
2022-2021 
كُتّيب دليل العضو

شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة
707 W. Milwaukee St.

Detroit, MI 48202
313.344.9099

www.dwihn.org

(DWIHN) خدمة عمالء شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة
888.490.9698 الرقم املجاين: 

313.833.3232 رقم محيل: 
 :(TTY) 800.630.1044  الهاتف النيص

313.833.2217 أو 313.833.4280 فاكس: 
من االثنني إىل الجمعة 8:00 صباًحا - 4:30 مساًء

مركز آكسيس (Access Center) املركزي عىل مدار 24 ساعة
معلومات األزمات وخط مساعدة اإلحالة

800.241.4949 الرقم املجاين: 
313.224.7000 محيل: 

 :(TTY) 866.870.2599 الهاتف النيص

C.O.P.E.
(لقسم الطوارئ فقط)

844.296.2673

 مكتب حقوق املستلم
888.339.5595 الرقم املجاين: 

 :(TTY) 888.339.5588 الهاتف النيص

الخط الوطني املبارش ملنع االنتحار
     8255-273-800-1 

www.suicidepreventionlifeline.org
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 إىل كل من أعضائنا املشــرتكني األعزاء
نيابــًة عــن مجلــس اإلدارة واملوظفــني لدينــا، تقــدم شــبكة ديرتويــت وايــن الصحيــة املتكاملــة (DWIHN) الشــكر لك عــىل اختيارك 
تلقــي خدمــات الصحــة الســلوكية الخاصــة بــك مــن شــبكتنا. نحــن ملتزمــون بــأن نصبــح املقــدم املجتمعــي الرئيــيس لخدمــات 
الصحــة النفســية. هدفنــا هــو التأكــد مــن أن األشــخاص الذيــن نقــدم لهــم الخدمــة يتمتعــون "بالشــمول واالختيــار" عندمــا يتعلــق 

األمر بجميع خدماتك ودعمك. 

نحــن نقــدم الربامــج والدعــم والخدمــات ألكــرث مــن 75,000 مواطــن يف جميــع أنحــاء مقاطعــة وايــن. األشــخاص الذيــن يعانــون من 
مشــاكل الصحــة النفســية، اإلعاقــات الذهنيــة والتنمويــة، األطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات عاطفيــة خطــرية واألشــخاص 
الذيــن يعانــون مــن اضطــراب تعاطــي املــواد املخــدرة. نحــن ملتزمــون بتوفــري منهــج شــامل للرعايــة يف هــذه املجــاالت الخمســة: 
الســلويك، االقتصــادي، البــدين، وتلبيــة احتياجاتهــم االجتامعيــة والروحيــة. نحــن نقــوم بذلــك مــن خــالل التعــاون مــع شــبكة 
ــش  ــن العي ــن م ــى تتمك ــك حت ــة يف حيات ــاالت املختلف ــن املج ــد م ــاعدتك يف العدي ــا مس ــي ميكنه ــا والت ــة لدين ــي الخدم مقدم

والعمــل كمواطن منتج يف املجتمع الذي تختاره.

أنــا أتعهــد لــك بــأن نقــوم بإتخاذ جميع قرارات شــبكة ديرتويــت واين الصحيــة املتكاملة (DWIHN) لتصب يف مصلحتك. ســيقوم 
نظــام الرعايــة لدينــا بتوفــري ضامنــات ضــد وصمــة العــار؛ وكذلــك تعزيــز تقديــم الرعايــة بنزاهــة وكرامــة واحــرتام. نحــن أيًضــا 
فخــورون جــًدا بتقديــم الرعايــة التــي تســتند إىل األدلــة والتــي تعتمــد عــىل البيانــات والتــي تعــزز نتائــج اســتعادة عافيتــك والحفــاظ 

عىل جودة الخدمات األساســية املتجذرة يف تكامل الرعاية.

نحــن نريــد أن نتشــارك معــك يف رحلــة الرعايــة الصحيــة الخاصــة بــك. نحــن نتطلــع إىل ســامع مالحظاتــك، خرباتــك، مخاوفــك، 
ــا، بــل مبــدى رضاكــم. نحــن  ونجاحاتــك واألمــور التــي تشــعر بأنهــا مهمــة. إن نجاحنــا يف تقديــم الخدمــات ال يتحــدد مبــدى رضان
نشــجعك عــىل املشــاركة يف اســتطالعات الــرأي التــي قــد يتــم إجراؤهــا مــن وقــت آلخــر. نحــن ملتزمــون بالتميــز ونســعى جاهديــن 

لتقديــم الربامج والرعاية التي تفوق توقعاتك.

ــا للمســاعدة يف تحســني الرعايــة الصحيــة التــي تتلقاهــا. ميكنــك االتصــال مبكتبــي عــن  ــا عــىل كيفيــة العمــل مًع يرجــى إطالعن
 طريق االتصال بالرقم 313.833.2500

 مع التقدير،  

 

(Eric W. Doeh) إريــك دبليو دوه

  

الرئيس واملدير التنفيذي
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إىل كل من أعضائنا املشــرتكني األعزاء

 (DWIHN) أود أن أرحــب بــك يف شــبكة ديرتويــت وايــن الصحيــة املتكاملــة.  تقــدم شــبكة ديرتويــت وايــن الصحيــة املتكاملــة
مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات التــي تلبــي احتياجــات األشــخاص الذيــن نخدمهــم: األشــخاص املصابــون بأمــراض نفســية أو 
اضطرابــات تعاطــي املــواد املخــدرة أو اإلعاقــات الذهنيــة / التنمويــة أو األطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات عاطفيــة خطــرية. 
مبوجب عقد مع إدارة الصحة والخدمات اإلنسانية يف والية ميشيغان (MDHHS)، فإن شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة 
(DWIHN) مســؤولة عــن توفــري خدمــات الدعــم والصحــة الســلوكية العامــة لســكان مقاطعة واين. نحن نســعى جاهديــن للحصول 
عــىل أعــىل جــودة مــن الرعايــة مــن خــالل الرتكيــز عــىل املامرســات واملعايــري القامئــة عــىل األدلــة. يتــم تحقيــق ذلــك مــن خــالل 
شــبكتنا املكونــة مــن فــرق تقديــم خدمــات ماهــرة تعمــل عــن كثــب معــك يف تحقيــق أهدافــك الشــخصية. مــن خــالل دعمــك 
بكرامــة واحــرتام، نضمــن احــرتام احتياجاتــك الفرديــة. نتطلــع إىل الرشاكــة معــك يف مســاعدتنا عــىل تحقيــق هدفنــا املتمثــل يف 
التحســني املســتمر ملســتوى الرعايــة لدينــا. مــن خــالل مراجعــة أســئلتك واقرتاحاتــك ومخاوفــك التــي طرحتهــا، ميكننــا أن نتعلــم 

بشــكل أفضل كيف ميكن لخدماتنا أن تتجاوز توقعاتك.

ميكنــك االتصــال مبكتبي عن طريق االتصال بالرقم 313.833.2500 

 

مع التقدير، 

 

شــاما فهيم ، دكتور يف الطب
املدير الطبي/رئيس مســؤويل الخدمات الطبية
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أنجيلو جلني
الرئيس 

دورا براون
أمني الصندوق

الدكتورة سينثيا تاويغ
سكرتري

ميشيل جوادجوناثان يس كينلوش

كيفن مكنامرا برنارد باركرويليام فيليبس

دورويث بوريللني ف.كارتر، دكتور يف الطب.

 شــبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة 
هي منظمة شــبكة أمان توفر الوصول 

إىل مجموعــة كاملة من الخدمات 
املتكاملة التي تســهل عىل األفراد زيادة 

مســتواهم إىل الحد األقىص وخلق 
فرص لتحسني جودة الحياة.

كينيا روث
نائب الرئيس

مجلس اإلدارة
2021-2022

Kevin McNamara Bernard Parker 

Dora Brown
Treasurer 

Dorothy Burrell Lynne F. Carter, M.D. Michelle Jawad 

Kenya Ruth
 Vice-Chairperson 

Angelo Glenn
Chairperson 

Dr. Cynthia Taueg
Secretary 

Jonathan C. Kinloch 

The Detroit Wayne Integrated Health
Network is a safety net organization that

provides access to a full array of
integrated services that facilitates

individuals to maximize their level of
function and create opportunities for

quality of life. 

Board of Directors
2021-2022 

William Phillips
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DWIHN
Your Link to Holistic Healthcare
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هذا الكتاب يعود إىل…

________________________________اإلسم:

  ________________________________العنوان:

  ________________________________رقم الهاتف:

________________________________ إسم الشخص  لالتصال يف حاالت الطوارئ:   

________________________________ رقم الهاتف لالتصال يف حاالت الطوارئ:   

________________________________ مقدم الخدمة يل هو:   

______________________________________________________رقم هاتف مقدم الخدمة:  

أرقــام الهواتف الهامة الخاصة يب  
 __________________________________________________________________اإلسم:

_____________________________________________________________خطة التأمني الصحي:  

____________________________________________________رقم هاتف خطة التأمني الصحي:  

_______________________________________________رقم هاتف منسق الرعاية:  

____________________________________________________مزود الرعاية الصحية األولية:  

_______________رقم هاتف مزود الرعاية األولية:  

 
(DWIHN) خدمة عمالء شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة  

 

 
 

 

 (DWIHN) الوصول املركزي إىل شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة
عىل مدار 24 ساعة / معلومات عن األزمات وخط املساعدة لإلحالة

 

 
 

 
مكتب حقوق متلقي الخدمات  

 
 

 

707 W. Milwaukee St.
Detroit, MI 48202

محيل: 313.833.3232
الرقم املجاين: 888.490.9698

                                  :(TTY) الهاتف النيص
رقم الفاكس: 313.833.2217 أو 313.833.4280

800.630.1044

الرقم املجاين: 800.241.4949
                                 :(TTY) 866.870.2599الهاتف النيص

الرقم املجاين: 888.339.5595
                                :(TTY) 866.870.2599الهاتف النيص



 

 
 

من نحن  
  (PIHP) هي الخطة الصحية املحددة املدفوعة مســبًقا للمــرىض الداخليني (DWIHN) شــبكة ديرتويــت وايــن الصحيــة املتكاملة
يف مقاطعــة وايــن املتعاقــد عليها مع إدارة الصحة والخدمات اإلنســانية يف ميشــيغان (MDHHS) ومنظــامت الرعاية املتكاملة 

(ICOs) ، لتقديم الدعم والخدمات للمجموعات السكانية التالية:

متاشــيا مــع قانــون ميشــيغان، فــإن شــبكة ديرتويــت وايــن الصحيــة املتكاملــة (DWIHN) لديها رئيــس/ مدير تنفيذي مســؤول عن 
تنفيــذ جميــع وظائــف هيئــة الصحــة النفســية املجتمعيــة كــام هــو منصــوص عليــه يف قانــون ميشــيغان للصحــة النفســية 

وقانون الصحة العامة.

توفــر شــبكة ديرتويــت وايــن الصحيــة املتكاملــة (DWIHN) التمكــني لألشــخاص داخــل نظامنــا الصحــي الســلويك، حيــث نقــوم 
بتوفــري الخدمــة ألكــرث مــن ٧٥,٠٠٠ مواطــن يف مدينــة ديرتويــت ومقاطعــة وايــن. تقــوم شــبكة ديرتويــت وايــن الصحيــة املتكاملــة 
(DWIHN) بتقديــم وإدارة مجموعــة مــن الدعــم والخدمــات والرعايــة والعــالج التــي تحــرتم االختيــار الشــخيص وتعمــل عىل تحســني 
نوعيــة الحيــاة لألفــراد البالغــني املصابــني مبــرض نفــيس حــاد، األشــخاص ذوي اإلعاقــات الذهنيــة والتنمويــة، املصابــني 
بالتوحــد، األشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات بســبب تعاطــي املخــدرات، األطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات عاطفيــة 
خطــرية واألشــخاص الذيــن يعانــون مــن إضطرابــات متزامنــة وأرسهــم واملجتمــع. تعمــل شــبكة ديرتويــت وايــن الصحيــة 
املتكاملــة (DWIHN) عــىل مســاعدة األشــخاص الذيــن ليــس لديهــم تأمــني صحــي والذيــن لديهــم تأمــني صحــي ضمــن برنامــج 

.(Medicare) و امليديكري (Medicaid) امليديكيد

تــدرك شــبكة ديرتويــت وايــن الصحيــة املتكاملــة (DWIHN) أن األمــر يتطلــب قــدًرا هائــالً مــن الشــجاعة للبحــث وطلــب املســاعدة 
ــك  ــات ل ــة بالتحدي ــا مليئ ــتمرة وأحيانً ــة مس ــرض عملي ــن امل ــايف م ــة التع ــم أن رحل ــن نتفه ــك. نح ــك وروح ــك ملرونت ــي علي وتثن

وألفراد عائلتك وأصدقائك.

نعتقــد أن كل خطــوة نحــو التمتــع بالعافيــة تنطــوي عــىل نهــج مجتمعــي وأننــا مجــرد جــزء واحــد مــن هــذا اللغــز.  بينــام نقــوم 
بالتحــرك نحــو أن نصبــح مقــدم الرعايــة الشــامل الخــاص بــك، نريــد منــك أن تعلــم أننــا ســنكون متواجديــن هنــا إلرشــادك يف كل 

خطوة عىل الطريق.

يلتزم املتعاقدون من مقدمو شــبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة (DWIHN) وكذلك اإلدارة واملوظفون بتزويدك بأفضل 
عــالج ورعايــة مســموح بهــا مبوجــب خطــة املنافــع الخاصــة بــك.  مبجــرد تحديــد أهليتــك، فــإن شــبكة ديرتويــت وايــن الصحيــة 
املتكاملة (DWIHN) تكون ملزمة مبساعدتك يف تحقيق أهدافك الصحية من خالل خطة الخدمة الفردية (IPOS) والخطة التي ترتكز 
عــىل الشــخص (PCP). عــن طريــق اســتخدام "أدوات الرعايــة" هــذه، ميكننــا تحســني تعافيــك مــن املــرض. ســوف نتعامــل مــع 
الجميــع بإحــرتام وكرامــة، ولــن يغيــب عــن بالنــا أبــًدا أن وراء هــذه األرقــام هنــاك أنــاس حقيقيــون لديهــم احتياجــات حقيقيــة. نحــن 
ــا نكــون أفضــل. نحــن نعمــل عــىل إنشــاء بيئــة يتــم فيهــا االحتفــال باختالفاتنــا ونســاعد  ــا مًع ــا بوجودن ر التنــوع مــع العلــم أنن ــدِّ نُق

بعضنا يف جعلنا أقوى.

يرجــى أخــذ الوقــت الــكايف ملراجعــة محتــوى هــذا الكتيــب بأكملــه واســتخدامه للرجــوع إليــه يف املســتقبل.  ســتجد أنــه يحتــوي 
عىل معلومات حول شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة (DWIHN)، وكيفية الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية السلوكية 

املغطاة، وحقوقك كعضو.

 

o  (SED) األطفال واملراهقون املصابون باضطرابات عاطفية خطرية 
o (SMI) األشخاص البالغون املصابون مبرض نفيس حاد

 o (IDD) األشخاص ذوي اإلعاقات الذهنية والتنموية 
o  (SUD) األشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي املخدرات

 o  (COD) أولئك الذين يعانون من اضطرابات متزامنة
 o 

 
(ASD) األشخاص املصابون باضطرابات طيف التوحد
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 مهمة شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة (DWIHN) ورؤيتها وقيمها

 

 
 

 
 

 
 

نحــن مؤسســة شــبكة أمــان للرعايــة الصحيــة توفــر الوصــول إىل مجموعــة كاملــة مــن الخدمــات املتكاملــة 
التي تسهل لألشخاص زيادة مستوى وظائفهم وإنشاء فرص لتحسني جودة الحياة.

مالحظــة: إذا رأيــت شــيئًا ال يتوافــق مــع مهمتنــا ورؤيتنــا وقيمنــا، فاتصــل بالخــط الســاخن لالمتثــال الــذي يتمتــع بالرسيــة لشــبكة 
ديرتويت واين الصحية املتكاملة (DWIHN) عىل الرقم 313.833.3502 أو أرسل بريًدا إلكرتونًيا إىل

compliance@dwihn.org

ة: املُهمَّ

أن يتــم االعــرتاف بــك كقائــد وطنــي يعمــل عــىل تحســني الحالــة الصحيــة الســلوكية والبدنيــة ملــن نقــدم لهــم 
الخدمه، من خالل الرشاكات التي توفر برامج تعمل عىل تحسني الصحة والعافية الشاملة املتكاملة.

الرؤية:

نحن منظمة تدعو اىل الرتكيز عىل الشخص وكذلك الرتكيز عىل األرسة واملجتمع.

نحن مؤسسة مبتكرة تقوم عىل أساس النتائج والبيانات واألدلة.

نحن نحرتم كرامة وتنوع األشخاص ومقدمي الخدمات واملوظفني واملجتمعات.

نحن نقّدم خدمات شاملة وحساسة بالنسبة للثقافة كام أننا مختصون ذوو كفاءة.

نحن مسؤولون ماليًا وخاضعون للمساءلة بأعىل معايري النزاهة.

نحقق مهمتنا ورؤيتنا من خالل الرشاكات والتعاون.

القيم:

 الوصول اىل شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة )DWIHN( عىل مدار 24 ساعة / معلومات عن األزمات وخط املساعدة لإلحالة
  رقم الهاتف املجاين: TTY( • 800.241.4949( الهاتف النيص:   800.870.2599

خدمة العمالء: TTY( • 888.490.9698( الهاتف النيص: 800.630.1044
www.dwihn.org

7



 
 

املحتويات
..................................................................................................................الغرض من كتيب الدليل هذا

...............................................................................................

  

عدم التمييز وإمكانية الوصول إىل الخدمات

................................................................................................................حقوق األعضاء واملسؤوليات

.................................................................................. حقوق متلقي الخدمة املحمية بقانون الصحة النفسية

..........................................................................................يجب علينا حامية معلوماتك الصحية الشخصية

..................................................................................................................................... خدمة العمالء

......................................................................................كيفية الوصول إىل خدمات رعاية الصحة السلوكية

............................................................................................................................. الخدمات غري الطارئة

 

 

 

 

 

 

............................................... الوصول إىل الخدمات بعد ساعات الدوام الرسمي يف حاالت األزمات / الطوارئ

..............................................................................................................................مركز رعاية األزمات

...................................................................................... خدمات مكثفة لتحقيق االستقرار يف وقت األزمات

 

 

 

........................................................................................................................ الرعاية النفسية العاجلة

.......................................................................................................................خدمات ما بعد اإلستقرار

............................................................................................................................ خدمات خارج الشبكة

 

 

 

.............................................................................................................................. التخويل بالخدمات

.........................................................................................................................الدفع مقابل الخدمات

............................................................................................................................... مجموعة الخدمات

 

 

 

............................................................................................. اإلبالغ عن االحتيال والهدر وإساءة االستخدام

...................................................................................................................................مبادرة األطفال

.................................................................................................... (HSW)  برنامج اإلعفاء من دعم التأهيل

.........................................................................  (CWP)  برنامج خدمات اإلعفاء املنزلية واملجتمعية لألطفال

 

 

 

.....................................................................(SEDW) برنامج اإلعفاء للمصابني باالضطراب العاطفي الخطري

.............................................................................................منافع تأمني امليديكيد يف ميشيغان للتوحد

................................................................................................................ إدارة ملفات الحاالت املعقدة

 

 

 

.................................................................................................................................... تنسيق الرعاية

..............................................................................................................التخطيط املرتكز عىل الشخص

............................................................................................................................ دعم النظراء (الزمالء)

 

 

 

........................................................................................................... الرعاية عن سابق معرفة للصدمات

 

10 

13 

14 

16

..................................................................................................... 17الرسية ووصول األرسة إىل املعلومات

 

18 

19 

22 

23 

23 

25 

26 

27 

28 

30 

31 

31 

32 

42 

44 

45

45

 

46

 

49

 

50

 

51

 

51

 

54

 

56

 

  

............................................................................................................................... 52التنسيق املستقل 

 الوصول اىل شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة )DWIHN( عىل مدار 24 ساعة / معلومات عن األزمات وخط املساعدة لإلحالة
  رقم الهاتف املجاين: TTY( • 800.241.4949( الهاتف النيص:   800.870.2599

خدمة العمالء: TTY( • 888.490.9698( الهاتف النيص: 800.630.1044
www.dwihn.org

8



 

 
 

64

63

60

 

66 

67 

67 

69 

70 

71 

72 

73 

76 

77 

78 

79

80

81

82
83

 

(DWIHN) كيف تكون متصًال مع شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة.........................................................

....................................................................................................................

 

الرعاية الالزمة بشكل عاجل

(MI Health Link) محقق الشكاوى التابع لرابط ماي هيلث...........................................................................

............................................... (MI Health Link) كيفية إلغاء التسجيل أو االنسحاب من برنامج ماي هيلث لينك

............................................... (DWIHN) الخدمات غري املشمولة ضمن شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة

...........................................................................................خطط الرعاية الصحية الطبية يف مقاطعة واين

............................................................................................... (FQHCs) املراكز الصحية املؤهلة فيدرالًيا

......................................................................................................................(FSSP) برنامج دعم األرسة

...............................................................................................................................املوارد املجتمعية

.......................................................................... خدمات الصحة النفسية املجتمعية يف املقاطعات املجاورة

................................................... حملة شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة (DWIHN) ملكافحة وصمة العار

..........................................................................................................................................Glossary

.............................................................................................مجموعات أإلستشارة القانونية يف ميشيغان

.................................................................................................... مجموعات أإلستشارة القانونية املحلية

........................................................................................ أرقام الخط الساخن لخدمة العمالء التابعة للوالية

 

 ........................................................................................................

 

االستئناف/تسوية الخالفات املحلية

.......................................................................................................... جلسة االستامع العادلة الحكومية

........................................................................................................................................... الوساطة

............................................................................................... ماهو ماي هيلث لينك (MI Health Link)؟

 
................................................................................................................................. مراكز اإلستقبال

...........................................................................................................................................الشكاوى

59

59

 الوصول اىل شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة )DWIHN( عىل مدار 24 ساعة / معلومات عن األزمات وخط املساعدة لإلحالة
  رقم الهاتف املجاين: TTY( • 800.241.4949( الهاتف النيص:   800.870.2599

خدمة العمالء: TTY( • 888.490.9698( الهاتف النيص: 800.630.1044
www.dwihn.org

9



 الوصول اىل شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة )DWIHN( عىل مدار 24 ساعة / معلومات عن األزمات وخط املساعدة لإلحالة
  رقم الهاتف املجاين: TTY( • 800.241.4949( الهاتف النيص:   800.870.2599

خدمة العمالء: TTY( • 888.490.9698( الهاتف النيص: 800.630.1044
www.dwihn.org

10

 
 

الغــرض من كتيب الدليل هذا
تم كتابة كتيب الدليل هذا:

لنرش الكلمة أن مازال هناك أمًال لـ : •
o ؛(SED) األطفال واملراهقون املصابون باضطرابات عاطفية خطرية
o ؛(SMI) األشخاص البالغون املصابون مبرض نفيس حاد 
o ؛(IDD) األشخاص ذوي اإلعاقات الذهنية والتنموية
o ؛(SUD) األشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي املخدرات
o ؛(COD) أولئك الذين يعانون من اضطرابات متزامنة 
o األشخاص الذين يعانون من حاالت صحية نفسية خفيفة إىل معتدلة؛ و
o األشخاص الذين يعانون من إعاقات نفسية وتنموية خفيفة إىل متوسطة  

 ملساعدتك عىل فهم من نحن كرشيك للرعاية الصحية السلوكية. •
 لجعل األمر أسهل بالنسبة لك ملعرفة كيفية الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية السلوكية العامة. •
 ملساعدتك عىل اتخاذ الخيارات الجيدة بشأن الرعاية الصحية السلوكية الخاصة بك. •
إلخبارك عن املوارد التي تساعدك عىل العيش، التعلم، العمل، املشاركة بشكل كامل يف املجتمع. •  
 إلخبارك بحقوقك ومسؤولياتك عندما تحصل عىل خدمات الرعاية الصحية السلوكية و •

 •
 

 لتكون مرافًقا لكتيب دليل خطة الرعاية الصحية الخاص بك.

كجــزء مــن هدفنــا املتمثــل يف تقديــم خدمــة ممتــازة، يتوفــر هــذا الكتيــب بأحــرف كبــرية ألولئــك الذيــن يحتاجــون إىل املســاعدة أو  
ملــن يعانــون مــن إعاقــة برصيــة. ميكــن أن يتوفــر أيًضــا بلغــات وتنســيقات مختلفــة، مبــا يف ذلــك طريقــة برايــل. إذا كنــت بحاجــة 
ــواردة يف هــذا الكتيــب بشــكل أفضــل،  إىل هــذه التســهيالت لتوفــري الراحــة و/أو املســاعدة إلعانتــك عــىل فهــم املعلومــات ال
فريجــى إخبــار مقــدم الخدمــة أو مديــر امللــف الخــاص بــك. كــام تتوفــر خدمــة عمــالء شــبكة ديرتويــت وايــن الصحيــة املتكاملــة 

(DWIHN) عىل الرقم 888.490.9698.

ــا  ــا مجتمعن ــا به ــي يزودن ــات الت ــع املعلوم ــب م ــذا الكتي ــاء ه ــة (DWIHN) بإنش ــة املتكامل ــن الصحي ــت واي ــبكة ديرتوي ــوم ش تق
وأعضائنا ومقدمي الخدمات وأصحاب املصلحة. تقوم شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة (DWIHN) بتحديث هذا الكتيب 
مــرة واحــدة يف الســنة عــىل األقــل. يجــب أن تحصــل عــىل نســخة مــن هــذا الكتيــب يف وقــت موعــدك لجلســة أخــذ املعلومــات 
 .www.dwihn.org األساســية، ســنويًا وعنــد الطلــب. أحــدث إصــدار مــن هــذا الكتيــب متوفــر أيًضــا عــىل موقعنــا اإللكــرتوين عــىل
ميكنك أيًضا االتصال مبزود الخدمة أو خدمة عمالء شــبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة (DWIHN) لطلب نســخة من كتيب 

دليل األعضاء.

إذا احتجــت إىل معلومــات أكــرث مــام تجــده يف هــذا الكتيــب، يرجــى االتصــال بخدمــة عمــالء شــبكة ديرتويــت وايــن الصحيــة 
املتكاملة (DWIHN) عىل الرقم 888.490.9698. يسعدنا الرد عىل أسئلتك و/أو إرسال معلومات إليك عرب الربيد حول خدماتك. 

مرة أخرى، مرحبا بك يف شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة (DWIHN).  نحن هنا لخدمتك.

إخالء مسؤولية
تبــذل شــبكة ديرتويــت وايــن الصحيــة املتكاملــة (DWIHN) قصــارى جهدهــا لضــامن دقة كتيب دليــل األعضاء هــذا. للحصول عىل 
أحدث إصدار، ميكنك االنتقال إىل موقعنا عىل اإلنرتنت عىل املوقع اإللكرتوين  www.dwihn /handbook.com. يجب أن تتلقى 
نســخة مــن هــذا الكتيــب يف وقــت جلســة أخــذ املعلومــات األساســية، ســنويًا أو عنــد الطلــب. ميكنــك أيًضــا طلــب نســخة 
ــب  ــذا الكتي ــول إىل ه ــىل الوص ــن ع ــري قادري ــة غ ــخاص ذوو اإلعاق ــرتوين. إذا كان األش ــد اإللك ــد أو الربي ــرب الربي ــك ع ــالها إلي إلرس
واملعلومــات حــول شــبكة ديرتويــت وايــن الصحيــة املتكاملــة (DWIHN) عــرب اإلنرتنــت، فســيتم توفــري املســاعدات والخدمــات 
املســاعدة عنــد الطلــب دون أي تكلفــة.  لطلــب نســخة مــن هــذا الكتيــب، اتصــل بقســم خدمــة العمــالء يف شــبكة ديرتويــت وايــن 
الصحية املتكاملة (DWIHN) عىل الرقم 888.490.9698 أو الهاتف النيص (TTY): 800.630.1044. ميكنك أيًضا االتصال مبزود 

الخدمة الخاص بك لطلب نسخة.
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تقديــم  خــالل  مــن  املجتمعــي  الشــمول  تعزيــز 
والــدورات  السياســات  تطويــر  بشــأن  املشــورة 

التدريبية واملامرسات

ملناقشــة  الترشيعيــة  الفعاليــات  إســتضافة 
القضايــا التــي تؤثــر بشــكل مبــارش عــىل األشــخاص 

من ذوي اإلعاقة
ــز ماليــة  مكافــأة أكــرث مــن 27 عضــًوا مبنحهــم جوائ

ملتابعة أهدافهم يف الشمول يف املجتمع
تطويــر وتنميــة املستشــارين وقــادة املجتمــع بــني 

أعضائه

مجموعة متنوعة من مقدمي الخدمات (مثل، استخدام املواد املخدرة، اإلعاقات الذهنية، التوحد، إلخ)
ــي  ــات ومزدوج ــني واملثلي ــى، املثلي ــون القدام ــة، املحارب ــد الديني ــتندة إىل العقائ ــة (املس ــح الخاص ــات املصال مجموع

التوجه الجنيس واملتحولني جنسياً (LGBTQIA)، مجموعات عرقية، إلخ.)
املنظامت اإلستشارية

لتخطيــط  متعــددة  أعضــاء  مجموعــات  عقــد 
وتنســيق وتنفيــذ حفــل توزيــع جوائــز أعضــاء شــبكة 

(DWIHN) ديرتويت واين الصحية املتكاملة

 

 

 

 

 
 تضم الهيئة أعضاء أساسيني وثانويني، إضافة إىل نظراء ومستشارين ميثلون ماييل:

 

 

تقــام االجتامعــات يف ثالــث يــوم الجمعــة مــن كل شــهر. االجتامعــات مفتوحــة لجمهــور العامــة وتعقــد مــن 10:00 صباًحــا - 12:00 
مســاًء عىل العنوان W. Milwaukee St.، Detroit، MI 48202 707 . األصوات الناخبة (CV) مزودة بوحدة إرشاك أعضاء خدمة 
 Michael) لإلنضامم أو معرفة املزيد ، اتصل مبايكل شو .(PhD) العمالء تحت إرشاف دونا كولرت، الحاصلة عىل شهادة الدكتوراه

. 3133-344-9099  X 3039 عىل الرقم (Shaw 

صوت الناخبني

صــوت الناخبــني (املعــروف أيًضــا بإســم ”CV“) هــو مجموعــة استشــارية لعضويــة شــبكة ديرتويــت وايــن الصحيــة املتكاملــة 
(DWIHN). يركــز عــىل الشــمول املجتمعــي، هــذا يعنــي "اإلحســاس الشــخيص باملشــاركة القيمة والتفاعــل يف الحيــاة اليومية." 
اكتســب األعضــاء خــربة قيمــة كمتلقــني للخدمــة ويســتخدمون خرباتهــم واتصاالتهــم باملجتمــع لتقديــم توصيــات حــول طــرق 

تحسني الخدمات والدعم والحقوق. منذ إنشائها يف عام 2014، أثرت صوت املكونات عىل النظام من خالل:

DWIHN
ملة لشــا ا لصحيــة  ا يــة  عا لر ا ىل  إ بطــك  ا ر
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صحيفــة أعامل التجرؤ عىل الحلم
(DREAM DARE)

املجتمع ضع صورتك هناالصحة

الغرض

املنزل

(DREAM DARE) مترين التجرؤ عىل الحلم

من املهم أن يكون لديك األمل يف املستقبل. 
ومن أجل دعم مجهودك، أدرجنا مترين التجرؤ 

عىل الحلم (DREAM DARE). ووجدنا أن هذا 
التمرين هو طريقة إبداعية ومسلية للبدء يف 

تحقيق أحالمك.

من خالل استخدام الجزء من صحيفة أعامل 
التجرؤ عىل الحلم (DREAM DARE) املقدم 

يف الجهة الخلفية من هذا الكتيّب، أنشئ لوح أو 
ملصق أحالمك مع صور تُظهر ما الذي تريده 

يف حياتك يف كل من مناطق املنزل والغرض 
واملجتمع والصحة. وإلجراء هذا التمرين، 

ستحتاج إىل ما ييل:

•  صفيحة أعامل التجرؤ عىل الحلم
(Dream Dare)  

•  مجّالت و/ أو جرائد
•  صورة لك

•  مقّص
•  مادة الصقة (مثالً، الغراء أو الدبّاسة أو  

  الرشيط الالصق)

التعليامت.
1.  الصق صورتك يف منتصف اللوح

2.  من املجّالت التي جمعتها، قّص الصور  
  التي متثّل األحالم التي تحلم بأن تحققها  

  يف كل من مناطق املنزل والغرض  
  واملجتمع والصحة. 

3.  استخدم استامرة التجرؤ عىل الحلم  
  (Dream Dare)  إللصاق األجزاء  

  املقصوصة يف األقسام األكرث مالءمة.

شارك لوح أحالمك املكتمل مع مدير الحالة 
املرشف عليك ومع منّسقي الدعم أو منّسقي 

الرعاية واطلب منهم:

1.  املساعدة يف كتابة األهداف   
  لتحقيق أحالمك املحددة 

2.  إدخال نسخة عن لوح أحالمك يف سجالتك
3.  الدعم يف تتبّع تقّدمك وحل املشكالت  

  يف رحلتك

ملزيد من املعلومات، أو لتحديد جلسة التجرؤ 
عىل الحلم (Dream Dare) الخاصة بشبكة 

ديرتويت واين الصحية املتكاملة، اتصل بعضو 
من قسم خدمات العمالء يف وحدة املشاركة 

عىل الرقم 313-833-2500.



 الوصول اىل شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة )DWIHN( عىل مدار 24 ساعة / معلومات عن األزمات وخط املساعدة لإلحالة
  رقم الهاتف املجاين: TTY( • 800.241.4949( الهاتف النيص:   800.870.2599

خدمة العمالء: TTY( • 888.490.9698( الهاتف النيص: 800.630.1044
www.dwihn.org

13

 
 

                                             

 
 

  

مرتجمني فوريني مؤهلني للرتجمة بلغة اإلشارات •
ــهل  ــة يس ــو، تنســيقات إلكرتوني ــجيل صــويت أو أودي ــرية، تس ــرى (طباعــة بأحــرف كب ــيقات أخ ــة بتنس معلومــات مكتوب

الوصول إليها، طريقة برايل)

 • 

مرتجمني فوريني مؤهلني •
معلومات مكتوبة بلغات أخرى • 

 

 
 

 

 

 

   

 

 
 وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية

200 Independence Avenue, SW 
HHH 509، املبنىF غرفة رقم
Washington, D.C. 20201

الرقم املجاين: 800.368.1019

 

عــدم التمييز وإمكانية الوصول إىل الخدمات
يف تقديــم خدمــات الرعايــة الصحية الســلوكية، تلتزم شــبكة ديرتويت وايــن الصحية املتكاملــة (DWIHN) بجميع قوانني الحقوق 
ــون، األصــل القومــي، العمــر، اإلعاقــة أو الجنــس. ال تقــوم  ــز عــىل أســاس العــرق، الل ــة املعمــول بهــا وال متي ــة الفيدرالي املدني
شــبكة ديرتويــت وايــن الصحيــة املتكاملــة بإســتبعاد األشــخاص أو تعاملهــم بشــكل مختلــف بســبب العــرق أو اللــون أو األصــل 

القومي أو السن أو اإلعاقة أو الجنس.

النــيص الهاتــف  أو   888.490.9698 عــىل  العمــالء  خدمــة  بقســم  االتصــال  ميكنــك   ، الخدمــات  هــذه  إىل  بحاجــة  كنــت  إذا 
                800.630.1044 . ميكنــك أيًضــا إرســال بريــد إلكــرتوين إىل شــبكة ديرتويــت وايــن الصحيــة املتكاملــة (DWIHN) عــىل 

املوقع اإللكرتوين pihplanguage@dwihn.org. ميكنك أيًضا االتصال مبزود الخدمة األسايس الخاص بك.

إذا كنــت تعتقــد أن شــبكة ديرتويــت وايــن الصحيــة املتكاملــة (DWIHN) أو مــزود الخدمــة الخــاص بــك قــد أخفــق يف تقديــم هــذه 
الخدمــات أو قــام بالتمييــز بطريقــة أو بأخــرى عــىل أســاس العــرق، اللــون، األصــل القومــي، الســن، اإلعاقــة، أو الجنــس، فيمكنــك 
ــوان ــة (DWIHN) عــىل العن ــة املتكامل ــن الصحي ــكوى إىل موظفــي شــكاوى خدمــة العمــالء يف شــبكة ديرتويــت واي ــم ش تقدي
اإللكــرتوين:  الربيــد  عــىل  أو   ،Fax: 313.833.4280 أو،    888.490.9698  ،  707                                                    

.pihpgrievances@dwihn.org

إذا كنــت شــخًصا أصــم أو ضعيــف الســمع، فيمكنــك االتصــال بشــبكة ديرتويــت وايــن الصحية املتكاملــة (DWIHN) عــىل الهاتف 
النــيص               800.630.1044 أو خدمــة ميشــيغان ريــالي (MI Relay)  عــىل الرقــم 800.649.3777 أو الرقــم 711 لطلــب 
مســاعدتهم يف توصيلــك بشــبكة ديرتويــت وايــن الصحيــة املتكاملــة (DWIHN) . ميكنــك تقديــم شــكوى شــخصيًا أو عــن طريــق 
ــكاوى يف  ــي الش ــإن موظف ــكوى، ف ــدم بش ــاعدة يف التق ــة إىل مس ــت بحاج ــرتوين. إذا كن ــد اإللك ــرب الربي ــس أو ع ــد أو الفاك الربي

شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة (DWIHN) موجود ملساعدتك.

ميكنــك أيًضــا تقديــم شــكوى تتعلــق بالحقــوق املدنيــة إىل وزارة الصحــة األمريكيــة ومكتــب الخدمــات اإلنســانية للحقــوق 
املدنية. إســتامرات الشــكوى متوفرة عــىل املوقــع اإللكــرتوين http://www.hhs.gov/ocr/o�ce/file/index.html. ميكنك

اإللكــرتوين  املوقــع  عــىل  املتوفــر  املدنيــة،  الحقــوق  مكتــب  شــكاوى  بوابــة  خــالل  مــن  إلكرتونيًــا  شــكوى  تقديــم  أيًضــا 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf، أو عن طريق الربيد أو الهاتف عىل:

تقــدم شــبكة ديرتويــت وايــن الصحيــة املتكاملة (DWIHN) مســاعدات وخدمات مجانية لألشــخاص ذوي اإلعاقة للتواصل بشــكل 
فعال معنا، مثل:

تقــدم شــبكة ديرتويــت وايــن الصحيــة املتكاملــة (DWIHN) خدمــات الرتجمــة املجانية لألشــخاص الذين لغتهم األساســية ليســت 
اإلنجليزية أو لديهم قدرات محدودة يف التحدث باللغة اإلنجليزية، مثل:

:(TTY)

W. Milwaukee St.، Detroit، MI 48202

:(TTY)

التمييز
(TTY):الهاتف النيص                 800.537.7697
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نحــن ملتزمــون بالحفــاظ عــىل عالقــة االحــرتام املتبــادل مــع أعضائنــا ومقدمــي الخدمــات التابعــني لنــا. يتــم توفــري بيــان الحقــوق 
واملسؤوليات الخاصة بأعضاء شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة (DWIHN) ملساعدتك يف فهم ومامرسة حقوقك أثناء 
ــل حــاالت ســوء  ــان يف تقلي ــة الســلوكية يف مقاطعــة ديرتويــت وايــن. يســاعد هــذا البي ــة الصحي الحصــول عــىل خدمــات الرعاي
الفهــم املحتملــة وتعزيــز االلتــزام بجميــع املتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة الســائدة واملعمــول بهــا. سيســاعدك فهــم حقوقــك 

ومسؤولياتك عىل اتخاذ قرارات مبنية عىل معرفة مسبقة بشأن رعايتك الصحية. وتشمل هذه عىل سبيل املثال:

أن يتم تزويدك مبعلومات حول حقوق املنتسب واملسؤوليات ووسائل الحامية؛
أن يتم معاملتك باحرتام وتقدير لكرامتك وحقك يف الخصوصية؛

تزويدك مبعلومات عن هيكلية وطريقة عمل شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة (DWIHN)؛
إستالم معلومات حول شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة (DWIHN) وخدماتها واملامرسني الصحيني ومقدمي 

الخدمات التابعني لها والحقوق و املسؤوليات؛
أن تتاح لك حرية االختيار بني مقدمي الخدمات التابعني للشبكة؛

مناقشة رصيحة لخيارات العالج املناسبة أو الرضورية طبيًا لحالتك الصحية، بغض النظر عن التكلفة أو تغطية املنافع 
والتواصل بحرية مع مقدمي الخدمة ودون قيود عىل أي معلومات تتعلق بالرعاية؛

أن تكون عىل علم بتوافر مراجعة خارجية مستقلة لقرارات إدارة االستخدام (UM) النهائية ؛
تلقي معلومات عن خيارات العالج املتوفرة؛

املشاركة يف القرارات املتعلقة بالرعاية الصحية ورفض العالج واألمور املفضلة يف قرارات العالج املستقبلية؛
أن تكون عىل علم بتلك الخدمات التي مل تتم تغطيتها والتي قد تتضمن املشاركة يف دفع التكاليف، إن وجدت؛ 

طلب واستالم بيان مفصل لكل خدمة مغطاة ودعم تلقيته؛
تتبع حالة مطالبتك يف عملية املطالبات والحصول عىل معلومات عرب الهاتف يف محاولة واحدة أو جهة اتصال واحدة؛

تلقي معلومات حول كيفية الحصول عىل منافع من مقدمي الخدمات من خارج الشبكة؛
تلقي معلومات عن التوجيهات املسبقة (أداة قانونية تسمح للمصاب مبرض نفيس تحديد تفضيالته للعالج قبل حدوث 

أزمة)؛
تلقي املنافع والخدمات واملواد التعليمية بطريقة ميكن فهمها بسهولة؛

 تلقي معلومات توضح مدى توفر الدعم والخدمات وكيفية الحصول عليها؛
 تلقي املعلومات التي تطلبها واملساعدة يف الرتجمة إىل اللغة أو وضعها يف التنسيق الذي تختاره؛ 

الحصول عىل خدمات الرتجمة الفورية مجانًا للغات غري اإلنجليزية حسب الحاجة؛
أن يتم تزويدك مبواد مكتوبة بتنسيقات بديلة ومعلومات حول كيفية الحصول عليها إذا كنت تعاين من ضعف البرص 

و/أو السمع أو لديك كفاءتك يف قراءة اللغة اإلنجليزية محدودة؛
 تلقي املعلومات يف غضون فرتة زمنية معقولة بعد التسجيل؛

أن يتم تزويدك مبعلومات عن الخدمات التي ال يتم تغطيتها عىل أساس أخالقي/ديني؛
تلقي معلومات حول كيفية الوصول إىل خدمات 911 والطوارئ وفرتة ما بعد االستقرار وبحسب الحاجة؛

تلقي معلومات حول كيفية الحصول عىل إحاالت للرعاية املتخصصة واملزايا األخرى التي ال يوفرها مقدم الرعاية 
األولية ؛

تلقي معلومات حول كيفية ومكان الوصول إىل املنافع التي ال يغطيها عقد شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة 
(DWIHN) مع امليديكيد (Medicaid) ولكن قد تكون متوفرة مبوجب الخطة الصحية للوالية، ويشمل ذلك النقل؛

القيام بإستالم معلومات عن إجراءات تقديم الشكوى، االستئناف وجلسات االستامع العادلة؛
الشكاوى الصوتية وتقديم طلب االستئناف فيام يتعلق بالرعاية والخدمات املقدمة؛

حقوق األعضاء واملسؤوليات

لديــك الحق يف ما ييل:
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إشعار مكتوب يف الوقت املناسب بأي تغيريات مهمة تتعلق بشبكة الوالية ومزود الخدمة؛
.(DWIHN) تقديم توصيات بشأن حقوق ومسؤوليات أعضاء شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة

التحرر من أي شكل من أشكال التقييد أو العزلة املستخدمة كوسيلة لإلكراه، التأديب، املالءمة أو االنتقام، عىل النحو 
املذكور تحديًدا يف اللوائح الفيدرالية األخرى بشأن استخدام القيود والعزلة.

