
كتيب المشاركين في خطة
AmeriHealth Caritas Pennsylvania

Community HealthChoices

www.amerihealthcaritaschc.com

 هذه المعلومات دقيقة كما في تاريخ 
 مراجعتها. ُي����������

المشاركين إذا كان لديك أي أسئلة.



إشعار بعدم التمييز

تلتزم شركة AmeriHealth Caritas Pennsylvania Community HealthChoices بقوانين الحقوق المدنية الفدرالية المعمول 
بها وال تميّز على أساس العرق أو اللون أو أصل المنشأ أو السن أو اإلعاقة أو العقيدة أو االنتماء الديني أو النسب أو الجنس أو الهوية الجنسية أو 

التعبير عنها أو التوجه الجنسي.
ال تستبعد AmeriHealth Caritas Pennsylvania Community HealthChoices األشخاص أو تعاملهم على نحو مختلف بسبب 
العرق أو اللون أو أصل المنشأ أو السن أو اإلعاقة أو العقيدة أو االنتماء الديني أو النسب أو الجنس أو الهوية الجنسية أو التعبير عنها أو التوجه 

الجنسي.
توفرAmeriHealth Caritas Pennsylvania Community HealthChoices مساعدات وخدمات مجانية لألشخاص من ذوي 

االحتياجات الخاصة للتواصل بفاعلية معنا مثل:
معلومات خطية بتنسيقات أخرى )مطبوعة بأحرف كبيرة، مواد 	 

صوتية، تنسيقات إلكترونية يسهل الوصول إليها، وغير ذلك من 
التنسيقات(

 مترجمي لغة إشارة مؤهلين	 

توفرAmeriHealth Caritas Pennsylvania Community HealthChoices خدمات لغوية مجانية لألشخاص الذين ال تعتبر 
اإلنجليزية لغتهم األساسية مثل:

معلومات مكتوبة بلغات أخرى	  مترجمين فوريين مؤهلين	 
إذا كنت بحاجة لهذه الخدمات، اتصل بشركة AmeriHealth Caritas Pennsylvania Community HealthChoices على الرقم 

5115-235-855-1 )للصم والبكم 1-855-235-5112(.
إذا كنت تعتقد أن AmeriHealth Caritas Pennsylvania Community HealthChoices قد أخفقت في توفير تلك الخدمات أو 
ميّزت بطريقة أخرى على أساس العرق أو اللون أو أصل المنشأ أو السن أو اإلعاقة أو العقيدة أو االنتماء الديني أو النسب أو الجنس أو الهوية 

الجنسية أو التعبير عنها أو التوجه الجنسي، يمكن أن تتقدم بشكوى إلى:
The Bureau of Equal Opportunity, 

Room 223, Health and Welfare Building, 
P.O. Box 2675, 

Harrisburg, PA 17105-2675,
هاتف: TTY/PA ،(717) 787-1127 داخلي 711،

فاكس: 4366-772 (717)، أو
RA-PWBEOAO@pa.gov :بريد إلكتروني

AmeriHealth Caritas Pennsylvania 
Community HealthChoices, 

Participant Complaints Department, 
Attention: Participant Advocate, 

200 Stevens Drive 
Philadelphia, PA 19113-1570

هاتف: 5115-235-855-1، للصم والبكم 1-855-235-5112،
فاكس: 5367-937-215، أو

PAmemberappeals@amerihealthcaritas.com :بريد إلكتروني
 يمكنك أن تتقدم بشكوى شخصيًا أو عبر البريد أو الفاكس أو البريد اإللكتروني. إذا كنت بحاجة للمساعدة في التقدم بالشكوى، فإن

AmeriHealth Caritas Pennsylvania Community HealthChoices و Bureau of Equal Opportunity متوفرين لمساعدتك.
 ،)Department of Health and Human Services( يمكنك أيًضا أن تتقدم بشكوى حقوق مدنية لدى وزارة الخدمات الصحية والبشرية األميركية

 مكتب الحقوق المدنية )Office for Civil Rights( عبر اإلنترنت من خالل مكتب شكاوى الحقوق المدنية
)Office for Civil Rights Complaint Portal( المتوفر على الرابط https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf أو عبر 

البريد أو الهاتف لدى:
U.S. Department of Health and Human Services, 

200 Independence Avenue S.W., 
Room 509F, HHH Building, 

Washington, DC 20201,
1019-368-800-1 )للصم: 800-537-7697(.

.http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html تتوفر نماذج الشكاوى على الرابط
صفحة 1 من 2

Nondiscrimination Notice

www.amerihealthcaritaschc.com 

ATTENTION: If you speak English, language assistance services,  
free of charge, are available to you.

1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-5112)
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 مُقّد�مة
 

 ؟Community HealthChoicesما هو 
 

Community HealthChoices  عبارة عن برنامج رعاية تديرهMedical Assistance  في بنسلفانيا يتضمن مزايا
ة وخدمات ودعم طويل ا��ل ) ( في إدارة بنسلفانيا OLTLلة ا��ل )(.  يشرف مكتب الحياة طويLTSSالصحة الجسدي

 Community( على مزايا الصحة الجسدية والخدمات والدعم طويل ا��ل ضمن برنامج DHSللخدمات ا�نسانية )
HealthChoices هذه الخدمات م���ل مؤسسات الرعاية التي تديرها  Community HealthChoices.  تقدم 
(CHC-MCOs) السلوكية من خ�ل مؤسسات الرعاية المدارة للصحة السلوكية التي يشرف عليها .  تُقد�م خدمات الصحة

للمزيد من المعلومات  67مكتب الصحة العقلية وخدمات سوء استخدام العقاقير في إدارة الخدمات ا�نسانية.  انظر صفحة 
 عن خدمات الصحة السلوكية.

 
 AmeriHealth Caritas Pennsylvania (PA) Communityمرحبًا بك في 

HealthChoices (CHC) 
 

AmeriHealth Caritas PA CHC  ترحب بك "كعضو" في برنامجCommunity HealthChoices  و
AmeriHealth Caritas PA CHC!  AmeriHealth Caritas PA CHC  ة مدارة تخدم هي مؤسسة رعاي

 Blairو  Berksو  Bedfordو  Beaverو  Armstrongو  Adams، Alleghenyحاليًا المشاركين في مقاطعات 
و  Clearfieldو  Clarionو  Centreو  Carbonو  Cameronو  Cambriaو  Butlerو  Bradfordو 

Clinton  وColumbia  وCrawford  وCumberland  وDauphin  وElk  وErie  وFayette  وForest  و
Franklin  وFulton  وGreene  وHuntingdon  وIndiana  وJefferson  وJuniata  وLackawanna  و

Lancaster  وLawrence  وLebanon  وLehigh  وLuzerne  وLycoming  وMcKean  وMercer  و
Mifflin  وMonroe  وMontour  وNorthampton  وNorthumberland  وPerry  وPike  وPotter  و

Schuylkill  وSnyder  وSomerset  وSullivan  وSusquehanna  وTioga  وUnion  وVenango  و
Warren  وWashington  وWayne  وWestmoreland  وWyoming  وYork.   

 

 

شبكة من مقدمي الخدمات والمرافق والموردين المتعاقد معهم لتوفير خدمات  AmeriHealth Caritas PA CHCلدى 
 30ة في بنسلفانيا منذ أكثر من متخصصة في جودة الرعاية الصحي AmeriHealth Caritasإن   مغطاة للمشاركين.

همتنا في  سنة.  هي مساعدة الناس فيما يلي: AmeriHealth Caritas PA CHCم
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 .تلق ي الرعاية 
 .التمتع بصحة جيدة 
 .ة  بناء مجتمعات صحي 

 

د من أنه يتم كما أننا نريد التأك إننا نفعل ذلك �ننا نريد مساعدتك في الحصول على الرعاية التي تحتاجها للحفاظ على صحتك.
وللقيام بذلك، نوفر لك  التعامل معك باحترام، وأنك تحصل على خدمات الرعاية الصحية بطريقة تتسم بالخصوصية والسرية.

شبكة كبيرة من ا�طباء والمستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية لضمان حصولك على خدمات الرعاية الصحية والدعم الذي 
)مقدمي الخدمات المتعاقدين  AmeriHealth Caritas PA CHCن تطلع على شبكة من المهم بالنسبة لك أ تحتاجه.

 AmeriHealthعندما تذهب إلى مقدمي الخدمات في شبكة  (.AmeriHealth Caritas PA CHCمع 
Caritas PA CHC فنحن أكثر قدرة على ضمان حصولك على الرعاية التي تحتاجها في الوقت المناسب، وبالطريقة ،

 تاجها.التي تح

 
 خدمات المشاركين

 
 يمكن لموظفي خدمات المشاركين مساعدتك في:

 
  مكان الحصول على قائمة بمقدمي الرعاية لدىAmeriHealth Caritas PA CHC. 
 .كيفية طلب بطاقة عضوية جديدة 
 .كيفية اختيار مقدم الرعاية الصحية ا��ية الخاص بك أو تغييره 
 الجديد. كيفية الحصول على كتيب المشاركين 
 .كيفية الحصول على المساعدة إذا كنت قد حصلت على فاتورة بخدمات الرعاية الصحية 
 .أسئلة عن المزايا أو الخدمات الخاصة بك 

 
 والكثير غير ذلك.

 
  متاحة: AmeriHealth Caritas PA CHCخدمات المشاركين لدى 

 
 أيام في ا���� 7على مدار الساعة، 

 
هاتف رقم ويمكن الوصول إليها ع  .(TTY 1-855-235-5112) 5115-235-855-1بر ال

 
 كما يمكن التواصل مع خدمات المشاركين بالبريد على العنوان التالي:

 
AmeriHealth Caritas PA CHC 

200 Stevens Drive 
1570-Philadelphia, PA 19113 

 

 بطاقات عضوية المشاركين
 

 CAmeriHealth Caritas PA CHعند انتسابك لدى 
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  ، ستحصل على بطاقة عضوية بالبريد.AmeriHealth Caritas PA CHCعندما تصبح مشارًكا في 

 ، يكون شكلها كما يلي:2021يونيو،  11قبل تاريخ  الصادرة AmeriHealth Caritas PA CHCبطاقة عضوية 

 
يكون شكلها كما  ذلكأو بعد  ،2021يونيو،  11بتاريخ  الصادرة AmeriHealth Caritas PA CHCبطاقة عضوية 

 يلي:

 
 

على رقم عضويتك لدى  AmeriHealth Caritas PA CHCتتضمن بطاقة العضوية الخاصة بك من 
AmeriHealth Caritas PA CHC ة لك ولمقدمي الرعاية هم ، با�ضافة إلى أرقام الهواتف والعناوين ا��ى الم

  الصحية.
مهم ا��تفاظ ببطاقة العضوية معك في جمي ستحتاج إلى إظهار بطاقة العضوية للحصول على المزايا  ع ا���ت.من ال

ها والتي يغطيها تأمين    .Medical Assistanceوالخدمات التي تحتاج
، أو إذا فقدت أو سرقت بطاقة عضويتك، AmeriHealth Caritas PA CHCإذا لم تكن قد استلمت بطاقة عضوية 

وسنرسل لك بطاقة  (TTY 1-855-235-5112) 5115-235-855-1قم يُرجى ا�تصال بخدمات المشاركين على الر
 ��يزال بإمكانك الحصول على خدمات الرعاية الصحية أثناء انتظارك لبطاقتك الجديدة. جديدة.

 
  AmeriHealth Caritas PA CHCو  AmeriHealth Caritas VIP Careعندما تكون منتسبًا في كل من 

كخطة لك مع  AmeriHealth Caritas VIP Careوتكون قد اخترت  Medicareعندما تكون عضًوا في 
Medicare  وAmeriHealth Caritas PA CHC  كخطة لك معCommunity HealthChoices  ها حين

  ستحصل على بطاقة عضوية ل��الخطتين.



 AmeriHealth Caritas Pennsylvania Community HealthChoicesكُتيب المشاركين ببرنامج 
2022 

8 

 ، ستكون بالشكل التالي:2021يونيو،  11تاريخ بطاقات العضوية الصادرة قبل 

 

 يكون شكلها كما يلي: أو بعد ذلك ،2021يونيو،  11بتاريخ  وية الصادرةبطاقات العض

هذه البطاقة كً� من رقم بطاقة العضوية الشخصي لدى  ورقم بطاقة  AmeriHealth Caritas VIP Careتشمل 
همة كما ستجد أيًضا أرقام الهواتف والعناوين ا�خرى ا .AmeriHealth Caritas PA CHCالعضوية الشخصي لدى  لم

 لك ولمقدمي الرعاية الصحية.

مهم ا��تفاظ ببطاقة العضوية معك في جميع ا���ت. ستحتاج إلى إظهار بطاقة العضوية للحصول على المزايا  من ال
ها والتي يغطيها تأمين   .Medical Assistanceو/أو  Medicareوالخدمات التي تحتاج

دت أو سرقت بطاقة عضويتك، يُرجى ا�تصال بخدمات المشاركين على الرقم إذا لم تكن قد استلمت بطاقة العضوية أو إذا فق
��يزال بإمكانك الحصول على خدمات الرعاية  وسنرسل لك بطاقة جديدة. (711)الهاتف النصي  1-855-332-0434

 الصحية أثناء انتظارك لبطاقتك الجديدة.

 
 AmeriHealthبطاقة عضويتك لدى ضار .  ستكون بحاجة ��EBTأو  ACCESSستحصل أيًضا على بطاقة 

Caritas PA CHC  وبطاقة عضويةMedicare  وجودها( في كافة المواعيد.  إذا فقدت بطاقة  ACCESS)في حال 
هاتف مكتب مساعدة المقاطعة �حقًا في قسم CAOاتصل بمكتب مساعدة المقاطعة ) EBTأو  معلومات (.  ستجد رقم 

مهمة  ى البطاقتين التاليتين.   .  ستحصل على إحد���ال ال
 



 AmeriHealth Caritas Pennsylvania Community HealthChoicesكُتيب المشاركين ببرنامج 
2022 

9 

 
 

 
 

 ACCESS، استخدم بطاقة AmeriHealth Caritas PA CHCوإلى أن يحين موعد حصولك على بطاقة عضوية 
 .Community HealthChoicesللرعاية الصحية الذي تحصل عليه م���ل  EBTأو 

 
 معلومات ا��صال المهمة

 
ة الت هم ي قد تحتاج إليها.  إذا لم تكن متأكًدا بمن تتصل، يُرجى ا�تصال بخدمات المشاركين فيما يلي قائمة بأرقام الهواتف الم

 .(TTY 1-855-235-5112) 5115-235-855-1 للحصول على مساعدة:
 

 الطوارئ
 

.  28، خدمات الصحة الجسدية المغطاة، بداية من صفحة 3لمزيد من المعلومات عن خدمات الطوارئ يُرجى مراجعة القسم 
ذهاب إلى أقرب قسم للطوارئ أو ا�تصال بالرقم إذا ك أو  911ان لديك حالة طوارئ، يمكنك الحصول على المساعدة عن ال

 بخدمة ا��عاف المحلية لديك.
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مهمة  لمحة سريعة عن معلومات ا�تصال ال
 

الهاتف أو الموقع  معلومات ا��صال: ���
 ���روني

 الدعم المقدم

 فانيا للخدمات ا��انيةأرقام هواتف إدارة بنسل
مكتب مساعدة 

  COMPASSالمقاطعة/
1-877-395-8930 

 أو                        
1-800-451-5886 (TTY/TTD) 

أو                
www.compass.state.pa.us 

  أو               
هاتف الجوال   myCOMPASS PAتطبيق ال

 للهواتف الذكية

تغيير معلوماتك الشخصية��هلية 
.  Medical Assistanceلعضوية 

 13لمزيد من المعلومات انظر صفحة 
هذا الكتيب.  من 

الخط الساخن��ب��عن 
الغش وإساءة ا��تخدام، 

  قسم الخدمات ا�نسانية

1-844-DHS-TIPS  
(1-844-347-8477) 

تخدام ا�ب��عن غش أو إساءة اس
المشارك أو مقدم الرعاية في برنامج 

Medical Assistance.  لمزيد من
ن هذا  26المعلومات انظر صفحة  م

 الكتيب.  
خط تقديم المساعدة التابع 

لمكتب الحياة طويلة ا��ل 
 للمشاركين

تحدث مع موظف من  مكتب الو�ية  1-800-757-5042
للحياة طويلة ا��ل إذا كان لديك مخاوف 

 AmeriHealthيمكن حلها مع ��
Caritas PA CHC. 

مهمة أخرى  أرقام هواتف 
خط ا�تصال التمريضي 

 AmeriHealthلدى 
Caritas PA CHC 

 7تحدث مع ممرضة على مدار الساعة،  1-844-214-2472
أيام في ا��بوع، عن المسائل الصحية 

العاجلة.  لمزيد من المعلومات انظر 
هذا الكتيب. 18صفحة   من 

Pennsylvania 
Medicare 

Education and 
Decision Insight 

(PA MEDI), 
Department of 

Aging 

الحصول على مساعدة بخصوص ا���ة  1-800-783-7067
 .Medicareعن 

  3655-824-844-1 اختصاصي التسجيل
1-833-254-0690 (TTY) 

 Communityاختر أو غير خطة 
HealthChoices لمزيد من  .

ن هذا  12مات انظر صفحة المعلو م
 الكتيب.

قسم التأمين، مكتب 
 خدمات الع��ء

طلب نموذج شكاوى، وتقديم شكوى، أو  1-877-881-6388
ة الع���  التحدث مع ممثل خدم

اتصل بوكالة المنطقة المحلية للشيخوخة لديك.   أمين مظالم الو�ية  
يمكن العثور على معلومات ا�تصال على 

لي:  العنوان التا
-www.aging.pa.gov/aging

services/Pages/Ombudsman.aspx  

طلب المساعدة أو الحصول على 
لشخص ما  معلومات عن الحقوق القانونية

في دار رعاية مسنين، ومرفق المعيشة 
 بمساعدة، أو منزل للرعاية الشخصية.

http://www.compass.state.pa.us/
http://www.aging.pa.gov/aging-services/Pages/Ombudsman.aspx
http://www.aging.pa.gov/aging-services/Pages/Ombudsman.aspx
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أو عن طريق ا�تصال بقسم الشيخوخة لبنسلفانيا 
 8975-783-717على الرقم 

إهمال أو  8505-490-800-1 الخدمات الوقائية ا�ب��عن ا��ءة إلى أو 
أو هجر شخص بالغ عمره   60است��ل، 

إلى  18سنة، أو شخص بالغ عمره من 
سنة يعاني من إعاقة نفسية أو  59

 جسدية.
 

 هواتف أخرىأرقام 
  (CAOsمكاتب مساعدة المقاطعة )

هاتف مكتب مساعدة المقاطعة في بنسلفانيا، يُرجى زيارة الموقع التالي:  ة محدثة بعناوين وأرقام  للحصول على قائم
. Contact.aspx-es/Assistance/Pages/CAOhttps://www.dhs.pa.gov/Servic 

  Medical Assistanceبرنامج ال���ت لدى 
ة كاملة من برنامج الموا��ت لدى    حسب المقاطعة: Medical Assistanceللحصول على قائم

 انظر صفحة المو���الموجودة بباقة الترحيب الخاصة بك، أو  
  يُرجى زيارةhttp://matp.pa.gov/CountyContact.aspx  للحصول على أحدث أرقام هواتف

  ، أوMedical Assistanceبرنامج الموا��ت لدى 
  زيارة موقعناwww.amerihealthcaritaschc.com  والنقر علىParticipants  المشاركين(، ثم(

Important Numbers .)همة هاتف برنامج المواص�ت لدى  )أرقام م هناك رابًطا �رقام   Medicalستجد 
Assistance .حسب المقاطعة  

 
  خدمات الصحة السلوكية

 للحصول على قائمة كاملة بأرقام هاتف مكتب الصحة السلوكية حسب المقاطعة:
 انظر معلومات الصحة السلوكية الموجودة بباقة الترحيب الخاصة بك، أو  
  يُرجى زيارةwww.healthchoices.pa.gov/providers/about/behavioral/index.htm 

  أو
  زيارة موقعناwww.amerihealthcaritaschc.com  والنقر علىParticipants  المشاركين(، ثم(

Important Numbers .)همة هناك رابًطا لمعلومات ا�تصال بالصحة السلوكية حسب  )أرقام م ستجد 
  المقاطعة.

 
ة الطفل  0313-932-800-1         خط خدم

                    QUIT-NOW (1-800-784-8669)-800-1    بنسلفانيا برنامج�����عن التدخين في
                                       (TTY 1-833-254-0690) 3655-824-844-1خدمات التسجيل لبنسلفانيا     

            8255-273-800-1          خط ا�نقاذ للمركز الوطني لمنع ا�نتحار
 

AmeriHealth Caritas VIP Care   يُمثل خطة رعايتنا الصحيةMedicare  اص المؤهلين من ذوي ��تياجات الخاصة���
متاحة للمشاركين المنتسبين  AmeriHealth Caritas VIP Careخطة  .(D-SNP) لتلقي خطة الرعاية الصحية المزدوجة

في حال كنت من المشاركين  .Community HealthChoicesبا�ضافة لخطة  Medicareلبرنامج الرعاية الصحية 
هلين حديثًا لبرنامج  �� AmeriHealth Caritas VIP Care، سيتم تسجيلكم بشكل تلقائي في خطة Medicareالمؤ

في حال لم تكن عضًوا حاليًا  في حال اخترتم���يتم إدراجكم في التسجيل التلقائي، وفضلتم اختيار خطة رعاية صحية أخرى.

https://www.dhs.pa.gov/Services/Assistance/Pages/CAO-Contact.aspx
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وأردت أن تعرف المزيد، يرجى زيارة الموقع  AmeriHealth Caritas VIP Careفي 
www.amerihealthcaritasvipcare.com .للحصول على مزيد من المعلومات 

 
 خدمات ا����ت

  
تزويدك بهذا الكتيب وبمعلومات أخرى تحتاج إليها بلغات أخرى غير  AmeriHealth Caritas PA CHCتستطيع 

تزويدك بكتيبك وبمعلومات أخرى  AmeriHealth Caritas PA CHCتكلفة عليك.  كما تستطيع ا���يزية بدون 
أهمية تحتاج إليها لمعرفة وفهم المزايا والخدمات بصيغ أخرى مثل الـ  ، وبطريقة برايل، والمطبوعات DVDوالـ  CDذات 

ك.  يُرجى ا�تصال بخدمات المشاركين على الرقم الكبيرة، والوسائل���كترونية، وصيغ أخرى إذا احتجتها، بدون تكلفة علي
1-855-235-5115 (TTY 1-855- 235-5112) .حتى نتمكن من مساعدتك في أي شيء تحتاجه 

 .يختلف ا�طار الزمني للحصول على المستندات بناًء على نوع المستند والصيغة المطلوبة
 

هاتف النصي، مترجًما فوريًا،  AmeriHealth Caritas PA CHCكما ستوفر  بما في ذلك لغة ا��� ا�مريكية أو خدمات ال
هذه الخدمات متوفرة بدون أي تكلفة عليك.   إذا كنت � تتكلم و� تفهم اللغة ا�نجليزية أو إذا كنت أصًما أو لديك صعوبة في السمع.

ة المشاركين على الرقم  (TTY 1-855- 235-5112) 5115-235-855-1في حال كنت بحاجة لمترجم فوري، اتصل بخدم
ة الفورية التي تلبي احتياجاتك.  لخدمات الُصم والبُكم، اتصل برقمنا الهاتفي  ة الترجم وسيقوم فريق خدمات المشاركين بإيصالك بخدم

  .5112-235-855-1الُمخصص 
 

 AmeriHealth Caritas PAإذا لم يتمكن مزود الرعاية ا��ية أو أي مزود آخر من توفير مترجم فوري لموعدك، ستتكفل 
CHC  5115-235-855-1بتوفير مترجم فوري لك.  اتصل بخدمات المشاركين على الرقم (TTY 1-855- 235-5112) في

  حال كنت بحاجة لمترجم فوري ��د مواعيدك.
 

 (LIFEبرنامج العيش باستق��ة للمسنين )
 

عوًضا عن برنامج  LIFEبإمكانك���تحاق ببرنامج  عاًما على ا�قل، فربما يكون 55في حال كنت تبلغ من العُمر 
Community HealthChoices.  يُغطي برنامجLIFE  ،الخدمات الطية، وأدوية الوصفات الطبية، والصحة السلوكية

عاًما أو أكبر ويستوفون المتطلبات المتعلقة  55وتأمين المواص�ت، والخدمات الداعمة ل�شخاص البالغين من العُمر 
ها، وطبيعة الدعم المالي ا���.بالم لمزيد من المعلومات عن برنامج   قاطعة التي يقطنون فيها، وكم الرعاية التي يحتاجون

  .4227-550-877-1، اتصل باختصاصي التسجيل على الرقم LIFEالعيش باس���ية للمسنين 
 

 التسجيل
 

هً� ضمن برنامج ، فأنت تحتCommunity HealthChoicesالخدمات في كي تحصل على  اج إلى أن تظل مؤ
Medical Assistance هم أن تتبع التعليمات هاتفية بخصوص تجديد أهليتك.  من الم ة  .  ستحصل على ا��� أو مكالم
.  إذا کانت لديك أسئلة عن أي أوراق تحصل عليها أو إذا کنت غير Medical Assistance����تنتهي عضويتك في 

محدثة أم �� اتصل بخدمات المشاركين لدى  Medical Assistanceأهليتك ضمن برنامج  متأکد مما إذا کانت
AmeriHealth Caritas PA CHC  5115-235-855-1علی الرقم (TTY 1-855-235-5112).  أو مكتب

  مساعدة المقاطعة الخاص بك.
 

 خدمات التسجيل
 

 Independent Enrollment Broker (IEB) مع اختصاصي  التسجيل لدى Medical Assistanceيعمل برنامج 
.  لقد تلقيت معلومات حول اختصاصي التسجيل مع Community HealthChoicesلمساعدتك على التسجيل في 

هً� للدخول ضمن خطة  Community HealthChoicesالمعلومات التي تلقيتها حول اختيار خطة  عندما أصبحت مؤ
Community HealthChoices� ختصاصي  التسجيل إعطاؤك معلومات حول كافة خطط .  يمكنCommunity 
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HealthChoices  في منطقتك ومساعدتك في حال رغبت بتغير خطةCommunity HealthChoices  ،الخاصة بك
إلى برنامج  Community HealthChoicesأو إذا انتقلت إلى مقاطعة أخرى، أو إذا كنت ترغب في التغيير من برنامج 

LIFE   . 

 
 يمكن ��تصاصي التسجيل مساعدتك فيما يلي:

 
  اختر خطةCommunity HealthChoices.  
  غي ر خطةCommunity HealthChoices. 
  اختر مقدم رعاية صحية أولية عند تسجيلك أول مرة في خطةCommunity HealthChoices. 
  ا��بة عن ا���ة المتعلقة بجميع خططCommunity HealthChoices. 
 ما إذا كان لديك احتياجات خاصة، والتي يمكن أن تساعدك على تحديد أي خطة من خطط  حددCommunity 

HealthChoices .تختار 
  نقدم لك المزيد من المعلومات حول خطةCommunity HealthChoices .الخاصة بك 

 
 أو 3655-824-844-1��تصال باختصاصي التسجيل، اتصل بالرقم 

1-833-254-0690 (TTY)  . 
 
 

 الخاصة بك Community HealthChoicesتغيير خطة 
 

تتضمن المعلومات التي تم إرسالها إليك عن خطط  Community HealthChoicesإذا كنت جديًدا في برنامج 
Community HealthChoices  في منطقتك كيفية ا�تصال باختصاصي التسجيل ��تيار خطةCommunity 

HealthChoices ية الصحية ا��ية.  إذا لم تحدد خطة، سيتم اختيار خطة ومقدم الرعاCommunity 
HealthChoices   .لك 

 
الخاصة بك في أي وقت، و�ي سبب كان.  لتغيير خطة  Community HealthChoicesيمكنك تغيير خطة 

Community HealthChoices  أو 3655-824-844-1الخاصة بك، يرجى ا�تصال باختصاصي التسجيل على الرقم
(TTY: 1-833-254-0690) سيخبرونك بموعد بدء التغيير للخطة الجديدة من  .Community HealthChoices ،

أسابيع ليأخذ  6قد يستغرق ا�����  .AmeriHealth Caritas PA CHCوإلى حين حدوث ذلك ستبقى ضمن خطة 
 AmeriHealth Caritas PA CHC مجراه.  استخدم بطاقة عضوية Community HealthChoicesتغيير خطة 

 الخاصة بك في مواعيدك حتى تبدأ الخطة الجديدة الخاصة بك.
 

 التغييرات في ا��رة
 
في (TTY 1-855-235-5112) 5115-235-855-1اتصل بمكتب مساعدة المقاطعة وخدمات المشاركين على الرقم 

 حال كان هنالك أي تغييرات في أسرتك.  
 

  على سبيل المثال:
 

 دى نساء أسرتك قد أصبحت حامل أو وضعت وليًدا جديًدا.إح 
 .هاتفك  حدث تغيير في عنوانك أو رقم 
 .أنت أو أحد أفراد ا��� الذي يعيش معك حصل على تأمين صحي آخر 
 .أنت أو أحد أفراد ا�سرة الذي يعيش معك يعاني من مرض شديد أو أصبح معاقًا 
 و خارج المنزل.انتقل أحد أفراد أسرتك للعيش في منزلك أ 
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 .���حدوث حالة وفاة في ا 
 

مهم ا�تصال بمكتب مساعدة المقاطعة علی الفور إذا حدثت أی تغييرات في أسرتك �ن التغيير قد يؤثر علی  تذکر أنه من ال
 مزاياك.

 
 ماذا يحدث إذا انتقلت للعيش في مكان آخر

 
أما إذا خرجت من الو�ية، فلن تكون قادًرا على الحصول  تك.اتصل بمكتب مساعدة المقاطعة إذا انتقلت للعيش خارج مقاطع

.  سينهي مسؤول الحالة الخاص بك مزاياك في بنسلفانيا.  Community HealthChoicesعلى الخدمات م���ل 
  ستحتاج إلى التقدم بطلب للحصول على مزايا في الو�ية الجديدة التي ستعيش فيها.

 
 خسارة المزايا

 
 سباب التي قد تجعلك تخسر مزاياك.  توجد بعض ا�

 
 على سبيل المثال:

 
  انتهاء خطةMedical Assistance  هً� للحصول على  Medical�ي سبب من ا�سباب.  إذا كنت مؤ

Assistance  أشهر، فسيتم إعادة تسجيلك في خطة  6مرة أخرى خ�لCommunity HealthChoices 
 .Community HealthChoicesنفسها ما لم تختر خطة مختلفة ضمن 

 .ذهبت إلى دار رعاية خارج بنسلفانيا  إذا 
  إذا احتلت بالغش علىMedical Assistance .وانتهت فرصك في جميع الطعون 
  ذهبت إلى مستشفى الصحة العقلية في الو�ية �كثر من   يوًما على التوالي. 30إذا 
 .إذا ذهب إلى السجن 

 
 معلومات عن مقدمي الرعاية

 
 AmeriHealthبمعلومات حول شبكة مُقدمي خدمات  AmeriHealth Caritas PA CHCك دليل مُقدمي يزود

Caritas PA CHC.  :يمكنك العثور على دليل مقدمي الرعاية م���ل الموقع���كتروني التالي 
www.amerihealthcaritaschc.com.   5115-235-855-1بإمكانك ا�تصال على خدمات المشاركين على الرقم 

(TTY 1-855-235-5112) ها ا�طباء أو لطلب نسخة من دليل مقدمي الخدمات أو لطلب معلومات حول الكليات التي تخرج من
ة الخاص بهم.  يمكنك أيًضا ا�تصال بخدمات المشاركين للحصول على مساعدة في العثور على مقدم رعاية صحية.  برنامج ا�قام

 لومات التالية عن شبكة مقدمي الرعاية:يتضمن دليل مقدمي الرعاية المع
 

 .هاتف  ا���العنوان وعنوان الموقع ��كتروني وعنوان البريد���كتروني ورقم ال
 .� ما إذا كان مقدم الرعاية يقبل المرضى الجدد أم 
 أيام وساعات العمل  
 م���مقدم الرعاية الصحية وشهادات البورد 
 ا مقدم الرعايةا��تصاصات والخدمات التي يوفره  
 ا هي تلك اللغات   ما إذا كان مقدم الرعاية يتحدث لغات أخرى غير ا���يزية، وإذا كان ا����لك، فم
 � ما إذا كانت مواقع مقدمي الرعاية يمكن الوصول إليها بكرسي متحرك أم 
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صال بخدمات المشاركين للتحقق مما إذا يمكنك ا�ت قد تتغير المعلومات الموجودة في دليل مقدمي الرعاية الصحية المطبوع
بإمكانك  يتم تحديث الدليل الموجود عبر ا�نترنت يوميًا. كانت المعلومات الموجودة في دليل مقدمي الرعاية الصحية حديثة.

