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كلمة املديرة…

الخدمات املنزلية واملجتمعية

 إذا تسلّمت هذا الكتيب، فأنت )أو أحد أحبائك( تبحث عن خيارات 
 للمساعدة يف رعايتك. ويُعد هذا املجال غري معروف لكثري من الناس وقد 

 تشعر بأنه غري مألوف ومحري. قد يصعب عليك معرفة وسائل املساعدة 
   املتاحة وكيفية الوصول إىل الخدمات وكيفية الدفع مقابلها.

 الخدمات املنزلية واملجتمعية هي جزء تابع لحكومة الوالية. 
 نساعد البالغني ذوي اإلعاقة وكبار السن من محدودي الدخل 

 وأرسهم يف الحصول عىل املعلومات والدعم والخدمات عند 
الحاجة إىل تلقي رعاية طويلة األجل.

 ومن دواعي فخرنا أن والية واشنطن مشهورة بأنها رائدة وقائدة وطنية 
 يف مساعدة جميع البالغني الذين يحتاجون إىل الرعاية ملواصلة العيش

  بشكل مستقل قدر اإلمكان يف بيئة مجتمعية أو املنزل. يف الواقع، 
 تصنف الرابطة األمريكية للمتقاعدين )AARP( برامجنا باستمرار 

باعتبارها واحدة من أفضل الربامج يف البالد. 

 ماذا يعني هذا بالنسبة إليك؟ يتوفر العديد من الخيارات واالختيارات للحصول 
 عىل الرعاية التي تحتاج إليها. لست وحدك يف رحلة التعرف عىل الخيارات 

املتاحة وعند طلب الخدمات.

 سوف يساعدك اختصاصيون يف املنافع العامة وموظفو الخدمات االجتامعية 
 املحرتفون عىل فهم خياراتك ومواءمة احتياجاتك وتفضيالتك مع الخدمات 

عالية الجودة املتوفرة يف مجتمعك.

 أشجعك عىل قراءة هذا الكتيب وطرح أي أسئلة تخطر عىل بالك عىل اختصايص 
املنافع العامة أو موظف الخدمات االجتامعية. وأعلم أنك يف أيٍد كفؤ وخبرية.

مع خالص التقدير واالحرتام،

)Kristin Byrne( كريستني برين
املديرة املؤقتة للخدمات املنزلية واملجتمعية



نوفر لك الخيارات

سيساعدك هذا الكتيب عىل معرفة املزيد عن:

 �  كيفية التقدم بطلب للحصول عىل خدمات ووسائل الدعم طويلة 
 Apple Health األجل لـ

 �  حدود أهلية الدخل واملوارد للحصول عىل خدمات ووسائل الدعم طويلة 
Apple Health األجل لـ

�  استعادة األموال التي تلقيتها من تركتك 
 �  خيارات وموارد خدمات الرعاية املنزلية والسكنية إذا كنت مؤهالً للحصول 

.Apple Health عىل خدمات ووسائل الدعم طويلة األجل لـ

�  موارد ملقدم الرعاية من أفراد األرسة غري مدفوع األجر.

 هذا الكتيب موجه للبالغني الذين تبلغ أعامرهم 18 عاًما أو أكرب 
 املصابني بحالة مزمنة، أو مرض، أو إعاقة، ويحتاجون إىل مساعدة 

 يف الرعاية ويستكشفون االستعانة بالخدمات ووسائل الدعم طويلة 
 األجل التابعة لواشنطن Apple Health )املعروفة أيًضا باسم 

Medicaid( للمساعدة يف سداد تكاليف الرعاية.

 إذا كنت بحاجة إىل مساعدة ولكنك مل تستكشف بعد استخدام خدمات 
 ووسائل الدعم طويلة األجل لـ Apple Health للمساعدة يف سداد 

 تكاليف رعايتك، فقد يفيدك االطالع عىل معلومات حول الخدمات ووسائل 
www.dshs.wa.gov/altsa/ :الدعم طويلة األجل عىل موقعنا اإللكرتوين

long-term-care-services-information

الدعم

Apple Health )Medicaid(
خدمات

ووسائل

للبالغني
)LTSS( طويلة األجل

واشنطن

املوارد
Community Living Connections :  1-855-567-0252 شبكة

 :ALTSA املوقع اإللكرتوين إلدارة شؤون الشيخوخة والدعم طويل األجل 
www.dshs.wa.gov/altsa

https://www.dshs.wa.gov/altsa/long-term-care-services-information
https://www.dshs.wa.gov/altsa/long-term-care-services-information
http://www.dshs.wa.gov/altsa
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  تُعد الخدمات املنزلية واملجتمعية 
 )HCS( جزًءا من إدارة شؤون 

الشيخوخة والدعم طويل األجل 

 )ALTSA(، وقسم إداري تابع 
 إلدارة الخدمات االجتامعية 

.)DSHS( والصحية

يقدم موظفو الخدمات املنزلية 

 واملجتمعية مجموعة متنوعة 

من الخدمات والدعم.



 التقدم بطلب للحصول عىل خدمات ووسائل الدعم 
Apple Health طويلة األجل لـ

خدمات ووسائل الدعم طويلة األجل لـ Apple Health هو برنامج تأمني صحي حكومي يسدد 
تكاليف الخدمات طويلة األجل ويدعم األشخاص الذين لديهم دخل وموارد محدودة للغاية.

إذا كنت مؤهالً، تسدد خدمات ووسائل الدعم طويلة األجل لـ Apple Health تكاليف الخدمات 
التي تتلقاها يف منزلك، أو يف مرفق رعاية سكني مجتمعي )دور رعاية أرسية للبالغني أو مرفق للدعم 

املعييش( أو دور رعاية متريضية.

كيفية التقديم
إذا كان عمرك 18 عاًما أو أكرث، فيمكنك التقدم بطلب للحصول عىل خدمات ووسائل الدعم طويلة 
األجل لـ Apple Health عن طريق مكتب الخدمات املنزلية واملجتمعية املحيل أو عرب اإلنرتنت. 

تتضمن عملية التقديم ثالثة أجزاء رئيسية: 

1.  ملء الطلب وتسليمه.
2.  إجراء مراجعة مالية لتحديد أهليتك املالية. 

3.  إجراء تقييم الرعاية الشخصية لتحديد أهليتك الوظيفية.

تقديم الطلب شخصًيا أو عرب الربيد  
 اتصل مبكتب الخدمات املنزلية واملجتمعية املحيل أو بادر بزيارته للحصول عىل منوذج طلب. 

 ستجد أرقام هواتف مكاتب الخدمات املنزلية واملجتمعية يف الصفحة 24 من هذا الكتيب. 
ميكنك الحصول عىل منوذج الطلب بالطرق التالية: 

•  إرساله إليك عرب الربيد. 
•  الحصول عليه من مكتب الخدمات املنزلية واملجتمعية.

www.hca.wa.gov/health-care-services-supports/ :تنزيله وطباعته من   •
  18-005 Washington Apple( تحت عنوان forms-and-publications
 Health Application for aged, blind, disabled/long-term care

 coverage.( لتحديد موقع املستند بسهولة عرب اإلنرتنت، نويص بكتابة 005- 18 
 يف أداة البحث عىل صفحة هيئة الرعاية الصحية )HCA( عىل اإلنرتنت. يحتوي 

املستند عىل تعليامت حول كيفية تقديم طلبك.

التقدم بطلبك عرب اإلنرتنت

مللء الطلب وإرساله عرب اإلنرتنت، انتقل إىل املوقع Washington Connection من الرابط 
/www.washingtonconnection.org/home وانقر عىل "Apply Now" )تقدم 
بطلبك اآلن(. سينقلك الرابط إىل صفحة إنرتنت آمنة. أي معلومات ستدخلها يف التطبيق محمية.

إذا كان عمرك أقل من 65 عاًما ولست مشرتًكا يف برنامج Medicare، فتقدم بطلب للحصول عىل 
 Washington Health عن طريق Apple Health خدمات ووسائل الدعم طويلة األجل لـ
 "Apply Now" وانقر فوق Benefit Exchange www.wahealthplanfinder.org
)تقدم بطلبك اآلن( للتقدم بطلب للحصول عىل تغطية مع اإلشارة إىل طلب الحصول عىل خدمات 

ووسائل الدعم طويلة األجل.

1

)APPLE HEALTH )MEDICAID وخدمات ووسائل الدعم طويلة األجل للبالغني

https://www.hca.wa.gov/health-care-services-supports/forms-and-publications
https://www.hca.wa.gov/health-care-services-supports/forms-and-publications
https://www.washingtonconnection.org/home/
http://www.wahealthplanfinder.org


2

ملء الطلب
اتبع التعليامت وأجب عن جميع األسئلة الواردة يف الطلب. إذا كنت بحاجة إىل مساعدة يف ملء 

الطلب، فاتصل مبكتب الخدمات املنزلية واملجتمعية املحيل. توجد أرقام هواتف مكاتب الخدمات 
 املنزلية واملجتمعية يف الصفحة 24 من هذا الكتيب وعىل اإلنرتنت عىل الرابط 

.www.dshs.wa.gov/ALTSA/resources

تتضمن املعلومات التي يلزم تقدميها ما ييل: 

•  رقم الضامن االجتامعي الخاص بك.
•  إثبات الهوية.

•  إثبات بالدخل.
•  ترصيح بالتحقق من األصول اإللكرتونية.

 •  مستندات باملوارد )مثل كشوف الحساب املرصفية، بيانات الرضائب العقارية، التأمني 
 عىل الحياة(. ميكن التحقق من املوارد يف املؤسسات املالية عن طريق نظام التحقق 

.)AVS( من األصول

•  مستندات الهجرة أو األجانب.
 Medicare إثبات الجنسية إذا مل تحصل عىل مخصصات الضامن االجتامعي، أو  • 

.)SSI( أو دخل الضامن التكمييل

دعم إضايف أثناء عملية التقديم

 إذا كنت بحاجة إىل مساعدة أثناء عملية تقديم الطلب، فاطلب املساعدة من أحد موظفي 
الخدمات املنزلية واملجتمعية.

 قد يتمكن موظفو الخدمات املنزلية واملجتمعية من توفري املواد لك بطريقة برايل أو مرتجمة 
أو بخط كبري أو باستخدام أجهزة االستامع املساعدة أو الهاتف النيص )TTYs( أو مرتجم فوري 

مؤهل/معتمد.