من أجل طلب نسخة من سجالتك الطبية واستالمها، وطلب تعديلها أو تصحيحها.
الحصول عىل رأي ثاٍن من مزود الخدمة يف الشبكة، أو يرتب لك طريقة  للحصول عىل رأي من خارج الشبكة، دون أي 

تكلفة عليك.
من اجل الحصول عىل وساطة لحل شكوى معينة أو خالف.

لغرض تلقي معلومات عن خيارات وبدائل العالج املتوفرة، املعروضة بطريقة تتناسب مع حالتك وقدرتك عىل الفهم.

•  لغرض الحفاظ عىل املواعيد كام هي محددة مسبًقا أو اإلتصال بك هاتفيًا إللغاء هذه املواعيد؛
•  لغرض متابعة خطة العالج الخاصة بك أو طلب مراجعة خطتك؛ 

•  إخبار أخصائي العالج الخاص بك بأي تغيرات تطرأ على حالتك، بما في ذلك ظهور أي آثار جانبية لألدوية؛
•  من أجل طلب المساعدة في أوقات األزمات.

•  إبعاد العنف، المخدرات، استخدام مفردات اللغة المسيئة والسلوك الضار عن بيئة العالج فيما يتعلق باحترام اآلخرين.
•  لغرض اإللمام بقواعد البرنامج وااللتزام بها.

•  لغرض أن تكون مشاركًا فعاالً في عالجك؛ 
•  لغرض أن تطرح أسئلة إذا كنت ال تفهم

•   لغرض  المشاركة مع الموظفين، تجربتك في استخدام خدماتنا وما نقوم به  بشكل جيد، وما يمكننا القيام به بشكل  
  أفضل؛

•  لغرض تقديم معلومات دقيقة وكاملة، و حد علمك، فيما يتعلق  بتاريخك الطبي بما في ذلك: األمراض التي تعاني منها  
  (DWIHN) حاليًا أو في السابق، األدوية، الدخول الى المستشفى، وإلى آخرِه إلى شبكة ديترويت واين الصحية المتكاملة  

  لممارسيها ومقدمي الخدمات فيها من أجل تقديم الرعاية؛
•  لغرض متابعة خطة العالج الخاصة بك من الرعاية والتعليمات. يتم االتفاق على وضع خطة الرعاية بينك وبين مقدم  

  الخدمة الخاص بك؛
•  لغرض طرح أسئلة حول رعايتك. سيساعدك هذا على فهم مشاكلك الصحية والمشاركة في تطوير أهداف العالج  

  المتفق عليها بشكل متبادل، إلى الدرجة الممكنة.
•  اتبع جميع إجراءات إدارة الصحة والخدمات اإلنسانية في ميشيغان (MDHHS) للتسجيل السنوي المطلوب ضمن برنامج  

  الميديكيد (Medicaid) وإبالغ شبكة ديترويت واين الصحية المتكاملة (DWIHN) في حال حصول أي تغييرات في حالة  
  التأمين الصحي.

(DWIHN) مســؤوليات  شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة
•  تقديم خدمات الصحة السلوكية عالية الجودة؛

•  تقييم طلبات الصحة السلوكية في الوقت المناسب؛
•  نمنحك خياًرا من مقدمي الخدمات إلى أقصى حد ممكن؛

•  تقديم رأي ثاٍن لك إذا طلبت ذلك؛
•  تزويدك بمعلومات حول خدمات الصحة السلوكية الخاصة بك وبحقوقك؛

مالحظة: يجب عىل الوالية أن تضمن لك الحرية يف مامرسة حقوقك، وأن مامرسة هذه الحقوق ال تؤثر سلبًا عىل الطريقة 
التي تتعامل بها معك شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة (DWIHN) ومقدمو الخدمات ضمن شبكتها أو وكالة الوالية.

مسؤولياتك
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•  تزويدك بإشعار إجراء مكتوب، عند إخطارك بإنهاء، تخفيض، رفض، تعليق أو تقييد تخويل الخدمات التي طلبتها  و/أو كنت  
  تتلقاها؛ 

•  تزويدك مبعلومات حول الهيكل التنظيمي لعمليات شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة (DWIHN)، التقارير  
  السنوية، و إىل آخره عند الطلب وإخطارك بذلك سنويًا بأن هذه املعلومات متوفرة؛

•  حماية حقوق األشخاص الذين يتلقون الخدمات؛
•  نحن مطالبون بموجب القانون بالحفاظ على خصوصية وأمن معلوماتك الصحية الشخصية؛

•   سوف نخبرك على الفور في حالة حدوث خرق يمكن أن يكون قد أضر بخصوصية أو أمان معلوماتك. يجب علينا اتباع  
  الواجبات وممارسات الخصوصية الموضحة في إشعار ممارسات الخصوصية وإعطائك نسخة منها؛

•  لن نقوم باستخدام معلوماتك أو مشاركتها بخالف ما هو موضح في إشعار ممارسات الخصوصية ما لم تخبرنا بذلك  
  كتابًة؛

•  يمكنك تغيير رأيك في أي وقت بخصوص مشاركة المعلومات، ولكن يجب تقديم هذا الطلب كتابيًا لضمان توثيقه في  
م.   طلبك الُمقدَّ

•  تزويدك بإشعار كتابي بأي تغييرات مهمة في الوالية وشبكة مقدم الخدمة قبل 30 يوًما على األقل من التاريخ الفعلي  
  المقصود للتغيير.

•   بذل الجهد في محاولة تقديم إشعار كتابي إليك في موعد أقصاه 30 يوًما تقويميًا قبل التاريخ الفعلي إلنهاء مقدم  
  الخدمة، أو بعد 15 يوًما تقويميًا من استالم أو إصدار إشعار اإلنهاء.

 (Access Center) ومركز آكسيس (DWIHN) مالحظة: يجب على جميع موظفي شبكة ديترويت واين الصحية المتكاملة
وموظفي مقدم الخدمة اإلقرار بحقوق ومسؤوليات المنتسب أعاله ودعمها وإثباتها. 

كل شــخٍص يتلقــى خدمــات الصحــة الســلوكية العامــة لــه حقــوق معينــة. قانــون ميشــيغان للصحــة النفســية ينــص علــى حمايــة 
بعض الحقوق. هذه الحقوق تشمل مايلي:

·   الحق في عدم التعرض لإلساءة واإلهمال   
·   الحق في الحصول على الخصوصية   

·   الحق في معاملتي بكرامة واحترام   
·   الحق في الحصول على العالج المناسب لحالتك وفي أقل الظروف تقييًدا   

·   الحق في الحصول على بيئة عالجية آمنة، صحية وإنسانية   

هنــاك المزيــد مــن المعلومــات حــول حقوقــك العديــدة فــي الكتيــب الــذي يحمــل عنــوان "حقوقــك أو Your Rights." ســوف يتــم 
إعطــاؤك هــذا الكتيــب ويتــم توضيــح حقوقــك لــك عنــد بــدء الخدمــات ألول مــرة، ومــرة أخــرى فــي كل عــام. يمكنــك أيًضــا طلــب 

نسخة في أي وقت.

ــاك  ــوا بانته ــد قام ــن ق ــد أن الموظفي ــت تعتق ــت إذا كن ــي أي وق ــات ف ــتلمي الخدم ــوق مس ــأن حق ــكوى بش ــم ش ــك تقدي بامكان
حقوقــك. يمكنــك تقديــم شــكوى حقــوق إمــا شــفهيا أو كتابيــا. يمكنــك االتصــال بمكتــب شــبكة ديترويــت وايــن الصحيــة 
المتكاملة (DWIHN) لحقوق مســتلمي الخدمات للتحدث مع مســؤول حقوق المســتلمين بشــأن أي أســئلة قد تكون لديك حول 
 (DWIHN) حقوقك أو للحصول على مساعدة في تقديم شكوى. يمكنك االتصال بمكتب شبكة ديترويت واين الصحية المتكاملة
لحقــوق المســتلمين علــى الرقــم 1.888.339.5595 أو علــى الهاتف النصــي TTY): 888.339.5588   أو  اإلتصال بخدمة العمالء 

.  TTY): 800.630.1044 على الرقم 888.490.9698 أو الهاتف النصي

حقوق متلقي الخدمة املحمية بقانون الصحة النفســية

(
(
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بويل ماكأليسرت
مدير مكتب حقوق مســتلم الخدمات

مكتب حقوق مستلم الخدمات
رقم الهاتف املجاين: 888.359.5595

جودي ديفيس، تحمل شــهادة املاجســتري، مستشارة إدمان الكحول واملخدرات  
مستشارة حقوق املستلم 

هاتف محيل: 313.344.9099

 :(TTY) 888.339.5588الهاتف النيص
الخاصــة  العامــة. حقوقــك  تتمتــع بحقــوق محميــة بموجــب قانــون الصحــة  المخــدرات، فأنــت  تلقيــت خدمــات تعاطــي  إذا 
بالحصــول علــى خدمــات عــالج تعاطــي المخــدرات موضحــة فــي القواعــد اإلداريــة لبرامــج اســتخدام المــواد المخــدرة فــي واليــة 
ميشــيغان، وفــي قوانيــن الواليــة والقوانيــن الفيدراليــة األخــرى.  ســيتم أيًضــا شــرح هــذه الحقــوق لــك عنــد بــدء الخدمــات مــرة 
أخــرى فــي كل عــام. يمكنــك العثــور علــى مزيــد مــن المعلومــات حــول حقوقــك أثنــاء الحصــول علــى خدمــات تعاطــي المخــدرات 
نحــن  الجــودة.  عاليــة  بخدمــات  بتزويــدك  ملتزمــون  نحــن   ."Know Your Rights أو  حقوقــك  "اعــرف  كتيــب  فــي 
نعتقــد أيًضــا أنــه بصفتــك شــخًصا يتلقــى خدمــات مــن برنامجنــا، يجــب أن تعــرف حقوقــك. يمكنــك أن تطلــب مــن مــزود العــالج 
الخــاص بــك نســخة مــن كتيــب "اعــرف حقوقــك أو Know Your Rights" أو اتصــل بخدمــة عمــالء شــبكة ديترويــت وايــن 

الصحية المتكاملة (DWIHN) على رقم الهاتف 888.490.9698.

إذا تلقيــت خدمــات تعاطــي المخــدرات، فلديــك حقــوق محميــة بموجــب قانــون الصحــة العامــة.  ســيتم أيًضــا شــرح هــذه الحقــوق 
لــك عنــد بــدء الخدمــات مــرة أخــرى فــي كل عــام. يمكنــك العثــور علــى مزيــد مــن المعلومــات حــول حقوقــك أثنــاء الحصــول علــى 
تعاطــي  خدمــات  تتلقــى  كنــت  إذا   ."Know Your Rights أو  حقوقــك  "اعــرف  كتيــب  فــي  المخــدرات  تعاطــي  خدمــات 

المخدرات وتعتقد أن حقوقك قد تم انتهاكها، فيرجى االتصال بـ:

عدم التعرض لالنتقام

إذا كنــت تســتخدم خدمــات الصحــة الســلوكية العامــة، فأنــت حــر فــي ممارســة حقوقــك واســتخدام نظــام حمايــة الحقــوق دون 
خــوف مــن االنتقــام أو التعــرض للمضايقــة أو التمييــز. إضافــة إلــى ذلــك، لــن يقــوم نظــام الصحــة الســلوكية العامــة تحــت أي 

ظرف من الظروف بإستخدام العزل أو التقييد كوسيلة لإلكراه، التأديب، المالءمة أو االنتقام

الرسيــة ووصول األرسة إىل املعلومات
يحــق لــك االحتفــاظ بمعلومــات بخصــوص عــالج الصحــة الســلوكية بشــكل خــاص وســري.  لديــك أيًضــا الحــق فــي اإلطــالع علــى 
ــي إذا كان  ــح ســجلك الطب ــل أو تصحي ــب تعدي ــي طل ــق ف ــة أو طلــب واســتالم نســخة مــن ســجالتك.  لديــك الح ســجالتك الطبي
هنــاك شــيء انــت ال توافــق عليــه. يرجــى ان تتذكــر أنــه علــى الرغــم مــن ذلــك، ال يمكــن تغييــر ســجالتك الطبيــة إال وفًقــا لمــا يســمح 
بــه القانــون المعمــول بــه. عموًمــا، ال يمكــن إعطــاء معلومــات تخــص حالتــك ألشــخاص آخريــن إَال بــإذن منــك. مــع ذلــك، هنــاك 

أوقات يتم فيها مشاركة معلوماتك من أجل تنسيق خدمات عالجك أو عندما يكون ذلك مطلوبًا بموجب القانون.

يحــق ألفــراد األســرة تقديــم معلومــات إلــى شــبكة ديترويــت وايــن الصحيــة المتكاملــة (DWIHN) عنــك. مــع ذلــك، بــدون إســتمارة 
اإلفصاح عن المعلومات الموقعة من ِقبَلِك، ال يحق لشبكة ديترويت واين الصحية المتكاملة (DWIHN) بتقديم معلومات عنك 
إلــى أحــد أفــراد األســرة.  بالنســبة لألطفــال القاصريــن الذيــن تقل أعمارهــم عن 18 عاًمــا، يتم تزويــد الوالدين/ األوصيــاء بمعلومات 

حول طفلهم ويجب عليهم التوقيع على إستمارة اإلفصاح عن المعلومات قبل مشاركة المعلومات مع أشخاص آخرين.
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إذا تلقيت خدمات اضطراب تعاطي المخدرات، فلديك حقوق تتعلق بالخصوصية بالنسبة لخدمات تعاطي المخدرات.

بموجــب قانــون إخضــاع التأميــن الصحــي لقابليــة النقــل والمحاســبة (HIPAA)، ســيتم تزويــدك بإشــعار رســمي بممارســات 
الخصوصيــة مــن برنامــج الصحــة الســلوكية فــي مجتمعــك. ســيخبرك هــذا اإلشــعار بجميــع الطــرق التــي يمكــن مــن خاللهــا 
اســتخدام المعلومــات الخاصــة بــك أو اإلفصــاح عنهــا. ســيتضمن أيًضــا قائمــة بحقوقــك المنصــوص عليهــا فــي قانــون إخضــاع 
التأميــن الصحــي لقابليــة النقــل والمحاســبة (HIPAA) وكيــف يمكنــك تقديــم شــكوى إذا شــعرت أنــه قــد تــم انتهــاك حقــك فــي 

الخصوصية.

إذا شعرت بانتهاك حقوقك بالحفاظ على السرية، يمكنك االتصال بمكتب حقوق المستلمين على رقم الهاتف أدناه:

مكتب حقوق مستلمي الخدمات
 707 W. Milwaukee St.

Detroit, MI 48202
الرقم املجاين: 888.339.5595

يجب علينا حامية معلوماتك الصحية الشــخصية

نحن نقوم بحماية معلوماتك الصحية الشخصية (PHI) على النحو المطلوب بموجب القوانين الفيدرالية وقوانين الوالية.
ــد التســجيل فــي هــذه الخطــة.  ــا عن ــة المعلومــات التــي قدمتهــا لن ــة الشــخصية (PHI) المحمي ·   تتضمــن معلوماتــك الصحي

  وتشمل  أيًضا السجالت الطبية والمعلومات الطبية والصحية األخرى.
·   لديــك الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات والتحكــم فــي كيفيــة اســتخدام معلوماتــك الصحيــة.  نحــن نقــدم لــك إشــعاًرا 
ــي  ــف نحم ــا كي ــح أيًض ــعار يوض ــذا اإلش ــة". ه ــة الخصوصي ــعار ممارس ــعار "إش ــمى اإلش ــوق. يس ــذه الحق ــح ه ــا يوض   كتابيً

  خصوصية  معلوماتك الصحية.

كيف نحمي معلوماتك الصحية

·  نحن نقوم بالتأكد من أن األشخاص غير المصرح لهم ال يطلعون أو يغيرون في سجالتك.   
·  في معظم الحاالت، نحن ال نعطي معلوماتك الصحية ألي شــخص ال يقدم خدمة رعايتك أو يدفع مقابل رعايتك.   
     إذا فعلنــا ذلــك، فنحــن مطالبــون بالحصــول علــى إذن مكتوب منك أوالً. يمكن منح اإلذن المكتوب بواســطتك أو 

    شخص لديه السلطة القانونية التخاذ القرارات نيابًة عنك.
·  هنــاك حــاالت معينــة ال يتعيــن علينــا فيهــا الحصول على إذن مكتوب منك أوالً. هذه االســتثناءات مســموح بها أو     

    مطلوبة بموجب القانون.
·  القيام بالدفع مقابل خدماتك الصحية   

·  إدارة خطتك الصحية   
·  المســاعدة في قضايا الصحة والســالمة العامة    

·  القيام بأبحاث دون أن تحدد هويتك بشكل شخصي   
·  االلتزام بتطبيق القانون    

الفحص الطبي أو مدير الجنازات  ·  االستجابة لطلبات التبرع باألعضاء واألنسجة والعمل مع اختصاصي إجراء     

888.339.5588 :(TTY) الهاتف النيص



·  القيــام بمعالجــة تعويضــات العمــال وتطبيــق القانــون  والطلبــات الحكوميــة      
    األخرى

·  االستجابة للدعاوى القضائية واإلجراءات القانونية   

خدمة العمالء
إن مكتــب خدمــة عمــالء شــبكة ديترويت واين الصحيــة المتكاملــة (DWIHN) موجود هنا من 
ــول  ــك الحص ــق ل ــي يح ــع الت ــات والمناف ــم الخدم ــى فه ــاعدتك عل ــد مس ــك.  نري ــل خدمت أج

عليهــا.  مركــز آكســيس (Access Center) موجــود لمســاعدتك في الحصول على معلومات حــول االختيار، الفرص، الوصول إلى 
الخدمات ومقدمي الخدمات وموارد المجتمع.

ــات  ــتئنافات، جلس ــكوى، االس ــم الش ــي تقدي ــاعدتك ف ــالء لمس ــة العم ــل خدم ــر ممث ــا، يتوف ــبة لن ــم بالنس ــاك مه ــًرا ألن رض نظ
االستماع العادلة للوالية، إجراءآت تسوية المنازعات المحلية وحقوق مستلمي الخدمات.

خدمــة العمــالء تريــد أيضــا أن تبقيــك علــى اطــالع بالمســتجدات. نحــن نقــوم بشــكل روتينــي بتنظيــم وتنســيق و/أو دعــم فــرص 
التعلــم المخطــط لهــا. مــن خالل اجتماعات أعضاء شــبكة ديترويت وايــن الصحية المتكاملة (DWIHN)، يتــم توفير ندوات تعليمية 

وتدريبية حول الموضوعات التي تدعم التعافي من المرض وتقرير المصير.

 Persons أيًضا النشــرة اإلخبارية لألعضاء، "وجهات نظر األشــخاص أو (DWIHN) تقدم شــبكة ديترويت واين الصحية المتكاملة
ــا الصحــة  ــد عــن خدماتــك وقضاي ــة.  يمكــن أن تســاعدك خدمــة العمــالء فــي معرفــة المزي Points of View" والمــواد التعليمي

السلوكية. قد يتم توفير هذه المواد التعليمية بلغات بديلة دون أي تكلفة إضافية عليك.

بصفتــك شــخًصا يتلقــى الخدمــات أو أحــد أفــراد العائلــة، هنــاك طــرق يمكنــك مــن خاللهــا المشــاركة فــي شــبكة ديترويــت وايــن 
الصحية المتكاملة (DWIHN). قم باإلتصال بخدمة العمالء ويمكننا أن نقدم لك تفاصيل عن متخصصي دعم األقران، الموجهين 
النظــراء ومدربيــن التعافــي، االجتماعــات، اللجــان، برامــج اإلستشــارة القانونيــة والمنتديــات التعليميــة ومجموعــات التركيــز. نحــن 

بحاجة إلى مساهمتك في إبداء رأيك، لذا اتصل بنا.

800.630.1044 :(TTY) الهاتف النيص

866.870.2599 :(TTY) الهاتف النيص

محيل: 313.833.3232 
الرقم املجاين: 888.490.9698

الرقم املجاين: 800.241.4949

ميشيل فاسكونسيلوس
مدير خدمة العمالء 

707 West Milwaukee St.

مركز آكسيس املركزي
 معلومات األزمات وخط املســاعدة لإلحالة عىل مدار 24 ســاعة

 MI ديرتويت ، 48202

 الوصول اىل شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة )DWIHN( عىل مدار 24 ساعة / معلومات عن األزمات وخط املساعدة لإلحالة
  رقم الهاتف املجاين: TTY( • 800.241.4949( الهاتف النيص:   800.870.2599

خدمة العمالء: TTY( • 888.490.9698( الهاتف النيص: 800.630.1044
www.dwihn.org

19



 الوصول اىل شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة )DWIHN( عىل مدار 24 ساعة / معلومات عن األزمات وخط املساعدة لإلحالة
  رقم الهاتف املجاين: TTY( • 800.241.4949( الهاتف النيص:   800.870.2599

خدمة العمالء: TTY( • 888.490.9698( الهاتف النيص: 800.630.1044
www.dwihn.org

20

الشعارات

يحق لك الحصول عىل هذه املعلومات بتنسيق مختلف، مثل التسجيل الصويت (أوديو)، طريقة برايل أو 
الخط بأحرف كبرية بسبب االحتياجات الخاصة أو بلغتك دون أي تكلفة إضافية.

ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, 
free of charge are available to you. Call 888.490.9698 (TTY: 711).

اإلنكليزية:

 Nëse ju nuk flisni anglisht, shërbimi i ndihmës së gjuhës është nëاأللبانية:
dispozicion për ju, falas. Thërrisni 888.490.9698 (TTY: 711)

نجليزية ، فإن خدمات المســاعدة اللغوية متوفر لك مجانًا.  اتصل على الرقم العربية: إذا كنت  تتحدث ا 
 (TTY: 771  الهاتــف النصي)  888.490.9698

আপিন যিদ ইংেরিজেত কথা বেলন না, তেব িবনামেূলয্ েদাভাষীর েসবার সহায়তা 
আপনার জনয্ রাখা আেছ। কল করন 888.490.9698 (TTY: 711)

البنغالية:

如果您不讲英语, 可为您提供免费的语言帮助服务。拨打888.490.9698 
（电传打字机：711）

الصينية:

Wenn Sie kein Englisch sprechen, stehen Ihnen Sprachassistenzdienste 
kostenlos zur Verfügung. Rufen Sie 888.490.9698 (TTY: 711) an.

األلمانية:

Se non parli l’inglese, è disponible un servizio di assistenza linguistica, 
senza costi aggiuntivi. Chiama il 888.490.9698 (TTY: 711).

األيطالية:

英語ができなくても言語アシストがあります サービスは無料で利用できまاليابانية:
す。888.490.9698までお電話ください(TTY:711)

 .영어를 하지 못 하신다면, 무료 언어 지원 서비스가 가능합니다الكورية:
888.490.9698 (TTY: 711)로 전화하세요.

 Jeśli nie znasz języka angielskiego, możesz otrzymać bezpłatne wsparcieالبولندية:
językowe. Zadzwoń pod numer 888-490-9698 (telefon tekstowy: 711)

 Если Вы не говорите по-английски, Вы можете воспользоваться бесплатнымиالروسية:
услугами переводчика. Позвоните по номеру 888.490.9698 (TTY: 711)

الصربية-
الكرواتية:

Ukoliko ne govorite engleski jezik, na raspolaganju Vam je besplatna 
jezična pomoć. Nazovite 888.490.9698 (TTY: 711)

DWIHN
ملة لشــا ا لصحيــة  ا يــة  عا لر ا ىل  إ بطــك  ا ر
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      املساعدة اللغوية وتسهيالت لتوفري الراحة 
 
 

إذا كنت شخًصا ال يتحدث اللغة اإلنجليزية كلغتك األساسية و/أو لديك 
قدرة محدودة عىل قراءة اللغة اإلنجليزية أو التحدث بها أو فهمها، فقد تكون مؤهالً لتلقي املساعدة اللغوية.

إذا كنت شخًصا أصم أو ضعيف السمع، ميكنك استخدام مركز ميشيغان ريالي (MRC) للوصول إىل شبكة ديرتويت 
واين الصحية املتكاملة (DWIHN) أو مقدم الخدمة. يرجى االتصال عىل 7-1-1 واطلب من مركز ميشيغان ريالي 

(MRC) توصيلك بالرقم الذي ترغب يف اإلتصال به إذا كنت تفضل استخدام الهاتف النيص (TTY)، فريجى االتصال 
بخدمة عمالء شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة (DWIHN) عىل رقم الهاتف النيص (TTY) التايل عىل 

.800.630.1044

إذا كنت بحاجة إىل مرتجم لغة إشارة أو إذا كنت ال تتحدث اإلنجليزية ، فاتصل مبكتب خدمة عمالء شبكة ديرتويت 
واين الصحية املتكاملة (DWIHN) عىل الرقم 888.490.9698 أو مزود الخدمة الخاص بك يف أقرب وقت ممكن 

حتى ميكن إجراء الرتتيبات ملرتجم فوري لك. يتوفر مرتجمي لغة اإلشارة ومرتجمي اللغات اآلخرين مجانًا.

ميكن أن تشمل الخدمات والدعم لألشخاص الذين يحتاجون إىل املساعدة اللغوية ما ييل:
•   المترجمين الشفهيين المؤهلين أو الوصول إلى الترجمة الشفهية عن بعد عبر الفيديو   

•   التعليقات التوضيحية المغلقة والمفتوحة   
(CART) التدوين الفوري للكلمة المنطوقة بصورة نص بمساعدة الكمبيوتر   •   

•   أجهزة اتصاالت خاصة بالصم   
•   الُقّراء المؤهلين ومدوني المالحظات أو أجهزة التسجيل الصوتي   

•   برامج كتابة السيناريو، الطباعة بأحرف كبيرة، المواد المكتوبة بطريقة برايل أو غيرها من المواد   
        لألشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر

إذا كنت بحاجة إلى تسهيالت الراحة من أي نوع، فيمكن تقديم الطلب بواسطتك أو من ِقبل أي شخص آخر نيابة 
عنك. يمكن إجراء هذا الطلب شخصيًا، مكتوبًا أو عبر الهاتف، عن طريق االتصال بوحدة خدمة عمالء شبكة ديترويت 

واين الصحية المتكاملة (DWIHN) على الرقم 888.490.9698 أو مركز آكسيس (Access Center ) على الرقم 
800.241.4949. يمكنك أيًضا تلقي المساعدة في طلب تسهيالت الراحة الخاصة بك دون أي تكلفة عليك

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

السريانية:

 Kung hindi ka nakakapagsalita ng English, mayroong serbisyong tulong saالتاغالوك:
wika para sa iyo, nang walang bayad. Tumawag sa 888.490.9698 (TTY: 711)

 ,Nếu bạn không sử dụng tiếng Anh, trợ lý ngôn ngữ sẽ giúp đỡ bạnالفيتنامية:
dịch vụ này miễn phí. Gọi số 888.490.9698 (TTY: 711)

 Si no habla inglés, los servicios de asistencia para su idioma estánاألسبانية:
disponibles para usted de forma gratuita. Llame al 888.490.9698 (TTY: 711)
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إســتناًدا إلــى القوانيــن الفيدراليــة وقوانيــن الواليــة، يجــب أن تتوفــر فــي جميــع بنايــات وبرامــج شــبكة ديترويــت وايــن الصحيــة 
المتكاملــة (DWIHN) إمكانيــة الدخــول الفعلــي لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن جميــع اإلعاقــات المؤهلة. أي شــخص يتلقــى دعًما 
عاطفيـًـا، بصريـًـا أو دعًمــا مــن خــالل توفيــر وســائل التنقــل بضمنهــا حيوانــات مؤهلــة/ مدربــة ومحــّددة بكونهــا حيوانــات خدمــة مثــل 
الكلــب، يتــم منحــٌه إمكانيــة الدخــول إلــى جميع بنايات وبرامج شــبكة ديترويت واين الصحية المتكاملــة (DWIHN).  إذا كنت بحاجة 
إلــى مزيــد مــن المعلومــات أو كانــت لديــك أســئلة حــول إمكانيــة الوصــول إلــى مــكان معيــن أو الحصــول علــى خدمة/حيوانــات 

الدعم، فاتصل بخدمة العمالء على الرقم 888.490.9698.

إذا كنــت بحاجــة إلــى طلــب تســهيالت لتوفيــر الراحــة نيابــة عنــك أو عــن أحــد أفــراد أســرتك أو صديــق مــا، يمكنــك االتصــال بخدمــة 
عمالء شبكة ديترويت واين الصحية المتكاملة (DWIHN) على الرقم 888.490.9698. سيتم إخبارك بكيفية طلب تسهيالت لتوفير 
ــبكة  ــي ش ــؤول ف ــو المس ــن ه ــارك م ــيتم إخب ــة) وس ــخصية و/أو كتابي ــورة ش ــف و/أو بص ــر الهات ــك عب ــام بذل ــن القي ــة (يمك الراح

ديترويت واين الصحية المتكاملة (DWIHN) عن التعامل مع طلبات التسهيالت لتوفير الراحة .

إذا كنــت شــخًصا يعانــي مــن ضعــف الســمع ولكنــك تعــرف اآلن لغــة اإلشــارة وتحتــاج إلــى شــكل آخــر مــن أشــكال التواصــل، مثــل 
جهاز اتصال شخصي أو التدوين الفوري للكلمة المنطوقة بصورة نص بمساعدة الكمبيوتر (CART)، فاتصل بقسم خدمة عمالء 
علــى  اإللكترونــي  البريــد  طريــق  عــن  أو   1.888.490 الرقــم  علــى   (DWIHN) المتكاملــة  الصحيــة  وايــن  ديترويــت  شــبكة 
pihplanguage@dwihn.org. تتوفــر أجهــزة االتصــال والتدويــن الفــوري للكلمــة المنطوقــة بصــورة نــص بمســاعدة الكمبيوتــر 

(CART) مجانًا.

كيفية الوصول إىل خدمات رعاية الصحة الســلوكية

 ،(SMI) ولديــك تشــخيص باإلصابــة بمــرض نفســي خطيــر (Medicaid) إذا كنــت أحــد المســتفيدين مــن برنامــج تأميــن الميديكيــد
ــة (IDD)، اضطــراب اســتخدام المــواد المخــدرة (SUD) أو االضطــراب  ــة أو تنموي ــر (SED)، إعاقــة ذهني اضطــراب عاطفــي خطي
المتزامــن (COD)، فقــد تكــون مؤهــالً لبعــض خدمــات وخدمــات الدعــم الطبــي التخصصــي للصحــة النفســية المدرجــة أدنــاه. قبــل 
أن تبــدأ الخدمــات، ستشــارك فــي جلســة تقييــم لمعرفــة مــا إذا كنــت مؤهــالً للحصــول علــى الخدمــات.  يســاعد هــذا التقييــم أيًضــا 
ــة  ــة المتكامل ــن الصحي ــت واي ــبكة ديتروي ــتقدم ش ــه. س ــل وج ــى أفض ــك عل ــي احتياجات ــن أن تلب ــي يمك ــات الت ــد الخدم ــي تحدي ف
(DWIHN) معلومــات عــن الحصــول علــى الرعايــة، والتــي تشــمل علــى ســبيل المثــال: الدخــول إلــى المستشــفى إلســتخدام خدمــة 
العيــادة الخارجيــة للعــالج، العيــادة الجزئيــة، اإلقامــة الداخليــة وغيرهــا مــن خدمــات الرعايــة الصحيــة الســلوكية. مــن المهــم إعالمــك 
أنــه ال يترتــب علــى كل األشــخاص الذيــن يرغبــون فــي للحصــول علــى خدمــات الصحــة الســلوكية مــن خــالل شــبكة ديترويــت وايــن 
الصحيــة المتكاملــة (DWIHN) مؤهليــن وال تتوفــر جميــع الخدمــات لجميــع مــن نقــدم لهــم الخدمــة. إذا لــم تتمكــن خدمــة مــا مــن 
مساعدتك، فلن يدفع نظام الصحة النفسية المجتمعية رسوم مقابل ذلك. لن يدفع برنامج الميديكيد (Medicaid) مقابل الخدمات 

المتوفرة لك بطريقة أخرى من الموارد الموجودة في المجتمع.

اعتمــاًدا علــى احتياجــات الرعايــة الصحيــة الســلوكية الخاصــة بــك، قــد تكــون عالقتــك بشــبكة ديترويــت وايــن الصحيــة المتكاملــة 
(DWIHN) تجربة جديدة. إذا كنت بحاجة إلى خدماتنا، فيمكنك االتصال بمركز آكسيس (Access Center) إلكمال فحص عبر الهاتف 
علــى مــدار 24 ســاعة فــي اليــوم، 7 أيــام فــي األســبوع إلكمــال فحــص األهليــة.  عنــد االنتهــاء مــن الفحــص واســتيفاء متطلبــات 
األهليــة، قــد يتــم إعطــاؤك إحالــة لتلقــي تقييــم أولــي وجهــاً لوجــه مــن خــالل مــزود الخدمــة. إذا كنــت ال تفــي بمتطلبــات تلقــي 

خدمات الرعاية الصحية السلوكية العامة، فيمكن أن يتم إحالتك إلى الموارد المجتمعية.

إذا كنت تستوفي متطلبات األهلية للخدمات، فيمكنك توقع ما يلي:

·  ســيتم تعييــن مديــر حالــة (Case Manager) و/أو منســق رعايــة (Care Coordinator) يعمــل معــك لوضــع خطــة    
    خدمة فردية (IPOS) أو خطة عالج بناًء على احتياجاتك وأهدافك الصحية.

ســهولة الوصول وتسهيالت لتوفري الراحة
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·  لغرض تحقيق هذه األهداف، سوف يتم توصيلك بالدعم والخدمات التي تحتاجها.   
·  ستتم مراجعة خطة الخدمة الفردية (IPOS) أو خطة العالج الخاصة بك ويتم تحديثها مرة في السنة على األقل.   

·  ستستمر في تلقي الخدمات ما دمت مؤهالً ومقيًما في منطقة خدمة مقاطعة واين.   

تســعى شــبكة ديترويــت وايــن الصحيــة المتكاملــة (DWIHN) جاهــدة لضمــان أن الــدفء والترحيــب والعافيــة هــي أســس نهجنــا 
الفردي والذي يستند على الفرد والمدعوم من النظراء والقائم على القوة للذين نقدم لهم الخدمة وعائلتك ومجتمعنا.

مركز آكسيس التابع لشبكة ديترويت واين الصحية المتكاملة (DWIHN) موجوٌد لمساعدتك في ما يلي: 

الخدمات غري الطارئة

مــن خــالل االتفــاق الــذي تــم التعاقــد عليــه لشــبكة ديترويــت وايــن الصحيــة المتكاملــة (DWIHN) مــع إدارة الصحــة والخدمــات 
اإلنســانية فــي ميشــيغان، نقــدم مجموعــة شــاملة مــن إختصاصــات الصحــة الســلوكية وخدمــات الدعــم لألشــخاص الذيــن يعانــون 
ــدرة  ــواد المخ ــي الم ــات تعاط ــرة، واضطراب ــة الخطي ــات العاطفي ــي، واالضطراب ــو الذهن ــي النم ــات ف ــي، وإعاق ــرض نفس ــن م م

واالضطرابات المتزامنة.
تقــدم شــبكة ديترويــت وايــن الصحيــة المتكاملــة (DWIHN) شــبكة متنوعــة ثقافيـًـا من برامــج رعاية الصحــة الســلوكية المجتمعية 
ــا لغــرض ايجــاد مــا يناســبك مــع موقــع خدمــة قريــب مــن  لتقديــم خدمــات رعايــة الصحــة الســلوكية. نحــن نبــذل قصــارى جهدن
ــك أو  ــاص ب ــف الخ ــؤول المل ــال بمس ــك االتص ــك، فيمكن ــاص ب ــة الخ ــدم الخدم ــر مق ــى تغيي ــة إل ــت بحاج ــك. إذا كن ــكان إقامت م

منسق الدعم. يمكنك أيًضا االتصال بمقدم الخدمة الجديد لبدء عملية التغيير.

تلتــزم شــبكة ديترويــت وايــن الصحيــة المتكاملــة (DWIHN) بتوفيــر إمكانيــة الحصــول علــى رعايــة الصحــة الســلوكية المختصــة 
ثقافيًــا ودعــم األشــخاص مــن جميــع األعــراق والخلفيــات العرقيــة واألديــان والهويــات الجنســية وأولئــك الذيــن يعانــون مــن 
ــى  ــرم ونســتجيب الحتياجــات وتفضيــالت كل عضــو، ونقــدر قيمــة كل شــخص، ونحمــي ونحافــظ عل ــدرك ونحت إعاقــات. نحــن ن
كرامــة كل شــخص. =فــي حالــة عــدم تمكنــك مــن الحصــول علــى خدمــات مــن مــزود خدمــة شــبكة ديترويــت وايــن الصحيــة 
المتكاملــة (DWIHN) أو اإلحالــة للخدمــة بســبب اعتراضــات أخالقيــة أو دينيــة، أو إذا واجهــت قيــوًدا علــى حريــة االختيــار، يمكنــك 
تقديم شكوى عن طريق االتصال بموظف شكاوى خدمة العمالء في شبكة ديترويت واين الصحية المتكاملة (DWIHN) على الرقم 

:(TTY) 888.490.9698 أو الهاتف النصي

تقــدم شــبكة ديترويــت وايــن الصحيــة المتكاملــة (DWIHN) الخدمــات بالتعــاون مــع 120 مقــدم خدمــة ومركــز وصــول مركــزي 
.(Centralized Access Center)

الوصول إىل الخدمات بعد ســاعات الدوام الرســمي يف حاالت األزمات / الطوارئ

إذا كنــت تعانــي مــن حالــة طبيــة تهــدد للحياة أو حالة طبية طارئة وال يمكنك نقل نفســك إلى غرفة الطوارئ، فاتصل برقم
علــى الفــور. تحــدث "الطــوارئ الصحيــة الســلوكية" عندمــا يعانــي الشــخص مــن األعــراض والســلوكيات التاليــة التــي يمكــن 

توقعها بشكل معقول في المستقبل القريب:

الحصول على الخدمات
الفحوصات الطبية لتحديد األهلية

فرص االختيار

التحديد المسبق للمواعيد
التسجيل

المعلومات واإلحالة

800.630.1044

9-1-1
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·  التوقع المعقول أن هو/هي يمكن أن يؤذي نفسه أو اآلخرين      
·  عدم القدرة على تلبية احتياجاته األساسية أو التعرض لخطر األذى؛ أو   

·  القدرة على إتخاذ القرار يكون ضعيًفا لدرجة أنه غير قادر على فهم الحاجة للحصول على العالج؛ و   
·  من المتوقع أن تؤدي حالتُه/حالتها إلى إلحاق الضرر بنفسه/ بنفسها أو بأي شخص آخر في المستقبل القريب.   