  أيًضا طلب نسخة مطبوعة من دليل مُقدمي الرعاية.
 

 اختيار مقدم الرعاية الصحية ا��لية الخاص بك
 

الصحية ا��ية الخاص بك هو الطبيب أو مجموعة ا��باء الذين يقدمون الرعاية ويعملون مع مقدمي الرعاية مقدم الرعاية 
الصحية ا��ين لضمان حصولك علی خدمات الرعاية الصحية التي تحتاجها.  يحيلك مقدم الرعاية الصحية ا��ية الخاص 

  لتي تحصل عليها من جميع مقدمي الرعاية ا��ين.بك إلی ا��تصاصيين الذين تحتاجهم ويتابعون الرعاية ا
 

قد يكون مقدم الرعاية الصحية ا��ية طبيب ا�����بيب ممارس عام أو طبيب أطفال أو طبيب باطني )طبيب الطب 
الباطني(.  يمكنك أيضا اختيار ممرض ممارس مسجل معتمد كمقدم رعاية صحية أولية.  يعمل الممرض الممارس المسجل 
المعتمد تحت إشراف طبيب ويستطيع أن يفعل الكثير من ا��ياء التي يمكن للطبيب القيام بها مثل وصف الدواء وتشخيص 

  ا�مراض.
 

بعض ا��باء لديهم اختصاصيين طبيين آخرين قد يكشفون عليك ويقدمون الرعاية وال���تحت إشراف مقدم الرعاية 
 الصحية ا��ية.

 
هنيين الطبيين:وقد يكون بعض هؤ��  الم

 
 مساعدي ا��باء 
 مقيمين طبيين  
  قابلة معتمدة -ممرضة 

 
هذا المزود ليس ضمن شبكة  إذا كان لديك رعاية طبية، بإمكانك ا��تمرار مع مزود الرعاية ا��ية الخاص بك حتى لو كان 

AmeriHealth Caritas PA CHC.  لطبية يجب أن يكون ضمن إذا لم يكن لديك رعاية طبية، فإن مزود الرعاية ا
 .AmeriHealth Caritas PA CHCشبكة 

 
إذا کان لديك احتياجات خاصة، يمکنك أن تطلب اختصاصي أن يکون مقدم الرعاية الصحية ا��لية الخاص بك.  يجب على 

 AmeriHealthا��تصاصي الموافقة على أن يكون مزود الرعاية ا��ية الخاص بك ويجب أن يكون ضمن شبكة 
Caritas PA CHC.  

 
 AmeriHealth Caritasيمكن ��تصاصي التسجيل مساعدتك في اختيار أول مزود للرعاية الصحية ا��ية لدى 

PA CHC.   يوًما من تاريخ اختيارك لـ  14إذا لم تختر مقدم رعاية صحية أولية من خ�ل اختصاصي التسجي���ل
AmeriHealth Caritas PA CHCقدم رعاية صحية أولية لك.  ، فسنختار نحن م 

 
 
 

 تغيير مقدم الرعاية الصحية ا�ولية الخاص بك
 

إذا كنت ترغب بتغيير مقدم الرعاية الصحية ا��ية الخاص بك �ي سبب كان، اتصل بخدمات المشاركين على الرقم 
1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-5112)لی المساعدة في لطلب مُقدم رعاية أولية جديد.  إذا کنت بحاجة إ

 www.amerihealthcaritaschc.comالعثور علی مقدم رعاية صحية أولية جديد، يمکنك زيارة الموقع 
 الذي يحتوي على دليل لمقدمي الرعاية أو اطلب من خدمات المشارکين أن يرسلوا لك دليً� مطبوًعا لمقدمي الرعاية.

 
 مراجعة مقدم الرعاية الصحية ا��ية الخاص بك. سيخبرك ممثل خدمات المشارکين متى يمکنك البدء في
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مساعدتك على  AmeriHealth Caritas PA CHCعند تغيير مقدم الرعاية الصحية ا��ية الخاص بك، فبإمكان 

 إجراءات تنسيق نق���تك الطبية من مزود الرعاية ا��ية القديم إلى مزود الرعاية ا��ية الجديد.  في حا��الطوارئ،
 على نقل ال���الطبية الخاصة بك في أقرب وقت ممكن. AmeriHealth Caritas PA CHCستساعد 

 
إذا کان لديك طبيب أطفال أو أخصائي طب أطفال کمقدم رعاية صحية أولية، يمکنك طلب المساعدة��نتقال إلى مقدم رعاية 

  صحية أولية يقدم خدمات للبالغين.
 

ة المسؤولة عن خطة Medicareإذا كنت ضمن برنامج  لتغيير مقدم الرعاية  Medicare، فيجب عليك ا�تصال بالجه
 الصحية ا��ية الخاص بك.

 
 زيارات العيادات

 
 تحديد موعد مع مقدم الرعاية الصحية ��لية الخاص بك

 
للحصول على موعد،  لتحديد موعد مع مقدم الرعاية الصحية ا��ية الخاص بك اتصل بعيادته.  إذا احتجت إلى مساعدة

 5115-235-855-1على الرقم  AmeriHealth Caritas PA CHCيُرجى ا�تصال بخدمات المشاركين لدى 
(TTY 1-855-235-5112)  . 

 
 Medicalإذا کنت بحاجة إلی مساعدة للوصول إلی موعدك مع طبيبك، يُرجی الرجوع إلی قسم برنامج المواص�ت لدى 

Assistance  هذا الدليل أو اتصل بخدمات المشاركين لدى  من 53في صفحةAmeriHealth Caritas PA CHC 
هاتف المذكور آنفا.    على رقم ال

 
أثناء حضورك �حد مواعيدك، يُرجى  AmeriHealth Caritas PA CHCإذا لم تكن تمتلك بطاقة عضويتك لدى 

سنزودك برقم بطاقة  .(TTY 1-855-235-5112) 5115-235-855-1ا�تصال بخدمات المشاركين على الرقم 
خذه معك للحصول  بالمشاركين الجدد.قم بتدوين رقم عضويتك على خطاب الترحيب الموجود ضمن باقة الترحيب  عضويتك.

 AmeriHealth Caritas PA CHCيجب على مقدم الرعاية الصحية أيًضا ا�تصال بـ  على الخدمات التي تحتاجها.
الخاص بك ، يرجى أيًضا إخبار مُقدم الرعاية ا�ولية Medicareال كان لديك اشتراك ببرنامج في ح للتأكد من استحقاقك.

ة التي تغطي رعايتك الصحية.  بالجه
 

 معايير تحديد المواعيد
 

  معايير تحديد المواعيد التالية: AmeriHealth Caritas PA CHCيجب أن يستوفي مقدمو الرعاية الصحية في 
 

 موعد طلبك موعد روتيني.أيام عمل من  10الرعاية الصحية ا��ية الخاص بك أن يراك خ�ل  يتعين علی مقدم   
  الطبيب حالة طارئة.دقيقة،���إذا كان لدى  30يجب أ������نتظار في غرفة ا�نتظار أكثر من  
 ساعة من وقت  24ك خ�ل إذا كان لديك حالة طبية عاجلة، يجب على مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أن يرا

 اتصالك به لتحديد موعد معه.  
 .إذا كان لديك حالة طارئة، يجب على مقدم الرعاية الصحية رؤيتك فوًرا أو إحالتك إلى غرفة طوارئ 
 إذا كنت� حامً� و 

o  أيام عمل من  10في الثلث ا��ل من الحمل، يجب علی مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أن ير���ل
 أنك حامل. AmeriHealth Caritas PA CHCمعرفة 

o  أيام عمل من  5في الثلث الثاني من الحمل، يجب علی مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أن ير���ل
 أنك حامل. AmeriHealth Caritas PA CHCمعرفة 

o  من  أيام عمل 4في الثلث ا��ير من الحمل، يجب علی مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أن ير���ل
 أنك حامل. AmeriHealth Caritas PA CHCمعرفة 
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o  ساعة  24إذا كان لديك حمل عالي الخطورة، يتعين علی مقدم الرعاية الصحية الخاص بك رؤي���ل
 أنك حامل. AmeriHealth Caritas PA CHCمن معرفة 

 
����� 

 
اختصاصي.  ا��تصاصي هو طبيب، )أو مجموعة  ا��الة هي عندما يرسلك مقدم الرعاية الصحية ا��ية الخاص بك إلى

أطباء(، أو ممرض ممارس مسجل معتمد يركز ممارسته على���مرض واحد أو حالة طبية واحدة أو جزء محدد من 
ن هذا القرار. AmeriHealth Caritas PA CHCإذا رفضت  الجسم. لمزيد  إحالتك، يمكنك تقديم شكوى أو تظلم بشأ

 .  70، الشكاوى والتظلمات، في صفحة 8ی الرجوع إلی القسم من المعلومات، يُرج
 
 

اثنان على���ل من ا��تصاصيين في منطقتك، وأن���ترغب  AmeriHealth Caritas PA CHCإذا لم يكن لدى 
ستعمل على إيجاد  AmeriHealth Caritas PA CHCبالتعامل مع ا��تصاصي الموجود في منطقتك، فإن 

رج شبكتها دون أن تحملك أي تكلفة مالية.  يجب على مزود الرعاية ا��ية الخاص بك التواصل مع اختصاصي آخر خا
AmeriHealth Caritas PA CHC  ليُعلمAmeriHealth Caritas PA CHC  بأنك ترغب بإيجاد اختصاصي

قبل رؤيتك  AmeriHealth Caritas PA CHCآخر خارج نطاق شبكتها ومن ثم الحصول على الموافقة من ق�بل 
 ��تصاصي.

 
سيساعدك مقدم الرعاية الصحية ا��ية الخاص بك علی تحديد موعد مع ا��تصاصي.  سيعمل مقدم الرعاية الصحية ا��ية 

  وا��تصاصي معك ومع بعضهم البعض لضمان حصولك علی الرعاية الصحية التي تحتاجها.
 

تاج فيها إلى مراجعة ا�ختصاصي كثيًرا.  عندما يحيلك مقدم الرعاية قد يكون لديك في بعض ا�حيان حالة طبية خاصة تح
ة.    الصحية ا��ية الخاص بك لعدة زيارات إلى ا��تصاصي، حينئذ يسمى ذلك إحالة دائم

 
، يرجى ا����على دليل المزودين عبر AmeriHealth Caritas PA CHCللحصول على قائمة بشبكة اختصاصي 

أو م���ل ا�تصال على خدمات المشاركين لطلب  www.amerihealthcaritaschc.comي موقعنا���كترون
 المساعدة أو طلب نسخة مطبوعة من دليل مُقدمي الرعاية.

 
 ا�حا�� الذاتية

 
هي خدمات يمكنك ترتيبها بنفسك دون ا�تصال أوً� بمقدم الرعاية الصحية ا�ولية الخاص بك. عليك يتوجب  ا�حا�ت الذاتية 

هذه الخدمات الُمحالة ذاتيًا في حال كان يتم  AmeriHealth Caritas PA CHCمراجعة أحد مُقدمي شبكة  بخصوص 
هذه الخدمات من ق�بل  ، Medicareإذا کان لديك بطاقة  .AmeriHealth Caritas PA CHCمحاسبتك ماليًا على 

  .Medicareيمکنك مراجعة مقدم رعاية طبية من اختيارك لدى 

  يما يلي الخدمات ����تحتاج إلى إحالة أو إذن مسبق:ف

 ���الزيارات قبل ال  
 .رعاية التوليد الروتينية  
 .رعاية أمراض النساء الروتينية  
 .التصوير الشعاعي الروتيني للثدي مع وصفة طبية  
 .1خدمات تنظيم ا���الروتينية  
 .خدمات ا�سنان الروتينية  
 2ة للعين.الفحصوصات الروتيني  
 .1جلسات ا���د ����عن التدخين  
 .الزيارة ا��لى مع مقوم العظام  
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  زيارة لل���الطبيعي وال���المهن����النطق في العيادات الخارجية. 24أول  
 .1خدمات الطوارئ 
  دو�� والتي يغطيها برنامج  750مشتريات المعدات الطبية المعمرة بتكلفة أقل منMedical Assistance 

  وبوصفة طبية )يُرجى ا�ط�ع على قسم التصريح المسبق ل�ستثناءات(.
 

لمزيٍد من المعلومات، يمكنك  لن تحتاجي إلى إحالة من مقدم الرعاية الصحية ا��ية الخاص بك لخدمات الصحة السلوكية.
من الكتيب، في صفحة  7الرجوع إلی القسم  ا�تصال بمؤسسة رعاية مدارة للصحة السلوكية.  لمزيد من المعلومات، يُرجی

67 
 

هذه من ق�بل مقدم رعاية صحية � يقع ضمن شبكة   AmeriHealth Caritas PAيمكن أن تقدم خدمة ا�حالة الذاتية 
CHC.  

قد تحتاج إلى الحصول على إحالة أو تصريح مسبق من مقدم الرعاية الصحية ا��ية الخاص بك لبعض خدمات الرعاية 
ن هناك أيضا بعض القيود على ا����الذاتية. تخصصة.الم إذا لم تكن متأكًدا مما إذا كنت بحاجة إلى إحالة من مقدم  قد تكو

الرعاية الصحية ا��ية الخاص بك للحصول على خدمة، اسأل مقدم الرعاية الصحية ا��ية الخاص بك أو اتصل بخدمات 
 المشاركين.

 
 الرعاية بعد ساعات الدوام

 
أيام في  7يمکنك ا�تصال بمقدم الرعاية الصحية ا��ية الخاص بك للمشاکل الطبية غير الطارئة على مدار الساعة، 

هنيو الرعاية الصحية حسب الطلب بشأن أي رعاية أو���تحتاجه.  ا��بوع.  سيساعدك م
 

حيث 2472-214-844-1خط اتصال تمريضي مجاني ساخن على الرقم  AmeriHealth Caritas PA CHC لدى
 ستتحدث معك ممرضة بشأن ا�مور الصحية العاجلة الخاصة بك.  أيام في ا��بوع. 7يمكنك ا�تصال على مدار الساعة، 

في حال كنت تعاني من حالة طارئة، ينبغي عليك زيارة أقرب أقرب قسم  هذا الخط غير مخصص لحا�ت الطوارئ.
 مة ا��عاف المحلية لديك.أو بخد 911للطوارئ أو ا�تصال بالرقم 

 
 تنسيق الخدمات

 
، وكنت بحاجة إلى المزيد من الخدمات أو خدمات مختلفة، LTSSإذا كنت تحصل على الخدمات والدعم طويل ا��ل 

ها.  سيتصل بك منسق الخدمات  فيساعدك منسق الخدمات لتحصل على خدماتك والتأكد من حصولك على الخدمات التي تحتاج
كما يمكنك ا�تصال بخدمات المشارکين إذا   .AmeriHealth Caritas PA CHCالتغطية الخاصة بك مع بعد أن تبدأ 

للمزيد من المعلومات عن الخدمات والدعم طويل  57کنت بحاجة إلی التحدث مع منسق الخدمات الخاص بك.  انظر صفحة 
 ا��ل.

 
 اقتراحات المشاركين

 
 تاقتراح تغييرات على السياسات والخدما

 
با�ستماع �رائك بخصوص أفضل الطرق التي يمكنها أن تُحسن من  AmeriHealth Caritas PA CHCترغب 

إذا كان لديك أي اقتراحات بخصوص تحسين البرنامج أو   .Community HealthChoices betterتجربتك مع 
 AmeriHealth Caritas PAبشكل مختلف، يرجى التواصل مع خدمات المشاركين لدى بخصوص تقديم الخدمات 

CHC  5115-235-855-1على الرقم (TTY 1-855-235-5112).  
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 AmeriHealth Caritas PA CHCاللجنة ا�ستشارية للمشاركين في 
 

هذه PACلجنة استشارية للمشاركين  AmeriHealth Caritas PA CHCتضم  اللجنة على المشاركين، ، وتشتمل 
 AmeriHealth( النصائح لصالح PACتقدم اللجنة ا��تشارية )  ي الرعاية المباشرة.شبكة مُقدمي الرعاية، ومُقدم

Caritas PA CHC .ع وجاهي للجنة مرة  بخصوص أفضل التجارب وا��تياجات للمشاركين من أمثالك يتم عقد اجتما
الرقم ، يرجى ا�تصال على PAC للمزيد من المعلومات حول اللجنة ا��تشارية للمشاركين  شهور. 3واحدة على���ل كل 

1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-5112)  أو زيارة الموقع���كتروني
www.amerihealthcaritaschc.com. 

 
 

 AmeriHealth Caritas PA CHCبرنامج تحسين الجودة لدى 
 

همة لمساعدة الناس على الحصول على الرعاية والح AmeriHealth Caritas PA CHCلدى  فاظ على صحتهم، وبناء م
  مجتمعات صحية.

 .همة عبر مراقبة الرعاية الصحية والخدمات التي تتلقاها هذه الم   فريق الجودة لدينا يدعم 
 .فريق الجودة لدينا: هدفنا أن نرتقي بصحة وعافية مشاركينا  

o .يدرس إجراءات تقديم خدماتنا الصحية والخدمية لمعرفة كيفية تقديمها بصورة أفضل  
o  ُنشئ برامج لخدمة مشاركينا ممن هم بحاجة لرعاية خاصة.ي  
o .يقوم بعمل استبانات للمشاركين ومُقدمي الرعاية ويدرس النتائج لتحسين خدماتنا  
o  ة من قبل مقدمي الرعاية الطبية وخدمات طب ا�سنان والنظر يراجع جودة الرعاية والخدمات المقدم

  .AmeriHealth Caritas PA CHCوالصيدلة لدى 
  نبحث عن ا�ماكن التي تحتاج إلى تطوير لنحسنها.

 
  إذا كنت: (TTY 1-855-235-5112) 5115-235-855-1اتصل بخدمات المشاركين على الرقم 

 .هدافه وأنشطته وانجازاته   ترغب بمعرفة المزيد عن فريق الجودة لدينا وعن أ
 .مر.سيبحث فريقنا في هذا ا� تعتقد أنك لم تحصل على رعاية جيدة  
 .ذهاب من المستشفى إلى المنزل وتحتاج إلى مساعدة  ففريقنا يستطيع المساعدة. تريد ال
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 حقوق ومسؤوليات المشاركين
 

ين على ��مقدمو الرعاية الصحية ضمن شبكتها بالتمييز ضد المشارك AmeriHealth Caritas PA CHC��تقوم 
أساس العرق أو الجنس أو الدين أو ا�صل القومي أو ا�عاقة أو السن أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو على أي أساس 

 آخر يحظره القانون.
 

 ، فإنك تتمتع بالحقوق والمسؤوليات التالية.AmeriHealth Caritas PA CHCبصفتك مشارًكا في 
 
 

 حقوق المشاركين
 

 ما يلي:لديك الحق في
 

 AmeriHealth Caritas PAموظفي  أن تُعامل باحترام، ومراعاة كرامتك وحاجتك إلى الخصوصية من قبل .1
CHC .ومقدمي الرعاية الصحية ضمن شبكتها 

 
ها بسهولة وأن تجد المساعدة عندما تحتاجها. .2  أن تحصل على المعلومات بطريقة يمكنك فهم

 
ها .3 ، وخدماتها، AmeriHealth Caritas PA CHCبسهولة عن  الحصول على المعلومات التي يمكنك فهم

 وأطبائها ومقدمي الرعاية الطبية ا��ين الذين يعالجونك.

دهم أن يعالجوك. .4  أن تختار مقدمي الرعاية الصحية في الشبكة الذين تري

 AmeriHealthالحصول على خدمات الطوارئ عندما تحتاجها من أي مقدم رعاية صحية بدون موافقة  .5
Caritas PA CHC. 

ها بسهولة والتحدث مع مقدمي الرعاية الصحية عن خياراتك ال��ية  .6 الحصول على المعلومات التي يمكنك فهم
 AmeriHealth Caritas PAوالمخاطر ال��ية والفحوصات التي يمكن القيام بها ذاتيا دون أي تدخل من 

CHC. 

بك، بما في ذلك الحق في رفض ال���  إذا لم تتمكن من اتخاذ جميع القرارات بشأن الرعاية الصحية الخاصة  .7
اتخاذ قرارات ال���بنفسك، فلديك الحق في أن يكون لديك شخص آخر يساعدك على اتخاذ القرارات أو أن يتخذ 

 القرارات نيابة عنك.

ة ة بالرعايأن تتحدث مع مقدمي الرعاية الصحية بخصوصية وأن يتسم التعامل مع معلوماتك ���تك المتعلق .8
  الصحية الخاصة بك بسرية.

 أن تطلع ع����تك الطبية والحصول على نسخة منها وطلب تغييرات أو تصحيحات���تك. .9

 طلب رأي آخر. .10

بعدم وجود ضرورة طبية بالنسبة  AmeriHealth Caritas PA CHCأن تقدم تظلًما إذا لم توافق على قرار  .11
ة ما.  لك للحصول على خدم

 وى إذا كنت غير راٍض عن الرعاية أو الع�ج الذي    أن تقدم شك .12
  تلقيته.

 أن تطلب جلسة إنصاف من إدارة الخدمات ا�نسانية. .13
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ن هناك أي شكل من أشكال التقييد أو الفصل المستخدمة ��غامك على فعل شيء ما لتأديبك، بغرض تسهيل  .14 ��يكو
 أمور مقدم الرعاية الصحية، أو لمعاقبتك.

أو مقدم الرعاية  AmeriHealth Caritas PA CHCالحصول على معلومات عن الخدمات ����تغطيها  .15
 الصحية بسبب اعتراضات���قية أو دينية وكيفية الحصول على تلك الخدمات.

أن تمارس حقوقك دون أن يؤثر ذلك سلبًا على الطريقة التي تعاملك بها إدارة الخدمات ا�نسانية و  .16
AmeriHealth Caritas PA CHC .وشبكة مقدمي الرعاية الصحية 

 لمزيد من المعلومات.   65صفحة  6يُرجی الرجوع إلی القسم  تقديم التوجيهات المستقبلية. .17
 

    .AmeriHealth Caritas PA CHCتقديم توصيات حول حقوق ومسؤوليات المشاركين لدى  18.
 

 مسؤوليات المشاركين
 

 AmeriHealthتحتاج ن إلى العمل مع مقدمي الرعاية الصحية والخدمات والدعم طويل ا��ل.  يحتاج المشاركو
Caritas PA CHC .إلى مساعدتك كي تحصل على الخدمات والدعم الذي تحتاجه 

 
 فيما يلي ا��ياء التي يجب عليك القيام بها:

 
 قدر ا�مكان. توفير المعلومات التي يحتاجها مقدمو الرعاية الصحية الخاصين بك، .1

ها مقدمو الرعاية الصحية الخاصين بك. .2  اتباع التعليمات وا���دات التي يقدم

  المشاركة في اتخاذ القرارات بشأن الرعاية الصحية وال���الخاصين بك. .3

  العمل مع مقدمي الرعاية الصحية الخاصين بك �عداد وتنفيذ خطط���. .4

  ا تريده وتحتاجه.أخبر مقدمي الرعاية الصحية الخاصين م .5

، بما في ذلك جميع المزايا التي يشملها ��يشملها AmeriHealth Caritas PA CHCتعرف على تغطية  .6
 التأمين الصحي والحدود.  

على مقدم رعاية  AmeriHealth Caritas PA CHCاستخدم شبكة مقدمي الرعاية الصحية فقط ما لم توافق  .7
 .Medicareمج صحية خارج الشبكة أو كنت ضمن برنا

إحالتك من قبل مقدم الرعاية الصحية ا��ية الخاص بك لمراجعة اختصاصي عند���يکون ا��تصاصي ضمن  .8
 قائمة ا��الة الذاتية.

  احترام المرضى ا��ين، وموظفي مقدم الرعاية الصحية والعاملين لديه. .9

  بذل جهد حقيقي لدفع الرسوم الخاصة بك. .10

ا�نسانية عن الغش وإساءة ا��تخدام من ��ل الخط الساخن��ب��عن الغش وإساءة إب��إدارة الخدمات  .11
 ا��تخدام.

 الخصوصية والسرية
 

أن تحمي خصوصية معلوماتك الصحية المحمية.  كما يتعين على  AmeriHealth Caritas PA CHCيتعين على 
AmeriHealth Caritas PA CHC تك الصحية الشخصية أو مشاركتها مع إخبارك متى يجوز استخدام معلوما



 AmeriHealth Caritas Pennsylvania Community HealthChoicesكُتيب المشاركين ببرنامج 
2022 

23 

ا��ين.  يشمل ذلك مشاركة معلوماتك الصحية الشخصية مع مقدمي الرعاية الصحية الذين يعالجونك أو كي تتمكن 
AmeriHealth Caritas PA CHC  من دفع التكاليف لمقدمي الرعاية الصحية الخاصين بك.  كما تتضمن مشاركة

إدارة الخدمات ا�نسانية.  هذه المعلومات مدرجة ضمن إشعار ممارسات الخصوصية لدى معلوماتك الصحية الشخصية مع 
AmeriHealth Caritas PA CHC.   للحصول على نسخة من إشعار ممارسات الخصوصية لدى

AmeriHealth Caritas PA CHC 5115-235-855-1بخدمات المشاركين على الرقم ، يرجى ا�تصال 
(TTY 1-855-235-5112)و زيارة الموقع���كتروني أwww.amerihealthcaritaschc.com. 

 
 

 الرسوم
 

هي المبلغ الذي تدفعه مقابل بعض الخدمات المشمولة.  وعادةً ما تكون مبلغًا بسيًطا فقط.  سيُطلب منك دفع مبلغ  الرسوم 
ة إذا لم تكن قادرً  ا على دفع تلك الرسوم آنذاك.  إذا لم الرسوم مقدًما عند حصولك على الخدمة، ولكن � يمكنك رفض الخدم

 تدفع الرسوم وقت تقديم الخدمة، قد تتلقى فاتورة من مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لتسديد الرسوم.
 

هذا الكتيب. 28يمكن ا����على مبالغ الرسوم في جدول الخدمات المغطاة بداية من صفحة   من 
 

 سوم:  ��يتعين علی المشارکين التاليين دفع الر
 

 )"النساء الحوامل )بما في ذلك فترة ما بعد ال���"النفاس 
  هنياً وممن المشاركون الذين يعيشون في منشأة رعاية طويلة ا�جل، بما في ذلك مرافق الرعاية الوسيطة للمعاقين ذ

 لديهم حا��أخرى ذات صلة أو مؤسسة طبية أخرى.
 ة أو دار رعاية منزلية.المشاركون الذين يعيشون في منزل رعاية شخصي 
 .المشاركون المؤهلون للحصول على مزايا في إطار برنامج الوقاية وال���من سرطان الثدي وعنق الرحم 
 .المشاركون الذين يتلقون الرعاية التلطيفية 

 
 ��تتطلب الخدمات التالية دفع رسوم:

 
 خدمات الطوارئ 
 خدمات المختبر 
 وازم الخدماتخدمات تنظيم ا���، بما في ذلك ل 
 الخدمات التلطيفية 
 الخدمات الصحية المنزلية 
 خدمات�����عن التدخين 
 .الزيارات إلى مقدم الرعاية الصحية ا��ية/الممرض الممارس المسجل المعتمد الخاصين بك 

 
 

 ماذا لو تم تحميلي برسوم � أوافق عليها؟
 

غًا بالخطأ أو رسوًما تعتقد أنه � يجب دفعها يمکنك حينئذ تقديم شکوى إذا کنت تعتقد أن مقدم الرعاية الصحية حم ل عليك مبل
، الشكاوى والتظلمات، والجلسات العادلة 8يُرجى مراجعة القسم   .AmeriHealth Caritas PA CHCلدى 

 5115-235-855-1للحصول على معلومات حول كيفية تقديم شكوى، أو ا�تصال بخدمات المشاركين على الرقم 
(TTY 1-855-235-5112). 
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 معلومات الفواتير
 

فوترتك مقابل الخدمات الضرورية  AmeriHealth Caritas PA CHC��يجوز لمقدمي الرعاية الصحية في شبكة 
حتى إذا لم يكن مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قد تلقى   .AmeriHealth Caritas PA CHCطبيًا التي تغطيها 

، فإن مقدم الرعاية الصحي���يجوز له AmeriHealth Caritas PA CHCيتقاضاه من  دفعة أو كامل المبلغ الذي
هذا ا�مر ينطوي تحت مُسمى توازن ا�جور.    فوترتك.  

 
 

 متى يمكن لمقدم الرعاية الصحية فوترتك؟
 

 يُمكن لمُقدمي الرعاية فرض رسوم عليك في حال:
 

 .لم تقم بدفع رسومك 
 عاية صحية خارج الشبكة دون الحصول على موافقة من إذا تلقيت خدمات من مقدم رAmeriHealth 

Caritas PA CHC هذه الخدمة لن يتم تغطيتها وأنت ، وأخبرك مقدم الرعاية الصحية قبل تلقي الخدمة بأن 
ة.  وافقت على دفع مقابل الخدم

  إذا تلقيت خدما���تغطيهاAmeriHealth Caritas PA CHCلصحية قبل تلقي ، وأخبرك مقدم الرعاية ا
هذه الخدمة لن يتم تغطيتها وأنت وافقت على دفع مقابل الخدمة.  الخدمة بأن 

  ة من مقدم رعاية صحية غير مسجل في برنامج  .Medical Assistanceإذا تلقيت خدم
 
 

 ماذا أفعل إذا تلقّيت فاتورة؟
 

وكنت تعتقد أن مقدم  AmeriHealth Caritas PA CHCإذا تلقيت فاتورة من مقدم رعاية صحية في شبكة 
 5115-235-855-1الرعاية الصحية لم يكن يتعين عليه فوترتك، حينئذ يمكنك ا�تصال بخدمات المشاركين على الرقم 

(TTY 1-855-235-5112). 
 

 بإذا حصلت على فاتورة من مقدم رعاية صحية �حد ا�سباب آنفة الذكر التي تسمح لمقدم الرعاية الصحية بفوترتك، فيج
 عليك دفع الفاتورة أو ا�تصال بمقدم الرعاية الصحية.

