخاذ  االستعمال  إساءة  تعني  أن  نيمك
 .المطلوبة  الصحية  عايةالر  معايير  يلبي  ال  الخدمة  مقدم  أن  تعني  أن  يمكن  كما .ضرورية  غير  طبية  خدمات  تقديم  هذا  ملويش
.لها  داعي  ال  لتكاليف   AHCCCS لتحم  إىل  وتؤدي  األعضاء  يتخذها  التي  اءاتاإلجر  كذلك  االستعمال  إساءة  تعني  أن  كنويم ّ

 أو  التجارية  الممارسات  أو  المالية  الممارسات  مع  سقتت  ال  التي  الخدمة  مقدم  ممارسات  االستعمال  إساءة  وتعني
 أن  االستعمال  إلساءة  ويمكن .ضرورية  غير  لتكاليف  Medicaid  نامجبر  دتكب  إىل  تؤدي  وقد .السليمة  الطبية  الممارسات

 كما .الصحية  عايةللر  مهنيا  بها  فالمعتر  المعايير  تستوفي  ال  التي  الخدمات  أو  اطبي  ضرورية  غير  لخدمات  فواتير  بإصدار  تكون
.ضرورية  غير  لتكاليف  Medicaid  نامجبر  دتكب  تؤدي  قد  التي  العضو  ممارسات  تتضمن

َّ

ُّ

ً

ُّ

 اإلبالغ 
  Mercy  إبالغ  يمكنك .ناأخبار  يرجى  نامج،البر  استخدام  بإساءة  يقوم  خدمة  مقدم  أو  عضو،  شخص،  بوجود  تعتقد  كنت  إذا

Care  أو .AHCCCS  عىل  نموذج  تعبئة  يمكنكwww.MercyCareAZ.org  .قسم  في "االستخدام  وإساءة  االحتيال" خيار  دحد 
 عىل  Mercy Care  في  االحتيال  عن  لإلبالغ  الساخن  الخط  عىل  االتصال  كذلك  يمكنك .اإللكتروني  الموقع  عىل  األعضاء

1-800-810-6544   .

ِّ

ًً

http://www.MercyCareAZ.org
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  رسالة  إرسال  أو.  www.azahcccs.gov/Fraud/ReportFraudعىل  اإللكتروني  AHCCCS  موقع  عىل  نموذج  تعبئة  يمكنك
 عىل  AHCCCS  بـ  الخاص  االحتيال  عن  اإلبالغ  بخط  االتصال  اأيض  يمكنك.  AHCCCSFr aud@azahcccs.govإىل  إلكتروني  بريد
  خارج  كنت  إذا     6686-487-888-1أو    IT S-NOT-OK-888-1قمالر  عىل  أو Arizona   والية  في  كنت  إذا  4193-417-602   قمالر
.Ariz ona  والية

ً

 
 
 



 

التبغ  تعاطي  عن  اإلقالع 

 األدوية  تتناول  كنت  وإذا .التدخين  عن  إقالعك  صحتك  عىل  للحفاظ  به  القيام  مكنكي  ما  أفضل  التبغ؟  منتجات  تستخدم  هل
 من  التوجيه  أو  المساعدة  تلقي  يمكنك .بنجاح  التبغ  تعاطي  عن  اإلقالع  في  فرصتك  ضاعفت  بذلك  فإنك  ا،توجيه  وتتلقى
  ويمكن :األولية  عايةالر  مقدم  عليها  الحصول  يمكنك  التي  المعلومات .النصية  اسالتوالمر  الهاتف  عبر  الجماعي،  التعلم  خالل
 اإلقالع  عىل  لمساعدتك  دوالموار  التوجيه  عىل  للحصول Arizona)ASHLine (  مدخني  مساعدة  خط  إىل  إحالتك  PCP  لـ اأيض
 وأحبائك  أنت  حمايتك  عىل  للمساعدة  المعلومات ASHLine   ميقد  كما .ASHLine  خط  إىل  إحالة  إىل  تحتاج  ال .التبغ  تدخين  عن
  إذا .ASHLine  من  المقدمة  امجالبر  بفضل  التبغ  تعاطي  عن  وتوقفوا  التدخين  عن  الناس  من  العديد  أقلع .السلبي  التدخين  من
  اتخيار  فلديك  التبغ،  تعاطي  عن  اإلقالع  عىل  فهتعر  شخص  أو  أنت  لمساعدتك  المعلومات  من  المزيد  فةمعر  في  غبتر  كنت
 :ويمكنك  متنوعة

ُ

ًُ

ً

ِّ

5465-564-800-1  أو     1841-586-602عىل  األعضاء  بخدمات  اتصل. 1 )T TY 711(  .
.حالتك  مدير  مع  فتحدث  ،  Mercy Careفي  عايةالر  ةإدار  نامجبر  في عضوا  كنت  إذا. 2
 بك  الخاص  PCP  إىل  تحدث. 3
 اإللكتروني  الموقع  ةبزيار  قم  أو 6222-556-800-1    قمالر  عىل  Arizona )ASHLine (مدخني  مساعدة  بخط  االتصال.4

www.ashline.org  .

ً

 المعلومات  من  لمزيدArizona )ASHLine (.  مدخني  مساعدة  خط  إىل إضافة  أخرى  دموار  تتوفر
  اإللكتروني  الموقع  عىل   Tobacco Free Arizona إىل  انتقل  التبغ،  استخدام  عن  التوقف  حول

http://azdhs.gov/prevention/tobacco-chronic-disease/tobacco-free-az/index.php.نامجبر  مثلي Arizona   بدون 
 التبغ  تعاطي  مخاطر  فةلمعر Arizona   والية  لسكان  مساعدة)Tobacco Free Arizona (تبغ

 .التدخين  عن  اإلقالع  أجل  من  مةالالز  دوالموار

ً

ُ


 دوارمال

المجتمعية  د الموار

ذوي  عىل  واألوصياء  ةاألسر  ادوأفر  السلوكية  الصحية  الحاجات  ذوي  لألشخاص  دالموار  توفر  ووطنية  محلية  منظمات  ثمة

 :بعضها  يتضمن .السلوكية  الصحية  الحاجات
 

AHCCCS(  Arizona(  في  الصحية  عاية الر تكلفة  احتواء  نظام 
 الصحية  الخطط  عىل  AHCCCS  فيشر.  Ariz onaفي    Medicaidنامجبر    Arizonaفي  الصحية  عايةالر  تكاليف  احتواء  نظام  مثلي
 .أخرى  طبية  مساعدة  امجوبر   Medicaid عىل  للحصول  المؤهلين  والعائالت  اداألفر  إىل  الصحية  عايةالر  توفير  في
ُ

AHCCCS 
.E. Jefferson St 801  
Phoenix, AZ 85034  

4000‑417‑ 602:الهاتف
https://azahcccs.gov 

Health‑e‑Arizona PLUS 
 Health‑ e‑Arizona لك  يسمح .األسبوع  في  أيام  7و  اليوم،  في  ساعة   24 متاح  التصفح  وآمن  سهل  إلكتروني  موقع  هو 

  التأمين  بسوق  والربط  النقدية  والمساعدة  الغذائية  المساعدة  اياومز  األطفال،  عايةور  الصحي،  التأمين  إىل  بالتقدم



ًً

http://www.MercyCareAZ.org
http://www.azahcccs.gov/Fraud/ReportFraud
mailto:AHCCCSFraud@azahcccs.gov
http://www.ashline.org
https://azahcccs.gov
http://azdhs.gov/prevention/tobacco-chronic-disease/tobacco-free-az/index.php
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  اياالمز  من  لالستفادة  التقديم  وإعادة  طلبات  بتقديم  والعائالت  ادلألفر  Health‑ e‑Arizona يسمح.  AHCCCS في  اليالفيدر
 الموقع  استخدام  مكنكي .االقتصادي  األمن  ةوإدار  AHCCCS  إىل  الوثائق/الطلبات  وتقديم  اتالتغيير  عن  اإلبالغ  وكذلك

 (اياالمز  من  لالستفادة  طلب  تقديم  عىل  لمساعدتك  مدربون  أشخاص) المجتمع  مساعدي  موقع  فةلمعر  اإللكتروني
 .الوالية  ومكاتب

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
 .Arizona  والية  أنحاء  جميع
   1-1-2 بـ اتصل 

ُ

https://211arizona.org
 

Alzheimer’s Association – Desert Southwest Chapter  هايمر الز ابطة ر
  عن  الباحث :دالموار  وتتضمن .وأبحاثه  ودعمه  هايمرالز  مرض  عايةر  في  ائدةر  تطوعية  صحية  منظمة  هي  هايمرالز  ابطةر
 .عايةالر  لمقدمي  ونصائح  الدعم،  ومجموعات  العمل  وورش  والمكتبة،  المساعدة،  وخط  عاية،الر

https://www.alz.org/dsw
 
3900-272-800-1:(اأسبوعي  أيام    7ساعة،   )24المساعدة  خط ً

.E. McDowell Rd 1028
Phoenix, AZ 85006 
 3900‑272‑800‑1  أو  0545‑528‑602

 
 
 

المسنين  عاية ر منطقة 

األولي  المنطقة  – Maricopa  مقاطعة
1366 E. Thomas Rd., Suite 108
 

Phoenix, AZ 85014 
7500‑783‑ 888-1  أو  2255‑264‑ 602

www.aaaphx.org

الثانية  المنطقة  -  Pimaمقاطعة
8467 E. Broadway Blvd.

Tucson, AZ 85710
/http://www.pcoa.org

520-790-7262

الثالثة  المنطقة -ApacheوCoconinoمقاطعتا 
323 N. San Francisco, Ste. 200

Flagstaff, AZ 86001
https://nacog.org/index.cfm

928-774-1895

ابعة الر المنطقة  - Yuma وLa Paz  مقاطعتا 
1235 S. Redondo Center Dr.

Yuma, AZ 85365
https://www.wacog.com/

928-782-1886

ًً

http://www.MercyCareAZ.org
http://www.healthearizonaplus.gov
https://211arizona.org
https://www.alz.org/dsw 
http://www.aaaphx.org
https://nacog.org/index.cfm
https://www.wacog.com/
http://www.pcoa.org
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 Mohave– ابعة الر المنطقة
208 N. 4th St.  

Kingman, AZ 86401  
https://www.wacog.com/ 

928-753-6247 

الخامسة  المنطقة  -  GilaوPinal  مقاطعتا 
1-800-293-9393
 

السادسة  المنطقة  - Santa Cruz و Greenlee و Graham و  Cochiseمقاطعات 
300 Collins Rd.  

Bisbee, AZ 85603  
https://www.seago.org/ 

520-432-2528 

السابعة  المنطقة  –Navajo شعب 
1800 W. Deuce of Clubs Suite 220  

Show Low, AZ 85901  
https://nacog.org/index.cfm 

928-774-1895 

Yavapai 
544 S. 6th St. Suite 104  
Cottonwood, AZ 86326  

https://nacog.org/index.cfm 
928-774-1895 

Yavapai 
3130 Robert Rd. Suite 1  
Prescott Valley, AZ 86314  

https://nacog.org/index.cfm 
928-774-1895 

1-800-552-9257 

الثامنة  المنطقة  – Arizona  في الداخلية  القبائل  مجلس 
http://itcaonline.com/?page_id=793
 

Arizona  في  الدوائية  المعلومات  كز مر
 األسبوع  في  أيام  7و  اليوم،  في  ساعة   24 مدار  عىل  ومتاح  وسري  مجاني

1-800-222-1222 
http://www.azpoison.com 

Arizona  في  الصحية  الخدمات  ة دائر
150 N. 18th Ave., Suite 310 

Phoenix, AZ 85007 
5942-252-800-1   أو  602-542-1025

www.azdhs.gov/index.php 

ًً

http://www.MercyCareAZ.org
https://nacog.org/index.cfm
https://nacog.org/index.cfm
https://nacog.org/index.cfm
http://itcaonline.com/?page_id=793
http://www.azpoison.com
http://www.azdhs.gov/index.php
https://www.seago.org
https://www.wacog.com
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 متاح  الطبيعية  والرضاعة  بالحمل  المتخصص  الساخن  الخط  ADHS( Arizona(  والية في  الصحية  الخدمات  ة دائر
ساعة   24 مدار  عىل 

1-800-833-4642 
https://azdhs.gov/prevention/nutrition-physical-activity/breastfeeding/index.php#mom-home 

  Arizona 101في اإلعاقة  ذوي  ايا مز
  الصحية  اياوالمز  الصحي  التأمين  عن  ومعلومات  أدوات  تقدم  نتاإلنتر  عبر  اياالمز  تخطيط  أداة  هي  اإلعاقة  ذوي  ايامز

 .والتوظيف
1‑866‑304‑WORK (9675) 

www.az.db101.org 

ARIZONA@WORK 
ً  عمل  عن  للباحثين  المحلي،  المستوى  وعىل  الوالية  مستوى  عىل  العاملة  للقوى  شاملة  الحلو ARIZONA@WORK توفر

 .والموظفون
https://arizonaatwork.com
 

)VR ( المهني التأهيل  إعادة  نامج بر
  الخدمات  من  متنوعة  مجموعة  VR  نامجبر  يوفر .المهني  التأهيل  إعادة  نامجبر onaAriz   والية  في  االقتصادي  األمن  ةدائر  تقدم

 اتبالمهار  الموظفين  تزويد  أو  العمل  لسوق  الدخول  أو  للعمل  االستعداد  هدف  لتحقيق  اسعي  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص
.اجيد  للعمل  الكافية

ً

ً

 TTY 1-855-475-8194 أو  1-800-563-1221
https://des.az.gov/services/employment/rehabilitation-services/vocational-rehabilitation-vr
 

  )AzEIP(المبكر للتدخل    Arizonaنامج بر
،Arizona Early Intervention Program،    والية  في  المبكر  التدخل  نامجبر  يساعد AZEIP(  Arizonaنطقوي )Ay ‑ zip،  أسر 
 عىل  الطبيعية  تهمقدر  لتنمية  العمل  وبإمكانه  الدعم  ميقد .سنوات  ثالث  عمر  حتي  النمو  في  التأخر  أو  اإلعاقة  ذوي  األطفال
 قمالر  عىلMercy Care ACC-RBHA    بـ  اتصل  ،  AZEIPدموار  حول  المعلومات  من  لمزيد  أو  مساعدة  عىل  للحصول . مالتعل