إذا كنت تريد أن يقدم شخص آخر الطلب بالنيابة عنك، فيجب أن توقع عىل منوذج موافقة مينح 
الشخص اآلخر اإلذن لتمثيلك أثناء عملية تقديم الطلب. يجب تحديث منوذج املوافقة سنويًا.

تأكد من أن الشخص الذي تحدده جاهز لإلجابة عن األسئلة املتعلقة بوضعك الشخيص واملايل.

ميكنك العثور عىل مزيد من املعلومات حول عملية التقدم بطلب للحصول عىل الخدمات 
www.hca.wa.gov/health-care-services- :ووسائل الدعم طويلة األجل عىل الرابط

.supports/program-administration/applications-ltss

املراجعة املالية
 مبجرد إكامل طلبك، يعمل اختصايص املنافع العامة يف الخدمات املنزلية واملجتمعية معك ملعرفة 
 ما إذا كنت مؤهالً ماليًا لتلقي خدمات ووسائل الدعم طويلة األجل لـ Apple Health أم ال. 

اعتامًدا عىل ما يناسبك، قد تُجرى هذه املقابلة شخصيًا أو عرب الهاتف.

 ميكنك العثور عىل قواعد خدمات ووسائل الدعم طويلة األجل لـ Apple Health عىل: 
www.hca.wa.gov/health-care-services-supports/program-

.administration/apple-health-eligibility-manual

ميكنك العثور عىل قواعد خدمات 

 Apple ووسائل الدعم طويلة األجل لـ

 Health بواشنطن عىل الرابط: 
www.hca.wa.gov/health-

care-services-supports/
program-administration/

apple-health-eligibility-
.manual

)APPLE HEALTH )MEDICAID وخدمات ووسائل الدعم طويلة األجل للبالغني
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 عندما تتحدث إىل اختصايص املنافع العامة، ميكنك أن توضح اإلجابات الواردة يف طلبك 
مبزيد من التفصيل.

 يجب أن ترصح عن جميع املوارد التي لديك عند التقدم بطلب الحصول عىل خدمات ووسائل 
الدعم طويلة األجل لـ Apple Health. راجع القسم التايل "حدود األهلية للدخل واملوارد" 

 للحصول عىل مزيد من املعلومات حول حدود األهلية للدخل واملوارد وسرياجع اختصايص 
املنافع العامة أي تحويالت للموارد معك.

 بإمكان موظفي الخدمات املنزلية واملجتمعية رشح قواعد خدمات ووسائل الدعم طويلة األجل 
 لـ Apple Health، ولكن ليس بإمكانهم تقديم مشورة شخصية أو مالية أو قانونية. قد ترغب 
يف التحدث إىل محاٍم يفهم قواعد Apple Health إذا كنت بحاجة إىل مساعدة يف اتخاذ قرار.

 بإمكان املوظفني يف مكتب Community Living Connections املحيل أو وكالة 
 املنطقة لشؤون الشيخوخة معاونتك عىل العثور عىل املساعدة القانونية. انظر الصفحة 

21 للحصول عىل معلومات االتصال.

حدود األهلية للدخل واملوارد
يجب أن تستويف رشوط الدخل واملوارد املختلفة لتصبح مؤهالً لتلقي خدمات ووسائل الدعم طويلة 

األجل لـ Apple Health. تُحدد حدود الدخل واملوارد مبوجب القانون وتتغري كل عام.

الدخل

تختلف حدود دخل خدمات ووسائل الدعم طويلة األجل لـ Apple Health حسب الخدمات 
التي تحتاج إليها، ووضعك املعييش، وحالتك االجتامعية. سيحصل مكتب الخدمات املنزلية واملجتمعية 

عىل املعلومات الحالية. ميكنك العثور عىل جميع معايري الدخل واملوارد املتعلقة بخدمات ووسائل 
www.hca.wa.gov/health-care- عىل الرابط Apple Health الدعم طويلة األجل لـ

.services-supports/program-standard-income-and-resources

املوارد

يجب أن ترصح عن جميع املوارد التي لديك عند التقدم بطلب الحصول عىل خدمات ووسائل 
الدعم طويلة األجل لـ Apple Health. تشمل املوارد األموال، أو األصول، أو املمتلكات، مثل 

النقد، والحسابات املرصفية، واألسهم، والسندات، وخطط التقاعد، والصناديق االستئامنية، واملعاشات 
 التقاعدية، وبوالص التأمني عىل الحياة، وعقود البيع، واملركبات واألرض التي ال تشكل جزًءا من 

 محل سكنك الرئييس. إذا كنت متزوًجا، فسوف تدخل موارد كال الزوجني يف حسابات تحديد 
.Apple Health أهليتك للحصول عىل خدمات ووسائل الدعم طويلة األجل لـ

 ال تُحتسب بعض املوارد "املستثناة" ضمن حدود املوارد. ميكن أن تشمل املوارد املستثناة محل 
 سكنك الرئييس، واللوازم املنزلية، واملمتلكات الشخصية، والسيارة، والتأمني عىل الحياة بقيمة 

اسمية ال تزيد عن 1500$ دوالر، وملكية أرايض الدفن، ومعظم خطط الدفن املدفوعة مسبًقا.
 يجب أن ترصح عن جميع املوارد 

التي لديك عند التقدم بطلب الحصول 

 عىل خدمات ووسائل الدعم طويلة 

.Apple Health األجل لـ
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نقل املوارد 

 ينص القانون الفيدرايل عىل أن بعض الهبات أو نقل املوارد التي تُجرى للتأهل لتلقي خدمات 
 ووسائل الدعم طويلة األجل لـ Apple Health تتعرض لعقوبات. ينص قانون الوالية أيًضا 

عىل عقوبات للشخص الذي يتلقى املوارد املنقولة بأقل من القيمة السوقية السائدة.

مبوجب قانون الوالية والقانون الفيدرايل، يجب عىل اختصايص املنافع العامة بالخدمات املنزلية 
واملجتمعية مراجعة أي نقل للموارد حدث يف غضون 60 شهرًا من تاريخ تقدميك للحصول عىل 
 خدمات استثنائية مؤسسية أو منزلية أو مجتمعية. يجب أن يبلغ العميل عن أي معامالت من 

هذا القبيل وميكن اكتشافها أيًضا عن طريق نظام التحقق من األصول.

يف حالة نقل املوارد خالل هذا اإلطار الزمني ومل تحصل عىل القيمة السوقية السائدة، فقد ال تكون 
مؤهالً لتلقي خدمات ووسائل الدعم طويلة األجل لـ Apple Health لفرتة من الوقت.

 CARE يساعد تقييم  
يف تحديد ما إذا كنت مؤهالً 

 وظيفيًا لتلقي خدمات 

 ووسائل الدعم طويلة األجل 

لـ Apple Health أم ال.

)APPLE HEALTH )MEDICAID وخدمات ووسائل الدعم طويلة األجل للبالغني
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لتلقي خدمات ووسائل الدعم طويلة 
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 عىل عقوبات للشخص الذي يتلقى 
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ميكنك نقل منزلك دون التعرض لعقوبة إىل: 

•  الزوج أو الزوجة.
•  األخ الذي لديه حصة ملكية يف املنزل وعاش فيه ملدة عام عىل األقل مبارشًة قبل تاريخ 

 .Apple Health األهلية لتلقي خدمات ووسائل الدعم طويلة األجل لـ

•  لألطفال املعالني الذين يقل عمرهم عن 21 عاًما.
•  طفل كفيف أو معاق.

 •  طفل بالغ عاش معك وقدم لك الرعاية ملدة عامني عىل األقل حتى تتمكن من 
 البقاء يف املنزل مبارشًة قبل تاريخ األهلية لتلقي خدمات ووسائل الدعم طويلة 

.Apple Health األجل لـ

تقييم الرعاية الشخصية
أثناء تقييم الرعاية الشخصية الخاص بك، واملعروف أيًضا بالتقييم الشامل للتقرير والتقدير 
 )CARE(، يأيت موظف الخدمات االجتامعية إىل منزلك ويجري معك حديثًا طويالً. تتيح 

هذه املقابلة ملوظف الخدمات االجتامعية فهم وتقييم ما يحدث حاليًا يف حياتك اليومية ونوع 
 املساعدة التي تحتاج إليها. ستُطرح عليك أسئلة بشأن املساعدة التي تلقيتها إلكامل أنشطة 

الحياة اليومية مثل تناول الطعام وارتداء املالبس واالستحامم والتنقل واستخدام املرحاض. 

يُستخدم تقييم CARE هذا لتحديد ما إذا كان مستوى خدمات الرعاية التي تحتاج إليها 
يجعلك مؤهالً وظيفيًا لتلقي خدمات ووسائل الدعم طويلة األجل لـ Apple Health أم ال.

إذا كنت مؤهالً لتلقي خدمات ووسائل الدعم طويلة األجل لـ Apple Health، فسوف 
يستعرض موظف الخدمات االجتامعية خيارات خدمات الرعاية املتاحة لك، وسيساعدك عىل 

تطوير خطة رعاية فردية وتنسيق تجهيز خدماتك. انظر الصفحة 11 لالطالع عىل بعض خيارات 
الخدمات التي قد تكون متاحة لك. ستفيدك قراءة هذا القسم قبل أن تلتقي باختصايص 

الخدمات االجتامعية.

كجزء من خضوعك لتقييم CARE، قد تتوفر ممرضة للمساعدة يف تقييم وتخطيط نوع 
املساعدة التي قد تحتاج إليها يف مهام الرعاية الصحية املاهرة. قد تكون يف صورة استشارة بني 
ممرضة واختصايص الخدمات االجتامعية، أو مكاملة هاتفية أو زيارة منزلية بينك وبني املمرضة.

لدى الكثري من األشخاص بالفعل أفراد من العائلة وأصدقاء يساعدون يف رعايتهم. عىل سبيل 
املثال، قد يأخذك ابن أخيك لرشاء البقالة أو إىل الطبيب، وقد تساعدك ابنتك يف دفع الفواتري، وقد 

يصطحبك أحد األصدقاء كل أسبوع لحضور مناسبة دينية.

تحدث إىل هؤالء األصدقاء وأفراد العائلة واكتشف ما إذا كانوا ينتوون فعل هذه األشياء وال تزال 
لديهم القدرة عىل االستمرار فيها قبل أن تلتقي باختصايص الخدمات االجتامعية.