 
 التزامات���ا���خرى

 
أو التأمين الصحي ا�� هو التأمين ا���ي الخاص  Medicareأو تأمين صحي آخر.   Medicareقد يكون لدين تأمين 

ف هذا التأمين ا��ر باسم "التزامات ا��اف ا��ى". ين آخر لديك��يؤثر على أهليتك لبرنامج عدم وجود تأم  بك.  يعر
Medical Assistance.   في معظم الحا����فعMedicare  أو التأمين ا�� لمقدم الرعاية الصحية ا��ية الخاص

 AmeriHealth Caritas PAيمكن فوترة   .AmeriHealth Caritas PA CHCبك أو لغيره قبل أن تدفع 
CHC تدفعه  فقط مقابل المبلغ الذي��Medicare .��أو التأمين الصحي ا 

  
إذا (TTY 1-855-235-5112) 5115-235-855-1يجب أن تخبر كً� من مكتب مساعدة المقاطعة وخدمات المشارکة علی الرقم 

لرعاية أو صيدلية يجب عليك إخبار مقدم ا أو تأمين صحي آخر.  عندما تذهب إلى مقدم رعاية صحية Medicareکان لديك تأمين 
 ACCESSأو بطاقة تأمين أخرى أو بطاقة  Medicareالصحية أو الصيدلية بجميع أشكال التأمين الطبي لديك وأن تظهر لهما بطاقة 

.  سيساعد ذلك على التأكد من دفع فواتير الرعاية الصحية الخاصة AmeriHealth Caritas PA CHCوبطاقة عضوية  EBTأو 
 حيح.  بك في الوقت المناسب وبشكل ص
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 تنسيق المزايا
 

ة أو الرعاية ا��رى التي تحتاجها تغطيها  Medicareإذا کنت عضًوا في  ، حينئذ يمکنك Medicareوكانت الخدم
���يتعين علی مقدم الرعاية الصحية أن Medicareالحصول علی الرعاية الصحية من أي مقدم رعاية صحية ضمن شبكة 

ک���يتعين عليك   .Medicaidأو مُسجل في برنامج  AmeriHealth Caritas PA CHCيکون ضمن شبکة 
أو إحا��من مقدم الرعاية الصحية ا��ية  AmeriHealth Caritas PA CHCالحصول علی إذن مسبق من 

مع  AmeriHealth Caritas PA CHCستعمل   لمراجعة اختصاصي. Medicareالخاص بك التابع لـ 
Medicare  كانت تحتاج إلى الدفع لمقدم الرعاية الصحية بعد أن تدفع لتحديد ما إذاMedicare .�ًأو  

 
، حينئذ يجب AmeriHealth Caritas PA CHCولکن تغطيها  Medicareإذا کنت بحاجة إلی خدم���تغطيها 

ة من مقدم رعاية صحية ضمن شبکة  جميع قواعد   .AmeriHealth Caritas PA CHCعليك الحصول علی الخدم
AmeriHealth Caritas PA CHC.مثل���ن المسبق وإحا�ت ا��تصاصيين، تنطبق على هذه الخدمات ،   

 
ة أو رعاية أخرى مشمولة بتأمينك ا��،  Medicareإذا لم تكن عضًوا في  ولكن لديك تأمين صحي آخر وتحتاج إلى خدم

ة من مقدم رعاية صحية ضمن كل م ن الشبكة التابعة لتأمينك ا��ر وشبكة حينئذ يجب عليك الحصول على الخدم
AmeriHealth Caritas PA CHC .يجب أن تتبع قواعد تأمينك ا��ى وقواعد   معًاAmeriHealth 

Caritas PA CHC مثل الحصول على إذن مسبق وإحا�ت ا��تصاصيين.  ستعمل ،AmeriHealth Caritas 
PA CHC يها دفع مقابل الخدمات بعد أن يدفع التأمين ا�� لمقدم الرعاية مع تأمينك ا�� لتقرر ما إذا كان يجب عل
 الصحية أوً�.

 
إذا کنت بحاجة إلی خدم���يغطيها تأمينك ا��ر حينئذ يجب عليك الحصول علی الخدمة من مقدم رعاية صحية ضمن شبکة 

AmeriHealth Caritas PA CHC.   جميع قواعدAmeriHealth Caritas PA CHC ن المسبق، ، مثل��
هذه الخدمات.  تنطبق على 

 
 برنامج تقييد متلقي الخدمة

 
ستخدام ايتطلب برنامج تقييد متلقي الخدمة/المشاركين من متلقي الخدمة استخدام مقدمي رعاية صحية محددين إذا كان المشارك قد أساء أو أفرط في 

مع إدارة الخدمات ا�نسانية لتقرير ما  AmeriHealth Caritas PA CHCتعمل   رعايته الصحية أو مزايا الوصفات الطبية.
 إذا كان ينبغي أن تقتصر رعاية المشارك على طبيب أو صيدلية أو مستشفى أو طبيب أسنان أو مقدم رعاية صحية محدد.

 
 

 كيف يعمل ذلك؟
 

.  إذا وجدت خدمات الرعاية الصحية وخدمات ا��ية التي استخدمتها AmeriHealth Caritas PA CHCتراجع 
AmeriHealth Caritas PA CHC  إفراط أو إساءة استخدام لخدمات الرعاية الصحية أو الوصفات الطبية، حينئذ

من إدارة الخدمات ا�نسانية الموافقة على وضع حد لمقدمي الرعاية  AmeriHealth Caritas PA CHCستطلب 
 AmeriHealthالخدمات ا�نسانية على ذلك حينئذ سترسل لك  الصحية الذين يمكنك استخدام خدماتهم.  إذا وافقت إدارة

Caritas PA CHC .إشعاًرا خطيًا يبين ذلك القيد  
 

رهم لك  إذا کنت تريد مقدم   .AmeriHealth Caritas PA CHCيمكنك اختيار مقدمي الرعاية الصحية أو ستختا
، اتصل بخدمات المشارکين علی الرقم AmeriHealth Caritas PA CHCرعاية صحية آخر غير الذي اختارته لك 

1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-5112) هذا القيد لمدة سنوات حتى إذا قمت بتغيير خطط  5.  سيستمر 
Community HealthChoices.  
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من إذا کن���توافق علی قرار الحد من مقدمي الرعاية الصحية، يمکنك الطعن على القرار من خ�ل طلب جلسة عادلة 
قد  AmeriHealth Caritas PA CHCيوًما من تاريخ الرسالة التي تخبرك أن  30إدارة الخدمات ا�نساني���ل 

 قيدت مقدمي الرعاية الصحية الخاصين بك.
 

  لجلسة عادلة وإرساله إلى: مكتوبيجب عليك التوقيع على طلب 
 

Department of Human Services  
Office of Administration 

Bureau of Program Integrity - DPPC  
Recipient Restriction Section  

P.O. Box 2675  
Harrisburg, Pennsylvania 17105-2675 

 
 5115-235-855-1إذا احتجت إلى مساعدة لطلب جلسة عادلة، يُرجی ا�تصال بخدمات المشارکين علی الرقم 

(TTY 1-855-235-5112)القانونية المحلي. أو ا�تصال بمكتب المساعدة 
 

، لن يتم تطبيق تلك القيود AmeriHealth Caritas PA CHCأيام من تاريخ إخطار  10إذا تم اس���ع���ل 
هذا الطعن.  إذا تم اس���ع���ل أكثر من  يوًما من تاريخ ا�خطار، ستطبق  30أيام لك���ل  10حتى يتم البت في 

هذا الطعن.  سيطلعك مكتب الجلسات والطعون خطيًا بتاريخ ووقت ومكان الجلسات.  � يجوز تلك القيود حتى يتم البت في 
بشأن قرار تقييد مقدمي الرعاية الصحية  AmeriHealth Caritas PA CHCلك تقديم شكوى أو تظلم م���ل 

 الخاصين بك.
 

ر ما إذا كان ينبغي رفع تلك سنوات لتقري 5خدماتك مرة أخرى بعد  AmeriHealth Caritas PA CHCستراجع 
 AmeriHealth Caritas PAالقيود أم مواصلتها وسترسل نتائج مراجعتها إلى إدارة الخدمات ا�نسانية.  ستخبرك 

CHC   .بنتائج المراجعة خطيًا 
 
 

 ا���� عن الغش أو إساءة ����ام
 

 كيف يمكنني ������� أو إساءة استخدام المشاركين؟
 

للحصول على  AmeriHealth Caritas PA CHCتعتقد أن شخًصا ما يستخدم بطاقتك أو بطاقة مشارك آخر في  إذا كنت
خدمات أو أدوات أو أدوية، أو يزور أو يغير وصفاته الطبية، أو يحصل على خدما���يحتاجها، يمكنك ا�تصال بالخط الساخن 

���غ 9718-833-866-1على الرقم  AmeriHealth Caritas PA CHC��ب��عن الغش وإساءة ا��تخدام لدى 
AmeriHealth Caritas PA CHC  هذه المعلومات با�تصال بالخط الساخن بتلك المعلومات.  کما يمکنك ا�ب��عن 

 .DHS-TIPS (1-844-347-8477)-844-1��ب��عن الغش وإساءة ا��تخدام 
  

 مقدم الرعاية الصحية؟كيف يمكنني ������� أو إساءة استخدام 
 

يكون مقدم رعاية صحية ما قد غش عندما يصدر فواتير مقابل خدمات أو أدوات أو أدوية لم تحصل عليها أو فواتير مقابل 
ة أكثر من مرة أو تغيير تاريخ الخدمة يُعد مثاً� على غش  ة التي تلقيتها.  كما أن إصدار فواتير لنفس الخدم خدمة غير الخدم

ية الصحية. ����غ عن غش مقدم الرعاية الصحية، يمكنك ا�تصال بالخط الساخن ��ب��عن الغش وإساءة مقدم الرعا
هذه   .9718-833-866-1على الرقم  AmeriHealth Caritas PA CHCا��تخدام لدى  کما يمکنك ا�ب��عن 

 .DHS-TIPS (1-844-347-8477)-844-1المعلومات با�تصال بالخط الساخن��ب��عن الغش وإساءة ا��تخدام 
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  - 3القسم 

 
 خدمات الصحة البدنية
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 إدارة الرعاية الصحية
 

إدارة الرعاية متاحة لجميع المشاركين.  سيعمل مدبر الرعاية معك ومع مقدم الرعاية الصحية ا��ية الخاص بك ومع جميع 
الصحي ا��ر لضمان حصولك علی جميع الخدمات التي تحتاجها.  كما يمكن  مقدمي الرعاية الصحية ا��ين ومع تأمينك

 لمدير الرعاية أن يساعدك على إيصالك بو�ية وبرامج محلية أخرى.  
 

سيساعدك مدير الرعاية الخاص بك أيًضا عند مغادرة المستشفى أو غير ذلك من التجهيزات الطبية قصيرة ا�جل لضمان 
ها عندما تعود إلى المنزل.حصولك علی الخدمات الت هذه الخدمات زيارات أو ���ت الرعاية المنزلية.  ي تحتاج  قد تشمل 

    منك أن تكون قادًرا على العودة إلى منزلك في أقرب وقت ممكن. AmeriHealth Caritas PA CHCتريد 
 

ما يخص برنامج و�ية أخرى أو برنامج محلي آخر، يُرجی إذا کنت بحاجة إلی المساعدة في أي جزء يتعلق برعايتك أو خدماتك الصحية أو في
   .(TTY 1-855-235-5112) 5115-235-855-1��تصال بمدير الرعاية أو خدمات المشارکين علی الرقم 

 
 

  الخدمات المغّطاة
 

عندما تكون الخدمات ضرورية  AmeriHealth Caritas PA CHCيستعرض الجدول التالي الخدمات التي تغطيها 
 AmeriHealth Caritas PAمن الناحية الطبية.  بعض الخدمات لها حدود أو رسوم، أو تتطلب إذنًا مسبقًا من 

CHC.   ،إذا كنت بحاجة إلى خدمات تتجاوز الحدود المذكورة أدناه، يمكن لمقدم الرعاية الصحية الخاص بك طلب استثناء
هذه الحد هذا القسم.  � تطبق  هو موضح �حقًا في    ود إذا كنت� حامً�.كما 

 
ة الدفع الرئيسية لمعظم الخدمات. Medicareفإن خطة  Medicareإذا كنت تتلقى خدمات  يرجى الرجوع إلى  هي جه

للحصول على معلومات حول الخدمات المغطاة، والحدود، والرسو����ن المسبق/ا����المطلوبة  Medicareخطة 
   .Medicareلتغطية 

 
 

   الخدمة

 قدم الرعاية الصحية ا��يةم
 بدون حدود يوجد حد
 بدون رسوم الرسوم

 ��إذن مسبق أو إحالة إذن مسبق / إحالة

 اختصاصي

قد يكون لبعض الخدمات  يوجد حد
 المتخصصة حدود

 بدون رسوم الرسوم
قد يتم طلب إذن مسبق لبعض  إذن مسبق / إحالة

 الخدمات المتخصصة

 مدممرض ممارس مسجل معت
 بدون حدود يوجد حد
 بدون رسوم الرسوم

 ��إذن مسبق أو إحالة إذن مسبق / إحالة

مؤهل  مركز صحي / مركز صحي ريفي 
 اتحاديًا

 بدون حدود يوجد حد
 بدون رسوم الرسوم

 ��إذن مسبق أو إحالة إذن مسبق / إحالة

 عيادة خارجية خاصة

 قد يكون لبعض الخدمات حدود يوجد حد
 بدون رسوم ومالرس

قد يتم طلب إذن مسبق لبعض  إذن مسبق / إحالة
 الخدمات
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   الخدمة

 عيادة خارجية

 بدون حدود يوجد حد
 بدون رسوم الرسوم

قد يتم طلب إذن مسبق لبعض  إذن مسبق / إحالة
 الخدمات

 خدمات اختصاصي���دام

 بدون حدود يوجد حد
 بدون رسوم الرسوم

ب إذن مسبق لبعض قد يتم طل إذن مسبق / إحالة
 خدمات اختصاصي���دام

 خدمات مقوم العظام

 بدون حدود يوجد حد
 بدون رسوم الرسوم

قد يتم طلب إذن مسبق لبعض  إذن مسبق / إحالة
 خدمات مقوم العظام

 خدمات طبيب العيون

 قد يتم تطبيق الحدود يوجد حد
 بدون رسوم الرسوم

مسبق لبعض قد يتم طلب إذن  إذن مسبق / إحالة
 الخدمات

 الرعاية التلطيفية
 قد يتم تطبيق الحدود يوجد حد
 بدون رسوم الرسوم

 قد يتم طلب إذن مسبق إذن مسبق / إحالة

 خدمات العناية با�سنان
 قد يتم تطبيق الحدود يوجد حد
 بدون رسوم الرسوم

 قد يتم طلب إذن مسبق إذن مسبق / إحالة
سينية، والتصوير ا��عة ال ا��عة )مثل:

بالرنين المغناطيسي، والتصوير المقطعي 
 المحوسب(

 بدون حدود يوجد حد
 بدون رسوم الرسوم

 قد يتم طلب إذن مسبق إذن مسبق / إحالة

وحدة العمليات القصيرة للعيادات 
  الخارجية

 بدون حدود يوجد حد
 بدون رسوم الرسوم

 قد يتم طلب إذن مسبق إذن مسبق / إحالة

  مركز جراحة إسعاف العيادات الخارجية
 بدون حدود يوجد حد
 بدون رسوم الرسوم

 قد يتم طلب إذن مسبق إذن مسبق / إحالة

 النقل الطبي للحا��غير الطارئة
 قد يتم تطبيق الحدود يوجد حد
 بدون رسوم  الرسوم

 قد يتم طلب إذن مسبق إذن مسبق / إحالة

  خدمات تنظيم ا���

 بدون حدود جد حديو
 بدون رسوم الرسوم

قد يتم طلب إذن مسبق لبعض  إذن مسبق / إحالة
 خدمات تنظيم ا���

 غسيل الكلى
 بدون حدود يوجد حد
 بدون رسوم الرسوم

 قد يتم طلب إذن مسبق إذن مسبق / إحالة

 بدون حدود يوجد حد خدمات الطوارئ
 بدون رسوم الرسوم
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   الخدمة
 ��إذن مسبق أو إحالة إذن مسبق / إحالة

 خدمات الرعاية العاجلة
 بدون حدود يوجد حد
 بدون رسوم الرسوم

 ��إذن مسبق أو إحالة إذن مسبق / إحالة

 خدمات ا��عاف
 بدون حدود يوجد حد
 بدون رسوم الرسوم

 قد يتم طلب إذن مسبق إذن مسبق / إحالة

 مستشفى المرضى الداخليين
 بدون حدود يوجد حد
 بدون رسوم الرسوم

 قد يتم طلب إذن مسبق إذن مسبق / إحالة

 مستشفى إعادة تأهيل المرضى الداخليين
 بدون حدود يوجد حد
 بدون رسوم الرسوم

 قد يتم طلب إذن مسبق إذن مسبق / إحالة

ة    رعاية ا�موم

 بدون حدود يوجد حد
 بدون رسوم الرسوم

 ذن مسبققد يتم طلب إ إذن مسبق / إحالة

 أدوية الوصفات الطبية

 بدون حدود يوجد حد
لكل  $3 دواء من��مة تجارية: الرسوم

ها  وصفة طبية أو إعادة صرف ل
لكل وصفة  $1 عام:

 طبية أو إعادة صرف لها
 بعض ا��ية ليس لها رسوم

 قد يتم طلب إذن مسبق إذن مسبق / إحالة

 المك���الغذائية المعوية/الوريدية
 بدون حدود حد يوجد

 بدون رسوم الرسوم
 قد يتم طلب إذن مسبق إذن مسبق / إحالة

 خدمات مرافق التمريض

 قد يتم تطبيق الحدود يوجد حد
 بدون رسوم الرسوم

 قد يتم طلب إذن مسبق إذن مسبق / إحالة

الرعاية الصحية المنزلية بما في ذلك 
 خدمات التمريض والمساعدة وال��ج

 د يتم تطبيق الحدودق يوجد حد
 بدون رسوم الرسوم

 قد يتم طلب إذن مسبق إذن مسبق / إحالة

 المعدات الطبية المعمرة
 بدون حدود يوجد حد
 بدون رسوم الرسوم

 قد يتم طلب إذن مسبق إذن مسبق / إحالة

 ا��اف ا�صطناعية وتقويم العظام
 قد يتم تطبيق الحدود يوجد حد
 مبدون رسو الرسوم

 قد يتم طلب إذن مسبق إذن مسبق / إحالة

 قد يتم تطبيق الحدود يوجد حد عدسات النظارات
 بدون رسوم الرسوم
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   الخدمة
 قد يتم طلب إذن مسبق إذن مسبق / إحالة

 إطارات النظارات
 قد يتم تطبيق الحدود يوجد حد
 قد يتم تطبيق رسوم الرسوم

 قد يتم طلب إذن مسبق إذن مسبق / إحالة

 لعدسات ��صقةا
 قد يتم تطبيق الحدود يوجد حد
 قد يتم تطبيق رسوم الرسوم

 قد يتم طلب إذن مسبق إذن مسبق / إحالة

 المستلزمات الطبية
 بدون حدود يوجد حد
 بدون رسوم الرسوم

 قد يتم طلب إذن مسبق إذن مسبق / إحالة

 ال��ج )الطبيعي، والمهني، والنطق(

 بيق الحدودقد يتم تط يوجد حد
 بدون رسوم الرسوم

 قد يتم طلب إذن مسبق إذن مسبق / إحالة

 المختبر
 بدون حدود يوجد حد
 بدون رسوم الرسوم

 قد يتم طلب إذن مسبق إذن مسبق / إحالة

 ����عن التدخين
 قد يتم تطبيق الحدود يوجد حد
 بدون رسوم الرسوم

 سبققد يتم طلب إذن م إذن مسبق / إحالة
 

 
 الخدمات غير المشمولة بالتغطية

 
إذا كانت لديك أي أسئلة عما إذا كانت   .AmeriHealth Caritas PA CHCتوجد خدمات صحة بدني���تغطيها 

AmeriHealth Caritas PA CHC  5115-235-855-1تغطي خدمة لك، يُرجى ا�تصال بخدمات المشاركين على الرقم 
(TTY 1-855-235-5112) 

 
  ��تغطي مؤسسات إدارة الرعاية الصحية ا��اءات وا��ية والمعدات الطبية التجريبية.قد 

 
 .ا��اءات وا��ية والمعدات الطبية التجريبية 
 .الخدمات ����تمثل ضرورة طبية 
  الخدمات التي يوفرها مقدم رعاية صحية ليس ضمن شبكةAmeriHealth Caritas PA CHC :باستثناء 

o لطوارئ.خدمات ا 
o ���خدمات تنظيم ا 
o .خدمات ا���د ����عن التدخين 
o  عندما يوجد إذن مسبق منAmeriHealth Caritas PA CHC. 
o  عندما تکون ضمن برنامجMedicare  وتطلب خدمات تغطيهاMedicare  من مقدم رعاية صحية

 .Medicareتختاره ضمن 
 شفط الدهون. الجراحة التجميلية، مثل شد الوجه أو البطن، أو 
 .ال��ج با�بر 
 .خدمات العقم 
 .اختبار ا�بوة 
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  ة مقدمة ومغطاة م���ل برنامج تأمين آخر، مثل تعويضات العمال أو أو غير ذلك من  TRICAREأي خدم
مع ذ����تتطلب  .AmeriHealth Caritas PA CHCالتأمين التجاري الذي لم يحصل على إذن مسبق من 

 إذنًا مسبقًا. Medicare الخدمات التي تغطيها
 .ها بإجراء  AmeriHealth Caritas PA CHC� يُسمح لـ  الخدمات المقدمة خارج الو��ت المتحدة وأقاليم

 مدفوعات خارج الو�يات المتحدة.
 .الخدمات ����تعتبر "خدمة طبية" بموجب الباب التاسع عشر من قانون الضمان ا��تماعي 

 
ة كاملة   بالخدمات غير المغط اة.هذه ليست قائم

قد تكون مسؤ��عن دفع  جميع نفقات الرعاية الصحية الخاصة بك. AmeriHealth Caritas PA CHCق���تغطي 
هم التحقق  ��تغطي الخدمة. AmeriHealth Caritas PA CHCتكاليف الخدمات إذا قيل لك في وقت سابق أن  من الم

لمعرفة ما  AmeriHealth Caritas PA CHCبك أو خدمات المشاركين لدى  من مقدم الرعاية الصحية ا��ية الخاص
 هي خدمات الرعاية الصحية المشمولة.

 
 

 ������ى
 

ة أو جراحة غير طارئة تُقترح عليك.  قد يعطي  لديك الحق في طلب رأي آخر إذا لم تكن متأكدا من أي ع�ج طبي أو خدم
همة بشأن��جك.  يتوفر لك الرأي ا��  لك الرأي ا�خر مزيًدا من المعلومات التي يمكن أن تساعدك على اتخاذ قرارات م

  بدون أي تكلفة إضافية على الرسوم المعتادة.
 

 AmeriHealthاتصل بمقدم الرعاية الصحية ا��ية الخاص بك واطلب اسم مقدم رعاية صحية آخر ضمن شبكة 
Caritas PA CHC ن هناك أي مقدمي رعاية صحية آخرين ضمن شبكة للحصول على رأي آخر.  إذا ل م يك

AmeriHealth Caritas PA CHC يمكنك أن تطلب موافقة ،AmeriHealth Caritas PA CHC  للحصول
 على رأي آخر من مقدم رعاية صحية خارج الشبكة.  

 
 

 ما ه���ذن المسبق؟
 

قبل أن تتمكن من الحصول على  AmeriHealth Caritas PA CHCبعض الخدمات أو البنود تحتاج إلى موافقة 
هذا ما يسمى ���ن المسبق.  بالنسبة للخدمات التي تحتاج إلى إذن مسبق، تقرر  ة.  و  AmeriHealth Caritasالخدم

PA CHC  ة.  يجب عليك أو على مقدم ة المطلوبة ذات ضرورة طبية أم � قبل حصولك على الخدم ما إذا كانت الخدم
للموافقة على الخدمة قبل الحصول  AmeriHealth Caritas PA CHCخاص بك تقديم طلب إلى الرعاية الصحية ال

 عليها.  
 
 

 ما المقصود بالضرورة الطبية؟
 

ة أو البند أو الدواء يقوم بأي مما يلي:     "الضرورة الطبية" تعني أن الخدم
 

 ذلك.سيمنع مرض أو حالة أو إعاقة ما، أو يتوقع منه بشكل معقول أن يقوم ب 
  شكل أو ا�عاقة، أو يتوقع منه بسيقلل أو يحسن التأثيرات الجسدية أو العقلية أو النمائية للمرض أو الحالة أو ا�صابة

 معقول أن يقوم بذلك.
  هام اليومية، مع ا��ذ بعين ا�عتبار كل من سيساعدك على الحصول على أو الحفاظ على القدرة على أداء الم

 من نفس العمر. قدراتك وقدرات شخص
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  هدافك، وتكون إذا كنت تحصل على الخدمات والدعم طويل ا��ل، سيعطيك مزايا الحياة المجتمعية، وفرصة لتحقيق أ
 قادرة على العيش والعمل حيثما تريد.

ة أو البند أو الدواء ذو ضرورة طبية أو إذا كنت ترغب في مزي د من إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة لفهم متى تكون الخدم
 .(TTY 1-855-235-5112) 5115-235-855-1المعلومات، يُرجى ا�تصال بخدمات المشاركين على الرقم 

 
 

 كيفية طلب إذن مسبق
 

 AmeriHealthيجب علی مقدم الرعاية الصحية ا��ية الخاص بك أو مقدم الرعاية الصحية ا��ر أن يزود  .1
Caritas PA CHC ة أو الدو  اء ضروري طبيًا.بمعلومات تبين أن الخدم

إنهم يستخدمون  تلك المعلومات. AmeriHealth Caritas PA CHCستراجع ممرضات أو صيادلة  .2
المبادئ التوجيهية ا��ينيكية التي اعتمدتها إدارة الخدمات ا�نسانية لمعرفة ما إذا كانت الخدمة أو الدواء 

 ضروري طبيًا أم �.
على الطلب حينئذ سيقوم  AmeriHealth Caritas PA CHCإذا لم توافق الممرضة أو الصيدلي لدى  .3

 بمراجعة الطلب. AmeriHealth Caritas PA CHCطبيب لدى 
 إذا تمت الموافقة على الطلب فسنبلغك أنت ومقدم الرعاية الصحية الخاص بك بذلك. .4
بب بك نخبرك فيها س إذا لم تتم الموافقة على الطلب سيتم إرسال رسالة إليك وإلى مقدم الرعاية الصحية الخاص .5

 هذا القرار.
للحصول علی  70انظر صفحة  إذا لم توافق على القرار يجوز لك تقديم شكوى أو تظلم و/أو طلب جلسة عادلة. .6

 معلومات بخصوص الشكاوى والتظلمات والجلسات العادلة.
 (TTY 1-855-235-5112) 5115-235-855-1كما يمکنك ا�تصال بخدمات المشارکين علی الرقم  .7

 للحصول علی مساعدة لتقديم شكوى أو تظلم و/أو طلب جلسة عادلة.
 

إذا کنت بحاجة إلى مساعدة لفهم آلية ا�ذن المسبق بشكل أفضل، يُرجى تحدث مع مقدم الرعاية الصحية ا�ولية الخاص بك 
 .(TTY 1-855-235-5112) 5115-235-855-1أو ا��تصاصي أو ا�تصال بخدمات المشارکين علی الرقم 

 
إذا کنت أنت أو مقدم الرعاية الصحية الخاص بك ترغب في الحصول علی نسخة من ا��ادات المتعلقة بالضرورة الطبية 
أو القواعد ا��ى التي تم اتباعها للبت في طلبك للحصول علی إذن مسبق، يمکنك ا�تصال بخدمات المشارکين علی الرقم 

1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-5112).  يمكن لمقدم الرعاية الصحية الخاص بك أيًضا ا�تصال بخدمات
 .6007-521-800-1مقدم الرعاية الصحية على الرقم 

 
 

 ما هي الخدمات أو البنود أو ا�دوية التي تحتاج إلى إذن مسبق؟
 

ة التالية بعض وليس كل الخدمات والبنود وا��ية التي تتطلب الحصول على إذن مسبق.   تحدد القائم
 

 خدمات الصحة البدنية التي تتطلب إذنا مسبقا تشمل ما يلي:
 .القبول ا��تياري في مستشفيات المرضى الداخليين، بما في ذلك إعادة التأهيل 
 .تقييمات وإجراءات الزرع ا��تيارية 
 .النقل عن طريق ا�سعاف الجوي للحا�ت ا��تيارية/غير الطارئة 
 لداخليين أو الخارجيين بين مرافق الرعاية الوجيزة.خدمات النقل ا��تيارية للمرضى ا 
 .ماهر  مرفق التمريض ال
  هاز الهضمي )رمز  فقط(. 9111و  91110خدمات الج
 .جراحة���البدانة 
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  ،ها ضمن جدول رسوم  :باستثناءيجب الحصول على إذن مسبق لجميع خدمات إدارة ا�لم الخدمات التي يتم تقديم
Medical Assistance في بن( سلفانيا ويتم توفيرها في تجهيزات عيادة طبيب مشاركPOS 11.) 

 .عمليات التجميل 
 )خدمات ال��ج في العيادات الخارجية )الطبيعي، والمهني، والنطق 

o  زيارة تخصصي���ل السنة التقويمية 24��ن المسبق غير مطلوب لعملية التقييم ولغاية 
o ز����ل السنة التقويمية 24لزيارات التخصصية عن ��ن المسبق مطلوب في حال زيادة عدد ا 

  ها م���ل أحد مزودي الشبكة:���ن المسبق غير مطلوب لغاية  18الخدمات الصحية المنزلية التي يتم تقديم
 زيارة إجمالية(. 60زيارة لك�����ل السنة التقويمية )يجب���تزيد عن 

 الخاصة بما في ذلك المساعد الصحي المنزلي. الرعاية بالتناوب / الرعاية التمريضية 
 *.)ة التالية للحصول علی مزيد  الخدمات والدعم طويل ا��ل )مرفق تمريضي منزلي ومجتمعي وصائي انظر القائم

 من المعلومات التفصيلية.
  دو�ر لكل بند في الرسوم المفوترة. 750إيجار وشراء المعدات الطبية المعمرة التي تزيد عن 
 ات وإيجارات الكراسي المتحركة وا�كسسوارات، بغض النظر عن التكلفة.مشتري 
 .التغذية ال��ية 
  حفاضة أو "الحفاضات على شكل سروال داخلي" )أو كليهما(، وطلبات  300الحفاضات: أي طلب يزيد عن

 حفاضات من��مة تجارية محددة.
 .إعادة التأهيل القلبي أو الرئوي 
 د الزيارة ا��ية.خدمات ال���اليدوي بع 
 .أي خدمة يقوم بها مقدم رعاية صحية غير مشارك، ما لم تكن خدمة طوارئ 
 .الخدمات التجريبية أو ا��تقصائية 
 .ا��تبارات النفسية العصبية 
 .ا��تبارات المختبرية الجينية 
 .جميع الرموز المتنوعة/غير المدرجة 
  الخدمات أو المعدات غير المدرجة في جدول رسومMedical Assistance  و/أو ما يزيد عن الحدود التي

 فرضتها إدارة الخدمات ا�نسانية.
 .النقل با��عاف في حا��الضرورة  النقل با�سعاف لكافة المشاركين في حا��الطوارئ الطبية التي تتطلب ذلك

 .NFCEالطبية، وفي حا��الضرورة غير الطبية للمشاركين ضمن مستوى الرعاية 
 د ا��ية الموصوفة.تحدي 
 .تحديد خدمات طب ا�سنان 
 .هاء ا��تياري للحمل  ا�ن

ة.  تشمل الخدمات ما يلي: *جميع الخدمات والدعم طويل ا��ل تتطلب إذنا مسبقا من منسق خدم
 .الحياة اليومية للبالغين 
 .التكنولوجيا المساعدة 
 .ا��تشارة بشأن المزايا 
 .التقييم الوظيفي 
 .الدمج المجتمعي 
 .خدمات ا�نتقال المجتمعي 
 .هارات العمل  تنمية م
 .المعدات الطبية المعمرة ا��تثنائية 
 .خدمات���ارة المالية 
 .التأقلم المنزلي 
 .توصيل الوجبات للمنازل 
 .الخدمات الصحية المنزلية 
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 .التدريب الوظيفي 
 .العثور على وظيفة 
 .المو���غير الطبية 
 .خدمات مرافق التمريض 
 ه من المشاركين.الدعم ال  مجتمعي الموج 
 .ة من المشاركين ه  السلع والخدمات الموج 
 .خدمات المساعدة الشخصية 
 .نظام ا�ستجابة للطوارئ الشخصية 
 .التخلص من���ت 
 .التأهيل السكني 
 .الرعاية المؤقتة 
 .المعدات واللوازم الطبية المتخصصة 
 .التأهيل اليومي المنظم 
 .الرعاية عن بعد 
 ل��ية والمشورة.الخدمات ا 
 .تعديل السيارة 

 
بالنسبة للخدمات التي لها حدود، إذا كنت تعتقد أنت أو مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أنك بحاجة إلى خدمات أكثر من الحد 

المسموح به للخدمة، فيمكنك أنت أو مقدم الرعاية الصحية الخاص بك طلب المزيد من الخدمات م���ل إجراءات���ن 
 مسبق.  ال

 
ة أو البند أو الدواء يتطلب إذنًا مسبقًا،  إذا کنت أنت أو مقدم الرعاية الصحية الخاص بك غير متأکدين بشأن ما إذا کانت الخدم

 .(TTY 1-855-235-5112) 5115-235-855-1اتصل بخدمات المشاركين علی الرقم 
 
 

 ا�ذن المسبق لخدمة أو بند
 

ها أنت أو مقدم الرعاية  AmeriHealth Caritas PA CHCستراجع  طلب���ن المسبق والمعلومات التي تقدم
بقر����ل يومي عمل من تاريخ تلقي  AmeriHealth Caritas PA CHCالصحية الخاص بك.  ستخبرك 

AmeriHealth Caritas PA CHC  للطلب إذا كان لدىAmeriHealth Caritas PA CHC  معلومات كافية
ة أو البند ضروري طبيًا. لتحديد ما إذا كانت   الخدم

 
معلومات كافية للبت في الطلب، حينئذ يجب علينا أن نخبر مقدم  AmeriHealth Caritas PA CHCإذا لم يكن لدى 

ساعة من تلقي الطلب أننا نحتاج إلى مزيد من المعلومات للبت في الطلب والسماح  48الرعاية الصحية الخاص ���ل 
بقرارنا  AmeriHealth Caritas PA CHCيوًما لتزويدنا بمزيد من المعلومات.  ستخبرك  14ة لمُقدم الرعاية بمد

 المعلومات ا�ضافية.   AmeriHealth Caritas PA CHC��ل يومي عمل بعد تلقي 
 

 ،ستحصل أنت ومقدم الرعاية الصحية الخاص بك على إخطار كتابي يخبرك عما إذا تمت الموافقة على الطلب أو رفضه
 وأسباب الرفض في حالة رفضه.  