.  Mer cy Care ACC-RBHA AZEIPمنسق  إىل  التحدث  واطلب5465‑564‑800‑1؛ )TTY 711(    أو1841‑586‑  602 

ُ

ّ
ّ

1789 W Jefferson St., Mail Drop 2HP1  
Phoenix, AZ 85007  

602‑532‑9960 
www.azdes.gov/azeip 

Arizona   في ة األسر صحة  اكة شر
 تهمقدر  عن  النظر  بغض Arizona   في  للمرأة  والتعليم  الصحية  والخدمات  ة،األسر  تنظيم  االيفيدر  الممول  نامجالبر  هذا  وفري

 .منك  بالقرب  المؤهل  الصحي  كزالمر  فةلمعر  نتاإلنتر  عىل  موقعنا  زوري  أو  بنا  اتصلي .مقابلها  الدفع  عىل
602‑258‑5777 

ً ُ

www.arizonafamilyhealth.org 

 Arizona والية في  ة المبكر التربية  كز مر
Head Start  سن  دون  األطفال  سيحصل .الروضة  حلةلمر  االستعداد  عىل  المدرسة  سن  دون  األطفال  يساعد  مهم  نامجبر  
  Head Startنامجبر  يقدم .اأيض  صحية  ووجبات  خفيفة  وجبات  عىل  ،  Head Startفي  المسجلين  المدرسة

602-338-0449 

 الخدمات  هذه  ،
 .لك  تكاليف  دون  من  ذلك  من  وأكثر

ً

www.azheadstart.org 

Phoenix:602-262-4040 5911-506-602 أو 
 East Valley(Maricopa:602-372-3700( مقاطعة
 Maricopa:623-486-9868(West Valley)مقاطعة

   5911-506- 602أو   4040-262-602:قملرا  عىل  تصلا تارستفساا  يكلد  انك  إذا  أوMaricopa    طعةمقا  لداخ  رىاألخ  طقللمنا

 
 
 
 

ًً

www.MercyCareAZ.org 

http://www.MercyCareAZ.org
https://azdhs.gov/prevention/nutrition-physical-activity/breastfeeding/index.php#mom-home 
http://www.az.db101.org 
https://arizonaatwork.com 
https://des.az.gov/services/employment/rehabilitation-services/vocational-rehabilitation-vr 
http://www.azdes.gov/azeip
http://www.arizonafamilyhealth.org 
http://www.azheadstart.org 
mailto:ARIZONA@WORK


 
             

       
                  

                
        

 

       

                   
                   

    

    
         

      
               

          
 

     
              

        
 

               
               

  

  
                

               
                

              
              

               
 

 

  

 OAR( Arizona(في األفيون إلدمان واإلحالة المساعدة خط 
أيام 7و ا،ًيومي ساعة 24 مدار عىل واإلحاالت دوالموار األفيونية المواد حول نصائح والسري المجاني الساخن الخط يقدم

أو للمرضى يقدمون الذين والسموم األدوية معلومات اكزمر في محليين طبيين اءبخبر مزود الساخن الخط هذا .اًأسبوعي
 .األفيونية المواد حول القيمة المعلومات مقدمي أو ةاألسر ادأفر

1-888-688-4222 
https://www.azdhs.gov/oarline 

الوالدة بعد ما ة بفترالخاص الساخن  Arizonaخط 
www.psiarizona.org 

 ةبفتر تبطةالمر األخرى اجالمز اباتواضطر 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،لألقر وداعم تطوعي، ساخن خط هذا إن .الوالدة بعد وما الحمل

1-888-434-MOMS 6667-434-888-1 أو 

 Arizonaوالية في الذاتية المساعدة 
 واإلنسانية الصحية للخدمات مختلف نامجبر 40 إىل نتاإلنتر عبر الوصول

www.arizonaselfhelp.org 

 Arizonaوالية في االنتحار منع تحالف 
 عىل للحصول موقعنا إىل الذهاب باالنتحار المتعلقة بالقضايا مهتم شخص وأي والمؤيدين اءوالخبر للناجين يمكن

 .شهر كل من الثاني الثالثاء يوم في التحالف اجتماعات تعقد .إضافية معلومات
602‑248‑8337 
www.azspc.org 

 Arizonaوالية في العاملة القوى تواصل 
 اءوخبر التدريب، وموفري العمل، وأصحاب الحاالت، ومديري والطالب، عمل، عن للباحثين المصممة التوظيف أدوات
 وخدمات اتامتياز عىل للحصول يسعون ممن هموغير العاملة القوى

602‑542‑2460 
https://www.azjobconnection.gov 

AZ Links 
www.azlinks.gov 

AZ Links، والية في اإلعاقة وذوي بالمسنين الخاصة المصادر التحاد نت،اإلنتر شبكة عىل إلكتروني موقع هو 
 .)ADRC( ArizonaيساعدAZ Links  والية في السن كبار Arizona عىل ةاألسر ادوأفر عايةالر ومقدمي اإلعاقة ذوي واألشخاص 

 .والخدمات دالموار إيجاد

واإلحاالت المجتمعية المعلومات 
 المجتمعية، الخدمات من العديد إيجاد في مساعدتك يمكنه اتصاالت كزمر هو واإلحاالت المجتمعية المعلومات كزمر إن
 الحمل، وصحة الصحية، عايةوالر افق،والمر اإليجار دفع في والمساعدة والمالجئ، والمالبس، الطعام، بنوك :ذلك في بما

 مشكالت في والمساعدة ة،واالستشار الدعم، ومجموعات طة،ور في آخر شخص أي أو أنت تكون عندما والمساعدة
 للبالغين، النهارية عايةوالر التعليمية، امجوالبر والنقل، العمل، عىل والتدريب المالية، والمساعدة الكحول، أو اتالمخدر
 األطفال، عايةور المنزل، ربة وخدمات والنقل، لية،المنز الصحية عايةوالر المؤقتة، عايةوالر للمنزل، الوجبات وتوصيل

 التعلم، في والمساعدة ة،المشور وتقديم اللعب، امجوبر الصيفية اتوالمعسكر ة،األسر ومساعدة المدرسة، بعد ما امجوبر
 .الحماية وخدمات
: 1‑1‑ 2الهاتف

https://211arizona.org 

ة واألسرالطفل د موار
www.childfamilyresources.org 

www.MercyCareAZ.org 
اًأسبوعي أيام 7 ا،ًيومي ساعة 24 TTY/TDD( 711)5465-564-800-1 أو 1841-586-602 األعضاء خدمات 90 
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واإلحاالت الطفل عاية رد موار
 األطفال عايةر إيجاد في األسر يساعد الوالية مستوى عىل نامجبر

1-800-308-9000 
https://www.azccrr.com 

المنسق الدخول وصول نقاط 
 التي والعائالت اداألفر لتوصيل )HUD( األمريكية الحضرية والتنمية اإلسكان ةاروز من مفوضة عملية هو المنسق الدخول
 وتقييمهم العائالت أو اداألفر تصنيف يمكن أدناه، المدرجة المواقع في الخدمات دوموار اإلسكان بمصادر دالتشر من تعاني

تختلف قد أنه الحظ .والتوافر األولوية عىلًبناء المجتمعي اإلسكان دموار أحد إىل المحتملة باإلحالة قائمة في ووضعهم

 .الوصول منطقة مع يتناسب بما دوالموار العمليات

 Gilaمقاطعة 

 GILAمقاطعة في المعني المجتمعي العمل نامج بر
 

  
  

928- 425-7631 
5515 S. Apache Avenue, Suite 200, Globe, AZ 85501 

514 S. Beeline Hwy., Payson, AZ 85541 


Maricopaمقاطعة  

 
(للعازبين)اإلنسانية الخدمات كز مرفي  Brian Garciaاستقبال كز مر 

  

  

  



  
 

  


 
602-229-5155 

206 S. 12th Ave., Phoenix, AZ 85007 

 24-18( العمر)الشباب د موار
602-271-9904 

215 E University Dr. Tempe, AZ 85281 

 (فقطللعائالت )األسري اإلسكان كز مر
602-595-8700 

3307 E. Van Buren Street #108 Phoenix, AZ 85008 

CRRC( VA(  المحاربين لقدامى واإلحاالت المجتمعية د المواركز مر
602-248-6040 

1500 East Thomas Rd., Suite 106 
Phoenix, AZ 85014 

 Pinalمقاطعة 

المجتمعي للعمل البشرية د المواروكالة 
520-466-1112 

109 N Sunshine Blvd., Eloy, AZ 85131 

الوطني المجتمع صحة كاء شر
520-876-0699
 

CG Helps )مساعدات  CG) 
 520-483-0010 

350 E. 6th St., Casa Grande, AZ 85122   
 

www.MercyCareAZ.org 
 91اًأسبوعي أيام 7 ا،ًيومي ساعة 24 TTY/TDD( 711)5465-564-800-1 أو 1841-586-602 األعضاء خدمات
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خيص الترخدمات قسم 
 الشكاوى في تحقيقات يجرون .الوالية مستوى عىل السلوكية الصحة افقمر اقبوير خيصالتر خدمات قسم خصير

 .افقالمر عىل تفتيش عمليات اءوإجر السلوكية الصحة افقمر بشأن المقدمة

150 N. 18th Ave.  
Phoenix, AZ 85007  

 
 

602-364-2536 
www.azdhs.gov/als/index.htm
	

 Tucsonمكتب 
400 W. Congress, Suite 100 

Tucson, AZ 85701 
520-628-6965 

www.azdhs.gov/als/index.htm 

Dump the Drugs AZ 
/https://azdhs.gov/gis/dump-the-drugs-az 

1025-542-602 : واإلعالميةالعامة المعلومات 
 لتطبيقا ذاهضيعر .فيها بغولمرا غير أو مةلمستخدا غير لطبيةا قيرلعقاا من للتخلص مةلقماا يقدصنا عواقم عن بحثا

.ليهإ رباألق قعلموا إىل اتاهجاالت عىل لللحصو نهاعنو الإدخ من ملمستخداّنيمكو Arizona ةوالي في لتسليما عواقم جميع

الطوارئ حاالت في المأوى 

المأوى د موارعىل للحصول  Arizonaوالية في  211بـ اتصل 
2-1-1 

/https://211arizona.org 

والمالبس الغذاء د موار

Andre House
	

 .األخرى الدعم وأشكال ئةالطار الطعام صناديق 

 
 

213 S. 11th Ave. 
Phoenix, AZ 85007 

9023-252-602 : الهاتف

الشيكانو للمسنين  Por La Causaكز مر
المنزل باب حتى السن لكبار ساخنة وجبات 
 

 
 

1617 N. 45th Ave. 
Phoenix, AZ 85035 

602-272-0054 

الثقافي الطعام بنك 
والمزيد غداء وكيس مقابل، بال ئةطار طعام صناديق 
 

342 E. Osborn Rd.  
Phoenix, AZ 85012  

602-266-8370 
www.culturalcup.com 

 األعضاء خدمات
www.MercyCareAZ.org 
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ة العنصرلكنيسة المجتمعي كز المر
هموغير والوجبات المعلبة األطعمة

2709 E. Marguerite Ave.
	

ً

 

 
 


 

 

Phoenix, AZ 85040 
602-276-2126 

والحواجز السريعة الطرق ات اروز
مساء 5:00 حتىًاصباح 9:30 من الجمعة، إىل االثنين من

2515 E. Thomas Rd. 
Phoenix, AZ 85016 

602-212-0850 

 ICMوالكساء الطعام بنك 
اصباح 11 حتى 9 الساعة من السبت، إىل االثنين من

501 S. 9th Ave. 
Phoenix, AZ 85007 

602-254-7450 

ماري القديسة طعام بنك 

ً



 
 

 
 

 
 

لألطفال تغذية امجوبر متنقل، ومخزن للطوارئ، طعام صناديق ويوفر الوالية، أنحاء جميع في الطعام ويوزع يجمع

.اًمجتمعيًاومطبخ
2831 N. 31st Ave. 
Phoenix AZ 85009 

602-242-3663 

المتحد الطعام بنك 
245 S. Nina Dr. 
Mesa, AZ 85210 

480-926-4897 

التالل طعام وبنك د المواركز مر
6038 E. Hidden Valley Dr. 
Cave Creek, AZ 85331 

1145-488-480 : األهليةمعايير فة لمعراتصل 

- 4673‑266‑ 602أسر عشاء رف غ St. Vincent de Paul 

 Phoenixأسر عشاء رف غ


 


 

  
  

  
  

  
  

420 W. Watkins Road 
Phoenix, AZ 85003 

Sunnyslope 
9227 N. 10th Ave. 
Phoenix, AZ 85021 

Mesa 
67 W. Broadway Road 

Mesa, AZ 85210 

www.MercyCareAZ.org 
 93اًأسبوعي أيام 7 ا،ًيومي ساعة 24 TTY/TDD( 711)5465-564-800-1 أو 1841-586-602 األعضاء خدمات
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اإلنسانية الخدمات 
اإلنسانية الخدمات كزمر  
 

  
  

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1075 W. Jackson St. 
Phoenix, AZ 85007 

El Mirage 
14016 N. Verbena St. 
El Mirage, AZ 85335 

ة المبكروالتربية األطفال خدمات 

 Gila )PGCCS(و Pinalمقاطعتا في المجتمعية الخدمات 
227 W. Pinkley Ave. 
Coolidge, AZ 85128 

520-723-4951 
www.pgccs.org 

مات األزحضانة 
402 N. 24th St. 