لديــك الحــق فــي تلقــي خدمــات الطــوارئ فــي أي وقــت، علــى مــدار 24 ســاعة فــي اليــوم، ســبعة أيــام فــي األســبوع، دون تخويــل 
مسبق لدفع تكاليف الرعاية.

إذا كانــت لديــك حالــة طــوارئ بالنســبة للصحــة الســلوكية، فعليــك طلــب المســاعدة علــى الفــور. يحــق لــك اســتخدام أي 
مستشفى أو مكان آخر للرعاية الطارئة. يمكنك أيًضا االتصال في أي وقت خالل النهار أو الليل:

معلومات األزمات عىل مدار 24 ســاعة وخط مســاعدة اإلحالة
الخط املحيل : 313.224.7000
الرقم املجاين: 800.241.4949

(911 هو أيًضا خيار للحصول عىل املســاعدة أثناء حالة الطوارئ)

مالحظــة: إذا كنــت تســتخدم غرفــة طــوارئ فــي المستشــفى، فقــد تكــون هنــاك خدمــات رعايــة صحيــة مقدمــة لــك كجــزء مــن 
العــالج فــي المستشــفى والتــي قــد تتلقــى فاتــورة حســاب بشــأنها وقــد تكــون مســؤوالً عــن دفعهــا، اعتمــاًدا علــى حالــة التأميــن 
الخاصــة بــك. قــد ال تكــون هــذه الخدمــات جــزًءا مــن خدمــات الطــوارئ شــبكة ديترويــت وايــن الصحيــة المتكاملــة (DWIHN) التــي 

تتلقاها. يمكن لخدمة العمالء اإلجابة على األسئلة المتعلقة بهذه الفواتير.

يوفــر خــط األزمات/المعلومــات واإلحالــة علــى مــدار 24 ســاعة للتدخــل فــي األزمــات، الوقايــة مــن االنتحــار ومعلومــات الصحــة 
ــي  ــوارئ ف ــات الط ــن خدم ــا ع ــك بحثً ــص ل ــراء الفح ــن إج ــن. يمك ــة واي ــاء مقاطع ــع أنح ــي جمي ــات ف ــاالت للخدم ــلوكية واإلح الس

المواقع التالية:

866.870.2599 :(TTY) الهاتف النيص
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مركز رعاية األزمات 
األطفال واملراهقون

The Guidance Center
W. Outer Drive 26300

Lincoln Park, MI 48146
313.388.4630

24 ساعة في اليوم/7 أيام في األسبوع/365 يوًما في 
السنة

The Children Center Crisis Care
90 Selden Detroit, MI 48201 

313.324.8557
من 8 صباًحا - 12 صباًحا (منتصف الليل) (من اإلثنين إلى 

الجمعة) من الساعة 8 صباًحا حتى 4 مساًء (السبت)

 New Oakland Child/Adolescent Family Center
Mobile Crisis Stabilization

Middlebelt Road 32961
Farmington Hills, MI 48334

877.800.1650
24 ساعة في اليوم/7 أيام في األسبوع/365 يوًما في 

السنة

Community Outreach for
Psychiatric Emergencies (C.O.P.E.)

(ألقسام الطوارئ فقط)
33505 Schoolcraft
Livonia, MI 48150

844.296.2673
24 ساعة في اليوم/7 أيام في األسبوع/365 يوًما في 

السنة

البالغني
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خدمات مكثفة لتحقيق االســتقرار يف وقت األزمات
المكثفــة لتحقيــق االســتقرار فــي وقــت األزمــات هــي أنشــطة عالجيــة وداعمــة منظمــة يقدمهــا فريــق متعــدد  الخدمــات 
ــتخدام  ــن اس ــفى. يمك ــل المستش ــى داخ ــي للمرض ــب النفس ــات الط ــد لخدم ــر األم ــل قصي ــر بدي ــة لتوفي ــات ومصمم التخصص

الخدمات لتجنب دخول الطب النفسي أو لتقصير مدة اإلقامة بالمستشفى عند اإلشارة إليها طبيًا.

Community Outreach for Psychiatric Emergencies 
(COPE)

33505 Schoolcraft Rd
Suite #3

Livonia, MI 48150
24 ساعة في اليوم/7 أيام في األسبوع/365 يوًما في السنة

Team Wellness Center
6309 Mack

Detroit, MI 48207
www.teamwellnesscenter.com

24 ساعة في اليوم: 7 أيام في األسبوع : 365 يوًما في السنة

التدخل في وقت األزمات، 
الفريق المتنقل لالستجابة 

لألزمات، االستقرار المتنقل 
لألزمات، مراجعات ما قبل 

(PAR) القبول

9

18

سعة الخدمةالخدماتمقدم الخدمة
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الرعاية النفسية العاجلة
تشــمل الخدمــات المتوفــرة الحصــول علــى الخدمــات فــي نفــس اليــوم للتقييــم/ جلســة أخــذ المعلومــات، خدمــات األزمــات 
ألعضــاء شــبكة ديترويــت وايــن الصحية المتكاملة (DWIHN) الحاليين، التقييمات النفســية، مراجعات األدوية، اســتقرار األزمات، 
أخصائيــي دعــم النظــراء، تقييمــات التمريــض، إعطــاء حقــن األدويــة، والنقــل غيــر المخصــص للطــوارئ. هدفنــا هــو تقديــم بدائــل 
يمكــن الحصــول عليهــا لتلبيــة االحتياجــات الفريــدة لألشــخاص الذيــن نقــدم لهــم الخدمــة وتقليــل تجــارب قســم الطــوارئ 
(Medicare) أو الميديكير (Medicaid) والتعرض المحتمل لإلصابة بالكوفيد-19. يجب أن يكون لدى الشخص تأمين الميديكيد

أو جنرال فند (General Fund) أو معظم التأمين التجاري ليكون مؤهالً للحصول على الخدمات.

Community Care Services 
(SMI/A) (SED/C) (SUD)

اإلثنين - الجمعة: 8:30 صباًحا - 6 مساء
www.comcareserv.orgً

هل يستقبل المرضى الجدد: نعم
إمكانية الدخول إلى البناية من قبل ذوي 

اإلعاقة: نعم

313.389.750026184 W. Outer Drive
Lincoln Park, MI 48146

CNS للرعاية الصحية ( اضطراب عاطفي 
خطير/لألطفال SED/C) (مرض نفسي 

خطير/للبالغين SMI/A) (اضطراب 
 (SUD استخدام المواد المخدرة

اإلثنين - الجمعة: 9:00 صباًحا - 9:00 مساًء
أيام السبت 9:00 صباًحا - 1:00 مساًء

www.csnhealthcare.org
هل يستقبل المرضى الجدد: نعم

إمكانية الدخول إلى البناية من قبل ذوي 
اإلعاقة: نعم

313.824.56232900 Conner St.
Bldg. B

Detroit, MI 48215

مركز األطفال (إعاقة ذهنية أو تنموية 
IDD) (اضطراب عاطفي خطير/لألطفال 

(SED/C
 من اإلثنين إلى الجمعة: 8:00 صباًحا -

 8:00 مساًء
 www.thechildrenscenter.com

هل يستقبل المرضى الجدد: نعم  
إمكانية الدخول إلى البناية من قبل ذوي 

اإلعاقة: نعم

313.831.553579 Alexandrine
Detroit, MI 48201

العنوانرقم جهة االتصالمقدم الخدمة
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خدمات ما بعد اإلستقرار
بعــد أن تتلقــى رعايــة الصحــة الســلوكية الطارئــة وكانــت حالتــك تحــت الســيطرة، يجــب أن تتلقــى رعايــة متابعــة علــى الفــور مــع 
ــة  ــة الرعاي ــل نهاي ــن. قب ــى األحس ــور إل ــتقرار والتط ــي اإلس ــك ف ــتمرار حالت ــن اس ــد م ــك للتأك ــاص ب ــلوكية الخ ــة الس ــدم الصح مق
الخاصــة بــك علــى مســتوى الطــوارئ، ســتقوم شــبكة ديترويــت وايــن الصحيــة المتكاملــة (DWIHN) بمســاعدتك علــى تنســيق 
خدمــات مــا بعــد اإلســتقرار الخاصــة بك.  يرجى االتصال بشــبكة ديترويت وايــن الصحية المتكاملــة (DWIHN) بخصوص الخدمات 

والمساعدة.  قد يلزم الحصول على تخويل مسبق لبعض خدمات ما بعد االستقرار.
أمثلة على خدمات ما بعد اإلستقرار هي:

•  المسكن في األزمات    
•  إدارة ملف الحالة   

•  العالج في العيادات الخارجية   
•  مراجعات األدوية  

استمرارية الرعاية
.(DWIHN) اآلن وبعد أن استقرت حالتك، يجب عليك المتابعة مع مقدم خدمة مرتبط بشبكة ديترويت واين الصحية المتكاملة
 Access) فيمكنك االتصال بمركز آكســيس ،(DWIHN) إذا لم تكن مســجالً بالفعل في شــبكة ديترويت واين الصحية المتكاملة
Center) للتحدث مع ممثل سيشــرح لك عملية التســجيل. يمكن الوصول إلى هذا الممثل على مدار 24 ســاعة في اليوم، 7 أيام 

في األسبوع على الرقم 800.241.4949.

مواقــع تقييم أخذ املعلومات األولية
مفتاح أخذ المعلومات األولية:

SMI/A: مرض نفسي خطير/ للبالغين
SED/C: اضطراب عاطفي خطير/لألطفال

IDD: اإلعاقة الذهنية والتنموية
SUD: اضطراب استخدام المواد المخدرة

All Well-Being Services
(IDD)

4401 Conner
Detroit, MI 48215

313.273.4111
                                           :(TTY) الهاتف النصي

 أو 877.377.6162 
www.awbs.org

313.921.9474

Arab American & Chaldean
Council (MI/A) (SED/C)
62 W. Seven Mile Road

Detroit, MI 48203
313.893.6172

                                           :(TTY) الهاتف النصي
www.myacc.org

800.649.3777

Arab American & Chaldean
Council (MI/A) (SED/C)

13840 W. Warren
Dearborn, MI 48228

313.581.7287
                                           :(TTY) الهاتف النصي

www.myacc.org

The Children’s Center
(SMI/A) (SED/C)

West Alexander 79
Detroit, MI 48201

313.831.5535
                                         313.831.5520

www.thechildrencenter.com
800.649.3777

All Well-Being Services
(IDD) (SUD) (SMI/A)

1413 Field
Detroit, MI 48214

313.347.2070
                                           :(TTY) الهاتف النصي  

877.377.6162
www.awbs.org

313.921.9474

All Well-Being Services
(IDD) (SMI/A)

6700 Middlebelt Road
Romulus, MI 48174

734.595.3640
                                           :(TTY) الهاتف النصي  

877.377.6162
www.awbs.org

313.921.9474

Central City Integrated Health
(SMI/A)

10 Peterboro St.
Detroit, MI 48201

313.831.3160
                                           :(TTY) الهاتف النصي

www.centrailcityhealth.com
888.339.5588

Community Care Services
(SMI/A) (SED/C)

26184 West Outer Drive
Lincoln Park, MI 48146

313.389.7500
www.comcareserv.org

Community Care Services
(SMI/A)

26650 Eureka Road
Suite A

Taylor, MI 48180
734.955.3550

www.comcareserv.org
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Southwest Counseling Solutions
(SMI/A) (IDD)

1700 Waterman
Detroit, MI 48209

313.841.7474
                                          :(TTY) الهاتف النصي  

www.swsol.org

MORC of Wayne County
(IDD)

19805 Farmington Road
Livonia, MI 48152

248.536.5085      866.986.2240
                                           :(TTY) الهاتف النصي

www.morcinc.org

Community Living Services
(IDD)

Town Square Plaza
35425 Michigan Avenue West

Wayne, MI 48184
734.467.7600

                                           :(TTY) الهاتف النصي
www.comlivserv.org

866.469.7600

Development Centers
(SMI/A) (SED/A)

24424 W. McNichols
Detroit, MI 48219

313.531.2500
www.develctrs.org

Development Centers (SMI/A)
(SED/C)

17141 Ryan Road
Detroit, MI 48212

313.733.4860
www.develctrs.org

The Guidance Center
(SMI/A) (SED/C) (IDD)

13101 Allen Road
Southgate, MI 48195

734.785.7700
                                           :(TTY) الهاتف النصي

www.guidance-center.org
313.656.2587

Northeast Guidance Center
(SMI/A)

2900 Conner, Building A
Detroit, MI 48213

313.308.1400
خط هاتف الوصول:                                            

www.neguidance.org
877.242.4140

NSO/Life Choices Program
(IDD)

8600 Woodward Avenue
Detroit, MI 48202

313.875.7601
                                             :(TTY) الهاتف النصي

www.nso-mi.org
313.656.2587313.656.2587

Northeast Guidance Center 
(SMI/A)

12800 E. Warren Avenue
Detroit, MI 48215

313.824.8000
خط هاتف الوصول:                                            

www.neguidance.org
877.242.4140

Northeast Guidance Center
(SMI/A) (SED/C)
20303 Kelly Rd.

Detroit, MI 48225
313.245.7000

خط هاتف الوصول:                                            
www.neguidance.org

877.242.4140

248.276.8009

The Guidance Center (Private Ins.)
(SMI/A) (SED/C) (IDD)
19275 Northline Road
Southgate, MI 48195

734.785.7700
www.guidance-center.org

Hegira Programs
(SED/C)(IDD)(SUD)(SMI/A)

8623 North Wayne Road
Suites 123 & 104

Westland, MI 48185
734.742.0191

www.hegira.net

Hegira Programs (SMI/A) (SUD)
(SED/C)

Livonia Counseling Center
37450 Schoolcraft

Suite 170
Livonia, MI 48150

734.744.0170
www.livoniacounselingcenter.net

Hegira Programs (SMI/A) (SUD)
Oakdale Recovery Center
43825 Michigan Avenue,

Suite 1
Canton, MI 48188

734.397.3088
www.oakdalerecoverycenter.net

Psygenics, Inc. (IDD)
11000 West McNichols,

Suite 320
Detroit, MI 48221

313.340.4442
www.psygenics.com

Lincoln Behavioral Services
(SMI/A) (SED/C)

9315 Telegraph Road
Redford, MI 48239

313.450.4500 البالغين 
313.937.9500 أطفال 
www.lbscares.com

Lincoln Behavioral Services
(SMI/A)

14500 Sheldon Road,
Suite 160-B

Plymouth, MI 48170
734.459.5590

www.lbscares.com

Development Centers
(SED/C)

17321 Telegraph Road
Detroit, MI 48219

313.531.2500
www.develctrs.org

Goodwill Industries (SMI/A)
(IDD)

3111 Grand River Avenue
Detroit, MI 48208

313.964.3900
www.goodwilldetroit.org

Goodwill Industries (SMI/A)(IDD)
1401 Ash

Detroit, MI 48201
313.931.0901

www.goodwilldetroit.org

أو

Neighborhood Service
Organization (SMI/A) (IDD)
882 Oakman Blvd., Suite D

Detroit, MI 48238
313.961.7990      313.961.4890

                                           :(TTY) الهاتف النصي
www.nso-mi.org

313.656.2587
أو
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Wayne Center (IDD)
100 River Place Drive,

Suite 250
Detroit, MI 48207

313.871.2337
                                                                                :(TTY) الهاتف النصي  

www.waynecenter.org

STEP (Services to Enhance
Potential) (SMI/A) (IDD)
2941 South Gulley Road

Dearborn, MI 48124
734.718.0483

                                           :(TTY) الهاتف النصي
www.infor@stepcentral.org

Starfish Family Services/Lifespan
(IDD) (SED/C)

35300 Nankin Blvd.
Suite 601

Westland, MI 48185
734.261.1842

                                           :(TTY) الهاتف النصي
www.starfishfamilyservices.org

Starfish Behavioral Health
Services (IDD) (SED/C)
18316 Middlebelt Road

Livonia, MI 48152
الهاتف : 248.615.9730                                
                                           :(TTY) الهاتف النصي
www.starfishfamilyservices.org

Southwest Counseling 
Solutions

Family Center (IDD/C)
5716 Michigan Avenue

Detroit, MI 48210
313.963.2266

                                           :(TTY) الهاتف النصي
www.swsol.org

313.656.2587

800.649.3777

800.649.3777

800.649.3777

Spectrum Community
Services (IDD)

28303 Joy Road
Westland, MI 48185

734.458.8736
www.spectrum.org

STEP (Services to Enhance
Potential) (SMI/A) (IDD)
15431 Dix-Toledo Road

Southgate, MI 48195
734.718.0483

                                           :(TTY) الهاتف النصي
www.infor@stepcentral.org

Starfish Behavioral Health Services
(IDD) (SED/C)

2700 Hamlin Drive
Ste. B

Inkster, MI 48141
الهاتف : 734.713.9500                               
                                           :(TTY) الهاتف النصي  

www.starfishfamilyservices.org
800.649.3777

800.649.3777

Team Wellness Center
(SMI/A) (SED/C)

14799 Dix-Toledo
Southgate, MI 48195

734.324.8326
                                           :(TTY) الهاتف النصي
www.teamwellnesscenter.com

Team Wellness Center
(SMI/A) (IDD) (SED/C) (SUD)

2939 Russell Street
Detroit, MI 48207

313.396.5300
                                           :(TTY) الهاتف النصي  

www.teamwellnesscenter.com
313.396.4270

313.871.6776

313.396.4270

Team Wellness Center-East
(SMI/A)) (IDD) SED/C) (SUD)

Mt. Elliott 3626
Detroit, MI 48207

                                       313.396.5300
www.teamwellnesscenter.com

University Psychiatric Group
(SMI/A) (SUD)

Chrysler Drive 3901
Detroit, MI 48201

313.577.1396
313.993.3964 (SUD)

www.med.wayne.edu/psychiatry

Team Wellness Center-East
(SMI/A)) (IDD) SED/C) (SUD)

.Mack Ave 6309
Detroit, MI 48207

                                       313.396.5300
www.teamwellnesscenter.com

University Psychiatric Group
(SMI/A) (SED/C)

Newburg Road 16836
Livonia, MI 48154

                                       734.464.4220
www.med.wayne.edu/psychiatry

(STEP) مالحظة: هناك مواقع أخرى متوفرة لبرنامج خدمات لتحسين اإلمكانيات

خدمات خارج الشبكة
عندمــا تقــوم بتقديــم طلبـًـا لتلقي خدمات خارج مقدم الخدمة شــبكة ديترويت وايــن الصحية المتكاملة (DWIHN) أو تطلب خدمة 
غيــر متوفــرة فــي شــبكة مقــدم الخدمــة التابع لنا، يجب عليك االتصال بفريق إدارة االســتخدام (UM). ســوف يســاعدون في تحديد 
مــا إذا كانــت الخدمــات المطلوبــة تفــي بالمعاييــر الالزمــة. إذا حــدث ذلــك، فســيحددون ويصرحــون بإحالــة الخدمــات. هــذا ســوف 

يكون مجانًا لك.

ــى  ــة. يجــب عل ــح بالخدم ــة، فيمكننــا التصري ــن نطــاق الخدم ــة ليســت ضم ــن الخدم ــة، ولك ــى إحال ــة إل ــت بحاج ــك، إذا كن ــع ذل م
موظفــي إدارة االســتخدام (UM) تســهيل اإلحالــة والمتابعــة معــك لتحديــد نتيجــة اإلحالــة. يتطلــب الحصــول علــى تخويــل مســبق 

للخدمات خارج الشبكة.
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التخويل بالخدمات
يجــب أن تكــون الخدمــات التــي تطلبهــا مــن خــالل مقــدم خدمــة الصحــة الســلوكية الخاصــة بــك مخــوالً بهــا أو معتمــدة مــن قبــل 
 (IRO) د خدمة األزمات أو موظفي منظمة المراجعة المستقلة شبكة ديترويت واين الصحية المتكاملة (DWIHN)، مركز آكسيس، مورِّ
ــا  ــددة و/أو وفًق ــة المح ــرورة الطبي ــادات الض ــا إلرش ــالات وفًق ــراء التخوي ــم إج ــتخدام (UM). يت ــرارات إدارة االس ــذون ق ــن يتخ الذي
لتشــخيصك الصحــي الطبي/الســلوكي وخطــة الخدمــة الفرديــة وعوامــل أخــرى يمكــن أخذهــا فــي عيــن االعتبــار. لذلــك، يمكــن أن 
تتــم الموافقــة عليــك لجميــع طلبــات الخدمــة أو بعضهــا أو ال شــيء. ســيتم اتخــاذ القــرار مــن خــالل األطــر الزمنيــة المحــددة اعتمــاًدا 
علــى مــا إذا كان الطلــب عاجــالً أم ال (أي أثنــاء فتــرة البقــاء فــي المستشــفى) أو غيــر عاجــل (طلــب خدمــة العيــادة الخارجيــة).  
ســتتلقى إشــعاًرا بالقــرارات التــي تــم اتخاذهــا بخصــوص طلبــات الخدمــة مــن خــالل مقــدم الرعايــة الخــاص بــك.  ســتتلقى إشــعاًرا 
بالقــرار فــي غضــون 14 يوًمــا تقويميًــا بعــد أن طلبــت الخدمــة أثنــاء التخطيــط المرتكــز حــول الشــخص، أو فــي غضــون 72 

ساعة إذا كان الطلب يحتاج إلى إتخاذ قرار سريع.

أي قــرار يرفــض الخدمــة التــي تطلبهــا أو يرفــض مقــدار الخدمــة التــي تطلبهــا، نطاقهــا أو مدتهــا، ســيتم اتخــاذه مــن قبــل أخصائــي 
ــا أو  ــا، يعلقه ــة، يقلله ــض الخدم ــرار يرف ــى ق ــق عل ــت ال تواف ــك. إذا كن ــالج حالت ــي ع ــبة ف ــة مناس ــرة طبي ــه خب ــة لدي ــة صحي رعاي
 ،(Medicaid) ينهيها، فيمكنك تقديم طلب استئناف.  راجع "تقديم الشكاوى واإلستئنافات (الطعون) الخاصة ببرنامج الميديكيد
وخطــة هيلثــي ميشــيغان (Healthy Michigan) الصحيــة، والذيــن لديهــم تأميــن صحــي، وليــس لديهــم تأميــن صحــي" أو 

"إجراءآت تقديم الشكوى واالستئناف ألعضاء ماي هيلث لينك (MI Health Link)" في هذا المنشور.

إذا كانــت لديــك أســئلة حــول عمليــة التخويــل أو كيفيــة اتخــاذ قــرار التخويــل، فيمكنــك االتصــال بقســم خدمــة العمــالء فــي شــبكة 
ديترويــت وايــن الصحيــة المتكاملــة (DWIHN).  يمكنك طلب نســخة من معايير الضرورة الطبية المســتخدمة فيما يتعلق بخدمة 
معينة مطلوبة عن طريق االتصال بشبكة ديترويت واين الصحية المتكاملة (DWIHN) على الرقم 888.490.9698 وسيتم توفير 

ذلك مجانًا.

ــة  ــة المراجع ــات األزمــات ومنظم ــة (DWIHN) ومقدمــي خدم ــة المتكامل ــن الصحي ــع موظفــي شــبكة ديترويــت واي ــدرك جمي ي
المســتقلة (IRO) وموظفــي مركــز آكســيس الذيــن يتخــذون قــرارات إدارة االســتخدام أهميــة ضمــان حصــول جميــع األعضــاء علــى 
خدمــات مناســبة صحيًــا وإنســانية ورحيمــة بنفــس الجــودة التــي يتوقعهــا المــرء لطفلهــم أو والدهــم أو زوجهــم مــن خــالل التأكيــد 

على ما يلي:

الدفع مقابل الخدمات
إذا كنــت مســجالً فــي برنامــج الميديكيــد (Medicaid) وتفــي بمعاييــر خدمــات الصحــة الســلوكية المتخصصــة، فســيتم تغطيــة 

التكلفة اإلجمالية للعالج الصحي السلوكي المصرح به دون أن يترتب عليك تحمل أي تكلفة.

ســيكون بعــض األعضــاء مســؤولين عــن "مشــاركة التكاليــف". هــذا يشــير إلــى األمــوال التــي يترتــب علــى العضــو دفعهــا عنــد 
تلقــي الخدمــات أو األدويــة. قــد تســمع أيًضــا مصطلحــات مثــل "قابــل للخصــم، خفــض اإلنفــاق، الدفــع المشــترك، أو المشــارك 
في التأمين"، وهي جميًعا أشكال من مسؤوليات "المشاركة في التكلفة". سيحدد مستوى منافع الميديكيد (Medicaid) الخاصة 

اتخاذ القرار من قبل إدارة اإلستخدام يعتمد فقط عىل مدى مالءمة الرعاية والخدمة ووجود التغطية.
ال تكافئ شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة (DWIHN) أو مركز آكسيس، مقدمي خدمات األزمات أو منظمة 

املراجعة املستقلة (IRO)  املامرسني أو األشخاص اآلخرين عىل إصدار رفض التغطية أو رفض رعاية الخدمة.
ال يتم مكافأة األطباء أو أي من كادر املوظفني اآلخرين الذين يتخذون قرارات إدارة االستخدام (UM) إلصدار رفض 

التغطية أو الخدمة أو تقليل توفري الرعاية التي تعترب رضورية من الناحية الطبية.
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إذا كان برنامــج الميديكيــر (Medicare) هــو الجهــة األساســية التــي تدفــع لــك، فســتغطي شــبكة ديترويــت وايــن الصحيــة 
المتكاملة (DWIHN) جميع تكاليف تقاسم تكاليف الميديكير بما يتفق مع قواعد تنسيق المنافع.

فــي وقــت زيارتــك األولــى لمقدم الخدمة الخاص بك، ســتلتقي بموظف يقــوم بمراجعة المعلومات الماليــة والخاصة بالتأمين 
التي طُلب منك إحضارها معك. ستساعد هذه المعلومات في إثبات قدرتك على الدفع (ATP) مقابل هذه الخدمات.

إذا فقــدت تغطيــة الميديكيــد (Medicaid) الخاصــة بك ، فقد تحتاج شــبكة ديترويت وايــن الصحية المتكاملة (DWIHN) أو مقدم 
الخدمــة الخــاص بــك إلــى إعــادة تقييــم أهليتــك للحصــول علــى الخدمــات. يمكــن أن يتــم تطبيــق مجموعــة مختلفــة مــن المعاييــر 
على الخدمات التي يغطيها مصدر تمويل آخر مثل التمويل العام (General Fund) أو بلوك جرانت (Block Grant) أو طرف ثالث 

يقوم بالدفع.

إذا كنــت غيــر مؤّمــن عليــه أو لــم يكــن لديــك تغطيــة كافيــة مــن التأميــن، فسنســاعدك فــي التقــدم للحصــول علــى برنامــج 
الميديكيد (Medicaid) من خالل مكتب إدارة الصحة والخدمات (DHS) المحلي.  إذا كنت بحاجة إلى مساعدة بشأن تقديم الطلب، 
فيرجى االتصال بمكتب خدمة العمالء شبكة ديترويت واين الصحية المتكاملة (DWIHN) على الرقم 888.490.9698؛ سنساعدك 
 (DHS) و/أو نوصلــك بشــخص يمكنــه مســاعدتك. يمكنــك أيًضــا الحصــول علــى المســاعدة مــن مكتــب إدارة الصحــة والخدمــات
المحلــي. إذا تــم رفــض برنامــج الميديكيــد (Medicaid) مــن خــالل إدارة الصحــة والخدمــات (DHS) الخــاص بــك، فلديــك عمليــة 

تقديم طلب استئناف سيُطلب منك اتباعها. يرجى االتصال بخدمة العمالء إذا كان لديك أي أسئلة.

مجموعة الخدمات

(Medicaid) أوصــاف دعم لتخصص وخدمات تأمني امليديكيد

مالحظــة: إذا كنــت مســتفيًدا مــن برنامــج الميديكيــد (Medicaid) ولديــك مــرض نفســي شــديد (SMI) أو اضطــراب عاطفي خطير 
(SED) أو إعاقــة ذهنيــة وتنمويــة (I/DD) أو اضطــراب اســتخدام المــواد المخــدرة (SUD)، فيمكن أن تكــون مؤهالً لبعض من دعم 

وخدمات الميديكيد (Medicaid) الخاصة المدرجة أدناه.

قبــل أن تبــدأ الخدمــات، ستشــارك فــي تقييــم لمعرفــة مــا إذا كنــت مؤهــالً للحصــول علــى هــذه الخدمــات. ســيحدد أيًضــا الخدمــات 
التي يمكن أن تلبي احتياجاتك على أفضل وجه.

عليــك أن تعــرف أنــه ليــس كل األشــخاص الذيــن يقدمــون طلباتهــم إلينــا مؤهليــن، وليســت كل الخدمــات متوفــرة لــكل مــن نقــدم 
لــه الخدمــة. إذا لــم تســتطع إحــدى الخدمــات مســاعدتك، فلــن تدفع تكاليــف الصحة النفســية المجتمعية (CMH) الخاصــة بك.  لن 

يدفع برنامج  الميديكيد  (Medicaid) مقابل الخدمات المتوفرة لك من مصادر أخرى في المجتمع.

أثنــاء عمليــة وضــع الخطــة التي ترتكز على الشــخص (PCP)، ســتتم مســاعدتك على معرفــة الخدمات الضرورية طبيـًـا التي تحتاجها 
والمقــدار الكافــي والنطــاق والمــدة المطلوبــة لتحقيــق الغــرض مــن تلــك الخدمــات.  ســتتمكن أيًضــا مــن اختيــار مــن يقــدم لــك 

الدعم والخدمات الخاصة بك.  ستتلقى خطة الخدمة الفردية (IPOS) التي توفر كل هذه المعلومات.

إضافــة إلــى تلبيــة المعاييــر الضروريــة طبيًــا، تتطلــب الخدمــات المدرجــة أدنــاه المميــزة بعالمــة النجمــة (*) الحصــول علــى وصفــة 
طبية من الطبيب. 

بــك مــا إذا كان ســيتعين عليــك دفــع أي مســؤوليات لتقاســم التكاليــف. إذا كنــت مســتفيًدا 
مــن برنامــج الميديكيــد (Medicaid) مــع خصم ("خفض اإلنفاق") ، علــى النحو الذي تحدده 
إدارة الصحة والخدمات اإلنسانية في ميشيغان (MDHHS)، فيمكن أن تكون مسؤوالً عن 

تكلفة جزء من خدماتك.
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ــة  ــات التالي ــة للخدم ــات كامل ــى تعريف ــيغان عل ــي  ميش ــد (Medicaid) ف ــة الميديكي ــدم خدم ــل مق ــب دلي ــوي كتيّ ــة: يحت مالحظ
اإللكترونــي:  الموقــع  علــى  الدليــل  إلــى  الوصــول  يمكــن  الخدمــة.   مقــدم  ومؤهــالت  األهليــة  معاييــر  إلــى  باإلضافــة 

.www.mdch.state.mi.us/dch-Medicaid/manuals/MedicaidProviderManual.pdf

يمكن لموظفي خدمة العمالء مساعدتك في الحصول على كتيّب الدليل و/أو المعلومات منه.

الخدمات التي يتم تغطيتها

يصــف مخطــط المنافــع التالــي الخدمــات التــي تغطيهــا شــبكة ديترويت وايــن الصحيــة المتكاملــة (DWIHN). يتم تمييــز الخدمات 
التي يتم تغطيتها والتي تحتاج إلى وصفة طبية من الطبيب في جدول المنافع بعالمة النجمة.

تخضع جميع الخدمات، باستثناء خدمات الطوارئ، لتخويل مسبق من قبلك أو من مقدم الخدمة.

مخطط منافع شــبكة الصحة املتكاملة يف ديرتويت واين

خدمات الصحة النفسية
ما الذي يجب عليك دفعه * تتطلب الحصول على وصفة طبية من الطبيب

العالج المجتمعي المؤكد
يوفر الخدمات األساسية والدعم الضروري لألشخاص المصابين بأمراض نفسية خطيرة للحفاظ 

على االستقاللية في المجتمع. سيقدم فريق العالج المجتمعي المؤكد (ACT) عالًجا للصحة 
النفسية ويساعد في مسألة األدوية.  قد يساعد الفريق أيًضا في الوصول إلى الموارد المجتمعية 

والدعم الالزم للحفاظ على الصحة والعافية والمشاركة في األنشطة االجتماعية والتعليمية 
والمهنية. يمكن توفير العالج المجتمعي المؤكد (ACT) يوميًا لألشخاص المشاركين.

$0

التقييم
يتم إجراءُه لغرض تحديد مستوى أداء الشخص وصحته النفسية و/أو احتياجات العالج من تعاطي 

المخدرات/اإلدمان. قد تشمل التقييمات تقييًما نفسيًا شامالً أو اختباًرا نفسيًا أو فحًصا لتعاطي 
المخدرات أو تقييمات أخرى.  تقييمات الصحة البدنية ليست جزًءا من خدمة الخطة الصحية 

المدفوعة مسبًقا للمرضى الداخليين (PIHP) هذه.

$0

مراجعة عالج السلوك
إذا كان مرض الشخص أو إعاقته تتضمن سلوكيات يرغب هو أو اآلخرون الذين يعملون معه العمل 

على تغييرها، فيمكن أن تتضمن خطة خدماتهم الفردية خطة تتحدث عن السلوك. غالبًا ما تسمى 
هذه الخطة بـ "خطة العالج السلوكي". يتم تطوير خطة إدارة السلوك أثناء التخطيط المتمركز على 

الشخص ثم تتم الموافقة عليها ومراجعتها بانتظام وإحترام، وتستمر في تلبية احتياجات ذلك 
الشخص.  

$0

خدمات عالج السلوك / تحليل السلوك التطبيقي
.(ASD) هي خدمات لألطفال دون سن 21 عاًما المصابين باضطرابات طيف التوحد

$0

0$العالج باالرتجاع البيولوجي

**التكنولوجيا المساعدة
 Medicaid Health) تشمل األجهزة والتجهيزات التكيفية التي ال تغطيها خطة الميديكيد الصحية

Plan) أو موارد المجتمع األخرى. تساعد هذه األجهزة األشخاص على اإلعتناء بأنفسهم بشكل 
أفضل، أو التفاعل بشكل أفضل في األماكن التي يعيشون فيها ويعملون ويلعبون.

$0
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(Clubhouse) برامج الكلوب هاوس
هي برامج يعمل فيها األعضاء (النظراء) والموظفون جنبًا إلى جنب لتشغيل النادي ولتشجيع 

المشاركة في المجتمع األكبر. تركز برامج الكلوب هاوس (Clubhouse) على تعزيز التعافي من 
المرض والكفاءة والدعم اإلجتماعي، باإلضافة إلى المهارات والفرص المهنية.

$0

خدمات المرضى الداخليين المجتمعيين
هي خدمات المستشفى المستخدمة لتحقيق االستقرار في وضع الصحة النفسية في حالة حدوث 

تغيير ملحوظ في األعراض، أو في حالة الطوارئ في الصحة السلوكية.  يتم تقديم خدمات 
المستشفيات المجتمعية في مستشفيات الطب النفسي المرخصة وفي وحدات الطب النفسي 

المرخصة في المستشفيات العامة.

$0

التدخالت في األزمات
هي خدمات فردية أو جماعية غير محددة بموعد مسبق تهدف إلى التقليل أو القضاء على تأثير 

األحداث غير المتوقعة على الصحة السلوكية والرفاهية. 

$0

خدمات األزمات السكنية
هي بدائل قصيرة األمد للمريض في الدخول إلى المستشفى للعالج ويتم تقديمها في بيئة سكنية 

مرخصة

$0

(EPSDT) الفحص والتشخيص والعالج الدوري المبكر
يوفر الفحص والتشخيص والعالج الدوري المبكر (EPSDT) مجموعة شاملة من خدمات الوقاية 

والتشخيص والعالج للرضع واألطفال والمراهقين ذوي الدخل المنخفض الذين تقل أعمارهم عن 
21 عاًما، كما هو محدد في القسم 1905 (B) (4) (a) من قانون الضمان االجتماعي (القانون) 

 CFR) 441.50) و 42 من قانون اللوائح الفيدرالية (USC § 1396d (r) (5 42 والمحددة في الفقرة
أو الئحتها الالحقة.

تعد ميزة الفحص والتشخيص والعالج الدوري المبكر (EPSDT) أكثر قوة من منفعة الميديكيد 
(Medicaid) للبالغين وهي مصممة لضمان حصول األطفال على االكتشاف المبكر للمرض 

والرعاية، بحيث يتم تجنب المشاكل الصحية أو تشخيصها وعالجها في أقرب وقت ممكن.

يجب أن تمتثل الخطط الصحية لجميع متطلبات الفحص والتشخيص والعالج الدوري المبكر 
(EPSDT) للمسجلين في برنامج الميديكيد (Medicaid) الذين تقل أعمارهم عن 21 عاًما. تخول 

الفحص والتشخيص والعالج الدوري المبكر (EPSDT) المسجلين في برنامج الميديكيد 
(Medicaid) والتأمين الصحي لألطفال (CHIP) الذين تقل أعمارهم عن 21 عاًما، في أي عالج أو 

إجراء يناسب أي من فئات الخدمات المغطاة ببرنامج الميديكيد المدرجة في القسم 1905 (a) من 
القانون إذا كان ذلك العالج أو الخدمة ضرورية "لتصحيح أو تحسين" العيوب واألمراض أو الحاالت 

البدنية والنفسية.

ينتج عن هذا المطلب فائدة صحية شاملة لألطفال الذين تقل أعمارهم عن 21 عاًما المسجلين 
ضمن برنامج الميديكيد (Medicaid) باإلضافة إلى الخدمات المغطاة المذكورة أعاله، يجب على 

$0

0$االختبارات التشخيصية النفسية والعصبية

(CLS) دعم الحياة المجتمعية
هي األنشطة التي يقدمها الموظفون بأجر معين لمساعدة البالغين الذين يعانون من مرض نفسي 

خطير أو إعاقات في النمو على العيش بشكل مستقل والمشاركة بنشاط في المجتمع. يمكن أن 
يساعد دعم الحياة المجتمعية أيًضا العوائل التي لديها أطفال من ذوي االحتياجات الخاصة (مثل 

إعاقات النمو أو االضطرابات العاطفية الخطيرة). 

$0
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 برنامج الميديكيد تقديم أي رعاية طبية أو عالجية أخرى، حتى إذا كانت الوكالة ال تقدم هذه الخدمات
أو توفرها بطريقة أخرى بكمية أو فترة زمنية أو نطاق أقل (42 من قانون اللوائح الفيدرالية

 (CFR) 441.57).

في حين أن النقل إلى الفحص والتشخيص والعالج الدوري المبكر (EPSDT) التصحيحي أو 
الخدمات المتخصصة أو التحسينية ليست خدمة مغطاة بموجب هذا التنازل، يترتب على شبكة 

ديترويت واين الصحية المتكاملة (DWIHN) مساعدة المستفيدين في الحصول على وسائل النقل 
الالزمة إما من خالل إدارة الصحة والخدمات اإلنسانية في ميشيغان أو من خالل خطة تأمين 

الميديكيد (Medicaid) الصحية للمستفيد.

** التعديالت البيئية
هي تغييرات مادية في منزل الشخص أو سيارته أو بيئة عمله تأتي عليه بفائدة طبية أو عالجية 

مباشرة لذلك الشخص. تضمن التعديالت الوصول، حماية الصحة والسالمة، أو تمكين قدر أكبر 
من االستقاللية لألشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية.  مالحظة: يجب استكشاف جميع مصادر 

التمويل األخرى أوالً، قبل استخدام األموال المخصصة للميديكيد (Medicaid) إلجراء تعديالت 
بيئية.

$0

تمديد فترة سرير المراقبة (أو وحدات اإلقامة لمدة 23 ساعة) - يستخدم لتحقيق االستقرار في 
حالة الطوارئ التي تتعلق بالصحة السلوكية عندما يحتاج الشخص إلى البقاء في المستشفى لفترة 
قصيرة فقط.  يسمح بتمديد فترة مراقبة السرير للعاملين في المستشفى بمراقبة حالة الشخص 

وعالجها لمدة تصل إلى يوم واحد قبل خروجه إلى خدمة العيادات الخارجية المجتمعية األخرى أو 
إدخاله إلى المستشفى.

$0

دعم وتدريب األسرة
يقدم مساعدة تركز على األسرة ألفراد األسرة المرتبطين بأحد األقارب الذين يعانون من مرض 

نفسي خطير أو اضطراب عاطفي خطير أو إعاقات في النمو ورعايتهم. "التدريب على المهارات 
األسرية" هو تعليم وتدريب للعائالت التي تعيش مع فرد من العائلة أو تعتني به مؤهل لبرنامج 

إعفاء األطفال. 

$0

خدمات الوساطة المالية
مساعدة األشخاص في إدارة خدماتهم ودعم الميزانية ودفع أجور مقدمي الخدمة إذا كانوا 

يستخدمون نهج "تقرير المصير".