 
 

 ا�ذن المسبق بأدوية المرضى الخارجيين
 

طلب���ن المسبق بأدوية المرضى الخارجيين، وهي ا��ية التي �  AmeriHealth Caritas PA CHCستراجع 
ب.  للطل AmeriHealth Caritas PA CHCساعة من تاريخ اس��م  24تحصل عليها في المستشفى، وذ���ل 
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ستحصل أنت ومقدم الرعاية الصحية الخاص بك على إخطار كتابي يخبرك عما إذا تمت الموافقة على الطلب أو رفضه، 
 وأسباب الرفض في حالة رفضه.  

 
ذهبت إلى صيدلية لملء وصفة طبية وتعذر ذلك �نه يتعين الحصول علی إذن مسبق، فإن الصيدلي سيعطيك أدوية مؤقتة  إذا 

هذا الدواء سيضرك.  إذا لم تكن قد تناولت الدواء، ستحصل على إمداد لمدة ما لم يعتقد  ساعة.  إذا كنت قد  72الصيدلي أن 
سيحتاج مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إلى أن يطلب إذنًا مسبقًا  يوًما. 15تناولت الدواء بالفعل، ستحصل على إمداد لمدة 

  ممكن. في أقرب وقت AmeriHealth Caritas PA CHCمن 
 

 AmeriHealth Caritasيوًما لدواء کنت تتناوله إذا تلقيت إخطاًرا بالرفض من  15لن يقدم لك الصيدلي إمداًدا لمدة 
PA CHC  أيام تخبرك بأن الدواء لن تتم الموافقة عليه مرة أخرى ولم تقدم  10قبل أن تنهي الوصفة الطبية الخاصة بك بـ

  تظلًما بهذا الشأن.
 
 

 تلقيت إشعاًرا بالرفض؟ماذا لو 
 

ة أو بند أو دواء أو لم توافق عليه حسب  AmeriHealth Caritas PA CHCإذا رفضت  طلبًا للحصول على خدم
الطلب، يمكنك تقديم تظلم أو شكوى.  في حال قدمت شكوى أو تظلم بخصوص رفض إعطائك دواء ما، فإنه يتوجب على 

AmeriHealth Caritas PA CHC  بإعطاء الدواء إلى حين البت في الشكوى أو التظلم طالما أن منح التصريح
هذا الدواء قد  10الشكوى أو التظلم قد تم تقديم���ل  أيام عمل من تاريخ تلقي إخطار الرفض���في حال رأى الصيدلي أن 

في هذا الكتيب  70صفحة ، الشكاوى والتظل مات وجلسات ا�ستماع العادلة، بدًءا من 8يشكل خطًرا على صحتك.  راجع قسم 
  لمزيد من المعلومات المفصلة حول الشكاوى والتظل مات.

 
 

 وصف الخدمة
 

 خدمات الطوارئ
 

هي إصابة أو مرض شديد  ئ هي الخدمات ا��مة ل��ج أو تقييم حالة طبية طارئة.  الحالة الطبية الطارئة  خدمات الطوار
ن هناك خطر مباشر على حياة الشخص أو الصحة على لدرجة أن الشخص الطبيعي الذي لم يحصل على تدري ب طبي يعتقد أ

ذهب إلی أقرب غرفة طوارئ، اتصل بالرقم  أو بمقدم خدمة ا�سعاف  911المدى الطويل.  إذا کان لديك حالة طبية طارئة، ا
 للحصول على خدمات الطوارئ AmeriHealth Caritas PA CHCمضطًرا للحصول على موافقة  لستالمحلي.  

ذهاب إلى أي مستشفى أو غيرها من التجهيزات للرعاية في حا��الطوارئ.  ويمكنك ال
 

 فيما يلي بعض ا�مثلة على الحا��الطبية الطارئة وغير الطارئة:
 

                                                    الحا��الطبية الطارئة
 النوبة القلبية 
 ألم الصدر 
 النزيف الشديد 
 ��لم الشديد 
 فقدان الوعي 
 التسمم 

 
 الحا��الطبية غير الطارئة

 التهاب الحلق 
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 القيء 
 البرد أو ا�نفلونزا 
 آ�م الظهر 
 ألم ا�ذن 
 الكدمات، والتورم، أو الجروح الطفيفة 

 
لخاص بك أو إذا لم تكن متأكًدا مما إذا كانت حالتك تتطلب خدمات الطوارئ أم �، فاتصل بمقدم الرعاية الصحية ا�ولية ا

، على مدار 2472-214-844-1على الرقم  AmeriHealth Caritas PA CHCبخط ا�تصال التمريضي لدى 
 يرجى المتابعة دائما مع طبيبك. يرجى تذكر أن خط ا�تصال التمري���يحل محل طبيبك. أيام في ا��بوع. 7الساعة، 

 
 

 النقل الطبي في حا�� الطوارئ
 

النقل الطبي في حا��الطوارئ بواسطة سيارة إسعاف للظروف الطبية  AmeriHealth Caritas PA CHCتغطي 
أو بمقدم خدمة ا��عاف المحلي���تتصل ببرنامج  911الطارئة.  إذا كنت بحاجة إلى سيارة إسعاف، فاتصل بالرقم 

هذا الدليل( للنقل ال 53)المبين في صفحة  Medical Assistanceالموا��ت لدى   طبي في حا��الطوارئ.  من 
 
 

 الرعاية العاجلة
 

ساعة  24الرعاية العاجلة لمرض أو إصابة أو حالة إذا لم تعال���ل  AmeriHealth Caritas PA CHCتغطي 
يحدث ذلك عندما تحتاج إلى رعاية من الطبيب لكن ليس في غرفة   يمكن أن تتحول سريعًا إلى أزمة أو حالة طبية طارئة.

  الطوارئ.
 

إذا لم تكن متأكدا مما إذا كانت حالتك تتطلب خدمات الطوارئ أم �� فاتصل بمقدم الرعاية الصحية ا��ية الخاص بك أو 
أوً�.  سيساعدك 2472-214-844-1على الرقم  AmeriHealth Caritas PA CHCبخط ا�تصال التمريضي لدى 

ريضي علی اتخاذ قرار بشأن ما إذا کنت بحاجة إلی ا�نتقال إلی مقدم الرعاية الصحية ا��ية م���ل خط ا�تصال التم
يرجى تذكر أن خط ا�تصال  غرفة الطوارئ أو عيادة مقدم الرعاية الصحية ا��ية أو مرکز رعاية عاجلة بالقرب منك.

ية الصحية ا��ية في معظم الحا��إذا کنت بحاجة إلی رعاية عاجلة، سيعطيك مقدم الرعا التمري���يحل محل طبيبك.
ساعة.  إذا لم تتمكن من الوصول إلى مقدم الرعاية الصحية ا��ية الخاص بك أو إذا كان �  24الخاص بك موعدا خ�ل 

ساعة، وكانت حالتك الطبية غير طارئة، فيمكنك أيضا زيارة مركز رعاية عاجلة أو مستوصف  24يستطيع رؤي���ل 
��يلزم الحصول على إذن مسبق للخدمات في مركز الرعاية  .AmeriHealth Caritas PA CHCضمن شبكة 

 العاجلة.
 

 بعض ا�مثلة على الحا��الطبية التي قد تحتاج إلى رعاية عاجلة تشمل:
 

 القيء  
 السعال والحمى  
 تواءات��  
 الطفح الجلدي  
 ن�����  
 ا��هال  
 التهاب الحلق  
 آ�م المعدة  
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 5115-235-855-1لة أو تحتاج إلى مساعدة، يُرجى ا�تصال بخدمات المشاركين على الرقم إذا كانت لديك أي أسئ
(TTY 1-855-235-5112). 

 خدمات العناية با��ان
 

بعض مزايا طب ا�سنان م���ل أطباء ا�سنان في شبكة  AmeriHealth Caritas PA CHCتغطي 
AmeriHealth Caritas PA CHC.  ان لها حدود.  بعض خدمات طب ا��ن 

 
أهمية العناية الجيدة با��ان على أسنانك وفمك ولثتك فحسب. الصحية ا��رى، مثل بل تؤثر أيًضا على الظروف  ��قتصر 

ذهاب إلى أي طبيب أسنان  زيارة طبيب ا�سنان مرتين في السنة يساعدك على الحفاظ على صحتك. السكري والحمل. يمكنك ال
 AmeriHealth Caritas PAللعثور على طبيب أسنان ضمن شبكة  .AmeriHealth Caritas PA CHCضمن شبكة 

CHC تفضل بزيارة الموقع ،www.amerihealthcaritaschc.com  على "وانقرFind a Provider العثور على "
ة.  للحصول(TTY 1-855-235-5112) 5115-235-855-1دمات المشاركين على الرقم أو يمكنك ا�تصال بخ مقدم خدم

 على المساعدة.
 

 :AmeriHealth Caritas PA CHCستتمتع بالمزايا التالية��سنان كجزء من خطتك مع 
 .الفحوصات 
 .التنظيف 
  أشهر(. 6يوًما ) 180فحص ا�سنان مرة واحدة وتنظيفها مرة واحدة، لكل مقدم خدمة/مجموعة، كل 
 .طوارئ ا�سنان 
 .ا��عة السينية 
 .الحشوات 
 .)الخلع )خلع ا��نان 
 .إعادة تثبيت )إعادة لصق( التيجان 
 * .خدمات دواعم ا�سنان 
 *.قنوات الجذور 
 *.التيجان 
 .ا�سنان ا�صطناعية* بشكل كامل أو جزئي 
 *.العمليات الجراحية��سنان 
 خدير الواعي غير الرابع.التخدير، * التخدير العام/الرابع، أو الت 

 
لمزيد من المعلومات عن���ن المسبق، يرجى ا�نتقال إلى  يلزم الحصول على إذن مسبق وإثبات الضرورة الطبية. *

 تحدث مع طبيب ا�سنان الخاص بك. بعض خدمات طب ا�سنان لها حدود. .32صفحة 
 
 

 خدمات العناية بالنظر
 

ض خدمات النظر للمشاركين م���ل مقدمي الرعاية الصحية في بع AmeriHealth Caritas PA CHCتغطي 
 .AmeriHealth Caritas PA CHCشبكة 

 
 � حاجة إلى ا��الة لهذا الفحص الروتيني ا��ل للعين. يحق للمشاركين إجراء فحص روتيني للعين مرتين كل سنة تقويمية.

 
ك يين في السنة التقويمية( إذا أكمل طبيب العيون الخاص بقد يكون لديك فحوصات إضافية للعين )بحد أقصى فحصين إضاف

 النموذج الخاص بذلك.
 

http://www.amerihealthcaritaschc.com/
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مع ذلك، توجد بعض  النظارات أو العدسات ��صقة الطبية. AmeriHealth Caritas PA CHC��تغطي 
تداء )النظارات أو قد يكون المشاركون الذين لديهم أعراض انعدام العدسة أو إعتام عدسة العين مؤهلين �� ا��تثناءات.

هً� للحصول على نظارة أو عدسات �صقة، إذا كان لديك  العدسات الطبية(. هذه ا�عراض وتعتقد أنك قد تكون مؤ إحدى 
 يُرجى ا�تصال بخدمات المشاركين لمزيد من المعلومات.

 
ن هناك رسوم نظير بعض خدمات البصريات )العناية بالعيون(. دول رسوم المشاركين المرفق يُرجى ا�ط�ع على ج قد تكو

يمكنك أيًضا الوصول إليه من خ�ل زيارة الموقع ا�لكتروني  مع باقة الترحيب الخاصة بك.
www.amerihealthcaritaschc.com. 

 
على وانقر   www.amerihealthcaritaschc.com في حال كنت بحاجة لطبيب عيون، قم بزيارة الموقع���كتروني

"Find a Provider.5115-235-855-1يمكنك أيًضا ا�تصال بخدمات المشاركين على الرقم  " العثور على مقدم خدمة 
(TTY 1-855-235-5112).للحصول على المساعدة 

 
 مزايا الصيدلية

 
الوصفات الطبية وا��ية بدون وصفة مزايا الصيدلية التي تشمل أدوية  AmeriHealth Caritas PA CHCتغطي 

 ا��ية التالية: AmeriHealth Caritas PA CHCتغطي  طبية والفيتامينات بوصفة طبية من الطبيب.
 .الضرورية طبيًا 
 �مريكية.ا�دوية المعتمدة من ق�بل إدارة الغذاء والدواء ا 
 .ا��ية التي يصفها مقدم الرعاية الصحية الخاص بك 

 
 

 الوصفات الطبية
 

 AmeriHealth Caritas PAعندما يصف مقدم الرعاية دواًء لك، يمكنك صرفه من أي صيدلية موجودة ضمن شبكة 
CHC.   ستحتاج إلى إحضار بطاقة عضويتك فيAmeriHealth Caritas PA CHC  .ستدفع  وقد تدفع رسوًما

AmeriHealth Caritas PA CHC  مقابل أي دواء مدرج في كتيب الوصفات الدوائية لـAmeriHealth 
Caritas PA CHC ( أو ضمن قائمة ا��ية المفضلة لدى إدارة الخدمات ا�نسانيةDHS ويمكن أن تدفع مقابل أدوية )

على الدواء الخاص بك سيخبرك إذا كان طبيبك قد أمر أخرى إذا كان مُصرح بها مسبقًا.  إما وصفتك الطبية أو الملصق 
بإعادة صرف الوصفة الطبية أم ��عدد مرات الصرف التي يمكن أن تحصل عليها.  إذا أمر طبيبك بإعادة صرفها يمكنك 

من يوًما  90في بعض الحا�ت، قد يكون بإمكانك الحصول على إمدادات لمدة  فقط الحصول على عبوة واحدة في كل مرة.
بعض ا�دوية الُمختارة.  إذا کانت لديك أسئلة عما إذا کان دواء الوصفة الطبية مشمول بالتغطية أم � أو إذا كنت بحاجة إلی 

، أو لديك أی أسئلة أخرى، يُرجی AmeriHealth Caritas PA CHCمساعدة للعثور علی صيدلية ضمن شبکة 
 .(TTY 1-855-235-5112) 5115-235-855-1ا�تصال بخدمات المشارکين علی الرقم 

 
ة الدفع الرئيسية���ية. Medicareفإن خطة  Medicareإذا كنت تتلقى مزايا  يرجى الرجوع لخطة  هي جه

Medicare .إذا کانت لديك أسئلة عما إذا کان دواء الوصفة الطبية مشمول بالتغطية أ���� إذا كان لديك أي أسئلة أخرى 
 AmeriHealth Caritas، فقد يتم تغطيته من ق�بل Medicareتاجه غير مُغطى من ق�بل برنامج إذا كان الدواء الذي تح

PA CHC. 
 

ة العم�ء على الرقم   .8930-395-877-1إذا كنت� حام�ً، تأكدي من ا�تصال بمكتب مساعدة المقاطعة أو بمركز خدم
 لن تحتاجي إلى دفع رسوم أثناء فترة الحمل. أعلميهم أنك حامل.

 
 

http://www.amerihealthcaritaschc.com/
http://www.amerihealthcaritaschc.com/
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 كُتيب الوصفات الدوائية
 

هي قائمة با�دوية التي تغطيها   AmeriHealthكتيب الوصفات الدوائية، يُسمى أيضا بقائمة ا�دوية المفضلة، و
Caritas PA CHC.   ه مقدم الرعاية الصحية ا��ية الخاص بك أو أي طبيب وهذا هو الكتيب الذي يجب أن يستخدم

أن تتناولها.  يحتوي كتيب الوصفات الدوائية على كل من ا��ية التي لها��مة تجارية  آخر عند تحديد ا��ية التي يجب
ة.   تحتوي ا��ية العامة على نفس المكونات الفعالة مثل ا��ية التي لها��مة تجارية.  أي دواء يصفه  وا��ية العام

أو ضمن قائمة ا��ية  AmeriHealth Caritas PA CHCطبيبك غير موجود في كتيب الوصفات الدوائية لـ 
المفضلة لدى إدارة الخدمات ا�نسانية سيحتاج إلى إذن مسبق.  يمكن أن يتغير كتيب الوصفات الدوائية أو قائمة ا��ية 

 المفضلة من وقت ��، لذلك تأكد من أن مقدم الرعاية الخاص بك لديه آخر المعلومات عند وصف الدواء لك.  
 

أي أسئلة أو للحصول على نسخة من كتيب الوصفات الدوائية، اتصل بخدمات المشاركين على الرقم  إذا كان لديك
1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-5112) أو تفضل بزيارة موقع ،AmeriHealth Caritas 

PA CHC  على العنوانwww.amerihealthcaritaschc.com. 
 
 

 سداد ثمن ا�دوية
 

عن ثمن  AmeriHealth Caritas PA CHCقد تعوضك  أن تضطر لدفع ثمن أدويتك. قد يحدث في بعض ا�حيان
 عملية السداد����تنطبق على رسوم ا��تراك. الدواء أو ترد ثمنه لك.

 بشكل عام، فإن السدا���يتم على ا��ية التي:
 .تحتاج لموافقة مُسبقة 
  ما  في بنسلفانيا. Medical Assistanceنامج أو بر AmeriHealth Caritas PA CHC����تغطيها إ
 .غير الضرورية طبيًا 
 ( تتجاوز حدود الجرعة وا�مداد الُمحددة من ق�بل إدارة الدواء والغذاءFDA.) 
 .التي يعاد صرفها سريعًا 

 
 ��يمكن تعويضك إذا:

 .هً� للحصول علی مزايا الصيدلية عندما دفعت ثمن الدواء  لم تكن مؤ
  لم تكن مشاركا فيAmeriHealth Caritas PA CHC .عند إعادة صرف الدواء 

 
 لطلب استرداد ثمن ا��ية الذي دفعته:
 يجب عليك إرسال إيصال الدفع المفصل من الصيدلية والذي يتضمن: يجب عليك أن تطلب تعويًضا مكتوبًا.*

 .تاريخ شراء الدواء 
 .اسمك 
 ها )المدينة، الو�ية، الرمز الب هاتف.اسم الصيدلية وعنوان  ريدي(، ورقم ال
 .اسم الدواء وقوته وكميته 
  رقمNDC .)ة، اطلب من الصيدلي مساعدتك هذه المعلوم  )رمز ا��ية الوطنية( للدواء )إذا لم تكن متأكدا من 
 .المبلغ ا��مالي للمال الذي دفعته مقابل كل دواء 

 
هذا الطلب، يُرجى ا�تصال بخدمات ا *  5115-235-855-1لمشاركين على الرقم إذا احتجت إلى مساعدة في كتابة 

(TTY 1-855-235-5112) 
 

على إيصالك أو على قطعة  AmeriHealth Caritas PA CHCاكتب اسمك وعنوانك ورقم هاتفك ورقم بطاقة عضوية 
 أرسل المعلومات أ���إلى: أخرى من الورق.
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Pharmacy Reimbursement Department  
AmeriHealth Caritas PA CHC 

P. O. Box 336  
Essington, PA 19029 

 
 أسابيع قبل أن تحصل على ما دفعته. 8إلى  6قد يستغرق ا�مر من 

 
يجب  ���ال الذي ��حتوي على جميع المعلومات المذكورة أ����� إعادته إليك دون تعويضك عما دفعته. ��حظة:

لن يتم قبول ���ا�� التي مر  قت ممكن.في أقرب و AmeriHealth Caritas PA CHCإرسال ���ا�� إلى 
 يُرجى أن تتذكر ا�حتفاظ بنسخة من ا�يصال في سج�تك. يوًما. 365عليها 

 
ه هو ذلك ا�يصال الذي تم تدبيسه في كيس الدواء  ا�يصال الذي يحتوي على جميع المعلومات التي تحتاجها �سترداد ما دفعت

 يمكن للصيدلي أيًضا طباعة إيصال لك إذا طلبت منه ذلك. م.الذي حصلت عليه. وليس إيصال ا����
 

 ا�دوية المتخصصة
 

المفضلة لدى إدارة وقائمة ا��ية  AmeriHealth Caritas PA CHCيشتمل كُتيب الوصفات الدوائية الخاص بـ 
 وية.صفة الطبية لهذه���الخدمات ا�نسانية على أدوية مصنفة باسم ا��ية المتخصصة.  يجب أن يتوفر إذن مسبق بالو

ة الكاملة ل�دوية المتخصصة، وللتأكد ما إذا كان  قد تدفع رسوًما مقابل دواءك.  لرؤية كُتيب الوصفات الدوائية والقائم
 5115-235-855-1دواؤك يعتبر من ضمن ا��ية المتخصصة، يرجى ا�تصال بخدمات المشاركين على الرقم 

(TTY 1-855-235-5112)ة الموقع���كتروني لـ أو زيارAmeriHealth Caritas PA CHC  عبر الرابط
www.amerihealthcaritaschc.com. 

 
هذه ا��ية من صيدلية متخصصة.  يمكن للصيدلية المتخصصة إرسال أدويتك مباشرة بالبريد  ستحتاج إلى الحصول على 

ها لك.  ستتصل بك الصيدلية المتخ  قد تدفع رسوًما مقابل دواءك. صصة قبل إرسال الدواء لك،دون تحميلك تكلفة مقابل إرسال
كما يمكن للصيدلية ا��بة على أي أسئلة لديك حول ا��راءات المتعلقة بذلك.  يمكنك اختيار أي صيدلية متخصصة ضمن 

للحصول على قائمة صيدليات الشبكة المتخصصة، يرجى ا�تصال   .AmeriHealth Caritas PA CHCشبكة 
أو زيارة الموقع���كتروني (TTY 1-855-235-5112) 5115-235-855-1المشاركين على الرقم  بخدمات

www.amerihealthcaritaschc.com اُنقر على ،View Your Benefits  عرض مزايا خطتك"، ومن ثم"
���ة أو للمزيد من ا "مزايا الصيدلية )الوصفات الطبية(". Pharmacy (prescription) benefitsاضغط على 

  .(TTY 1-855-235-5112) 5115-235-855-1المعلومات، يُرجى ا�تصال بخدمات المشاركين على الرقم 

 
 

 ا�دوية التي ���لزم وصفة طبية
 

ا��ية ����تحتاج وصفة طبية عندما يكون لديك وصفة طبية من مقدم  AmeriHealth Caritas PA CHC تغطي
وقد تدفع رسوًما.   AmeriHealth Caritas PA CHCتاج إلى إحضار بطاقة عضويتك في الرعاية الخاص بك.  ستح

 فيما يلي بعض ا�مثلة على ا�دوية التي � تستلزم وصفة طبية وقد تكون مُغطاة ضمن الخطة:
 

 أدوية الجيوب ا�نفية والحساسية  
 ة   الفيتامينات العام
  أدوية الحموضة، مثلantacids  وfamotidine 
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تستلزم وصفة طبية بزيارة موقع مكنك الحصول على مزيد من المعلومات حول ا�دوية المُغطاة ضمن قائمة ا�دوية التي � ي
AmeriHealth Caritas PA CHC  م���ل الرابطwww.amerihealthcaritaschc.com  أو عبر

 .(TTY 1-855-235-5112) 5115-235-855-1بخدمات المشاركين على الرقم ا�تصال 
 

 الجزء "د" Medicareالمساعدة في التسجيل ببرنامج 
 

مساعدتك في التسجيل ببرنامج  AmeriHealth Caritas PA CHC، فبإمكان Medicareإذا كنت مُسجً� ببرنامج 
Medicare  بعض خطط الجزء "د" من   دفع ثمن أدويتك الموصوفة طبيًا.الجزء "د" للمساعدة فيMedicare توجد�� 

ها رسوم مقابل أدوية الوصفات   5115-235-855-1لمزيد من المعلومات اتصل بخدمات المشاركين على الرقم   الطبية.ل
(TTY 1-855-235-5112) أو ببرنامجPennsylvania Medicare Education and Decision 

Insight (PA MEDI)  7067-783-800-1على الرقم. 
 
 

 ا����� التدخين
 

أن تساعدك ����  AmeriHealth Caritas PA CHCتريد  با����� التدخين ومشتقات النيكوتين؟ هل ترغب
 عن التدخين!

 
إذا كنت على استعداد ����عن التدخين، بغض النظر عن عدد المرات التي حاولت فيها�����عن التدخين، فنحن هنا 

 لمساعدتك.
 
 

 ا�دوية
 

   لى مستوى الو�ية تتضمن أدوية ا���ع عن التدخين لمساعدتك في التخلص من عادة التدخين.قائمة ا��ية المفضلة ع

للحصول على القائمة الكاملة ��دوية المغطاة ضمن قائمة ا�دوية المفضلة على مستوى الو��ة، قم بزيارة موقعنا 
 Find"المشاركون"، ومن ثم  Participants، اُنقر على www.amerihealthcaritaschc.comا�لكتروني 

a Doctor  إيجاد طبيب"، ومن ثم"Medicine or Pharmacy ."ستجد هنالك رابط يقودك  "ا�دوية أو الصيدلية
 إلى قائمة ا�دوية المفضلة على مستوى الو��ة.

 
 تدخين.اتصل بمقدم الرعاية الصحية ا��ية الخاص بك لتحديد موعد للحصول علی وصفة طبية ل����عن ال

 
 الخدمات ا�ستشارية

 
الخدمات  AmeriHealth Caritas PA CHCتغطي  قد يساعدك الدعم ا�ستشاري أيًضا في ا�ق�ع عن التدخين.

 ا��تشارية التالية:  
  يحق للمشاركين فيAmeriHealth Caritas PA CHC  جلسة استشارية لكل سنة  70الحصول على

ه هي مدة كل جلسة استشارية و تقويمية.  دقيقة، سواء لتقديم المشورة لمجموعة أو فرد. 15جها لوج
 .ذهاب إلى جلسة استشارية  تحدث مع طبيبك �يجاد مستشار قريبًا منك. لن تحتاج إلى إحالة أو موافقة مسبقة لل
  يجب أن يكون المستشار جزًءا من برنامجMedical Assistance.  كما يجب أن يكون المستشار معتمًدا من قبل

 وزارة الصحة.
 
 
 

 �� الصحة السلوكية
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قد يصاب بعض الناس بالتوتر أو القلق أو ا�كتئاب عندما يحاولون�����عن التدخين.  يحق للمشاركين في 

AmeriHealth Caritas PA CHC  هذه الخدمات تغطيها الحصول على خدمات لمعالجة هذه ا��� الجانبية، لكن 
صحة السلوكية الخاصة بك.  يمكنك العثور على مؤسسة الرعاية المدارة للصحة السلوكية في مؤسسة الرعاية المدارة لل

هذا الكتيب.  اتصل بخدمات المشاركين لدى  68مقاطعتك ومعلومات ا�تصال بها في صفحة   AmeriHealthمن 
Caritas PA CHC 5115-235-855-11 على الرقم (TTY 1-855-235-5112) ل لمساعدتك في ا�تصا

 بمؤسسة الرعاية المدارة للصحة السلوكية الخاصة بك.
 
 

 المصادر ا�خرى ل����� التدخين
 

 لمزيد من المساعدة، يمكنك:
  800-1ا�تصال بخط�����عن التدخين في بنسلفانيا على الرقم-QUIT-NOW (784-8669). 
  زيارة الموقع���كترونيhttps://www.health.pa.gov/Pages/default.aspx  للحصول على

 معلومات بخصوص "التبغ".
  يُرجى زيارةhttps://pa.quitlogix.org  للعثور على مصادر استشارية ����عن التدخين ونصائح حول

 ����عن استخدام التبغ.
 

هنا للمساعدة في دعمك لتصبح أكثر صحة م���ل�����عن التدخين.   AmeriHealth Caritas PA CHCتذكر أن 
حتى نتمكن (TTY 1-855-235-5112) 5115-235-855-1� تنتظر!  يُرجى ا�تصال بخدمات المشاركين على الرقم 

 من مساعدتك في أول خطوة نحو�����عن التدخين.
 

 
 تنظيم ا��رة

 
خدمات تنظيم ا���.  لن تحتاجي إلى إحالة من مقدم الرعاية الصحية  AmeriHealth Caritas PA CHCتغطي 

هذه الخدمات اختبار الحمل واختبا����ا�مراض التي تنتقل  ا��ية الخاص بك لخدمات تنظيم ا���  تتضمن 
ي طبيب أنه.  يمکنك مراجعة أبا�تصال الجنسي، وإمدادات تحديد النسل، والتثقيف في مجال تنظيم ا����تقديم المشورة بش

بما في ذلك أي مقدم رعاية صحية خارج الشبکة يقدم خدمات  Medical Assistanceيُعد مقدم رعاية صحية ضمن 
ذهب إلى مقدم رعاية صحية لتنظيم ا�����ضمن شبكة  تنظيم ا������توجد أي رسوم لهذه الخدمات.  عندما ت

AmeriHealth Caritas PA CHC جب عليك إبراز بطاقة عضوية يAmeriHealth Caritas PA CHC 
 )في حال كانت متاحة(. Medicareوبطاقة  EBTأو  ACCESSوبطاقة 

 
لمزيد من المعلومات عن خدمات تنظيم ا�سرة المغط اة أو للحصول على مساعدة في العثور على مقدم خدمات تنظيم ا�سرة، 

 .(TTY 1-855-235-5112) 5115-235-855-1اتصل بخدمات المشاركين على الرقم 
 
 
 

 رع����مومة
 الرعاية أثناء الحمل

 
ها و��تها من مقدم رعاية ا�مومة، كطبيب  الرعاية قبل الو�� هي الرعاية الصحية التي تتلقاها �����ل فترة حمل

ة جًدا القابلة.  الرعاية المب-( أو الممرضةOB/GYNأو  OBالتوليد أو طبيب النساء ) هم كرة والمنتظمة قبل الو�دة م
هم أن تراجعي مقدم رعاية ا�مومة بانتظام خ�ل كل حمل.  لصحتك ولصحة طفلك.  حتى لو كنت� حامً� من قبل، فمن الم

 

https://www.health.pa.gov/Pages/default.aspx


 AmeriHealth Caritas Pennsylvania Community HealthChoicesكُتيب المشاركين ببرنامج 
2022 

44 

إذا كنت� تعتقدين أنك حامل وتحتاجين إلى اختبار حمل، راجعي مقدم الرعاية الصحية ا�ولية الخاص بك أو مقدم خدمة تنظيم 
 ا�سرة.  إذا كنت� حامً� تستطيعين:

 
  ا�تصال بمقدم الرعاية الصحية ا��ية الخاص بك أو زيارته حيث يمكنه مساعدتك في العثور علی مقدم رعاية

 .AmeriHealth Caritas PA CHCا�مومة ضمن شبكة 
 ة.القابلة بنفسك.  لن تحتاجي إلى إ-زيارة طبيب التوليد أو طبيب النساء أو الممرضة  حالة لرعاية ا�موم
 .زيارة مركز صحي ضمن الشبكة يوفر لك� خدمات طبيب التوليد أو طبيب النساء  
  5115-235-855-1ا�تصال بخدمات المشاركين على الرقم (TTY 1-855-235-5112) للعثور على مقدم

 رعاية ا�مومة.
 