Phoenix, AZ 85008 
602-889-6165 

 Phoenixمدينة في ة المبكروالتربية اإلنسانية الخدمات كز مر
200 W. Washington, St., 17th Floor 

Phoenix, AZ 85003 
602-262-4040 

https://www.phoenix.gov/humanservices/programs/head-start 

 Maricopa County Head Start Zero ‑ Five Programنامجبر
234 N. Central Ave. 
Phoenix, AZ 85004 

480-464-9669 
www.hsd.maricopa.gov/headstart 

ة المبكرللتربية  Southwest Human Developmentكز مر
2850 N. 24th St. 
Phoenix, AZ 85008 

602-266-5976 
www.swhd.org 

ة المبكرللتربية المدرسية  Alhambraمنطقة 
4510 N. 37th Ave. 
Phoenix, AZ 85019 

602-246-5155 
www.alhambraesd.org 

www.MercyCareAZ.org 
اًأسبوعي أيام 7 ا،ًيومي ساعة 24 TTY/TDD( 711)5465-564-800-1 أو 1841-586-602 األعضاء خدمات 94 

http://www.MercyCareAZ.org
www.alhambraesd.org
www.swhd.org
www.hsd.maricopa.gov/headstart
https://www.phoenix.gov/humanservices/programs/head-start
www.pgccs.org


             

     

  
 

       

  
 

     

  
 

     

  
 

      

  
 

     

  
 

     

  
 

    

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

لألطفال البشرية للتنمية  Booker T. Washingtonكز مر
1519 E. Adams 

Phoenix, AZ 85034 
602-252-4743 

www.btwchild.org 

 Westsideفي ة المبكرلتربية الكاثوليكية الخيرية الجمعية 
7400 W. Olive, Ste. 10 
Peoria, AZ 85345 

623-486-9868 
www.catholiccharitiesaz.org 

 Deer Valleyفي ة المبكرالتربية كز مر
20402 N. 15th Ave. 
Phoenix, AZ 85027 

623-445-4991 
www.dvusd.or 

 Fowlerفي ة المبكرالتربية كز مر
6250 W. Durango 
Phoenix, AZ 85043 

623-474-7260 
www.fesd.org 

ة المبكرللتربية الحضرية الكبرى  Phoenixاتحاد 
PO Box 45483 

Phoenix, AZ 85064 
602-276-9305 

www.gphxul.org 

 Murphyفي ة المبكرالتربية كز مر
2615 W. Buckeye Rd. 
Phoenix, AZ 85009 

602-353-5181 
www.msdaz.org 

ة المبكرللتربية  Rooseveltمنطقة مدرسة 
4615 S. 22nd St. 
Phoenix, AZ 85040 

602-232-4915 
www.rsd.k12.az.us 

االبتدائية  Washingtonمنطقة مدرسية 
8430 N. 39th Ave. 
Phoenix, AZ 85051 

602-347-2206 
www.wesdschools.org 

www.MercyCareAZ.org 
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 Wilson في  ة المبكر التربية  كز مر
500 N. 30th Pl. 

Phoenix, AZ 85008 
602-231-0373  

www.wsd.k12.az.us 

Healthy Families Arizona 
  وأشياء  وسالمته  وتغذيته  الطفل  نمو  في  الصحية  األسر  تساعد .صحية  حمل  ةبفتر  التمتع  عىل  األمهات  نامجالبر  هذا  يساعد
 لها  معلومات  إلعطاء  الحامل  المرأة  منزل  إىل  للذهاب  الحامل  المرأة  مع  اموعد  يحدد  محلي،  صحة  موظف  وهناك .أخرى

  الطفل  بلوغ  لغاية  يستمر  أن  ويمكن  المرأة  حمل  بداية  من  نامجالبر  هذا  يبدأ .لديها  تكون  قد  مخاوف  أية  في  والمساعدة
 !عامين  عمر

https://strongfamiliesaz.com/program/healthy-families-arizona


لية المنز ة الزيار د موار

Strong Families AZ
	

ً

 أطفال  تربية  في  العائالت  تساعد  التي  المجانية  ليةالمنز  اتالزيار  امجبر  من  شبكة  عن  ةعبار Strong Families AZ   إن
  سن  منذ  أطفال  لديها  التي  واألسر  الحامل  المرأة  عىل  امجالبر  كزوتر .والحياة  المدرسة  في  للنجاح  استعداد  وعىل  أصحاء
 .سنوات   5 حتى  الوالدة

https://strongfamiliesaz.com
	

 :التسجيل  كيفية
 .منطقتك  في  ةالمتوفر  المجانية  ليةالمنز  ةالزيار  امجبر  فةلمعر  بك  الخاص  البريدي  مزالر  أدخل.1
 أحد  بك  وسيتصل  معلوماتك  امأل  ثم  الشاشة،  يمين  أعىل  في "بنا  اتصل" التبويب  عالمة  عىل  انقر2.

 .نامجالبر  ممثلي

Arizona Health Start
	
عامين   2 من  أقل  هعمر  طفل  لديهن  الالتي  أو  الحوامل  للنساء

Arizona Health Start .مساعدتك  ما  لشخص  يمكن  أنه  فيتعر  أن  المهم  فمن  تحديات،  تواجه  أم  أو  حامل كنت  إذا
  عايةالر  توفر  التي  المجتمعية  المنظمات  من  متنوعة  مجموعة  مع  معك  التواصل  المنزل  زوار  يستطيع .لمساعدتك  هنا

  حتى  تك،وأسر  أنت  عليك  فسنتعر .األخرى  امجالبر  تطبيق  في  والمساعدة  األبوية  عايةالر  دوموار  والتعليم  الصحية
  نحن .مجتمعك  في  نعيش  ألننا  ثقافتك  نفهم  نحن .إليها  تحتاج  التي  دالموار  عىل  الحصول  في  مساعدتك  من  نتمكن
.تكأسر  مثل  اتمام  األسر  ساعدنا  ألننا  به،  تمر  ما  اأيض  نتفهم

https://strongfamiliesaz.com/program/arizona-health-start 

Early Head Start

ِ

ًً

سنوات   5 من  أقل  أطفال  لديها  التي  لألسر

 الحوامل  للنساء) اجد  ةالمبكر  التربية  نامجوبر (سنوات   5 حتى   3 عمر  من  لألطفال) ةالمبكر  التربية  نامجبر  يشتمل
  ذلك  في  بما  والخدمات  امجالبر  توصيل  اتخيار  من  متنوعة  مجموعة  عىل (الثالث  عامهم  حتى  الوالدة  حديثي  واألطفال

 للخدمات اديفر  انهج  نامجبر  كل  يتضمن .العائلية  األطفال  عايةر  أو  ،(كزوالمر  المنزل) مجموعة  أو  المنزل،  أو  القاعدة،  كزمر
  الدعم  األسر  تتلقى .الخامسة  سن  حتى  الوالدة  سن  من  واألطفال  المنخفض  الدخل  ذوات  الحوامل  للنساء  الجودة  عالية

 .الذاتي  االكتفاء  لتحقيق  ةالمبكر  التربية  موظفي  من  والتوجيه

ً

ًً
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Family Spirit 

 

 

سنوات   3 سن  دون  أطفال  لديها  التي  األصلية  األمريكية  لألسر

 أساسية  اتيجيةكاستر  أصليين  أمريكيين  مساعدين  يقدمه  المنزل  ةلزيار  اثقافي  مصمم  تدخل  هو  ةاألسر  روح  نامجبر
  فةالمعر  اآلباء  يكتسب .الوالدة  بعد  سنوات   3 إىل  الحمل  ةفتر  من  األصليين  السكان  من  الشباب  واألمهات  اآلباء  لدعم
  واالجتماعية  فيةوالمعر  الجسدية  المجاالت  عبر  المدرسة  قبل  ما  سن  في  ألطفالهم  األمثل  التطور  لتحقيق  اتوالمهار
 .الذاتية  والمساعدة  اللغة  وتعلم  العاطفية

ً

https://strongfamiliesaz.com/program/family-spirit-home-visiting-program 

Healthy Families Arizona 
أشهر   3 من  أقل  رضيع  لديها  التي  لألسر

 تواجهي  كنت  إذا خاصة  المساعدة،  طلب  في  بأس  ال  أنه  فيتعر  أن  المهم  من .هاقباإلر طفال  تنجب  من  كل  تشعر
.آباء  أفضل  يصبحوا  أن  عىل  واآلباء  األمهات  يساعد  مجاني  نامجبر  هو  Healthy Families Arizona.التحديات  من  اعدد
 بأي  ةمباشر  االتصال  رجىي  الخدمات،  لبدء .المحدد  وضعك  عىل بناء  بالخدمات  ويربطك  ليالمنز  ائرالز عليك  فسيتعر
 .فيها  تقيم  التي  المنطقة  يخدمون  الذين  الخدمة  موفري  من

ً ً

ً

ُ ًِ


 

 

https://strongfamiliesaz.com/program/healthy-families-arizona
	

كبير  لخطر  المعرضين  الوالدة  حديثي  ة وفتر /الوالدة حديثي  لألطفال  ة كزالمر عاية الر نامج بر
 نامجوبر /المخاطر  عالية  الوالدة  حديثي  حول  ما  ةفتر  نامجبر .ةكزالمر  العناية  في  الوالدة  حديثي  أطفال  لديها  التي  لألسر

  من  للحد  مخصص  الخدمات  من  الوالية  مستوى  عىل  شامل  نظام  هو)HRPP /NICP(  الوالدة  لحديثي  ةكزالمر  العناية
  المحيطة  عايةالر  من  مستوى  أنسب  لضمان  ،  Arizonaوالية  ألسر  أمان  شبكة  نامجالبر  يوفر .واألطفال  األمهات  وفيات
 .الطفل  نمو  الحتياجات  والدعم  المبكر  التحديد  إىل  باإلضافة  بالوالدة


 

https://strongfamiliesaz.com/program/high-risk-perinatal-programnewborn-intensive-care-program 

Nurse-Family Partnership 
الحمل  من  اأسبوع    28من  أقل  رةم  ألول  لألمهات

 األوقات،  هذه  مثل  في .والشكوك  التحديات  الجدد  األمهات  تواجه  أن  الطبيعي  من .إرشادي  بدليل  األطفال  يأتي  ال	
  ةائربز  يربطك  مجتمعي  صحية  عايةر  نامجبر  عن  ةعبارNurse-Family Partnership    إن .لمساعدتك  هنا  ما  شخص  هناك
 .وجه  أفضل  عىل  طفلك  عايةر  يمكنك  كيف  ستتعلمين  ات،الزيار  خالل  ومن .ليةمنز  ممرضة

602-224-1740  

ً 
 

 

https://strongfamiliesaz.com/program/nurse-family-partnership 

Parents as Teachers 
سنوات    5من  أقل  أو  الطريق  في  طفل  لديها  التي  لألسر

 أن  إىل  هذا  ويرجع .األول  المعلم  لتكون  فريدة  فرصة  لديك  الوالدين،  أحد  بصفتك .ةكبير  بإمكانيات  أطفالك  يتمتع
 لك  سيوضح .اكبير  ا قفار  تحدث  أن  بوسعك  يكون  وقد  الحياة،  من  األوىل  القليلة  السنوات  في  يحدث  الدماغ  نمو  أغلب
  خالل  من .طفلك  نمو  حلةلمر  المناسبة  دالموار  ليونالمنز  نازوار  لك  سيوفر .بذلك  القيام  كيفية  المعلمون  اآلباء  نامجبر

،Parents as Teachers  األكاديمي  للنجاح  إعداده  في  وتساعد  طفلك  مع  أقوى  عالقة  ستطور. 

 
 

ً ً

https://strongfamiliesaz.com/program/parents-as-teachers 

SafeCare 
 في  تكوأسر أنت  يدعمونك  اعالي  اتدريب  والمدربين  فينالمحتر  المنزل  زوار  دع  سنوات    5من  أقل  طفل  لديها  التي  لألسر
Safنموذج  وباستخدام .النجاح  نحو  حلتكر   eCare  مقسمة  أسبوعية  اتزيار  ستتلقى  الوطني،  المستوى  عىل  به  فالمعتر  
  كيز،تر  وحدة  أو  مجال  كل  في .ليةالمنز  والسالمة  والصحة  والطفل،  الوالدين  بين  التفاعل :أساسية  كيزتر  مجاالت  إىل

 .التفاعلية  الجلسات  من  متنوعة  مجموعة  خالل  من  وتقويها  اتكمهار  ستبني

ًًِ 
 

https://strongfamiliesaz.com/program/safecare 

www.MercyCareAZ.org 
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إضافية  د موار- ليةالمنز ة الزيار امج بر

سنوات    5سن  إىل  الوالدة  من  لألطفال  مساعدة  خط 
 عن  مخاوف  أو  أسئلة  لديهم  الذين  المنتظرين  والوالدين   Arizona عائالت  أطفال  لكل  ومتاحة  مجانية  الخدمة  هذه

 الطفولة  أخصائي  مع  للتحدث  االتصال  رجىي .المدرسة  قبل  ما  حلةمر  في  هم  من  أو  المشي  حديثي  أو  الرضع  أطفالهم
 صوتي  بريد  ركت  اأيض  يمكنك .مساء    8حتى  اصباح    8الساعة  من  الجمعة  إىل  االثنين  يوم  من  العمل  وقت  في  ة،المبكر
 .وقت  أي  في  نتاإلنتر  عبر  سؤالك  إرسال  أو

 1-877-705-KIDS 

ُ

ًًً

https://www.swhd.org/programs/health-and-development/birth-to-five-helpline 

والتوعية  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 Phoenix   في  البريدية  موزالر  نطاق  ضمن  والعاملين  المنازل  اتبزيار  القائمين  للموظفين  تعليم	–
 :ليةالمنز  ةالزيار	–

سنوات    6من  األقل  لألطفال  الدم  في  الرصاص  فحص 	●

المنزل  في  األطفال  وسالمة  صحة  لتعزيز  للمنزل  البيئي  التقييم	●

الرصاص  تسمم  من  الوقاية  حول  توعية 	●

الحاجة  حسب  المجتمع  دموار  إىل  واإلحالة  الفحص 	●

     
     
     
     

First Things First 
 األطفال  رياض  في  للنجاح  االستعداد  عىل  واليتنا  في  الصغار  األطفال  لمساعدة  والمجتمعات  العائالت  مع  اكةالشر