$0

0$مجموعة العالج النفسي

الخدمات الصحية
تضمين التقييم والعالج والمراقبة المهنية للحاالت الصحية المرتبطة أو المتأثرة بحالة الصحة 

$0

(ECT) 0$العالج بالصدمات الكهربائية

** الصيدلية المحسنة
يشمل العناصر التي يطلبها الطبيب بدون وصفة طبية أو وصفة طبية يمكن شراؤها مباشرة من 
الصيدلية (مثل الفيتامينات أو شراب السعال) الالزمة إلدارة وعالج حالتك (حاالتك) الصحية عندما 

ال تغطي خطتك الصحية الميديكيد (Medicaid Health Plan) هذه األشياء.

$0

0$العالج النفسي للعائلة (مع حضور العضو والغرض األساسي منه هو معالجة حالة الشخص)

العالج النفسي العائلي (بدون وجود العضو يكون طبيا معقول وضروري، والغرض األساسي منه 
هو معالجة حالة الشخص)

$0
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النفسية للشخص. سيعالج الطبيب األساسي للشخص أي حاالت صحية أخرى قد يعاني منها.

عالج النشاط الفردي
جزء من برنامج االستشفاء الجزئي (PHP) وهو ليس ترفيهيًا أو تحفيزيًا في األساس

$0

رعاية الصحة السلوكية للمرضى الداخليين
(ستدفع الخطة تكاليف خدمات رعاية الصحة السلوكية التي تتطلب اإلقامة في المستشفى)

$0

إستقرار األزمات المكثف
هو بديل آخر قصير األمد لالستشفاء بدخول المريض الى المستشفى للعالج. خدمات إستقرار 

األزمات المكثف عبارة عن عالج منظم وأنشطة دعم يقدمها فريق أزمات الصحة السلوكية في 
منزل الشخص أو في بيئة مجتمعية أخرى. 

$0

مرفق عناية متوسطة للمصابين بالتخلف العقلي
(مرفق الرعاية الوسيطة (ICF)/ التخلف العقلي (MR)/ العجز التنموي)

توفير إشراف مكثف على مدار 24 ساعة، وخدمات صحية وتأهيلية واحتياجات أساسية لألشخاص 
ذوي اإلعاقات التنموية.منزل الشخص أو في بيئة مجتمعية أخرى. 

$0

إعطاء األدوية
يكون عندما يقوم طبيب أو ممرضة أو أي مقدم رعاية طبية مرخص آخر بإعطاء حقنة أو دواء عن 

طريق الفم أو دواء موضعي.

$0

مراجعة األدوية
تقييم ومراقبة األدوية المستخدمة في عالج حالة الصحة السلوكية للشخص، تأثيراتها، والحاجة إلى 

االستمرار في األدوية أو تغييرها.

$0

عالج واستشارات الصحة النفسية للبالغين والعوائل
يشمل العالج أو اإلستشارة المصممة للمساعدة في تحسين األداء الوظيفي والعالقات مع 

اآلخرين.

$0

تقييم الصحة النفسية ومراقبتها في دور رعاية المسنين
يتضمن مراجعة لحاجة المقيمين في دار رعاية المسنين إلى عالج الصحة النفسية واالستجابة له، 

إلى جانب تقديم االستشارات مع طاقم دار رعاية المسنين.

$0

0$العالج بالتنويم المغناطيسي 

0$العالج النفسي الفردي

0$العالج النفسي التفاعلي

المساعدة في السكن
هي المساعدة في النفقات قصيرة األمد أو االنتقالية أو لمرة واحدة فقط في منزل الشخص الذي 

ال تستطيع موارده وموارد المجتمع األخرى تغطيتها.

$0

خدمات منزلية للعوائل
 يتم توفيرها في منزل العائلة أو في مكان مجتمعي آخر. تم تصميم الخدمات بشكل فردي لكل 

عائلة، ويمكن أن تشمل أشياء مثل عالج الصحة النفسية، التدخل في األزمات، تنسيق الخدمات، أو 
أشكال الدعم األخرى للعائلة.

$0
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خدمات النظراء المتخصصين
يتم إدارة الخدمات التي يتم تقديمها بواسطة النظراء مثل مراكز االستقبال بالكامل بواسطة أعضاء 
خدمات الصحة النفسية. يقدمون المساعدة في الطعام، الملبس والتواصل االجتماعي واإلسكان 

والدعم لبدء أو الحفاظ على عالج الصحة النفسية.  خدمات النظراء المتخصصين هي أنشطة 
مصممة لمساعدة األشخاص المصابين بمرض نفسي في رحلة التعافي الشخصية الخاصة بهم 
ويتم توفيرها من قبل األشخاص الذين يتعافون من مرض نفسي. النظراء الموجهون ويقومون 

بتقديم المساعدة لألشخاص الذين يعانون من إعاقات في النمو. 

$0

العناية الشخصية في الخدمات المتخصصة
مساعدة شخًصا بالًغا مصابًا بمرض نفسي أو يعاني من إعاقة تنموية في أنشطة الحياة اليومية، 

الرعاية الذاتية واالحتياجات األساسية، بينما يعيشون في بيئة سكنية متخصصة في المجتمع.

$0

** العالج الطبيعي البدني
يشمل التقييم الذي يجريه إختصاصي العالج الطبيعي للقدرات البدنية للشخص (مثل الطرق التي 
يتحركون بها، استخدام أذرعهم أو أيديهم، أو السيطرة على أجسامهم)، والعالجات التي تعمل على 

مساعدتهم في تحسين قدراتهم البدنية.

$0

نماذج الخدمة الوقائية (مثل الصحة النفسية للرضع، النجاح في المدرسة، إلى آخره)
استخدم التدخالت الفردية والجماعية المصممة لتقليل احتمالية أن يحتاج األشخاص إلى العالج من 

نظام الصحة النفسية العامة.

$0

خدمات الرعاية المؤقتة
توفير الراحة لفترة قصيرة األمد لمقدمي الرعاية األولية غير مدفوعي األجر لألشخاص المؤهلين 

للحصول على خدمات متخصصة. توفر الرعاية المؤقتة فترة للرعاية البديلة المؤقتة، إما في منزل 
األسرة أو في بيئة مجتمعية أخرى تختارها األسرة. 

$0

المساعدة في بناء المهارات
يشمل الدعم والخدمات والتدريب لمساعدة الشخص على المشاركة بنشاط في المدرسة أو العمل 

أو التطوع أو ضمن اإلعدادات المجتمعية، أو لتعلم المهارات االجتماعية التي قد يحتاجون إليها 
لمساندة أنفسهم أو التجول والتعرف على المجتمع.

$0

** العالج الطبيعي للنطق واللغة
يشمل التقييم الذي يجريه إختصاص العالج الطبيعي للنطق لقدرة الشخص على استخدام اللغة

$0

التحليل النفسي

المقابالت التشخيصية النفسية

إدارة األدوية 

$0

خدمات العالج الجزئي في المستسشفى
تتضمن خدمات الطب النفسي، العالج النفسي، االجتماعي، المهني، خدمة التمريض، العالج 

بالموسيقى والخدمات الترفيهية العالجية في محيط المستشفى، تحت إشراف الطبيب. يتم تقديم 
خدمات العالج الجزئي اإلستشفائي خالل النهار - يذهب المشاركون إلى منازلهم في الليل. 

$0

** العالج الطبيعي المهني
يتضمن التقييم الذي يجريه اختصاصي العالج الطبيعي المهني لقدرة الشخص على القيام بأشياء 

من أجل اإلعتناء بأنفسهم كل يوم، والعالجات الالزمة للمساعدة في زيادة هذه القدرات. 

$0
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خدمات التوظيف المدعومة / المتكاملة
توفير الدعم والخدمات والتدريب األولية والمستمرة، والتي يتم تقديمها عادًة في موقع العمل، 
لمساعدة البالغين المؤهلين للحصول على خدمات الصحة النفسية في العثور على عمل مدفوع 

األجر في المجتمع والعمل على االحتفاظ به.

$0

النقل
يمكن توفيرها من وإلى منزل أحد األعضاء للحصول على خدمات تأمين الميديكيد (Medicaid) غير 

الطبية المغطاة ضمن التأمين.

$0

تخطيط العالج
مساعدة الشخص ومن يختارونه في التطوير والمراجعة الدورية للخطة الفردية للخدمات.

$0

الخدمات الشاملة حول األطفال والمراهقين 
وهي للذين يعانون من اضطرابات نفسية خطيرة وعائالتهم التي تشمل العالج والدعم الضروريين 

للحفاظ على الطفل في منزل األسرة.

$0

نماذج الخدمة الوقائية (مثل الصحة النفسية للرضع، النجاح في المدرسة، إلى آخره)
استخدم التدخالت الفردية والجماعية المصممة لتقليل احتمالية أن يحتاج األشخاص إلى العالج من 

نظام الصحة النفسية العامة.

$0

المساعدة في التنسيق الرعاية أو إدارة ملف خدمات الحالة المستهدفة
منسق الرعاية أو مدير ملف الحالة هو موظف يساعد في كتابة خطة خدمة فردية ويتأكد من تقديم 

الخدمات الالزمة. يتمثل دوره/دورها في االستماع إلى أهداف الشخص، والمساعدة في العثور 
على الخدمات ومقدمي الخدمات داخل وخارج برنامج خدمات الصحة النفسية للمجتمع المحلي 

الذي سيساعد في تحقيق األهداف. يمكن أن يقوم منسق الرعاية أو مدير ملف الحالة أيًضا بربط 
شخص ما بالموارد الموجودة في المجتمع لغرض التوظيف، المعيشة المجتمعية، التعليم، 

المنافع العامة، واألنشطة الترفيهية. 

$0

وفهمها والتواصل مع اآلخرين أو تعلم التصرف في حاالت بلع الطعام أو الحاالت ذات الصلة 
بذلك، والعالجات للمساعدة في تحسين القدرة على النطق أو التواصل مع اآلخرين أو بلع الطعام.
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الخدمات الخاصة فقط باإلعفاء عن التأهيل وإعفاء األطفال املشــاركني
إّن بعــض المســتفيدين مــن منافــع برنامــج الميديكيــد (Medicaid) هــم مؤهلــون للحصــول علــى خدمــات خاصــة تســاعدهم علــى 
تجنــب االضطــرار إلــى الذهــاب إلــى مؤسســة لألشــخاص ذوي اإلعاقــات التنمويــة أو دار رعايــة المســنين. تســمى هــذه الخدمــات 
الخاصــة باإلعفــاء عــن دعــم التأهيــل وإعفــاء األطفــال. لغــرض الحصــول علــى هــذه الخدمــات، يحتــاج األشــخاص الذيــن يعانــون مــن 
إعاقــات فــي النمــو إلــى التســجيل فــي أي مــن هــذه "باإلعفــاءآت". توفــر هــذه اإلعفــاءآت محــدود للغايــة. يتمتــع األشــخاص 

المسجلون في اإلعفاءات بإمكانية الوصول إلى الخدمات المذكورة أعاله باإلضافة إلى تلك المدرجة في القائمة هنا: 

التدريب غير العائلي (للمسجلين في اإلعفاء من األطفال) هو تدريب مخصص لموظفي الدعم 
المنزلي المدفوع األجر الذين يقدمون الرعاية لطفل مسجل في اإلعفاء.

$0

الدعم والخدمات غير المهنية خارج المنزل (للمسجلين في إعفاء دعم التأهيل HSW) هي مساعدة 
الكتساب أو االحتفاظ أو تحسين المساعدة الذاتية، التواصل االجتماعي أو مهارات التكيف.

$0

أجهزة االستجابة للطوارئ الشخصية (للمسجلين في إعفاء دعم التأهيل HSW) مساعدة الشخص 
في الحفاظ على االستقاللية والسالمة ، في منزله/منزلها أو في بيئة مجتمعية.  هذه هي األجهزة 

التي تُستخدم لطلب المساعدة في حاالت الطوارئ.

$0

الخدمات المهنية المؤهلة للعمل (للمسجلين في إعفاء دعم التأهيل HSW) تشمل الدعم، 
الخدمات والتدريب إلعداد شخص للعمل بأجر أو للعمل التطوعي المجتمعي.

$0

مهام التمريض الخاصة (للمسجلين في إعفاء دعم التأهيل HSW) هي خدمة تمريض شخصية 
يتم تقديمها في المنزل، بحسب الضرورة لتلبية االحتياجات الصحية المتخصصة.

$0

الخدمات المتخصصة (للمسجلين في إعفاء األطفال) هي عالجات بالموسيقى أو الترفيه أو الفن 
أو التدليك التي قد يتم تقديمها للمساعدة في تقليل أو إدارة أعراض الحالة الصحية السلوكية 

للطفل أو اإلعاقة التنموية. قد تشمل الخدمات المتخصصة أيًضا تدريبًا متخصًصا لألطفال 
واألسرة أو التدريب أو اإلشراف على الموظفين أو مراقبة أهداف البرنامج.

$0

السلع والخدمات (للمسجلين في إعفاء دعم التأهيل HSW) هي خدمة لغير الموظفين يحل محل 
المساعدة التي سيتم تعيين الموظفين لتقديمها.  تُستخدم هذه الخدمة باالقتران مع ترتيب تقرير 

المصير، توفر المساعدة لزيادة االستقاللية أو تسهيل اإلنتاجية أو تعزيز اإلندماج والشمول 
المجتمعي.

$0
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خدمات لألشــخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي املواد املخدرة
يتــم تغطيــة خدمــات العــالج مــن تعاطــي المخــدرات المدرجــة أدنــاه بواســطة الميديكيــد (Medicaid). هــذه الخدمــات متوفــرة مــن 
خالل شبكة ديترويت واين الصحية المتكاملة (DWIHN). للوصول أو المساعدة، اتصل بمركز آكسيس على مدار 24 ساعة على 

الرقم المجاني 1-800.241.4949.

إذا تلقيــت برنامــج الميديكيــد (Medicaid)، فيحــق لــك الحصــول علــى خدمــات طبيــة أخــرى غيــر مذكــورة فــي أعــاله. الخدمــات 
الضروريــة للحفــاظ علــى صحتــك البدنيــة يتــم توفيرهــا أو طلبهــا مــن قبــل طبيــب الرعايــة األوليــة الخــاص بــك.  إذا تلقيــت خدمــات 
الصحة النفســية المجتمعية (CMH)، فســيعمل برنامج خدمات الصحة النفســية للمجتمع المحلي (CMHSP) مع مقدم الرعاية 
األوليــة لتنســيق خدمــات الصحــة البدنيــة والســلوكية الخاصــة بــك. إذا لــم يكــن لديــك مقــدم رعايــة أوليــة، فســوف يســاعدك 

برنامج خدمات الصحة النفسية المجتمعية (CMHSP) في العثور على مقدم رعاية.

مالحظــة: برنامــج المســاعدة المنزليــة هــو خدمــة أخرى متوفرة للمســتفيدين مــن برنامج الميديكيــد (Medicaid) الذيــن يحتاجون 
إلــى مســاعدة منزليــة فــي أنشــطة الحيــاة اليوميــة واألعمــال المنزليــة. لمعرفــة المزيــد عــن هــذه الخدمــة، يمكنــك االتصــال برقــم 
إدارة الخدمــات اإلنســانية المحليــة فــي ميشــيغان أدنــاه أو االتصال بمكتب خدمــات العمالء على الرقــم 888.490.9698 للحصول 

على هذه المساعدة.

(DHHS)
مكتب مقاطعة واين المركزي

2040 W. Grand Blvd.
Detroit, MI 48202

313.934.4400

يحدد الوصول، التقييم واإلحالة (AAR) الحاجة إلى خدمات تعاطي المخدرات وسيساعد في 
الوصول إلى الخدمات والمقدمين المناسبين.

$0

العيادات الخارجية المكثفة / المحّسنة (IOP أو EOP) هي خدمة تقدم جلسات استشارية أكثر 
تكراراً وأطول كل أسبوع وقد تشمل برامج نهارية أو مسائية.

$0

يتم تقديم عالج الميثادون وليفو ألفا أسيتيل ميثادول (الم LAAM) لألشخاص الذين يعانون من 
إدمان الهيروين أو غيره من المواد األفيونية. يتكون العالج من بدائل األفيون التي يراقبها الطبيب 
باإلضافة إلى خدمات التمريض واإلختبارات المعملية. يتم تقديم هذا العالج عادًة إلى جانب عالج 

العيادات الخارجية األخرى لتعاطي المخدرات.

$0

العالج في العيادات الخارجية يشمل العالج/ االستشارة للشخص، والعالج األسري والجماعي في 
مكتب.

$0

العالج السكني هو عبارة عن خدمات عالجية مكثفة تشمل اإلقامة في منشأة مرخصة مزودة 
بطاقم عمل.

$0

إزالة السموم شبه الحادة هي رعاية طبية في مكان سكني لألشخاص الذين ينسحبون من الكحول 
أو المخدرات األخرى.

$0

(Medicaid) ما الذي يجب عليك دفعهاضطراب استخدام المواد المخدرة - برنامج  الميديكيد
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خدمات لألشــخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي املواد املخدرة

استفسارات حول الشكاوى والفواتري

إذا كنــت مســجالً فــي برنامــج الميديكيــد (Medicaid) وتســتوفي معاييــر خدمــات الصحــة الســلوكية، فســيتم تقديــم جميــع 
ــة  ــة الصحي ــات الرعاي ــورة لخدم ــى فات ــل أن تتلق ــر المحتم ــن غي ــك. م ــة علي ــا دون أي تكلف ــة عليه ــت الموافق ــي تم ــات الت الخدم
الســلوكية التــي تكــون مؤهــالً لهــا. لالستفســارات المتعلقــة بالشــكاوى وقضايــا الفواتيــر، يمكنــك االتصــال بوحــدة خدمــة 
.                                 (TTY) على 888.490.9698 أو الهاتف النصي (DWIHN) العمالء في شبكة ديترويت واين الصحية المتكاملة

الممثلون متواجدون لإلجابة على أسئلتك من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة 8:00 صباًحا إلى 4:30 مساًء.

يمكنــك تتبــع حالــة شــكواك المقدمــة فــي عمليــة الشــكاوى والحصــول علــى المعلومــات التاليــة عبــر الهاتــف فــي محاولــة واحــدة 
أو جهة اتصال واحدة. تتضمن المعلومات التي يمكنك الحصول عليها ما يلي: 

خدمات عالج اضطرابات تعاطي المخدرات في العيادات الخارجية

سوف نقوم بالدفع مقابل خدمات العالج التي يتم تقديمها في قسم العيادات الخارجية 
بالمستشفى إذا كنت، مثًال، قد خرجت من المستشفى لغرض العالج من تعاطي المخدرات أو إذا 

كنت بحاجة إلى عالج ولكنك ال تحتاج إلى مستوى الخدمات المقدمة في المستشفى كمقيم 
داخلي.

$0

(SBIRT) التقييم الُمنظَّم والتداخل المختصر

إجراء تقييم لتحديد مدى خطورة تعاطي المخدرات بسرعة وتحديد المستوى المناسب للعالج. يركز 
التدخل أو النصيحة المختصرة على زيادة المعرفة والوعي فيما يخص تعاطي المخدرات والدافع نحو 

تغيير السلوك. توفر اإلحالة إلى العالج ألولئك الذين تم تحديدهم على أنهم بحاجة إلى عالج أكثر 
تركيًزا إمكانية الحصول على الرعاية المتخصصة. 

$0

0$العالج النفسي

0$تثقيف المريض بخصوص التشخيص والعالج

األدوية الموصوفة التي تُعطى أثناء اإلقامة في المستشفى أو تُعطى على شكل ُحقن في عيادة 
الطبيب

  •    يمكن أن يشمل ذلك الميثادون (Methadone) إذا تم توفيره في المستشفى ولكن ليس 
        في عيادة خارجية

$0

أدوية الوصفات الطبية للمرضى في العيادات الخارجية التي يغطيها الجزء (D) باستثناء الميثادون 
(Methadone) لعالج اضطراب تعاطي المخدرات.

$0

يحدد مركز آكسيس (Access Center) خدمات تعاطي المخدرات وسيساعد 
األعضاء في العثور على مقدم الخدمة المناسب

ما الذي يجب عليك دفعه

800.630.1044
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•  المرحلة في العملية  
•  المبلغ المدفوع   
•  المبلغ المعتمد  

•  التكلفة المترتبة عليك  
•  تاريخ الدفع  

اإلبالغ عن االحتيال والهدر وإســاءة االستخدام
يســتهلك االحتيــال والهــدر وإســاءة االســتخدام األمــوال مــن ميزانيــة تمويــل ميشــيغان لبرنامــج الميديكيــد (Medicaid) القيّمــة 
الالزمــة لمســاعدة األطفــال والبالغيــن فــي الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة. يمكــن للجميــع تحمــل المســؤولية عــن طريــق اإلبــالغ 
عــن االحتيــال وســوء المعاملــة. مًعــا يمكننــا التأكــد مــن اســتخدام أمــوال دافعــي الضرائــب لألشــخاص الذيــن يحتاجــون إلــى هــذه 

  المساعدة فعًال. تتضمن أمثلة على االحتيال في برنامج الميديكيد (Medicaid) على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:
  • إرسال فواتير عن خدمات طبية لم يتم تقديمها في الواقع

  • تقديم خدمات غير ضرورية
  • تقديم فواتير عن خدمات أكثر تكلفة

  • تقديم فواتير عن خدمات بشكل منفصل كان ينبغي أن تكون قانونيًا على شكل فاتورة واحدة
  • تقديم فواتير أكثر من مرة لنفس الخدمة الطبية

  • صرف أدوية رديفة لألدوية األصلية وتقديم فواتير األدوية ذات العالمات التجارية المعروفة
  • إعطاء أو قبول شيء مزيف (مثل نقود، هدايا، خدمات) مقابل خدمات طبية (أي قبول رشاوى)

  • تزوير تقارير التكلفة

أو عندما يقوم شخص ما باآلتي:
  • الكذب حول أهليتهم 

  • الكذب حول حالتهم الطبية
  • تزوير الوصفات الطبية

  • بيع وصفات أدويتهم لآلخرين
  • إقراض بطاقة الميديكيد (Medicaid) العائدة اليهم لآلخرين

أو عندما يقوم مقدم الرعاية الصحية بفرض رسوم زائفة مقابل مايلي:
  • المواعيد الفائتة 

  • الفحوصات الطبية غير الضرورية
  • الخدمات الهاتفية

إذا كنــت تعتقــد أن شــخًصا مــا يرتكــب احتيــاًال أو هــدًرا أو إســاءة االســتخدام، فيمكنــك إبــالغ مســؤول االمتثــال فــي المؤسســة 
لدى شبكة ديترويت واين الصحية المتكاملة (DWIHN) على الرقم 313.833.3502 أو إرسال مخاوفك عبر البريد اإللكتروني إلى 
www.compliance@dwmha.com أو اإلبــالغ عنهــا علــى الموقع اإللكتروني www.dwihn.org. في الصفحة الرئيســية، انقر 
فــوق عالمــة التبويــب لمقدمــي الخدمــات، ثــم قــم باإلنتقــال إلــى األســفل إلــى الجــودة واالمتثــال وانقــر فــوق االمتثــال. فــي هــذه 
الصفحــة، يتــم منحــك خيــارات اإلبــالغ عــن االحتيــال والهــدر وإســاءة االســتخدام. يمكنــك اإلبــالغ دون الكشــف عــن هويتــك مــن 

خالل أي من الطرق المذكورة أعاله. 

يمكنك إرسال تقريرك بشكل سري، وال يجوز االنتقام منك.
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يمكنــك أيًضــا اإلبــالغ عــن مخــاوف بشــأن االحتيــال والهــدر وإســاءة االســتخدام مباشــرة إلــى مكتــب المفتــش العــام فــي ميشــيغان 
:(OIG)

www.michigan.gov/fraud :على اإلنترنت

االتصال بالرقم:                           MI-FRAUD -855 (البريد الصوتي متوفر بعد ساعات العمل الرسمية)

(Office of Inspector General) مكتب المفتش العام إرسال رسالة إلى:  
PO Box 30062      

Lansing, MI 48909      

ــر قــدر ممكــن مــن المعلومــات، بمــا فــي ذلــك التفاصيــل حــول مــا حــدث، مــن  ــد تقديمــك الشــكوى، تأكــد مــن تضميــن أكب عن
شارك في ذلك (بما في ذلك عنوانهم ورقم هاتفهم) ، ورقم تعريف الميديكيد (Medicaid)، وتاريخ الميالد (للمستفيدين)، وأي 

معلومات أخرى تعريفية بحوزتك.

(HSW) إعفاء دعم التأهيل

ــون مــن إعاقــات فــي النمــو فــي  ــن يعان ــى مســاعدة األشــخاص الذي ــل (HSW) هــو برنامــج يهــدف إل برنامــج إعفــاء دعــم التأهي
اكتساب المهارات التي من شأنها تسهيل استقالليتهم وإنتاجيتهم وتعزيز االندماج والمشاركة في المجتمع.

يمكــن أن يتلقــى المســتفيدون مــن إعفــاء دعــم التأهيــل (HSW) أيًضــا خطــة الميديكيــد (Medicaid) التابــع للواليــة األخــرى أو 
خدمــات /B3 اإلضافيــة. يعمــل إعفــاء دعــم التأهيــل (HSW) بموجــب القســم 1915 (c) مــن قانــون الضمــان االجتماعــي، لغــرض 
توفيــر خدمــات منزليــة ومجتمعيــة محــددة للمشــاركين المســجلين المعينيــن الذيــن قــد يحتاجــون بخــالف ذلــك إلــى مرفــق الرعايــة 
الوســيطة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الذهنيــة (ICF/IID) مســتوى الرعايــة. يعمــل إعفــاء دعــم التأهيــل (HSW) بالتزامــن مــع

.(b) 1915 اإلعفاء لعام

األهلية:

لكي تكون مؤهالً، يجب عليك أن:

  • تكون لديك إعاقة ذهنية (ال توجد قيود على العمر)
  • تكون مقيًما في بيئة لمجتمع معين

(Medicaid) تكون مؤهالً ومسجالً في برنامج الميديدكيد •  
(ICF/IID) تحتاج إلى مستوى خدمات مشابه لمرفق الرعاية الوسيطة لألفراد ذوي اإلعاقة الذهنية •  

  • بمجرد التسجيل، احصل على خدمة إعفاء دعم التأهيل (HSW) واحدة على األقل شهريًا

خدمات إعفاء دعم التأهيل (HSW) المغطاة:
وســائل دعــم الحيــاة المجتمعيــة (CLS) - تســهل اســتقاللية الشــخص وإنتاجيتــه وتعــزز أندماجــه ومشــاركتة فــي المجتمــع.  يمكن 
ــص، منــزل عائلــي، منــزل خــاص أو شــقة) وفــي بيئــات مجتمعيــة  تقديــم أســلوب الدعــم فــي ســكن المســتفيد (مثــل مرفــق ُمرخَّ
(بضمنهــا، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، المكتبــات ومجمعــات المدينــة والمخيمــات الســكنية، إلــى آخــره)، وقــد ال يحــل محــل 
اإلعفــاء اآلخــر أو الخدمــات التــي تغطيهــا خطــة الواليــة (علــى ســبيل المثــال، التأهيــل المهنــي خــارج المنــزل، برنامــج المســاعدة 

المنزلية، الرعاية الشخصية في سكن متخصص، الرعاية المؤقتة).

المعــدات واللــوازم الطبيــة الُمحّســنة - تشــمل األجهــزة، تجهيــزات، أجهــزة التحكــم أو أجهــزة غيــر متوفــرة ضمــن تغطيــة تأميــن 
ــنة الميديكيــد (Medicaid) العاديــة أو مــن خــالل التأمينــات األخــرى.  يجــب تحديــد جميــع المعــدات والمســتلزمات الطبيــة الُمحسَّ

643 -(7283)
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مبادرة األطفال

تقــدم شــبكة ديترويــت وايــن الصحيــة المتكاملــة (DWIHN) مجموعــة شــاملة ومتكاملــة مــن الخدمات/الدعــم الــذي يبعــث األمــل 
ــة مــن مشــاكل الصحــة  ــون مــن حــاالت متزامن ــن يعان ــى األطفــال والشــباب واألســر الذي ــي. يتلق ــم الذات ــرّوج للتعافــي/ الحك وي

النفسية وتعاطي المخدرات وحاالت صحية بدنية خدمات ضمن نظام رعاية يكون:

قامئاً عىل أساس املجتمعات

يركــز نظــام رعايــة األطفــال علــى الخدمــات التــي تركــز علــى تقديــم الخدمــات وإدارة النظــام التــي تقــع ضمــن هيكليــات وعمليــات 
وعالقات ذات بنية تحتية داعمة وقابلة للتكيف على مستوى المجتمع.

مركزاً عىل األرسة

ــع  تلعــب األســرة دوًرا أساســيًا فــي اتخــاذ القــرار فــي رعايــة أطفالهــا إضافــة إلــى السياســات واإلجــراءات التــي تحكــم رعايــة جمي
األطفال في مجتمعهم.

موجهاً من قبل الشباب

للشــباب الحــق فــي التمكيــن والتعليــم والحصــول علــى دور فــي صنــع القــرار فــي رعايــة حياتهــم. هــذا يشــمل منــح الشــباب صوتـًـا 
مستداًما ثم االستماع إلى هذا الصوت.

متجاوباً ثقافًيا ولغويًا

إّن المنظمــات والبرامــج والخدمــات هــي ذات صلــة وفريــدة مــن نوعهــا بالنســبة لالحتياجــات الثقافيــة واللغويــة واالجتماعيــة لــكل 
فرد وأسرة.

عاملاً بالصدمات

عندمــا تعتمــد المنظمــات والبرامــج والخدمــات علــى فهــم نقــاط الضعــف أو العوامــل المحفــزة للناجيــن مــن الصدمــات التــي قــد 
تــؤدي إلــى تفاقــم أســاليب تقديــم الخدمــات التقليديــة، لكــي تتمكــن هــذه الخدمــات والبرامــج مــن أن تكــون أكثــر دعًمــا وتتجنــب 

التعرض للصدمات مرة أخرى.

راجع الموقع اإللكتروني لمبادرة األطفال للحصول على مزيد من المعلومات 
.https://www.dwihn.org/childrens-initutions
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خدمات اإلعفاء

(HSW) برنامــج اإلعفاء من دعم التأهيل

ــون مــن إعاقــات فــي النمــو فــي اكتســاب المهــارات التــي مــن شــأنها  هــو برنامــج يهــدف إلــى مســاعدة األشــخاص الذيــن يعان
تســهيل اســتقالليتهم وإنتاجيتهــم وتعزيــز االندمــاج والمشــاركة فــي المجتمــع. يعمل إعفاء دعــم التأهيل (HSW) بموجب القســم 
1915 (c) مــن قانــون الضمــان االجتماعــي، لغــرض توفيــر خدمــات منزليــة ومجتمعيــة محــددة للمشــاركين المســجلين المعينيــن 
الذين قد يحتاجون إلى مرفق الرعاية الوسيطة لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية (ICF/IID) مستوى الرعاية. يعمل برنامج اإلعفاء 
دعــم التأهيــل (HSW) بالتزامــن مــع اإلعفــاء لعــام 1915 (b). يتــم تقديــم الخدمــات والدعــم تحــت رعايــة خطــة الرعايــة الصحيــة 
للمرضــى الداخلييــن مســبقة الدفــع (PIHP): (هيئة الصحة النفســية في ديترويت واين DWMHA) بموجــب عقد مع إدارة الصحة 
والخدمــات اإلنســانية فــي ميشــيغان (MDHHS) ويجــب تحديدهــا فــي خطــة المســتفيدين مــن الخدمــات التــي تــم تطويرهــا مــن 

.(PCP) خالل عملية التخطيط المتمحور حول الشخص

لــيك يكون الطفل مؤهالً، يجب أن:

•  يكون لديه إعاقة في النمو (كما هو محدد في قانون ميشيغان) وال توجد قيود على العمر؛  
(Medicaid) يكون مؤهالً ومسجالً في برنامج تأمين الميديدكيد  •  

•  يقيم في بيئة مجتمعية أو سوف يقيم في بيئة مجتمعية؛  
•  يتطلب بدالً من ذلك مستوى معيّن من الخدمات مثل دخول منشأة للرعاية الوسيطة لألشخاص ذوي اإلعاقات    

(ICF/IID) الذهنية   
•  اختيار المشاركة في إعفاء دعم التأهيل (HSW) بدالً من خدمات منشأة للرعاية الوسيطة لألشخاص ذوي اإلعاقات    

   الذهنية (ICF/IID)؛
•  وبمجرد التسجيل، احصل على خدمة إعفاء دعم التأهيل (HSW) واحدة على األقل شهريًا  

تشــمل مجموعــة الخدمــات المتوفــرة لألشــخاص ذوي اإلعاقــات التنمويــة الذهنيــة الذيــن يســتوفون معاييــر األهليــة للحصــول 
على إعفاء دعم التأهيل (HSW): الدعم المعيشي المجتمعي، المعدات الطبية المحسنة، خدمات الصيدلة المحسنة، التعديالت 
 ،(PERS) البيئيــة، التدريــب األســري، الســلع والخدمــات، التأهيــل غيــر المهنــي خــارج المنزل، نظام االســتجابة الشــخصية للطــوارئ

الخدمات السابقة المهنية، ممرض الخدمة الخاصة (PDN)، التوظيف المدعوم، الرعاية المؤقتة، وتنسيق الدعم.

إعفــاء دعــم التأهيــل (HSW) متوفــر مــن جميــع مقدمــي الخدمــات لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة الذهنيــة (IDD). قــم باستشــارة 
منسق الدعم الخاص بك.

:(CWP) برنامــج خدمات اإلعفاء املنزلية واملجتمعية لألطفال

يتيــح برنامــج اإلعفــاء لألطفــال (CWP) لبرنامــج تأميــن الميديدكيــد (Medicaid) تمويــل الخدمــات المنزليــة والمجتمعية لألطفال 
ذوي اإلعاقــات الذهنيــة و/أو التنمويــة الذيــن تقل أعمارهم عن 18 عاًما عندما ال يكونوا مؤهلين للحصول على الخدمات الممولة 

.(Medicaid) من الميديدكيد

لــيك يكون الطفل مؤهالً، يجب أن:

•  يكون يعاني من إعاقة ذهنية و/او إعاقة في النمو (كما هو محدد في قانون والية ميشيغان)، وأن يكون سنُه    
   أقل من 18 عاًما ويحتاج إلى خدمات التأهيل.
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•  يكون مقيًما مع الوالد (الوالدان) بالوالدة أو بالتبني قانونًا أو مع أحد األقارب الذي تم تعيينه الوصي القانوني     
   بموجب قوانين والية ميشيغان، بشرط أال يتم الدفع للقريب لتوفير رعاية التبني للطفل؛

•  يكون معرضاً لخطر وضعه في منشأة للرعاية الوسيطة لألشخاص ذوي اإلعاقات الذهنية (ICF/IID) بسبب كثافة    
   رعاية الطفل ونقص الدعم المطلوب، أو أن الطفل يقيم حاليًا في منشأة للرعاية الوسيطة لألشخاص ذوي   

   اإلعاقات الذهنية (ICF/IID) ولكن من خالل دعم مجتمعي مناسب، يمكنه أن يعود إلى بيتِه.
•  يكون دخل األسرة أعلى من حدود برنامج تأمين الميديدكيد (Medicaid) عندما يُنظر إليه على أنه عائلة مكونة من  

   شخص واحد (سيعفي التقدم بطلب للحصول على اإلعفاء دخَل الوالد مما يجعله مؤهالً لبرنامج الميديدكيد Medicaid)؛
•  يكون لديه قيود فكرية أو وظيفية تشير إلى أنه سيكون مؤهالً للحصول على خدمات العالج الصحية والتأهيلية     

   والفعالة المقدمة على مستوى الحصول على الرعاية من منشأة للرعاية الوسيطة لألشخاص ذوي اإلعاقات   
   الذهنية (ICF/IID). تم تصميم الخدمات التأهيلية لمساعدة األشخاص في اكتساب المهارات، مع االحتفاظ بها

   للمساعدة الذاتية وتحسينها، واالختالط االجتماعي والمهارات التكيفية الالزمة لإلقامة بنجاح في المنزل والبيئات   
   المجتمعية. يشمل العالج النشط التنفيذ القوي والمتناسق لبرنامج التدريب والعالج والخدمات الصحية   

   المتخصصة والعامة والخدمات ذات الصلة. إّن العالج الفعال هو موّجه نحو تعليم اكتساب الطفل الكتساب   
   السلوكيات الالزمة لكي يعمل بأكبر قدر ممكن من تقرير المصير واالستقاللية، ومنع أو إبطاء االنحدار أو فقدان   

   الوضع الوظيفي الحالي األفضل.

الدعــم   :(CWP) لبرنامــج اإلعفــاء لألطفــال  الذيــن يســتوفون معاييــر األهليــة  المتوفــرة لألطفــال  الخدمــات  تشــمل مجموعــة 
ــن، تكييفــات ســهولة الوصــول البيئيــة (EAAS)، التدريــب األســري (المعــروف ســابًقا بالخدمــات  المعيشــي للمجتمــع، النقــل الُمحسَّ
التعليميــة)، التدريــب غيــر العائلــي (المعــروف ســابًقا بخدمــات الــعالج النفسية/الســلوكية)، تدابيــر الحمايــة، والرعايــة المؤقتــة (ال 
ــعالج الطبيعــي  ــه، وال ــة المتخصصــة، الخدمــات المتخصصــة (الموســيقى، الترفي ــوازم الطبي ــرة اإلجــازة)، المعــدات والل تشــمل فت

بالتدليك) وخدمات اإلدارة المالية / خدمات الوساطة المالية.

يقدم ثالثة من مقدمي الخدمات خدمات اإلعفاء لألطفال والشباب في مقاطعة واين هذه:

:(CWP) مقدمــو خدمات برنامج اإلعفاء لألطفال

:(SEDW)برنامــج اإلعفاء للمصابني باالضطراب العاطفي الخطري

 (Medicaid) وهــو برنامــج يوفــر خدمــات تكــون عبــارة عــن تحســينات أو إضافــات إلــى تغطيــة خطــة الواليــة لتأميــن الميديكيــد
لألطفــال حتــى ســن 20 عاًمــا يعانــون مــن اإلضطــراب العاطفــي الخطيــر (SED). تقــوم إدارة الصحــة والخدمــات اإلنســانية 
(MDHHS) بتشــغيل برنامــج اإلعفــاء لمــن يعانــون مــن اضطــراب عاطفــي خطيــر (SED) مــن خالل توقيــع عقــود مــع برامــج خدمــة 
الصحــة النفســية المجتمعيــة (CMHSP’s). إّن برنامــج اإلعفــاء لمــن يعانــون مــن اضطــراب عاطفــي خطيــر (SED) هــو برنامــج 
تُدفــع فيــه الرســوم مقابــل الخدمــات يديــره برنامــج خدمــات الصحــة النفســية المجتمعيــة (CMHSP) بالشــراكة مــع وكاالت 
ــن  ــر (SED) مخصصــة لألطفــال الذي ــون مــن اضطــراب عاطفــي خطي المجتمــع األخــرى. وإّن خدمــات برنامــج اإلعفــاء لمــن يعان
يعانــون مــن اضطــراب عاطفــي خطيــر (SED) والمعرضيــن لخطــر الدخــول إلــى المستشــفى، أو الذيــن تــم تنســيبهم مــرات 
متعــددة إلــى دور رعايــة أو هــم بعمــر الشــباب/ العــائالت التــي تكــون بحاجــة إلــى توفيــر دعم/خدمــات إضافيــة مــن أجــل الحفــاظ 

The Guidance Center
734.785.7718

NSO
313.875.7601

CLS
734.467.7600
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لــيك يكون الطفل مؤهالً، يجب أن:

•  يكون عمره أقل من 18 عاًما عند قبوله في برنامج اإلعفاء أوالً، ولكن يمكنه البقاء في برنامج اإلعفاء حتى سن 21 عاًما    
   إذا تم استيفاء متطلبات األهلية األخرى؛

  (TCW) يكون مقيماً مع الوالدين بالوالدة/بالتبني أو يقيم في دار رعاية وهو إما مقيم مؤقت بأمر من المحكمة  •  
   أومقيم دائم بأمر من المحكمة (PCW)؛

•  يستوفي معايير إدارة الصحة والخدمات اإلنسانية (MDHHS) الحالية لمستشفى األمراض النفسية لألطفال أو    
   المعرضين لخطر اإلدخال إلى مستشفى المعالجة النفسية التابع للوالية؛

يجب أن يكون لدى الطفل أحد العناصر التالية على األقل:
•  عالمات وأعراض نفسية شديد؛  

•  مشاكل في الرعاية الذاتية والوظائف اليومية المستقلة  
•  إمكانية إلحاق األذى بالنفس أو باآلخرين  

•  مضاعفات بسبب المخدرات/األدوية أو الحالة النفسية العامة المصاحبة التي تتطلب الرعاية  
•  اعتبار خاص؛ إذا كان يتعاطى المخدرات، يجب أن تكون الحالة النفسية هي التشخيص األولي  

•  قد أظهر قيوًدا وظيفية خطيرة تضعف قدرته على العمل في المجتمع (يتم تحديد المعايير الوظيفية باستخدام    
   مقياس التقييم الوظيفي لألطفال والمراهقين [CAFAS] أو مقياس التقييم الوظيفي لمرحلة ما قبل المدرسة 

.([PECFAS] والطفولة المبكرة   
○  لألطفال بعمر 12 سنة أو أقل، إّن درجة مقياس التقييم الوظيفي لألطفال والمراهقين (CAFAS) هي 90 أو أكثر   
○  لألطفال بعمر 13-18 سنة أو أقل، إّن درجة مقياس التقييم الوظيفي لألطفال والمراهقين (CAFAS) هي 120    

    أو كثر
○  لألطفال من سن 3 إلى 6 سنوات، درجات مرتفعة من مقياس للتقييم الوظيفي لمرحلة ما قبل المدرسة     

    والطفولة المبكرة (PECFAS) الفرعي في أحد المجاالت التالية على األقل: سلوكيات إيذاء النفس،
    المزاج/العواطف، التفكير/التواصل أو السلوكيات تجاه اآلخرين

○  يمكن للشباب البقاء برنامج اإلعفاء لمن يعانون من اضطراب عاطفي خطير (SED) حتى ولو انخفضت درجاتهم     
    في التقييم الوظيفي لألطفال والمراهقين (CAFAS) أو التقييم الوظيفي لمرحلة ما قبل المدرسة والطفولة  

    المبكرة (PECFAS) مرتفعة خالل االلتزام لمدة عام واحد(1).
مالحظــة: إّن الشــباب الذيــن يعانــون مــن إعاقــة ذهنيــة أو تنمويــة (IDD) هــم غيــر مؤهليــن للحصــول علــى برنامــج اإلعفــاء لمــن 

.(SED) يعانون من اضطراب عاطفي خطير

يجــب أن يكــون لــدى كل طفــل خطة خدمة فردية شــاملة (IPOS) تحدد الخدمــات والدعم الذي 
ســيحصل عليــه هــو وعائلتــه. يتــم تطويــر خطــة خدمــة فرديــة شــاملة (IPOS) مــن خــالل عملية 
عــن  مســؤوالً  يكــون  خدمــات  منســق  طفــل  لــكل  يكــون  أن  يجــب  الشــامل.  التخطيــط 
ــرة،  ــل واألس ــن الطف ــؤول ع ــق المس ــم الفري ــط وتنظي ــد وتخطي ــي تحدي ــرة ف مساعدته/األس
وتطوير خطة خدمة فردية شــاملة (IPOS) وتنســيق تقديم الخدمات، فضالً عن متابعة صحة 
وســالمة الطفــل، كجــزء مــن تواصلهــم المنتظــم مــع الطفــل واألســرة، بإشــراف مــن الفريــق 

المجتمعي.