ة الخاص بك أن يحدد لك موعًدا للكشف يجب أن تراجعي طبيبًا بمجرد أن تعرفي أنك حامل.  يجب على مقدم رع اية ا�موم
 عليك:

 
  أيام عمل من معرفة  10إذا كنت� في الثلث ا�ول من الحمل، خ�لAmeriHealth Caritas PA CHC  أنك

 حامل.
  أيام عمل من معرفة  5إذا كنت� في الثلث الثاني من الحمل، خ�لAmeriHealth Caritas PA CHC  أنك

 حامل.
 أيام عمل من معرفة  4ي الثلث ا��ير من الحم���ل إذا كنت� فAmeriHealth Caritas PA CHC  أنك

 حامل.
  ساعة من معرفة  24إذا كان لديك حمل عالي الخطو����لAmeriHealth Caritas PA CHC  أنك

 حامل.
 

اذهب إلی أقرب غرفة طوارئ، اتصل بالرقم   مة ا��عاف المحلي.أو بمقدم خد 911إذا کان لديك حالة طارئة، 
 

مهم أن تبقى مع نفس مقدم رعاية ا�مومة طوال فترة الحمل والرعاية بعد الو��.  سيتابعون صحتك وصحة طفلك  من ال
 أثناء فترة الحمل كلها. Community HealthChoicesا�خذ في النمو عن قرب.  من المفيد أيًضا البقاء مع نفس خطة 

 
ا هي الخدمات  AmeriHealth Caritas PA CHCلدى  ة مدربين خصيصا للقيام بذلك ويعرفون م منسقي صحة أموم

  والموارد المتاحة لك.
 

، يمكنك AmeriHealth Caritas PA CHCإذا كنت� حامً� وتراجعين بالفعل مقدم رعاية ا�مومة قبل تسجيلك في 
  .AmeriHealth Caritas PA CHCحينئذ ا��تمرار في مراجعة نفس الشخص حتى إذا لم يكن ضمن شبكة 

 للموافقة على���. AmeriHealth Caritas PA CHCسيحتاج مقدم الرعاية هذا إلى ا�تصال بـ 
 
 

 رعايتك أنت وطفلك بعد ا���ة
 

ة الخاص بك ما بين  يوًما بعد الو�دة �جراء فحص طبي، إ� إذا كان مقدم  84إلى  7يجب عليك زيارة مقدم رعاية ا�موم
ة الخاص بك يريد أن يراك قبل ذلك الوقت.رعا  ية ا�موم

 
أيام، ما لم يرغب الطبيب في  5إلى  3يجب تحديد موعد لطفلك مع مقدم الرعاية الصحية ا��ية للطفل عندما يصل عمره 

اختيار  اعدة فيرؤية طفلك قبل ذلك الوقت.  من ا�فضل أن تختاري طبيبًا لطفلك وأنت � تزالين حامً�.  إذا احتجت إلى مس
 (TTY 1-855-235-5112) 5115-235-855-1طبيب لطلفك يُرجى ا�تصال بخدمات المشاركين على الرقم 

 
 

  AmeriHealth Caritas PA CHCبرنامج ا�مومة لدى 
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 Bright Start®.برنامج خاص للنساء الحوامل يُسمى  AmeriHealth Caritas PA CHCلدى 

 
 شاركات الحواملللم® Bright Startبرنامج 

مساعدتك في الحفاظ على صحتك عندما تكونين حامً� مما يساعدك على إنجاب طفل  Bright Startنستطيع في برنامج 
أهمية الرعاية قبل الو��، مثل: يتمتع بصحة جيدة.  سنقدم لك معلومات عن 

 ���تناول فيتامينات ما قبل ال 
 .ا�كل الصحي 
 حول والتدخين.ا�بتعاد عن المخدرات والك 
 .زيارة طبيب أسنانك حتى تتمكني من الحفاظ على صحة لثتك 

 
مهم أن تراجعي طبيب ا�سنان مرة واحدة على���ل أثناء الحمل. تتأثر صحة الطفل الذي لم يولد بعد بصحة أسنانك  من ال

 د الطفل قبل ميعاده أكثر من ا���.مرض اللثة، على سبيل المثال، يمكن أن يسبب العدوى، مما قد يؤدي إلى أن يول ولثتك.
ه مدى الحياة.  الطفل المولود قبل ميعاده أكثر من ا��م من المرجح أن يكون لديه مشاكل صحية وإعاقة يمكن أن تستمر مع

 
ها.  سوف نعمل معك، ومع طبيب التوليد الخاص بك، وطبيب ا��نان للتأكد من حصولك على الرعاية التي تحتاجين

 
 ومات عن خدمات أخرى، مثل:لدينا معل
 ���الطعام والم 
 ���المو 
 .الرضاعة الطبيعية 
 .الرعاية المنزلية 
 .مساعدتك على فهم العواطف والتغيرات التي تحدث لجسمك 
 .المساعدة في�����عن التدخين 
 .برنامج النساء والرضع وا�طفال 
 صحة العقلية.المساعدة في ا�مور المتعلقة بالمخدرات أو الكحول أو ال 
 .المساعدة في ا�مور المتعلقة بالعنف المنزلي 

 
 قد تكوني مؤهلة للحصول على الرعاية الصحية المنزلية أو المعدات الطبية الخاصة أو المواص��إلى مواعيد العيادات.

 6797-364-877-1عبر الرقم المجاني  Bright Startيمكنك الوصول إلى  اتصلي بنا لمعرفة المزيد من المعلومات.
(TTY 711). 

 
 المعدات الطبية المعمرة واللوازم الطبية

 
المعدات الطبية المعمرة والمعدات الطبية المعمرة التي يمكن توظيفها في  AmeriHealth Caritas PA CHCتغطي 

مرات في منزلك أو في  المنازل واللوازم الطبية.  المعدات الطبية المعمرة عبارة عن منتج أو جهاز طبي يمكن استخدامه عدة
أي بيئة تمارس فها أنشطة الحياة العادية، وعادةً � يستخدم إ� إذا كان الشخص مصابًا بمرض أو به إصابة.  عادة ما تكون 
هذه المنتجات يحتاج إلی إذن مسبق، ويجب علی  اللوازم الطبية غير قابل �عادة ا��تخدام وتستخدم �غراض طبية.  بعض 

قد   .AmeriHealth Caritas PA CHCيجب أن يكون موردو المعدات الطبية المعمرة ضمن شبكة   طبيبك طلبها.
 تدفع رسوًما مقابل ذلك.  

 
  أمثلة على المعدات الطبية المعمرة:

 
 خزانات ا�كسجين 
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 الكراسي المتحركة 
 العكازات 
 المش ايات 
 الجبائر 
 ا���الطبية الخاصة  

 
 معمرة التي يمكن توظيفها في المنازل:أمثلة على المعدات الطبية ال

 
 مصاعد الكراسي المتحركة 
 كراسي الدرج 
 المصاعد المعلقة بالسقف 
 م الكراسي المتحركة المعدنية�� 

 
يتضمن ذلك عملية التركيب وإجراء ا�ص�حات الضرورية طبيًا للمعدات الطبية المعمرة التي يمكن توظيفها في المنزل، 

هً� لعمليات تهيئة المنزل في حال كنت تتلقى خدمات برنامج  يات تهيئة المنزل.ولكن ����يشمل عمل   .LTSSقد تكون مؤ
 

 أمثلة على اللوازم الطبية:
 

 .)لوازم السكري )مثل الحقن وشرائح ا��تبار 
 قطع الشاش 
 الشريط ��صق 
 )لوازم سلس البول )مثل الحفاضات والسراويل الداخلية والفَوط 

 
أي أسئلة عن المعدات الطبية المعمرة أو اللوازم الطبية، أو للحصول على قائمة بموردي الشبكة، يًرجى  إذا كان لديك

 .(TTY 1-855-235-5112) 5115-235-855-1ا�تصال بخدمات المشاركين على الرقم 
   

 خدمات دار الرعاية
 

هذه المرافق بها الخدمات التي تساعد  ��ل.دار الرعاية عبارة عن منشأة مرخصة توفر خدمات تمريض أو رعاية طويلة ا
على احتياجات المقيمين فيها سواء كانت احتياجات طبية أو غير طبية.  تشمل خدمات دار الرعاية التمريض وإعادة التأهيل، 

هام مثل اللبس، وا��تحمام، واستخدام الحمام وتناول الوجبات، وغسيل ال��بس، أو غيرها من الخ ي دمات التوالمساعدة في م
تحتاج إليها بشكل منتظم كجزء من برنامج الرعاية الصحية أو إدارة الصحة المخطط لها.  يجب أن تكون دور الرعاية جزًءا 

إذا کنت  كي تتلقى الخدمات. AmeriHealth Caritas PA CHCمن شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية التابعة لـ 
من الکتيب للحصول علی معلومات عن الخدمات  57يوًما، راجع صفحة  30 بحاجة إلى خدمات دار الرعاية �كثر من

 والدعم طويل ا��ل.
 

 خدمات العيادات الخارجية
 

خدمات العيادات الخارجية مثل ال���الطبيعي والمهن����النطق  AmeriHealth Caritas PA CHCتغطي 
هذه الخدمات من  وكذلك ا��عة السينية والفحوصات المخبرية.  سيقوم مقدم الرعاية الصحية ا��ية الخاص بك بترتيب 

 .AmeriHealth Caritas PA CHCمقدمي الرعاية الصحية من شبكة 
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لمزيد من المعلومات عن خدمات العيادات  37يُرجی ا�ط�ع علی المعلومات الواردة في قسم ا�ذن المسبق في صفحة 
 الخارجية التي قد تحتاج إلی إذن مسبق.

 
�ط�ع على معلومات عن رسوم أي من خدمات العيادات الخارجية، يُرجى ا�ط�ع على جدول الرسوم الموجود ضمن ل

هذه المعلومات من خ�ل الموقع ا�لكتروني  مجموعة الترحيب الخاصة بك. يمكنك أيًضا الحصول على 
www.amerihealthcaritaschc.com  هذا الكتيب للحصول  28أو راجع قسم الخدمات المغط اة في صفحة من 

 على مزيد من المعلومات.
 

 خدمات المستشفى
 

إذا کنت بحاجة إلى   والعيادات الخارجية.خدمات المرضى الداخليين  AmeriHealth Caritas PA CHCتغطي 
الرعاية الصحية ا��ية الخاص بك أو ا��تصاصي لدخولك ارئة، سيرتب مقدم خدمات المرضى الداخليين ولم تكن الحالة ط

أطباء آخرين وسيتابع رعايتك حتی إذا کنت بحاجة إلی  AmeriHealth Caritas PA CHCمستشفی ضمن شبکة 
ة المرضى الداخليين في المستشفى من   ��ل إقامتك في المستشفى.  AmeriHealthقبليجب الموافقة على إقام
Caritas PA CHC.   لمعرفة ما إذا كان المستشفى ضمن شبكةAmeriHealth Caritas PA CHC يُرجى ،

أو طالع دليل مقدمي الرعاية  (TTY 1-855-235-5112) 5115-235-855-1ا�تصال بخدمات المشاركين على الرقم 
م���ل الرابط  AmeriHealth Caritas PA CHCموقع الصحية على 

www.amerihealthcaritaschc.com.   
 

عائلتك أو صديقك أن يخبر مقدم الرعاية إذا كان لديك حالة طارئة وتم إدخالك إلى المستشفى، يجب عليك أو على أحد أفراد 
إذا دخلت مستشفى   ساعة بعد دخولك المستشفى. 24ممكن ولكن في موعد أقصاه الصحية ا��ية الخاص بك في أقرب وقت 

فقد يتم تحويلك إلى مستشفى ضمن شبكة  AmeriHealth Caritas PA CHCجود ضمن شبكة غير مو
AmeriHealth Caritas PA CHC.   لن يتم نقلك إلى مستشفى جديد حتى تكون قويًا بما يكفي لنقلك إلى تلك

 المستشفى.
 

هم جدا تحديد موعد لمراجعة مقدم الرعاية الصحية ا��ية الخاص ���ل  أيام بعد مغادرة المستشفى.  إن مراجعة  7من الم
مقدم الرعاية الصحية ا��ية الخاص بك مباشرة بعد إقامتك في المستشفى ستساعدك على اتباع أي تعليمات حصلت عليها 

 أثناء وجودك في المستشفى وستمنعك من العودة مرة أخرى إلى المستشفى.
 

هذه الخدمات قد تحتاج في بعض ا�حيان إلى زيارة الطبيب أو  تلقي ال��ج في المستشفى دون أن يتم قبولك للمبيت.  وتسمى 
  بخدمات العيادات الخارجية.

 
 5115-235-855-1إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى عن خدمات المستشفيات، يُرجى ا�تصال بخدمات المشاركين على الرقم 

(TTY 1-855-235-5112)لمستشفيات، يُرجى ا�ط�ع على جدول الرسوم ل����على معلومات عن رسوم خدمات ا
هذه المعلومات م���ل موقعنا  الموجود ضمن مجموعة الترحيب الخاصة بك. كما يمكنك الحصول على 

www.amerihealthcaritaschc.com لمزيد من المعلومات. 28ة أو راجع قسم الخدمات المغطاة بداية من صفح 
 
 

 الخدمات الوقائية
 

الخدمات الوقائية، والتي يمكن أن تساعدك في الحفاظ على صحتك.   AmeriHealth Caritas PA CHCتغطي 
تشمل الخدمات الوقائية أكثر من مجرد مراجعة مقدم الرعاية الصحية ا��ية الخاص بك مرة واحدة في السنة ��راء فحص 

تشمل التطعيمات )اللقاحات(، والفحوص المخبرية، وغيرها من ا��تبارات أو الفحوصات التي تسمح لك ولمقدم طبي.  كما 
الرعاية الصحية ا��ية الخاص بك بمعرفة ما إذا كنت بصحة جيدة أو لديك أي مشاكل صحية.  تفضل بزيارة مقدم الرعاية 

http://www.amerihealthcaritaschc.com/
http://www.amerihealthcaritaschc.com/
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ية.  سيوجه الرعاية الصحية الخاصة �������توصيات الصحية ا��ية الخاص بك للحصول علی الخدمات الوقائ
 للرعاية.  

 
ذهاب إلى طبيب التوليد/طبيب النساء المشارك ��تبار سرطان الرحم وفحص الحوض السنوي، والحصول  كما يمكن للنساء ال

 على وصفة طبية لتصوير الثدي با��عة.
 
 

 هل حان الوقت لفحصك؟
 

راجع طبيب ا�سنان  دم الرعاية الصحية ا��ية مرة كل عام.راجع مق أي شخص في أي عمر
 مرتين في السنة لفحص أسنانك.

راجعي طبيب أمراض النساء أو مقدم الرعاية الصحية ا��ية الخاص  كل النساء
 بك كل عام بخصوص ا�مور المتعلقة بصحة المرأة.

نساء على الفور وحددي معه راجعي طبيب التوليد أو طبيب أمراض ال إذا عرفت� أنك حامل
 اتصلي بطبيب ا�سنان اليوم ��راء فحص أسنان. مواعيد منتظمة.

مرها  احصلي على صورة شعاعية للثدي مرة واحدة كل عام، أو حسب  سنة أو أكثر 40إذا كنت امرأة ع
راجع طبيب ا�سنان مرتين في السنة لفحص  توجيهات الطبيب.

 أسنانك.
راجع طبيب ا�سنان  تحدث مع طبيبك حول فحص سرطان البروستاتا. سنة أو أكثر 50إذا كنت رجً� عمره 

 مرتين في السنة لفحص أسنانك.

تحدث مع طبيبك حول الفحوصات الخاصة بسرطان القولون  سنة أو أكثر 50إذا كان عمرك 
 راجع طبيب ا�سنان مرتين في والمستقيم.

 السنة لفحص أسنانك.
 
 

 الفحص الجسدي
 

أن تجري فحًصا جسديًا من خ�ل مقدم الرعاية الصحية ا�ولية الخاص بك مرة واحدة على ا�قل في السنة.  سيساعد يجب 
دها.  قد يطلب منك مقدم الرعاية  ذلك مقدم الرعاية الصحية ا��ية الخاص بك على معرفة أي مشاكل ق���تعرف بوجو

سجلك الصحي وعمرك وجنسك.  سيقوم مقدم الرعاية الصحية ا��ية الصحية ا��ية الخاص بك عمل اختبارات بناء علی 
 الخاص بك أيًضا بالتحقق مما إذا کنت علی علم بآخر التطعيمات والخدمات الوقائية وذلك للمساعدة في الحفاظ علی صحتك.

 
تصال بمقدم الرعاية الصحية إذا لم تكن متأكدا مما إذا كنت على علم بآخر احتياجات الرعاية الصحية الخاصة بك، يُرجى ا�

يمكن أن تساعد (TTY 1-855-235-5112) 5115-235-855-1ا��ية الخاص بك أو بخدمات المشاركين على الرقم 
  خدمات المشارکين أيًضا في تحديد موعد مع مقدم الرعاية الصحية ا�ولية الخاص بك.

 
 

 الرعاية الصحية المنزلية
ها وكالة صحية منزلية.  الرعاية  AmeriHealth Caritas PA CHCتغطي  الرعاية الصحية المنزلية التي تقدم

ماهرة، والمساعدة في أنشطة الحياة اليومية مثل  ة هي الرعاية المقدمة في منزلك وتشمل خدمات التمريض ال الصحية المنزلي
ى طبيبك طلب الرعاية الصحية ا��تحمام، واللبس، وتناول الطعام. وال���الطبيعي والمهني ���النطق.  يجب عل

 المنزلية.  
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إ���ا طلبت أنت أو مقدم الرعاية الخاص بك توجد حدود لعدد زيارات الرعاية الصحية المنزلية التي يمکنك الحصول عليها، 
 استثناء من تلك الحدود.

ا كنت قد إذ(TTY 1-855-235-5112) 5115-235-855-1يجب عليك ا�تصال بخدمات المشاركين على الرقم 
حصلت على موافقة للحصول على مزيد من الرعاية الصحية المنزلية لكنك لم تحصل على تلك الرعاية التي تم الموافقة 

 عليها.

 
 إدارة المرض

 
برامج تطوعية لمساعدتك على رعاية نفسك بشكل أفضل إذا كان لديك أحد  AmeriHealth Caritas PA CHCلدى 

مديرو رعاية سيعملون معك ومع مقدمي  AmeriHealth Caritas PA CHCاه.  لدى الحا��الصحية الواردة أدن
ها.  لن تحتاج إلی إحالة من مقدم الرعاية الصحية ا��ية  الرعاية الخاصين بك للتأكد من حصولك على الخدمات التي تحتاج

ها.    الخاص بك لهذه البرامج، ولن تدفع رسوم ل
 

 رعاية الصحية الواردة أدناه، يمكن أن تصبح جزءا من إحدى برامجنا الخاصة بما يلي:إذا كان لديك حالة من حا��ال
 .الربو 
 .مرض ا���اد الرئوي المزمن 
 .السكري 
 .أمراض القلب وا��عية الدموية 
 .الهيموفيليا 
 .مرض نقص المناعة البشرية/ا�يدز 
 .فقر الدم المنجلي 

هذه البرامج:يوجد القليل من الطرق التي يمكن أن تجعلك جز  ءا من 
  قد يتحدث معك مقدم الرعاية الصحية ا��ية أو ا��تصاصي أو مقدم الرعاية الصحية الخاص بك كي تصبح جزءا

هذه البرنامج.  سيتصل بنا لربطك معنا. من 
 .هذه البرامج سنرسل لك المعلومات بالبريد أو م���ل  قد نرى من تاريخك الصحي أنك ستستفيد من إحدى 

 صال بك بشأن جعلك جزءا من البرنامج.��
 !5115-235-855-1اتصل بخدمات المشاركين على الرقم  كل ما عليك هو أن تطلب ذلك فقط 

(TTY 1-855-235-5112).هذه البرامج  واسأل عن أي من 
 

لصحية لك ويرسل يساعد مدير الرعاية في تنسيق الرعاية ا إننا نساعدك على أن تفهم حالتك بشكل أفضل من خ�ل برامجنا.
 لك معلومات عن حالتك.

 
ستبدأ في تحديد  إذا کان لديك احتياجات إضافية، فسيعمل مدير الرعاية معك ومع مقدم الرعاية الصحية ا��ية الخاص بك.

هدافك الشخصية والعمل عليها لتحسين صحتك ونوعية حياتك.  أ
 

ن تقول أ���تريد أن تكون جزءا من هذه ، يحق لك أAmeriHealth Caritas PA CHCبصفتك مشارًكا في 
هذه البرامج، فلن يغير ذلك مزاياك مع  يمكنك إخبارنا بذلك عبر الهاتف أو كتابةً. البرامج. إذا كن���تريد أن تكون جزءا من 

AmeriHealth Caritas PA CHC .كما لن يغير ذلك من الطريقة التي تعاملك بها  بأي شكل من ا��كال
AmeriHealth Caritas PA CHC .أو مقدمو الخدمة لدينا أو إدارة الخدمات ا�نسانية 

 
هذه البرامج، اتصل على برنامج  إذا كان لديك أي أسئلة عن برامجنا الخاصة، أو إذا كن���ترغب في أن تكون جزءا من 

 .(TTY 711) 0116-332-855-1إدارة الرعاية على الرقم 
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ل اتباع خطة مقدم الرعاية الخاص بك بشأن الرعاية والمعرفة بمرضك أو حالتك.  يمكن أن تكون صحتك أفضل م���
موجودون هنا لمساعدتك على فهم كيفية ا��تمام بنفسك  AmeriHealth Caritas PA CHCمديرو الرعاية لدى 

تزويدك بشكل أفضل من خ�ل اتباع أوامر الطبيب، وتعليمك بشأن أدويتك، مما يساعدك على تحسين صحتك، و
ها في مجتمعك.  إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة، يُرجى ا�تصال بخدمات المشاركين  بالمعلومات �ستخدام

 .(TTY 1-855-235-5112) 5115-235-855-1على الرقم 
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  - 4القسم 

 
  الخدمات خارج نطاق الشبكة

 و

 الخدمات خارج الخطة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 AmeriHealth Caritas Pennsylvania Community HealthChoicesكُتيب المشاركين ببرنامج 
2022 

52 

 مقدمو الرعاية الصحية خارج الشبكة
 

هو مقدم رعاية صحية ليس لديه عقًدا مع   AmeriHealth Caritas PA CHCمقدم الرعاية الصحية خارج الشبكة 
ن هناك وقت تحتاج فيه إلى ا��تعانة   .AmeriHealth Caritas PA CHCلتقديم الخدمات للمشاركين في  قد يكو

إذا حدث ذلك، يمکنك أن تطلب   .AmeriHealth Caritas PA CHCغير موجودة ضمن شبكة  بطبيب أو مستشفى
المساعدة من مقدم الرعاية الصحية ا�ولية الخاص بك.  لدى مقدم الرعاية الصحية ا�ولية الخاص بك رقًما خاص ل�تصال 

ذهاب إلى مقدم رع AmeriHealth Caritas PA CHCبه والطلب من  اية صحية خارج الشبكة.  السماح لك بال
لمعرفة ما إذا كان هناك مقدم رعاية صحية آخر في منطقتك يمكنه أن  AmeriHealth Caritas PA CHCستحقق 

يمنحك نفس نوع الرعاية التي تعتقد أنت أو مقدم الرعاية الصحية ا��ية الخاص بك أنك تحتاجها.  إذا لم تتمكن 
AmeriHealth Caritas PA CHC خياًرا من بين اثنين على ا�قل من مقدمي الرعاية الصحية في  من منحك

الخدمات الضرورية طبيًا المقدمة من خ�ل مقدم رعاية  AmeriHealth Caritas PA CHCمنطقتك، فستغطي 
 صحية خارج الشبكة.  

 
 

 AmeriHealth Caritas PA CHCالحصول على الرعاية أثناء الوجود خارج منطقة خدمات 
 

اذهب إلى أقرب  AmeriHealth Caritas PA CHCخارج منطقة خدمات  إذا كنت وكان لديك حالة طبية طارئة، 
 AmeriHealth.  للحا�ت الطبية الطارئة، لست مضطًرا إلى انتظار موافقة 911غرفة طوارئ أو اتصل بالرقم 

Caritas PA CHC فيجب عليك إخبار مقدم الرعاية للحصول على الرعاية.  إذا کنت بحاجة إلی الدخول إلی المستشفی ،
 الصحية ا��ية الخاص بك ا�ن.  

 
إذا کنت بحاجة إلی رعاية حالة غير طارئة أثناء وجودك خارج منطقة الخدمات، فاتصل بمقدم الرعاية الصحية ا��ية 

 وسيساعدك في (TTY 1-855-235-5112) 5115-235-855-1الخاص بك أو بخدمات المشارکين علی الرقم 
 الحصول علی أنسب رعاية.  

 
ها. AmeriHealth Caritas PA CHCلن تدفع   مقابل الخدمات المقدمة خارج الو�يات المتحدة وأقاليم

 
 

 الخدمات خارج الخطة
 

هً� للحصول على خدمات أخرى غير تلك التي تغطيها  فيما   .AmeriHealth Caritas PA CHCقد تكون مؤ
إذا كنت ترغب في الحصول   .AmeriHealth Caritas PA CHCلك���تغطيها يلي بعض الخدمات المتوفرة و

هذه الخدمات، يُرجى ا�تصال بخدمات المشاركين على الرقم   5115-235-855-1على مساعدة للحصول على 
(TTY 1-855-235-5112). 

 
 

 النقل الطبي للحا���ر الطارئة
 

لطبي للحا��غير الطارئة لمعظم المشاركين في النقل ا AmeriHealth Caritas PA CHC��تغطي 
Community HealthChoices يمكن أن تساعدك  .AmeriHealth Caritas PA CHC ���في ترتيب مو

ة التي يغطيها التأمين م���ل برامج مثل  أو برنامج الموا��ت لدى  Shared Rideذهابك إلى مواعيد الخدم
Medical Assistance اه.  الوارد أدن 

 
 النقل الطبي للحا��غير الطارئة إذا: AmeriHealth Caritas PA CHCتغطي 
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  ة ذهاب إلى أي موعد طبي أو مركز رعاية عاجلة أو صيدلية �ي خدم كنت تعيش في دار رعاية، وتحتاج إلى ال
  ، أو للحصول على معدات طبية معمرة أو دواء.Medical Assistanceضمن 

  متخصص للحا��غير الطارئة، مثل أن تكون بحاجة إلى استخدام نقالة للوصول إلى موعدك.تحتاج إلى نقل طبي 
 

 5115-235-855-1إذا كان لديك أسئلة حول النقل الطبي للحا��غير الطارئة، يرجى ا�تصال بخدمات المشاركين على الرقم 
(TTY 1-855-235-5112). 

 
 

 Medical Assistanceبرنامج ال���ت لدى 
 

تقدم  النقل للحا��غير الطارئة إلى المواعيد الطبية والصيدليات. Medical Assistanceيوفر برنامج الموا��ت لدى 
في مقاطعتك حاجتك للخدمات،  Medical Assistanceسيحدد برنامج المو���لدى  هذه الخدمة بدون أي تكلفة عليك.

 تُقَدم خدمات النقل عادةً بالطرق التالية: وتوفير النوع المناسب من وسائل الموا��ت لك.

  حيثما تتوفر وسائل النقل العام مثل الباصات ومترو ا�نفاق والقطارات، سيوفر برنامج الموا��ت لدى
Medical Assistance .تذاكر أو يعوضك عن أجرة النقل العام  

 ذهاب غلى مو ها لل عدك، قد يدفع لك برنامج الموا��ت إذا كان لديك أو لدى شخص آخر سيارة تستطيع استخدام
مبلغ نظير كل ميل تقطعه با�ضافة إلى مواقف السيارات والرسوم إذا قدمت  Medical Assistanceلدى 

  إيصا��صحيحة.
  في حالة عدم توفر وسائل النقل العام أو إذا كانت غير مناسبة لك، فإن برنامج المو���لدىMedical 

Assistance ارات لذوي ا��تياجات الخاصة تشمل سيارات فان أو سياسات فان بمصعد أو سيارات يوفر لك سي
  أجرة.  عادةً ما تكون السيارة مجهزة لتُقل أكثر من راكب مع وجود أكثر من موعد وموقع للركوب والنزول.

 
 Medical Assistanceإذا كنت بحاجة إلى النقل إلى موعد طبي أو إلى الصيدلية، اتصل ببرنامج الموا��ت لدى 

يرجى ا����على معلومات النقل  المحلي لديك للحصول على مزيد من المعلومات والتسجيل للحصول على الخدمات.
.  يمكن Medical Assistanceالواردة في باقة الترحيب الخاصة بك لمزيد من المعلومات عن برنامج الموا��ت لدى 

للمقاطعة على العنوان  Medical Assistanceتصال ببرنامج الموا��ت لدى العثور على قائمة كاملة بمعلومات ا�
  http://matp.pa.gov/CountyContact.aspx .التالي:

 
ك أو مع طبيب AmeriHealth Caritas PA CHCمع  Medical Assistanceسيؤكد برنامج الموا��ت لدى 

ة مغط اة.  تعمل  هو خدم هاب إليه   AmeriHealth Caritas PAعلى أن الموعد الطبي الذي تحتاج مواص�ت للذ
CHC  مع برنامج المو���لدىMedical Assistance  لمساعدتك على ترتيب المواص��لك.  كما يمكنك ا�تصال

 .(TTY 1-855-235-5112) 5115-235-855-1بخدمات المشاركين لمزيد من المعلومات على الرقم 
 

  برنامج النساء والرضع وا�طفال
 
يقدم برنامج النساء والرضع وا�طفال خدمات طعام صحي وخدمات تغذية للرضع وا�طفال دون سن الخامسة والحوامل أو 

مك ��ل تعليال���ضعن حملهن أو يرضعن.  يساعدك برنامج النساء والرضع وا�طفال أنت وطفلك على ا�كل جيدا من 
ها في ���البقالة.  برنامج النساء والرضع وا�طفال يساعد الرضع وا�طفال  التغذية الجيدة ويعطيك قسائم طعام ��تخدام

ة المناسبة حتى يتمكنوا من النمو بصحة جيدة. ة الخاص   الصغار على تناول ا��عم يمکنك أن تطلبي من مقدم رعاية ا�موم
 WIC-WINS-800-1رنامج النساء والرضع وا�طفال في زيارتك التالية أو ا�تصال بالرقم بك الحصول علی طلب لب

 www.pawic.comلمزيد من المعلومات قم بزيارة موقع برنامج النساء والرضع وا��ال عبر الرابط   .1)-942-800-(9467
 
 
 
 

http://matp.pa.gov/CountyContact.aspx
http://www.pawic.com/
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 منه أزمة العنف المنزلي والوقاية
 
العنف المنزلي هو نمط من السلوك حيث يحاول شخص ما الحصول على السلطة أو السيطرة على شخص آخر ضمن أسرة 

ة.  أو ��ة حميم
 

  تشمل بعض ا�مثلة ما يلي: هناك العديد من ا�نواع المختلفة للعنف المنزلي.
 