 .بعدها  وما
 

     7234-803-877-1أو602-771-5100   
https://www.firstthingsfirst.org 

Fussy Baby Program 
 يشعرون  الذين  لآلباء  الدعم  ويقدم  الخامسة  سن  حتى  الوالدة  من  المساعدة  خط  مكونات  أحد    Fussy Babyنامجبر  يعد

  الطرق  من  المزيد  إليجاد  معك  أطبائنا  سيعمل .العمر  من  األوىل  السنة  خالل  سلوكهم  أو  أطفالهم  اجمز  بشأن  بالقلق
 أو) ةزيار .كوالد  المهم  كدور  في  دعمك  مع  التوتر  لتقليل  اًرقط  اأيض  سنقدم .به  واالستمتاع  به  والعناية  طفلك  لتهدئة
 .فقط Maricopa   مقاطعة  في  الحاجة  دعت  إن  للمنزل  إضافية (أكثر

ً


 

 1-877-705-KIDS 
https://www.swhd.org/programs/health-and-development/fussy-baby 

   Hushabye Nursery حضانة
 ةفتر  من  بداية- واألطفال  ةاألسر  ادوأفر  لألمهات  يمكن  حيث  وشاملة  آمنة  مساحة   Hushabye Nursery نامجبر  يوفر

 .الحياة  في  الممكنة  النتائج  أفضل  طفل  لكل  يوفر  الذي  العالجي  والدعم  المتكاملة  عايةالر  تلقي- الطفولة  وحتى  الحمل
  العيادات  وعالجات  الداخليين  للمرضى  الحضانة  وخدمات  وبعدها،  الوالدة  قبل  ما  دعم  مجموعات  امجالبر  وستشمل
 .الخارجية
   7500-628-480  إىل ة قصير نصية  رسالة  أرسل  أو  اتصل 


 

https://www.hushabyenursery.org
	

  CHEEERSالتعافي  كز مر
 .سلوكية  صحية  تحديات  من  يعانون  الذين  البالغين  تخدم  ربحية  غير  مجتمعية  خدمة  وكالة  هي    CHEEERSالتعافي  كزمر

  اناألقر  دعم  مختصي  قبل  من  دي،الفر  والدعم  واألحداث  والمجموعات  الدروس  خالل  من  التعافي  دعم  خدمات  يقدمون
CHEEERS  والتوظيف  والتثقيف  التمكين  هو  األساسي  همكيزتر .الوالية  من  المعتمدين. 

 602-246-7607 
/https://www.cheeers.org 


 

www.MercyCareAZ.org 
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Jacob’s Hope

 Jacob’s Hope  قبل  اتالمخدر  تعاطي  نتيجة  االنسحاب  اضأعر  من  يعانون  الذين  الوالدة  حديثي  لألطفال  عيادة  هي 

 .للخروج  جاهزين  يصبحوا  حتى  بالمنزل  شبيهة  بيئة  في  األطفال  بهؤالء  بهم  الخاص  الطبية  عايةالر  فقمر  يعتني .الوالدة
480-398-7373 

	



/https://jacobshopeaz.org 

Maricopa County Lead Safe Phoenix Partnership 
 :Lead Safe Phoenix  نامجبر  في  المسجلين  للعائالت  اآلتية  الخدمات  نامجالبر  هذا  يقدم

 ليةالمنز  ةالزيار	– 
سنوات    6من  األقل  لألطفال  الدم  في  الرصاص  فحص ●

المنزل  في  األطفال  وسالمة  صحة  لتعزيز  للمنزل  البيئي  التقييم	●

الرصاص  تسمم  من  الوقاية  حول  توعية 	●

الحاجة  حسب  المجتمع  دموار  إىل  واإلحالة  الفحص ●


 

     
     
     
     

األطفال  صحة  مكتب 
150 N. 18th Ave. 
Phoenix AZ 85007 
 602-542-1025 

 
 

Parents Partners Plus
 مستقبل  في  ممكنة  فرصة  أفضل  طفلك  منح  في  للمساعدة  اسخةور  موثوقة  ودعوية  ربحية  غير  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

 602-633-0732 

 

 

https://www.parentpartnersplus.com 

Southwest Human Development 
 والد  أفضل  تصبح  أن  عىل  لمساعدتك  الحياة  من  األوىل  الخمس    5السنوات  خالل  الحمل  ةفتر  من  األسر  مع  يعمل

 .تكون  أن  يمكنك
602-266-5976  


 

https://www.swhd.org/programs/health-and-development/healthy-families 

WIC 
 موعد  وخالل .المريحة  لهممناز  من  بهم  الخاصة  واألطفال  والرضع  النساء  مواعيد  بعض  حضور  بخيار  اآلن  األسر  تتمتع

  دشةدر  موقع  باستخدام  الخدمات  مقدمي  أو  اآلخرين  الوالدين  جلسات  ستحضرين  واألطفال،  والرضع  النساء  مع  ليمنز
  أو  لوحي  كمبيوتر  أو  ذكي  هاتف  هو  إليه  تحتاجين  ما  فكل .الطبيعية  الرضاعة  أو  التغذية  عن  النصائح  كةلمشار  فيديو
 .كةللمشار  ابكامير  عادي  كمبيوتر

  602-506-9333

 

 

 
https://www.maricopa.gov/1491/Women-Infants-Children-WIC 

La Frontera ‑ EMPACT 
  ذلك  في  بما  الداخليين،  والمرضى  الخارجية  العيادات  خدمات  تتوفر .واألسر  والكبار  لألطفال  السلوكية  الصحة  خدمات
  وخدمات  مات،األز  أوقات  في  والتدخل  الصدمات،  وشفاء  ات،المخدر  تعاطي  وعالج  النفسي،  الطب  وخدمات  ة،االستشار
  SMI. بـ  المصنفين  للبالغين  والخدمات  الدعم،

www.lafrontera‑empact.org 

www.MercyCareAZ.org 
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 W. Olive Rd., Ste., 194, Glendale, AZ 85302 :Glendale 4425;1514‑784‑ 480
N. John Wayne Parkway, Ste. C101, Maricopa, AZ 85139;  :Maric 21476 1514‑784‑ 480  أو  6068‑316‑ 520  opa 

 S. Madison Dr., Tempe, AZ 85281 :Tempe 618;1514‑784‑480 




 
 

 الخدمات  منطقة  داخل  السكنية  المواضع  اتخيار  جميع  ذلك  في  بما  دالموار  هذه  عن  المزيد  فةمعر  في  غبتر  كنت  إذا

  أو1841‑586‑  602   قمالر  عىلMercy Care ACC-RBHA    بـ  االتصال  يمكنك  مجتمعك،  في  ةالمتوفر )GSA( افيةالجغر

)TTY 711(  1 ‑800‑564‑5465
.   

ًُ  )MIKID(اعقلي ضطربون الم األطفال 
 .سلوكية  مشكالت  يعانون  شباب  وبالغين  وشباب  األطفال  لديها  التيArizona    في  للعائالت  والمساعدة  الدعم   MIKID توفر
  الدعم،  ومجموعات  د،الموار  إىل  واإلحاالت  لآلباء،  نتاإلنتر  إىل  والوصول  األطفال،  قضايا  حول  معلوماتMIKID    يقدم

  الوالدين  من  المتطوعين  والموجهين  المنزل،  خارج  المقيمين  لألطفال  الميالد  وأعياد  العطالت  ودعم  التربويين،  والمتحدثين
 .الوالدين  إىل

)Yuma(؛    602-253-1240 )Maricopa(؛   520-882-0142 )Pima(؛   928-753-4354 )Mohave(؛   928-344-1983
)Pinal(  520-509-6669  
http://www.mikid.org 

 

الموسمية  امج البر وخدمات  المهاجرين 
 

Chicanos Por La Causa Early Childhood Development 
1402 S. Central Ave 
Phoenix, AZ 85004 

602-716-0156  

 
 

www.cplc.org 

القبلي  نامج البر خدمات 
Gila River Head Start 

P.O. Box 97 
Sacaton, AZ 85147 

520-562-3423 

 
 
 

www.gilariver.org 

Salt-River Pima-Maricopa  في  المبكر  الهندي  المجتمعي  األطفال  تعليم  كز مر
4826 N Center St. 

Scottsdale, AZ 85256 
 480-362-2200 

 
 
 

/https://ecec.srpmic-ed.org 

 تيأسر ايا مز
 والتغذوية  والنقدية  الطبية  المساعدة  حول  معلومات

heaplus‑855‑ 1 أو  7587‑432‑855‑ 1 
www.azdes.gov/myfamilybenefits
	

  )NAMI ARIZONA(العقلية اض لألمر الوطني  التحالف 
  اضاألمر  حول  معلومات  عىل  للحصول  مساعدة  خطArizona NAMI    والية  في  العقلية  اضلألمر  الوطني  التحالف  لدى

  للعائلة  الذاتية  المساعدة  ومجموعات  المحلي  المستهلك  عن  ومعلومات  المجتمعية  والخدمات  العالج  إىل  واإلحاالت  العقلية
  والتعليم  العاطفي  الدعم    Arizona NAMIوالية  في  العقلية  اضلألمر  الوطني  التحالف  يقدم .onaAriz  والية  أنحاء  جميع  في

 .األعمار  كافة  من  العقلي  بالمرض  المتأثرين  لألشخاص  عن  والدفاع
480-994-4407 

www.namiarizona.org 

اًأسبوعي أيام 7 ا،ًيومي ساعة 24 TTY/TDD( 711)5465-564-800-1 أو 1841-586-602 األعضاء خدمات

www.MercyCareAZ.org 
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National Hope Line Network 
 مةأز  من  يعاني  شخص  ألي  ساعة    24مدار  عىل  مجاني  ساخن  خط

 1-800-442-4673 


االنتحار  من  للحد  الوطني  الساخن  الخط 
 .عاطفية  ضائقة  أو  انتحارية  مةأز  يعاني  شخص  ألي  الساعة    24عىل  متاح  مجاني  ساخن  خط

      8255-273-800-1أو 988 قمالر عىل  اتصل 
www.suicidepreventionlifeline.org 

Nurse‑Family Partnership 
 الجدد  األمهات  تواجه  أن  الطبيعي  من .إرشادي  بدليل  األطفال  يأتي  ال .الحمل  من  اأسبوع    28من  أقل  رةم  ألول  لألمهات
  عن  ةعبار  هو  ةاألسر  كمشار  ممرض  إن .لمساعدتك  هنا  ما  شخص  هناك  األوقات،  هذه  مثل  في .والشكوك  التحديات

  عىل  طفلك  عايةر  يمكنك  كيف  ستتعلمين  ات،الزيار  خالل  ومن .ليةمنز  ممرضة  ةائربز  يربطك  مجتمعي  صحية  عايةر  نامجبر
 .وجه  أفضل

www.nursefamilypartnership.org
	

 Nurse-Family Partnership/North and West Phoenix 
2850 N. 24th St. 
Phoenix, AZ 85008 
 602-224-1740 

Phoenix South 
4041 N. Central Ave. 
Phoenix, AZ 85012 
 602-224-1740 

Phoenix East 
4041 N. Central Ave, Suite 700 

Phoenix, AZ 85012 
602-224-1740  

ً

األفيونية  المواد  بشأن  والمساعدة  اإلحالة  خط 
  عىل  وإحالة  دوموار  األفيونية  المواد  عن  معلومات  ةاألسر  ادوأفر  عايةالر  ومقدمي  للمرضى  المحليون  الطبيون  اءالخبر  يقدم
.ةمتوفر  الترجمة  خدمات .اأسبوعي  أيام    7اليوم،  في  ساعة    24مدار

1-888-688-4222 
https://www.azdhs.gov/oarline 

 
ً

السموم  عالج  كز مر
 .إيقاظه  يمكن  ال  أو  التنفس  في  صعوبة  من  يعاني  كان  أو  بنوبة  أصيب  أو  أحدهم  انهار  إذا  الفور  عىل  911  قمبر  اتصل

 :األسبوع  في  أيام  7و  الساعة  مدار  عىل  تكلفة  دون  من  سري  بشكل  والفورية  اءالخبر  ةمشور  عىل  للحصول
1-800-222-1222 


 أو  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

ًً

 
 
 

 
 

 
 

 


 

https://triage.webpoisoncontrol.org/#/exclusions 
https://www.poison.org 

www.MercyCareAZ.org 
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Postpartum Support International 

المعلومات عىل للحصول به االتصال شخص ألي يمكن مجاني مرق هو )PSI( الوالدة بعد ما لدعم الدولية المؤسسة هاتف 


.منك القريبة دالموار وأسماء والتشجيع المعلومات المتطوعون سيمنحك .دوالموار والدعم األساسية 

7773-203-971 اإلسبانية أو ،1-800-944-4773 


.وقت أي وفي األمريكية المتحدة الواليات في مكان أي من 741741 إىل "HOME" كلمةأرسل  الوطني ماتاألز خط 
https://www.postpartum.net
	

 Power Me A2Zنامج بر
 توجد ال .المرأة لصحة مهم أمر وهو ،Arizona والية في الصحية الخدمات ةإدار من مقابل بال فيتامينات نامجالبر هذا يوفر

 .خفية تكاليف
https://www.powermea2z.org 

Raising Special Kids 

ً

 26 سن إىل الوالدة من اإلعاقات، من كاملة مجموعة من يعانون الذين األطفال حياة لتحسين المميزين األطفال تربية توجد
.أطفالهم عن فعالين مدافعين األسر تصبح حتى ديةالفر والمساعدة والمعلومات والتدريب الدعم توفير خالل من ا،عام

1-800-237-3007 
https://raisingspecialkids.org 

واإلعاقة االجتماعي الضمان د مواركز مر
 الثاني الباب في عليها المنصوص االجتماعي، الضمان إعاقةSSD ) و الية،الفيدر العجز استحقاقات امجبر عن معلومات يقدم
 عىل اإلجابة إىل باإلضافة ،16( الباب بموجب المفروض اإلضافي، الضمان دخلSSI ) و (االجتماعي الضمان قانون من

 .أخرى ومواضيع Medicare عىل دالموار روابط وتقديم االجتماعي الضمان تقاعد ايابمز المتعلقة األسئلة
www.ssdrc.com
	