ستتلقى خطابًا إلعالمك مبا إذا كنت 

 حصلت عىل املوافقة عىل تغطية 

 خدمات ووسائل الدعم طويلة األجل 

لـ Apple Health أم ال.

)APPLE HEALTH )MEDICAID وخدمات ووسائل الدعم طويلة األجل للبالغني
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ما الذي تتوقعه عند املوافقة عىل طلبك
 ستتلقى خطابًا إلعالمك مبا إذا كنت حصلت عىل املوافقة عىل تغطية خدمات ووسائل الدعم 

طويلة األجل لـ Apple Health أم ال.

سيخربك الخطاب عن مقدار الدخل الذي قد تحتفظ به الحتياجاتك الشخصية، ودعم الزوج، وبدل 
صيانة املنزل، وأقساط التأمني الطبي، والنفقات الطبية الرضورية التي ال تغطيها خدمات ووسائل 

الدعم طويلة األجل لـ Apple Health، واملبلغ الذي يجب أن تدفعه ملقدم رعايتك مقابل تكلفة 

الرعاية )مسؤولية العميل(. راجع القسم التايل، دخلك مبجرد تلقي خدمات ووسائل الدعم طويلة 

األجل لـ Apple Health، للحصول عىل مزيد من املعلومات.

اتصل بالشخص الذي أرسل لك الخطاب إذا كانت لديك أي أسئلة حول مضمون خطاب املوافقة.

 ستتلقى بطاقة خدمات ProviderOne للحصول عىل خدمات مثل الرعاية الطبية. 
 إذا مل تكن مشرتكًا يف برنامج Medicare، فسوف تُسجل يف خطة رعاية تديرها خدمات 

www.hca.wa.gov/health-care-؛ Apple Health ووسائل الدعم طويلة األجل لـ
services-supports/apple-health-medicaid-coverage/apple-health-

managed-care. إذا كنت مشرتكًا يف برنامج Medicare، فسوف تُغطى معظم املدفوعات 
املشرتكة املتعلقة بربنامج Medicare. مبجرد أن تصبح مؤهالً لتلقي خدمات ووسائل الدعم طويلة 
األجل لـ Apple Health، يتم تسجيلك أيًضا يف خطة إعانات األدوية الطبية التي ترصف بوصفة 

طبية ملحدودي الدخل إذا مل تكن لديك واحدة. للحصول عىل مزيد من املعلومات حول برامج 
www.hca.wa.gov/health-care-services-supports/ :بادر بزيارة Medicare

 .program-administration/medicare-and-long-term-care

 ستتلقى منوذج حقوق ومسؤوليات تغطية الرعاية الصحية )HCA 011-18( الذي يحدد 
حقوقك ومسؤولياتك عند تلقي خدمات ووسائل الدعم طويلة األجل لـ Apple Health لكبار 

السن، أو املكفوفني، أو املعاقني، أو املحتاجني إىل خدمات ووسائل الدعم طويلة األجل. تتوفر نسخة 
www.hca. 011-18 عن طريق كتابة 011-18 يف أداة البحث عىل الرابط HCA من منوذج

.wa.gov/health-care-services-supports/forms-and-publications

 سيجرى مراجعة أهليتك املالية والوظيفية لتلقي مزايا خدمات ووسائل الدعم طويلة األجل 
لـ Apple Health مرة واحدة عىل األقل كل عام وبعد أي تغيريات كبرية يف حالتك.

يف حالة عدم املوافقة عليك
 ستتلقى خطابًا يعلمك بأن طلبك للحصول عىل تغطية خدمات ووسائل الدعم طويلة األجل 

لـ Apple Health قد رُفض.

 يوجد العديد من املوارد والربامج منخفضة التكلفة التي قد ترغب يف استكشافها. تواصل 
 مع مكتب Community Living Connections املحيل التابع له. انظر الصفحة 

21 للحصول عىل مزيد من املعلومات.

 سيجرى مراجعة أهليتك لتلقي 

مزايا خدمات ووسائل الدعم طويلة 

 األجل لـ Apple Health مرة 

 واحدة عىل األقل كل عام وبعد 

أي تغيريات كبرية يف حالتك.
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Apple Health دخلك مبجرد تلقي خدمات ووسائل الدعم طويلة األجل لـ

 مبجرد أن تبدأ يف تلقي خدمات ووسائل الدعم طويلة األجل لـ Apple Health، قد تضطر 
إىل املساهمة ببعض دخلك يف تكلفة رعايتك. وهذا ما يسمى مبسؤولية العميل. يعتمد مبلغ 
 مسؤولية العميل عىل الخدمات التي تتلقاها وحالتك االجتامعية ودخلك. يجب عليك تسديد 

تكاليف مسؤولية العميل هذه إذا كانت مطلوبة.

 قد يُقتطع جزء من دخلك املتاح إلعانة الزوجية. تُستخدم إعانة الزوجية لرفع دخل الزوج 
 أو الزوجة إىل مستوى املعايري الحكومية الفيدرالية املعمول بها. يعتمد الحصول عىل إعانة 

 الزوجية عىل الربنامج الذي تأهلت للحصول عليه، والخدمات التي تحتاج إليها، ووضعك 
املعييش. قد يُقتطع جزء من دخلك املتاح أيًضا لدعم األقارب املعالني.

 إذا كنت تعيش يف املنزل، فيمكنك االحتفاظ بجزء من دخلك املتاح لصيانة املنزل 
 مثل اإليجار واملرافق والرضائب واالحتياجات الشخصية. إذا كنت تعيش يف مرفق 

رعاية سكني، فيمكنك االحتفاظ ببعض دخلك الحتياجاتك الشخصية.

)APPLE HEALTH )MEDICAID وخدمات ووسائل الدعم طويلة األجل للبالغني
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إذا كنت ستقيم يف دور رعاية متريضية لفرتة قصرية، فقد تتمكن من االحتفاظ بدخل إضايف للمساعدة 
يف الحفاظ عىل منزلك لحني عودتك. يُعرف هذا "ببدل الحفاظ عىل املسكن". يجب أن يتحقق 

طبيبك من أنه من املرجح أن تعود إىل املنزل يف غضون ستة أشهر.

إذا كنت مقياًم يف دور رعاية أرسية للبالغني أو مرفق للدعم املعييش، فستتحمل مسؤولية دفع تكلفة 
الغرفة والوجبات باإلضافة إىل مسؤوليات العميل الخاصة بك. يُطلق عىل الجمع بني مسؤولية العميل 

والغرفة والوجبات مسؤوليتك الكاملة.

تشكل خدمات ووسائل الدعم طويلة األجل لـ Apple Health باإلضافة إىل املبلغ الذي تدفعه 

يف "مسؤولية العميل" سداد مدفوعات رعايتك بالكامل. قد تطلب منك دور الرعاية األرسية للبالغني 
)AFHs( أو مرافق الدعم املعييش )ALFs( )انظر الصفحة 19( أمواالً إضافية فقط مقابل 

 .Apple Health عنارص غري مشمولة يف تغطية خدمات ووسائل الدعم طويلة األجل لـ 
فيام ييل مثال عىل ذلك:

•  تفضل أدوات عناية شخصية تحمل عالمة تجارية غري العالمة التجارية العامة التي 
تشرتيها دور الرعاية األرسية للبالغني أو مرفق الدعم املعييش. سيتعني عليك دفع املزيد 

مقابل أداة العناية الشخصية التي تحمل اسم العالمة التجارية املفضلة لديك.

يجب أن متنحك دور الرعاية األرسية للبالغني أو مرفق الدعم املعييش الذي يتقاىض أمواالً إضافية 
 Apple Health مقابل العنارص غري املشمولة يف تغطية خدمات ووسائل الدعم طويلة األجل لـ

)Medicaid( نسخة من سياسة الدفع التكمييل التي تحدد الرسوم اإلضافية. وردت تفاصيل 
سياسة الدفع التكمييل يف القانون اإلداري لواشنطن 0050-105-388 و 388-105-0055.

 اتصل بوحدة حل الشكاوى )CRU( بخدمات الرعاية السكنية )RCS( عىل الرقم 
 6078-562-800-1 إذا كان لديك ما يثري قلقك أو شكاوى بعد االطالع عىل سياسة 

الدفع التكمييل.

األموال الشخصية للسكان التي تحتفظ بها منشأة
 إذا كان مرفق الرعاية السكنية يحتفظ بأموال شخصية لساكن توىف، فيجب تسليم املال 

يف غضون 45 يوًما إىل:
•  الشخص أو الوالية القضائية التي تدير تركة الساكن.

- أو -
•  مكتب املسرتدات املالية. قد يفرج هذا املكتب عن أموال لسداد تكاليف الدفن.

اسرتداد األموال من تركتك 
مبوجب القانون، يجوز لوالية واشنطن اسرتداد )إعادة أموال( املدفوعات التي سددتها الوالية 

مقابل جميع خدمات ووسائل الدعم طويلة األجل لـ Apple Health التي تلقيتها قبل وفاتك. 
تُسرتد املدفوعات من تركتك )األصول التي متتلكها أو لديك حصة فيها وقت الوفاة(. ويسمى هذا 

باالسرتداد من الرتكة. ميكنك العثور عىل معلومات إضافية حول االسرتداد من الرتكة، مبا يف ذلك 

 األموال الشخصية للسكان التي 

تحتفظ بها منشأة

إذا كان مرفق الرعاية السكنية يحتفظ 

بأموال شخصية لساكن توىف، فيجب 

تسليم املال يف غضون 45 يوًما إىل: 

 •  الشخص أو الوالية القضائية 
التي تدير تركة الساكن. 

  - أو - 
 •  مكتب املسرتدات املالية. قد 
 يفرج هذا املكتب عن أموال 

لسداد تكاليف الدفن.