تشــمل مجموعــة الخدمــات المتوفــرة التــي تســتوفي معاييــر األهليــة لدخــول برنامــج اإلعفــاء لمــن يعانــون مــن اضطــراب عاطفــي 
خطيــر (SED)  مــا يلــي: الشــمولية، الراحــة، دعــم األســرة والتدريــب، األنشــطة العالجيــة، الرعايــة العالجيــة لألطفــال، التدريــب علــى 
الرعايــة المنزليــة - غيــر العائليــة، الخدمــات االنتقاليــة، المخيــم العالجــي الليلــي، دعــم الصحــة والســالمة الليليــة والتدريــب علــى 

الرعاية المنزلية األسرية.
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:(SED) مقدمــو خدمــات برنامج اإلعفاء ملن يعانون من اضطراب عاطفي خطري

Black Family Development Inc.
2995 E. Grand Blvd.

Detroit, Ml 48202
313.758.0150

Development Centers Inc.
17421 Telegraph Rd.

Detroit, Ml 48219
313.531.2500

Southwest Counseling Solutions
5716 Michigan Ave

Detroit, Ml 48210
313.963.2266

�e Children’s Center
79 Alexandrine 

Detroit, Ml 48201 
313.831.5535

�e Guidance Center
26300 Outer Drive 

Lincoln Park, Ml 48146
313.388.4630
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منافع تأمني امليديكيد يف ميشــيغان للتوحد

إضطــراب طيــف التوحــد (ASD) هــو إعاقــة فــي النمــو ناتجــة عــن مشــكلة فــي الدمــاغ.  ال يعــرف العلمــاء حتــى اآلن مــا الــذي يســبب هــذا 
ــر علــى أداء الشــخص بطــرق مختلفــة. يمكــن أن يعانــي النــاس مــن مشــاكل فــي المهــارات االجتماعيــة  اإلضطــراب، والــذي يمكــن أن يؤث
ــا مختلفــة للتعلــم أو االنتبــاه أو التفاعــل مــع األشــياء. يبــدأ اضطــراب  والســلوكية والتواصليــة. يمتلــك العديــد مــن األشــخاص أيًضــا طرقً
ــراب  ــاب باضط ــخص المص ــوم الش ــن أن يق ــخص. يمك ــاة الش ــوال حي ــتمر ط ــرة ويس ــة المبك ــة الطفول ــالل مرحل ــد (ASD) خ ــف التوح طي

طيف التوحد (ASD) بما يلي:

•  عدم اإلستجابة عند مناداتهم بأسمائهم قبل عمر 12 شهًرا  
•  عدم لعب أأللعاب "التظاهرية" قبل عمر 18 شهًرا  
•  تجنب إجراء االتصال بالعين ويريد أن يكون بمفردِه  

•  يكون لديِه صعوبة في فهم مشاعر اآلخرين أو التحدث عن مشاعرهم الخاصة  
•  يكرر الكلمات أو العبارات مرات ومرات  

•  إعطاء إجابات ليست لها عالقة باألسئلة المطروحة  
•  يبدو عليِه اإلنزعاج من التغييرات الطفيفة  

•  لديِه إهتمام بأمور تصل إلى حد الَهَوس  
•  يقومون بالرفرفة بأيديهم، تحريك أجسامهم أو اللف حول أنفسهم بشكل دوائر  

•  لديهم ردود أفعال غير معتادة تجاه الطريقة التي تبدو بها األشياء أو رائحتها، طعمها ، شكلها أو طريقة إحساسهم بها  

األهلية

تقدم والية ميشيغان اآلن خدمات تحليل السلوك التطبيقي (ABA) لألشخاص الذين:

(ASD) لديهم تشخيص اضطراب طيف التوحد  •  
•  عمرهم مابين 0-21 سنة  

(Medicaid) هم مؤهلين ضمن برنامج الميديكيد  •  
•  يستوفون معايير الضرورة الطبية  

ما هو تحليل الســلوك التطبيقي؟

تحليــل الســلوك التطبيقــي (ABA) هــو عــالج مكثــف يركــز علــى الســلوك يســتخدم تقنيــات مختلفــة إلحــداث تغييــرات هادفــة وإيجابيــة فــي 
التواصل والتفاعل االجتماعي والســلوكيات المتكررة/التقييدية التي هي نموذجية الضطراب طيف التوحد (ASD). ســيكون لكل منتســب 
ُمســجَّل خطــة فرديــة لعــالج تحليــل الســلوك التطبيقــي (ABA) حيــث تقســم فيهــا المهــارات المطلوبــة إلــى خطــوات يمكــن إدارتهــا ليتــم 
تدريســها. تــم تصميــم كل خطــة لتلبيــة االحتياجــات الفرديــة لــكل شــخص بمــا فــي ذلــك نطــاق ومــدة ســاعات الخدمــة المباشــرة فــي 
ــزل أو  ــي المن ــا ف ــا إم ــن تقديمه ــة ويمك ــات مكثف ــذه الخدم ــون ه ــي. تك ــاق الوالدين/الوص ــة واتف ــرورة الطبي ــى الض ــاًدا عل ــبوع اعتم األس
ــم  ــدم مه ــر تق ــا تعتب ــي ألنه ــاركة الوالدين/الوص ــب ومش ــي (ABA) تدري ــلوك التطبيق ــل الس ــالت تحلي ــن تدخ ــع. تتضم ــادة أو المجتم العي

ومحافظة على المهارات.
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كيفيــة الوصــول إىل خدمــات  تحليــل الســلوك التطبيقــي (ABA)؟ ســيحتاج الشــخص إلــى إحالــة مــن قبــل الطبيــب. يمكــن أن 
ــم:  ــال بالرق ــالل االتص ــن خ ــة م ــذه العملي ــدء ه ــي ب ــة (DWIHN) ف ــة المتكامل ــن الصحي ــت واي ــبكة ديتروي ــدى ش ــول ل ــز الوص ــاعد مرك يس
800.241.4949. يمكــن العثــور علــى معلومــات إضافيــة حــول منافــع التوحــد لشــبكة ديترويــت وايــن الصحيــة المتكاملــة (DWIHN) علــى 

.www.dwihn.org :الموقع اإللكتروني

إدارة ملفات الحاالت املعقدة

تقــدم شــبكة ديترويــت وايــن الصحيــة المتكاملــة (DWIHN) برنامــج إدارة ملفــات الحــاالت المعقــدة لألشــخاص المؤهليــن الذيــن يمكــن 
ــة والخدمــات. يهــدف برنامــج إدارة ملفــات الحــاالت المعقــدة إلــى مســاعدة األشــخاص  مســاعدتهم مــن خــالل التنســيق المكثــف للرعاي

الذين يعانون من ظروف صحية سلوكية معقدة على التواصل مع الخدمات والموارد الالزمة.

ســيعمل مديــر ملــف الحالــة المعقــدة عــن كثــب معــك أو مــع أحــد أفــراد أســرتك فــي تطويــر خطــة رعايــة شــاملة، والتــي تقــوم بالتنســيق 
لما يلي:

•  الخدمات العالجية (العالج، إدارة األدوية، إدارة ملف الحالة)  
•  الدعم المجتمعي والنفسي-االجتماعي (التعليم/الدعم فيما يتعلق بالمرض، التنسيق مع نظام الدعم، خدمات الدعم األخرى)  

•  تنسيق الرعاية بين األطباء المختصين بالحالة الطبية واألطباء المختصين بالحالة السلوكية  
•  خدمات التعافي والمرونة (دعم النظراء، وضع خطة لألزمات/التعافي، أنشطة التخطيط للحياة)  

•  خدمات أخرى، حسب ما يناسب (قانونية، مأوى، اإلحتياجات األساسية األخرى)  

أهداف برنامج إدارة ملف الحالة المعقدة:
•  االنتقال إلى مرحلة الشفاء  

•  تعزيز الصحة والعافية  
•  بناء المرونة من خالل مبدأ الرعاية الذاتية و التمكين  

معايير القبول في برنامج إدارة ملف الحالة المعقدة:
•  وجود حاالت صحية سلوكية معقدة تتطلب مستوى أعلى وأكثر كثافة من الخدمات  

•  تاريخ االستخدام المكثف للخدمات الصحية السلوكية على مدى اإلثني عشر (12) شهًرا الماضية  
•  االستعداد للمشاركة الفعالة في البرنامج حيث أن البرنامج هو تطوعي  

إذا كنــت تعتقــد أنــك أو أحــد أفــراد أســرتك تســتوفي المعاييــر وســوف تســتفيد مــن برنامــج إدارة الحــاالت المعقــدة الخــاص بنــا، فيرجــى 
االتصال بالرقم 888.490.9698 أو مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني على البريد اإللكتروني pihpccm@dwihn.org للحصول على مزيد من 
المعلومــات. يتــم تقديــم هــذا البرنامــج مجانـًـا لألعضــاء. يتطلــع فريــق إدارة ملفــات الحــاالت المعقــدة لدينــا إلــى الشــراكة معــك أو مــع أفــراد 

عائلتك على طريق التعافي والصحة والعافية.
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تنسيق الرعاية

لتحســين جــودة الخدمــات، تريــد شــبكة ديترويــت وايــن الصحيــة المتكاملــة (DWIHN) تنســيق الرعايــة الصحيــة الســلوكية الخاصــة بــك مــع 
مقــدم الرعايــة الطبيــة الــذي يهتــم بصحتــك البدنيــة. إذا كنــت تتلقــى أيًضــا خدمــات تعاطــي المخــدرات، فينبغــي تنســيق رعايتــك الصحيــة 

النفسية مع تلك الخدمات.

أن تكــون قــادًرا علــى التنســيق مــع جميــع مقدمــي الخدمــات المشــاركين فــي عالجــك يحســن فرصــك فــي التعافــي، تخفيــف األعــراض، 
تحســين األداء، وقدرتــك علــى عيــش الحيــاة التــي تريــد أن تعيشــها. لذلــك، نشــجعك علــى التوقيــع علــى "إصــدار معلومــات" لضمــان إمكانيــة 

مشاركة جميع معلوماتك الصحية المفيدة مع مقدمي الخدمة.

إذا لم يكن لديك طبيب وتحتاج إلى طبيب، فاتصل بمركز آكسيس (Access Center) (رقم مجاني) على الرقم 800.241.4949، 
وسيقوم الموظفون بمساعدتك في الحصول على مزّود طبي.

التخطيط املرتكز عىل الشخص

تســمى العمليــة المســتخدمة لتصميــم خطتــك الفرديــة لدعــم الصحــة الســلوكية أو الخدمــة أو العــالج "التخطيــط المرتكــز علــى الشــخص 
(PCP)". التخطيط المرتكز على الشخص (PCP) هو حقك المحمي بموجب قانون ميشيغان للصحة النفسية.

تبدأ العملية بالتخطيط المسبق عندما:
•  يتم تحديد من، إلى جانبك، ترغب في أن يكون حاضًرا في اجتماعات التخطيط المرتكز على الشخص (PCP)، مثل أفراد العائلة أو    

   األصدقاء، ومن هم الموظفين من مزّود الخدمة الخاص بك.
•  يتم تحديد متى وأين ستُعقد اجتماعات التخطيط المرتكز على الشخص.  

•  يتم تحديد المساعدة التي قد تحتاجها لمساعدتك على المشاركة في االجتماعات وفهمها.  

أهداف برنامج إدارة ملف الحالة المعقدة:
•  االنتقال إلى مرحلة الشفاء  

•  تعزيز الصحة والعافية  
•  بناء المرونة من خالل مبدأ الرعاية الذاتية و التمكين  

أثناء التخطيط المرتكز على الشخص، سوف يتم مايلي:
•  سؤالك عن آمالك وأحالمك  

•  معرفة كيفية تطوير األهداف أو النتائج التي تريد تحقيقها  
•  اتخاذ القرار بشأن الدعم أو الخدمات أو العالج الذي تحتاجه  

•  اتخاذ القرار بشأن من الذي ترغب في أن يكون مقدم هذه الخدمة  
•  اتخاذ القرار بشأن عدد المرات التي تحتاج فيها إلى الخدمة، و  

•  تحديد مكان تقديم الخدمة  

بموجــب القوانيــن الفيدراليــة وقوانيــن الواليــة ، لديــك الحــق فــي اختيــار مقدمــي الرعايــة الصحيــة الســلوكية. أيًضــا، فــي وقــت إجــراء 
التخطيــط المرتكــز علــى الشــخص (PCP) و/أو علــى األقــل ســنويًا، يجــب علــى مقــدم الخدمــة الخــاص بــك التأكــد مــن حصولــك علــى بيان 

مفصل بالتكلفة المقدرة لشبكة ديترويت واين الصحية المتكاملة (DWIHN) لكل دعم وخدمة تتلقاها ويتم تغطيتها.

بعــد أن تبــدأ فــي تلقــي الخدمــات، ســيُطلب منــك، مــن وقــت آلخــر، التعبيــر عــن شــعورك بشــأن الدعــم أو الخدمــات أو العــالج الــذي تتلقــاه 
 (PCP) ومــا إذا كان يلــزم إجــراء أي تغييــرات. لديــك الحــق فــي أن تســأل فــي أي وقــت عــن اجتمــاع جديــد للتخطيــط المرتكــز علــى الشــخص

إذا كنت تريد التحدث عن تغيير خطة الخدمة الفردية الشاملة (IPOS) الخاصة بك.
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لديــك الحــق فــي "التنســيق المســتقل" لعمليــة التخطيــط المرتكــز علــى الشــخص (PCP). هــذا معنــاه أنــه يمكنــك أن تطلــب مــن شــخص 
آخــر عــدا موظفــي مقــدم الخدمــة إجــراء اجتماعــات التخطيــط المرتكــز علــى الشــخص (PCP) الخاصــة بــك. لديــك الحــق فــي االختيــار مــن بيــن 
المنســقين المســتقلين المتوفريــن. ســيجتمع المنســق المســتقل معــك للتخطيــط لموضوعــات االجتمــاع وفهــم نــوع األشــياء التــي 
تريدهــا وال تريــد التحــدث عنهــا. إذا كنــت مهتًمــا بالتنســيق المســتقل، فيمكنــك أن تطلــب مــن الموظفيــن الذيــن يعملــون معــك أو مــن 

خدمة العمالء مزيًدا من المعلومات.

ما هو التنسيق املستقّل؟
ــة أو األعضــاء الحصــول علــى خطــة  بموجــب قوانيــن ميشــيغان، يحــق لكافــة األفــراد الذيــن يتلقــون خدمــات الصحــة النفســية المجتمعي
الخدمــة الفرديــة (IPOS) الخاصــة بهــم والمنشــأة باســتخدام عمليــة التخطيــط الُمرتكــز علــى الشــخص (PCP) التــي تشــمل الحاجــات 
والرغبــات الفريــدة لــكل شــخص بمفــرده. تســمح شــبكة ديترويــت وايــن الصحيــة المتكاملــة (DWIHN) بتعييــن أو اختيــار شــخص يثقــون بــه 

إلرشاد عملية التخطيط المرتكز على الشخص إلى جانب الشخص الذي يتلقى الخدمات يُسمى بالمنّسق المستقل.

من يقوم بالتنسيق املستقّل؟
يقــوم بالتنســيق المســتقّل الشــخص الــذي تختــاره. مــن الناحيــة المثاليــة، يكــون الشــخص المختــار مدّربــاً ويتمتـّـع بالمهــارات والقــدرات علــى 
العمــل معــك ومــع األشــخاص اآلخريــن الذيــن ترغــب فــي أن يكونــوا مشــاركين، مــن أجــل التفكيــر والتحــدث عــن كيــف مــن الممكــن أن تحقــق 

حاجاتك ورغباتك الفريدة.

ملاذا يجب اســتخدام منّسق مستقل؟
يقوم المنسق المستقّل باألمور التالية:

يحدد نقاط قوتك وحاجاتك.  
يتأكد من أن تُسمع وتُفهم.  
يبقي االجتماعات منتظمة.  

يحدد الموارد والخدمات المجتمعية المتاحة.  
يستخدم األدوات للكشف عن خططك.  

يسّجل المناقشات في االجتماعات ويبلّغ عنها.  

كيف ميكن العثور عىل منّســق مستقّل؟
بإمكانــك التواصــل مــع إدارة خدمــة العــمالء لــدى شــبكة ديترويــت وايــن الصحيــة المتكاملــة (DWIHN) مــن خالل االتصــال علــى الرقــم   

.www.dwihn.org 1.888.490.9698 أو زيارة موقعنا على
زر دليل الموّرد للحصول على الئحة المنسقين المستقلّين أو  

.https://ddi.wayne.edu/ifmap ابحث في الموقع اإللكتروني الخاص بإدارة الصحة والخدمات اإلنسانية في ميشيغان على  

 (SED) أو اضطــراب عاطفــي خطيــر (I/DD) يملــك األطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 18 عامــاً والذيــن يعانــون مــن إعاقــات ذهنيــة وتنمويــة
ــى الشــخص  ــط المرتكــز عل ــدرك التخطي ــى الشــخص (PCP). مــع ذلــك، يجــب أن ي ــط المرتكــز عل ــى التخطي أيضــاً الحــق فــي الحصــول عل
(PCP) أهميــة األســرة وحقيقــة أن الدعــم والخدمــات تؤثــر علــى األســرة بأكملهــا. ســيتم إشــراك الوالــد (الوالديــن) أو الوصــي (األوصيــاء) 
علــى األطفــال فــي التخطيــط ¬المســبق و التخطيــط المرتكــز علــى الشــخص (PCP) باســتخدام "الممارســة المرتكــزة علــى األســرة" فــي 

تقديم الدعم والخدمات والعالج ألطفالهم.
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(PCP) املوضوعات التي متت تغطيتها أثناء التخطيط املرتكز عىل الشــخص

ــة) للطــب النفســي، 2.)  ــارك بمــا يلــي: 1.) التوجيهــات المســبقة (الوصي ــاء وضــع الخطــة المرتكــزة علــى الشــخص (PCP)، ســيتم إخب أثن
خطــة األزمــة، و 3.) تقريــر المصيــر (انظــر الوصــف أدنــاه). لديــك الحــق فــي اختيــار تطويــر أي منهــا أو جميعهــا أو عــدم تطويرهــا علــى 

اإلطالق.

خطــة األزمــة- يحــق لــك أيًضــا وضــع "خطــة أزمــة".  تهــدف خطــة األزمــة إلــى تقديــم رعايــة مباشــرة إذا بــدأت تواجــه مشــاكل فــي إدارة حياتــك 
أو أصبحــت غيــر قــادر علــى اتخــاذ القــرارات واإلعتنــاء بنفســك. ســتوفر خطــة األزمــة المعلومــات والتوجيهــات لآلخريــن حــول مــا ترغــب فــي 
القيــام بــه فــي وقــت حــدوث األزمــة. مــن األمثلــة علــى ذلــك األصدقــاء أو األقــارب الذيــن يجــب االتصــال بهــم، األدويــة المفضلــة، رعايــة 

األطفال، الحيوانات األليفة أو الفواتير.

التوجيهــات الطبيــة المســبقة (الوصيــة) - يشــار إليهــا أيًضــا بإســم التوكيــل الرســمي الدائــم للرعايــة الصحيــة. التوجيــه المســبق (الوصيــة) 
هــو أداة يمكنــك اســتخدامها إلخبــار النــاس برغباتــك فــي مســألة رعايتــك. تتضمــن بعــض القــرارات التــي يمكنــك اتخاذهــا مــا يلــي: الوصايــا 
المعيشــية (تكتــب مــن قبــل الشــخص ويبيــن فيهــا رغباتــه فيمــا يتعلــق بعالجــه الطبــي فــي الظــروف التــي لــم يعــد فيهــا قــادًرا علــى التعبيــر 
عــن موافقتــة المســبقة) ، أو أوامــر عــدم إنعــاش القلــب (تشــير إلــى أن الشــخص ال يجــب أن يتلقــى اإلنعــاش القلبــي الرئــوي (CPR) عنــد 

توقف قلبِه) أو القرارات المتعلقة بالتبرع باألنسجة أو األعضاء.

التوجيــه المســبق (الوصيــة) للطــب النفســي - يحــق للبالغيــن بموجــب قانــون واليــة ميشــيغان، الحصــول علــى "التوجيــه النفســي 
المســبق". التوجيــه النفســي المســبق (الوصيــة) هــو أداة التخــاذ القــرارات قبــل حــدوث أزمــة حيــث يمكــن أن تصبــح أنــت غيــر قــادر علــى 
ــة واألصدقــاء ومقدمــو  ــك أفــراد العائل ــن، بمــا فــي ذل ــح ذلــك فرصــة لآلخري ــده. يتي ــده وال تري ــذي تري ــعالج ال ــوع ال اتخــاذ قــرارات بشــأن ن

الخدمات، معرفة ما تريد عندما ال يمكنك التحدث عن نفسك.

جميــع القــرارات بخصــوص التوجيــه المســبق (الوصيــة) هــي اختياريــة. إذا قمــت بإنشــاء توجيــه مســبق (وصيــة)، فيجــب عليــك إعطــاء نســخ 
منها إلى:

•  جميع مقدمي الرعاية الذين يهتمون بك.  
•  األشخاص الذين حددتهم كموكلين رسميين عن المريض بالنسبة للصحة الجسدية أو النفسية؛ و  

•  أفراد األسرة أو األصدقاء الموثوق بهم الذين يمكنهم مساعدة أطبائك ومقدمي خدمات الصحة السلوكية في اتخاذ    
   الخيارات نيابًة عنك إذا لم تتمكن من اتخاذ هذه الخيارات.

ــي أداة  ــي (PAD) (وه ــب النفس ــا) للط ــبقة (الوصاي ــات المس ــوص التوجيه ــبة بخص ــات المناس ــى المعلوم ــم تتلق ــك ل ــد أن ــت تعتق إذا كن
ــال  ــك، فيرجــى االتص ــاص ب ــة الخ ــة) بمقــدم الخدم ــدوث أزم ــل ح ــعالج قب ــه لل ــد تفضيالت ــي تحدي ــرض نفس ــاب بم ــمح للمص ــة تس قانوني
بخدمــة عــمالء شــبكة ديترويــت وايــن الصحيــة المتكاملــة (DWIHN) علــى الرقــم 1.888.490.9698 أو الهاتــف النصــي (TTY) علــى الرقــم 

.888.630.1044

تقريــر المصيــر- تقريــر المصيــر هــو خيــار للدفــع مقابــل الخدمــات الطبيــة الضروريــة التــي يمكــن أن تطلبهــا إذا كنــت مســتفيًدا بالًغــا تتلقــى 
خدمــات الصحــة الســلوكية فــي واليــة ميشــيغان. إنهــا عمليــة مــن شــأنها أن تســاعدك علــى التصميــم والتحكــم فــي حياتــك الخاصــة مــن 
خالل توجيــه مبلــغ ثابــت مــن الــدوالرات والتــي ســيتم إنفاقهــا علــى الدعــم والخدمــات التــي تمــت الموافقــة عليهــا، والتــي يشــار إليهــا غالبًــا 

بإسم "الميزانية الشخصية". سيتم دعمك أيًضا في إدارتك لمقدمي الخدمات، إذا اخترت مثل هذا التحكم.
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التعايف واملرونة
التعافــي هــو رحلــة للشــفاء والتحــول تمّكــن الشــخص الــذي يعانــي مــن مشــكلة تتعلــق بالصحــة الســلوكية/تعاطي المخــدرات مــن أن يعيــش 

حياة ذات مغزى في مجتمع من اختياره بينما يسعى جاهداً لتحقيق إمكاناته."

التعافــي هــو رحلــة الشــخص فــي تتبــع مســارات مختلفــة والتــي تــؤدي إلــى مواقــع مختلفــة. التعافــي هــو عمليــة ندخــل فيهــا وهــو موقــف 
يســتمر مــدى الحيــاة. التعافــي هــو شــيء فريــد لــكل شــخص وال يمكــن تحديــده إال مــن قبــل األشــخاص أنفســهم. مــا الــذي يمكــن اعتبــارُه 
ــا لشــخص مــا قــد يكــون مجــرد جــزء مــن العمليــة لشــخص آخــر. يمكــن تعريــف التعافــي أيًضــا علــى أنــه التمتــع بالعافيــة مــن الناحيــة  تعافيً
الصحيــة. تســاعد خدمــات الدعــم والصحــة الســلوكية األشــخاص المصابيــن بمــرض نفســي/اضطراب تعاطــي المخــدرات فــي رحــالت 

التعافي. تُستخدم عملية التخطيط المتمركز على الشخص لتحديد الدعم الالزم للتعافي الشخصي.

فــي التعافــي قــد يكــون هنــاك انتكاســات.  االنتكاســة ال تشــكل فشــًال، بــل هــي تحــٍد. إذا تــم االســتعداد لحــدوث االنتــكاس، واســتخدمت 
األدوات والمهــارات التــي تــم تعلمهــا خــالل رحلــة التعافــي، يمكــن للشــخص التغلــب علــى هــذا اإلنتــكاس والخــروج منــه كشــخص أقــوى. 
ــة  ــن المتعــة والطاق ــا م ــل أياًم ــتقبل يحم ــى مس ــتؤدي إل ــة س ــي عملي ــي ه ــي أن التعاف ــبب ف ــو الس ــذا ه ــك، وه ــا لذل ــر وقتً ــتغرق األم يس

للمثابرة خالل تجارب الحياة.

المرونــة والتطــور همــا المبــادئ التوجيهيــة لألطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات عاطفيــة خطيــرة. المرونــة هــي القــدرة علــى "االرتــداد أو 
العــودة" وهــي خاصيــة مهمــة لرعايــة األطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطــراب عاطفــي خطير (SED) وأســرهم. يشــير إلــى قدرة الشــخص على 

أن يصبح ناجًحا على الرغم من التحديات التي قد يواجهها طوال حياته.

دعم النظراء (الزمالء)
دعــم النظــراء أو الزمــالء هــو نمــوذج رعايــة للصحــة النفســية يســتند إلــى األدلــة. يســتخدم متخصصــي دعــم النظــراء المدربيــن لمســاعدة 

األشخاص في تحقيق أهداف التعافي وتقرير المصير.

فئة النظراء

شريك دعم 
(PSP) الوالدين

الوالد المدرَّب لديه خبرة مباشرة في التعامل مع وكاالت خدمة األطفال العامة وتربية طفل يعاني من تحديات 
الصحة النفسية أو التنموية. الدعم المقدم للعائلة من قبل شريك دعم الوالدين (PSP) سوف يركز على زيادة 
الثقة والكفاءة في مهارات األبوة واألمومة، وزيادة معرفة الوالدين للتنقل بين األنظمة والشراكة مع مقدمي 

الخدمات، وتمكين الوالدين من تطوير شبكات دعم مستدامة وطبيعية بعد انتهاء تقديم الخدمة الرسمية.  
سيساعد شريك دعم الوالدين، الذي يعمل كعضو متساٍو في فريق العالج، في تحديد األهداف ضمن الخطة 
المرتكزة على الشخص/األسرة التي ستدعم الوالد لتطوير المهارات والموارد الجديدة والثقة في تربية الطفل 

 .(I/DD) و/أو إعاقات النمو الفكرية (SED) الذي يعاني من اضطراب عاطفي خطير

أخصائي دعم 
(PSS) النظراء

الشخص الذي لديه تجربة معيشية ورحلة في تلقي خدمات ودعم الصحة النفسية العامة. يتم توظيفهم في 
مجموعة متنوعة من البيئات بما في ذلك المنظمات التي يديرها األعضاء، التوظيف، برامج إعادة التأهيل 

النفسي واالجتماعي، التوعية في مجال اإلسكان، دعم التنسيق والرعاية الصحية السلوكية المتكاملة والرعاية 
األولية. وهم يقدمون خدمات مباشرة لدعم اآلخرين من خالل التنقل في األمور الصحية، الحصول على 

الموارد، دعم رحلة التعافي التي تركز على الشخص لتحقيق اإلندماج والمشاركة المجتمعية، االستقاللية، 
التعافي والمرونة. 

الوصف
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فئة النظراء

مدرب التعافي من 
(PRC) النظراء

الشخص الذي عاش خبرة في تلقي الخدمات و/أو الدعم لحالة تعاطي المخدرات. إنها بمثابة دليل لبدء وتحقيق 
وإدامة التعافي على المدى الطويل من اإلدمان بما في ذلك العالج بمساعدة األدوية، والقائم على األيمان، و 
12 خطوة ومسارات أخرى للتعافي.  يوفر مدربو التعافي التواصالت في التنقل بين األنظمة والموارد الداعمة 

للتعافي بما في ذلك الخدمات المهنية وغير المهنية.

ه النظير موجِّ

هو شخص يعاني من إعاقة في النمو تَعلَّم استراتيجيات حل المشاكل، وكيف يكون مدافًعا عن نفسه، وكيف 
يعيش حياة يقررها بنفسه، ويعرف كيفية الحصول على الخدمات والموارد في المجتمع. يقدم الموجهون 

النظراء فوائد خبراتهم، ويمررون التشجيع والدعم لمساعدة اآلخرين على بناء مبدأ الدفاع عن نفسهم بأنفسهم 
إلحداث التغييرات التي يريدونها في حياتهم.

النظراء من قدامى 
المحاربين

أخصائي دعم النظراء من قدامى المحاربين هو شخص خدم في الجيش األمريكي ولديه حالة صحة نفسية و/أو 
حالة مشتركة، تم تدريبه لمساعدة اآلخرين على تحديد وتحقيق أهداف محددة في الحياة والتعافي. إنهم 

يساعدون زمالئهم من المحاربين القدامى على التجول في نظام مساعدة المحاربين القدامى، وينسقون لعمل 
مجموعات الدعم، ويقدمون معلومات عن موارد المجتمع بينما يشاركون بنشاط في مسألة تعافيهم.

أخصائي دعم
النظراء من الشباب

وهم الشباب البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 26 عاًما يدعمون الشباب الذين يعانون من اضطراب 
عاطفي خطير من خالل األنشطة والتدخالت المشتركة. تشمل أهداف برنامج دعم النظراء الشباب ما يلي: 1) 
دعم تمكين الشباب، و 2) مساعدة الشباب في تطوير المهارات لتحسين أدائهم العام ونوعية حياتهم، العمل 
بشكل تعاوني مع اآلخرين المشاركين في تقديم رعاية الشباب.  يمكن أن تكون خدمات دعم النظراء الشباب 

على شكل دعم مباشر ومشاركة المعلومات وبناء المهارات.

للحصــول علــى معلومــات حــول كيــف تصبــح نظيــًرا، بمعنــى، شــخص لديــه خبــرة معيشــية وُمــدرَّب لدعــم اآلخريــن الذيــن يعانــون مــن نفــس 
الحالة المرضية، قم بزيارة الموقع اإللكتروني التالي: 

كيــف يصبح املرء معتمدا باعتباره نظريًا؟ 
يوجــد فــي ميشــيغان عــدد مــن برامــج شــهادات النظــراء. تختلــف العمليــة والتدريــب اعتمــاًدا علــى خلفيــة النظــراء ومســؤولياتهم الوظيفيــة. 
ــن  ــة المحــددة المدفوعــة مســبًقا للمرضــى الداخليي ــم تشــغيل كل برنامــج مــن برامــج شــهادات اإلعتمــاد بالشــراكة مــع الخطــة الصحي يت
(PIHP) المحليــة، مثــل، شــبكة ديترويــت وايــن الصحيــة المتكاملــة. خدمــات النظــراء، المعتمــدة وغيــر المعتمــدة ، يمكــن تقديــم فواتيــر 
الموقــع  إلــى  اذهــب  المزيــد،  لمعرفــة    .(Medicaid) والميديكيــد   (Healthy Michigan) ميشــيغان  هيلثــي  تأميــن  بموجــب  عنهــا 

http://www.mdch.state.mi.us/dch- medicaid/manuals/MedicaidProviderManual.pdf :اإللكتروني

الوصف

https://www.michigan.gov/mdhhs/0,5885,7-339- 
71550 2941 4871 4877 48561-84396--.00.html
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ماهي خدمات النظراء؟
خدمــات دعــم النظــراء هــي نمــوذج رعايــة للصحــة النفســية تســتند علــى األدلــة والــذي يتضمــن أشــخاًصا مؤهليــن مدربيــن علــى اســتخدام 

تجاربهم الشخصية مع اإلعاقة لمساعدة اآلخرين.

تأتــي خدمــات دعــم النظــراء بأشــكال مختلفــة. يعمــل معظــم النظــراء لــدى مقدمــي الخدمــات ويشــكلون جــزًءا منتظًمــا مــن فريــق الــعالج 
لدعــم األعضــاء. يمكــن الوصــول إلــى خدمــات النظــراء أيًضــا عبــر المنظمــات المجتمعيــة التــي يديرهــا النظــراء مثــل مراكــز االســتقبال (مركــز 

موارد النظراء) ومراكز التعافي.  توجد مثل هذه المواقع أيًضا للمحاربين القدامى وأولياء األمور.

يمكن للنظراء تقديم مجموعة من الخدمات. يمكنهم مساعدتك في ما يلي:
•  استكشاف وفهم نظام الخدمة  

•  تطوير مهارات الرعاية الذاتية الجيدة  
•  اكتساب المهارات للعيش والتعلم والعمل والمشاركة بشكل كامل في المجتمع  

•  تطوير مهارات الرعاية الذاتية الجيدة  
•  وضع خطط األزمات وتقديم الدعم لألعضاء الذين يعانون من أزمة  

•  استبدال المخاوف ووصمات العار باألمل  

كيــف ميكن الحصول عىل خدمات النظراء؟
•  تضمين الخدمة في الخطة الفردية للخدمات  

•  االتصال بويل باليس/بايونير (Well Place/Pioneer) على الرقم 800.241.4949  
•  االتصال بالمراكز المجتمعية مباشرة  

الرعاية عن ســابق معرفة للصدمات

هل تعرف درجاتك في التجارب السلبية لمرحلة الطفولة (ACE)؟

درجــة التجــارب الســلبية لمرحلــة الطفولــة (ACE) هــي طريقــة لوصــف مســتوى التوتــر أو الصدمــة التــي عانــى منهــا المــرء عندمــا كان طــفالً. 
ــة  ــة بيــن صدمــات الطفول مــن خالل ســنوات مــن البحــث، كشــف مركــز الســيطرة علــى األمــراض والوقايــة منهــا (CDC) عــن وجــود صل
(مثــل، االعتــداء الجنســي، فقــدان القائــم علــى الرعايــة، وإلــخ) والحــاالت الصحيــة المزمنــة (مثــل االكتئــاب، أمــراض القلــب وســرطان الرئــة) 
و/أو عوامــل الخطــر االجتماعيــة (مثــل الســجن والمــرض النفســي واإلدمــان وإلــخ) التــي يواجههــا األشــخاص كبالغيــن. قــم بإجــراء االختبــار 

.(ACE) القصير أدناه لمعرفة درجتك في التجارب السلبية لمرحلة الطفولة

قبل عيد ميالدك الثامن عشر:    
هل كان أحد الوالدين أو أي شخص بالغ آخر في المنزل في كثير من األحيان أو في أغلب األحيان… يقوم بشتمك،    .1  

إحباطك أو إذاللك؟ أو التصرف بطريقة تجعلك تخشى أن تتأذى جسديًا؟ إهانتك،     
    ال __ إذا كانت اإلجابة بنعم، أدخل 1 __

هل كان أحد الوالدين أو أي شخص بالغ آخر في المنزل في كثير من األحيان أو في أغلب األحيان ... يدفعك، يمسكك،    .2  
يصفعك أو يلقي بشيء عليك ؟ أو سبق لك أن ضربك بشدة لدرجة أنها تركت عالمات عليك أو أصبت بجروح؟   

    ال __ إذا كانت اإلجابة بنعم، أدخل 1 __
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هــل قــام شــخص بالــغ أو شــخص يزيــد عمــره عــن 5 ســنوات علــى األقــل ... بلمســك، طبطــب عليــك بلطــف، المســت جســده   .3  
جنسية؟ أو حاول ممارسة الِجماع الفموي أو الشرجي أو المهبلي معك بالفعل؟ بطريقة    

    ال __ إذا كانت اإلجابة بنعم، أدخل 1 __
هل شعرت في كثير من األحيان أو في أغلب األحيان أن ... لم يحبك أحد في عائلتك أو يعتقد أنك مهم أو مميز؟ أو أن    .4  

عائلتك لم تهتم ببعضها البعض، أو تشعر أنها قريبة من بعضها البعض، أو تساند بعضها البعض؟   
    ال __ إذا كانت اإلجابة بنعم، أدخل 1 __

هل شعرت في كثير من األحيان أو في أغلب األحيان أن ... لم يكن لديك ما يكفي من الطعام، اضطررت إلى ارتداء    .5  
مالبس متسخة، لم يكن لديك من يحميك؟ أو كان والداك في حالة ُسكر أو منتشيان بسبب تعاطي المخدرات بحيث     

يتعذر عليهم االعتناء بك أو اخذك إلى الطبيب إذا كنت في حاجة إليه؟   
    ال __ إذا كانت اإلجابة بنعم، أدخل 1 __

هل انفصل والداك أو تطلقا؟  .6  
    ال __ إذا كانت اإلجابة بنعم، أدخل 1 __

هل كانت والدتك أو زوجة أبيك:  .7  
في كثير من األحيان أو في أغلب األحيان يتم دفعك، اإلمساك بك، صفعك أو إلقاء شيء عليك؟ أو في بعض األحيان،     

غالبًا أو في أغلب األحيان ، يتم ركلك ، عضك، ضربك بقبضة اليد،ضربك بشيء صلب؟ أو هل سبق لك أن تعرضت     
للضرب بشكل متكرر لعدة دقائق على األقل أو تعرضت للتهديد بمسدس أو سكين؟   

    ال __ إذا كانت اإلجابة بنعم، أدخل 1 __
هل عشت مع أي شخص يعاني من مشكلة في الشرب أو إدمان الكحول، أو تعاطي المخدرات في الشوارع؟  .8  

    ال __ إذا كانت اإلجابة بنعم، أدخل 1 __
هل كان أحد أفراد األسرة مكتئبًا أو مريًضا نفسيًا، أو هل حاول أحد أفراد األسرة االنتحار؟  .9  

    ال __ إذا كانت اإلجابة بنعم، أدخل 1 __
هل دخل أحد أفراد األسرة إلى السجن؟  .10  
    ال __ إذا كانت اإلجابة بنعم، أدخل 1 __

(ACE) اآلن قم بإضافة إجاباتك بـ "نعم": _ هذه هي نقاطك في التجارب السلبية لمرحلة الطفولة   

اآلن بعــد أن حصلــت علــى درجــة التجــارب الســلبية لمرحلــة الطفولــة (ACE) الخاصــة بــك، شــاركها مــع مقــدم الخدمــة واطلــب الدعــم 
والعالج الذي يمكن أن يساعدك.