 Arizonaوالية شباب اكة شر
ً أو اعام 21 همأعمار تبلغ الذين واآلباء الحوامل اهقينللمر الداعمة والخدمات الصحي التثقيف Starting Out Right توفر

.المالي وضعهم عن النظر بغض أقل،
https://azyp.org/program/starting-out-right /

1-877-882-2881 

اهقين للمرالحياة خط 

ًً اهقينللمر الحياتية اتالمهار تنمية تدريب .ايوميمساء 9 إىل 3 الساعة من االنتحار حول اناألقر ةالستشار الساخن الخط

 .التدريب وفرص والوقاية والتثقيف التوعية مواد إتاحة .انأقر مستشارين يصبحوا بأن المهتمين
 8336-248-800-1 أو8336‑248‑ 602

www.teenlifeline.org
	

اجنسيللمتحولين الحياة خط 
.اجنسي المتحولين من العاملين جميع فيه يكون اناألقر لدعم ماتلألز ساخن خط هو

1-877-565-8860 
www.translifeline.org 

المهني التأهيل إعادة نامج بر
 .الوظيفية  أهدافهم  تحقيق  عىل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لمساعدة  ودعم  خدمات  المهني  التأهيل  إعادة  نامجبر  يقدم

https://des.az.gov/vr 

ً

ً
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)WIC (واألطفال والرضع النساء 
 حوامل لنساء صحية حمية عن ومعلومات الطبيعية بالرضاعة والتوعية الغذاء WIC واألطفال والرضع النساء نامجبر يقدم
.الخامسة سن دون واألطفال والرضع

 /www.azdhs.gov/azwic
	

ةبزيار قم واألطفال، للنساء أخرى دموار حول معلومات عىل للحصول أو منك قريبة عيادة عىل للعثور

 clinicsearch.azbnp.gov/ 

 

150 N. 18th Ave.  
Phoenix, AZ 85007  

1-800-252-5942 

 AHCCCSنامج لبرأهليتك فقدت حال في د الموار

ً عايةر تقدم التي بالعيادات قائمة يلي فيما AHCCCS. إىل لالنضمام أهليتك فقدت إذا الصحية عايةالر تتلقى أن اأيض نود
 لديك كانت وإذا .والتكاليف الخدمات حول معلومات عىل للحصول بالعيادات اتصل .مجانية أو التكلفة منخفضة طبية
 Mercy Care ACC-RBHA. أعضاء بخدمات فاتصل للمساعدة، بحاجة كنت أو أسئلة

 Maricopaمقاطعة في عاية الرلمقدمي تدريجي مقياس ذات \التكلفةمنخفضة صحية عاية ر

 Circle the City Health Care 
3522 N. 3rd Avenue, Phoenix AZ 85013 

 602-776-0776
Circlethecity.org 

Adelante Healthcare 
5092‑809‑877‑1 

www.adelantehealthcare.com 

Avondale 
3400 Dysart Rd., Ste. F-21 

Avondale, AZ 85392 

Buckeye 
306 E. Monroe Ave. 
Buckeye, AZ 85326 

Gila Bend 
100 N. Gila Blvd. 

Gila Bend, AZ 85337 

Mesa 
1705 W. Main St. 
Mesa, AZ 85201 

 
 

Phoenix 
7725 N. 43rd Ave., Ste. 510 

Phoenix, AZ 85201 
 
 

Surprise 
.W. Bell Rd 15351
Surprise, AZ 85374

  
   

 
Wickenburg 

 N. Tegner St., Ste. 113 811
Wickenburg, AZ 85390 

 
  

 
المجتمعية للصحة  John C. Lincoln  كز مر 

 .N. 5th St 9201
Phoenix, AZ 85020 

602 ‑331‑5779 
 
 

www.desertmission.com 
الصحية  Valleywise اكز مر 

https://valleywisehealth.org
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West Valley
	

ة األسرلصحة  El Mirageكز مر   
 .W. Thunderbird Rd 12428

El Mirage, AZ 85335 
623 ‑344‑6500 

ة األسرلصحة  Avondale كز مر   
 .E. Van Buren St 950
Avondale, AZ 85323 

 6800‑344‑623

ة األسرلصحة  Glendale كز مر   
 .W. Lamar St 5141
Glendale, AZ 85301 

623 ‑344‑6700 

ة األسرصحة  عاية لر Maryvale كز مر   
 .N. 51st Ave 4011
Phoenix, AZ 85031 

623 ‑344‑6900 

East Valley 

ة األسر لصحة  Chandlerكز مر   

.S. Hamilton St 811 
Chandler, AZ 85225 

 6100‑344‑480

ة األسر لصحة   Mesaكز  مر

S. Hibbert 59	

Mesa, AZ 85210 
 6200‑344‑480

ة األسر لصحة   Guadalupe كز مر
5825 Calle Guadalupe
	
Guadalupe, AZ 85283 

 6000‑344‑480

Central Valley 

ة األسر صحة  عاية لر McDowell  كز مر
1144 E. McDowell Rd. 
Phoenix, AZ 85006 
 6550‑344‑602

ة األسرلصحة    Sunnyslope كز مر
 .W. Hatcher Rd 934
Phoenix, AZ 85021 
 6300‑344‑602

الشاملة  الصحية  عاية الر كز مر
2525 E. Roosevelt St. 
Phoenix, AZ 85008 
 1015‑344‑602

ة األسر لصحة  South Central كز مر  
33 W . Tamarisk St. 
Phoenix, AZ 85041 
 6400‑344‑602

ة األسرلصحة  7th Avenue  كز مر  
 .S. 7th Ave 1205
Phoenix, AZ 85007 
 6600‑344‑602

 في  بالطوارئ  الملحقة  المتنقلة  الخارجية  العيادة 
7th Avenue 

1201 S. 7th Ave. 
Phoenix, AZ 85007 
 344-6655-602

الصحية  Mountain Park اكز مر
www.mountainparkhealth.org 

Baseline 
635 E. Baseline Rd. 
Phoenix, AZ 85042 
 7277‑243‑602

Tempe 
1492 S. Mill Ave., 312 
Tempe, AZ 85281 
 7277‑243‑602

Goodyear 
140 N. Litchfield Rd. 
Goodyear, AZ 85338 

 7277‑243‑602

East Phoenix/Gateway 
690 N. Cofco Center Ct., Ste. 230 

Phoenix, AZ 85008 
 7277‑243‑602
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Maryvale
	
.W. Thomas Rd 6601
Phoenix, AZ 85033 
7277‑243‑602


 

 


األصليين األمريكيين مجتمع صحة كز مر
4041 N. Central Ave., Bldg. C
	

Phoenix, AZ 85012
	
الهاتف: 5262‑279‑ 602

www.nativehealthphoenix.org
	

 Armadilloأطفال اختصاصي 
515 W. Buckeye Rd. 
Phoenix, AZ 85003 
9229‑257‑602

OSO الطبي)OSO Medical(  
378 N. Litchfield Rd.
	
Goodyear, AZ 85338
	


2622‑925‑623 

الطبية St. Vincent De Paul عيادة   
420 W. Watkins Rd.
	
Phoenix, AZ 85003
	
6868‑261‑602

www.stvincentdepaul.net/programs/medical‑clinic

المجانية اللقاحات /التطعيمعيادات 

 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
   

 عيادة - المقاطعة شمال  في  الصحية  عاية الر
Round Valley 
 928-333-0127

http://www.northcountryhealthcare.org 

- المقاطعة شمال  في  الصحية  عاية الر عيادة 
Saint John’s
 928-337-3705

http://www.northcountryhealthcare.org
	

للتطعيم  Saint John’s عيادة   
928-333-2415 x6509 

https://www.co.apache.az.us/health/clinical-services 

للتطعيم  Springerville عيادة   

x6509 928-333-2415

https://www.co.apache.az.us/health/clinical-services
	

COCHISE  
 

   األطفال لطب  Chiricahua Sierra Vistaعيادة 
 520-459-0203

http://www.cchci.org 

 المتميز  األطفال لطب  Chiricahua كز مر 

520-364-5437 

http://www.cchci.org 

COCONINO   

للتطعيم   Coconino مقاطعة عيادة    
 928-679-7222

http://www.coconino.az.gov/health 

 الطبي  Lake Powel  كز مر

928-645-8123

http://www.canyonlandschc.org 

األسرية  والعافية  للصحة   NACAكز مر 
 928-773-1245

http://www.nacainc.org 

- المقاطعة شمال  في  الصحية  عاية الر



Flagstaff Clinic 4th St
	

928-522-9400	

http://www.northcountryhealthcare.org 

 – المقاطعة شمال  في  الصحية  عاية الر
Flagstaff Clinic University Ave 

 928-522-1300
http://www.northcountryhealthcare.org 

 عيادة - المقاطعة شمال  في  الصحية  عاية الر
Grand Canyon 
928-638-2551
	

http://www.northcountryhealthcare.org 
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GRAHAM

GILA

 Williamsعيادة - المقاطعةشمال في الصحية عاية الر
 928-635-4441

http://www.northcountryhealthcare.org 

GILA 

- Globeفيالصحية عاية الر Canyonlands

928-402-0491	

http://www.canyonlandschc.org
	

-  Globeمقاطعةفي العامة الصحة خدمات قسم  Gila
 x8811 928-425-3189

https://www.gilacountyaz.gov/government/health_ 
 and_emergency_services/health_services/index.php
	

 مقاطعة  في  العامة  الصحة  خدمات  قسم 
Payson - Gila 
928-474-1210 

https://www.gilacountyaz.gov/government/health_ 
and_emergency_services/health_services/index.php 

 Paysonعيادة - البالدشمال في الصحية عاية الر

928-468-8610	

http://www.northcountryhealthcare.org
	

GRAHAM
 

- Saffordفيالصحية عاية الر Canyonlands

928-428-1500	

http://www.canyonlandschc.org 

Graham County Health Department 
Public Health Services 

 928-428-1962
http://www.graham.az.gov/254/health
	

GREENLEE

- Cliftonفيالصحية عاية الر Canyonlands
928-865-2500

http://www.canyonlandschc.org 

- Duncanفيالصحية عاية الر 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
	

                

    

    

مقاطعةفي المجتمعي والتمريض العامة الصحة 
Parker - Greenlee 
 928-359-2866

http://www.co.greenlee.az.us 

LA PAZ   

 La Pazمقاطعة في الصحة قسم 
 928-669-1100

http://www.lpchd.com


MOHAVE

MARICMARICOPOPAAMARICOPA

اإلقليمي المجتمعي الطبي  Chandlerكز المر
 والعافية التطعيم عيادة

480-728-2004
http://www.dignityhealth.org/arizona/locations 
chandlerregional/about-us/immunization-clinics 
/ 

   East-Mesa عيادة

602-506-2660

http://www.maricopa.gov/3849/public-health
	

 Mesaفي التطعيم عيادة 
602-506-2660

http://www.maricopa.gov/3849/public-health


 NHWالمجتمعيةالصحة كز مر
602-279-5351

http://nativehealthphoenix.org 

 Rooseveltفيالتطعيم عيادة 

602-506-8815	

http://www.maricopa.gov/3849/public-health
	

الغربفي التطعيم عيادة 
 602-506-5888

http://www.maricopa.gov/3849/public-health 

MOHAVE
	  

- Beaver Damفيالصحية عاية الر Canyonlands

928-347-5971	

http://www.canyonlandschc.org
	

Bullhead City  عيادة- البالدشمال في الصحية عاية الر

928-704-1221	

http://www.northcountryhealthcare.org
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  Kingmanعيادة - البالد شمال  في  الصحية  عاية الر
 928-753-1177

http://www.northcountryhealthcare.org 

Lake   عيادة - البالد شمال  في  الصحية  عاية الر
Havasu City 
928-854-1800  

 http://www.northcountryhealthcare.org
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NAVAJONAVAJO    

-  Chilchinbetoفي الصحية  عاية الر Canyonlands 
928-697-8154


http://www.canyonlandschc.org

   Holbrookالتطعيم عيادة 

-928-524 4750


/http://www.navajocountyaz.gov/departments 
public-health-services
	

Holbrook  عيادة - البالد شمال  في  الصحية  عاية الر
928-524-2851

http://www.northcountryhealthcare.org

   Show Lowعيادة- البالد شمال  في  الصحية  عاية الر
928-537-4300
	

http://www.northcountryhealthcare.org
   Winslowعيادة-البالد شمال  في  الصحية  عاية الر

 928-289-2000

http://www.northcountryhealthcare.org 

Show Low  التطعيم  عيادة  
 928-532-6050

 /http://www.navajocountyaz.gov/Departments 
public-health-services 

  Taylor/Snowflakeفي التطعيم  عيادة 
928-532-6050

/http://www.navajocountyaz.gov/departments  
public-health-services 

PIMA  PIMA

	

	

   ة لألسر الطبي  Continentalكز مر
520-407-5900


http://www.uchcaz.org
	
 األطفال  لطب    Continental عيادة

 520-407-5900

http://www.uchcaz.org 

 

-  Ajo المجتمعية الصحة  كز مر Desert Senita
520-387-5651

http://www.desertsenita.org 

El Rio   في  المجاني  التطعيم  عيادة 
520-670-3909  

http://www.elrio.org 

 La Canada Pediatrics Clinic 
520-407-5800 

http://www.uchcaz.org 

Tucson East  - Pima  مقاطعة في  الصحة  ة دائر عيادة 
520-724-9650

http://www.webcms.pima.gov/health
	

Tucson North  - Pima مقاطعة في  الصحة  ة دائر عيادة 
520-724-2880 



http://www.webcms.pima.gov/health

 Tucson - Pima   مقاطعة في  الصحة  ة دائر عيادة 
Southwest 

520-724-7900  
http://www.webcms.pima.gov/health 

UA Mobile Health   نامج بر
520-349-6594 

/http://www.fcm.arizona.edu/outreach  
mobile-health-program 

 المتحد  المجتمعية  الصحة  كز لمر Arivaca  عيادة 
 520-407-5500

http://www.uchcaz.org 

United Community Health Center  في 
 Green Valley Hospital Clinic 

 520-407-5400

http://www.uchcaz.org 

 مدرسة  المتحد  المجتمعية  الصحة  كز مر 
Old Vail  المتوسطة 

 520-762-5200

http://www.uchcaz.org 

United Community Health Center في 
Sahuarita Heights
	

 520-576-5770

http://www.uchcaz.org 
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 عيادة  المتحد  المجتمعية  الصحة  كز مر
 Three Points Clinic  