 وردت تفاصيل سياسة الدفع 

 التكمييل يف القانون اإلداري 

 لواشنطن 388-105-0050 

و 388-105-0055.

https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=388-105-0055
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=388-105-0050
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=388-105-0050
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=388-105-0055
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أنواع الخدمات التي تخضع لالسرتداد من الرتكة، يف املستند DSHS 14-454، "االسرتداد من 
www. :الرتكة، رد مدفوعات الخدمات الطبية ووسائل الدعم طويلة األجل للوالية" عىل الرابط

-14=dshs.wa.gov/office-of-the-secretary/forms?field_number_value
3B=Apply%3Btitle=&amp%amp&454 أو االسرتداد من الرتكة مقابل الخدمات 
www.washingtonlawhelp.org/resource/ الطبية التي سددتها الوالية عىل الرابط

estate-recovery-for-medical-services-paid-for?ref=EhazT. ميكنك أيًضا 
 43.20B 41.05 والفصلA الفصل )RCW(قراءة النسخة املعّدلة من قانون واشنطن 

وقانون واشنطن اإلداري )WAC( الفصل 182-527 .

 تسرتد والية واشنطن تكلفة الخدمات طويلة األجل املمولة من االتحاد الفيدرايل 
أو من الوالية، باستثناء:

)APS( خدمات حامية البالغني  •
)DDA( مدفوعات الضامن التكميلية املرصح بها من إدارة اإلعاقات التنموية  •

 يوجد العديد من الخدمات والربامج 
واملوارد املتاحة ملساعدتك عىل االستمرار 

يف العيش يف املنزل.

https://www.dshs.wa.gov/office-of-the-secretary/forms?field_number_value=14-454&amp%253Btitle=&amp%253B=Apply
https://www.dshs.wa.gov/office-of-the-secretary/forms?field_number_value=14-454&amp%253Btitle=&amp%253B=Apply
https://www.dshs.wa.gov/office-of-the-secretary/forms?field_number_value=14-454&amp%253Btitle=&amp%253B=Apply
https://www.dshs.wa.gov/office-of-the-secretary/forms?field_number_value=14-454&amp%253Btitle=&amp%253B=Apply
https://www.dshs.wa.gov/office-of-the-secretary/forms?field_number_value=14-454&amp%253Btitle=&amp%253B=Apply
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/estate-recovery-for-medical-services-paid-for?ref=EhazT
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/estate-recovery-for-medical-services-paid-for?ref=EhazT
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=43.20B
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=43.20B
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=41.05A
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=41.05A
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=182-527
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=182-527
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•  خدمات برنامج سالمة إعادة إدماج أصحاب السوابق الجنائية يف املجتمع
•  خدمات التطوع

•  املدفوعات املشرتكة واألقساط املتعلقة بربنامج Medicare تحت برنامج مدخرات 
Medicare الفيدرايل

 •  التكاليف الطبية التي تدفعها هيئة الرعاية الصحية إذا مل تحصل أيًضا عىل خدمات 
الرعاية ووسائل الدعم طويلة األجل

)MAC( للرعاية البديلة Medicaid خدمات  •
)TSOA( وسائل الدعم املصممة خصيًصا لخدمات كبار السن  •

 ينطبق االسرتداد من الرتكة فقط عىل األصول التي متتلكها أو لديك حصة فيها وقت الوفاة. لن 
 تبدأ الوالية يف مساعي االسرتداد: إال بعد وفاتك؛ برشط أال تكون لديك زوجة عىل قيد الحياة ؛ 

 أو إذا كان لديك طفل حي تحت سن 21 عاًما أو كفيف أو معاق. قد يتم تطبيق أحكام 
حاالت الشدائد لحامية ورثة معالني أو رشيك منزيل مسجل يف الوالية.

 قد يتم استثناء بعض األرايض اململوكة للهنود األمريكيني أو سكان أالسكا األصليني من 
االسرتداد من الرتكة.

توجد استثناءات مختلفة عىل مر السنني. سوف تطبق إدارة الخدمات االجتامعية والصحية 
)DSHS( قانون االسرتداد من الرتكة املعمول به يف تاريخ استالم املخصصات.

رهن املمتلكات
يجوز إلدارة الخدمات االجتامعية والصحية رهن أو رفع دعوى للحجز عىل أي ممتلكات لسداد 

تكاليف الرعاية الطويلة األجل والخدمات الطبية التي تلقيتها إذا:

•  كنت تعيش بشكل دائم يف دار لرعاية املسنني أو منشأة طبية أخرى.
•  املمتلكات جزء من تركتك وأنت متوىف.

 قبل تقديم طلب رهن املمتلكات العقارية كجزء من االسرتداد من الرتكة، ستقدم إدارة 
 الخدمات االجتامعية والصحية إخطاًرا وتوفر فرصة لعقد جلسة استامع إىل املمثل الشخيص 

لرتكتك أو أي مالك آخر معني بالعقار.

إذا كنت تعيش بشكل دائم يف دار لرعاية املسنني أو منشأة طبية أخرى وتتلقى خدمات ووسائل 
الدعم طويلة األجل لـ Apple Health، فقد تسرتد إدارة الخدمات االجتامعية والصحية التكاليف 
من ممتلكاتك أو بيع ممتلكاتك. إذا عدت إىل املنزل، يتم رفع الرهن. ال يفرض رهن عىل منزلك إذا:

•  كانت لديك زوجة؛ رشيك منزيل؛ أو يعيش طفل قارص أو كفيف أو معاق يف املنزل. 
•  كانت لديك لألشقاء حصة ملكية يف املنزل، ويعيشون حاليًا هناك، وكانوا يعيشون هناك 

ملدة عام عىل األقل قبل انتقالك إىل املنشأة مبارشةً.

للحصول عىل مزيد من املعلومات حول االسرتداد من الرتكة، استرش محاميًا لديه خربة يف قانون 
خدمات ووسائل الدعم طويلة األجل لـ Apple Health. ميكنك أيًضا االتصال بربنامج التثقيف 



)APPLE HEALTH )MEDICAID وخدمات ووسائل الدعم طويلة األجل للبالغني

11

القانوين املنسق للمشورة واإلحالة )CLEAR( مجانًا عىل الرقم 888-201-1014- 1.

برنامج CLEAR هو مرشوع تابع ملنظمة)Northwest Justice Project )NJP - وهي 
منظمة غري ربحية عىل مستوى الوالية تقدم خدمات قانونية مدنية مجانية للمقيمني محدودي 

الدخل يف والية واشنطن. لديهم موقع إلكرتوين عىل اإلنرتنت باللغات اإلنجليزية واإلسبانية والصينية 
.www.nwjustice.org والكورية والتغالوغية والفيتنامية والروسية والصومالية عىل الرابط

خيارات الخدمات املتاحة لألشخاص الذين يتلقون خدمات 
Apple Health ووسائل الدعم طويلة األجل لـ

يوجد العديد من الخدمات والربامج واملوارد املتاحة ملساعدتك عىل االستمرار يف العيش يف املنزل.

سوف يراجع موظف الخدمات االجتامعية، الذي يشار إليه أحيانًا مبدير الحالة معك خيارات 
الخدمات بعد خضوعك لتقييم CARE )انظر الصفحة 5(.

يرد يف الصفحات التالية ملخص لبعض خيارات الخدمات التي قد تناقشها. ستجد عند موظف 
 الخدمات االجتامعية املزيد من املعلومات واإلجابة عن أي أسئلة قد تراودك حول خيارات 

الخدمات التي قد تكون مؤهالً لها، وسيتحدث إليك حول ما تعتقد أنه سيناسبك بشكل أفضل.

الخدمات والربامج التي تساعدك عىل البقاء يف املنزل
 بإمكان الكثري من األشخاص االستمرار يف العيش يف املنزل إذا تلقوا املساعدة يف أشياء 

مثل إعداد وجبات الطعام أو العناية الشخصية أو النقل أو األعامل املنزلية.

يتوفر العديد من الخدمات والربامج واملوارد ملساعدتك يف هذه املجاالت.

 يف كثري من األحيان، يساعدك أفراد العائلة واألصدقاء بالفعل وسيستمرون يف القيام بذلك. 
 سيعمل موظف الخدمات االجتامعية معك ويضع خطة رعاية مللء الفجوات التي تتطلب 

املزيد من املساعدة.

)MAC( للرعاية البديلة Medicaid خدمات
إذا كنت تبلغ من العمر 55 عاًما أو أكرث، ومؤهالً من الجهة املالية للحصول عىل خدمات ووسائل 

الدعم طويلة األجل لـ Apple Health الطبية، أو لديك فرد من العائلة )أو صديق( مقدم 
رعاية غري مدفوع األجر يساعدك يف بعض مهام العناية الشخصية، وترغب يف العيش يف املنزل، فإن 

خدمات Medicaid للرعاية البديلة هي الخيار املناسب لك. خدمات Medicaid للرعاية البديلة 
هي إحدى خدمات ووسائل الدعم طويلة األجل لـ Apple Health تُقدم من خالل مرشوع 

Medicaid Transformation Demonstration waiver الذي سيساعد مقدم رعايتك 
غري مدفوع األجر يف الحصول عىل الخدمات ووسائل الدعم ملساعدته عىل النجاح يف دوره يف تقديم 
الرعاية. سوف تُقدم خدمات Medicaid للرعاية البديلة بدالً من خدمات ووسائل الدعم طويلة 

األجل لـ Apple Health األخرى املدرجة يف هذا الكتيب.

www.nwjustice.org
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ال تخضع الخدمات املقدمة تحت خدمات Medicaid للرعاية البديلة لالسرتداد من الرتكة 
ومسؤوليات العميل )الدفع املشرتك( كام هو مبني يف الصفحات 6-10 يف هذا الكتيب.

 توفر خدمات Medicaid للرعاية البديلة مجموعة واسعة من خيارات الخدمات 
ملقدمي الرعاية ضمن حدود الربنامج: 

•  معلومات حول تقديم الرعاية واملوارد املتوفرة يف مجتمعك والخدمات املتاحة واملزيد.
•  االستشارة القامئة عىل األدلة.

•  مجموعات الدعم واالستشارة.
•  املعدات الطبية املعمرة.

•  احتاملية توفر خيارات الرعاية املؤقتة أو األعامل املنزلية ودعم املهامت.
•  فرص التدريب.

للحصول عىل مزيد من املعلومات حول برنامج خدمات Medicaid للرعاية البديلة، اسأل 
 Community Living Connections اختصايص الخدمات االجتامعية، أو تواصل مع مكتب

www.dshs.wa.gov/ أو بادر بزيارة www.waclc.org/consite/index.php املحيل
.altsa/stakeholders/medicaid-transformation-demonstration

املساعدة يف العناية الشخصية
الحاجة إىل املساعدة يف العناية الشخصية تعني أنك بحاجة إىل املساعدة يف أنشطة مثل االستحامم، 

 Community First Choice أو ارتداء املالبس، أو استخدام املرحاض. تدفع برامج مثل
)CFC( أو )Medicaid Personal Care )MPC مقابل خدمات العناية الشخصية.