نصائح للتفاعل مع األشــخاص ذوي اإلعاقة
معظــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة ال يعتبــرون أنفســهم مقيديــن وال يحبــون أن يشــار إليهــم بواســطة تســمية معينــة. ضــع فــي اعتبــارك أن 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة لديهــم اخــتالف أو أنهــم قــادرون بشــكل مختلــف، واألهــم مــن ذلــك أنهــم أنــاس فــي المقــام األول. مــن األفضــل 
تجنــب إطالق التســميات عنــد اإلشــارة إلــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة، بغــض النظــر عــن نــوع االخــتالف (مثــل، اإلدمــان، اإلدراك، القــدرة علــى 

التنقل، إلخ) لدى الشخص. فيما يلي بعض النصائح حول التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة:
·  عند التحدث مع شخص من ذوي االحتياجات الخاصة، تحدث مباشرة إلى ذلك الشخص، وليس إلى رفيق أو صديق أو    

   مترجم يمكن أن يكون حاضًرا معكم

__________________________
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·  إذا كان الشخص يعاني من ضعف في الكالم وتجد صعوبة في فهم ما يقوله، فاطلب منه أن يكرر ما قالُه بدالً من    
   التظاهر بالفهم. استمع جيًدا وكرر ما تعتقد أنك سمعته لضمان التواصل الجيد.

·  إذا كنت تعتقد أن شخًصا من ذوي اإلعاقة بحاجة إلى المساعدة، فقدم المساعدة. ولكن بعد ذلك انتظر حتى يتم قبول    
   عرضك قبل محاولة المساعدة.

·  إذا كنت تتحدث مع شخص كفيف، فقم بتعريف نفسك في بداية المحادثة وأبلغ عن مغادرتك عندما تغادر. ال تخف من    
   استخدام التعبيرات الشائعة مثل "أراك الحًقا!"

·   إذا كنت ترغب في جذب انتباه شخص أصم، فانقر بلطف على كتفه أو ذراعه. انظر مباشرة إلى الشخص وتحدث بوضوح    
   بنبرة صوت طبيعية. ابق يديك بعيًدا عن وجهك، واستخدم جمًال قصيرة وبسيطة. تحدث إلى الشخص وليس إلى  

   المترجم إن وجد. كثير من الصم ال يستطيعون قراءة لغة الشفاه.
·  ال تلمس حيوان الخدمة أو تتحدث إليه أو تشتت انتباهه.  

·  إذا كنت تتحدث مع شخص يستخدم كرسيًا متحركًا، ضع نفسك في مستوى نظر الشخص إن أمكن. ال تلمس أو تتكئ    
   على كرسي متحرك لشخص ما أو تلمس أو تُعلِّق على أي جهاز مساعد قد يستخدمه الشخص.

·  ال تفترض أن اإلعاقة الجسدية تعني أن الشخص يعاني أيًضا من إعاقة في السمع أو الفهم. ال ترفع صوتك أو تتحدث في    
   حديث الطفل أو تكرر الجمل ما لم يطلب منك ذلك الشخص.

·  ال تقدم مساعدة إضافية، تسهيالت لتوفير الراحة أو اهتماًما خاًصا لألشخاص ذوي اإلعاقة. ال تلفت انتباههم بشكل مفرط    
   في الصف الدراسي، وال تجند طالبًا آخرين لمساعدتهم إال إذا كنت تعمل مع خدمات ذوي االحتياجات الخاصة.

·  إذا استفسر الطالب اآلخرون عن طالب من ذوي اإلعاقة، قم بالرد بمالحظة إيجابية مثل "هو أو هي بخير" أو "هو أو هي    
   سيعلمنا إذا كنا بحاجة إلى فعل أي شيء." "ال تقوم بالكشف عن أي معلومات ألي شخص عن الطالب من ذوي اإلعاقة ما  

   لم يطلب منك الطالب أو خدمات اإلعاقة ذلك.
·  تصرف بشكل طبيعي مع الطالب ذوي اإلعاقة كما تفعل مع جميع الطالب. هذه أفضل نصيحة للجميع.  

http://www.cccti.edu/DS/Documents/LanguageOfDisabilities.pdf مقتبس من

اللغة

العضواملستهلك
اإلعاقة الذهنيةاملتخلفون/ املتخلفون عقليا/ املتأخرون ذهنيًا

شخص ذو إعاقةإعاقة /عجز/ شلل
الحصول عىل احتياجاتهماستغاليل

{اذكر قدرات الشخص}ذو أداء وظيفي عايل/ ذو أداء وظيفي منخفض
الشخص املصاب مبرض نفيس (أو عقيل)الحافلة الصفراء /Looney Tunes مجنون/لوين تونز

شخص ال يستطيع الكالمأبكم/أخرس
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مراكز اإلستقبال
ــات  ــر طبيــة ســريرية. يتــم تشــغيل كل منهــا بواســطة األشــخاص المصابيــن بأمــراض نفســية واضطراب مراكــز االســتقبال هــي أماكــن غي
 (Medicaid) متزامنــة ومــن أجلهــم. هــذه اإلعــدادات التــي يديرهــا النظــراء هــي ممارســة قائمــة علــى األدلــة باإلضافــة إلــى خدمــة الميديكيــد

يمكن تقديم فواتير عنها (دليل مقدم الرعاية الطبية ، 2014 إدارة خدمات الصحة النفسية لتعاطي المخدرات، 2011).

مراكــز االســتقبال تقــوم بدعــم المشــاركين بعــدة طــرق. فهــي توفــر فرًصــا لألشــخاص للتعــرف علــى التعافــي، تولــي مســؤوليات جديــدة أو 
أدوار جديــدة، القيــام باكتشــافات عــن أنفســهم، وتكويــن صداقــات جديــدة. تعتمــد مراكــز االســتقبال علــى فلســفة مفادهــا أنــه عندمــا يشــعر 
النــاس بالقبــول علــى طبيعتهــم، فإنهــم يبــدأون فــي التفكيــر فــي أنفســهم بشــكل مختلــف، ويتعلمــون طرقًــا جديــدة للتعامــل مــع 
المشــكالت، وإجــراء تغييــرات إيجابيــة. مــن خالل هــذه الطريقــة، تُقــّدر مراكــز اســتقبال الــزوار ألنهــا تجــدد األمــل، وتدعــم النــاس لتقبــل تجــارب 

جديدة، وتزيد من شعور األعضاء بالرفاهية الصحية. توجد ثالثة مراكز استقبال في مقاطعة واين:

الشكاوى

يحــق لــك أن تقــول إنــك غيــر راٍض عــن خدماتــك أو دعمــك المغطــى بالتأميــن الصحــي أو الموظفيــن الذيــن يقدمونهــا مــن خالل تقديــم 
"شــكوى".  الشــكوى هــو طلــب تظلُّــم أو تعبيــر عــن عــدم الرضــا عــن أي مســألة بــخالف القــرار الســلبي بشــأن المنفعــة. يمكــن أن تشــمل 
الشــكاوى، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، جــودة الرعايــة أو الخدمــات المقدمــة، جوانــب العالقــات الشــخصية مثــل فظاظــة مقــدم الخدمــة 
أو الموظــف، أو عــدم احتــرام حقوقــك بغــض النظــر عمــا إذا كان اإلجــراء العالجــي مطلوبًــا أم ال. تتضمــن الشــكوى أيًضــا حقــك فــي 
االعتــراض علــى تمديــد الوقــت الــذي تقترحــه شــبكة ديترويــت وايــن الصحيــة المتكاملــة (DWIHN) التخــاذ قــرار التخويــل. يمكنــك تقديــم 
شــكوى فــي أي وقــت عــن طريــق االتصــال أو الزيــارة أو الكتابــة إلــى شــبكة ديترويــت وايــن الصحيــة المتكاملــة (DWIHN). موظفــو شــكاوى 
خدمــة العــمالء فــي شــبكة ديترويــت وايــن الصحيــة المتكاملــة (DWIHN) متواجــدون لمســاعدتك فــي تقديــم شــكوى. فــي معظــم 
ــا مــن تاريــخ تلقــي شــبكة ديترويــت وايــن الصحيــة المتكاملــة (DWIHN) أو  ــا تقويميً الحــاالت، ســيتم حــل شــكواك فــي غضــون 90 يوًم

مقدم الخدمة الخاص بك لشكواك.

ــنويًا.  ــرى س ــرة أخ ــم م ــرة ث ــات ألول م ــدء الخدم ــد ب ــتئناف عن ــكوى واالس ــم الش ــات تقدي ــول عملي ــة ح ــات مفصل ــى معلوم ــتحصل عل س
يمكنــك طلــب المســاعدة فــي تقديــم شــكوى أو طلــب هــذه المعلومــات فــي أي وقــت عــن طريــق االتصــال بمكتــب خدمــة عــمالء شــبكة 

ديترويت واين الصحية المتكاملة (DWIHN) على:

أصمضعف السمع
الشخص املكفوف أو ضعيف البرصالكفيف

املدمن/ شخص لديه مشكلة يف تعاطي املخدراتاملدمن عىل تعاطي املخدرات
الشخص الذي يستخدم كريس متحرك / مستخدم الكريس املتحركمقيد عىل كريس متحرك

Our Place
12285 Dixie St., Ste.100
Redford, MI 48239
313.543.3393

Harvest Retreat
8904 Woodward Ave.
Detroit, MI 48202
313.365.7211

Perfect Place
21501 Goddard Road
Taylor, MI 48180
313.686.536
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(DWIHN) خدمة عمالء شــبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة
 707 W. Milwaukee St.

Detroit, MI 48202
محيل: 313.833.3232 

الرقم املجاين: 888.490.9698 
800.630.1044 :(TTY) الهاتف النيص

يجــوز ألعضــاء مــاي هيلــث لينك (MI Health Link) أيًضا تقديم شــكوى خارجية إلى الميديكيــر (Medicare) عن طريق االتصال بالرقم 
Medicare.800 أو 800.633.4227.

االستئناف/تسوية الخالفات املحلية

االســتئناف هــو طلــب رســمي لمراجعــة قــرار بخصــوص خدماتــك. لديــك حقــوق اســتئناف فيمــا يتعلــق بــأي خدمــة مغطــاة نقدمهــا.  ســيتم 
إعالمــك عنــد اتخــاذ قــرار يرفــض طلبــك للحصــول علــى الخدمــات أو يقلــل، يعلــق أو ينهــي الخدمــات التــي تتلقاهــا بالفعــل. يســمى هــذا 
ــة تشــرح قــراًرا بشــأن خدماتــك. لديــك الحــق فــي  ــد المنافــع الســلبي هــو رســالة مكتوب ــد المنافــع الســلبي". إشــعار تحدي اإلشــعار "تحدي
تقديــم "اســتئناف" عندمــا ال توافــق علــى مثــل هــذا القــرار. إذا كنــت ترغــب فــي تقديــم طلــب اســتئناف، فســيتعين عليــك القيــام بذلــك فــي 

غضون 60 يوًما تقويميًا من تاريخ تحديد المنافع السلبي.

يمكنــك تقديــم طلــب "اســتئناف محلــي" عــن طريق االتصال بمكتب خدمة عمالء شــبكة ديترويت واين الصحيــة المتكاملة (DWIHN) على 
الرقــم 888.490.9698 أو الهاتــف النصــي (TTY)                                     . حتــى إذا لــم تتلــق إخطــاًرا بتحديــد المنافــع الســلبي، فيمكــن أن يكــون 

لك الحق في تقديم طلب استئناف.

ســتتاح لــك الفرصــة لتقديــم معلومــات تدعــم طلــب اســتئنافك، وأن يكــون لديــك شــخص يتحــدث نيابــة عنــك فيمــا يتعلــق باالســتئناف إذا 
كنت ترغب في ذلك.

فــي معظــم الحــاالت، ســيتم االنتهــاء مــن االســتئناف الخــاص بــك فــي غضــون 30 يوًمــا تقويميًــا أو أقــل. إذا تقدمــت بطلــب "االســتئناف 
الُمعجَّل" (االســتئناف الســريع) وكنت مســتوفيًا لمتطلبات هذا اإلســتئناف، فســيتم البت في االستئناف الخاص بك في غضون 72 ساعة 
بعــد اســتالمنا لطلبــك. فــي جميــع الحــاالت، بإمــكان  شــبكة ديترويــت وايــن الصحيــة المتكاملــة (DWIHN) أن تقــوم بتمديــد وقــت حــل 
ــا إذا طلبــت تمديــًدا، أو إذا كان بإمــكان شــبكة ديترويــت وايــن إظهــار أن هنــاك حاجــة إلــى  االســتئناف الخــاص بــك لمــدة 14 يوًمــا تقويميً

معلومات إضافية وأن التأخير يصب في مصلحتك.

يمكنك طلب المساعدة من خدمات عمالء شبكة ديترويت واين الصحية المتكاملة (DWIHN) لتقديم طلب استئناف.

طلــب حــل الخــالف المحلــي هــو طلــب لمراجعــة قــرار تــم اتخــاذه لرفــض أو إنهــاء أو تقليــل أو تعليــق الخدمــات لشــخص يعتبــر ليــس لديــِه 
تأمين/لديــه تأميــن غيــر كافــي.  إذا كنــت عضــًوا  ليــس لديك تأمين/لديك تأميــن غير كافي، فلديك 30 يوًما تقويميًا مــن تاريخ تحديد المنافع 

السلبي لطلب مراجعة تسوية الخالفات المحلية

800.630.1044
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لتقديم اســتئناف/ حل خالف محيل، ميكنك أن:

 (DWIHN) تقديــم طلــَب اســتئناٍف محلــي/ حــل خالف محلــي عــن طريــق االتصــال بخدمــة عــمالء شــبكة ديترويــت وايــن الصحيــة المتكاملــة

على الرقم 888.490.9698. هناك نوعان من طلبات االستئناف المحلية/طلبات حل الخالفات المحلية.

يجب حل االستئناف القياسي في غضون 30 يوًما تقويميًا. إذا كنت تعتقد أن انتظار اإلطار الزمني القياسي من شأنه أن     •  
يعرض للخطر قدرتك على تحقيق أو الحفاظ على أو استعادة الوظيفة القصوى، فيمكنك طلب النظر في االستئناف       

  الخاص بك للحصول على استئناف أسرع أو "ُمعجَّل"

لة في غضون 72 ساعة. إذا كنت تعتقد أنت أو مقدم الخدمة الخاص بك أن صحتك    يتم البت في االستئنافات الُمعجَّ   •  
  السلوكية يمكن أن تتضرر بشكل خطير من خالل االنتظار لمدة تصل إلى 30 يوًما تقويميًا التخاذ قرار، فيمكنك أنت   

  والممثل المعتمد و/أو الوصي القانوني و/أو مقدم الخدمة الخاص بك طلب استئناف ُمعجَّل. يرجى مالحظة أنه في حالة   
  رفض طلبك لالستئناف "الُمعجَّل"، فسوف نتصل بك عبر الهاتف وكتابيًا في غضون يومين تقويميين. إذا قبلنا   

ًال" ، فسنقوم بحله في غضون 72 ساعة.   استئنافك باعتباره "ُمعجَّ

بالنســبة ألعضــاء برنامــج الميديكيــد (Medicaid)، لديــك 60 يوًمــا تقويميًــا مــن تاريــخ اإلرســال بالبريــد فــي إشــعار تحديــد المنافــع الســلبي 
ــا بعــد تاريــخ إشــعار تحديــد المنافــع الســلبي أو إشــعار  ــا فــي غضــون 60 يوًم لتقديــم اســتئناف. يمكــن تقديــم االســتئناف شــفويًا أو كتابيً
القــرار والحــق فــي تقديــم االســتئناف. يشــرح لــك اإلشــعار كيفيــة تقديــم اســتئناف ومــا هــو الموعــد النهائــي لتقديــم اســتئناف. إذا اختــرت 
أن تســتمر خدماتــك أثنــاء عمليــة تقديــم االســتئناف، فلديــك عشــرة (10) أيــام تقويميــة مــن تاريــخ إرســال الرســالة  لالتصــال بشــبكة 

ديترويت واين الصحية المتكاملة (DWIHN) إلعالن طلبك.

إذا كنــت ترغــب فــي أن يقــوم شــخص آخــر بتقديــم طلــب اســتئناف نيابــة عنــك، فيمكنــك القيــام بذلــك. يجــب أال يقــل عمــر الشــخص الــذي 
تختــاره لتمثيلــك عــن 18 عاًمــا أو أكثــر. مــع ذلــك، يلــزم تخويلــك الكتابــي أن يكــون لديــك ممثــل للتحــدث نيابــة عنــك. لذلــك، فــي حالــة تقديــم 

طلب استئناف من قبل ممثل بدون تخويل مكتوب منك، فلن تتم معالجته حتى نتلقى المستندات المناسبة.

ستحصل على الفرصة لتقديم المعلومات التي تدعم استئنافك ولتعيين شخص يتحدث باسمك عن االسئناف إذا رغبت في ذلك.

ل أو مقــدم الخدمــة (إذا أعطيــت إذنـًـا كتابيًــا للقيــام بذلــك) تقديــم طلــب اســتئناف/  يمكنــك أنــت أو ولــي أمــرك القانونــي أو ممثلــك المخــوَّ
حــل خالف محلــي. فــي معظــم الحــاالت، ســيتم إكمــال اســتئنافك فــي غضــون 30 يومــاً تقويميــاً أو أقــل. إذا طلبــت "اســتئناف مســتعجل" 
ــن  ــك. يمك ــي طلب ــد تلق ــاعة بع ــون 72 س ــي غض ــتئنافك ف ــرار باس ــاذ الق ــيتم اتخ ــة، س ــروط الالزم ــتوفي الش ــت تس ــريع) وكن ــتئناف س (اس
ــا. يتــم اســتخدام طلبــك الشــفوي  تقديــم طلــب "االســتئناف المحلي"/حــل الــخالف المحلــي شــفهيًا (إمــا عبــر الهاتــف أو شــخصيًا) أو كتابيً
لالســتئناف لتحديــد أقــرب تاريــخ تســجيل الملــف (األيــداع). مــع ذلــك، إذا لــم يتــم تَعجيــل طلبــك وقمــت باالتصــال بشــبكة ديترويــت وايــن 
الصحيــة المتكاملــة (DWIHN) لتقديــم طلــب اســتئناف بصــورة شــفهية، ســيُعتبر التاريــخ الــذي اتصلــت فيــه هــو تاريــخ تلقــي طلــب 

استئنافك. سيتم اتخاذ القرار في أسرع وقت ممكن، ولكن ليس أكثر من 30 يوًما تقويميًا من تاريخ تقديم االستئناف.

إذا كنــت بحاجــة إلــى أي تســهيالت لتوفيــر الراحــة أو خدمــات المترجــم الشــفهي، فيمكــن اتخــاذ الترتيبــات الالزمــة لتلبيــة احتياجاتــك مــن هــذه 
التســهيالت، مثــل ضعــاف الســمع وغيــر الناطقيــن باللغــة اإلنجليزيــة. يرجــى االتصــال بمكتــب خدمــة عــمالء شــبكة ديترويــت وايــن الصحيــة 
للحصــول                    :(TTY) النصــي  الهاتــف  أو   313.833.3232 أو   888.490.9698 الرقــم  علــى   (DWIHN) المتكاملــة 

على المساعدة.

يُســمح بإضافــة مــدة 14 يوًمــا تقويميًــا لغــرض الحصــول علــى الســجالت الطبيــة أو غيرهــا مــن المعلومــات الطبيــة المهمــة إذا طلبــت
التمديــد،  أو إذا كان بإمــكان شــبكة ديترويــت وايــن الصحيــة المتكاملــة (DWIHN) إثبــات أن التأخيــر فــي مصلحتــك األفضــل. ســتقدم لك شــبكة

800.630.1044
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ديترويــت وايــن الصحيــة المتكاملــة (DWIHN) إخطــاًرا كتابيـًـا بســبب اإلطــار الزمنــي الممتــد فــي غضون يومــي عمل (2) وإبالغــك بالحق في 
تقديم شكوى إذا كنت ال توافق على هذا القرار.

ستستمر شبكة ديترويت واين الصحية المتكاملة (DWIHN) في تقديم منافعك إذا تم تطبيق الشروط التالية: 
يمكنك أنت أو ممثلك تقديم االستئناف في الوقت المناسب؛   •  

يشمل االستئناف إنهاء أو تعليق أو تقليل مسار العالج المصرح به مسبًقا؛   •  
تم طلب الخدمات من قبل مقدم خدمات معتمد.   •  

لم تنتِه الفترة األصلية التي يغطيها التخويل األصلي؛ و   •  
تطلب استمرار المنافع   •  

بناًء على طلبك، ستســتمر شــبكة ديترويت واين الصحية المتكاملة (DWIHN) أو ســتعيد اســتحقاقاتك أثناء انتظار البيت في االســتئناف. 
ستستمر المنافع حتى حدوث أي مما يلي:
م تقوم بسحب االستئناف الُمقدَّ   •  

مّرت عشرة (10) أيام تقويمية بعد أن تقوم شبكة ديترويت واين الصحية المتكاملة (DWIHN) بإرسال إشعار رفض      •  
االستئناف/إشعار قرار االستئناف عبر البريد؛    

يصدر قاضي القانون اإلداري لجلسة االستماع العادلة في الوالية قرار استماع سلبي ضدك؛   •  
تم استيفاء الفترة الزمنية أو حدود الخدمة أو الخدمة المخول بها مسبًقا.   •  

إذا كان اســتئنافك خاًصــا بخدمــات تأميــن الميديكيــر (Medicare)، فيحــق لــك الحصــول علــى جميــع المســتويات الخمســة الســتئناف 
الميديكير:

(Medicare) المتعاقد اإلداري للميديكير   •  
منظمة المراجعة المستقلة   •  

(OMHA) قاضي القانون اإلداري   •  
(Medicare) مراجعة مجلس استئناف تأمين الميديكير   •  

المراجعة القضائية   •  

إذا كان االستئناف الخاص بك لخدمات الميديكيد (Medicaid)، فيحق لك الحصول على ثالثة مستويات من االستئناف.
استئناف محلي   •  

جلسة استماع عادلة للوالية / جلسة استماع إدارية   •  
محكمة الدائرة القضائية الثالثة   •  

االســتئناف الخارجــي هــو االســتئناف الثانــي، والــذي تتــم مراجعتــه مــن قبــل منظمــة مســتقلة غيــر مرتبطــة بشــبكة ديترويــت وايــن الصحيــة 
المتكاملة (DWIHN). يُطلق على منظمة االستئناف الخارجي لبرنامج الميديكير (Medicare) إسم كيان المراجعة المستقل (IRE). االستئناف 
.(MAHS) هو جلسة استماع عادلة للوالية من خالل نظام جلسة االستماع اإلدارية في ميشيغان (Medicaid) الخارجي لبرنامج الميديكيد

هنــاك طريقتــان لتقديــم طلــب اســتئناف خارجــي لخدمــات الميديكيــد (Medicaid): جلســة اســتماع عادلــة و/أو مراجعــة خارجيــة. يحــق لــك 
طلب جلسة استماع عادلة من نظام جلسة االستماع اإلدارية في ميشيغان (MAHS). جلسة االستماع العادلة هي مراجعة محايدة للقرار.
يجــب أن تطلــب جلســة اســتماع عادلــة فــي غضــون 120 يوًمــا تقويميًــا مــن تاريــخ إشــعار رفــض االستئناف/إشــعار قــرار االســتئناف الــذي 
أخبــرك أن خدمــة الميديكيــد (Medicaid) المغطــاة قــد تــم رفضها، تخفيضها، تعليقها أو إيقافها. الســتمرار المنافع خالل جلســة االســتماع 
العادلة للوالية، يجب عليك تقديم طلب جلســة االســتماع العادلة للوالية إلى نظام جلســة االســتماع اإلدارية في ميشــيغان (MAHS) في 

غضون 10 أيام تقويمية من تاريخ إشعار رفض االستئناف/إشعار قرار االستئناف.

إذا قامــت شــبكة ديترويــت وايــن الصحيــة المتكاملــة (DWIHN). بعكــس القــرار أو تــم عكــس القــرار مــن قبــل قاضــي القانــون اإلداري، يجــب 
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علــى شــبكة الدفــع مقابــل الخدمــات المقدمــة أثنــاء انتظــار االســتئناف. ســيتم تقديــم الخدمــات الُمختَلــف عليهــا فــي غضــون 72 ســاعة مــن 
وقــت إتخــاذ القــرار. يرجــى مالحظــة أنــه قــد تتــم مطالبتــك بدفــع تكلفــة الخدمــات إذا تــم تأييــد الرفــض. ســتبلغك شــبكة ديترويــت وايــن 

الصحية  المتكاملة (DWIHN) بقرارنا كتابيًا.ستحدد سياسة الوالية فيما إذا كان سيُطلب منك دفع تكاليف أي منافع مستمرة.

ــى  ــة االســتئناف أو إذا كنــت ترغــب فــي طلــب اســتئناف، فيرجــى االتصــال بمكتــب خدمــة العــمالء عل إذا كانــت لديــك أســئلة حــول عملي
 :(TTY) الرقم المجاني: 888.490.9698 أو الهاتف النصي

جلســة االســتامع العادلة الحكومية (املســجلني يف برنامج امليديكيد Medicaid أو ماي هيلث لينك 
MI Health Link فقط)

يجــب عليــك إكمــال اســتئناف محلــي قبــل أن تتمكــن مــن تقديــم جلســة اســتماع عادلــة علــى مســتوى الواليــة. مــع ذلــك، إذا لــم تلتــزم شــبكة 
ديترويــت وايــن الصحيــة المتكاملــة (DWIHN) بمتطلبــات اإلشــعار والتوقيــت، فســيتم اعتبــارك قــد اســتنفدت عمليــة االســتئناف 

المحلية. يمكنك طلب جلسة استماع عادلة على مستوى الوالية في ذلك الوقت.

 يمكنــك طلــب جلســة اســتماع عادلــة علــى مســتوى الواليــة فقــط بعــد تلقــي إشــعار بتأييــد قــرار الخدمــة الــذي اســتأنفته.  يمكنــك أيًضــا 
طلــب جلســة اســتماع عادلــة علــى مســتوى الواليــة إذا لــم يتــم تقديــم إشــعارك وقــرارك بشــأن االســتئناف فــي اإلطــار الزمنــي المطلــوب. 

هناك حدود زمنية للوقت الذي يمكنك فيه تقديم استئناف بمجرد تلقيك قراًرا بشأن االستئناف المحلي الخاص بك.

رفــض  إشــعار  تاريــخ  مــن  يوًمــا   120 غضــون  فــي  المكتــوب  طلبــك  تقديــم  عليــك  يجــب  اســتماع،  لجلســة  مــؤهالً  تكــون  لكــي 
االستئناف/إشــعار قــرار االســتئناف أو إشــعار اإلخفــاق فــي حــل الشــكوى خالل 90 يوًمــا تقويميـًـا.   تتوفــر إســتمارات لطلــب جلســة اســتماع 
عادلــة لــدى مقــدم الخدمــة الخــاص بــك وفــي شــبكة ديترويــت وايــن الصحيــة المتكاملــة (DWIHN). يمكــن لمقــدم الخدمــة أو فريــق 
 .(MAHS) اســتئناف خدمــة العــمالء مســاعدتك فــي إكمــال هــذه اإلســتمارة وإرســالها إلــى نظــام جلســة االســتماع اإلداريــة فــي ميشــيغان
سيســاعدك مقــدم الخدمــة و/أو موظفــو خدمــة العــمالء فــي االســتئناف خالل العمليــة بأكملهــا. إذا طلبــت الحصــول علــى جلســة اســتماع، 
فســوف تشــارك شــبكة ديترويــت وايــن الصحيــة المتكاملــة (DWIHN) فــي جلســة االســتماع وســتقوم بــدور "مســؤول جلســة االســتماع" 
لضمــان حمايــة جميــع حقوقــك وتنفيــذ كل خطــوة مــن خطــوات جلســة االســتماع بشــكل صحيــح.  ســتكون شــبكة ديترويــت وايــن الصحيــة 
المتكاملــة (DWIHN) مســؤولة أيًضــا عــن عــرض موقــف مقــدم الخدمــة أو شــبكة ديترويــت وايــن أثنــاء جلســة االســتماع. يجــب أن يكــون 

هذا الطلب مكتوبًا. يمكنك االتصال بمكتب الوالية على:

نظام جلســة االستامع اإلدارية يف ميشيغان
إىل إدارة الصحة والخدمات اإلنســانية

P.O. Box 30763 Lansing, MI 48909
الرقم املجاين: 877.833.0870

الفاكس: 517.373.4147

استمرارية املنافع

إذا كنــت تتلقــى خدمــة ميشــيغان لتأميــن الميديكيــد (Medicaid) التــي تــم تخفيضهــا، إنهاؤهــا أو تعليقهــا قبــل التخويــل بالخدمــة الحاليــة 
الخاصــة بــك، وقمــت بتقديــم اســتئنافك فــي غضــون 10 أيــام تقويميــة (وفًقــا للتعليمــات الــواردة فــي إشــعار تحديــد المنافــع الســلبي)، 
يمكنــك االســتمرار فــي تلقــي نفــس مســتوى الخدمــة (الخدمــات) أثنــاء انتظــار البــت فــي االســتئناف الداخلــي الخــاص بــك. ســوف تحتــاج 

إلى أن تذكر في طلب االستئناف أنك تطلب استمرار خدمتك (خدماتك).

800.630.1044
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إذا اســتمرت المنافــع الخاصــة بــك وتــم رفــض االســتئناف الــذي قدمتــُه، فســيكون لــك أيًضــا الحــق فــي طلــب اســتمرار المنافــع أثنــاء انتظــار 
جلســة االســتماع العادلــة علــى مســتوى الواليــة إذا طلبــت الحصــول علــى جلســة إســتماع فــي غضــون 10 أيــام تقويميــة. ســتحتاج إلــى أن 

تذكر في طلب جلسة االستماع العادلة في الوالية أنك تطلب استمرار خدمتك (خدماتك).
ــة: 1)  ــى الخدمــة (الخدمــات) حتــى يحــدث أحــد اإلجــراءات التالي إذا اســتمرت المنافــع الخاصــة بــك، فيمكنــك االســتمرار فــي الحصــول عل

سحب االستئناف أو طلب جلسة االستماع العادلة في الوالية؛ أو 2) قررت جميع الكيانات التي حصلت على استئنافك "ال" لطلبك.

مالحظــة: إذا اســتمرت المنافــع الخاصــة بــك ألنــك اســتخدمت هــذه العمليــة ، فقــد يُطلــب منــك ســداد تكلفــة أي خدمــة (خدمــات) تلقيتهــا 
أثنــاء انتظــار االســتئناف الخــاص بــك إذا كان القــرار النهائــي يؤيــد رفــض طلبــك للتغطيــة أو الدفــع للخدمــة. ســتحدد سياســة الواليــة فيمــا 

إذا كان سيُطلب منك دفع تكاليف أي منافع مستمرة.

الوساطة
يحــق للشــخص الــذي يتلقــى خدمــات مــن شــبكة ديترويــت وايــن الصحيــة المتكاملــة (DWIHN) طلــب وســاطة تتعلــق بخدمــات الصحــة 
الســلوكية وخدمــات التخطيــط ودعــم شــبكة ديترويــت وايــن. يُطلــب مــن شــبكة ديترويــت وايــن الصحيــة المتكاملــة (DWIHN) مشــاركة 
حقهــم فــي الوســاطة مــع االشــخاص عندمــا يتلقــون الخدمــات فــي البدايــة ثــم ســنويًا بعــد ذلــك. شــبكة ديترويــت وايــن الصحيــة المتكاملــة 
(DWIHN) مطلــوب أيًضــا للمشــاركة مــع حــق الشــخص فــي الوســاطة عنــد طلــب عمليــة تســوية الــخالف المحليــة أو عمليــة االســتئناف 

المحلية أو جلسة االستماع العادلة على مستوى الوالية.

إذا تــم طلــب الوســاطة، يجــب أن تشــارك شــبكة ديترويــت وايــن الصحيــة المتكاملــة (DWIHN) (ومقــدم الخدمــة المســؤول ســريريًا 
(CRSP) أو مقدم الخدمة المحدد).

تشــمل الحــاالت التــي ال يمكــن التوســط فيهــا: خطــط عالج العيــادات الخارجيــة المســاعدة، أو التحقيقــات فــي حقــوق مســتلمي الخدمــات، 
الضــرورة الطبيــة، جلســات االســتماع العادلــة فــي للواليــة أو دور موظفــي الصحــة النفســية المجتمعيــة (CMH)/الخطــة الصحيــة المحــددة 

المدفوعة مسبًقا للمرضى الداخليين (PIHP) كخبراء.

MEDIATE-3-844-1يمكن لألشخاص المهتمين بعملية الوساطة (أو ممثلهم القانوني) االتصال بالرقم                                               لبدء العملية.
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ماهــو ماي هيلث لينك (MI Health Link)؟

يعــد مــاي هيلــث لينــك (MI Health Link) أحــد خيــارات الرعايــة الصحيــة للبالغين في والية ميشــيغان، الذيــن تبلغ أعمارهــم 21 عاًما أو أكثر، 
والمســجلين فــي كل مــن التأميــن الصحــي الميديكيــر (Medicare) والميديكيــد (Medicaid). أنــت مؤهــل للحصــول علــى هــذه الخدمــات 
 MI) الهــدف من ماي هيلــث لينك  .(Medicaid) والميديكيــد (Medicare) الُمحّســنة ألنــك مؤهــل بشــكل مــزدوج لتلقــي منافــع الميديكيــر
ــا بشــكل منفصــل  Health Link) هــو توفيــر وصــول ســلس إلــى رعايــة عاليــة الجــودة مــن خــالل تنســيق الخدمــات التــي يتــم تغطيتهــا حاليً
بواسطة الميديكير (Medicare) والميديكيد (Medicaid). يوفر ماي هيلث لينك (MI Health Link) الفرصة لتنسيق تكامل خدمات الرعاية 

الصحية من أجل الصحة البدنية والصحة النفسية، اضطرابات تعاطي المخدرات، االضطرابات الفكرية والتنموية.

أنــت مســجل فــي مــاي هيلــث لينــك (MI Health Link) فــي مقاطعــة وايــن فقــط. إذا انتقلــت إلــى خــارج الواليــة أو خــارج الســلطة القضائيــة 
ــر مســجل فــي برنامــج مــاي هيلــث لينــك (MI Health Link) مــع إبــالغ بذلــك وســيتعين عليــك االتصــال  لمقاطعــة وايــن، فســتصبح غي
بخطتــك الصحيــة لمعرفــة مــا إذا كانــت المقاطعــة التــي انتقلــت إليهــا تشــارك فــي هــذا البرنامــج. أدنــاه، وصــٌف ألهليتــك لبرنامــج 

.(Medicaid) والميديكيد (Medicare) الميديكير

ــة  ــات المنزلي ــة، الخدم ــلوكية، الصيدل ــة والس ــة الطبي ــات الصح ــن خدم ــعة م ــة واس ــك (MI Health Link) مجموع ــث لين ــاي هيل ــدم م تق
والمجتمعية والرعاية المنزلية لرعاية المسنين، كل ذلك في برنامج واحد مصمم لتلبية االحتياجات الفردية.

(Medicare) امليديكري
الميديكير هو برنامج التأمين الصحي الفيدرالي الذي يغطي بشكل عام الرعاية لكل من:

األشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاًما أو أكثر   •  
األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عاًما والذين يعانون من إعاقات معينة و   •  

األشخاص المصابون بمرض كلوي في مراحله األخيرة يعرف عادة بالفشل الكلوي   •  

(Medicaid) امليديكيد
برنامــج الميديكيــد (Medicaid) هــو برنامــج يتــم تمويلــه مــن خــالل الحكومــة الفيدراليــة مــن خــالل واليــة ميشــيغان ويســاعد األشــخاص 
ذوي الدخــل المحــدود والمــوارد المحــدودة علــى دفــع تكاليــف الدعــم والخدمــات والتكاليــف الطبيــة علــى المــدى الطويــل. كمــا أنــه يغطــي 
الخدمات والوصفات الطبية اإلضافية التي ال يغطيها برنامج الميديكير (Medicare). نظًرا ألن كل والية تصدر تمويًال من الحكومة الفيدرالية، 
فإن لكل والية القدرة على وضع إرشادات حول من هو المؤهل للحصول على برنامج الميديكيد (Medicaid) وكيف يمكن احتساب الموارد 
الشــخصية أو الدخــل ضمــن أهليــة الشــخص. تحدد والية ميشــيغان مــن هو مؤهل للحصول علــى برنامج الميديكيــد (Medicaid) والمنافع 
التــي يتــم تقديمهــا مــن خــالل هــذه الخطــة.  تقــدم شــبكة ديترويــت وايــن الصحيــة المتكاملــة (DWIHN) الخطــة ألولئــك األشــخاص الذيــن 
يعتبــرون مؤهليــن ويشــاركون فــي برنامــج مــاي هيلــث لينــك (MI Health Link) المعــروف أيًضا بإســم التأهل المــزدوج لبرنامــج الميديكير 

ميديكيد.

تم تحديد أهليتك للحصول على ماي هيلث لينك (MI Health Link) من شبكة ديترويت واين الصحية المتكاملة (DWIHN) بالفعل. أنت 
مشارك في البرنامج ألنك:

قمت بالتسجيل في البرنامج أو؛   •  
لم تتخذ أي إجراء أثناء التسجيل المفتوح أو؛   •  

لديك بالفعل الجزء A والجزء B والجزء D من برنامج الميديكير (Medicare)؛   •  
لديك بالفعل منافع ميديكيد (Medicaid) ميشيغان الكاملة و؛   •  

لست من المشاركين في رعاية المسنين و؛   •  
مشارك في برنامج ماي تشويس وايفر (MI Choice Waiver) و؛   •  

(PACE) لست من المشاركين في برنامج الرعاية الشاملة للمسنين والمعروف بإسم بايس   •  
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(DWIHN) كيف تكون متصًال مع شــبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة

ــن  ــت واي ــبكة ديتروي ــن.  ســتعمل ش ــة واي ــي مقاطع ــك (MI Health Link) ف ــث لين ــاي هيل ــج م ــي برنام ــارك ف ــرة كمش ــزة كبي ــك مي لدي
 (Medicaid) والميديكيــد (Medicare) وخطتــك الصحيــة مًعــا للمســاعدة فــي جعــل منافــع الميديكيــر (DWIHN) الصحيــة المتكاملــة
ــث  ــر هيل ــا بيت ــل آيتن ــات مث ــم خدم ــن خالل إس ــة م ــك الصحي ــى خطت ــرف عل ــوف تتع ــك. س ــبة ل ــل بالنس ــكل أفض ــل بش ــك تعم ــة ب الخاص
 Michigan) أو ميشــيغان كومبليــت هيلــث (AmeriHealth of Michigan) أو أميــري هيلــث أوف ميشــيغان (Aetna Better Health)
 HAP) ميدويســت  بــي  أي  أج  أو   (Fidelis Secure Care كيــر  ســيكيور  فيديليــس  باســم:  ســابًقا  (المعروفــة   (Complete Health
Midwest) أو مولينــا (Molina). فــي بعــض األحيــان يمكــن أن يشــير النــاس إلــى خطتــك الصحيــة علــى أنهــا آي ســي أو (ICO) وهــذا معنــاه 

منظمة الرعاية المتكاملة، لكنها ال تزال خطتك الصحية.

ال تدفــع مبلًغــا إضافيًــا مقابــل هــذه المنفعــة المنســقة للخدمــة؛ ســتقوم وكالتــان بتنســيق رعايتــك. ســيتم إصــدار بطاقــة واحــدة 
للمســجلين فــي مــاي هيلــث لينــك (MI Health Link) لخدمــات الميديكيــر (Medicare) وميشــيغان ميديكيــد (Medicaid). يجــب عليــك 
إظهــار هــذه البطاقــة فــي كل مــرة تتلقــى فيهــا الخدمــات أو الوصفــات الطبيــة، لذلــك تذكــر أن تكــون تحتفــظ بهــا معــك عندمــا تذهــب إلــى 

مواعيدك.

ــون  ــر (Medicare) بالل ــة الميديكي ــتخدام بطاق ــى اس ــاج إل ــن تحت ــك (MI Health Link)، فل ــث لين ــاي هيل ــة م ــي خط ــجالً ف ــت مس ــا دم م
األحمــر واألبيــض واألزرق أو بطاقــة ميشــيغان ميديكيــد (Medicaid) الخاصــة بــك لتلقــي الخدمــات. احتفــظ بهــذه البطاقــات فــي مــكان 

آمن في حال احتجت إليها الحًقا. ضمن هذه الخطة هناك مايلي:

ال يوجد خصم أو دفع رسوم مشتركة عندما تتلقى خدمات من أحد مقدمي الخدمة أو الصيدليات المعينين لدينا.   •  
منسق رعاية في خطتك الصحية سيساعدك في العمل من خالل خطة رعاية شخصية إستناًدا إلى أهدافك الصحية.     •  

سيكونون مستعدين لتقديم خيارات مختلفة لك بشأن الرعاية ومستوى الخدمات.    
منسق الرعاية سوف يحرص على التأكد من حصولك على أقصى قدر من الرعاية لمصلحتك وسيساعدك في الحصول     •  

على مجموعة الخدمات التي تناسب احتياجاتك على أفضل وجه.    
الوصول إلى الدعم والخدمات المنزلية التي ستساعدك في تحقيق أهدافك الصحية وتساعدك على أن تكون معتمًدا على     •  

نفسك (مستقالً)، عند الموافقة.    
الدعم المجتمعي الذي سيساعدك في الحفاظ على صحتك وشفائك، بعد حصول الموافقة.   •  

الرعاية الالزمة بشكل عاجل
الرعايــة المطلوبــة بشــكل عاجــل هــي الرعايــة التــي تحصــل عليهــا فــي حالــة ظهــور مفاجــئ أو تغييــر األعــراض أو الحالــة التــي ال تعتبــر حالــة 
طارئــة ولكنهــا تحتــاج إلــى عنايــة فوريــة. علــى ســبيل المثــال، يمكــن أن يكــون لديــك هيجــان فــي وضعيتــك الصحيــة الحاليــة وتحتــاج إلــى 

معالجتها على الفور.