 520-407-5700

http://www.uchcaz.org 

  PINAL  


 Apache Junction عيادة
866-960-0633 

http://www.pinalcountyaz.gov 

 Casa Grande Clinic
 866-960-0633

http://www.pinalcountyaz.gov 

-  Arizona  في المجتمعية  الصحة  كز مر Desert Senita 
520-466-5774

http://www.desertsenita.org

 Eloy Clinic 
 866-960-0633

http://www.pinalcountyaz.gov

 Kearny Clinic 
866-960-0633  

http://www.pinalcountyaz.gov 

 Mammoth Clinic
	
 866-960-0633

http://www.pinalcountyaz.gov 

 Maricopa Clinic 
 866-960-0633

http://www.pinalcountyaz.gov 

  SANTA CRUZ  
 
-Mariposa  مدينة في  المجتمعية  الصحة  كز مر

Nogales  
 520-281-1550

http://www.mariposachc.net 

المتحد  المجتمعية  الصحة  كز مر في   Amadoعيادة   
520-407-5510 

http://www.uchcaz.org 

  YAVAPAI  


Ash Fork  عيادة - البالد شمال  في  الصحية  عاية الر
928-637-2305  

http://www.northcountryhealthcare.org 

Seligman  عيادة - البالد شمال  في  الصحية  عاية الر
928-422-4017  

http://www.northcountryhealthcare.org 

 مقاطعة  في  المجتمعية  الصحة  خدمات  كز مر
Cottonwood - Yavapai 

928-639-8132  
http://www.chcy.info 

 مقاطعة في  المجتمعية  الصحة  خدمات  كز مر
Prescott  - Yavapai 
 928-583-1000

http://www.chcy.info 

 مقاطعة في  المجتمعية  الصحة  خدمات  كز مر
Prescott Valley  - Yavapai 

928-583-1000 
 
http://www.chcy.info
 

YUMA   

 Horizon والعافية  للصحة  األولية  عاية للرYuma -
833-431-4449  

http://www.hhwaz.org 

San Luis   كزمر- مسبق موعد  دون  من     San Luisعيادة
 928-722-6112

http://www.slwic.org 

 كزمر- مسبق موعد  دون  من   San Luisعيادة
Somerton 

928-236-8001 
http://www.slwic.org 

Yuma  مقاطعة  في  العامة  الصحة  تمريض  قسم  
 4559-928-317

http://www.yumacountyaz.gov 
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 Maricopa مقاطعة  في  الرسوم  منخفضة  األسنان  طب  خدمات 

 Mountain Park الصحي  كز المر
 .Maryvale  و Baseline   عيادات  في  المتواجدين  للمرضى  األسنان  طب  خدمات  يقدم

www.mountainparkhealth.org/our‑services/dental/
	

Baseline   عيادة
635 E. Baseline Rd. 
Phoenix, AZ 85042 
 602‑243‑7277 

www.mountainparkhealth.org/locations/baseline/ 

لألسنان    Renee Parsonsو    Bobعيادة 
 أو   AHCCCS عىل  للحصول  المؤهلين  غير  اعام 18   و    5بين  همأعمار  اوحتتر  الذين  لألطفال  التكلفة  منخفضة  أسنان  عايةر

 .الدخل  عىل  دليل  إحضار  الوالدين  عىل  يجب .الجمعة  إىل  الثالثاء  يوم  من  تفتح .الخاص  التأمين

1601 W. Sherman St. 
Phoenix, AZ 85007 
 602-271-9961 



 

 
 
 

 
  

www.bgcmp.org/dental.htm 

الجامعية    Carringtonاألسنان  طب  عيادة 
 صحة  نامجبر  في  افاإلشر  تحت  طالب  بواسطة  ا،عام  17و    12بين  همأعمار  اوحتتر  الذين  لألطفال  مجانية  أسنان  عايةر  تقديم
 .والتلميع  والتنظيف  السينية  األشعة  ذلك  في  بما  بالكلية،  األسنان

1300 S. Country Club Dr.
Mesa, AZ 85210

480‑717‑3510 

  Chandlerعاية ر كزمر
لألطفال  مجانية  واجتماعية  اتاستشار  أسنان،  طب  طبية،  خدمات  يقدم

 .الموحدة  المدرسية Chandler   منطقة
 

777 E. Galveston Rd. 
Chandler, AZ 85225 

 480‑812‑7900 
www.mychandlerschools.org 

First Teeth First  ‑  بمقاطعة األسنان  صحة  مكتبMaricopa   
في  سنوات    6سن  دون  لألطفال  واإلحاالت  ايدالفلور  وطالء  الوالدين  تعليم  نامجبر  األسنان  فحوصات First Teeth First   تقدم

. Maricopaمقاطعة
  

  
602‑506‑6842 

www.firstteethfirst.org 

  Maryvaleعيادة 
6601 W. Thomas Rd. 
Phoenix, AZ 85033 
 602‑243‑7277 

http://mountainparkhealth.org/locations/maryvale/ 

www.MercyCareAZ.org 
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األصليين  األمريكيين  مجتمع  صحة  اكز مر
  الصحة  عايةور  األسنان  عايةر  ذلك  في  بما  اداألفر  بيم  الثقافية  الفروق  اعيوتر  المريض  عىل  كزوير  شاملة  صحية  خدمات  تقدم

 .اضاألمر  من  والوقاية  الصحة  وتعزيز  السلوكية

Central 
4041 N. Central Ave., Bldg. C 

Phoenix, AZ 85012 
602 ‑279‑5262 

www.nativehealthphoenix.org 

West 
2423 W. Dunlap Ave., Ste. 140 

Phoenix, AZ 85021 
602 ‑279‑5351 

األسنان  لصحة Phoenix  كلية  عيادة 
 .مدرسين  افإشر  تحت  الطالب  يؤديها  والتي  المؤهلين،  للمرضى  والعالجية  الوقائية  األسنان  طب  خدمات  يقدم

1202 W. Thomas Rd., Bldg. R 
Phoenix, AZ 85013 

602‑285‑7323 
www.pc.maricopa.edu 

St. Vincent de Paul 
 .بالموعد .المحدود  الدخل  لذوي  الطبية  المعدات  ةاستعار  نامجبر .والتوافر  الحاجة  حسب  مجانية  طبية  أسنان  عيادة

420 W. Watkins 
Phoenix, AZ 85003 

602 ‑261‑6868 
www.stvincentdepaul.net 

الدفاع  وكاالت 

العقلية  الصحة  – اإلعاقة لقانون  Arizona  كز مر

  في  والدفاع  الحماية  أنظمة  تضمن .Arizonaوالية  في  والدفاع  للحماية  اليفيدر  نظام  هو  اإلعاقة  لقانون Arizona   كزمر  إن


  حلول  اعتماد  والدفاع  الحماية  أنظمة  بإمكان .اإلعاقة  بذوي  الخاصة  المدنية  والحقوق  اإلنسان  حقوق  حماية  المتحدة  الواليات

والقانونية  الدستورية  حقوقهم  تنفيذ  لضمان  اإلعاقة  ذوي  باسم  وإدارية  قانونية .

Phoenix( أو6287‑274‑602  
Phoenix  عدا  ما  الوالية  أنحاء  جميع  من)  2260‑927‑800‑1  ؛TTY(/اتصال .)
www.acdl.com/mentalhealth.html
	

 واألسري  الجنسي  العنف  ضد   Arizona ائتالف 
 .القانونية  والدعوة  والمساعدة  الفنية،  والمساعدة  والتدريب،  التعلم  وتوفير  القانوني،  الساخن  والخط  الساخن  الخط

 602-279-7270  T  TY  2900-279-602 ؛  6400-782-800-1  ؛ 
www.acesdv.org
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www.MercyCareAZ.org
خدمات األعضاء 1841-586- 602 أو  800-564-5465- 1 )TTY/TDD 711( 24 ساعة يومًيا، 7 أيام أسبوعًيا

 DCS(  Arizona(والية في األطفال حماية قسم
 أمان بتقييم وتقوم وإهمالهم، األطفال إىل اإلساءة ادعاءات من وتتأكد وتتحقق األطفال لحماية Arizona ةإدار تتلقى
 اإلهمال أو اإلساءة ادعاءات تدحض أو تدعم التي الحاالت موتقي لألطفال الوشيك باألذى ةالمخاطر متقي كما. األطفال
.الطارئ التدخل إىل والحاجة

P.O. Box 44240
Phoenix, AZ 85064‑4240

1 ‑888‑SOS‑CHILD )1‑888‑767‑2445(، 602‑530‑1831 )T TY(
 www.dcs.az.gov

عايةالر لمقدم دالموار خط
7494‑737‑888‑1

www.azcaregiver.org

المستقل العيش كزمر

ّ ّ







2900‑262‑602
www.azsilc.org/independent‑living/

السلوكية الصحة عن الدفاع
 الصحة احتياجات من مجموعة في لمساعدتك تتوفر والتي التوعية ومصادر مجموعات من عدد Arizona والية تضم
:الخدمات هذه وتتضمن .السلوكية

 Arizona: 4828-576-602والية في األمريكية العقلية الصحة●
  7233-799-800-1 :الوطني األسري العنف خط●
  6400-782-800-1أو 2900-279-602  :واألسري الجنسي العنف إلنهاء Arizona ائتالف●
1-800-422-4453 :األطفال عىل لالعتداء الوطني الساخن Childhelp خط●

)NAMI ARIZONA( العقلية اضلألمر الوطني التحالف

 
 
 
 

www.namiarizona.org
 المجتمعية، والخدمات العالج إىل واإلحاالت العقلي المرض حول معلومات عىل للحصول مساعدة خط NAMI Arizona لدى
 تقدم. Arizona أنحاء في نفسها تساعد التي السرية والمجموعات المحلي المستهلك حول معلومات إىل باإلضافة

NAMI Arizona األعمار كافة من العقلي بالمرض المتأثرين لألشخاص والتعلم العاطفي الدعم .
(: 8166-244-602 العقلية اضلألمر الوطني التحالف● NAMI(
Arizona: 5582-622-520 والية في العقلية اضلألمر الوطني التحالف●

NAZCARE( شمال في المستهلكون Arizona التمكين طريق عن يتعافون)
NAZCARE والجسد العقل في بأكمله الشخص مخاطبة خالل من للتعافي شامال انهج تستخدم اناألقر نحو موجهة وكالة هي 
. صحتك داداستر في لمساعدتك صحي مدرب مع الصحي التخطيط في خدمات NAZCARE تقدم. والروح

 
 

ً ً

www.nazcare.org/
: 928‑213‑0742 (Flagstaff) ;(Winslow) 4506‑224‑928 ؛ (Globe) 4514‑793‑928 ؛ الهاتف● 

(Casa Grande) 0004‑876‑520 ؛ (Show Low) 3108‑532‑928 ؛ (Yuma) 4253‑783‑928 ؛ 
(Bullhead) 3665‑758‑928 ؛ (Kingman) 1213‑753‑928 ؛ (Prescott) 9205‑442‑928 ؛ (Eagar) 3036‑333‑928 ؛ 

 . 520‑586‑8567 (Benson) 1168‑634 ‑928 ؛ (Cottonwood) 4132‑575‑928 (؛ )Parker

*:اإلنسان حقوق مكتب
 الدعم OHR يقدم. اتحديد )SMI( ةالخطير العقلية اضاألمر من يعانون الذين ادلألفر الدعم يوفر )OHR( اإلنسان حقوق مكتب
.حقوقهم وحماية وممارسة، فهم، في مساعدتهم خالل من ادلألفر

ً

أوSanta CruzأوPima مقاطعات؛2124‑421‑800‑ 1أو Gila: 4585‑364‑ 602أوPinalأو Maricopa مقاطعة●

 Cochiseأو  Grahamأو Greenlee  أو Yuma3100‑770‑ 520 أو :La Paz مقاطعات  6882‑524‑877‑ 1أو ،  Mohaveأو

 Coconino YavapaiأوNavajo 8231‑214‑928 أو :Apache أو   1‑877‑744‑2250  
  2124‑421‑800‑ 1أو 4577‑364‑  602 :اإلنسان بحقوق المعنية اللجنة منسق●

 

http://www.MercyCareAZ.org
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 التيالمقاطعةإىلالخدماتيقدمالذياإلنسانحقوقبمكتباالتصالالقبائلأعضاءعىلينبغيمالحظة:*
 فيها.يعيشون

 :الخاصة المساعدات 
  الدعم  هي  الخاصة  المساعدة )SMI(. خطير  عقلي  بمرض  إصابتهم  يتبين  الذين  لألعضاء  متاحة  الخاصة  دوالموار  المساعدة
  خطط  تطوير  في  بفعالية  كةالمشار  أو/و  تفضيالتهم  توصيل  عىل  معينة،  حالة  بسبب  القادرين،  غير  البالغين  لألعضاء  المقدم
 :مع  التواصل  يمكنك  أسئلة،  أي  لديك  كان  إذا .التحقيق / التظلم  عملية  أو/ و  االستئناف  عملية  أو/و  خدمتهم

الخاصة  المساعدات  منسق

 Mercy Care  في  التظلمات  نظام  قسم
MCSpecialAssistance@mercycareaz.org 


اإلنسان  حقوق  مكتب )AHCCCS( 

ئيسيالر  المكتب  اتصال  خط)  4585‑364‑602:المكتب )

‑602:الفاكس 4590‑364 

 
 

 
 
 
 

Wellness Connections
	
 عدد  خالل  من .اناألقر  يشغله نموذجا  لها، امقر Arizona   شرق  جنوب  من  تتخذ  التي  ،Wellness Connections  تستخدم
  حياة  عيش  من  أعضائها Wellness Connections   تمكن  التأهيل،  وإعادة  التدريب  وخدمات  واألنشطة  امجالبر  من  كبير
 .وصحية  كريمة