 ميكنك تعيني مقدم رعاية ملساعدتك يف العناية الشخصية إذا كنت تستويف رشوط األهلية. 
 اعتامًدا عىل دخلك، ستدفع إدارة الخدمات االجتامعية والصحية مقابل خدمات مقدمي الرعاية 

 هذه جزئيًا أو كليًا )انظر الصفحة 6 ملزيد من املعلومات(. تدفع إدارة الخدمات االجتامعية 

 يحق لك اختيار مقدم 

)مقدمي( رعايتك.

https://www.dshs.wa.gov/altsa/stakeholders/medicaid-transformation-demonstration
https://www.waclc.org/consite/index.php
https://www.dshs.wa.gov/altsa/stakeholders/medicaid-transformation-demonstration
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والصحية أيًضا تكاليف التدريب األسايس ملقدمي الرعاية ألي مقدم )مقدمي( رعاية مؤهل توظفه.

يحق لك اختيار مقدم )مقدمي( رعايتك. ميكنك العثور عىل مقدم رعاية بنفسك أو عن طريق شبكة 
الرعاية املبارشة للمستهلكني يف واشنطن )CDWA(، ويُسمى مقدم رعاية فرديًا )IP(، أو ميكنك 
العثور عىل واحد عن طريق وكالة رعاية منزلية، أو باستخدام االثنني مًعا. إذا كنت تريد أن يكون 
أحد أفراد األرسة هو مقدم رعايتك، فال ميكن تعيينه إال كمقدم رعاية فردي، أو كموظف يف وكالة 

رعاية منزلية عندما يكون العميل عضًوا مسجالً يف قبيلة هندية معرتف بها فيدراليًا أو يقيم يف منزل 
 .)RCW( 74.39A.326)1()b( أحد األعضاء املسجلني النسخة املعّدلة من قانون واشنطن

 يجب أن يستويف مقدمو الرعاية الفرديون معايري حكومية وفيدرالية معينة وستساعدك شبكة 
 الرعاية املبارشة للمستهلكني يف واشنطن يف تحديد ما إذا كان أحد أفراد عائلتك أو صديقك 

مؤهالً ليصبح مقدم رعاية فرديًا أم ال.

)IP( مقدم الرعاية الفردي

 مع مقدم الرعاية الفردي، تقرر من يأيت إىل منزلك ويقدم لك الرعاية الشخصية. ستحدد 
 جدول عمل مقدم الرعاية يف حدود أسبوع العمل الخاص به )عادًة 40 ساعة يف األسبوع( 

 وتحدد كيفية وتوقيت إنجاز املهام. تُحدد عدد الساعات التي قد تستخدمها لتوظيف مقدم 
.CARE رعاية من خالل تقييم

 تقوم بدور صاحب العمل املسؤول عن مقدم الرعاية الفردي. يعني هذا أنك تختار وتوظف 
 مقدم الرعاية وترشف عليه. قد ترغب أيًضا يف العثور عىل مقدم رعاية احتياطي عندما يأخذ 

مقدم رعايتك الفردي إجازة. للعثور عىل مقدم رعاية فردي ميكنك:

•  اخرت صديًقا أو فرًدا من العائلة )مع بعض االستثناءات(. 
•  استخدم شبكة الرعاية املبارشة للمستهلكني يف واشنطن )انظر الصفحة 14(.

•  استخدم Carina )انظر الصفحة 14(.
•  ابحث عن شخص ما يف محيط مجتمعك.

 ستجري شبكة الرعاية املبارشة للمستهلكني يف واشنطن تحريًا عن خلفية أي شخص تختاره 
عن طريق إدارة الخدمات االجتامعية والصحية.

وكاالت الرعاية املنزلية

 خيارك اآلخر هو اختيار وكالة رعاية منزلية مرخصة ومتعاقدة لتوفري موظف رعاية منزلية. تقوم 
إحدى وكاالت الرعاية املنزلية بالتوظيف، وإجراء تحريات الخلفية من خالل إدارة الخدمات 

 االجتامعية والصحية، وترشف عىل العاملني لديها، والتأكد من حصول موظفي الرعاية املنزلية 
 عىل التدريب الالزم. توفر لك وكالة الرعاية املنزلية موظف رعاية منزلية احتياطيًا يف حالة 

عدم توفر موظف الرعاية املنزلية املقرر لك.

 سيعمل مرشف وكالة الرعاية املنزلية معك للعثور عىل موظف رعاية منزلية يلبي احتياجاتك 
 عىل أفضل وجه. ولكن، سيكون تحكمك أقل عىل من يتم اختياره مقارنًة بتوظيف مقدم رعاية 

 فردي وقد يختلف موظف الرعاية املنزلية الذي يأيت إىل منزلك يف كل مرة. باستثناء حاالت قليلة، 

 يوجد العديد من خيارات الرعاية 

 املنزلية املتوفرة إذا كنت بحاجة 

إىل مساعدة يف الرعاية الصحية.

https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=74.39A.326
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=74.39A.326
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ال يُسمح لوكاالت الرعاية املنزلية بتوظيف أحد أفراد عائلتك لتقديم رعايتك.

دعم مقدم رعايتك من األرسة غري مدفوع األجر

يتوفر خيار آخر للخدمات وهو دعم مقدم الرعاية األسايس غري املدفوع األجر )مثل زوجتك 
أو أطفالك البالغني(. تتوفر خدمات Medicaid للرعاية البديلة )MAC( ووسائل الدعم 

املصممة خصيًصا لكبار السن )TSOA( بدالً من تلقي الرعاية الشخصية من خالل برنامجي 
 Medicaid Personal Care )MPC( أو Community First Choice )CFC(
إذا كان عمرك 55 عاًما أو أكرث. قد يكون مقدم رعايتك غري مدفوع األجر مؤهالً لتلقي التدريب 

 والتعليم، ومعدات/مستلزمات متخصصة، ووسائل دعم الحفاظ عىل الصحة، والرعاية املؤقتة. 
 ال ينطبق االسرتداد من الرتكة ومسؤوليات العميل عىل برامج خدمات Medicaid للرعاية 

 البديلة )MAC( ووسائل الدعم املصممة خصيًصا لكبار السن )TSOA(. ميكنك الحصول 
عىل مزيد من املعلومات حول هذه الربامج من مكتب الخدمات املنزلية واملجتمعية املحيل.

البحث عن مقدم خدمة فردي
 يعترب جميع مقدمو الخدمة الفرديني )IPs( يف والية واشنطن موظفني يف شبكة رعاية 

 املستهلك املبارشة يف واشنطن )CDWA(. إذا كنت بحاجة إىل مساعدة يف البحث عن 
 مقدم خدمة فردي أو لديك أي أسئلة، فرُيجى االتصال بشبكة رعاية املستهلك املبارشة 

 يف واشنطن )CDWA( عىل الرقم 9899-214-866- 1 أو بادر بزيارة املوقع 
www.consumerdirectwa.com اإللكرتوين عىل الرابط

 يوجد نظام للمواءمة عىل اإلنرتنت مجاين يُسمى Carina وهو أداة مصممة ملساعدة 
 متلقي الرعاية ومقدمي الرعاية الفردية يف العثور عىل بعضهم بعًضا عرب اإلنرتنت. لزيارة املوقع، 

 انتقل إىل الرابط https://carina.org/HomeCare-Options. إذا واجهتك أي 
 صعوبة، ميكنك االتصال بنظام Carina عىل الرقم 0605-796-855-1. ميكن أن تساعدك 

 شبكة الرعاية املبارشة للمستهلكني يف واشنطن )CDWA( أيًضا عىل نرش "وظيفة" عىل 
Carina إلعالم مقدمي الرعاية الفردية املحتملني مبا تحتاج إليه.

املساعدة يف احتياجات الرعاية الصحية
يف املايض، كان الكثري ينتقلون إىل دار لرعاية املسنني إذا كانت هناك حاجة إىل تلقي رعاية من 
 اختصايص رعاية صحية مرخص مثل ممرضة مسجلة. واليوم، يوجد العديد من خيارات الرعاية 

املنزلية التي قد تتوفر إذا كنت بحاجة إىل مساعدة يف مهام الرعاية الصحية.

الرعاية الذاتية املوجهة 

 إذا كنت تعيش يف منزلك، فيمكنك توجيه مقدم الرعاية الفردي واإلرشاف عليه ملساعدتك 
 يف مهام الرعاية الصحية التي ال ميكنك القيام بها بسبب إعاقتك. قد يشمل ذلك أشياء 

 ال يستطيع مقدم الرعاية الفردي عادة القيام بها، مبا يف ذلك إعطاء األدوية وبرامج 
التربز وقسطرة املثانة والعناية بالجروح.

اإلنابة عن التمريض

 يف هذا الربنامج، تُجري ممرضة مسجلة )RN( تقيياًم باحتياجات رعايتك الصحية، وتدرب 
 وترشف عىل مساعد متريض أو مساعد رعاية منزلية معتمد لتقديم مهام الرعاية الصحية 

 التي ال ميكنك القيام بها بنفسك. توجد قواعد بشأن أنواع الرعاية التي ميكن تفويضها 
أو ال ميكن تفويضها.

https://www.consumerdirectwa.com
https://carina.org/HomeCare-Options
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 يجب أن يتلقى مساعد التمريض أو مساعد الرعاية املنزلية املعتمد التدريب واملوافقة 
 عليه من قبل املمرضة املنتدبة قبل القيام بأي مهام مفوضة. اإلنابة عن التمريض متاح 

يف منزلك أو يف مرفق رعاية سكني.

وكاالت الصحة املنزلية 

 تقدم وكالة الصحة املنزلية الرعاية التمريضية الخبرية أو مساعد الصحة املنزلية. سيحيلك 
طبيبك املعالج إىل وكالة الصحة املنزلية.

رعاية املحترضين

 تضم رعاية املحترضين فريًقا من االختصاصني واملتطوعني الذين يقدمون الرعاية الطبية 
 والنفسية والروحية لألشخاص الذين اقرتبوا من نهاية حياتهم وأرسهم. غالبًا تُقدم رعاية 
 املحترضين يف املنزل ولكنها متوفرة أيًضا يف أماكن رعاية أخرى، مبا يف ذلك املستشفى. 