 ا��ت��ل العاطفي 
 العنف الجسدي 
 ال��قة 
 العنف الجنسي 
 ��ل الماليا��ت 
 ا�عتداء اللفظي 
 إساءة معاملة المسنين 
 عنف الشريك الحميمي �حقًا في الحياة  
 سوء معاملة الشريك الحميمي  
 العنف المنزلي في مجتمع الميم  

 
يمكن أن يسمى: إساءة معاملة أو عنف منزلي أو  هناك العديد من ا��ماء المختلفة المستخدمة للحديث عن العنف المنزلي.

 أو عنف الشريك الحميمي أو عنف ا���� الزوج أو عنف ال��ة أو المواعدة. الضرب
 

هذه ا�مور تحدث أو حدثت لك، أو كنت خائفة من شريك حياتك، قد تكوني إذًا في ع�قة مسيئة.    إذا كان أي من 
 

نيفة ليست سهلة لكن يمكنك الحصول إن ترك��قة ع إن العنف المنزلي جريمة، وتتوفر لك وسائل الحماية القانونية منها.
  على المساعدة.

 
 أين يمكن الحصول على مساعدة:

 
National Domestic Violence Hotline 

 
1-800-799-7233 (SAFE)  

1-800-787-3224 (TTY) 
 

Pennsylvania Coalition Against Domestic Violence 
 

ذهاب إلى الشرطة والمواعيد  تشمل الخدمات المقدمة لضحايا العنف العائلي ما يلي: التدخل في ا��مات، وتقديم المشورة، وال
قاية من العنف المنزلي وبرامج كما تُقدم برامج للو الطبية والمحاكم، وتوفير مأوى طارئ مؤقت للضحايا وأطفالهم المعالين.

      تثقيفية لتقليل خطر العنف المنزلي في المجتمع.
 

  )في بنسلفانيا( 1-800-932-4632
 
 
 
 
 

 

http://www.thehotline.org/
http://www.pcadv.org/
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 أزمة العنف الجنسي و���صاب
 

يشمل العنف الجنسي أي نوع من ا�تصال الجنسي غير المرغوب فيه أو الكلمات أو���عال ذات الطبيعة الجنسية التي 
رض مع إرادة الشخص.  قد يستخدم أي شخص القوة أو التهديد أو ال��عب أو���ناع ��تكاب العنف الجنسي.  يمكن أن تتعا

  يشمل العنف الجنسي ما يلي:
 

 ا�غتصاب  
 ا�عتداء الجنسي 
 سفاح المحارم  
 ا�عتداء الجنسي على ا�طفال  
 ا�غتصاب عند المواعدة والتعارف 
 الشد أو ال��مسة  
 ال محتوى جنسي دون إذنإرس  
 الطقوس التي تتسم با�عتداء  
 )ا��ت��ل الجنسي التجاري )على سبيل المثال: الدعارة 
 التحرش الجنسي  
 العداء لمجتمع الميم + التنمر 
 )اهدة أو التصوير أو تصوير الفيديو في مكان يتوقع فيه المرء الخصوصية   الكشف والتلصص )عملية المش
 في إنتاج المواد ا���ية المشاركة القسرية 

 
يمكن أن يكون للناجين من العنف الجنسي ردود فعل جسدية أو عقلية أو عاطفية لتلك التجربة.  قد يشعر من ينجو من العنف 

  الجنسي بالوحدة والفزع والخجل والخوف من���يصدقهم أحد.  يمكن أن يستغرق الشفاء بعض الوقت لكي يحدث.
 

 ى مساعدة:أين يمكن الحصول عل
 

  تشمل الخدمات ما يلي: تخدم مراكز أزمات ا�غتصاب في بنسلفانيا جميع البالغين وا��فال.
 

  ساعة في اليوم. 24استشارات مجانية وسرية بشأن ا��مات على مدار 
 .خدمات لعائلة الناجين أو ا�صدقاء أو الشركاء أو����ج 
 منطقتك وبرامج التوعية الوقائية. المعلومات وا����إلى الخدمات ا��ى في  

 
  أو تفضل بزيارة الرابط أدناه للوصول إلى المركز المحلي �زمات ا�غتصاب.7227-772-888-1اتصل بالرقم 

 
) www.pcar.org/( Pennsylvania Coalition Against Rape 

 
 

 
 
 
 

http://www.pcar.org/
https://pcar.org/
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 الخدمات والد������ل
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 الخدمات والدعم طوي���جل
 

الخدمات والدعم طويل ا��ل للمشاركين الذي���يستطيعون القيام ببعض  AmeriHealth Caritas PA CHCتغطي 
ل الخدمات والدعم طويل ا��ل خدمات في المجتمع وفي دار تشم أنشطة الحياة اليومية أو الذين يعانون من أمراض مزمنة.

الرعاية.  تساعدك الخدمات والدعم طويل ا��ل على العيش حيثما تريد، على سبيل المثال، في المنزل أو في بيئة سكنية 
 أخرى في المجتمع، أو في دار رعاية.  كما تدعمك الخدمات والدعم طويل ا��ل حيثما تريد أن تعمل.  

 
ولكي تستطيع الحصول على الخدمات والدعم طويل ا��ل، يجب أن يكون لديك "تقرير با�هلية الطبية" يبين أنك بحاجة إلى 
نوع من الخدمات يقدم في دار رعاية، حتى لو كنت تحصل على الخدمات أو يمكنك الحصول عليها في المنزل أو في مكان 

.  وهذا ما يسمى "المؤ هذا يعني أنه � يحق لکل فرد الحصول مجتمعي آخر مجهز لذلك هلين طبيًا للمرافق التمريضية".  و
 علی الخدمات والدعم طويل ا�جل.

 
 AmeriHealthإذا كنت تحصل أو سوف تحصل على الخدمات والدعم طويل ا��ل فسيلتقي بك منسق الخدمات لدى 

Caritas PA CHC ا هي  للحديث عن كل احتياجاتك، بما في ذلك المكان الذي تعيش فيه أو تريد العيش فيه، وم
هذا ما يسمى  احتياجاتك الصحية البدنية والسلوكية، وما إذا كنت تحتاج إلى مقدم رعاية أو أي دعم آخر في المجتمع.  و

  "التقييم الشامل���تياجات".
 

ة مرتكزة على الشخص  كجزء من التقييم الشامل���تياجات، ستحصل على منسق خدمة سيعمل معك �عداد خطة خدم
 تغطي تلك الخدمات أم �.   AmeriHealth Caritas PA CHCستتضمن جميع الخدمات التي تحتاجها سواء كانت 

 
 تم شرح تنسيق الخدمات، والتقييم الشامل���تياجات، وعملية التخطيط المرتكزة على الشخص بمزيد من التفصيل أدناه.

 
 

 تنسيق الخدمات
 

حصول على الخدمات والدعم طويل ا��ل، سيساعدك منسق خدمة للحصول على جميع الخدمات والدعم إذا كنت ���لل
حق ا��تيار من بين منسقي الخدمات  AmeriHealth Caritas PA CHCطويل ا��ل الذي تحتاجه.  ستمنحك 

زودك ست  .AmeriHealth Caritas PA CHCالمتاحين والموظفين ضمن البرنامج أو بموجب عقد مع 
AmeriHealth Caritas PA CHC  بمعلومات عن منسقي الخدمات في إطار المنطقة التي نغطيها، بما في ذلك

هارات خاصة أو خبرات عمل. في حال طلب ذلك، سيسمح لك بالتحدث مع منسقي الخدمات كجزء  توصيف مختصر �ي م
تكزة على ا���ص وسيتأكد من تحديث تلك الخطة سيعمل منسق الخدمات معك �عداد خطة خدمات مر من عملية ا��تيار.

 وأنك تحصل على جميع الخدمات والدعم الوارد في خطة الخدمات المرتكزة على ا���ص الخاصة بك.  
 

 يجب عليك ا�تصال بمنسق الخدمات الخاص بك في الحا�ت التالية:
 

  .يجب أن تعرف وأن تكون قادرا على فهم  إذا كن���تفهم خطة الخدمات المرتكزة على ا��اص الخاصة بك
 الخدمات والدعم الذي ستحصل عليه ومقدمي الرعاية الذين سيدعمونك.

 .إذا رغبت في تغيير خطة الخدمات المرتكزة على ا���ص الخاصة بك  
 .إذا كنت تواجه مشاكل مع أي من الخدمات أو الدعم أو مقدمي الرعاية 

 
في الحصول على كل من الخدمات والدعم طويل ا��ل وغيرها من الخدمات الطبية سيساعدك منسق الخدمات الخاص بك 

وا��تماعية والسكنية والتعليمية المغطاة وغير المغطاة وغيرها من الخدمات والدعم المبين في خطة الخدمات المرتكزة على 
 سيقوم منسق الخدمات الخاص بك بما يلي: ا��اص الخاصة بك.

 
  عن الخدمات والدعم ا��م ومساعدتك في الحصول عليها.إعطاؤك معلومات 
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 .متابعة الخدمات والدعم الخاص بك 
 :إفادتك بما يلي 

o التقييمات المطلوبة 
o إجراءات خطة الخدمات المرتكزة على ا���ص 
o الخدمات والدعم طويل ا��ل المتاح 
o بدائل الخدمات، بما في ذلك توجيه المشاركين 
o  في تقديم شکوى أو تظلم وطلب جلسة عادلةحقوقك، بما في ذلك حقك  
o  مسؤولياتك فيCommunity HealthChoices  
o  أدوار ا��اص الذين يعملون لدىCommunity HealthChoices 

 .المساعدة في الشكاوى والتظلمات وطلبات عقد جلسات عادلة إذا احتجت مساعدة وطلبت ذلك 
 ��داف فيما يخص خطة الخدمات المرتكزة على الشخص.ا��تفاظ بسجل لتفض��تك، ونقاط القوة، وا 
 .إعادة تقييم احتياجاتك كل عام أو أقل إذا لزم ا�مر 
 .ة  مساعدتك ومساعدة فريق التخطيط المرتكز على ا�شخاص �ختيار مُقدمي الخدم
  هً� لتلقي خدمات  .LTSSو  Community HealthChoicesتذكيرك بعمل ال�زم لتبقى مؤ
 مات خارج نطاق خطة البحث عن خدCommunity HealthChoices  ها أن تلبي احتياجاتك، بما في من شأن

 أو مُقدمي التأمين الصحي ا�خرين، ومن خ�ل موارد المجتمع. Medicareذلك م���ل برنامج 
 

منزلك ��نتقال ل في حال انتقالك لمسكن جديد، سيتأكد منسق خدماتك من استمرار حصولك على الخدمات والدعم الذي تحتاجه
ل هذا ا�مر مساعدتك في الحفاظ على المنزل، وفي ا�نشطة التي تساعدك على ا�����ية، ومساعدتك في  الجديد.  يشم

ها أن تبقيك على تواصل مع المجتمع.    استخدام الموارد المجتمعية التي من شأن
 

 .TTY 1-235-558-1) 5115-855- 235-(5112إذا رغبت يوًما ما بتغيير منسق خدماتك، يرجى ا�تصال على 
 
 

  التقييم الشامل ل��تياجات
 

السلوكية، والخدمات والدعم طويل ا��ل تشتمل عملية التقييم الشامل���تياجات على مراجعة لصحتك البدنية، وصحتك 
(LTSS) هدافك، ومسكنك، والدعم سيتضمن التقييم أيًضا التحدث عن تفضي�  ا��ى.، ومُقدم الرعاية، وا�حتياجات تك، وأ

هر الجدول الموضح في ا�سفل توقيت إكمال التقييم، والذي سيعتمد على حالتك.  الرسمي.غير   يُظ
 
 

 AmeriHealth Caritas PAالجدول الزمني لتقييم  الحالة
CHC 

هل طبيًا للمرافق التمريضية لكنك � تحصل على  أنت مؤ
دما بدأت مع الخدمات والدعم طويل ا��ل عن

AmeriHealth Caritas PA CHC 

 أيام عمل من تاريخ البدء 5��ل 

ة مرتكزة عل������تحصل  لديك بالفعل خطة خدم
 على الخدمات والدعم طويل ا�جل

 أيام عمل من توقيت إعادة تحديد ا�هلية الصحية 5��ل 

 يوًما من الطلب 15��ل  أنت أو شخص يُمثلك يطلب تقييًما
يجب أن يكون لدى جميع المشاركين الذين يتلقون الخدمات  شهًرا أو أكثر 12ان آخر تقييم شامل ��تياجاتك قبل ك

 والدعم طويل ا�جل تقييًما شامً� ل�حتياجات بشكل سنوي.
مهم )موضح أدناه( يوًما من وقوع الحدث، أو قبل ذلك بناًء على  14��ل  لديك حدث 

 حية للمشاركالحالة وا��تياجات الص
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ة التالية، يُرجى ا�تصال بمنسق الخدمات  هم إذا كنت تحصل على الخدمات والدعم طويل ا�جل ولديك أحد ا�حداث الم
 الخاص بك لتحديد موعد ��تكمال إعادة تقييم في أقرب وقت ممكن.  

 
 ن مستشفى إلى دار رعاية(، أو قبول دخولك المستشفى، أو ا�نتقال بين مرافق الرعاية الصحية )مثل ا�نتقال م

 الخروج من المستشفى.
 .تغيير في قدرتك على رعاية نفسك 
 .تغيير في مقدم الرعاية أو غير ذلك من الدعم غير الرسمي الذي قد يغير حاجتك للخدمات 
 .تغيير في منزلك قد يغير حاجتك للخدمات 
 .تغيير دائم في صحتك يمكن أن يغير حاجتك للخدمات 
 يًا أو من شخص ينوب عنك أو من مقدم الرعاية أو مقدم الخدمات أو إدارة الخدمات ا�نسانية.طلب منك شخص 

 
هً�، يمكنك أن تطلب من  إذا كنت � تحصل على الخدمات والدعم طويل ا�جل ولكنك تعتقد أنك قد تكون مؤ

AmeriHealth Caritas PA CHC قييم الشامل���تياجات، إذا أشارت تقييًما شامً� ل�حتياجات.  بعد ا�نتهاء من الت
إلى إدارة  AmeriHealth Caritas PA CHCنتائج التقييم أنك بحاجة إلى الخدمات والدعم طويل ا��ل، فستحيلك 

هً� طبيًا للمرافق التمريضية.  � تقرر  هليتك الطبية لمعرفة ما إذا كنت مؤ  AmeriHealthالخدمات ا�نسانية لتقرير أ
Caritas PA CHC .أهليتك الطبية لتلقي الخدمات والدعم طويل ا��ل لكنها ستساعدك على فهم ا��راءات 

 
 التخطيط المرتكز عل���شخاص

 
بعد إجراء التقييم الشامل���تياجات الخاص بك، سيعمل منسق الخدمات معك �عداد خطة خدمة مرتكزة على ا��اص.  

  إعداد خطة خدمة مرتكزة على ا��اص خاصة بك.وبدعم من منسق الخدمات الخاص بك، ستقود 
 

ة التي يجب أن تعرفها عن خطة الخدمات المرتكزة على ا���ص الخاصة بك: هم  فيما يلي المعلومات الم
 

  ،ستعد خطة الخدمات المرتكزة على ا���ص الخاصة بك بمساعدة منسق الخدمات الخاص بك وأي شخص تريده
رهم   من الدعم غير الرسمي. مثل أفراد ا���� غي

  يوًما من  30ستكمل خطة الخدمات المرتكزة على ا��اص الخاصة بك مع منسق الخدمات الخاص ���ل
 تاريخ التقييم أو إعادة التقييم الشامل���تياجات.

  شامل الستعد أنت ومنسق الخدمات الخاص بك خطة الخدمات المرتكزة على ا��اص الخاصة بك بناء على التقييم
 AmeriHealth��تياجات الخاص بك، وتقرير ا�هلية الطبية الخاصة بك، والخدمات  التي تغطيها 

Caritas PA CHC .ة  لتلبية احتياجاتك القائم
  ستتضمن خطة الخدمات المرتكزة على ا��اص الخاصة بك معلومات عن ا���ت ا��مة لك للحصول على

 الخدمات والدعم.
 ها لتلبية احتياجاتك سيأخذ منسق ا لخدمات الخاص بك في ا�عتبار كل من الخدمات المغطاة داخل الشبكة وخارج

 على أفضل وجه حيثما تريد تلبيتها.
 

ستتعامل خطة الخدمات المرتكزة على ا���ص الخاصة بك مع احتياجاتك البدنية والسلوکية واحتياجاتك من الخدمات 
هدافك، وما تأمل أن تلبيه الخدمات لك.  ستتضمن الخطة المعلومات التالية:والدعم طويل ا��ل، ونقاط قوتك،   وتفض��تك، وأ

 
 .ظروفك الصحية وأدويتك الحالية ومبلغ جميع الخدمات المصرح بها، بما في ذلك طول الفترة المصرح بها 
 ه.مقدم )مقدمي( الرعاية الذين اخترتهم لتقديم الخدمات والدعم الذي تحتاج إليه وتريد 
  المكان الذي تعيش فيه أو تريد أن تعيش فيه وتحصل على الخدمات والدعم طويل ا��ل )كمنزلك أو بيئة سكنية

لتعيش بشكل مستقل قدر  AmeriHealth Caritas PA CHCأخرى في المجتمع، أو دار رعاية(.  تدعمك 
 ا�مكان والمشاركة في مجتمعك بقدر ما تحب وتستطيع.
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 هذه المخاطر، بما في ذلك وجود خطط احتياطية للرعاية إذا عوامل الخطر التي ق د تؤثر على صحتك، وسبل تقليل 
 لزم ا�مر.

  حاجتك إلى موارد المجتمع والتخطيط للحصول عليها، والخدمات غير المغطاة، وغيرها من أشكال الدعم، بما في
 ذلك أي وسائل معيشية معقولة.

 د القيام به في وقت فراغك، بما في ذلك الهوايات وا�نشطة المجتمعية.الدعم الذي تحتاج إليه للقيام بما تري 
  كيف ستعملAmeriHealth Caritas PA CHC  ،مع شركات التأمين الصحي ا��رى أو الدعم الذي لديك

  ، وتأمين قدامى المحاربين ومؤسسة الرعاية المدارة للصحة السلوكية الخاص بك.Medicareمثل 
 

ها أنت ومنسق الخدمات الخاص بك، عند ا�نتهاء من  إعداد خطة الخدمات المرتكزة على ا��اص الخاصة بك ستوقع
 AmeriHealth Caritas PA CHCوسيعطيك منسق الخدمات الخاص بك نسخة���تفاظ بها ����تك.  ستخبر 

أنها معتمدة لتقديم الخدمات مقدمي الخدمات والدعم طويل ا��ل في خطة الخدمات المرتكزة على ا��اص الخاصة بك 
ها���يمكن لمقدمي  ة التي يجب تقديم والدعم في خطة الخدمات المرتكزة على ا��اص الخاصة بك ومقدار ونوع الخدم
خدماتك تقديم الخدمات والدعم طويل ا��ل في خطة الخدمات المرتكزة على ا���ص الخاصة بك حتى حصولهم على 

 للقيام بذلك. AmeriHealth Caritas PA CHCموافقة من 
 
يجب على منسق الخدمات الخاص بك التحدث معك عن الخدمات والدعم طويل ا��ل الخاص بك مرة واحدة على���ل كل 

هاتف أو شخصيا للتأكد من أنك تحصل على الخدمات والدعم طويل ا��ل الخاص بك وأن تلك الخدمات  3 أشهر عن طريق ال
 أن تكون زيارتان على ا�قل من تلك الزيارات شخصية كل عام.تلبي احتياجاتك.  يجب 

 
 فريق التخطيط المرتكز على ا��خاص

 
همين ليكونوا  للمساعدة في عملية التخطيط المرتكز على ا���ص، سيقوم منسق خدماتك بمساعدتك بتحديد ا���ص الم

على أصدقائك، مُقدمي الرعاية  PCPTفريق قد يتضمن أعضاء  (.PCPTضمن فريق التخطيط المرتكز على ا����
 ، أو أي شخص آخر ترغب بمشاركته في فريق التخطيط الخاص بك.HCBSالطبية، مُقدمي الخدمات المنزلية والمجتمعية 

 لضمان الوفاء باحتياجاتك. PCPTسيعمل منسق خدماتك مع أعضاء فريق 
 
 

 وصف الخدمة
 

 الخدمات المنزلية والمجتمعية
 

منزلية والمجتمعية عبارة عن خدمات ودعم مقدم في منزلك ومجتمعك.  تساعد الخدمات المنزلية والمجتمعية كبار الخدمات ال
هذه الخدمات المساعدة في أنشطة الحياة  السن وا���ص ذوي ا�عاقة على العيش بشكل مستقل والبقاء في منازلهم.  تشمل 

 ة ا���ية للحياة اليومية )مثل إعداد وجبات الطعام والتسوق من البقالة(.  اليومية )مثل تناول الطعام وا��تحمام( وا�نشط
 

  الخدمات المنزلية والمجتمعية التالية: AmeriHealth Caritas PA CHCتغطي 
 

  الخدمات اليومية في مركز مجتمعي للمساعدة في العناية الشخصية والحاجات  -خدمات الحياة اليومية للكبار
 ساعات أو أكثر يوميًا بجدول منتظم لمدة يوم أو أكثر كل أسبوع. 4لغذائية وال��ية، ا��تماعية وا

 
  هاز أو جزء من معدات أو نظام منتج لزيادة القدرة على التواصل أو القيام بأشياء لنفسك  -التكنولوجيا المساعدة ج

  قدر ا�مكان أو الحفاظ على تلك القدرة.
   

  ييم مشارك، ووضع خطة���دعم منزلي، وتدريب أفراد ا���/الموظفين وتقديم خدمات لتق -ال���السلوكي
ذها.  المساعدة التقنية لتنفيذ الخطة ومراقبة المشارك في تنفي
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  تقديم استشارة بشأن ما إذا كان وجود وظيفة سيزيد من قدرتك على دعم نفسك و/أو  -ا��تشارة بشأن المزايا

 ة أم �.الحصول على ميزة مالية صافي
 

  اهتماماتك ونقاط قوتك لتحديد الخيارات المهنية المحتملة. -التقييم الوظيفي   مراجعة 
 

  خدمات للمشاركين ممن لديهم إصابات في الدماغ وتشمل التشاور مع معالج، وتقديم  -���التأهيل المعرفي
 ى العمل في مواقف واقعية.  المشورة المستمرة، والتدريب أو الهدي الذي يركز على مساعدة المشارك عل

 
  خدمات قصيرة ا��ل لتحسين المساعدة الذاتية، والتواصل، وا��ماج في المجتمع، وغيرها  -ا��ماج المجتمعي

هارات ال�زمة للعيش في المجتمع، والتي تُقدم خ�ل ا�حداث المتغيرة للحياة مثل ا�نتقال من دار رعاية،  من الم
هارات جديدة.وا�نتقال إلى مجتمع   جديد أو من منزل ا��� أو تغيير آخر يتطلب م

 
  مصاريف تدفع مرة واحدة، مثل مبالغ التأمين، ومصاريف ا�نتقال، والمنتجات  -خدمات ا�نتقال المجتمعي

  المنزلية، للمشاركين الذين ينتقلون من مؤسسة إلى منزلهم، أو شقتهم، أو إلى ترتيبات معيشية أخرى.
 

 تقديم استشارات للمشارك للمساعدة في حل النزاعات وقضايا ا���، مثل مساعدة المشارك  -ا��تشارية  الخدمات
على إنشاء شبكات الدعم ا�يجابي والحفاظ عليها، وتحسين ال����الشخصية، أو تحسين التواصل مع أفراد ا��� 

رهم.    أو غي
 

  هارات الوظيفية ل، بما في ذلك العمل التطوعي، حيث يمكن للمشارك تطوير نقاط التعلم وخبرات العم -تطوير الم
هارات لديه ليكون قادًرا على الحصول على وظيفة تدفع له أجوًرا جيدة.  القوة والم

 
  التغييرات المادية في منزل المشارك لجعل المنزل آمنًا وتمكين المشارك ليكون أكثر استق�لية  -التعد���المنزلية

 في المنزل.  
 

  الوجبات الجاهزة التي يتم توصيلها للمشاركين الذي���يستطيعون إعداد وجبات مغذية  -توصيل الوجبات للمنازل
 �نفسهم أو الحصول عليها.  

 
  الخدمات التي يطلبها الطبيب والتي تشمل العناية الشخصية مثل المساعدة في  -المساعدات الصحة المنزلية

 لطبية للمشارك، والمساعدة في المشي، والمعدات الطبية، والتمارين.ا��تحمام، ومراقبة الحالة ا
  

  تقديم الدعم للمساعدة في تعلم وظيفة جديدة والحفاظ على وظيفة مدفوعة ا��ر.  يمكن أن يشمل  -التدريب الوظيفي
ظفين وزم��ذلك مساعدة المشارك على تطوير الدعم الطبيعي في مكان العمل والعمل مع أصحاب العمل أو المو

 العمل والعم�� لتمكين المشارك من الحصول على وظيفة مدفوعة ا��.  
 

  المساعدة في إيجاد فرص العمل المحتملة ومساعدة المشارك في الحصول على وظيفة تناسب ما  -البحث عن وظيفة
 يريده وما يمكنه القيام به واتناسب احتياجات صاحب العمل.

 
  التذاكر والتعويض عن المسافة المقطوعة لمساعدة المشارك على ا�نخراط في المجتمع  -المو���غير الطبية

  وغير ذلك من ا�نشطة.
  

  خدمات ممرضة مسجلة أو ممرضة متدربة مرخصة، بطلب من الطبيب، وتشمل تشخي���� -التمريض
دها الطبيب أو المشاكل الصحية م���ل التثقيف الصحي، وتقديم المشورة الصحية والرعاية  الماهرة التي يحد

  طبيب ا�سنان.
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  خدمات لمساعدة المشارك ومقدم الرعاية المدفوعة وغير المدفوعة في تخطيط وجبات الطعام  -ا��تشارات الغذائية

 التي تلبي ا��تياجات الغذائية للمشارك وتجنب أي أطعمة تسبب مشاكل.  
 

  هارات المشارك والمساعدة في تغيير خدمات المعالج المهني بأ -ال���المهني مر من الطبيب، وتشمل تقييم م
 ا�نشطة اليومية بحيث يمكن للمشارك القيام بأنشطة الحياة اليومية.  

 
  خدمات ودعم للمشاركين الذين يرغبون في توجيه خدماتهم، واستئجار  -الدعم المجتمعي الموجه من المشاركين

" الخدمات بطريقي، والتي تشمل مساعدة Services My Wayماتهم تحت "عمالهم، والحفاظ على ميزانية لخد
هارات المعيشية ا���ية مثل ا�كل والشرب، وقضاء الحاجة. وا�عمال المنزلية مثل التسوق  المشاركين على الم

 وغسيل ال��بس والتنظيف، والمساعدة في المشاركة في ا�نشطة المجتمعية.
 

  ة خدمات أو معدات أو لوازم المشاركين الذين يرغبون في توجيه خدماتهم  -من المشاركين السلع والخدمات الموجه
" الخدمات بطريقي، حتى يكونوا آمنين ومستقلين في Services My Wayوالحفاظ على ميزانية لخدماتهم تحت "

 منازلهم وأن يكونوا جزءا من مجتمعهم.
 

  مساعدة �نشطة الحياة اليومية مثل ا�كل، وا��تحمام، واللبس، التدريب العملي على ال -خدمات المساعد الشخصي
 وقضاء الحاجة.

 
  هاز إلكتروني متصل بهاتف المشارك مبرمج ���ل إشارة إلى مركز  -نظام ا�ستجابة للطوارئ الشخصية ج

ة في مساعدة محمول للحصول على مساعد ”help“استجابة به موظفون مدربون عندما يضغط المشارك على زر 
 حا��الطوارئ.   

 
 �����خدمات للتخلص من ا�������ت ا��ى من منزل المشارك والتي ستمنع المشارك من  -التخلص م

ها.    البقاء في المجتمع بسبب خطر يتعلق بالصحة و���مة إذا لم يتم التعامل مع
 

  ل تقييم مش�����ه للحد من أو منع ا�عاقة خدمات ال��ج الطبيعي بطلب من الطبيب، وتشم -ال���الطبيعي
 بعد إصابة أو مرض.  

 
  ها أو يديرها مقدم الرعاية حيث يعيش المشارك، وتشمل  -التأهيل السكني ها في بيئة يمتلك الخدمات التي يتم تقديم

اليومية مثل  ا��ماج المجتمعي، والمساعدة الليلية، وخدمات المساعدة الشخصية للمساعدة في أنشطة الحياة
ا��تحمام، واللبس، وا�كل، والتنقل، وقضاء الحاجة. وا�نشطة ا���ية للحياة اليومية مثل الطبخ، وا�عمال 

هارات ال�زمة ليكون مستقً� قدر ا�مكان ويشارك في الحياة  المنزلية، والتسوق، بحيث يحصل المشارك على الم
 المجتمعية بشكل كامل.  

 
 خدمة قصيرة ا��ل لدعم المشارك عندما يكون مقدم الرعاية غير المدفوع ا��ر بعيدا أو يحتاج  - الرعاية المؤقتة

  إلى راحة.
 

  البنود التي تسمح للمشارك بزيادة القدرة على أداء أنشطة الحياة اليومية أو  -المعدات واللوازم الطبية المتخصصة
 الحفاظ عليها.

 
  رخص له في النطق واللغة والسمع أو اختصاصي معتمد في النطق واللغة خدمات مختص أمريكي م -���النطق

  بطلب من الطبيب، وتشمل التقييم، وتقديم المشورة، وإعادة تأهيل مشارك لديه إعاقة في النطق.
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  خدمات يومية في بيئة مجموعة صغيرة موجهة �عداد المشارك للعيش في المجتمع، وتشمل  -التأهيل اليومي المنظم
هارات ا��تماعية.ا  ��اف والتدريب والدعم في التدريب على الم

 
  خدمات تستخدم التكنولوجيا لمساعدة المشارك على أن يكون مست�� قدر ا�مكان: 3 -الرعاية عن بعد 

 
  تستخدم التكنولوجيا ا���كية أو خط  -خدمات الرعاية عن بعد لقياس الحالة الصحية ومراقبتها

هاتف لجمع الب يانات المتعلقة بالصحة مثل النبض وضغط الدم لمساعدة مقدم الرعاية الصحية ال
  في معرفة حالة المشارك وتوفير التثقيف وا��تشارات.

  ة الرعاية عن بعد لمراقبة النشاط والمستشعر تستخدم تكنولوجيا تعتمد على مستشعر على  -خدم
ن بعد والتتبع السلبي للروتين اليومي أيام في ا��بوع، عن طريق المراقبة ع 7مدار الساعة، 

 للمشاركين.
  ة الرعاية عن بعد لصرف ا��ية ومراقبتها تساعد المشارك عن طريق صرف ا��ية  -خدم

 ومراقبة ما إذا كان المشارك يتناول الدواء على النحو الوارد في الوصفة الطبية أم �.
 

  ها مشارك ذو احتياجات خاصة، حتى إذا كانت السيارة التغييرات المادية لسيارة أو ف -تعد���السيارة ان يستخدم
ها أحد أفراد ا��ة الذي يعيش معه المشارك أو شخص آخر يقدم الدعم الرئيسي للمشارك، حتى  أو الفان يمتلك

  يتمكن المشارك من استخدام السيارة أو الفان.
 

 
  خدمات دار الرعاية

 
مات دار الرعاية.  دار الرعاية هي مكان مرخص لتقديم خدمات خد AmeriHealth Caritas PA CHCتغطي 

التمريض أو الرعاية طويلة ا�جل التي تساعد على تلبية ا��تياجات الطبية وغير الطبية���اص في دار الرعاية.  تشمل 
هام مثل اللبس، وا��تحمام، واستخدام الحمام وتناول الوجبات، وغسيل  الخدمات التمريض وإعادة التأهيل، والمساعدة في م

ها.   ال��بس، أو غيرها من الخدمات التي تحتاج إليها بشكل منتظم كجزء من برنامج الرعاية الصحية المخطط ل
 

دمات لخإذا كنت��تعيش في دار رعاية ��ن، قبل أن تتمكن من الحصول على الخدمات والدعم طويل ��جل في دار رعاية، ستقرر إدارة بنسلفانيا ل
هً� طبيًا للمرافق التمريضية. هذا الدليل ل����على شرح عن  57انظر صفحة   ا�نسانية بالتشاور مع طبيبك ما إذا كنت مؤ من 

هلين طبيًا للمرافق التمريضية.  كما يجب أن تكون خدمات دار الرعاية مصرح بها مسبقًا من قبل   AmeriHealthالمؤ
Caritas PA CHC.    