520‑452‑0080 
wellness‑connections.org 

األسري  العنف  مصادر 

واألسري  الجنسي  العنف  ضد   Arizona ائتالف 
 .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 

األسري  العنف  لقضايا  القومي  الساخن  الخط 
  والتخطيط  مات،األز  أوقات  في  التدخل  لتقديم  عنهم  بالنيابة  يتصل  من  وكل  الضحايا  عن  للدفاع  الساخن  الخط  يتوفر

  اإلنجليزية  باللغتين  المعلومات  من  للمزيد .جميعها  الخمسين  الواليات  في  الوكاالت  إىل  واإلحاالت  والمعلومات  للسالمة،
3224‑787‑800‑1  ؛ TTY 1 ‑800‑799‑7233.واإلسبانية

www.thehotline.org 

الالعنف  أجل  من  التعلم  منظمة 
.اأسبوع    52إىل  تصل  ،180$  مقابل  جلسة    12في  ليالمنز  والعنف  الغضب  عىل  ةللسيطر  والجماعية  ديةالفر  ةالمشور  نقدم

  ؛Glendale  في  واألربعاء East Valley   في  االثنين  يومي  الرجال .المحكمة  من  وبأمر  الجنس  بنوع  محددة  الجلسات
 .Glendale  في  الخميس  أيام  النسائية  المجموعات

623‑934‑0696
 

ً

م المحار نا وز 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 

www.MercyCareAZ.org 

ً ً
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www.MercyCareAZ.org
خدمات األعضاء 1841-586- 602 أو  800-564-5465- 1 )TTY/TDD 711( 24 ساعة يومًيا، 7 أيام أسبوعًيا

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 تقدم. ليالمنز العنف من ةالمتضرر لألسر األخرى الدعم وخدمات والمالبس
.ةاألسر اءإثر امجوبر الرسمية غير القانونية والدعوة المساعدة خدمات يقدم كما. المالجئ
 0089‑244‑ 602؛ 1610‑889‑ 602، 0997‑244‑ 602:ماتلألز الساخن الخط

www.sojournercenter.org
 

تيفالتعرا

ّ . خدمة ديقي أو فضير ارقر اجعةمر طلب: االستئناف .1

. الخدمة تقديم عند مغطاة، صحية خدمة مقابل بدفعها العضو مطالبة تتم أموال :السداد في كةالمشار مبلغ .2

ِّ ُ . المتكرر االستخدام أجل من طبي لسبب صحية خدمة مقدم يطلبها ماتومستلز معدات :ةرعمالم الطبية المعدات  .3

َ  يتوقع العاقل الشخص أن بحيث( الشديد األلم ذلك في بما )حالة أو ضعر أو إصابة أو مرض: ئةالطار الطبية الحالة  .4
:إىل سيؤدي افور طبية عناية عىل الحصول عدم أن ً

 
 
 

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 أو

ّ الطوارئ حالة في اإلسعاف خدمات عىل لعاط: ئةالطار الطبية الحاالت في النقل .5

.ئةطار حالة لوجود إسعاف ةبسيار النقل :الطوارئ حالة في اإلسعاف خدمات  

.الطوارئ فةغر في عليها تحصل التي الطبية عايةالر: الطوارئ فةغر عايةر .6

.الطوارئ حاالت لعالج خدمات: الطوارئ خدمات .7

ّ  المستثناة الخدمات عىل لعاط :المستثناة الخدمات .8
:الخدمات عىل أمثلة يلي ما. AHCCCS يغطيها ال التي الخدمات :المستثناة الخدمات 

 
 
 

الحد، فوق تكون التي الخدمات—
أو التجريبية، الخدمات أو—
—ً .اطبي الضرورية غير

 ارقر أجل من شكوى عىل يشتمل وال. الصحية خطته مسؤولي إىل بإرسالها العضو يقوم شكوى عن ةعبار :التظلم  .9
.للخدمات طلب تقييد أو فضبر الصحية للخطة

التأهيل قسم عىل اطلع: التأهيل وخدمات ةأجهز .10

 ومهام وظائف ممارسة عىل وتساعده عليها والحفاظ اتمهار عىل الحصول في الشخص تساعد خدمات :التأهيل 
.اليومية الحياة

 

. الصحية عايةالر خدمات تكاليف تغطية :الصحي التأمين .11

ّ  ليةالمنز الصحية الخدمات عىل لعاط: ليةالمنز الصحية عايةالر .12
 الطبية ماتوالمستلز والمعدات والعالج ليةالمنز الصحة ومساعدي التمريض خدمات :ليةالمنز الصحية الخدمات 

. الطبيب ألمر اوفق المنزل في العضو يتلقاها التي ةواألجهز
 

ً
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 www.MercyCareAZ.org
 TTY/TDD 711( 1-800-564-5465( 24 ساعة يومًيا، 7 أيام أسبوعًيا خدمات األعضاء  1841-586-602 أو  

 ةاألخير احلالمر في أنه الطبيب يرى الذي للعضو والدعم احةالر خدمات: االحتضار حلةمر في عايةالر خدمات  .13
.  الحياة من( أقل أو أشهر ستة)

ً . المبيت عادة تتطلب ال المستشفى في عايةر: بالمستشفى الخارجيين المرضى عايةر .14

.فيها اإلقامة أو المستشفى إىل الدخول: للمعالجة المستشفى دخول .15

ِ  إيقاف أو صحية مشكلة عالج في تساعد خصمر ممارس طبيب أو طبيب بلق من تقديمها يتم خدمة :طبية ةضرور  .16
.الحياة إطالة أو إعاقة أو مرض

 لتقديم صحية خطة مع تتعاقد التي والمستشفيات دونوالمور الصحية عايةالر خدمات وموفرو األطباء :الشبكة  .17 
.لألعضاء عايةالر

 الشبكة خارج من خدمة مقدم عىل اطلع: كمشار غير خدمات موفر .18
 مع امتعاقد ليس ولكنه AHCCCS مع خدمة مقدم اتفاقية لديه صحية خدمة مقدم: الشبكة خارج من خدمة مقدم 

.الشبكة خارج من الخدمات مقدمي عايةر تكلفة عن مسؤوال تكون قد. الصحية خطتك
ً

ً

ّ  الشبكة داخل من الخدمة مقدم عىل لعاط: كمشار خدمات موفر .19
. الصحية خطتك مع متعاقد صحية خدمة مقدم: الشبكة داخل من الخدمة مقدم 

.خصمر طبيب يقدمها التي الصحية عايةالر خدمات: األطباء خدمات .20

الخدمة خطة عىل اطلع :الخطة .21

:تشمل قد التي األخرى الدعم وأشكال المشمولة الصحية للخدمات مكتوب وصف: الخدمة خطة 

دية؛الفر األهداف- 

ة؛األسر دعم خدمات-
عاية،الر تنسيق-  

.حياتهم نوعية تحسين عىل األعضاء لمساعدة خطط- 
 

المسبق التصريح عىل اطلع: المسبق التصريح .22

 الخطة من اتعهد ليس وهذا. خدمة عىل تحصل أن قبل مطلوبة تكون قد صحية خطة من موافقة :المسبق التصريح 
.الخدمة تكلفة بتغطية الصحية

ً 

 عاية،للر أخرى تكاليف سداد العضو عىل يكون قد. الصحي للتأمين العضو يدفعه الذي الشهري المبلغ: التأمين قسط  .23
.كالمشتر والتأمين السداد في كةالمشار ومبالغ الخصم ذلك في بما

.الصحية خطتك قبل من الموصوفة واألدوية العقاقير: الطبية الوصفات أدوية توفير .24

.الصيدلي ويعطيها الصحية عايةالر اختصاصي يطلبها التي األدوية: الموصوفة األدوية .25

. وعالجه العضو صحة ةإدار عن مسؤول طبيب: األولية عايةالر طبيب .26

:يلي ما يكون PCP قد. للعضو الصحية عايةالر ةإدار عن المسؤول الشخص(: PCP )األولية عايةالر مقدم  .27
أو تقويمي أو عالجي كطبيب له خصمر شخص-
أو خصمر طبيب مساعد بأنه الممارس فعري- َّ ُ

  
.معتمد ممارس ممرض-

 
 
 

 

. AHCCCS ألعضاء الخدمات لتقديم AHCCCS مع اتفاق لديها مجموعة أو شخص: الخدمة مقدم .28
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ّ



ِ

التأهيل إعادة قسم عىل عاطل: التأهيل إعادة وخدمات ةأجهز .29

 ومهام وظائف ممارسة عىل وتساعده عليها والحفاظ اتمهار استعادة في الشخص تساعد خدمات :التأهيل إعادة 
.لإلعاقة تعرضت أو فقدها التي اليومية الحياة

 أو معالجين بلق من تمريض دار أو لكمنز في تقديمها يتم حاذقة خدمات :ةالماهر المتخصصة التمريضية عايةالر  .30
. صاتخمر ممرضات ّ

ّ ً ً . المرضى من مجموعة عىل زركي أو الطب من امحدد مجاال يمارس طبيب: االختصاصي .31

 بالدرجة ةخطير ليست ولكنها الفورية عايةالر لطلب يكفي بما ةخطير حالة أو إصابة أو لمرض عايةر: العاجلة عايةالر  .32
. الطوارئ فةغر عايةر تتطلب تجعلها التي

إضافية تعريفات

 ً ً نللقانو اوفق الصحية عايةالر خدمات بتقديم لها خصمر هندية أمريكية قبيلة هوتدير تملكه افقمر تعني القبلية 638 منشأة
.وتعديالته 638-93 العام

.تريدها ال التي أو تريدها التي عايةالر أنواع حول غباتكر يذكر خطي توجيه هو المسبق التوجيه

.االستئناف بشأن Mercy Care ACC-RBHA من خطي ارقر هو االستئناف ارقر

 سبيل عىل ذلك في بما أخرى، صحية عايةر خدمات عىل الحصول قبل الصحية الخطة أو\و طبيبك موافقة هو التصريح
(.اإلحالة اجعر )آخرين صحية عايةر ومقدمي أخصائيين إىل اتوزيار أشعة، صور مخبرية، فحوصات الحصر، ال المثال

 من تتمكن أن قبل الموافقة ئةالطار غير الخدمات بعض تتطلب عندما المستخدمة العملية هي الخدمات عىل الموافقة
.عليها الحصول

 األموال استخدام عىل فتشر للوالية تابعة وكالة هي Arizona  (AHCCCS) في الصحية عايةالر تكاليف احتواء نظام
Arizona  خدمات امجبر و 21 والباب ،(Medicaid )19 بـالباب السلوكية الصحة خدمات لتقديم الوالية وصناديق اليةالفيدر
(.ALTCS) األمد طويلة عايةللر

ُ  أو الكحول إدمان لعالج األذني باإلبر الوخز يستخدم والذي باإلبر، للوخز معتمد ممارس بواسطة وفري األذني باإلبر الوخز
.الكيميائية المواد عىل االعتماد أو اتالمخدر تعاطي

 المرشدين األطباء، بشمل أن يمكن. السلوكية الصحة خدمات عىل للحصول هتختار الذي هو السلوكية الصحة موفر
.السلوكية الصحة معالجة اكزمر وكذلك السلوكية الصحة في آخرين استشاريين\واختصاصيين

.للمعالجة البالغين فريق أو ةواألسر الطفل فريق هو الطبي الفريق

.استئنافه يمكن اءإجر تكون ال عايةالر في ناحية أي عن رضا عدم عن تعبير هي الشكوى

.الخدمات عىل للحصول موافقتك إعطاء هو العالج عىل الموافقة

 والدفعات والخصومات األقساط دقع عنMercy Care ACC-RBHA  مسؤولية إىل تشير التكلفة كةمشار
.قةالمطب كيةالتشار ّ
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ً

.افور عالجت لم إذا الوفاة حتى أو ةخطير صحية مشكالت إىل يؤدي قد طبي وضع هي ئةطار حالة

.العامة السلوكية الصحة خدمات عىل للحصول مؤهال تصبح أن عملية هو مسجل

 حياة تعريض عدم أجل من القياسي االستئناف من أقرب وقت في معالجته يتم استئناف هو المعجل االستئناف
.الوظائف من األقصى الحد استعادة أو عىل الحفاظ أو تحقيق عىل للخطر تهقدر أو صحته أو الشخص

 الخدمات، مقدم مطالبات اعاتونز االستئناف، وطلبات األعضاء، تظلمات عملية يتضمن نظام هو التظلمات نظام
.بالوالية العادلة االستماع جلسة نظام إىل الوصول وإمكانية

 توفير عن المسؤول األمريكية اإلنسانية والخدمات الصحة ةاروز خدمات مكتب تعني (IHS )الهندية الصحة خدمة
 الحكومة عاتق عىل يقع. البلد أرجاء في األصليين أالسكا وسكان كييناألمير للهنود الطبية والخدمات العامة الصحة خدمات
 االيفيدر بها فمعتر قبيلة في المسجلين األمريكيين للهنود الصحية الخدمات بتقديم ودائم مباشر قانوني امالتز اليةالفيدر
.المختلفة المعاهدة اماتاللتز اوفق

ً
ً

.السلوكية الصحة خدمات عىل للحصول إقليمية سلوكية صحة هيئة في المسجل الشخص هو العضو

 مقدم أو ACC-RBHA تتخذه سلبي ارقر أو مقصود اءإجر بشأن تتلقاه الذي اإلشعار هو السلبية المنافع تحديد إشعار
.الخدمات بخصوص خدمة

.كتابتها يمكن أو الهاتف عبر الطبية الوصفة طلب ويمكن. الدواء لتناول طبيبك من أمر الطبية الوصفة

ّ ّ  مقدم يحيلك. بك تتعلق التي الصحية عايةالر حاجات بكافة حويصر ميقد الذي الطبيب هو (PCP )األولية عايةالر مقدم
.خاصة صحية عايةر خدمات إىل احتجت إذا اختصاصي إىل األولية عايةالر

.المتعاقدين شبكة في كيشار كيان أو شخص هو كالمشار الخدمة مقدم

 تكن لم إذا العقلية الصحة أو الصحية عايةبالر تتعلق اتارقر التخاذ هتختار شخص يسمي خطي تصريح هي قانونية وكالة
.ذلك عىل اقادر ً

الخدمة مقدم قبل من واإلساءة االحتيال
:يلي ما تشمل التي والحاالت مطالبات تزوير●
مطالبة في تغيير●

صحيح غير ميزتر●

تينمر ةالفاتور نفس إصدار●
صحيحة غير بيانات تقديم●

:التالية البنود تشمل ومالية، إدارية اءاتإجر●
الرشوة●

شهادات تزوير●

ةمزور تسجيل ممارسات●
(TPL )ثالث رفط مسؤولية عن مزور إبالغ●
ةمزور استرجاع ممارسات●
:التالية البنود تشمل التي الخدمات تزوير●

وفرت لم ماللواز\الخدمات ةفوتر-
ماللواز\الخدمات تقديم سوء-
الخدمات استبدال-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ُ
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أو لمستشفىا قمطا أو لمستشفىا روفظ عن جمةنا اءطأخ أو تعفامضا هي منعها مةلخدا ملمقد يمكن لتيا االتحال
.1000 لفصلا ،AHCCCS ليودل لطبيةا سةلسياا في االتحال ذهه ردس تم. لعضوا صحة عىل اسلب ثرتؤ يتوال طبي صيختصاا ً

و تأمين أقساط لديهم الذين Medicare و AHCCCS بـ المؤهلين لألعضاء هي  )QMB(المؤهلين Medicare مستفيدي
Medicare الجزء A والجزء B، يدفعها التي والخصومات التأمين، في كةوالمشار AHCCCS.