سيحيلك طبيبك املعالج إىل رعاية املحترضين.

)Health Home( برنامج بيت الصحة

 يشجع برنامج Health Home عىل تخطيط اإلجراءات الصحية التي تركز عىل الشخص 
 لتمكني العمالء من تحمل مسؤولية رعايتهم الصحية. يتحقق ذلك عن طريق تنسيق 

أفضل بني العميل وجميع مقدمي الرعاية الصحية.

 خدمات Health Home هي مجموعة من مزايا Medicaid االختيارية املتاحة 
 لبعض العمالء املؤهلني. املشاركة طوعية، دون أي تكلفة للعمالء، وال تغري أو تكرر الخدمات 

 التي تُقدم حاليًا. يتدخل منسق الرعاية )CC( عند الحاجة إىل خدمة ومل تُقدم بالفعل، 
لسد الفجوات يف الرعاية. ُصمم برنامج Health Home من أجل:

•  ضامن التنسيق بني األنظمة وانتقال الرعاية.
•  زيادة الثقة ومهارات اإلدارة الذاتية لألهداف الصحية. و

•  إنشاء نقطة اتصال واحدة مسؤولة عن الوصل بني جميع أنظمة الرعاية.

خدمات أخرى ميكنها املساعدة
فيام ييل خدمات إضافية قد تكون متاحة بناًء عىل احتياجاتك.

الخدمات النهارية للبالغني 

الخدمات النهارية للبالغني هي برامج تقدم خدمات يف بيئة جامعية خارج املنزل. تشمل برامج 
الرعاية النهارية للبالغني املساعدة يف الرعاية الشخصية، واألنشطة االجتامعية والعالجية، والتعليم، 

واملتابعة الصحية الروتينية، وتقديم وجبات خفيفة ووجبات مغذية، وتنسيق النقل، واإلسعافات 
األولية، والرعاية الطارئة.
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 تقدم الربامج الصحية النهارية للبالغني كل هذه الخدمات باإلضافة إىل عالجات التمريض 
وإعادة التأهيل.

التكنولوجيا املساعدة 

أجهزة التكيف أو املعدات املساعدة التي تزيد من استقالليتك أو تحل محل املساعدة البرشية، 
وتحديًدا يف مهام العناية الشخصية أو املنزلية أو الصحية.

التعديالت يف البيئة املحيطة 

 ميكن إضافة تعديالت، مثل املمرات املنحدرة، أو قضيب اإلمساك يف الحامم، أو بالقرب من 
 املرحاض، أو توسيع املداخل لعبور كريس متحرك، إىل منزلك ملساعدتك عىل التكيف مع 

احتياجاتك املتغرية بأمان.

اإلسكان الداعم 

 بالنسبة لألفراد املؤهلني الذين ال مأوى لهم أو يعيشون يف مرافق أو يواجهون صعوبة 
 يف الحفاظ عىل سكن مستقر، يوفر اإلسكان الداعم خدمات تركز عىل الشخص للمساعدة 

 يف الحصول عىل السكن والحفاظ عليه. ويشمل هذا الدعم املساعدة عىل البحث عن 
وتأمني/إنشاء سكن مستقل واملساعدة املستمرة يف الحفاظ عىل اإليجار.

التوظيف املدعوم 

 تساعد خدمات التوظيف املدعومة األفراد يف إيجاد فرص عمل تنافسية والحفاظ عليها 
 يف مجتمعهم. تشمل الخدمات املساعدة يف تحديد الوظائف املحتملة وأصحاب العمل، 

وتقديم املشورة بشأن املزايا، والدعم أثناء عملية التوظيف والتدريب الوظيفي.

توصيل وجبات منزلية 

يتم توصيل وجبة مغذية يوميًا إىل منزلك.

تدريب فردي

 يتوفر التدريب إذا كنت أنت أو مقدم )مقدمي( رعايتك بحاجة إىل مزيد من 
 املعلومات/املهارات لتنفيذ خطة رعايتك بشكل فعال أو مساعدتك يف التحكم 

يف السلوكيات.

املعدات واملستلزمات الطبية املتخصصة

 املعدات واملستلزمات الطبية الالزمة لك للعيش بشكل مستقل، والتي ال يغطيها 
برنامج Medicaid أو Medicare أو أي تأمني آخر.

 )PERS( نظام االستجابة الشخصية يف حاالت الطوارئ

 نوفر لك جهازًا إلكرتونيًا يتيح لك الحصول عىل املساعدة يف حاالت الطوارئ. يوصل الجهاز 
 بهاتفك أو ميكنك أيًضا ارتداء زر "نجدة" محمول. عند تشغيله، سيتصل املوظفون يف مركز 

االستجابة برقم 911 و/أو يتخذون أي إجراء تم إعداده مسبًقا.
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املواصالت 

نوفر وسائل نقل محدودة ملساعدتك يف الوصول إىل الخدمات واألنشطة املطلوبة.

التدريب عىل اكتساب املهارات 

تدريب يُقدم لك لتصبح أكرث استقاللية يف رعايتك الشخصية.

التدريب عىل إدارة مقدمي الرعاية 

 موارد ملساعدتك عىل تعلم كيفية توظيف مقدمي رعايتك الشخصية وفصلهم 
عن العمل والتعامل معهم.
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برامج إضافية
تقترص الربامج التالية عىل مناطق جغرافية معينة يف جميع أنحاء الوالية. تحدث مع اختصايص 

الخدمات االجتامعية املختص بك ملعرفة املزيد عن هذه الربامج.

خدمات برنامج New Freedom املوجهة للمستهلكني

 يقدم لك برنامج New Freedom الفرصة لزيادة مسؤوليتك، وفرص االختيار، والتحكم 
يف خدماتك، ودعمك. ويُعد خياًرا موجًها من املشاركني. مع برنامج New Freedom، تتلقى 

ميزانية شهرية لرشاء الخدمات والعنارص ملساعدتك عىل العيش بشكل مستقل بقدر اإلمكان.

 يتعاون معك استشاري مطلع عىل خيارات الخدمة املحلية لرشاء الخدمات التي تريدها. 
تدفع خدمة اإلدارة املالية ملقدمي خدماتك وتساعدك عىل مراقبة ميزانيتك.

 برنامج New Freedom متاح حاليًا يف مقاطعتي كينج وبريس لألشخاص الذين 
يعيشون يف املنزل.

 )PACE( برنامج الرعاية الشاملة لكبار السن

 يوفر برنامج الرعاية الشاملة لكبار السن نهًجا متكامالً ومتعدد التخصصات وفريًقا للرعاية 
الصحية والخدمات االجتامعية للبالغني 55 عاًما فأكرث يف مركز برنامج الرعاية الشاملة لكبار السن 

 املحيل. ُصمم مركز برنامج الرعاية الشاملة لكبار السن خصيًصا لتلبية احتياجاتك الفردية، ويُعد 
نقطة الوصل املحورية للتنسيق وتقديم معظم الخدمات.

 يتوفر برنامج الرعاية الشاملة لكبار السن حاليًا يف رموز بريدية محددة يف مقاطعات 
 كينج، وسبوكان، وبريس، وسنوهوميش. ملعرفة املزيد حول برنامج الرعاية الشاملة لكبار 

 السن، اتصل بـ Providence ElderPlace )مقاطعات كينج، وسبوكان، وسنوهوميش( 
 عىل الرقم 5325-320-206 ، والخدمات الصحية املجتمعية الدولية )مقاطعة كينج فقط( 

 عىل الرقم 7100-462- 206، ورشكاء PNW PACE )مقاطعتي كينج وبريس( عىل 
الرقم 459-7270- 253.

املرفق السكني وخيارات الرعاية
يوجد العديد من الخيارات حيث ميكنك العيش والحصول عىل الرعاية إذا اخرتت ذلك. معظم الناس 

معتادون عىل دور رعاية املسنني. ولكنهم ال يعرفون خيارات الرعاية واملعيشة األخرى.

غالبًا ما يستخدم مصطلح مرفق دعم املعيشة لوصف أي مرفق رعاية للمعيشة يوفر السكن 
والخدمات األساسية ويتحمل املسؤولية العامة عن سالمة ورفاهية السكان.

فيام ييل بعض املعلومات املفيدة حول خيارات مرافق الرعاية السكنية لألشخاص الذين يتلقون 
خدمات ووسائل الدعم طويلة األجل لـ Apple Health. يجب أن يكون املرفق مرخًصا من والية 

واشنطن ويقبل مدفوعات خدمات ووسائل الدعم طويلة األجل لـ Apple Health للسكان.

يوجد العديد من الخيارات حيث ميكنك 

العيش والحصول عىل الرعاية إذا مل يعد 

مبقدورك البقاء يف املنزل.
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دور الرعاية األرسية للبالغني ومرافق الدعم املعييش
 دور الرعاية األرسية للبالغني )AFH( ُمرخص لها توفري خدمات اإلسكان والرعاية ملا يصل 

إىل مثانية أشخاص يف املنزل. توفر دور الرعاية األرسية للبالغني غرفًا خاصة ومشرتكة مع مساحة 
ملشاركة حياة مجتمعية. ميكن أن يدير دور الرعاية األرسية للبالغني أرسة لديها أطفال، أو شخص 

 أعزب، أو زوجان، أو أصدقاء، أو رشكاء عمل. يجوز لدور الرعاية األرسية للبالغني أيًضا تعيني 
 موظفني آخرين. تسمح بعض دور الرعاية األرسية للبالغني بالحيوانات األليفة. يف بعض الدور، 

قد يدور الحديث بلغات متعددة.

 مرافق الدعم املعييش )ALF( ُمرخصة لتوفري السكن والرعاية لسبعة أشخاص أو أكرث يف 
منزل أو مرفق. ترتاوح خيارات السكن بني غرف مشرتكة ووحدتك التي تشبه شقتك، مع توفر 

مساحات املعيشة املشرتكة. تختلف مرافق الدعم املعييش من حيث الحجم وامللكية من منشأة 
مكونة من 7 أرسّة تديرها عائلة إىل منشأة بسعة 150 رسيرًا تديرها رشكة محلية كبرية.