 
عندما بدأت �ول مرة، ستكون قادًرا على  Community HealthChoicesي دار رعاية وسجلت في إذا كنت تعيش ف

هذه ما دمت تحتاج إلى خدمات دار الرعاية. يمكنك أيًضا ا�نتقال إلى دار رعاية أخرى في شبكة   البقاء في دار الرعاية 
AmeriHealth Caritas PA CHC  للتعرف على خطط 3655-824-844أو ا�تصال بمختص التسجيل على الرقم

Community HealthChoices .ودور رعاية أخرى في شبكتها   
  

بعد أن بدأت أول مرة، حينئذ يجب أن  Community HealthChoicesإذا كنت تعيش في دار رعاية وتم تسجيلك في 
 AmeriHealth، أو أن تطلب من AmeriHealth Caritas PA CHCتذهب إلى دار رعاية في شبكة 

Caritas PA CHC .يمكنك أيًضا ا�تصال بمختص التسجيل على   الموافقة على إقامتك في دار رعاية خارج الشبكة
   ودور رعاية أخرى في شبكتها. Community HealthChoicesللتعرف على خطط 3655-824-844الرقم 

  
، لكنك ا�ن بحاجة إلى Community HealthChoicesإذا كن���تعيش في دار رعاية عند تسجيلك ��ل مرة في 

ذهب إلى دار رعاية في شبكة  يمكنك أيًضا   .AmeriHealth Caritas PA CHCخدمات دار رعاية، حينئذ يجب أن ت
   ودور رعاية أخرى في شبكتها. Community HealthChoicesا�تصال بمختص التسجيل للتعرف على خطط 
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 يةمدفوعات المريض لخدمات دار الرعا

 
هاب إلى دار رعاية لفترة قصيرة بعد مرض أو إصابة، قد تضطر إلى دفع  إذا كنت تعيش في دار رعاية أو كنت مضطًرا للذ

هذا ما يسمى مبلغ "مدفوعات المريض". جزء من تكاليف الرعاية كل شهر.  و
 

مبلغ تكلفة الرعاية الخاص بك للحصول على رعاية دار رعاية، حينئذ يقرر  Medical Assistanceعندما تقدم طلبا لدى 
هاتف الوارد في صفحة  بناء على دخلك ونفقاتك. إذا کانت لديك أسئلة، يرجی ا�تصال بمكتب مساعدة المقاطعة على رقم ال

ن هذا الكتيب، أو سيعمل معك منسق الخدمات الخاص بك لمساعدتك علی فهم تکاليف الرعاية الخاصة بك. 10   م
 

 ��ةبرنامج أمين مظالم الو
 

تدير إدارة شؤون المسنين في بنسلفانيا برنامج أمين المظالم.  يقوم أمناء المظالم بمعالجة الشكاوى وغيرها من ا�مور من قبل 
و��ل ا���ص الموجودين في مرافق طويلة ا��ل، مثل دور الرعاية، ومرافق المعيشة المساعدة، ودور الرعاية 

 م معلومات عن حقوق المقيمين بموجب القانون ا�تحادي وقانون الو�ية.الشخصية.  كما يقدم أمناء المظال
 

أو م����الموقع  8975-783-717يمکنك ا�تصال ببرنامج أمين المظالم م������تصال بإدارة شؤون المسنين في بنسلفانيا علی الرقم 
 services/Pages/Ombudsman.aspx-www.aging.pa.gov/agingا��كتروني: 

 
 
 

  ��ترداد من الممتلكات
 

التي تنفق على  Medical Assistanceيتطلب القانون ا���دي أن تسدد إدارة الخدمات ا�نسانية جزءا من مبلغ أموال 
هذا ما يسمى "ا�سترداد من الممتلكات".   55العمر بعض الخدمات المقدمة���اص الذين يبلغون من  عاًما أو أكثر.  و

 تجمع إدارة الخدمات ا�نسانية من ممتلكات الشخص بعد وفاته، وليس أثناء حصوله على الخدمات.  
 

رة ، يطبق ا��ترداد من الممتلكات على المبالغ التي دفعتها إداCommunity HealthChoicesبالنسبة للمشاركين في 
 نظير الخدمات التالية: AmeriHealth Caritas PA CHCالخدمات ا�نسانية إلى 

 
 خدمات دار الرعاية 
 الخدمات المنزلية والمجتمعية 
  الرعاية في المستشفى وأدوية الوصفات الطبية أثناء وجود الشخص في دار رعاية أو حصوله على الخدمات

  المنزلية والمجتمعية.
 

لمقاطعة ا��بة عن أية أسئلة لديك بشأن ا��ترداد من الممتلكات.  ل����على رقم هاتف مكتب يمكن لمكتب مساعدة ا
ن هذا الكتيب. 10مساعدة المقاطعة يرجى الرجوع إلى صفحة   م

 
 
 
 

http://www.aging.pa.gov/aging-services/Pages/Ombudsman.aspx
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  - 6القسم 
 

 التوجيهات المسبقة
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 التوجيهات المسبقة
 

بقة:  الوصايا المعيشية وتوكي�ت الرعاية الصحية.  تسمح هذه التوجيهات باحترام رغباتك يوجد نوعان من التوجيهات المس
إذا كنت غير قادر على اتخاذ قرار أو التحدث بنفسك.  إذا کان لديك وصية أو توكيل رعاية صحية، فيتعين عليك إعطائه 

�حد أفراد العائلة الذين تثق بهم أو صديق كي لمقدم الرعاية الصحية ا��ية الخاص بك أو لمقدمي الخدمات ا��ين و
 يعرفوا رغباتك.

 
 90کتابة بالتغ����ل  AmeriHealth Caritas PA CHCإذا تم تغيير القوانين المتعلقة بالتوجيهات المسبقة، فستخبرك 

ة، بما في ذلك بشأن التوجيهات المسبق AmeriHealth Caritas PA CHCيوًما من التغيير.  للمعلومات عن سياسات 
 5115-235-855-1كيفية الحصول على معلومات و/أو سياسات مكتوبة، يرجى ا�تصال بخدمات المشاركين على الرقم  

(TTY 1-855-235-5112)  أو تفضل بزيارة موقعAmeriHealth Caritas PA CHC  على العنوان
www.amerihealthcaritaschc.com.   

 
 

 وصية الحياة
 

دها إذا كن���تستطيع وصية الحياة ه دها و����تري .  وهي تنص على الرعاية الطبية التي تري ي وثيقة تقوم بإنشائها بنفسك
دها.  يجب أن يكون لدى طبيبك نسخة ويجب أن تقرر  أن تخبر طبيبك أو مقدمي الرعاية ا��ين عن نوع الرعاية التي تري

ها.  يجوز لك أن تلغي أو تغير وصية  أنك غير قادر على اتخاذ قرارات لنفسك لذلك حررت وصية الحياة تلك ليتم استخدام
  الحياة في أي وقت.

 
 

 توكيل الرعاية الصحية
 

توكيل الرعاية الصحية يسمى أيًضا توكيل دائم.  إن توكيل الرعاية الصحية أو التوكيل الدائم عبارة عن وثيقة تمنح فيها 
ها بنفسك.  كما شخًصا آخر القدرة علی اتخاذ قرارات الع� ج الطبي نيابة عنك إذا کنت غير قادر بدنيًا أو عقليًا علی اتخذا

ينص على ما يجب أن يحدث لنفاذ التوكيل.  لعمل توكيل رعاية صحية، يجوز لك الحصول على مساعدة قانونية لكنك لست 
ات أو التوجه إلى الموارد لمزيد من المعلوم AmeriHealth Caritas PA CHCمضطًرا لذلك.  يمكنك ا�تصال بـ 

 القريبة منك.
 
 

 ماذا تفعل إذا كان مقدم الرعاية � يتبع توجيهاتك المسبقة
 

إن مقدمي الرعاية غير مرغمين على اتباع توجيهاتك المسبقة إذا اختلفوا معها كمسألة ضمير.  إذا لم يرغب مقدم الرعاية 
 AmeriHealth Caritas PAاع توجيهاتك المسبقة، فستساعدك الصحية ا��ية الخاص بك أو مقدم رعاية آخر في اتب

CHC  في العثور علی مقدم رعاية ينفذ رغباتك.  إذا احتجت� إلى مساعدة للعثور على مقدم رعاية صحية جديد، يُرجى
 .(TTY 1-855-235-5112) 5115-235-855-1ا�تصال بخدمات المشاركين على الرقم 

 
، الشكاوى 8من القسم  71توجيهاتك المسبقة يمکنك تقديم شكوى.  يُرجى مراجعة صفحة إذا لم يتبع مقدم الرعاية 

والتظلمات، والجلسات العادلة للحصول على معلومات حول كيفية تقديم شكوى، أو ا�تصال بخدمات المشاركين على الرقم 
1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-5112) 
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  - 7القسم 
 

 لسلوكيةخدمات الصحة ا
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 رعاية الصحة السلوكية
 

هذه الخدمات من خ�ل  تشمل خدمات الصحة السلوكية ك�ً من خدمات الصحة النفسية واضطرابات تعاطي المخدرات. تُقد�م 
التابع  يرمؤسسات الرعاية المدارة للصحة السلوكية التي يشرف عليها مكتب الصحة النفسية وخدمات سوء استخدام العقاق

  ��ارة الخدمات ا�نسانية.
 معلومات ا�تصال الخاصة بمؤسسة الرعاية المدارة للصحة السلوكية مدرجة أدناه.

 
مؤسسة الرعاية المدارة  المقاطعة

 للصحة السلوكية
 (BH-MCOs) 

مؤسسة الرعاية المدارة  المقاطعة 
 للصحة السلوكية

 (BH-MCOs) 
Adams 1-866-738-9849 Lackawanna 1-866-668-4696 

Allegheny 1-800-553-7499 Lancaster 1-888-722-8646 
Armstrong 1-877-688-5969 Lawrence 1-877-688-5975 

Beaver 1-877-688-5970 Lebanon 1-888-722-8646 
Bedford 1-866-773-7891 Lehigh 1-866-238-2311 

Berks 1-866-292-7886 Luzerne 1-866-668-4696 
Blair 1-866-773-7892 Lycoming 1-855-520-9787 

Bradford 1-866-878-6046 McKean 1-866-878-6046 
Butler 1-877-688-5971 Mercer 1-866-404-4561 

Cambria 1-800-424-0485 Mifflin 1-866-878-6046 
Cameron 1-866-878-6046 Monroe 1-866-473-5862 

Carbon 1-866-473-5862 Montour 1-866-878-6046 
Centre 1-866-878-6046 Northampton 1-866-238-2312 
Clarion 1-866-878-6046 Northumberland 1-866-878-6046 

Clearfield 1-866-878-6046 Perry 1-888-722-8646 
Clinton 1-855-520-9787 Pike 1-866-473-5862 

Columbia 1-866-878-6046 Potter 1-866-878-6046 
Crawford 1-866-404-4561 Schuylkill 1-866-878-6046 

Cumberland 1-888-722-8646 Snyder 1-866-878-6046 
Dauphin 1-888-722-8646 Somerset 1-866-773-7891 

Elk 1-866-878-6046 Sullivan 1-866-878-6046 
Erie 1-855-224-1777 Susquehanna 1-866-668-4696 

Fayette 1-877-688-5972 Tioga 1-866-878-6046 
Forest 1-866-878-6046 Union 1-866-878-6046 

Franklin 1-866-773-7917 Venango 1-866-404-4561 
Fulton 1-866-773-7917 Warren 1-866-878-6046 

Greene 1-877-688-5973 Washington 1-877-688-5976 
Huntingdon 1-866-878-6046 Wayne 1-866-878-6046 

Indiana 1-877-688-5974 Westmoreland 1-877-688-5977 
Jefferson 1-866-878-6046 Wyoming 1-866-668-4696 

Juniata 1-866-878-6046 York 1-866-542-0299 
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للحصول على  (TTY 1-855-235-5112) 5115-235-855-1يمكنك أيًضا ا�تصال بخدمات المشاركين على الرقم 
 معلومات ا�تصال بمؤسسة الرعاية المدارة للصحة السلوكية الخاصة بك.

 
  أيام في ا��بوع. 7يمكنك ا�تصال بمؤسسة الرعاية المدارة للصحة السلوكية مجانًا على مدار الساعة، 

 
حصول علی خدمات الصحة السلوکية، ولکن مقدم الرعاية ��تحتاج إلی إحالة من مقدم الرعاية الصحية ا��ية الخاص بك لل

الصحية ا��ية الخاص بك سيعمل مع مؤسسة الرعاية المدارة للصحة السلوكية ومقدمي خدمات الصحة السلوکية لمساعدتك 
نت أو أي أ في الحصول علی الرعاية التي تلبي احتياجاتك.  يجب أن تخبر مقدم الرعاية الصحية ا��ية الخاص بك إذا كنت

  شخص في عائلتك يعاني من مشكلة تتعلق بالصحة العقلية أو المخدرات أو الكحول.
 

 الخدمات التالية مغطاة:
 

 )خدمات دعم كلوزابين )كلوزاريل 
 )اهقين والبالغين  خدمات إزالة السموم داخل المستشفى من تعاطي المخدرات والكحول )للمر
 اهقين والبالغين(خدمات إعادة التأهيل داخل المستشفى م  ن تعاطي المخدرات والكحول )للمر
 خدمات العيادات الخارجية للمخدرات والكحول 
 خدمات ال���من تعاطي المخدرات والكحول بالميثادون 
 خدمات الصحة النفسية العائلية 
 )المختبر )عندما يتعلق ا�مر بتشخيص الصحة السلوكية والموصوف من قبل ممارس الصحة السلوكية 
 مات التدخل ��مات الصحة النفسيةخد 
 ا��تشفاء للمرضى الداخليين للصحة النفسية 
 خدمات العيادات الخارجية للصحة النفسية 
 خدمات ا��تشفاء الجزئي للصحة النفسية 
 خدمات دعم ا�قران 
 خدمات إدارة الحا��المستهدفة 

 
هذه الخدمات فاتصل بمؤسسة الرعاية المدارة للصحة إذا كانت لديك أسئلة بشأن المو���المتعلقة بالمواعيد �ي م ن 

 السلوكية.
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  - 8القسم 
 

 الشكاوى والتظلّمات وجلسات ا�نصاف
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 الشكاوى والتظلّمات وجلسات ا�نصاف
 

راٍض عنه أو � توافق يفعل شيئًا أنت لست  AmeriHealth Caritas PA CHCإذا كان مقدم الرعاية الصحية أو 
أو إدارة الخدمات ا�نسانية بما أنك غير راٍض عنه أو �  AmeriHealth Caritas PA CHCعليه، فيمكنك إخبار 

هذا القسم ما يمكنك القيام به   .AmeriHealth Caritas PA CHCتتفق معه مما فعله مقدم الرعاية الصحية أو  يشرح 
 وما سيحدث.

 
 
 

 الشكاوي
 

 شكوى؟ما هي ال
 

 AmeriHealth Caritasأنك غير راٍض عن  AmeriHealth Caritas PA CHCالشكوى هي عندما تخبر 
PA CHC  أو عن مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو أنك � توافق على أحد قراراتAmeriHealth Caritas 

PA CHC. 
 

 بعض ا��ياء التي قد تشكو منها:
 

 صل عليها.أنت غير راٍض عن الرعاية التي تح 
 .ة أو البند الذي تريده �نه ليس ضمن الخدمات أو البنود المغطاة  ��يمكنك الحصول على الخدم
  لم تحصل على الخدمات التي وافقت عليهاAmeriHealth Caritas PA CHC. 
   .تم رفض طلبك بعدم الموافقة على قرار يلزمك أن تدفع لمقدم الرعاية الصحية الخاص بك 

 
 
 
 لمستوى ا��لشكوى من ا

 
 ماذا ينبغي أن أفعل إذا كان لدي شكوى؟

 
 لتقديم شكوى من المستوى ا��ل:

 
  اتصل بـAmeriHealth Caritas PA CHC  5115-235-855-1على الرقم (TTY 1-855-235-5112) وأخبر

AmeriHealth Caritas PA CHC بشكواك، أو 
  اكتب شكواك وأرسلها إلىAmeriHealth Caritas PA CHC بالبريد أو بالفاكس، أو 
  إذا تلقيت إخطاًرا منAmeriHealth Caritas PA CHC  ارها وشمل ا���ر نموذج طلب تخبرك فيه بقر

 بالبريد أو بالفاكس.   AmeriHealth Caritas PA CHCشكوى/تظلم، ا��النموذج وأرسله إلى 
 

 ورقم فاكس الشكاوى: AmeriHealth Caritas PA CHCعنوان 
AmeriHealth Caritas PA CHC  

Participant Appeals 
200 Stevens Drive 

Philadelphia, PA 19113-1570 
 0141-332-855-1 رقم الفاكس:
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 يمکن لمقدم الرعاية الصحية الخاص بك تقديم شكوى لك إذا قدمت للموظف موافقتك خطيًا علی ذلك.  
 
 

 متى ينبغي أن أقّدم شكوى من المستوى ���؟
 

ها.  يجب تقديم الشكو���ل بعض ا ها فترة زمنية محددة لتقديم  يخبرك بما يلي: يوًما من تلقي إخطار 60لشكاوى ل
 

 AmeriHealth Caritas PA CHC  ة أو بند تريده �نه ليس ضمن قررت أن���يمكنك الحصول على خدم
 الخدمات أو البنود المغطاة.

 AmeriHealth Caritas PA CHC ة أو بند حصلت عليه.لن تدفع لمقدم ا  لرعاية الصحية مقابل خدم
 إذا لم تخبرك AmeriHealth Caritas PA CHC  ارها بشأن شكوى أو تظلم تقدمت به إلى بقر

AmeriHealth Caritas PA CHC  يوًما من حصول  30��لAmeriHealth Caritas PA 
CHC .على شكواك أو تظلمك 

  إذا رفضتAmeriHealth Caritas PA CHC بك بعدم موافقتك على قرار طلAmeriHealth 
Caritas PA CHC .بأنه عليك أن تدفع لمقدم الرعاية الصحية الخاص بك  

 
إذا لم تحصل عليه.   يوًما من التاريخ الذي كان يجب فيه أن تحصل على خدمة أو بند 60���يجب عليك تقديم شكوى 

ة أو   بند ما موضح كما يلي:الوقت الذي كان يجب أن تكون قد تلقيت فيه خدم
 
 

 سوف نرتّب لك موعًدا... موعد مشارك جديد لفحصك ا��ل...

للمشاركين الذين لديهم فيروس نقص المناعة 
 البشرية/ا�يدز

مع مقدم الرعاية الصحية ا��ية أو ا��صائي في موعد 
 AmeriHealthأيام بعد أن تصبح مشارًكا في  7أقصاه 

Caritas PA CHC إذا�� 
نت تتلقى الع�ج سابقًا من مقد م للرعاية ا�ولية أو من ك

 أخصائي.
المشاركون الذين يحصلون على دخل الضمان 

 ا�ضافي
مع مقد م للرعاية ا�ولية أو مع طبيب اختصاصي بعد فترة � 

 AmeriHealthأيام من بدء مشاركتك في  45تزيد عن 
Caritas PA CHC  ًا من إ� إذا كنت تتلقى الع�ج سابق

 مقد م للرعاية ا�ولية أو من طبيب اختصاصي.

 سوف نرتّب لك موعًدا... موعد مشارك جديد لفحصك ا��ل...

أسابيع  3مع مقدم الرعاية الصحية ا��ية في موعد أقصاه  جميع المشاركين ا��ين
 AmeriHealth Caritasبعد أن تصبح مشارًكا في 

PA CHC. 
 رتّب لك موعًدا .سوف ن المشاركات الحوامل:

. . . 
 10مع مقدم الرعاية الصحية للتوليد/طبيب ال����ل  الحوامل في الثلث ا��ل من حملهن

 AmeriHealth Caritas PAأيام عمل من معرفة 
CHC .أنك� حامل 
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أيام  5مع مقدم الرعاية الصحية للتوليد/طبيب ال����ل  الحوامل في الثلث الثاني من حملهن
 AmeriHealth Caritas PA CHCمن معرفة عمل 

 أنك� حامل.
أيام  4مع مقدم الرعاية الصحية للتوليد/طبيب ال����ل  الحوامل في الثلث ا��ير من حملهن

 AmeriHealth Caritas PA CHCعمل من معرفة 
 أنك� حامل.

 24يد/طبيب ال����ل مع مقدم الرعاية الصحية للتول الحوامل الذين لديهم حمل ذو خطورة مرتفعة
 AmeriHealth Caritas PA CHCساعة من معرفة

 أنك حامل.
 يجب تحديد موعد . …موعد مع

scheduled . . . . . 
  مقدم الرعاية الصحية ��لية

 ساعة. 24��ل  حالة طبية طارئة
 أيام عمل. 10��ل  موعد روتيني

 أسابيع. 3��ل  تقييم صح ي/فحص بدني عام

ختصاصيون )عندما يحيلهم مقدم الرعاية ��
 الصحية ��لية(

 

 ساعة من ا��لة. 24��ل  حالة طبية طارئة

موعد روتيني مع أحد ا��باء ذوي 
 ا��تصاصات التالية:

 أذن وحنجرة 
 للجلد 
 طبيب ا�سنان 
 جراحة العظام 

 أيام عمل من ا��الة 15��ل 

ن يموعد روتيني مع جميع ا��باء ا��تصاصي
 ا��ين

 أيام عمل من ا��الة 10��ل 

 
 .جميع الشكاوى ا�خرى في أي وقتيمكنك تقديم 

 
 
 

 ماذا يحدث بعد أن أقّدم شكوى من المستوى ���؟
 

 AmeriHealthتخبرك بأن  AmeriHealth Caritas PA CHCبعد أن تقدم شكواك ستتلقى رسالة من 
Caritas PA CHC ات مراجعة الشكوى من المستوى ا��ل.قد تلقت شكواك، وعن إجراء 

 
 AmeriHealthا����على أي معلومات لدى  AmeriHealth Caritas PA CHCيجوز لك أن تطلب من 

Caritas PA CHC  بخصوص الموضوع الذي قدمت شكواك بشأنه وذلك دون أي تكلفة عليك.  كما يمكنك إرسال
 .AmeriHealth Caritas PA CHCالمعلومات التي لديك حول الشكوى إلى 

 
بمكان  AmeriHealth Caritas PA CHCيمكنك حضور مراجعة الشكوى إذا كنت ترغب في ذلك.  ستخبرك 

أيام على ا�قل من يوم مراجعتها.  يجوز لك حضور مراجعة الشكوى شخصيًا أو  10وتاريخ ووقت مراجعة الشكوى قبل 
هاتف أو عبر الفيديو.  إذا قررت أنك   ��تريد حضور مراجعة الشكوى فلن يؤثر ذلك على القرار.عن طريق ال
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الذين لم يشاركوا في، و�  AmeriHealth Caritas PA CHCستجتمع لجنة مكونة من موظف أو أكثر من موظفي 

يعملون لصالح أي شخص شارك في، الموضوع الذي رفعت شكواك بشأنه، ليتخذوا قرارا بشأن شكواك.  إذا كانت الشكوى 
 AmeriHealth Caritas PA CHCمسألة طبية، حينئذ سيشارك طبيب مرخص في اللجنة.  سترسل لك بشأن 

يوًما من تاريخ تقديم شكواك من المستوى ا�ول �خبارك بالقرار الخاص بشكوى المستوى ا�ول.   30إخطاًرا خ�ل 
  سيخبرك ا��� أيضا بما يمكنك القيام به إذا لم يعجبك القرار.

 
  إذا احتجت إلى مزيد من المعلومات عن المساعدة أثناء إجراءات تقديم الشكوى. 81فحة راجع ص

 
 ما الذي يجب عليك فعله لمواصلة الحصول على الخدمات:

 
ها أو رفضها وتقدمت بشكوى شفهيًا أو أرسلتها بالفاكس أو بالبريد أو  إذا كنت تحصل على خدمات أو بنود يتم تقليلها أو تغيير

ا هي خدمات أو بنود غير  10الي���ل سلمتها ب أيام من تاريخ ا��� الذي يفيدك بأن الخدمات أو البنود التي تحصل عليه
 مغطاة بالنسبة لك، ستستمر في الحصول على تلك الخدمات أو البنود حتى يتم اتخاذ قرار بشأنها.

 
 
 

 ؟AmeriHealth Caritas PA CHCماذا أفعل إذا لم يعجبني قرار 
 

 كنك طلب مراجعة خارجية للشكوى أو طلب جلسة عادلة أو كليهما إذا كانت الشكوى تتعلق بأي مما يلي:يم
 

  قررتAmeriHealth Caritas PA CHC  ة أو بند تريده �نه ليس ضمن أن���يمكنك الحصول على خدم
 الخدمات أو البنود المغطاة.

  قررتAmeriHealth Caritas PA CHC ها لن تدفع لمقد ة أو بند حصلت أن م الرعاية الصحية مقابل خدم
  عليه.

  عدم إخبارAmeriHealth Caritas PA CHC  ارها بشأن شكوى أو تظلم تقدمت به إلى لك بقر
AmeriHealth Caritas PA CHC  يوًما من حصول  30��لAmeriHealth Caritas PA 

CHC .على شكواك أو تظلمك 
 ة أو بن���ل الو ة أو البند.عدم حصولك على خدم  قت الذي كان يجب أن تكون قد تلقيت فيه تلك الخدم
  إذا قررتAmeriHealth Caritas PA CHC  رفض طلبك بعدم موافقتك على قرارAmeriHealth 

Caritas PA CHC .بأنه عليك أن تدفع لمقدم الرعاية الصحية الخاص بك 
 

اس��مك ���ر القرار بشأن الشكوى من المستوى  يوما من تاريخ 15يجب أن تطلب مراجعة خارجية للشكو���ل 
 ا��ل.

 
 الذي يخبرك بالقرار الذي اتخذ بشأن الشکوى. يوًما من تاريخ خطاب ا�خطار 120يجب أن تطلب عقد جلسة عادلة��ل 

 
���ر القرار  اس��مك يوًما من تاريخ 45بالنسبة لكافة الشكاوى ا��ى، يمكنك تقديم شكوى من المستوى الثان���ل 

 بشأن الشكوى.
 

 للحصول على معلومات عن الجلسات العادلة. 28انظر صفحة 
 للحصول على معلومات عن المراجعة الخارجية للشكاوى. 67انظر صفحة 

  إذا احتجت إلى مزيد من المعلومات عن المساعدة أثناء إجراءات تقديم الشكوى. 18راجع صفحة 
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 شكوى من المستوى الثاني
 

 اذا يجب أن أفعل إذا أردت تقديم شكوى من المستوى الثاني؟م
 

 لتقديم شكوى من المستوى الثاني:
 

  اتصل بـAmeriHealth Caritas PA CHC  5115-235-855-1على الرقم (TTY 1-855-235-5112) وأخبرها
 بشكواك من المستوى الثاني، أو

  ها إلى  بالبريد أو بالفاكس، أو AmeriHealth Caritas PA CHCاكتب شكواك من المستوى الثاني وأرسل
  ا��نموذج طلب الشكوى المتوفر ضمن إخطار القرار بشأن الشكوى وأرسله إلىAmeriHealth Caritas 

PA CHC بالبريد أو بالفاكس، أو 
 

 ورقم فاكس الشكاوى من المستوى الثاني: AmeriHealth Caritas PA CHCعنوان 
AmeriHealth Caritas PA CHC  

Participant Appeals 
200 Stevens Drive 

Philadelphia, PA 19113-1570 
 0141-332-855-1 رقم الفاكس:

 
 

 ماذا يحدث بعد أن أقّدم شكوى من المستوى الثاني؟
 

تخبرك بأن  AmeriHealth Caritas PA CHCبعد أن تقدم شكواك من المستوى الثاني ستتلقى رسالة من 
AmeriHealth Caritas PA CHC .قد تلقت شكواك، وعن إجراءات مراجعة الشكوى من المستوى الثاني 

 
 AmeriHealthا����على أي معلومات لدى  AmeriHealth Caritas PA CHCيجوز لك أن تطلب من 

Caritas PA CHC  بخصوص الموضوع الذي قدمت شكواك بشأنه وذلك دون أي تكلفة عليك.  كما يمكنك إرسال
 .AmeriHealth Caritas PA CHCتي لديك حول الشكوى إلى المعلومات ال

 
بمكان  AmeriHealth Caritas PA CHCيمكنك حضور مراجعة الشكوى إذا كنت ترغب في ذلك.  ستخبرك 

يوًما على ا�قل من مراجعتها.  يجوز لك حضور مراجعة الشكوى شخصيًا أو عن  15وتاريخ ووقت مراجعة الشكوى قبل 
هاتف أو  عبر الفيديو.  إذا قررت أ���تريد حضور مراجعة الشكوى فلن يؤثر ذلك على القرار. طريق ال

 
 AmeriHealthأشخاص أو أكثر، بما في ذلك شخص واحد على������يعمل لدى  3ستجتمع لجنة مكونة من 
Caritas PA CHC  تخاذ قرار بشأن شكواك من المستوى الثاني.  موظفو�AmeriHealth Caritas PA CHC 

المشاركون في اللجنة لن يكونوا من الموظفين الذين شاركوا في، أو عملوا لصالح أي شخص شارك في، الموضوع الذي 
رفعت شكواك بشأنه.  إذا كانت الشكوى بشأن مسألة طبية، حينئذ سيشارك طبيب مرخص في اللجنة.  سترسل لك 

AmeriHealth Caritas PA CHC  ن تاريخ ا����كواك من المستوى الثاني ��بارك يوما م 45إخطاًرا خ�ل
 بالقرار الخاص بشكوى المستوى الثاني.  سيخبرك الخطاب أيضا بما يمكنك القيام به إذا لم يعجبك القرار.

 
  إذا احتجت إلى مزيد من المعلومات عن المساعدة أثناء إجراءات تقديم الشكوى. 18راجع صفحة 

 
 

 بشأن شكواي من المستوى الثاني؟ AmeriHealth Caritas PA CHCقرار  ماذا أفعل إذا لم يعجبني
 

 بإمكانك طلب مراجعة خارجية من مكتب الرعاية الُمدارة التابع �دارة التأمين في بنسلفانيا.  
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   اس��مك ���ر القرار بشأن الشكوى من المستوى الثاني. يوما من تاريخ 15يجب أن تطلب مراجعة خارجية��ل 

 
 

 المراجعة الخارجية للشكوى
 

 كيف يمكنني طلب مراجعة خارجية للشكوى؟
 

 يتعين عليك أن ترسل طلبك للمراجعة الخارجية للشكوى خطيًا إلى العنوان التالي:
 

Pennsylvania Insurance Department 
Bureau of Consumer Services 

1209 Strawberry Square    
Harrisburg, PA  17120 

 8585-787-717 س:فاك
 

بإمكانك أيًضا زيارة صفحة "تقديم شكوى" على الرابط التالي 
https://www.insurance.pa.gov/Consumers/File%20a%20Complaint/Pages/default.aspx . 

 
 .  6388-881-877-1إذا احتجت إلى مساعدة بتقديم طلب المراجعة الخارجية، اتصل بمكتب خدمات المشتركين على الرقم 

 
 سيساعدك مكتب خدمات المشتركين في تقديم شكواك خطيًا إذا طلبت ذلك.

 
 

 
 ماذا يحدث بعد أن أطلب مراجعة خارجية للشكوى؟

 
يمكنك أيًضا إرسال أي معلومات أخرى   .AmeriHealth Caritas PA CHCستحصل إدارة التأمين على ملفك من 

 قد تساعد في المراجعة الخارجية لشكواك.
 