مقدم إىل بإحالتك الخدمة مقدم يقوم حيث( اإللكتروني البريد أو بالفاكس، أو خطي، أو شفهي، طلب )عملية هي اإلحالة
.معقدة عادة تكون محددة لمشكلة اختصاصي إىل األولية عايةالر مقدم يرسلك عندما هي اإلحالة. متخصصة عايةلر خدمة

خدمات لتقديم AHCCCS مع المتعاقد السلوكية الصحة مسؤول هو  )ACC-RBHA(اإلقليمية السلوكية الصحة هيئة

.الوالية من معينة منطقة في المؤهلين ادلألفر السلوكية الصحة

ُ الجسدية القوة استخدام هو الشخصي القيد. كقيد ستخدمي الذي الدواء أو الميكانيكية أو الشخصية القيود تعني القيود

أو جهاز أي هو الميكانيكي التقييد. السلوكية الصحة يمتلق لجسم ةالحر كةالحر تقييد أجل من جهاز أي استخدام دون من
كةالحر في الشخص حرية ويقيد بسهولة التهإز للشخص يمكن وال السلوكية الصحة متلقي بجسم متصل لباس أو سلعة
الصحة لمتلقي الطبية للحالة اقياسي اعالج يمثل ال دوائي تقييد هو الدواء تقييد. الشخص جسم إىل الطبيعي الوصول أو

عىل السالمة مخاطر من تقلل بطريقة السلوكية الصحة متلقي سلوك ةإلدار داروي السلوكية الصحة مشكلة أو السلوكية
.السلوكية الصحة متلقي كةحر حرية تقييد مؤقت بشكل أو اآلخرين أو الشخص

ّ

ً ً

ُ

يعتقد التي أو تهامغادر للشخص يمكن ال منطقة أو فةغر في السلوكية الصحة لمتلقي الطوعي غير الحجز هي لةالعز
.الخروج من تمنعها أو تمنعه أنها منطقية ةبصور الشخص

في فمعر هو كما عقلي لخلل كنتيجة أكثر أو عشر الثامنة بعمر األشخاص تصيب حالة هي )SMI( خطير عقلي مرض
ةبصور يتدخل أنه لدرجة االعتالل من الكثير فيه اسلوكي أو اعاطفي أداء يظهرون وبالتالي ،501-36 § المعدلة Arizona قوانين
لهؤالء وبالنسبة. محدودة غير لمدة أو األمد طويلة خدمات أو داعم عالج دون من مجتمع في البقاء عىل تهمبقدر ةكبير

في األولية لألنشطة الوظيفية اتهملقدر األمد طويل تقييد عنها ينتج مما ة،ومستمر اجد حادة العقلية اإلعاقة فإن األشخاص،
.فيهوالتر والعمل الذاتية، والعناية المنزل، وتدبير البينية، الشخصية كالعالقات اليومية، الحياة

ً ً

ً

.ةالمتوفر الوالية أموال استخدام كيفية تحديد ACC-RBHA عىل ينبغي التي العملية هي الخدمات أولوية تحديد

ُ فئات أو معينة، اءاتإجر أو بخدمات يتعلق الطب من معين فرع في خاص بشكل ربد طبيب هو األخصائي الطبيب
اأيض سمىي قد ، )19Medicaid المادة.اضاألمر من معينة أنواع أو معينة، جسم ةأجهز أو المرضى، من معينة عمرية

 )AHCCCSواألسر واألطفال المحدود الدخل ذوي لألشخاص والسلوكية ية،نوالس الطبية، الصحية عايةالر تأمين هو.
ً ُ

ّ ّ

ّ ّ ً ُ
ً

التاسعة سن دون لألطفال والسلوكية ية،نوالس الطبية، الصحية عايةالر تأمين هو AHCCCS( اأيض سمىي قد) 21 المادة

. Medicaid( 19(المادة عىل للحصول يتأهلون ال والذين آخر اتأمين يملكون ال والذين المحدود الدخل ذوي ةعشر

تتضمن. مؤهلون تقليديون معالجون يقدمها اتالمخدر تعاطي أو العقلية الصحة لمشكالت التقليدية العالج خدمات

اءجر يظهر يكون قد الذي العاطفي التوتر تخفيف إىل تهدف التي المتقدمة أو الروتينية التقنيات استخدام الخدمات هذه
.الوظيفية الشخص ةقدر توقف

والية مع دولية حكومية اتفاقية لديها هندية أمريكية قبيلة هي )T/RBHA( القبلية اإلقليمية السلوكية الصحة هيئة
Arizona نامجببر المغطاة السلوكية الصحة خدمات تيبتر أو لتقديم Medicaid تلك في المقيمين المؤهلين لألشخاص
.القبلية اضياألر تلك داخل والمقيمين االيفيدر بها فالمعتر القبلية األمة ً
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األمومة عايةر خدمات تعريفات

ِ  عىلACNM( American College of Nursing Midwives(  بلق من معتمدة ممرضة-  )CNM( ةالمجاز القابلة الممرضة
 الممرضات تمارس. بالوالية التمريض مجلس بلق من Arizona والية في بالممارسة خيصوتر وطنية شهادة امتحان أساس
 عايةور الوضع، وبعد وأثناء قبل عايةر تقديم خالل من الجدد والمواليد الحوامل عايةلر مستقلة ةإدار المعتمدات القابالت
.اإلحالة أو المتعاونة ةاإلدار أو الطبية اتاالستشار يوفر صحية عايةر نظام إطار في الوالدة، وحديثي النسائية اضباألمر خاصة

ِ

 الخدمات ةدائر قبل من خصةومر الخارجيين، للمرضى المستشفى خارج التوليد افقمر – بذاتها القائمة التوليد اكزمر
 افقالمر هذه في يعمل. المستقلة الوالدة اكزمر اعتماد لجنة قبل من ومعتمدةADHS( Arizona(  والية في الصحية
 المخاض ةإلدار ةمجهز وهي والوالدة المخاض خدمات في للمساعدة المسجلون األمومة عايةر ومقدمو مسجالت ممرضات
 منها مقربة وعىل الحادة عايةللر لمستشفى تابعة افقالمر هذه تكون أن يجب. المخاطر والمنخفضة المعقدة غير والوالدة
.هاظهور حالة في المضاعفات، لمعالجة

ً .الحمل منع أو تأخير اطوع يختار لعضو العالج وخدمات التعليم يشمل ةاألسر تنظيم

 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
. )ACOG(النسائيين واألخصائيين التوليد ألطباء األمريكية الكلية أوArizona )MICA(  في الطبي التأمين كةلشر

ً  األمومة عايةر لتقديمADHS( Arizona(  والية في الصحية الخدمات ةدائر قبل من اخيصتر تحمل ممرضة– خصةمر قابلة
 الخدمات مقدمي من النوع هذا يشمل ال )A.A.C. R9-16و ،7 المادة ،6 الفصل ،36 البابA.R.S.  في المحدد النحو عىل
 أطباء مساعدي أو القبالة في ممارسة كممرضة التمريض مجلس قبل من لهن خصالمر اتالمجاز الممرضات القابالت
(. الطبي Arizona مجلس قبل من خصينمر

.الوالدة بعد ما عايةور الوالدة\المخاض خدمات الوالدة، قبل ما عايةر الحمل، تحديد تتضمن األمومة عايةر

 االجتماعية أو الطبية االحتياجات تحديد: األمومة عايةبر الصلة ذات التالية األنشطة من يتكون-  األمومة عايةر تنسيق
 مقدمي إىل العضو إحالة تنسيق االحتياجات؛ تلك لتلبية مصممة عايةللر خطة وضع المخاطر؛ تقييم خالل من لألعضاء
 عاية،الر خطة في النظر وإعادة الخدمات؛ تلقي لضمان اإلحالة عملية من التحقق المجتمعية؛ دوالموار المناسبة الخدمات
. االقتضاء حسب

 ضمن تكون عندما األمومة عايةر يقدمون قد الذين الخدمات مقدمي أنواع يلي فيما - األمومة عايةر خدمات موفر
: ممارستهم ونطاق تدريبهم

 أو التوليد أطباء من التقويمي أو/و العالجي النطاق في كأطباء للعمل أشخاص بتوفير Arizona والية قامت.1
. ةاألسر خدمات مقدمي/العامين الممارسين

. طبيب مساعد.2
. ممارس ممرض.3
 المعتمدة، القابلة الممرضة.4
.خصةالمر والقابلة.5

 

 

 





ً .المطلوبة الطبية الخدمات وإىل من تنقلك اطبي الضرورية النقل وسيلة

 بعد ما ةوفتر والوالدة الحمل ةفتر أثناء بالمرأة يعتني طبيب هو  )OB/GYN(النساء اضأمر واختصاصي التوليد طبيب
.النسائية والفحوصات الوالدة
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:تتضمن وقد. المناسبة المجتمعية دالموار مع الحامل للمرأة التوليد حالة مدير بين ابطالر هو توليد حالة ةإدار
 )WIC(واألطفال والرضع النساء تغذية نامجبر	 

األبوية التربية في حصص	  

التدخين عن اإلقالع	  

اهقاتالمر حمل حاالت ةإدار	  

اتالمخدر تعاطي اتواستشار المالجئ	  

ّ .الموصوفة الطبية العالج وخطط الوالدة قبل ما لمواعيد االمتثال ويعززون الدعم مونيقد وهم

. )A.A.C. R9-10-201(الوالدة وحديثي التوليد مرضى ةوإدار لعالج طبية خدمات هي – بالوالدة المحيطة ةالفتر خدمات

 ةفتر فيه تنتهي الذي الشهر نهاية حتى وتمتد الحمل من األخير اليوم في تبدأ التي ةالفتر هي – الوالدة بعد ما ةفتر
 ةلفتر مختلفة معايير األمومة عايةر جودة تحسين في الجودة مقاييس تستخدم وقد. الحمل إنهاء تلي التي ايوم )60( الستين
.الوالدة بعد ما

ً

 الذي الشهر نهاية حتى وتمتد الحمل من األخير اليوم في تبدأ ةلفتر المقدمة الصحية عايةالر–  الوالدة بعد ما ةفتر عايةر
.الحمل إنهاء تلي التي ايوم الستين ةفتر فيه تنتهي ً

 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)

 من واالجتماعية، السلوكية المخاطر تقليل/تحديد إىل واإلرشاد المساعدة تقديم يهدف– للحمل السابقة اتاالستشار 
 أم للحمل يخططن كن إذا عما النظر بغض الحمل، عىل اتالقادر اإلنجاب سن في للنساء واإلدارية، الوقائية التدخالت خالل
 السلوكيات لتحسين مالالز عمل وتتضمن الحمل قبل الخطر عوامل ومعالجة المبكر الكشف عىل ةاالستشار خدمات كزتر. ال
 من التأكد إىل الحمل قبل ما ةلفتر ةاالستشار خدمات وتهدف. الحمل تأكيد قبل حتى الجنين عىل تؤثر أن الممكن من التي
 وال السليمة للمرأة الوقائية عايةالر ةزيار في مشمولة الحمل قبل ما ةاستشار تعتبر. الحمل قبل جيدة بصحة تتمتع المرأة أن
.الجينية اتاالختبار تشمل

: أساسية مكونات ثالثة من وتتألف الحمل خالل الصحية الخدمات توفير – الوالدة قبل عايةالر
. ةوالمستمر ةالمبكر المخاطر تقييم.1
. الصحة وتعزيز الصحي التثقيف.2
.والمتابعة والتدخل الطبية اقبةالمر.3

www.MercyCareAZ.org

 



 

http://www.MercyCareAZ.org


_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

:الحظاتم

 www.MercyCareAZ.org 
ًً أسبوعياأيام 7يوميا،  ساعة  800-564-5465- 1 )TTY/TDD 711(  24أو    1841-586-602األعضاء  خدمات         

120 

http://www.MercyCareAZ.org




www.MercyCareAZ.org 

http://www.MercyCareAZ.org

	Experimental services and treatments_ACC-RBHA handbook insert_121422_ara
	2022-2023-ACC-RBHA-MemberHandbook-ARA-ua
	 مكتحص نلأانمهت. 	
	اولعملام تا ةيصخشلوولعمام تتلااص لا 
	 تايوتحملا لودج 
	ادقملةم 
	ولعمامت نع لاخمدتا 
	ولعمامت ةمهم 
	لامراود 
	ارعتلافيت
	Back Cover