 Access) فــي معظــم الحــاالت، ســوف نغطــي الرعايــة التــي أنــت فــي حاجــة ماّســة إليهــا. اتصــل دائًمــا بمقــدم الخدمــة أو مركــز آكســيس
Center) على الرقم 800.241.4949.

إذا لــم تتمكــن مــن الوصــول إلــى مقــدم الخدمــة فــي الشــبكة، فســنغطي الرعايــة المطلوبــة بشــكل عاجــل التــي تحصــل عليهــا مــن مقــدم 
الخدمة خارج الشبكة، إذا اعتبرها أخصائي مؤهل ضروريًا من الناحية الطبية.

عندمــا تكــون خــارج منطقــة الخدمــة، يمكــن أن ال تتمكــن مــن الحصــول علــى الرعايــة مــن مقــدم الخدمــة فــي الشــبكة. فــي هــذه الحالــة، 
ستغطي خطتنا الرعاية المطلوبة بشكل عاجل التي تحصل عليها من أي مقدم الخدمة.

خطتنا ال تغطي الرعاية المطلوبة بشكل عاجل أو أي رعاية أخرى تحصل عليها خارج الواليات المتحدة.
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تخويل الخدمة
يجــب أن تكــون الخدمــات التــي تطلبهــا مخولــة أو تــم الموافقــة عليهــا مــن قبــل مقــدم الخدمــة الخــاص بــك. يمكــن أن توافــق هــذه الوكالــة 
على كل، بعض، أو ال شــيء من طلباتك. ســتتلقى إشــعاًرا بالقرار في غضون 14 يوًما تقويميًا بعد أن طلبت الخدمة أثناء التخطيط المرتكز 

ًال. على الشخص (PCP)، أو في غضون 72 ساعة إذا كان الطلب يتطلب قراًرا ُمعجَّ

أي قــرار يرفــض الخدمــة التــي تطلبهــا، أو يرفــض مقــدار الخدمــة التــي تطلبهــا أو نطاقهــا أو مدتهــا، ســيتم اتخــاذه مــن قبــل أخصائــي رعايــة 
صحيــة لديــه خبــرة ســريرية مناســبة فــي عــالج حالتــك. يتــم إجــراء التخويــالت وحســب الضــرورة الطبيــة. إذا كنــت ال توافــق علــى قــرار يرفــض 

الخدمة أو يقللها أو يعلقها أو ينهيها، فيمكنك تقديم استئناف عن طريق االتصال بـ:

(DWIHN) خدمة عمالء شبكة ديترويت واين الصحية المتكاملة  
707 W. Milwaukee St.

Detroit, MI 48202
محلي: 313.833.3232

الرقم المجاني: 888.490.9698

خارج تغطية الشبكة
يمكــن أن تكــون هنــاك أوقــات ال يوجــد فيهــا مقدمــو خدمــة فــي شــبكة ديترويــت وايــن الصحيــة المتكاملــة (DWIHN) قادريــن علــى تزويدك 
بالخدمــة التــي تحتاجهــا. إذا كانــت هــذه الخدمة مغطــاة من قبل الميديكيــر (Medicare) أو ميديكيد (Medicaid) ميشــيغان وكانت ضرورية 
مــن الناحيــة الطبيــة بالنســبة لــك، فســتعمل شــبكة ديترويــت واين الصحيــة المتكاملة (DWIHN) وخطتــك الصحية معك للعثــور على مزود 
مــن خــارج شــبكتنا لتقديــم الخدمــة. هــذا ســوف يكــون مجانـًـا لــك. إذا كنــت تشــعر أن احتياجاتــك تتطلــب خدمــات مــن مقــدم خدمــة مــن خــارج 
الشبكة، فيرجى االتصال بمنسق الرعاية الخاص بك أو بممثل خدمة عمالء شبكة ديترويت واين الصحية المتكاملة (DWIHN) على الرقم 

888.490.9698، من اإلثنين إلى الجمعة، من الساعة 8:00 صباًحا حتى 4:30 مساًء.

إذا ذهبــت إلــى مقــدم خدمــة مــن خــارج الشــبكة، فيجــب أن يكون مقدم الخدمة مؤهالً للمشــاركة فــي الميديكيــر (Medicare) و/أو ميديكيد 
 (Medicaid) و/أو ميديكيــد (Medicare) ميشــيغان. ال يمكننــا الدفــع لمقــدم خدمــة غيــر مؤهــل للمشــاركة فــي الميديكيــر (Medicaid)
ميشــيغان. إذا ذهبــت إلــى مقــدم رعايــة غيــر مؤهــل للمشــاركة فــي برنامــج الميديكيــر (Medicare)، فيجــب عليــك دفــع التكلفــة الكاملــة 

.(Medicare) للخدمات التي تحصل عليها. يجب أن يخبرك مقدمو الخدمة إذا لم يكونوا مؤهلين للمشاركة في برنامج الميديكير

اتصل بخط األزمات في مركز آكسيس ألي سبب من األسباب التالية:

أفكار انتحارية   •  
معلومات عن الصحة النفسية/المرضية   •  

تعاطي المخدرات/انتكاس اإلدمان   •  
لمساعدة صديق أو أحد أفراد أسرته في البحث عن خدمات    •  

مشاكل في العالقات أو إساءة معاملة منزلية   •  
سوء المعاملة/العنف/ إدمان الكحول/تعاطي المخدرات   •  

•   المشاكل االقتصادية المسببة للقلق/االكتئاب  
الشعور بالوحدة    •  

مشاكل عائلية   •  
اليوجد إمكانية للحصول على وصفة طبية   •  

800.630.1044 :(TTY) الهاتف النصي
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الدفع مقابل الخدمات
إذا كنــت مســجالً فــي مــاي هيلــث لينــك (MI Health Link) وتفــي بمعاييــر خدمــات الصحــة الســلوكية المصــرح بهــا، فســيتم تغطية عالجك 

دون أي تكلفة عليك.
 

الخدمات التي يتم تغطيتها
لمراجعــة قائمــة كاملــة بالخدمــات المغطــاة، يرجــى الرجــوع إلــى الصفحات مــن 31 إلى 51 من هــذا الكتيب. يرجى اإلطالع علــى كتيب الخطة 
الصحيــة لمنظمــة الرعايــة المتكاملــة (ICO) الخــاص بــك للحصول علــى قائمة كاملة بمنافــع الصيدلية وقائمة األدويــة والخدمات المغطاة 

بالخطة الصحية اإلضافية.

تخضع جميع الخدمات، باستثناء خدمات الطوارئ، لتخويل مسبق من قبلك أو من مقدم الخدمة.

(MI Health Link) محقق الشــكاوى التابع لرابط ماي هيلث

يعمل محقق الشــكاوى (MHLO) التابع لماي هيلث لينك (MI Health Link) كمستشــار ومحلل للمشــاكل للمســتفيدين المســجلين في 
رابط ماي هيلث. جميع هذه الخدمات تكون مجانية، وجميع معلومات المستفيدين تبقى سرية. يمكن لمحقق الشكاوى أن:

 (MI Health Link) أجب عن األسئلة المتعلقة بماي هيلث لينك   •  
المساعدة في حل مشاكل الرعاية والخدمات والمنافع   •  

ربط المستفيدين بالموارد األخرى   •  
المساعدة في الشكاوى واإلستئنافات (الطعون)   •  

تقديم الشكاوى   •  

ــة  ــات الصح ــدم خدم ــي تق ــبًقا (الت ــة مس ــة المدفوع ــادات الخارجي ــى للعي ــة المرض ــط صح ــة، خط ــط الصحي ــع الخط ــون م ــم يعمل ــا أنه كم
الســلوكية)، إدارة الصحــة والخدمــات اإلنســانية فــي ميشــيغان، والحكومــة الفيدراليــة لتحديــد المشــاكل، وتحديــد أفضــل اإلجــراءآت، 
أفضــل  بشــكل  يعمــل   (MI Health Link) لينــك  هيلــث  مــاي  برنامــج  جعــل  فــي  تســاعد  أن  شــأنها  مــن  التــي  الحلــول  وتقديــم 

للمستفيدين.

برنامــج مــاي هيلــث لينــك (MHLO) هــو مشــروع تابــع لمبــادرة عدالــة كبــار الســن فــي ميشــيغان وشــركائهم فــي الخــط القانوني لالستشــارة 
والمحامــاة (Counselling and Advocacy Law Line)، وهمــا برنامجــان مجانيــان للخدمــات القانونيــة لمواطنــي ميشــيغان ذوي الدخــل 
المنخفــض. حيــث إنهــم يقدمــون معظــم مســاعداتهم للمســتفيدين مــن خــالل خــط ســاخن مجانــي ومــن خــالل ردود البريــد اإللكترونــي علــى 

األسئلة والمشاكل.

 (MI Health Link) رابط محقق الشــكاوى ماي هيلث
الرقم املجاين: 888.746.6456

711 :(TTY) الهاتف النيص 
اإلثنني - الجمعة 8 صباًحا إىل 5 مســاء

help@MHLO.org  ً
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(Ml Health Link) كيفية إلغاء التســجيل أو االنســحاب من برنامج ماي هيلث لينك

ــام بذلــك عــن طريــق االتصــال بخــط  إذا كنــت عضــًوا فــي برنامــج مــاي هيلــث (Ml Health) وترغــب فــي إلغــاء التســجيل، فيمكنــك القي
ميشيغان إنرولز (Michigan ENROLLS). إّن خط ميشيغان إنرولز (Michigan ENROLLS) هو وسيط للتسجيل في برنامج ماي هيلث 
لينك (Ml Health Link). يقوم خط ميشيغان إنرولز (Michigan ENROLLS) بكافة عمليات التسجيل وإلغاء التسجيل واستالم طلبات 

.(Ml Health Link) االنسحاب من برنامج ماي هيلث لينك

ستحتاج إلى االتصال بخط ميشيغان إنرولز (Michigan ENROLLS) ألي من األسباب التالية:
(Ml Health Link) التسجيل في برنامج الخطة الصحية الخاصة بماي هيلث لينك     

(Ml Health Link) التغيير إلى خطة صحية مختلفة من برنامج ماي هيلث لينك     
(Ml Health Link) إلغاء التسجيل من برنامج ماي هيلث لينك     

(Ml Health Link) االنسحاب من برنامج ماي هيلث لينك     

ســتختلف التواريــخ الفعليــة لهــذه التغييــرات تبًعــا لوقــت اتصالــك بخــط ميشــيغان إنرولــز (Michigan ENROLLS). مــع ذلــك، مــن المهــم 
ــن  ــه م ــل في ــذي تتص ــوم ال ــا كان الي ــي مهم ــهر التال ــن الش ــوم األول م ــي الي ــه ف ــري مفعول ــحاب يس ــجيل واالنس ــاء التس ــة أن إلغ مالحظ

الشهر.

يمكنــك االتصــال برقــم خــط ميشــيغان إنرولــز (Michigan ENROLLS) المجانــي علــى الرقــم 7630-975-800-1. ال تتصــل بالرقــم 
6557-367-888-1. يمكــن لمســتخدمي الهاتــف النصــي (TTY) االتصــال علــى الرقم 5897-263-888 1. ســاعات العمل من االثنين إلى 
الجمعــة (باســتثناء أيــام العطــل) مــن الســاعة 8 صباًحــا حتــى 7 مســاًء بالتوقيــت الشــرقي. عــادة مــا تكــون أوقات االنتظــار أقصر قبل الســاعة 
10 صباًحــا وبعــد الســاعة 2 ظهــراً وفــي نهايــة األســبوع. عنــد االتصــال بخــط ميشــيغان إنرولــز (Michigan ENROLLS)، ســيُطلب منــك 
الضغط على الرقم 1 للمتابعة باللغة اإلنكليزية، ثم ستحصل على خيارات مختلفة. عندما يتم توجيهك لإلجابة، اختر الرقم 3 "للتسجيل في 

خطة صحية".

عنــد االتصــال بخــط ميشــيغان إنرولــز (Michigan ENROLLS)، ســيطلب منــك موظفــو مركــز االتصــال تأكيــد المعلومــات الشــخصية 
للتأكــد مــن هويتــك. ســيتم ســؤالك عــن اســمك وشــهرتك وتاريــخ الميــالد والعنــوان. ســتحتاج أيًضــا إلــى التحقــق مــن أحــد األمــور التاليــة: 
رقم تأمين الميديكيد (Medicaid) أو رقم الهاتف أو األرقام األربعة األخيرة من رقم الضمان االجتماعي الخاص بك إذا كانت المعلومتين 

األوليتين غير معروفتين.
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(DWIHN) الخدمات غري املشمولة ضمن شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة

إذا كان لديــك برنامــج امليديكيــد (Medicaid) أو خطــة ميشــيغان الصحيــة (Healthy Michigan Plan)، فيمكــن أن يحــق لــك الحصــول 
عــىل خدمــات طبيــة أخــرى غــري مدرجــة مســبًقا يف هــذا الكتيــب. الخدمــات الرضوريــة للحفــاظ عــىل صحتــك البدنيــة يتــم توفريهــا أو 
ــة الخــاص بــك.  إذا تلقيــت خدمــات الصحــة الســلوكية املجتمعيــة، فســيعمل برنامــج الصحــة  طلبهــا مــن قبــل طبيــب الرعايــة األولي
النفســية املجتمعيــة (CMH) املحــيل الخــاص بــك مــع طبيبــك األســايس لتنســيق خدمــات الصحــة البدنية والســلوكية الخاصــة بك. إذا 

مل يكن لديك طبيب عائلة، فيمكنك االتصال مبركز آكسيس (Access Center) ملساعدتك يف العثور عىل طبيب.

إذا كنــت مســجالً يف خطــة امليديكيــد (Medicaid) الصحيــة، فســتتوفر لــك األنــواع التاليــة مــن خدمــات الرعايــة الصحيــة عندمــا 
تستوجب حالتك الطبية ذلك:

إذا كنــت مســجالً يف برنامــج امليديكيــد (Medicaid) أو خطــة صحيــة، ميكنك االتصال بالخطة الصحية مبــارشًة للحصول عىل مزيد من 
املعلومــات حــول الخدمــات املذكــورة أعــاله. إذا مل تكــن مســجالً يف خطــة صحيــة أو ال تعــرف اســم خطتــك الصحيــة ، ميكنــك االتصــال 

بخدمة عمالء شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة (DWIHN) عىل الرقم 1.888.490.9698 للحصول عىل املساعدة.

تتوفر خطط ميشيغان الصحية من خالل إدارة الصحة املحلية أو ادارة الصحة والخدمات اإلنسانية. إذا كنت ترغب يف مزيد من 
املعلومات أو لديك أسئلة حول الخدمات املغطاة لخطة ميشيغان الصحية، ميكنك زيارة هذا املوقع

 www.michigan.gov/healthymichiganplan أو ميكنك االتصال بخط مساعدة املستفيدين عىل 800.642.3195. ميكنك االتصال 
مبركز آكسيس (Access Center) للحصول عىل مساعدة إضافية بخصوص خطة ميشيغان الصحية.

سياره اإلسعاف  •

العالج الفيزيايئ (اليدوي)  •

زيارات الطبيب  •

خطة العائلة  •

الفحوصات الطبية  •

اجهزة مساعدة للسمع (َساّمعات األذن)  •

عالج السمع والنطق  •

العناية الصحية املنزلية  •

التطعيامت (الحقن)  •

(X-Ray) املخترب واألشعة السينية  •

املستلزمات الطبية  •

الدواء  •

الصحة النفسية (الحد األقىص هو 20 للزيارات للعيادات الخارجية)  •

رعاية التمريض املنزلية  •

العالج الطبيعي واملهني  •

رعاية ما قبل الوالدة وأثناء الوالدة  •

العالج الطبيعي واملهني  •

العملية الجراحية  •

النقل لحضور املواعيد الطبية  •

الرؤية  •
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 خطط الرعاية الصحية الطبية يف مقاطعة واين
 

 
 خطط تأمني امليديكيد (Medicaid) الصحية

Aetna Better Health of Michigan 
1333 Gratiot, Suite 400 

Detroit, MI 48207 
866.316.3784                                                           

http://aetnabetterhealth.com/michigan 
 

 

Blue Cross Complete of Michigan 
20500 Civic Center Drive  

Southfield, MI 48076 
800.228.8554                                                                          

http://www.mibcn.com 
 

HAP Midwest Health Plan, Inc. 
4700 Schaefer Road, Suite 340 

Dearborn, MI 48126 
313.581.3700 

الرقم املجاين: 

الرقم املجاين:  الرقم املجاين: 

الرقم املجاين: الرقم املجاين: 

888.654.2200  
http://www.midwesthealthplan.com 

 
 

Harbor Health Plan 
4707 St. Antoine, Suite 5 South 

Detroit, MI 48201 
866.420.6782                                                                   

http://www.harborhealthplan.com 
 

Meridian Health Plan of Michigan, Inc. 
777 Woodward Avenue, Suite 600 

Detroit, MI 48226 
313.324.3700 

 888. 437.0606
http://www.mhplan.com 

 

 

Molina Healthcare of Michigan 
      100 W. Big Beaver Road, Suite 600 

Troy, MI 48084 
248.925.1700 

 888.898.7969

                                                        

http://www.molinahealthcare.com 
 

Total Health Care 
3011 W. Grand Blvd., Suite 1600 

Detroit, MI 48202 
313.871.2000 

800.826.2862 
http://www.totalhealthcareonline.com 

United Healthcare Community Plan 
26957 Northwestern Highway, Suite 400 

Southfield, MI 48033 
248.559.5656 

 800.903.5253 
http://www.uhccommunityplan.com 

 
** يرجى االتصال للحصول عىل ساعات العمل و/أو تأكيدها. **  

 

إذا كنــت مســجالً بالفعــل يف إحــدى الخطــط الصحيــة املدرجــة أدنــاه، ميكنــك االتصــال بالخطــة الصحيــة مبــارشًة للحصــول عــىل مزيــد 
ــز  ــال مبرك ــك االتص ــة، ميكن ــك الصحي ــم خطت ــرف اس ــة أو ال تع ــة صحي ــجالً يف خط ــن مس ــات. إذا مل تك ــول الخدم ــات ح ــن املعلوم م

آكسيس (Access Center) (رقم مجاين) عىل الرقم 800.241.4949 للحصول عىل املساعدة.

تعرض القامئة التالية خطط تأمني امليديكيد (Medicaid) الصحية املتوفرة لسكان مقاطعة واين:
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(FQHCs) املراكز الصحية املؤهلة اتحاديًا

املواقع املتميزة التالية قابلة للتناوب

 
 

 

Advantage Family Health 
Center 

4777 East Outer Drive 
Detroit, MI 48234 

313.416.6200 

Thea Bowman Community 
Health Center 

15400 W. McNichols 
Detroit, MI 48235 

313.835.5990 

Waller Health Care for the 
Homeless Center 

60 E. Warren Avenue 
Detroit, MI 48201 

313.416.6261 

 
 

Coalition on Temporary 
Shelter 

26 Peterboro 
Detroit, MI 48201 

313.831.377 

Fort Street Presbyterian 
Church 

631 W. Fort Street  
Detroit, MI 48226 

313.961.4533 

Latino Family Services 
3815 Fort Street 
Detroit, MI 48216 

313.279.3232 

Operation Get Down 
10100 Harper Avenue 

Detroit, MI 48213 
313.921.9422 

Salvation Army 
1627 W. Fort Street 
Detroit, MI 48216 

313.965.7760 

 

 

 
CHASS Midtown Center 
7436 Woodward Avenue 

Detroit, MI 48202 
313.556.9907 

CHASS Southwest Center 
5635 W. Fort Street  
Detroit, MI 48209 

313.849.3920 

CHASS Western 
International Center 

1500 Scotten 
Detroit, MI 48209 

313.849.5504 

 
 
 
 
 

(Medicaid) مقياس الرسوم املتدرج (يسمح للمرىض بدفع ما ميكنهم تحمله مقابل الخدمات): تم قبول برنامج امليديكيد - Advantage Health Centers

النقل: تذاكر الحافالت وقسائم سيارات األجرة املحدودة

اإلثنني، الثالثاء، الخميس، الجمعة:
 8 صباًحا - 5 مساء

ً األربعاء: 11 صباًحا - 7 مساء
عيادة متخصصة يف الطب الباطني

 للمواعيد يف العيادة

اإلثنني، الثالثاء، الخميس: 12 ظهًرا- 8 مساًء   
األربعاء والجمعة: 8:30 صباًحا - 5 مساًء

أقل من 60 عاًما؛ الحضور دون موعد مسبق؛ مجاًنا 
اإلثنني، األربعاء، الخميس، الجمعة: 8

 صباًحا - 5 مساًء ؛ 
الثالثاء. 8 صباًحا - 8 مساًء

االتصال للحصول عىل ساعات العمل

اإلثنني، الثالثاء، الخميس، الجمعة: 
8:30 صباًحا - 5 مساًء

 األربعاء: 11 صباًحا - 7 مساًء 

اإلثنني- الجمعة: 8 صباًحا - 4:30 مساًء 

Community Health & Social Services - مقياس الرسوم املتدرج (يسمح للمرىض بدفع ما ميكنهم تحمله مقابل الخدمات): 
يفضل حجز ااملواعيد مسبًقا.
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Covenant Community Care 

559 W. Grand Blvd. 
Detroit, MI 48216 

313.554.1095 

Southwest Solutions 
1700 Waterman 

Detroit, MI 48209 
313.841.1699 

 
 

Bruce Douglas Health Center 
6550 W. Warren 
Detroit, MI 48210 

313.897.7700 

 

East Riverside Health Center 
13901 E. Jefferson 
Detroit, MI 48215 

313.822.0900 

Eastside Health Center 
7900 Kercheval 

Detroit, MI 48214 
313.921.5500 

 

Nolan Family Health Center 
111 W. Seven Mile Road 

Detroit, MI 48203 
313.369.2600 

Woodward Corridor Family 
Medical Center 

611 Martin Luther King Jr. Blvd. 
Detroit, MI 48201 

313.832.6300 

 

 

 املراكز الصحية يف ديرتويت املجموعة الطبية
HCD 

7633 E. Jefferson, 
Suite 340 

Detroit, MI 48214 
313.822.9801 

 

HCD – Advance Building 
23077 Greenfield Road, 

Suite 400 
Southfield, MI 48075 
313.822.9801  

HCD – University Health 
Center 

4101 St. Antoine, Suite 7-A 
Detroit, MI 48201 

313.745.4091 

 
   
 
 
 
 
 
 

اإلثنني، األربعاء، الخميس: 8 صباًحا - 8 مساًء
االثنني، الجمعة: 8 صباًحا - 5 مساًء؛ السبت: 8 صباًحا - 1 مساًء

املراجعات الطبية: االثنني 10 صباًحا6- مساًء 
الثالثاء، األربعاء، الخميس، الجمعة:

 8:30 صباًحا5- مساًء 
طب األسنان: الثالثاء، األربعاء، الخميس، 

الجمعة: 8:30 صباًحا5- مساًء

املراجعات الطبية: االثنني، الثالثاء، 
األربعاء، الجمعة: 8:30 صباًحا5- مساًء  

الخميس 10صباًحا6- مساًء
طب األسنان:االثنني، الخميس، الجمعة: 

8:30 صباًحا - 5 مساًء

(الخيار رقم 2)

من االثنني إىل الجمعة: 8:30 صباًحا - 5:30 مساًء
من االثنني إىل الجمعة: 8:30 صباًحا - 5:30 مساًء

أيام السبت بالتناوب: 8:30 صباًحا - 12:30 مساًء

االثنني - الجمعة: 8:30 صباًحا - 5:30 مساًء

املراجعات الطبية:االثنني، الثالثاء، الخميس، 
الجمعة: 8:30 صباًحا5- مساًء

األربعاء: 10صباًحا6- مساًء
طب األسنان: االثنني، الثالثاء،

 الجمعة: 8:30 صباًحا - 5 مساء
ً األربعاء: 9:30 صباًحا - 6 مساًء

اإلثنني، األربعاء، الخميس، الجمعة: 
8:30 صباًحا5- مساًء 

الثالثاء: 10 صباًحا6- مساًء

من االثنني إىل الجمعة: 8:30 صباًحا - 5 مساًء

اإلثنني ، الخميس ، الجمعة: 8 صباًحا - 4 مساًء 
الثالثاء ، األربعاء: 8 صباًحا - 8 مساًء

Covenant Community Care  - مقياس الرسوم املتدرج (يسمح للمرىض بدفع ما ميكنهم تحمله مقابل الخدمات): 
يفضل حجز ااملواعيد مسبًقا.

Detroit Community Health Connection  - مقياس الرسوم املتدرج (يسمح للمرىض بدفع ما ميكنهم تحمله مقابل الخدمات): 
يفضل حجز ااملواعيد مسبًقا.

(الخيار رقم 3)
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املراكز الصحية لخطة العافية  
TWP – East Area 
Medical Center  

4909 E. Outer Drive 
 Detroit, MI 48234 

313.366.2000 

TWP - Gateway Medical 
Center 

2888 W. Grand Blvd. 
Detroit, MI 48202 

313.875.4200 

TWP – Northwest Medical 
Center 

21040 Greenfield 
Oak Park, MI 48237  

248.967.6500 

Western Wayne Family 
Health Center – Inkster 

2700 Hamlin Ct. 
Inkster, MI 48141 

313.561.5100 

Western Wayne Family 
Health Center – Taylor  
26650 Eureka Road,  

Suite C  
Taylor, MI 48180 

313.561.5100 

Western Wayne Family 
Health Center – Lincoln Park 

25650 W. Outer Drive 
Lincoln Park, MI 48146 

313.383.1897 

 
  

من االثنني إىل الجمعة: 9 صباًحا - 5 مساًء

اإلثنني، الثالثاء، األربعاء، الخميس: 9 صباًحا - 6 مساًء

الجمعة: 9 صباحا - 1 مساًء

من االثنني إىل الجمعة: 9 صباًحا - 5 مساًء

من االثنني إىل الجمعة: 9 صباًحا - 5 مساًء
اإلثنني - الخميس 9 صباًحا - 6 مساًء 

الجمعة 9 صباًحا - 5 مساًء

من االثنني إىل الجمعة: 9 صباًحا - 5 مساًء



 الوصول اىل شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة )DWIHN( عىل مدار 24 ساعة / معلومات عن األزمات وخط املساعدة لإلحالة
  رقم الهاتف املجاين: TTY( • 800.241.4949( الهاتف النيص:   800.870.2599

خدمة العمالء: TTY( • 888.490.9698( الهاتف النيص: 800.630.1044
www.dwihn.org

76

                                                    

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (FSSP) برنامج دعم األرسة تأسس برنامج دعم األرسة يف ميشيغان

برنامــج دعــم األرسة تأســس برنامــج دعــم األرسة يف ميشــيغان (FSSP) بإصــدار القانــون العــام رقــم 249 لعــام 1983، قانــون اعانــة دعــم 
األرسة.

تم تصميم الربنامج لتقديم املساعدة املالية للعوائل التي ترعى أطفاًال يبلغون من العمر 17 عاًما أو أقل، ويقيمون يف منزل العائلة 
ولديهم إعاقات شديدة.  يجب أن يكون لدى الطفل أحد التشخيصات املرضية التالية:

الضعف اإلدرايك (الشديد)؛ الضعف املتعدد الشديد؛ التوحد (يجب أن تؤكد املدرسة وجود برنامج التعليم الخاص لألطفال).

يجب أن تشتمل برامج التعليم الخاص باملدرسة عىل أحد برامج الصف الدرايس التالية للطالب:

.(R340.1738) برنامج الصف الدرايس للطالب ذوي اإلعاقة املعرفية  •

.(R340.1748) برنامج الصف الدرايس لحاالت اإلعاقة املتعددة الشديدة  •

.(R340.1785b أو R340.1758a) برنامج الصف الدرايس للطالب املصابني بالتوحد  •

للحصول عىل معلومات إضافية بخصوص التسجيل يف دعم األرسة، ميكنك االتصال مبمثل خدمة عمالء شبكة ديرتويت 
واين الصحية املتكاملة (DWIHN) عىل الرقم 888.490.9698 أو 313.833.3232.

ــي تجعــل األرسة  ــاج إىل ذكــر األســباب الت ــًة. ســوف تحت ــام بذلــك كتاب ــة مــن خــالل القي لديــك أيًضــا الحــق يف اســتئناف قــرارات الهيئ
 West 707 مؤهلــة للحصــول عــىل الدعــم. يجــب إرســال طلبــات االســتئناف إىل موظــف اســتئناف دعــم األرسة، عــىل العنــوان
Milwaukee St.، Detroit، MI 48202. إذا كانــت لديــك أيــة أســئلة، يرجــى االتصــال مبمثــيل دعــم اعانــة األرسة لخدمــة العمــالء عــىل 

الرقم أعاله.

يجــب تقديــم االســتئناف يف غضــون 30 يوًمــا مــن تاريــخ الرفــض. خــالف ذلــك، يتــم التنــازل عــن أي حــق يف االســتئناف. ســيتم إعطــاء 
األطراف إشعاًرا معقوالً بجلسة االستامع، يشري إىل بيان تاريخ ووقت ومكان وطبيعة جلسة االستامع.

ســيتم إبــالغ األطفــال الذيــن تخرجــوا مــن برنامــج دعــم األرسة عــن العمليــات واإلجــراءات الخاصــة بالوصــول إىل خدمــات اإلعاقــة الذهنيــة 
والتنموية من خالل مركز آكسيس (Access Center) لشبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة (DWIHN) واإلحالة إىل رعاية صحية أخرى.
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 مجموعات أإلستشــارة القانونية يف ميشيغان

 
 
 
 
 

 
 

Alcoholics Anonymous 
P.O. Box 2843 

Southfield, MI 48037 
877.337.0611 

 الخط الساخن ملدة 24 ساعة 313.831.5550
www.thegapcenter.com 

The Arc Michigan 
1325 S. Washington 
Lansing, MI 48906 

800.292.7581 
www.arcmi.org 

Association for Children’s Mental 
Health (ACMH) 

6017 W. St. Joseph Hwy 
Suite 200 

Lansing, MI 48917 
888.AMCH.KID (226.4543) 

517.372.4016 
www.acmh-mi.org 

Citizens for Better Care 
6501 W. St. Joseph Hwy. 

 Suite 211  
Lansing, MI 48917  

Phone: 517.886.6797  

Epilepsy Foundation of Michigan 
20300 Civic Center Drive 

Suite 250 
Southfield, MI 48076 

800.377.6226 
248.351.7979 

www.epilepsymichigan.org 

Michigan Disabilities Rights 
Coalition 

3498 E. Lake Lansing Road 
Suite 100 

East Lansing, MI 48823 
800.760.4600 
517.333.2477 

www.copower.org/mdrc/MDRC 
Michigan Protection and 
Advocacy Services, Inc. 

106 W. Allegan 
Suite 300 

Lansing, MI 48933 
517.487.1755 

National Alliance for Mental 
Illness (NAMI Michigan) 

921 N. Washington 
Lansing, MI 48906 

800.331.4264 
517.485.4049 
www.nami.org 

Narcotics Anonymous 
726 Livernois 

Ferndale, MI 48220 
800.467.2452 
248.543.7200 
www.na.org 

Schizophrenics Anonymous 
403 Seymour 

Lansing, MI 48912 
800.482.9534 

www.sanonymous.org 

United Cerebral Palsy- Michigan 
3401 East Saginaw 

Suite 216 
Lansing, MI 

800.828.2714 
www.ucp.org 

 

United Way for Southeastern 
Michigan 

660 Woodward Ave. 
Suite 300 

Detroit, MI 48226 
313.226.9200 

www.uwsem.org 



 الوصول اىل شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة )DWIHN( عىل مدار 24 ساعة / معلومات عن األزمات وخط املساعدة لإلحالة
  رقم الهاتف املجاين: TTY( • 800.241.4949( الهاتف النيص:   800.870.2599

خدمة العمالء: TTY( • 888.490.9698( الهاتف النيص: 800.630.1044
www.dwihn.org

78 
 

 مجموعات أإلستشارة القانونية املحلية

 
 

Alzheimer’s Association 
25200 Telegraph Road, Suite 100 

Southfield, MI 48033 
248.351.0280 
800.272.3900 

www.alz.org/index.asp 

American Indian Services 
1110 Southfield Road 

Lincoln Park, MI 48146 
313.388.4100 

www.amerinserv.org 

Arab Chaldean Council 
62 West Seven Mile Road 

Detroit, MI 48203 
313.893.6172 

www.myacc.org 

Disability Network 
5555 Conner 

Detroit, MI 48213 
313.923.1655 

www.dnwayne.org 

Latino Family Services 
3815 West Fort Street 

Detroit, MI 48216 
313.841.7380 

www.latinofamilyservices.org 

LGBT Detroit 
20025 Greenfield Rd. 

Detroit, MI 48235 
313.397.2127 

www.lgbtdetroit.org 
 

Michigan Disabilities Rights 
Coalition 

3498 East Lake Lansing Rd, 
Suite 100 

East Lansing, MI 48823 
800.578.1269 

www.copower.org/mdrc/MDRC 

NAMI Detroit 
P. O. Box 852 

Northville, MI 48167 
313.505.4478 

www.namidetroit@gmail.com 
 

The Arc Detroit 
51 Hancock 

Detroit, MI 48201 
313.831.0202 
arcdetroit.org 

The Arc Dearborn/Dearborn 
Heights 

22450 Park Street 
Dearborn, MI 48127 

313.562.1787 
www.thearcdearborn.org 

The Arc Grosse Pointe/Harper 
Woods 

20475 Sunningdale Park 
Grosse Pointe Woods, MI 48236 

586.457.8588 
www.thearcgphw.org 

The Arc Northwestern Wayne 
26049 Five Mile Road 

Redford, MI 48239 
313.532.7915 

www.thearcnw.org 

The Arc Western Wayne County 
2257 South Wayne Road 

Westland, MI 48186 
734.729.9100 

www.thearcww.org 

The Arc Downriver 
1028 Oak Street 

Wyandotte, MI 48192 
734.283.0710 

arciver@sbcglobal.net 

Ruth Ellis Center 
77 Victor Street 

Highland Park, MI 48203 
313.252.1950 

www.ruthelliscenter.0rg 
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 (Medicaid) الخط الساخن لخدمات عمالء امليديكري  
800.642.3195  

الخط الساخن للتسجيل يف ميشيغان

 

888.367.6557  

DDHS
مكتب مقاطعة واين املركزي

  إدارة الصحة النفسية وإساءة استخدام املواد املخدرة رقم 
517.241.5066 

DWIHN    

3040 W. Grand Blvd. 
313.344.9099   

Detroit, MI 48202 
  

313.934.4400 
ساعات العمل: االثنني - الجمعة، 8 صباًحا - 5:00 مساًء

(للحصول عىل سيارة للوصول إىل موعدك الطبي)

اتصل قبل يومني عىل األقل عندما تكون بحاجة إىل سيارة للوصول اىل موعدك. عندما تتصل، يجب أن يكون 
بطاقة امليديكيد (Medicaid) الخاص بك واسم وعنوان ورقم هاتف مقدم الرعاية الطبية الخاص بك جاهزًا.

الرجاء مالحظة: أن لوجيستيكري (LogistiCare) هي منظمة مستقلة.

(APS) خدمات حامية البالغني (CPS) خدمات حامية الطفل
 855.444.3911

LogistiCare
866.569.1902

 

أرقام الخط الساخن لخدمة العمالء التابعة للوالية

(DHHS) إدارة الصحة والخدمات اإلنسانية يف ميشيغان

خدمات الحامية
(DHHS الخطوط الساخنة إلدارة الصحة والخدمات اإلنسانية يف ميشيغان)

موارد النقل

855.444.3911 
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املوارد املجتمعية  
 

الترشد أو أزمة اإلسكان   
(CAM) منوذج التقييم املنسق  

313.305.0311 
 
 
شبكة املعوقني يف واين كاونتي   (Michigan Works) خدمة إعادة التأهيل يف ميشيغان/ميشيغان تعمل 

313.923.1655                                 517.335.5858 
info@dnwayne.org                           TTY): 888.605.6722) الهاتف النيص 

TTY): 800.325.0778) الهاتف النيص 

TTY): 800.649.3777) الهاتف النيص 

الرقم املجاين:  800.772.1213

 
 

إدارة الصحة الخدمات اإلنسانية يف ميشيغان  
517.373.3740 

 
                                                                  www.michigan.gov/dhs 

 إدارة الضامن االجتامعي  
   
   

 
  إدارة الصحة يف مقاطعة واين                  ادارة الصحة يف ديرتويت

  3245 E. Jefferson Ave.                                         33030 Van Born Rd. 
      Suite 100                                                            Romulus, MI 48174      

 Detroit, MI 48207                                                             734.727.7100 
    313.876.4000                                              

           
وكاالت الخدمات التعليمية اإلقليمية يف مقاطعة واين  

33500 Van Born Rd. 
Wayne, MI 48184 

734.334.1300 
www.resa.net 

 
 
  

شبكة اإلسكان املجتمعي  
570 Kirts Blvd. 

Suite 231 
Troy, MI 48084 

 

www.ssa.gov
 

 
(Salvation Army) سالفيشن آرمي    

www.salvationarmyusa.org  
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خدمات الصحة النفسية املجتمعية يف املقاطعات املجاورة  
 

 

 
 
 
 

شبكة الصحة املجتمعية يف أوكالند
5505 Corporate Drive

Troy, MI 48098
خدمة العمالء 800.341.2003

24 ساعة. خط األزمات: 800.231.1127 أو 248.456.0909
  (Common Ground Sanctuary) لالتصال: مالذ األرضية املشرتكة

800.231.1127

هيئة الصحة النفسية املجتمعية (CMH) ملقاطعة مونرو
P.O. Box 726

1001 S. Raisinville Rd.
Monroe, MI 48161-0726

24 ساعة. خط األزمات: 800.886.7340 أو 734.243.7340
لالتصال: 734.243.7340 أو 800.886.7340

خدمات الصحة النفسية املجتمعية (CMH) يف مقاطعة ماكومب
22550 Hall Road

Clinton Township, MI 48036
24 ساعة. خط األزمات: 586.307.9100 وصول األعضاء:

586.948.0222 من االثنني حتى الجمعة: 8:30 صباًحا - 5:00 مساًء.
خدمات الطوارئ النفسية: 586.948.0206 24 ساعة. (متوفر 24 ساعة)

منظمة واشتانو (Washtenaw) املجتمعية النفسية
Towner, P.O. Box 915 555

Ypsilanti, MI 48197
24 ساعة. خط األزمات: 734.996.4747

لالتصال: 734.544.6726
 800.649.3777 :  (TTY) الهاتف النيص

هاتف: 248.858.1210
فاكس: 248.975.9758

هاتف: 734.243.3371
فاكس: 734.243.5564

هاتف: 586.469.5275
فاكس: 586.307.9100

هاتف: 734.544.3000
الرقم املجاين: 800.440.7548

فاكس: 734.544.6732
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(DWIHN) حملة شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة
 ملكافحة وصمة العار

العمل الفني تَقِدمة من:
(A Place of Our Own Clubhouse) أبليس اوف اَور أون كلوب هاوس

 تواصل شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة (DWIHN) جهودها يف 
القضاء عىل وصمة العار من خالل حملتها ملكافحة وصمة العار بالتعاون 

مع إدارة الصحة والخدمات اإلنسانية يف ميشيغان (MDHHS) ووكاالت 
الصحة النفسية املجتمعية ومقدمي خدمات تعاطي املخدرات.

ما هي وصمة العار؟
وصمة العار هي شكل من أشكال التمييز. إنها وأحدة من األسباب الرئيسية التي تجعل األشخاص املصابني مبرض نفيس ال 

يبحثوون عن عالج لحالتهم.

ماالذي يجب أن يعرفه الجميع عن وصمة العار؟
ميكن اعتبار سلوك وصمة العار متييزًا أو مضايقة.  

  ميكن ان تؤدي وصمة العار إىل شعور األشخاص املصابني مبرض نفيس بالعزلة يف املجتمع.

ميكن ان تؤدي وصمة العار إىل شعور األشخاص بنقص الدعم االجتامعي واألدوار االجتامعية اإليجابية ومهارات التأقلم وحل   

املشاكل. 
  من املهم أن يتجنب مقدمو الرعاية الصحية استخدام سلوكيات وصمة العار تجاه األعضاء.

ما الذي تستطيع القيام به؟
قم بتثقيف نفسك بشأن وصمة العار.   

اعلم أن سلوك وصمة العار ليس أمرًا طبيعيًا أو مقبوًال يف أي مكان.  

اطلب املساعدة املتخصصة ملرضك النفيس.   

اطلب أحد موظفي دعم النظراء للمشاركة معه أثناء الحصول عىل خدمات الصحة النفسية.  

ال تنزعج، حافظ عىل هدوئك عندما يقول أحدهم شيئًا مهيًنا لك؛ فقط أظهر لهم بإحرتام أن تعليقاتهم كانت غري مناسبة.  