 أن يمثلك محامي أو شخص آخر مثل وكي���ل المراجعة الخارجية. يجوز
 
 سيرسل لك خطاب بالقرار بعد اتخاذه.  سيحتوي الخطاب على سبب )أسباب( القرار وما يمكنك القيام به إذا لم يعجبك القرار.
 
 

 ما الذي يجب عليك فعله لمواصلة الحصول على الخدمات:
 

هذه الخدمات، فيجب عليك إذا كنت تحصل على خدمات أو بن ها أو تغييرها أو رفضها وكنت ترغب باستمرار تلقي  ود يتم تقليل
 AmeriHealthأيام من تاريخ ا��� الذي يفيدك بقرار  10التقدم بطلب مراجعة خارجية أو جلسة استماع عادل���ل 

Caritas PA CHC ى الخدمات أو البنود التي كنت بشأن الشكوى من المستوى ا��ل بأنك لن تستطيع الحصول عل
تحصل عليها �نها خدمات أو بنود غير مغطاة بالنسبة لك، ستستمر في الحصول على تلك الخدمات أو البنود حتى يتم اتخاذ 

أيام من  10إذا كنت ستطلب كً� من المراجعة الخارجية للشكوى وجلسة ا�ستماع، فيجب عليك طلبهما خ�ل  قرار بشأنها.
بشأن الشكوى من المستوى ا��ل.  إذا كنت  AmeriHealth Caritas PA CHCخطار الذي يخبرك بقرار تاريخ ا�

 تنتظر طلب جلسة ا��تماع إلى حين تلقي قرار الشكوى الخارجية، فإن الخدمات لن تستمر.
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 التظلمات

 
 ما هو التظلم؟

 
ة أو البند الذي أو تقلل أو توافق على  AmeriHealth Caritas PA CHCعندما ترفض  ة أو بند يختلف عن الخدم خدم

 AmeriHealth Caritas PAطلبته �نه ليس ضروريًا من الناحية الطبية، ستحصل على إخطار يخبرك بقرار 
CHC. 

 
 AmeriHealthأ���توافق على قرار  AmeriHealth Caritas PA CHCيكون التظلم عندما تخبر 
Caritas PA CHC. 

 
 

 أفعل إذا كان لدي تظلم؟ ماذا ينبغي أن
 

 لتقديم تظلم:
 

  اتصل بـAmeriHealth Caritas PA CHC  5115-235-855-1على الرقم (TTY 1-855-235-5112) وأخبر
AmeriHealth Caritas PA CHC بتظلمك، أو 

  اكتب تظلمك وأرسله إلىAmeriHealth Caritas PA CHC بالبريد أو بالفاكس، أو 
 التظلم المتوفر ضمن إخطار الرفض الذي حصلت عليه من ا��نموذج طلب الشكوى/AmeriHealth 

Caritas PA CHC .وأرسله إليها بالبريد أو بالفاكس 
 

 ورقم فاكس التظلمات: AmeriHealth Caritas PA CHCعنوان 
AmeriHealth Caritas PA CHC  

Participant Appeals 
200 Stevens Drive 

Philadelphia, PA 19113-1570 
 0141-332-855-1 رقم الفاكس:

 
يمکن لمقدم الرعاية الصحية الخاص بك تقديم تظلم لك إذا منحته موافقتك خطيًا علی ذلك.  إذا قدم مقدم الرعاية الصحية 

 الخاص بك تظلًما لك نيابة عنك ف� يمکنك تقديم تظلم منفصل بنفسك.
 

 
 متى ينبغي أن أقّدم تظلًما؟

 
بشأن الرفض أو تقليل الخدمات أو البنود أو الموافقة علی  يوما من تاريخ ���مك ��خطار 60ل يجب عليك تقديم تظل���
 خدمات أو بنود أخرى لك.

 
 ماذا يحدث بعد أن أقّدم تظلًما؟

 
 AmeriHealthتخبرك بأن  AmeriHealth Caritas PA CHCبعد أن تقدم تظلمك ستتلقى رسالة من 

Caritas PA CHC ك، وعن إجراءات مراجعة التظلم.قد تلقت تظلم 
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ا����على أي معلومات استخدمتها  AmeriHealth Caritas PA CHCيجوز لك أن تطلب من 
AmeriHealth Caritas PA CHC  هذا القرار الذي قدمت تظلمك بشأنه وذلك دون أي تكلفة عليك.  كما ���ذ 

 .AmeriHealth Caritas PA CHCيمكنك إرسال المعلومات التي لديك حول التظلم إلى 
 

بمكان وتاريخ  AmeriHealth Caritas PA CHCيمكنك حضور مراجعة التظلم إذا كنت ترغب في ذلك.  ستخبرك 
أيام على ا�قل من مراجعته.  يجوز لك حضور مراجعة التظلم شخصيًا أو عن طريق الهاتف  10ووقت مراجعة التظلم قبل 

 ��تريد حضور مراجعة التظلم فلن يؤثر ذلك على القرار.أو عبر الفيديو.  إذا قررت أنك 
 

أشخاص أو أكثر، بما في ذلك طبيب مرخص، �تخاذ قرار بشأن تظلمك.    إذا كان تظلمك  3ستجتمع لجنة مكونة من 
 AmeriHealth Caritas PAموظفو  بخصوص خدمات طب ا�سنان، فإن لجنة مراجعة التظلم ستشمل طبيب أسنان.

CHC اركون في اللجنة لن يكونوا من الموظفين الذين شاركوا في، أو عملوا لصالح أي شخص شارك في، الموضوع المش
يوما من تاريخ ا���  30إخطاًرا خ�ل  AmeriHealth Caritas PA CHCسترسل لك  الذي رفعت تظلمك بشأنه.

 يام به إذا لم يعجبك القرار.تظلمك ���� بالقرار الخاص به.  سيخبرك ا��� أيضا بما يمكنك الق
 

  إذا احتجت إلى مزيد من المعلومات عن المساعدة أثناء إجراءات تقديم التظلم. 18راجع صفحة 
 

 ما الذي يجب عليك فعله لمواصلة الحصول على الخدمات:
 

ها أو رفضها وتقدمت بتظلم شفهيًا أو أرس البريد أو لتها بالفاكس أو بإذا كنت تحصل على خدمات أو بنود يتم تقليلها أو تغيير
ا هي خدمات أو بنود سيتم  10سلمتها بالي���ل  أيام من تاريخ ا��� الذي يفيدك بأن الخدمات أو البنود التي تحصل عليه

ها أو تغييرها أو رفضها، ستستمر في الحصول على تلك الخدمات أو البنود حتى يتم اتخاذ قرار بشأنها.  تقليل
 
 

 ؟AmeriHealth Caritas PA CHCلم يعجبني قرار ماذا أفعل إذا 
 
هي مراجعة يقوم بها طبيب  يمكنك طلب مراجعة خارجية للتظلم أو طلب جلسة عادلة أو كليهما.  المراجعة الخارجية للتظلم 

 .AmeriHealth Caritas PA CHC��يعمل لدى 
 

  .ك �خطار القرار بشأن التظلميوما من تاريخ ���م 15يجب أن تطلب مراجعة خارجية للتظل���ل 
 

الذي يخبرك بالقرار الذي  يوًما من تاريخ ا�خطار 120يجب أن تطلب عقد جلسة عادلة من إدارة الخدمات ا�نساني���ل 
 اتخذ بشأن التظلم.

 
 للحصول على معلومات عن الجلسات العادلة. 28انظر صفحة 

 لخارجية للتظلم.انظر أدناه للحصول على معلومات عن المراجعات ا
  إذا احتجت إلى مزيد من المعلومات عن المساعدة أثناء إجراءات تقديم التظلم. 18راجع صفحة 

 
 
 

 المراجعة الخارجية للتظلم
 

 كيف أطلب مراجعة خارجية للتظلم؟
 

 لكي تطلب مراجعة خارجية للتظلم:
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  اتصل بـAmeriHealth Caritas PA CHC  5115-235-855-1على الرقم (TTY 1-855-235-5112) 
 وأخبرها بتظلمك، أو

  اكتب تظلمك وأرسله إلىAmeriHealth Caritas PA CHC :بالبريد إلى  
AmeriHealth Caritas PA CHC 

Participant Appeals 
200 Stevens Drive 

Philadelphia, PA 19113-1570 
 

  
 تظلم إلى إدارة التأمين.طلبك للمراجعة الخارجية لل AmeriHealth Caritas PA CHCسترسل 

 
 

 ماذا يحدث بعد أن أطلب مراجعة خارجية للتظلم؟
 

طلبك للمراجعة الخارجية للتظلم للمراجع.  يمکنك تقديم معلومات  AmeriHealth Caritas PA CHCسترسل 
 جية للتظلم.يوما من تقديم طلب المراجعة الخار 15إضافية للمراجع قد تساعد في المراجعة الخارجية لتظل���ل 

 
باسم المراجع الخارجي للتظلم وعنوانه ورقم هاتفه.  كما سيتم  AmeriHealth Caritas PA CHCستخطرك 

 إعطاؤك معلومات عن إجراءات المراجعة الخارجية للتظلم.
 
 

على سبب يوًما من التاريخ الذي طلبت فيه مراجعة خارجية للتظلم.  سيحتوي الخطاب  60ستتلقى رسالة بالقر���ل 
 )أسباب( القرار وما يمكنك القيام به إذا لم يعجبك القرار.

 
 ما الذي يجب عليك فعله لمواصلة الحصول على الخدمات:

 
هذه الخدمات، فيجب عليك  ها أو تغييرها أو رفضها وكنت ترغب باستمرار تلقي  إذا كنت تحصل على خدمات أو بنود يتم تقليل

 AmeriHealthأيام من تاريخ ا��� الذي يفيدك بقرار  10لسة استماع عادل���ل التقدم بطلب مراجعة خارجية أو ج
Caritas PA CHC .إذا كنت  بشأن التظلم، فستستمر في الحصول على تلك الخدمات أو البنود حتى يتم اتخاذ قرار بشأنها

أيام من تاريخ ا���  10طلب����ل ستطلب كً� من المراجعة الخارجية للتظلم وجلسة ا�ستماع العادلة، فيجب عليك 
بشأن التظلم من المستوى ا��ل.  إذا كنت تنتظر طلب جلسة  AmeriHealth Caritas PA CHCالذي يخبرك بقرار 

 ا��تماع العادلة إلى حين تلقي قرار التظلم الخارجي، فإن الخدمات لن تستمر.  
 
 
 

 الشكاوى والتظلمات المعجّلة
 

 انت صحتي معرضة لخطر مباشر؟ماذا أفعل إذا ك
 

 45يوًما �تخاذ قرار بشأن شكواك أو تظلمك من المستوى ا�ول، أو  30 في حال رأى طبيبك أو طبيب ا�سنان أن انتظار
، يمكن أن يضر وضعك الصحي، حينئذ يمكنك أنت أو طبيبك أو يوًما للحصول على قرار بشأن شكواك من المستوى الثاني

تطلب الحصول على قرار أسرع بشأن الشكوى أو طلب التظل م الذي تقد مت به.  للحصول على قرار أسرع طبيب ا�سنان أن 
 بشأن الشكوى أو التظل م الذي تقد مت به:
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  يجب أن تطلب منAmeriHealth Caritas PA CHC   اتخاذ قرار أسرع من خ�ل ا�تصال بـ
AmeriHealth Caritas PA CHC  5115-235-855-1على الرقم (TTY 1-855-235-5112)  أو

إرسال رسالة أو الشكوى/التظل م بالفاكس أو إرسال بريد إلكتروني إلى 
PAmemberappeals@amerihealthcaritas.com   

 
  ساعة  72��ل  0141-332-855-1يجب علی طبيبك أو طبيب ا��نان إرسال رسالة موقعة بالفاکس علی الرقم

يوًما للحصول  AmeriHealth Caritas PA CHC 30بين لماذا تستغرق من طلبك �تخاذ قرار مبکر ي
يوًما للحصول على قرار خاص بشکواك من  45أو على قرار خاص بشکواك أو تظلمك من المستوى ا��ل، 

 ، مما قد يضر بصحتك.   المستوى الثاني
 

ا�سنان وكانت المعلومات على رسالة من طبيبك أو من طبيب  AmeriHealth Caritas PA CHCإذا لم تحصل 
 AmeriHealth Caritasالتي تم تقديم���تبين أن الوقت المعتاد للبت في شكواك أو تظلمك قد يضر بصحتك، فإن 

PA CHC  اد وهو  AmeriHealthيوما من تاريخ اس��م  30ستبت في شكواك أو تظل���ل ا��� الزمني المعت
Caritas PA CHC يوًما من است�م  45المستوى ا��ل، أو  لشكواك أو تظلمك منAmeriHealth Caritas PA 

CHC .شكواك من المستوى الثاني 
 
 
 

  الشكوى المعجلة والشكوى الخارجية المعجلة
 
ستتم مراجعة شكواك المعجلة من قبل لجنة تضم طبيبًا مرخًصا.  أعضاء اللجنة لن يكونوا من الموظفين الذين شاركوا في، أو 

 الح أي شخص شارك في، الموضوع الذي رفعت شكواك بشأنه.عملوا لص
 
يمكنك حضور مراجعة الشكوى المعجلة إذا كنت ترغب في ذلك.  يمكنك حضور مراجعة الشكوى شخصيًا، لكن قد تضطر 

هاتف أو الفيديو �ن  لديها فترة قصيرة من الوقت ���ذ  AmeriHealth Caritas PA CHCإلى الحضور عبر ال
 أن الشكوى المعجلة.  إذا قررت أ���تريد حضور مراجعة الشكوى فلن يؤثر ذلك على القرار.قرار بش

 
ها رسالة طبيبك أو  48بالقرار المتعلق بشكو���ل  AmeriHealth Caritas PA CHCستخبرك  ساعة من اس��م

ساعة من  72سيضر صحتك ���ل  طبيب ا�سنان التي توضح لماذا ا��� الزمني المعتاد ���ذ قرار بشأن شكواك
ها أخذ المزيد من الوقت للبت في شكواك.  يمكنك أن  ها طلبك للحصول علی قرار مبكر، أيهما أقرب، ما لم تطلب من اس��م

يوما أخرى للبت في شكواك.  سيصلك أيضا  14أن تأخذ مدة أقصاها  AmeriHealth Caritas PA CHCتطلب من 
 ب( القرار وكيفية طلب مراجعة خارجية معجلة للشكوى، إذا لم يعجبك القرار.  إخطار يخبرك بسبب )بأسبا

 
يومي عمل من إذا لم يعجبك قرار الشكوى المعجلة، فيمكنك طلب مراجعة خارجية معجلة للشكوى من إدارة التأمي���ل 

 لطلب مراجعة خارجية معجلة للشكوى:  تاريخ ���مك �خطار قرار الشكوى المعجلة.
 

  اتصل بـAmeriHealth Caritas PA CHC  5115-235-855-1على الرقم (TTY 1-855-235-5112) وأخبر
AmeriHealth Caritas PA CHC بشكواك، أو 

  أرسل بريًدا إلكترونيًا إلىAmeriHealth Caritas PA CHC  إلى
PAmemberappeals@amerihealthcaritas.comأو ، 

 ها إلى    :AmeriHealth Caritas PA CHCأو بالفاكس إلى بالبريد  اكتب شكواك وأرسل
AmeriHealth Caritas PA CHC  

Participant Appeals 
200 Stevens Drive 

Philadelphia, PA 19113-1570 
 0141-332-855-1 رقم الفاكس:
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ه. 24طلبك �دارة التأمي���ل  AmeriHealth Caritas PA CHCسترسل   ساعة من اس��م

 
 عجل والتظلم الخارجي المعجلالتظلم الم

 
أشخاص أو أكثر، بما في ذلك طبيب مرخص، �تخاذ قرار بشأن تظلمك.  إذا كان تظلمك  3ستجتمع لجنة مكونة من 

 AmeriHealth Caritasموظفو  بخصوص خدمات طب ا�سنان، فإن لجنة مراجعة التظلم المعجل ستشمل طبيب أسنان.
PA CHC كونوا من الموظفين الذين شاركوا في، أو عملوا لصالح أي شخص شارك في، المشاركون في اللجنة لن ي

 الموضوع الذي رفعت تظلمك بشأنه.  
 

يمكنك حضور مراجعة التظلم المعجل إذا كنت ترغب في ذلك.  يمكنك حضور مراجعة التظلم شخصيًا، لكن قد تضطر إلى 
هاتف أو الفيديو �ن  لديها فترة قصيرة من الوقت �تخاذ قرار  AmeriHealth Caritas PA CHCالحضور عبر ال

 بشأن التظلم المعجل.  إذا قررت أ���تريد حضور مراجعة التظلم فلن يؤثر ذلك على قرارنا.
 

ساعة من اس��م  48بالقرار المتعلق بتظل���ل  AmeriHealth Caritas PA CHCستخبرك 
AmeriHealth Caritas PA CHC يب ا�سنان التي توضح لماذا ا��� الزمني المعتاد ���ذ رسالة طبيبك أو طب
طلبك للحصول  AmeriHealth Caritas PA CHCساعة من اس��م  72قرار بشأن تظلمك سيضر صحتك����ل 

أخذ المزيد من الوقت للبت في  AmeriHealth Caritas PA CHCعلی قرار مبكر، أيهما أقرب، ما لم تطلب من 
يوما أخرى للبت في  14أن تأخذ مدة أقصاها  AmeriHealth Caritas PA CHCأن تطلب من  تظلمك.  يمكنك

 تظلمك.  سيصلك أيضا إخطار يخبرك بسبب )بأسباب( القرار وماذا تفعل إذا لم يعجبك القرار.  
 

من قبل إدارة الخدمات  إذا لم يعجبك قرار التظلم المعجل، فيمکنك طلب مراجعة خارجية معجلة للتظلم أو جلسة عادلة معجلة
م هي مراجعة يقوم بها طبي���يعمل لدى  ا�نسانية أو كليهما.  AmeriHealthالمراجعة الخارجية المعجلة للتظل

Caritas PA CHC.  
 

يومي عمل من تاريخ ���مك إخطار بقرار التظلم يجب أن تطلب مراجعة خارجية معجلة للتظلم من قبل إدارة التأمي���ل 
 لطلب مراجعة خارجية معجلة للتظلم:  جل.المع

 
  اتصل بـAmeriHealth Caritas PA CHC  5115-235-855-1على الرقم (TTY 1-855-235-5112) 

 وأخبرهم بتظلمك، أو
  أرسل بريًدا إلكترونيًا إلىAmeriHealth Caritas PA CHC  إلى

PAmemberappeals@amerihealthcaritas.comأو ، 
 ه إلى اكتب تظلمك وأرسلAmeriHealth Caritas PA CHC   ،بالبريد أو بالفاكس 

AmeriHealth Caritas PA CHC  
Participant Appeals 
200 Stevens Drive 

Philadelphia, PA 19113-1570 
 .0141-332-855-1 رقم الفاكس:

 
 

ه. 24طلبك �دارة التأمي���ل  AmeriHealth Caritas PA CHCسترسل   ساعة من اس��م
 

 الذي يخبرك بالقرار الذي اتخذ بشأن التظلم المعجل. يوًما من تاريخ ا�خطار 120يجب أن تطلب عقد جلسة عادلة��ل 
 

 ما نوع المساعدة التي يمكنني الحصول عليها
 بشأن إجراءات الشكوى والتظلم؟
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 AmeriHealth Caritas PA CHCإذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تقديم شكواك أو تظلمك، سيساعدك أحد موظفي 

دة هذا  في ذلك.  يمكن لهذا الشخص أيضا أن يمثلك أثناء إجراءات الشكوى أو التظلم.  لست مضطرا إلى أن تدفع مقابل مساع
هذا الموظف من الموظفين الذين شاركوا في أي قرار بشأن شكواك أو تظلمك.  الموظف.  لن يكون 

 
و صديق أو محامي أو شخص آخر لمساعدتك في تقديم شكواك أو تظلمك.  يمكن لهذا كما يجوز لك إحضار أحد أفراد العائلة أ

 الشخص أيضا مساعدتك إذا قررت أنك تريد حضور مراجعة الشكوى أو التظلم.  
 

وفي �����ل إجراءات الشكوى أو التظلم، يمكنك ا��تعانة بأي شخص تعرفه لتمثيلك أو للتصرف نيابة عنك.  إذا 
كتابةً بذلك  AmeriHealth Caritas PA CHCستعانة بشخص لتمثيلك أو للتصرف نيابة عنك، عليك إفادة قررت ا�

م هذا الشخص وكيف يمكن لـ   التواصل معه. AmeriHealth Caritas PA CHCمع ذكر اس
 

ا����على أي  AmeriHealth Caritas PA CHCيجوز لك أو للشخص الذي اخترته لتمثيلك أن يطلب من 
 معلومات لديها بخصوص الموضوع الذي قدمت شكواك أو تظلمك بشأنه وذلك دون أي تكلفة عليك.

 
هاتفيًا بـ  )الهاتف  5115-235-855-1على الرقم المجاني  AmeriHealth Caritas PA CHCيمكن ا�تصال 

تصال بالمكتب المحلي في حال كان لديك أي أسئلة حول الشكاوى والتظلمات، بإمكانك ا� (5112-235-855-1النصي 
أو ا�تصال بالقائمين على مشروع قانون الصحة في و�ية بنسلفانيا على  0871-846-800-1للمساعدة القانونية على الرقم 

 .3258-274-800-1الرقم 
 
 

 ا��خاص الذين لغتهم الرئيسية ليست ا��جليزية
 

 ذه الخدمات دون أي تكلفة عليك.  ه AmeriHealth Caritas PA CHCإذا طلبت خدمات لغوية ستقدم 
 
 

 ا��خاص ذوى ا�حتياجات الخاصة
 

ا���ص ذوي ا��تياجات الخاصة بالمساعدات التالية في تقديم  AmeriHealth Caritas PA CHCستزود 
 الشكاوى أو التظلمات دون أي تكلفة، إذا احتاجوا ذلك.  هذه المساعدة تتضمن:

 
 ����توفير مترجمي لغة ا 
 ها ت في مراجعة الشكوى أو التظلم بصيغة  AmeriHealth Caritas PA CHCوفير المعلومات التي تقدم

 بديلة.  نسخة الصيغة البديلة سيتم منحك إياها قبل المراجعة؛ و
 .توفير شخص للمساعدة في نسخ وعرض المعلومات 

 
 
 

 ج��������ارة الخدمات���انية
 

لخدمات ا�نسانية في بعض الحا�ت عقد جلسة استماع �نك غير راض� عن أو � توافق على يمكنك أن تطلب من إدارة ا
هذه الجلسات تُسمى "جلسات ا�نصاف".  يمكنك طلب AmeriHealth Caritas PA CHCشيء فعلته أو لم تفعله   .

 ي تظلمك.في شكواك من المستوى ا��ل أو ف AmeriHealth Caritas PA CHCجلسة عادلة بعد أن تبت 
 
 

ها ومتى يتوجب علي أن أطلب جلسة إنصاف؟  ما هي ا�مور التي يمكنني أن أطلب جلسة إنصاف بشأن
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 AmeriHealth Caritasالذي يخبرك بقرار  يوما من تاريخ ا�خطار 120يجب إرسال طلبك لعقد جلسة عادلة خ�ل 

PA CHC   :بشأن شکواك من المستوى ا��ل أو تظلمك بشأن ما يلي 
 

 .ة أو بند تريده �نه ليس ضمن الخدمات أو البنود المغطاة  رفض خدم
 .ة أو بند حصلت عليه وإصدار مقدم الخدمة فاتورة لك لهذه الخدمة أو البند  رفض الدفع لمقدم خدم
  عدم إخبارAmeriHealth Caritas PA CHC  ارها بشأن شكوى أو تظلم من المستوى ا��ل تقدمت لك بقر

 AmeriHealth Caritasيوًما من حصول  30��ل  AmeriHealth Caritas PA CHCبه إلى 
PA CHC .على شكواك أو تظلمك 

  إذا رفض طلبك بعدم موافقتك على قرارAmeriHealth Caritas PA CHC  بأنه عليك أن تدفع لمقدم
  الرعاية الصحية الخاص بك.

 ة أو بند أو الموافقة على خدم ة أو بند أو تقليل خدم ة أو بند مختلف عن الخدمة أو البند الذي طلبته �نه رفض خدم
 كان غير ضروري من الناحية الطبية.

   .ة أو البند ة أو بن���ل الوقت الذي كان يجب أن تكون قد تلقيت فيه تلك الخدم  عدم حصولك على خدم
 

 AmeriHealth Caritas PAيوما من تاريخ ا��� الذي يخبرك بعد بت  120كما يمکنك طلب جلسة عادلة ��ل 
CHC  في شكوى من المستوى ا��ل أو تظلم أخبرتAmeriHealth Caritas PA CHC  يوًما من  30ب���ل

  على شكواك أو تظلمك. AmeriHealth Caritas PA CHCحصول 
    

 
 كيف أطلب جلسة إنصاف؟

 
د هذا النموذج يجب أن يكون طلبك بعقد جلسة عادلة خطيًا.  يمکنك إما تعبئة نموذج ط لب جلسة عادلة والتوقيع عليه حيث تج
 ضمن أوراق إخطار قرار الشکوى أو التظلم وإما کتابة وتوقيع خطاب.  

 
 إذا كتبت خطابا، فيجب إدراج المعلومات التالية فيه:

 
 .اسمك )اسم المشارك( وتاريخ الم��د 
 .هاتف الذي يمكن الوصول إليك من���ه خ�ل اليوم  رقم ال
 كنت ترغب في حضور الجلسة العادلة شخصيًا أو عن طريق الهاتف، إذا  
 سبب )أسباب( طلبك لجلسة عادلة، و 
 .نسخة من أي رسالة تلقتها بخصوص المشكلة التي تطلب عقد جلسة عادلة بشأنها 

 
 يجب أن ترسل طلبك بعقد جلسة عادلة على العنوان التالي:

 
Department of Human Services 

OLTL/Forum Place 6th FL 
CHC Complaint, Grievance and Fair Hearings 

P.O. Box 8025 
Harrisburg, PA 17105-8025 

 
 

 ماذا يحدث بعد أن أطلب جلسة إنصاف؟
 

ستصلك رسالة من مكتب الجلسات والطعون ال����ارة الخدمات ا�نسانية يخبرك بمكان عقد الجلسة وتاريخها ووقتها.  
 أيام على ا�قل من تاريخ الجلسة. 10لرسالة قبل ستتلقى هذه ا
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يجوز لك حضور الجلسة العادلة شخصيًا أو عن طريق الهاتف.  يجوز أن يساعدك أحد أفراد العائلة أو صديق أو محامی أو 

 المشاركة في الجلسة العادلة.   يتعين عليكأي شخص آخر أثناء الجلسة العادلة.  
 

 AmeriHealthأيضا الجلسة العادلة لشرح ا��باب التي دفعت  AmeriHealth Caritas PA CHCستحضر 
Caritas PA CHC .هذا القرار أو لشرح ما حدث  ���ذ 

 
إعطائك ����ت وتقارير ومعلومات أخرى تتعلق  AmeriHealth Caritas PA CHCيمكنك أن تطلب من 

 بالمشكلة التي طلبت جلسة عادلة بشأنها دون أي تكلفة عليك.
 
 

 متى يتقرر عقد جلسة ا��صاف؟
 

، AmeriHealth Caritas PA CHCيوما من تاريخ تقديم شكواك أو تظلمك لـ  90سيتقرر عقد الجلسة العادل���ل 
بقرار الشكوى من  AmeriHealth Caritas PA CHCمع عدم احتساب عدد ا��م بين التاريخ الوارد على إخطار 

 تاريخ الذي طلبت فيه عقد جلسة عادلة.  المستوى ا��ل أو التظلم وال
 

ارها بشأن شكوى أو تظلم  AmeriHealth Caritas PA CHCإذا طلبت عقد جلسة استماع عادلة �ن  لم تخبرك بقر
 AmeriHealth Caritasيوما من تاريخ اس��م  30ب���ل  AmeriHealth Caritas PA CHCأخبرت 

PA CHC يوما من تاريخ تقديمك شكواك أو تظلمك إلى  90ي شكواك أو تظل���ل شكواك أو تظلمك، فسيتم البت ف
AmeriHealth Caritas PA CHC مع عدم احتساب عدد ا��م بين التاريخ الوارد على إخطار ،AmeriHealth 

Caritas PA CHC  ها لم تبت في شكواك أو تظلمك في الوقت المناسب والتاريخ الذي طلبت فيه عقد الجلسة  ادلة.  عبأن
 

 سترسل لك إدارة الخدمات ا�نسانية القرار خطيا وستخبرك بما يجب القيام به إذا لم يعجبك القرار.  
 

يوما من تاريخ اس��م إدارة الخدمات ا�نسانية لطلبك، فيمكنك الحصول على  90إذا لم يتقرر عقد الجلسة العادلة��ل 
 2339-798-800-1يمكنك ا�تصال بإدارة الخدمات ا�نسانية على الرقم خدماتك لحين البت في عقد الجلسة العادلة.  

 لطلب خدماتك.  
 

 ما الذي يجب عليك فعله لمواصلة الحصول على الخدمات:
 

ها أو تغييرها أو رفضها وطلبت جلسة عادلة وأرسلت طلبك بالبريد أو سلمته  إذا كنت تحصل على خدمات أو بنود يتم تقليل
بشأن الشكوى من  AmeriHealth Caritas PA CHCيام من تاريخ ا��� الذي يفيدك بقرار أ 10بالي���ل 

ها.  المستوى ا��ل أو التظلم، فستستمر في الحصول على تلك الخدمات أو البنود حتى يتم اتخاذ قرار بشأن

 
 

 ج������ المعجلة
 

 ماذا أفعل إذا كانت صحتي معرضة لخطر مباشر؟
 

بيبك أو طبيب ا�سنان أن انتظار الوقت المعتاد المستغرق �تخاذ قرار بشأن جلسة ا�نصاف يمكن أن يضر في حال رأى ط
هذا ما يسمى جلسة إنصاف معجلة.  يمکنك طلب  وضعك الصحي، يمكنك أن تطلبي عقد جلسة إنصاف في وقت أسرع.  و

عن طريق إرسال رسالة بالفاکس أو نموذج أو 2339-798-800-1قرار مبکر عن طريق ا�تصال ���ارة علی الرقم 
.  ينبغي على طبيبك أو طبيب ا�سنان إرسال رسالة موق عة عبر الفاكس 6328-772-717طلب جلسة ا�نصاف على الرقم 
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يشرح فيها كيف يمكن لفترة ا�نتظار المعتادة �تخاذ قرار بعقد الجلسة العادلة أن يضر 6328-772-717على الرقم 
.  إذا لم يرسل طبيبك أو طبيب ا�سنان رسالة، حينئذ يتعين على طبيبك أو طبيب ا�سنان الشهادة في الجلسة بوضعك الصحي

 العادلة لشرح كيف يمكن لفترة ا�نتظار المعتادة �تخاذ قرار بشأن جلسة ا�نصاف أن يضر بوضعك الصحي.
 

هاتف و أيام عمل بعد طلبك لجلسة  3يخبرك بالقر���ل سيعقد مكتب جلسات ا�ستماع وا�نصاف جلسة استماع عبر ال
 ا�نصاف.  

 
إذا لم يقم طبيبك بإرسال إخطار مكتوب ولم يشهد في جلسة ا�نصاف، فلن يت�����في قرار جلسة ا�نصاف.  سيتم عقد 

 إنصاف.   جلسة استماع أخرى وسيتم تحديد جلسة ا�نصاف وفق ا��� الزمني المعتاد �تخاذ قرار بشأن جلسة
 
 

إذا احتجت إلى مساعدة  (TTY 1-855-235-5112) 5115 -235-855-1يمكنك ���ال بالهاتف المجاني على الرقم 
أو ا�تصال  0871-846-800-1أو لديك أسئلة حول الجلسة العادلة، يمكنك ا�تصال بمكتب المساعدة القانونية على الرقم 

 .3258-274-800-1 الرقم بمشروع القانون الصحي في بنسلفانيا على
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