 توفر جميع دور الرعاية األرسية للبالغني ومرافق الدعم املعييش السكن والوجبات 
 )غرفة ووجبات(، ومستويات مختلفة من املساعدة يف العناية الشخصية، وتتحمل املسؤولية 

العامة عن سالمتك ورعايتك. تختلف الخدمات اإلضافية املقدمة لكل دور وقد تشمل:

•  رعاية متريضية متقطعة )ممرضة متوفرة بدوام جزيئ(. 
•  املساعدة يف إعطاء األدوية أو إعطائها. 

 •  الرعاية املتخصصة لألشخاص الذين يعانون من إعاقات يف التطور، أو الخرف، 
أو املرض العقيل.

 ستتوفر لدى موظف الخدمات االجتامعية املختص بك قامئة ومعرفة بالدور املتوفرة يف 
 منطقتك املحلية. ميكن أيًضا العثور عىل قامئة بجميع خيارات اإلسكان املرخصة عىل اإلنرتنت عىل 

.www.dshs.wa.gov/altsa/long-term-care-services-information

 )DSHS 22-707( اختيار الرعاية يف دور الرعاية األرسية للبالغني ومرافق الدعم املعييش 
 هو كتيب مجاين تقدمه إدارة الخدمات االجتامعية والصحية يتحدث عن كيفية العثور عىل 

 محل اإلقامة املناسب لك واختياره. يتضمن الكتيب قامئة مراجعة باألشياء التي يجب السؤال عنها 
 والبحث عنها وميكن أن تساعدك يف اتخاذ قرارك. بادر بقراءتها من عىل اإلنرتنت عىل الرابط

www.dshs.wa.gov/SESA/publications-library، بكتابة 707-22  يف أداة البحث.

مرافق الرعاية التمريضية
 توفر مرافق الرعاية التمريضية رعاية متريضية خاضعة لإلرشاف عىل مدار 24 ساعة، ورعاية 

 شخصية، وعالج، وإدارة تغذية، وأنشطة منظمة، وخدمات اجتامعية، وخدمات الغرف، 
والوجبات، وغسيل املالبس.

 إذا كنت ستدخل أنت أو أحد أفراد أرستك إىل مرفق رعاية متريضية، فقد يفيدك مقارنة العديد 
 من مرافق الرعاية التمريضية املختلفة قبل القبول. ميكنك مقارنة دور رعاية املسنني املعتمدة 

http://www.dshs.wa.gov/altsa/long-term-care-services-information
http://www.dshs.wa.gov/SESA/publications-library
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 من Medicare و Medicaid عىل
 .www.medicare.gov/nursinghomecompare/search.html 

 تستند التقييامت إىل عمليات التفتيش الصحية ومقاييس الجودة وتقييامت 
طاقم العمل.

 مل يعد دخول دار رعاية املسنني يعني إقامة األشخاص فيها إىل األبد. يذهب األشخاص أيًضا 
 إىل دار رعاية املسنني إلعادة التأهيل أو للحصول عىل رعاية متريضية مكثفة قصرية األجل. 

 غالبًا ما يتحسن الناس أو يقررون العودة إىل بيوتهم والحصول عىل الخدمات هناك، 
أو االنتقال إىل دار أخرى أو بيئة مجتمعية أخرى.

العودة إىل املنزل بعد اإلقامة يف مرفق رعاية متريضية أو املستشفى 

 إذا كنت تعيش حاليًا يف مرفق رعاية متريضية أو تقيم يف املستشفى، فقد يتوفر العديد 
من الخدمات ووسائل الدعم املتاحة ملساعدتك يف العودة إىل املنزل أو الختيار خيارات اإلسكان 

 األخرى حيث ميكنك الحصول عىل الرعاية التي تحتاج إليها. سيساعدك مدير الحالة يف مرفق 
 الرعاية التمريضية من مكتب الخدمات املنزلية واملجتمعية املحيل التابع له يف التنسيق مع 

 موظفي الخدمات االجتامعية يف مرفق الرعاية التمريضية عىل مراجعة خيارات الرعاية 
واإلسكان الخاصة بك والعمل عىل وضع خطة الخروج. 

باإلضافة إىل ذلك، بإمكان مدير الحالة املختص بك يف مرفق الرعاية التمريضية املساعدة يف تحديد 
خدمات االنتقال التي قد تكون متاحة لك. قد تتضمن األمثلة عىل هذه الخدمات املساعدة ما ييل:

•  استكشاف خيارات السكن الخاصة بك والعثور عىل مكان للعيش فيه. 
•  وضع خطة فردية للخروج والرعاية. 

 •  سداد تكليف بعض نفقات منزلك أثناء وجودك يف مرفق الرعاية التمريضية 
)ملدة تصل إىل ستة أشهر(. 

•  دفع مبلغ التأمني أو تشغيل املرافق. 
 •  إضافة تعديالت عىل منزلك عند اللزوم ليصبح أكرث أمانًا، مثل إضافة ممر منحدر 

أو قضبان لإلمساك يف الحامم. 

•  االستقرار مرة أخرى يف املجتمع.

اتصل مبدير حالة مرفق الرعاية التمريضية أو مكتب الخدمات املنزلية واملجتمعية املحيل للحصول 
عىل مزيد من املعلومات )راجع الصفحة 24 من هذا الكتيب للحصول عىل أرقام الهواتف(.

نوفر لك الخيارات...
 Medicaid مينحك هذا الكتيب معلومات حول التقدم بطلب للحصول عىل خدمات برنامج

والخيارات املتاحة لتلقي الرعاية إذا كنت مؤهالً للحصول عليها.

 يوجد العديد من األشخاص، والخيارات، واملوارد املتاحة ملساعدتك عىل الحفاظ عىل 
استقالليتك بقدر اإلمكان.

املشاركة يف الخدمات املنزلية واملجتمعية تطوعية. يحق لك رفض الخدمات أو إيقافها يف أي وقت.
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 مع تلقي الدعم، قد ال تحتاج إىل البقاء 

يف مرفق رعاية متريضية.

http://www.medicare.gov/nursinghomecompare/search.html
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 مبجرد أن تبدأ يف تلقي الخدمات، اتصل دامئًا باختصايص الخدمات االجتامعية إذا كانت لديك 
أسئلة أو إذا تغريت احتياجات رعايتك.

مع تلقي الدعم، قد ال تحتاج إىل البقاء يف مرفق رعاية متريضية.

)CLC( Community Living Connections شبكة
شبكة CLC هي شبكة من املنظامت والربامج املوثوق بها واملمولة حكوميًا، ولها العديد من 

 Community التسميات، مثل موارد الشيخوخة واإلعاقة، أو معلومات كبار السن ومساعدتهم، أو
 .)AAA( معظمها جزء من وكالة املنطقة املحلية لشؤون الشيخوخة .Living Connections

سيساعدك املوظفون يف التعرف عىل األمور التالية والنظر فيها:

•  ما نوع الخدمات طويلة األجل والدعم األنسب لتفضيالتك وظروفك؟
•  ما الطرق املختلفة للدفع مقابل تلك الخدمات؟

•  ما هو املتاح يف منطقتك؟

إذا مل تكن متأكًدا من أن خدمات ووسائل الدعم طويلة األجل لـ Apple Health تناسبك، 
فيمكنك التحدث مع شخص ما يف شبكة Community Living Connections املحلية 

حول بدائل Apple Health/Medicare والخيارات األخرى املتاحة يف منطقتك. سيجري موظف 
شبكة Community Living Connections معك محادثة تركز عىل الشخص ملساعدتك 

عىل تحديد ما هو مهم بالنسبة لك بشكل أفضل، وما هو مهم لرفاهيتك، وما هي الخدمات والدعم 
طويل األجل الذي قد يساعدك عىل تحقيق أهدافك مع الحفاظ عىل االختيار والتحكم يف حياتك.

 بإمكان موظفي شبكة Community Living Connections تقديم املساعدة للوصول 
 Older Americanو ،Medicaid إىل الربامج والخدمات املطلوبة، مبا يف ذلك تلك املمولة من

Act، وVeterans Health Administration، وغريها من الوكاالت الفيدرالية واملحلية 
والتابعة للوالية، باإلضافة إىل كيفية الدفع عىل حسابك بحكمة مقابل ما قد تحتاج إليه.

بادر بزيارة املوقع اإللكرتوين لشبكة Community Living Connections يف واشنطن 
عىل الرابط www.waclc.org. ستجد العديد من املوارد املفيدة املتاحة هناك أو ميكنك النقر 

عىل "Connect" )اتصل بنا(، ثم النقر عىل مقاطعتك للحصول عىل معلومات االتصال. أو ميكنك 
 االتصال بالرقم 0252-567-855- 1 للتحدث إىل شخص ما حول الخدمات واملوارد املتوفرة 

يف املكان الذي تعيش فيه.

)TSOA( وسائل الدعم املصممة خصيًصا لخدمات كبار السن
وسائل الدعم املصممة خصيًصا لخدمات كبار السن )TSOA( هي إحدى خدمات ووسائل الدعم 

 Medicaid Transformation املقدمة من خالل مرشوع Apple Health طويلة األجل لـ
Demonstration waiver. ويدعم مقدمي الرعاية من أفراد األرسة غري مدفوعي األجر 

الذين يقدمون الرعاية لشخص يبلغ من العمر 55 عاًما أو أكرب. ميكن أن يقدم أيًضا دعاًم محدوًدا 
لألشخاص الذين ليس لديهم مقدم رعاية غري مدفوع األجر. يجب أن يكون الشخص الذي سيتلقى 

 الرعاية )متلقي الرعاية( بحاجة إىل بعض املساعدة يف أنشطة الحياة اليومية عىل النحو الذي 
تحدد يف تقييم/فحص موجز.

http://www.waclc.org
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 وسائل الدعم املصممة خصيًصا لخدمات كبار السن مخصصة ملتلقي الرعاية الذين لديهم موارد 
 ،Apple Health مالية أعىل من املسموح به عادًة يف خدمات ووسائل الدعم طويلة األجل لـ

والتي تُقدر بنحو 53000 $ دوالر للشخص العازب وضعف ذلك للشخص املتزوج.

ال تخضع الخدمات املقدمة تحت وسائل الدعم املصممة خصيًصا لخدمات كبار السن لالسرتداد من 
الرتكة ومسؤوليات العميل )الدفع املشرتك( كام هو مبني يف الصفحات 6-10 يف هذا الكتيب.

 وسائل الدعم املصممة خصيًصا لخدمات كبار السن لألفراد الذين لديهم مقدم رعاية 
غري مدفوع األجر

توفر وسائل الدعم املصممة خصيًصا لخدمات كبار السن مجموعة واسعة من خيارات الخدمة 
ملقدمي الرعاية ضمن حدود الربنامج: 

•  معلومات حول تقديم الرعاية واملوارد املتوفرة يف مجتمعك والخدمات املتاحة واملزيد.
•  االستشارة القامئة عىل األدلة.

•  مجموعات الدعم واالستشارة.
•  املعدات الطبية املعمرة.

•  احتاملية توفر خيارات الرعاية املؤقتة أو األعامل املنزلية ودعم املهامت.
•  فرص التدريب.

وسائل الدعم املصممة خصيًصا لخدمات كبار السن لألفراد بدون مقدم رعاية غري مدفوع األجر

تتضمن وسائل الدعم املصممة خصيًصا لخدمات كبار السن لألفراد بدون مقدم رعاية غري مدفوع 
األجر ما ييل:

•  الرعاية الشخصية
•  املعدات الطبية املعمرة.

.)PERS( نظام االستجابة الشخصية للطوارئ  •
•  فرص التدريب.

•  الربامج الصحية النهارية للبالغني.
•  معلومات حول املوارد يف مجتمعك والخدمات املتاحة واملزيد.

 تواصل مع مكتب Community Living Connections املحيل التابع له 
 عىل www.waclc.org، أو اتصل بالرقم املجاين 0252-567-855- 1 للتواصل مع 

 مكتب Community Living Connections املحيل التابع له أو بادر بزيارة 
www.dshs.wa.gov/altsa/stakeholders/medicaid-transformation-

demonstration للحصول عىل مزيد من املعلومات حول هذا الربنامج.

موارد إضافية ملقدمي الرعاية غري مدفوعي األجر
يوجد العديد من املوارد للمساعدة يف دعم األرسة واألصدقاء يف تقديم رعاية غري مدفوعة األجر.

)FCSP( برنامج دعم مقدمي الرعاية من أفراد األرسة

 يساعد برنامج دعم مقدمي الرعاية من أفراد األرسة عىل دعم مقدمي الرعاية غري مدفوعي 
 األجر للبالغني الذين يبلغون من العمر 18 عاًما أو أكرب غري املؤهلني أو غري مهتمني بخدمات 

 ووسائل الدعم طويلة األجل لـ Apple Health. ال يتعني عليك التقدم للحصول عىل 

http://www.waclc.org
https://www.dshs.wa.gov/altsa/stakeholders/medicaid-transformation-demonstration
https://www.dshs.wa.gov/altsa/stakeholders/medicaid-transformation-demonstration
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 خدمات ووسائل الدعم طويلة األجل لـ Apple Health أو تلقيها لالستفادة من هذه 
املوارد. بإمكان طاقم العمل مساعدتك يف: 

•  البحث عن املوارد/الخدمات املحلية.
•  البحث عن مجموعات دعم مقدمي الرعاية واملشورة.

 •  التدرب عىل موضوعات محددة تتعلق بتقديم الرعاية أو مستلزمات/معدات 
مقدمي الرعاية.

 •  التعرف عىل ما إذا كانت هناك خيارات للرعاية املؤقتة إذا كنت مقدم رعاية غري 
مدفوع األجر وتحتاج إىل اسرتاحة.

تبادل الحديث بشأن مشكالت معينة تواجهك وتقديم معلومات عملية واقرتاحات   • 
لتقديم الرعاية.

 www.waclc.org املحيل عىل Community Living Connections تواصل مع مكتب
أو اتصل بالرقم املجاين 0252-567-855- 1. ملزيد من املعلومات حول هذا الربنامج، بادر بزيارة 

www.dshs.wa.gov/altsa/home-and-community-services/caregiver-
resources. قد يتم تطبيق رشوط أهلية معينة وقد تختلف الخدمات من مجتمع إىل آخر.

 كتيب مقدمي الرعاية من أفراد األرسة )DSHS 22-277( هو كتيب مجاين ميكن أن 
يساعدك يف معرفة املزيد حول جميع جوانب تقديم الرعاية. انظر أدناه لطلب املعلومات أو اطلع 

www.dshs.wa.gov/sites/default/files/publications/عليها عرب اإلنرتنت عىل
.pdf.277-22/documents

معلومات إضافية
طلب املنشورات

 )DSHS( ميكنك طلب هذا الكتيب ومنشورات إدارة الخدمات االجتامعية والصحية 
األخرى من خالل إدارة خدمات املؤسسات بوالية واشنطن )DES( – الطباعة والتصوير 

https://prtonline.myprintdesk.net/ :انتقل إىل موقع الويب الخاص بهم عىل
6xni2of2cF1OAY5jHVvlUrUsqozrCjF3xgL/?DSF/storefront.aspx

.DdBBf+Sre9e470j4aMR+LcLIWmKS

ميكنك أيًضا تقديم طلبات الحصول عىل املنشورات عن طريق:
printing@des.wa.gov :إرسال بريد إلكرتوين عىل

االتصال بالهاتف عىل:664-4343- 360 

تأكد من إدراج اسم املنشور، ورقم املنشور، واسم جهة االتصال، والعنوان الربيدي للشارع.

ميكن العثور عىل جميع املنشورات، مبا يف ذلك النسخ املرتجمة املدرجة يف هذا الكتيب واملزيد 
 www.dshs.wa.gov/office-of-the-secretary/formsوقراءتها عرب اإلنرتنت عىل الرابط

www.hca.wa.gov/apple-health-client-forms أو.

 ال متارس إدارة الخدمات االجتامعية والصحية )DSHS( التمييز يف الخدمة أو التعاقد مع األشخاص عىل أساس العرق 
 أو اللون أو األصل القومي أو الجنس أو التوجه الجنيس أو العمر أو الدين أو العقيدة أو الحالة االجتامعية أو اإلعاقة 

أو حالة املحاربني القدماء أو وجود أي إعاقة جسدية أو عقلية أو حسية.

https://www.dshs.wa.gov/altsa/home-and-community-services/caregiver-resources
https://www.dshs.wa.gov/altsa/home-and-community-services/caregiver-resources
https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/publications/documents/22-277.pdf
https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/publications/documents/22-277.pdf
https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/publications/documents/22-277.pdf
https://prtonline.myprintdesk.net/DSF/storefront.aspx?6xni2of2cF1OAY5jHVvlUrUsqozrCjF3xgL/DdBBf+Sre9e470j4aMR+LcLIWmKS
https://prtonline.myprintdesk.net/DSF/storefront.aspx?6xni2of2cF1OAY5jHVvlUrUsqozrCjF3xgL/DdBBf+Sre9e470j4aMR+LcLIWmKS
https://prtonline.myprintdesk.net/DSF/storefront.aspx?6xni2of2cF1OAY5jHVvlUrUsqozrCjF3xgL/DdBBf+Sre9e470j4aMR+LcLIWmKS
https://prtonline.myprintdesk.net/DSF/storefront.aspx?6xni2of2cF1OAY5jHVvlUrUsqozrCjF3xgL/DdBBf+Sre9e470j4aMR+LcLIWmKS
https://www.dshs.wa.gov/office-of-the-secretary/forms
https://www.hca.wa.gov/apple-health-client-forms
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أرقام الهواتف اإلقليمية للخدمات املنزلية واملجتمعية

 انظر الخريطة للعثور عىل املنطقة التي تعيش فيها. اتصل بالرقم 
املدرج ملنطقتك واسأل عن مكتب الخدمات املنزلية واملجتمعية املحيل األقرب إليك.

املنطقة 1

509 -568-3700 
1 -800-459-0421 

 هاتف نيص 509-329-3698 
مقاطعات آدامز، أسوتني، بينتون، شيالن، كولومبيا، 

دوغالس، فريي، فرانكلني، غارفيلد، جرانت، كيتيتاس، 

كليكيتات، لينكولن، أوكانوجان، بيند أورييل، سبوكان، 

ستيفنز، واال واال، ويتامن، وياكيام

املنطقة 3

253 -476-7200 
1 -800-442-5129 

 هاتف نيص 253-593-5471
مقاطعات كالميا، كالرك، كوليتز، غرايز هاربور، 

جيفرسون، كيتساب، لويس، ماسون، باسيفيك، 

بريس، سكامانيا، ثورستون، واهكياكوم

املنطقة 2

206 -341-7600 
1 -800-346-9257 

 هاتف نيص 800-833-6384- 1
 مقاطعات أيالند، كوين، سان خوان، 

سكاجيت، سنوهوميش، وواتكوم

واهكياكوم

ا�نطقة 2

ا�نطقة 3

ا�نطقة 1

باسيفيك

غرايز هاربور

جيفرسون

ك�ميا

ماسون

ثورستون

لويس

سكامانيا
كوليتز

ك�رك
كليكيتات

ياك�

كيتيتاس

ب س

كينج

شي�ن

سنوهوميش

سكاجيت

وواتكوم

أوكانوجان

ف ي

ستيفنز

بيند

أوري� 

سبوكان

لينكولن

آدامزويت�ن

جرانت

دوج�س

فرانكل�

وا� وا�

كو�بيا

غارفيلد

أسوت�

بينتون

كيتساب

سان خوان

أي�ند

 قد تحدث مامرسات إساءة معاملة البالغني الضعفاء )األشخاص الذين يحتاجون إىل املساعدة لرعاية أنفسهم( يف أي 
 وقت ويف أي مكان. تحقق إدارة الخدمات االجتامعية والصحية )DSHS( يف االنتهاكات املزعومة أو اإلهامل أو االستغالل 

أو التخيل عن البالغني الضعفاء.

جميعنا رشكاء ضد إساءة معاملة البالغني
)APS (خدمات حامية البالغني

Voice/TTY Accessible
1-800-737-7931

Washington State Department of Social and Health Services  )DSHS( اتصل بإدارة الخدمات االجتامعية والصحية 

عىل الرقم املجاين 866-363-4276- 1

 إذا كنت تشتبه يف إساءة معاملة شخص 
بالغ ضعيف أو إهامله أو استغالله:



)APPLE HEALTH )MEDICAID وخدمات ووسائل الدعم طويلة األجل للبالغني

مالحظات وأرقام هواتف
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