أبلغ عن وصمة العار إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه ضحية.  

إذا كنت ترغب يف الحصول عىل مزيد من املعلومات حول حملة شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة (DWIHN) ملكافحة 
وصمة العار، فاتصل بشبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة (DWIHN) خدمة العمالء عىل الرقم 313.833.3232 أو 

.888.490.9698
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اإلتقــان املحــدود للغــة اإلنجليزيــة (LEP) - يعنــي أن املســتفيدين املحتملــني واملســتفيدين الذيــن ال يتحدثــون اللغــة اإلنجليزيــة 
كلغتهــم األساســية ولديهــم قــدرة محــدودة عــىل القــراءة والكتابــة والتحــدث أو فهــم اللغــة اإلنجليزيــة قــد يكونــون مــن ذوي اإلتقــان 
املحــدود يف اللغــة اإلنجليزيــة (LEP). ميكــن أن يكــون املســتفيد مؤهــالً لتلقــي املســاعدة اللغويــة لنــوع معــني مــن الخدمــة أو 

املنافع أو املواجهة.

األخصــايئ- وهــو أخصــايئ رعايــة صحيــة تقتــرص مامرســته عــىل مجــال معــني، مثــل فــرع مــن فــروع الطــب أو الجراحــة أو التمريض؛ 
عــىل وجــه الخصــوص، بحكــم التدريــب املتقــدم معتمــد مــن قبــل مجلــس متخصــص عــىل أنــه مؤهــل للحــد مــن مامرســته 

كطبيب او طبيبة أخصائية.

األدويــة املوصوفــة - هــي عقاقــري دوائيــة تتطلــب  وصفــة طبيــة بحســب القانــون لــيك يتــم رصفهــا. يف املقابل، ميكــن الحصول 
عىل األدوية التي ال تستلزم وصفة طبية بدون وصفة طبية عن طريق الرشاء مبارشة من الصيدلية. 

اإلستئناف- مراجعة تتم عن طريق شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة (DWIHN) لتقرير املنافع السلبية.

لــة) لتحديــد املنافــع الســلبي، التــي يطلبهــا املنتســب أو مقــدم خدمــة املنتســب،  ــل - املراجعــة الرسيعــة (ُمعجَّ االســتئناف املُعجَّ
ــه  ــاة املنتســب للخطــر أو صحت ــٍل قيــايس ميكــن أن يعــرض حي ــكايف إليجــاد ح عندمــا يقــرر الطــرف املناســب أن أخــذ الوقــت ال
البدنيــة أو النفســية أو قدرتــه عــىل تحقيــق ذلــك أو الحفــاظ عــىل أو اســتعادة الوظيفــة القصــوى. إذا طلــب املنتســب املراجعــة 
ــه مــا يــربره. إذا  ــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني (PIHP) فيــام إذا كان الطلــب ل ــة، يحــدد مــرشوع الخطــة الصحي العاجل
قــام مقــدم الخدمــة الخــاص باملنتســب بتقديــم الطلــب أو دعــم طلــب املنتســب، فيجــب عــىل الخطــة الصحيــة املدفوعــة 

مسبًقا للمرىض الداخليني (PIHP) املوافقة عىل الطلب.

دة (أو وحــدات اإلقامــة ملــدة 23 ســاعة) - تُســتخدم لتحقيــق االســتقرار يف حالــة طــوارئ الصحــة النفســية  أِرسَّة املراقبــة املَُمــدَّ
عندمــا يحتــاج الشــخص إىل البقــاء يف املستشــفى لفــرتة قصــرية فقــط. يســمح بتمديــد فــرتة مراقبــة الرسيــر للعاملــني يف 
املستشــفى مبراقبــة حالــة الشــخص وعالجهــا ملــدة تصــل إىل يــوم واحــد قبــل خروجــه إىل خدمــة العيــادات الخارجيــة املجتمعيــة 

األخرى أو إدخاله إىل املستشفى.

األشــخاص الذيــن لديهــم إتقــان محــدود للغــة اإلنجليزيــة (LEP) - األشــخاص الذين ال يســتطيعون التحــدث أو الكتابــة أو القراءة أو 
فهم اللغة اإلنجليزية مبستوى يسمح لهم بالتفاعل بشكل فعال مع مقدمي الرعاية الصحية ووكاالت الخدمة االجتامعية.

منظمــة الرعايــة املتكاملــة (ICO) - خطتــك الصحيــة، املنظمــة املســؤولة عــن املنافــع الصحيــة الخاصــة بــك مبوجــب برنامــج 
.(MI Health Link) ماي هيلث لينك

ــد  ــات امليديكي ــل خدم ــد تخوي ــض أو تقيي ــرار رف ــب بق ــم املنتس ــوب يُعل ــان مكت ــلبي - بي ــع الس ــد املناف ــب بتحدي ــعار مناس إش
(Medicaid) املطلوبة، والذي يجب تقديم اإلشعار إىل منتسب برنامج امليديكيد (Medicaid) يف نفس التاريخ الذي يرسي فيه 

تحديد املنافع السلبي

إشــعار مســبق بتحديــد املنافــع الســلبي- إشــعار كتــايب يُعلــم املســتفيد بقرار لتقليــل أو تعليــق أو إنهاء خدمــات برنامــج امليديكيد 
(Medicaid) املقدمة حاليًا، والذي يجب تقديم/إرســال اإلشــعار بالربيد إىل منتســب برنامج امليديكيد (Medicaid) قبل 10 أيام 

تقوميية عىل األقل من التاريخ املقرتح الذي يصبح فيِه تحديد املنفعة ساري املفعول.

اضطــراب اســتخدام املــواد املخــدرة (أو تعاطــي املخــدرات) - املُعــرَّف بحســب قانــون الصحــة العامــة يف واليــة ميشــيغان، عــىل 
أنــه يعنــي تنــاول الكحــول أو غــريه مــن العقاقــري بجرعــات تعــرض الرفــاه االجتامعــي واالقتصــادي والنفــيس والبــدين للشــخص لخطــر 
محتمــل أو إىل الحــد الــذي يفقــد الشــخص قــوة ضبــط النفــس نتيجــة تعاطــي الكحــول أو املخــدرات، أو عندمــا يكــون عــادة تحــت 

تأثري الكحول أو املخدرات ، أو يعرض الصحة العامة، أو األخالق، أو السالمة، أو الرفاهية للخطر، أو مزيج من ذلك.

اضطــراب طيــف التوحــد (ASD) - اضطــراب منــو عصبــي خطــري يضعــف قــدرة الشــخص عــىل التواصــل والتفاعــل مــع اآلخريــن. 
يشمل أيًضا السلوكيات واالهتاممات واألنشطة املتكررة.

االضطــراب العاطفــي الخطــري (SED) - بحســب التعريــف املعتمــد يف قانــون ميشــيغان للصحــة النفســية، فهــو يعنــي اضطرابـًـا 
ــا ميكــن تشــخيصه والــذي يؤثــر عــىل الطفــل خــالل العــام املــايض لفــرتة زمنيــة كافيــة لتلبيــة معايــري  نفســيًا أو ســلوكيًا أو عاطفيً
التشــخيص. تنطبــق املعايــري، كــام هــو محــدد يف أحــدث دليــل تشــخييص وإحصــايئ لالضطرابــات النفســية، عــىل حالــة أدت إىل 

ضعف وظيفي يتداخل بشكل كبري مع أو يحد من دور الطفل أو أدائه يف األرسة أو املدرسة أو األنشطة املجتمعية.

اإلعاقــة الذهنية/التنمويــة (I/DD) - بحســب التعريــف املعتمــد مــن قبــل قانــون ميشــيغان للصحــة النفســية تعنــي أيـًـا مــام يــيل: 
(a) تنطبــق عــىل شــخص أكــرب مــن خمــس ســنوات، وهــي حالــة مزمنــة وخيمــة تُعــزى إىل ضعــف نفــيس أو جســدي أو كليهــام، 
ويتجــىل قبــل ســن 22 عاًمــا؛ مــن املرجــح أن يســتمر إىل أجــل غــري مســمى؛ ويــؤدي إىل قيــود وظيفيــة كبــرية يف ثالثــة مجــاالت أو 
أكــرث مــن أنشــطة الحيــاة الرئيســية التاليــة:  الرعايــة الذاتيــة، اللغــة املســتقبلة واللغــة التعبرييــة، التعلــم ، التنقــل، التوجيــه الــذايت، 
ــة  ــدم رعاي ــي تق ــرى الت ــات األخ ــالج، الخدم ــة، الع ــة العام ــادي؛ أو الرعاي ــذايت االقتص ــاء ال ــتقل، االكتف ــش املس ــىل العي ــدرة ع والق
تــم  إذا   (b) ممتــدة.  أو  الحيــاة  مــدى  تســتمر  أخــرى  خدمــات  أو  عــالج  أو  عامــة  أو  التخصصــات  متعــددة  أو  خاصــة 
تطبيقــه عــىل قــارص منــذ الــوالدة حتــى ســن الخامســة، تأخــر منــو كبــري أو حالــة خلقيــة أو مكتســبة محــددة مــع احتــامل كبــري أن تــؤدي 

.(DD) إىل إعاقة يف النمو

اإلعفــاء النموذجــي لفلينــت 1115 - يوســع اإلعفــاء النموذجــي ليشــمل األطفــال حتــى ســن 21 عاًما والنســاء الحوامــل ذوات الدخل 
الــذي يصــل إىل 400 يف املائــة مــن مســتوى الفقر الفيدرايل (FPL) الذين كانوا يســتلمون خدمات مــن قبل نظام مياه فلينت من 
أبريــل 2014 مــن خــالل التاريــخ املحــدد مــن الواليــة.  متــت املوافقــة عىل هذا النمــوذج وفًقا للــامدة 1115 (a) مــن قانون الضامن 
االجتامعي، ويرسي اعتباًرا من 3 آذار/مارس 2016 تاريخ املوافقة املوقعة حتى 28 شباط/فرباير 2021. سيكون األطفال والنساء 
الحوامــل املؤهلــني لربنامــج امليديكيــد (Medicaid) الذيــن  كانــوا يســتلمون خدمــات مــن قبــل نظــام ميــاه فلينــت خــالل الفــرتة 
املحــددة مؤهلــني للحصــول عــىل جميــع الخدمــات التــي تغطيهــا خطــة الواليــة. ســيتمكن جميــع هــؤالء األشــخاص مــن الحصــول 
عــىل خدمــات إدارة ملفــات الحــاالت املســتهدفة مبوجــب رســوم مقابــل عقــد الخدمــة بــني إدارة الصحــة والخدمــات اإلنســانية يف 
ميشيغان (MDHHS) وجينييس لألنظمة الصحية (GHS). يجب أن توفر رسوم عقد الخدمة خدمات إدارة ملف الحالة املستهدفة 
وفًقا للمتطلبات املوضحة يف الرشوط واألحكام الخاصة للعرض التوضيحي لقسم فلينت 1115، خطة امليديكيد (Medicaid) يف 

والية ميشيغان وسياسة امليديكيد.

آكســيس - نقطــة الدخــول إىل خطــة الرعايــة الصحيــة للمــرىض الداخليــني املدفوعــة مســبًقا (PIHP)، والتــي تســمى أحيانـًـا "مركــز 
آكسيس" (access center) حيث يتصل املستفيدون من برنامج امليديكيد (Medicaid) لطلب خدمات الصحة السلوكية.

PIHP - هــو اختصــار للخطــة الصحيــة للمــرىض الداخليــني مســبقة الدفــع. شــبكة ديرتويــت وايــن املتكاملــة للصحــة هــي منظمــة 
ــر ميديكيــد للصحــة النفســية واإلعاقــات التنمويــة وخدمــات تعاطــي املخــدرات يف منطقتهــم الجغرافيــة مبوجــب عقــد مــع  تدي
الواليــة. هنــاك عــرشة (10) مــن الخطــط الصحيــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني (PIHP) يف ميشــيغان ويتــم تنظيــم كل 

منها ككيان إقليمي أوبرنامج خدمات الصحة النفسية املجتمعية (CMHSP) وفًقا لقانون الصحة النفسية.

التأمــني الصحــي - التغطيــة التــي تنــص عــىل دفــع االســتحقاقات نتيجــة املــرض أو اإلصابــة. يشــمل التأمــني ضــد الخســائر الناجمــة 
عن الحوادث، النفقات الطبية، العجز، أو الوفاة العرضية وبرت األطراف

تحديد املنافع السلبي - قرار يؤثر سلبًا عىل مطالبة املستفيد من برنامج امليديكيد (Medicaid) بالخدمات بسبب:
رفــض الخدمــة املطلوبــة أو التخويــل املحــدود لهــا، مبــا يف ذلــك التحديــدات عــىل أســاس نــوع مســتوى الخدمــة، متطلبــات   •

الرضورة الطبية، املالءمة، تحديد إطار الخدمة، أو فعالية املنافع املغطاة
تخفيض، تعليق أو إنهاء الخدمة املرصح بها مسبًقا  •

الرفص، كليًا أو جزئيًا، من الدفع مقابل خدمة ما  •
عــدم اتخــاذ قــرار تخويــل قيــايس وتقديــم إشــعار بشــأن القــرار يف غضــون 14 يوًمــا تقوميًيــا مــن تاريــخ اســتالم طلــب قيــايس   •

للخدمة
عدم اتخاذ قرار تخويل ُمعجَّل يف غضون 72 ساعة من تاريخ استالم طلب تخويل خدمة ُمعجَّل  •

ــا مــن تاريــخ البــدء املتفــق عليــه أثنــاء التخطيــط املتمركــز عــىل  اإلخفــاق يف تقديــم الخدمــات يف غضــون 14 يوًمــا تقوميًي  •
(PIHP) الشخص ووفًقا ملا تسمح به الخطة الصحية املدفوعة مسبًقا للمرىض الداخليني

إخفــاق الخطــة الصحيــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني (PIHP) يف التــرصف خــالل 30 يوًمــا تقوميًيا مــن تاريخ طلب   •
االستئناف اإلعتيادي

إخفــاق الخطــة الصحيــة املحــددة املدفوعة مســبًقا للمــرىض الداخليني (PIHP) يف الترصف خالل 72 ســاعة من تاريخ تقديم   •
طلب استئناف ُمعجَّل

ــم/  ــم التــرصف املناســب واإلخطــار بتظلُّ ــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني (PIHP) يف تقدي إخفــاق الخطــة الصحي  •
شكوى محلية خالل 90 يوًما تقوميًيا من تاريخ تقديم الطلب

التخويل بالخدمات - معالجة طلبات تقديم الخدمات األولية واملستمرة.

التعــايف مــن املــرض - وهــي رحلــة التعــايف والتغيــري التــي تتيــح للشــخص أن يعيــش حيــاة ذات مغــزى يف مجتمــع من اختيــاره بينام 
يعمل عىل تحقيق إمكاناته الكاملة.

تغطية األدوية املقررة بوصفة طبية - هي خطة تأمني قامئة بذاتها، تغطي األدوية املوصوفة من قبل طبيب فقط

ــية  ــة النفس ــات الصح ــج خدم ــع برنام ــتفيدين م ــات املس ــة لخالف ــتوى الوالي ــىل مس ــة ع ــة - مراجع ــة للوالي ــتامع عادل ــة اس جلس
املجتمعية (CMHSP)، أو رفض الخطة الصحية املدفوعة مسبًقا للمرىض الداخليني (PIHP) أو تخفيض أو تعليق أو إنهاء خدمات 
امليديكيــد (Medicaid). يقــوم قضــاة القانــون اإلداري للواليــة املســتقلون عــن إدارة الصحــة والخدمــات اإلنســانية يف واليــة 

ميشيغان بإجراء املراجعات للخطة.

حقــوق مســتلمي الخدمــات - تلــك الحقــوق املكفولــة لألشــخاص الذيــن يتلقــون خدمــات الصحــة النفســية مبوجــب قانــون 
ميشيغان للصحة النفسية وقانون الصحة العامة.

خدمــات رعايــة املســنني (املحترضيــن)- هــي رعايــة مصممــة لتقديــم رعايــة داعمــة لألشــخاص يف املرحلــة األخــرية مــن مــرض 
ُعضــال والرتكيــز عــىل الراحــة ونوعيــة الحيــاة، بــدالً مــن العــالج. الهــدف هــو متكــني األشــخاص مــن الشــعور بالراحــة وعــدم الشــعور 

باألمل، بحيث يعيشون كل يوم عىل أكمل وجه ممكن.

خدمــات الطبيــب - تشــري إىل الخدمــات التــي يقدمهــا شــخص مرخــص لــه مبوجــب قانــون الواليــة ملامرســة الطــب أو طــب تقويــم 
العظام.

خدمــات الطوارئ/الرعايــة - الخدمــات املغطــاة التــي يقدمهــا مقــدم خدمــة مــدرب عىل تقديــم خدمــات الطــوارئ واملطلوبة لعالج 
حالة طبية/سلوكية طارئة. 

الخدمات املستبعدة- خدمات الرعاية الصحية التي ال يدفع تأمينك الصحي أو خطتك تكاليفها أو يغطيها.

خدمــات وأجهــزة التأهيــل - خدمــات وأجهــزة الرعايــة الصحيــة التــي تســاعد الشــخص يف الحفــاظ عــىل املهــارات واألداء الوظيفــي 
للحياة اليومية أو تعلمها أو تحسينها.

خدمــات وأجهــزة إعــادة التأهيــل - خدمــات الرعايــة الصحيــة التــي تســاعد الشــخص يف الحفــاظ عــىل املهــارات واألداء الوظيفــي 
للحيــاة اليوميــة أو اســتعادتها أو تحســينها، والتــي فقــدت أو تعرضــت لإلعاقــة بســبب مــرض الشــخص أو إصابتــه أو إعاقتــه. ميكــن 
أن تشــمل هــذه الخدمــات العــالج الطبيعــي واملهنــي وعلــم أمــراض النطــق واللغــة وخدمــات إعــادة التأهيــل النفــيس يف مجموعــة 

متنوعة من إعدادات مرىض العيادات الداخلية و/أو العيادات الخارجية.

خدمــة العمــالء - تعــزز العالقــة بــني املجتمــع والهيئــة وكذلــك بــني الشــخص والهيئــة مــن خــالل تقديــم املســاعدة يف الشــكوى 
ــول إىل مختلــف  ــم املخطــط لهــا. تشــمل هــذه الفــرص والخدمــات الوص ــه ينســق فــرص التعل واملعلومــات والتدريــب. كــام أن

عمليات الحقوق، برامج املنارصة، املنتديات التعليمية، املساعدة يف الشكاوى واالستئنافات.

خطــة الخدمــة الفرديــة (IPOS) - خطــة عــالج شــخصية تلبــي احتياجــات الشــخص الــذي يتــم تقدميــه لــه وأفــراد أرستــه. تــم تطويــر 
خطــة العــالج هــذه مــن خــالل عمليــة التخطيــط املتمركــز عــىل الشــخص. عمليــة التخطيــط املتمركــز عــىل الشــخص هــي عمليــة 
تخطيــط ودعــم الشــخص الــذي يتلقــى الخدمــات التــي تعتمــد عــىل قــدرة الشــخص عــىل املشــاركة يف األنشــطة التــي تعــزز 
املجتمــع والتــي تحــرتم تفضيــالت الشــخص وخياراتــه وقدراتــه. تتضمــن عمليــة التخطيــط املتمركــز عــىل الشــخص أفــراد األرسة 

واألصدقاء واملهنيني حسب رغبة الشخص أو طلبه.

خطــة ميشــيغان الصحيــة - مــرشوع  1115 النموذجــي يقــدم منافع الرعاية الصحية لألشــخاص الذين تــرتاوح أعامرهم بني 19 و 64 
عاًمــا؛ لديــك دخــل عنــد ٪133 أو أقــل مــن مســتوى الفقــر الفيــدرايل وفًقــا ملنهجيــة الدخــل اإلجــاميل املعــدل؛ غــري مؤهــل أو غــري 
مســجل يف برنامــج امليديكــري (Medicare) أو امليديكيــد (Medicaid)؛ مل تكــن حامــًال وقــت تقديم الطلب؛ وهم من ســكان والية 
ميشــيغان. ميكــن أن يكــون األشــخاص الذيــن يســتوفون متطلبــات األهليــة لخطــة ميشــيغان الصحيــة مؤهلــني أيًضــا للحصــول 
عــىل خدمــات الصحــة الســلوكية. يحتــوي دليــل مقــدم خدمــة برنامــج امليديكيــد يف ميشــيغان عــىل تعريفــات كاملــة للخدمــات 
املتوفــرة باإلضافــة إىل معايــري األهليــة ومؤهــالت مقــدم الخدمــة.  ميكــن الوصــول إىل دليــل مقــدم خدمــة برنامــج امليديكيــد 

(MPM) عىل املوقع اإللكرتوين:
http://www.michigan.gov/mdhhs/0،4612،7-132-2945_42542-42543_42546_42553-87572--،00.html

ميكن ملوظفي خدمة العمالء مساعدتك يف الوصول إىل  دليل مقدم خدمة برنامج امليديكيد (MPM) و/أو معلومات منه.

الدخــول اىل املستشــفى- مصطلــح يتــم قبولــه رســميًا يف املستشــفى للحصــول عــىل خدمــات ســلوكية ماهــرة. إذا مل يتــم قبول 
ــق  ــر يتعل ــو كان األم ــى ل ــيل حت ــض داخ ــن مري ــدالً م ــة) ب ــادة الخاجي ــا (العي ــا خارجيً ــاره مريًض ــن اعتب ــفى، فيمك ــُه اىل املستش دخول

بإقامة ليلة واحدة.

الدعــم املتخصــص والخدمــات - مصطلــح يعنــي دعــم وخدمــات الصحة النفســية املمولــة وإعاقات النمــو ودعم اســتخدام املواد 
.(PIHPs) املخدرة التي تديرها خطط صحة املرىض الداخليني املدفوعة مسبًقا

دعــم النظــراء الشــباب - منظمــة مصممــة لدعــم الشــباب الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات عاطفيــة خطــرية مــن خــالل األنشــطة 
املشرتكة مع أخصايئ دعم النظراء الشباب.  تشمل أهداف برنامج دعم النظراء الشباب (YPS) متكني الشباب وتطوير املهارات 
ــباب. يتــم تقديــم  ــة الش ــن املشــاركني يف تقديــم رعاي ــة الحيــاة والعمــل بشــكل تعــاوين مــع اآلخري لتحســني األداء العــام ونوعي
خدمــات دعــم النظــراء الشــباب (YPS) مــن قبــل أخصــايئ دعــم النظــراء الشــباب املــدريب ، فرديـًـا أو يف مجموعــة، للشــباب الذيــن 
يقومــون بحــل الخالفــات، تعزيــز املهــارات لتحســني وظائفهــم العامــة، واالندمــاج مــع املجتمــع واملدرســة واألرسة و/أو االنتقــال 

إىل مرحلة البلوغ .

الرعايــة التمريضيــة املاهــرة - وهــي رعايــة متريضيــة ماهــرة وخدمــات إعــادة التأهيــل تقــدم بشــكل مســتمر ويومــي يف منشــأة 
متريــض ماهــرة. تشــمل األمثلــة عــىل رعايــة منشــأة التمريــض املاهــرة العــالج الطبيعــي أو الحقــن عــرب الوريــد (IV) التــي ميكــن أن 

تقدمها ممرضة أو طبيب مسجل.

الرعايــة الصحيــة املتكاملــة (IHC) - نهــج شــامل للرفاهيــة العامــة للشــخص.  الرعايــة الصحيــة املتكاملــة هــي عندمــا يأخــذ 
أخصائيــو الرعايــة الصحيــة يف نظــر االعتبــار جميــع الظــروف الصحيــة يف نفــس الوقــت وينســقون الفوائــد لتقديــم أفضــل خدمــة 

للصحة والعافية العامة للمشارك.

الرعايــة الصحيــة املنزليــة - هــي رعايــة داعمــة تقــدم يف املنــزل. ميكــن أن يتــم توفــري الرعاية مــن قبل متخصــيص الرعايــة الصحية 
املرخصــني الذيــن يقدمــون احتياجــات العــالج الطبــي أو مــن قبــل مقدمــي الرعايــة املحرتفــني الذيــن يقدمــون املســاعدة اليوميــة 

.(ADLs) لضامن تلبية أنشطة الحياة اليومية

الرعايــة العاجلــة - وهــي رعايــة ملــرض مفاجــئ أو إصابــة أو حالــة ليســت حالــة طارئــة ولكنهــا تحتــاج إىل رعايــة عــىل الفــور. ميكــن 
الحصول عىل الرعاية الالزمة بشكل عاجل من مقدمي الخدمة خارج الشبكة عندما ال يتوفر دمي الخدمة من الشبكة.

رعايــة العيــادات الخارجيــة يف املستشــفى - أي نــوع مــن الرعايــة يتــم إجــراؤه يف املستشــفى عندمــا ال يكــون مــن املتوقــع أن 
يكون هناك مبيت يف املستشفى. 

CMHSP- اختصــار لربنامــج خدمــات الصحــة النفســية املجتمعيــة. هنــاك 46 مــن برنامــج خدمــات الصحــة النفســية املجتمعيــة 
(CMHSP) يف ميشيغان يقدمون خدمات يف مناطقهم املحلية لألشخاص املصابني بأمراض نفسية وإعاقات يف النمو.

(CMH) قد يشار إليها أيًضا باسم الصحة النفسية املجتمعية

الشــبكة- هــي قامئــة باســامء األطبــاء ومقدمــي الرعايــة الصحيــة اآلخريــن واملستشــفيات التــي تعاقــدت معهــا خطــة معينــة 
لتقديم الرعاية الطبية و/أو خدمات الصحة السلوكية ألعضائها.

شــبكة ديرتويــت وايــن املتكاملــة للصحــة (DWIHN) - برنامــج خدمــات صحــة نفســية مجتمعية تــم إنشــاؤها وإدارتها وفًقــا لتوفري 
قانــون الصحــة النفســية للواليــة، بغــرض توفــري مجموعــة شــاملة مــن خدمــات الصحــة النفســية املناســبة لحالــة األشــخاص 
املقيمــني يف وايــن مقاطعــة أو أشــخاص يف مقاطعــة وايــن يحتاجــون إىل خدمــات طارئــة أو عاجلــة، بغــض النظــر عــن قدرتهــم 

عىل الدفع. 

الشــكوى - التعبــري عــن عــدم الرضــا عــن أي مســألة بخــالف تحديــد املنافــع الســلبي. ميكــن أن تشــمل الشــكاوى، عــىل ســبيل املثال 
ال الحــرص، جــودة الرعايــة أو الخدمــات املقدمــة، وجوانــب العالقــات الشــخصية مثــل الوقاحــة أو مقــدم الخدمــة أو املوظــف، أو 
ــا أم ال. تتضمــن الشــكوى حــق املســتفيد يف  عــدم احــرتام حقــوق املســتفيد بغــض النظــر عــام إذا كان اإلجــراء العالجــي مطلوبً
االعــرتاض عــىل متديــد الوقــت الــذي اقرتحتــه الخطــة الصحيــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني (PIHP) التخــاذ قــراًرا 

بالتخويل.

الصحــة الســلوكية - ال تشــمل فقــط طــرق تعزيــز الرفاهيــة مــن خــالل الوقايــة مــن األمــراض النفســية أو التدخــل فيهــا مثــل االكتئاب 
أو القلــق، ولكنهــا تهــدف أيًضــا إىل منــع أو التدخــل يف تعاطــي املخــدرات أو اإلدمــان األخــرى. ألغــراض هــذا الكتيــب، ســتتضمن 
ــي  ــات تعاط ــال ، واضطراب ــني واألطف ــن البالغ ــدى كل م ــة ل ــراض العقلي ــة ، واألم ــة / التنموي ــات الذهني ــلوكية اإلعاق ــة الس الصح

املخدرات

.(Medicaid) الرضورة الطبية - مصطلح يستخدم لوصف أحد املعايري التي يجب تلبيتها للمستفيد لتلقي خدمات امليديكيد
يعنــي أنــه مــن املتوقــع أن تســاعد الخدمــة املحــددة املســتفيد يف صحتــه النفســية أو إعاقــة النمــو أو تعاطــي املخــدرات أو أي 
حالــة طبيــة أخــرى. تقــوم بعــض الخدمــات بتقييــم االحتياجــات وتســاعد بعــض الخدمــات يف الحفــاظ عــىل األداء الوظيفــي أو 

تحسينه. شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة (DWIHN) غري قادر عىل الترصيح (الدفع مقابل) أو تقديم الخدمات التي مل يتم 
تحديدها عىل أنها رضورية من الناحية الطبية بالنسبة لك.

طبيــب الرعايــة األوليــة - الطبيــب الــذي يقــدم كالً مــن االتصــال األول للشــخص الــذي يعــاين مــن مشــكلة صحيــة غــري مشــخصة 
أو  العضــو الجســدي  أو نظــام  الطبيــة املتنوعــة، والتــي ال تقتــرص عــىل الســبب  الرعايــة املســتمرة للحــاالت  باإلضافــة إىل 

التشخيص.

عضــو محتمــل - شــخص ميكــن أن يختــار طواعيــة التســجيل يف برنامــج رعايــة ُمــدارة معــني ولكنــه ليــس منتســبًا بعــد. التخويــل 
املســبق- املوافقــة مطلوبــة قبــل تقديــم خدمــات أو رصف أدويــة معينــة. تتــم تغطيــة بعــض الخدمــات الطبيــة عــىل الشــبكة 

فقط إذا حصل الطبيب أو مزود الشبكة اآلخر عىل تخويل مسبق. يُطلق عليه أيًضا التخويل املسبق.

العميــل: يشــمل جميــع األشــخاص املؤهلــني لربنامــج امليديكيــد (Medicaid) املوجوديــن يف منطقــة الخدمــة املحــددة والذيــن 
يتلقــون أو يحتمــل أن يتلقــوا الخدمــات والدعــم املغطــاة. ميكــن اســتخدام املصطلحــات التاليــة ضمــن هــذا التعريــف: العمــالء، 

.(Medicaid) مستلمي الخدمات، املستفيدين، املستهلكني، األشخاص، أو املؤهلني لربنامج امليديكيد

قابــل للخصــم (أو اإلنفــاق) - مصطلــح يســتخدم عندما يتأهل األشــخاص للحصول عىل تغطية امليديكيــد (Medicaid) عىل الرغم 
مــن أن دخلهــم املحســوب أعــىل مــن مســتوى دخــل امليديكيــد املعتــاد. يف إطــار هــذه العمليــة، يتــم خصــم املصاريــف الطبيــة 
التــي يتحملهــا الشــخص خــالل شــهر مــن دخــل الشــخص خــالل ذلــك الشــهر. مبجــرد تخفيــض دخــل الشــخص إىل مســتوى محــدد 
 (Medicaid) لبقية الشهر. يتم إدارة طلبات امليديكيد (Medicaid) من الوالية، يصبح الشخص مؤهالً للحصول عىل منافع امليديكيد
والقــرارات القابلــة للخصــم مــن قبــل إدارة الصحــة والخدمــات اإلنســانية يف واليــة ميشــيغان - بشــكل مســتقل عــن نظــام خدمــة 

.(PIHP) الخطة الصحية املدفوعة مسبًقا للمرىض الداخليني

ــة  ــا، إىل حامي ــع، جزئيً ــذا الترشي ــدف ه ــام 1996 (HIPAA) - يه ــبة لع ــل واملحاس ــة النق ــي لقابلي ــني الصح ــاع التأم ــون إخض قان
خصوصيــة معلومــات املريــض والحفــاظ عــىل رسيتهــا.  يُقصــد مبصطلــح "املريــض" هــو أي شــخص يتلقــي الرعايــة الصحيــة 

العامة أو الخاصة، مبا يف ذلك خدمات الرعاية الصحية السلوكية.

قانــون الصحــة العامــة- قانــون لحاميــة وتعزيــز الصحــة العامــة؛ تقنــني وتنقيــح وتوحيــد وتصنيــف وإضافــة القوانــني املتعلقــة 
لتوفــري تصنيــف وإدارة وتنظيــم ومتويــل وصيانــة  الوقايــة والســيطرة عــىل األمــراض واإلعاقــات؛  لتوفــري  العامــة؛  بالصحــة 

الخدمات واألنشطة الصحية الشخصية والبيئية وغريها.

قانــون ميشــيغان للصحــة النفســية - قانــون الواليــة الــذي يحكــم خدمــات الصحــة الســلوكية العامــة املقدمــة للبالغــني واألطفــال 
املصابــني بأمــراض نفســية واضطــراب عاطفــي خطــري وإعاقــات يف النمــو مــن قبــل برامــج خدمــات الصحــة النفســية للمجتمــع 

املحيل ويف مرافق الوالية.

القسط - هو مبلغ يتم دفعه مقابل بوليصة التأمني، وهو مبلغ يضاف إىل السعر العادي أو الرسوم.

الكفــاءة الثقافيــة: قبــول واحــرتام لالختــالف، تقييــم ذايت مســتمر فيــام يتعلــق بالثقافــة، مراعــاة فعاليــة وحيويــة االختــالف 
واالهتــامم بــه، واملشــاركة يف التطويــر املســتمر للمعرفــة الثقافيــة، واملــوارد واملرونــة ضمــن منــاذج الخدمــة للعمــل نحــو تلبيــة 

أفضل احتياجات السكان من األقليات.

 (Medicaid) الكميــة، املــدة والنطــاق- املصطلحــات لوصــف مقــدار ومــدة وبــأي طــرق ســيتم توفــري خدمــات تامــني امليديكيــد
املدرجة يف خطة الخدمة الفردية للشخص

مــاي بــاث (MI P.A.T.H) (اإلجــراء الشــخيص تجــاه الصحــة) - برنامــج مصمــم ملســاعدة النــاس يف تبني أمناط حيــاة أكرث صحة من 
خــالل تحمــل املســؤولية عــن خياراتهــم الصحيــة. يتــم تنظيــم اجتامعــات جامعيــة ملناقشــة واكتســاب األدوات واملهــارات الالزمــة 

إلدارة املشاكل الصحية املختلفة والعيش حياة أكرث إنتاجية.

ماي تشايلد (MIChild)- هو برنامج رعاية صحية لألطفال الذين تقل أعامرهم عن 19 عاًما تديره ادارة الصحة والخدمات اإلنسانية 
(MDHHS). وهــو مخصــص لألطفــال ذوي الدخــل املنخفــض غــري املؤمــن عليهــم ألرس ميشــيغان العاملــة. لــدى مــاي تشــايلد 
(MIChild) حد دخل أعىل من امليديكيد (Medicaid) للذين تقل أعامرهم عن 19 عاًما (U-19). ال يوجد سوى اختبار مقدار الدخل.

هناك قســط شــهري قدره 10 دوالرات لكل عائلة لربنامج ماي تشــايلد (MIChild).  القســط الشــهري البالغ 10 دوالرات هو لجميع 
األطفــال يف عائلــة واحــدة. يجــب أن يكــون الطفــل مســجالً يف خطــة مــاي تشــايلد (MIChild) الصحيــة ولصحــة األســنان لتلقــي 
الخدمــات. يتلقــى املســتفيدون حزمــة شــاملة مــن منافــع الرعايــة الصحيــة مبــا يف ذلــك خدمــات الرؤيــة واألســنان والصحــة 

النفسية.  اتصل بـ [خدمات العمالء] للحصول عىل مزيد من املعلومات.

ــة  ــة يف الصح ــن أزم ــون م ــن يعان ــخاص الذي ــف لألش ــرب الهات ــخصيًا أو ع ــة ش ــاعدة الفوري ــن املس ــات - تضم ــص األزم ــز فح مراك
النفسية.

مــرض نفــيس خطــري (SMI) - بحســب التعريــف املعتمــد يف قانون ميشــيغان للصحة النفســية يعنــي اضطرابًا ســلوكيًا أو عاطفيًا 
نفســيًا ميكــن تشــخيصه يؤثــر عــىل شــخص بالــغ موجــود أو كان موجــوًدا خــالل العــام املــايض لفــرتة زمنيــة كافيــة لتلبيــة معايــري 
التشــخيص املحــددة يف أحــدث وآخــر دليــل تشــخييص وإحصــايئ لالضطرابــات النفســية والــذي أدى إىل ضعــف وظيفــي يتداخــل 

بشكل كبري مع واحد أو أكرث من أنشطة الحياة الرئيسية أو يعمل عىل الحد منها.

ــرَّف عــىل أنهــام كال االضطرابــني يف نفــس  ــدرة - يُع ــل أو املتزامــن واضطــراب تعاطــي املــواد املخ ــرض النفــيس املتكام امل
الوقــت. ترحــب شــبكة ديرتويــت وايــن الصحيــة املتكاملــة (DWIHN) باألشــخاص الذيــن يعانــون مــن كل مــن االضطرابــات وتقــدم 

عالجات قادرة عىل الحدوث املشرتك يف جميع أنحاء الشبكات ويف كل مستوى من مستويات الرعاية. 

املرونــة - القــدرة عــىل "االرتــداد اىل الخلــف" وهــي خاصيــة مهمــة لرعايــة األطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات عاطفيــة خطــرية 
وعائالتهم. يشري إىل قدرة الشخص عىل أن يصبح ناجًحا عىل الرغم من التحديات التي قد يواجهها طوال حياته

املستفيد - وهو الشخص املؤهل واملسجل يف برنامج امليديكيد (Medicaid) يف ميشيغان.

ــرة (DME) - أي معــدات توفــر فوائــد عالجيــة لشــخص محتــاج بســبب بعــض الحــاالت الطبيــة و/ أو  املعــدات الطبيــة املُعمِّ
رة (DME) من مادة والتي: األمراض. تتكون املعدات الطبية املُعمِّ

تستخدم يف املقام األول واملتعارف عليِه لخدمة أغراض طبية؛  •
ليست مفيدة لشخص يف حالة الغياب، اإلعاقة أو اإلصابة.  •

تكون بأمر أو وصف من قبل طبيب؛  •
قابلة إلعادة استخدامها؛  •

ميكن أن تتحمل االستخدام املتكرر، و  •
مناسبة لالستخدام يف املنزل  •

ــرة، وأجهزة  املعــدات واللــوازم الطبيــة املتخصصــة - تشــتمل املعــدات واللــوازم الطبية املتخصصــة عىل املعــدات الطبية املُعمِّ
التحكم والسالمة البيئية، األلعاب التكيفية، وأنشطة مساعدات الحياة اليومية (ADL)، ومستلزمات التحكم يف الحساسية املحددة 

يف خطة خدمات الطفل الفردية.

مقــدم الخدمــة غــري مشــارك - مــزود خدمــة أو منشــأة ال يتــم توظيفهــا أو امتالكهــا أو تشــغيلها مــن قبــل شــبكة ديرتويــت وايــن 
الصحية املتكاملة (DWIHN) وليس مبوجب عقد لتقديم خدمات مغطاة لألعضاء.

ــك  ــون ل ــن يقدم ــن الذي ــخاص اآلخري ــات واألش ــاء واملمرض ــتخدم لألطب ــام املس ــح الع ــو املصطل ــارك - ه ــة املش ــدم الخدم مق
ــادات واألماكــن األخــرى التــي تقــدم  ــة، العي الخدمــات والرعايــة. يشــمل املصطلــح أيًضــا املستشــفيات، وكاالت الصحــة املنزلي
ــم  ــة، والدع ــة الذهنية/التنموي ــدرات، اإلعاق ــي املخ ــراب تعاط ــية، اضط ــة النفس ــة؛ الصح ــدات طبي ــة؛ مع ــة الصحي ــات الرعاي خدم
ــدوق  ــع صن ــل م ــىل العم ــون ع ــة. يوافق ــة الصحي ــات الرعاي ــم خدم ــدون لتقدي ــون ومعتم ــم مرخص ــل. ه ــة األج ــات طويل والخدم
املــرىض وقبــول الدفــع وعــدم فــرض مبالــغ إضافيــة عــىل املســتفيدين. يُطلــق عــىل مقدمــي الخدمــات املشــاركني أيًضــا أســامء 

مقدمي الخدمات للشبكة.

مقــدم رعايــة - مصطلــح يســتخدم للمهنيــني الصحيــني الذيــن يقدمــون خدمــات الرعايــة الصحيــة. يف بعــض األحيــان، يشــري 
املصطلــح فقــط إىل األطبــاء. مــع ذلــك، يشــري املصطلــح يف كثــري مــن األحيــان أيًضــا إىل متخصــيص الرعايــة الصحيــة اآلخريــن 
ــة  ــات رعاي ــون خدم ــن يقدم ــم مم ــني وغريه ــني الفيزيائي ــدوي، املعالج ــالج الي ــني، الع ــني املامرس ــفيات، املمرض ــل املستش مث

صحية متخصصة.

ــة  ــة العام ــة الصحي ــات الرعاي ــة احتياج ــن مراقب ــؤوالً ع ــون مس ــب) يك ــادة طبي ــة (ع ــة صحي ــايئ رعاي ــة - أخص ــة األولي ــدم الرعاي مق
للشخص.

مكافحة وصمة العار- القضاء عىل وصمة العار االجتامعية أو التمييز املرتبط باملرض النفيس

املنتســب - عضو أو مســتلم للخدمات مســجل حاليًا يف برنامج تديره شــبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة (DWIHN) أو خطة 
صحــة املــرىض الداخليــني املدفوعــة مســبًقا (PIHP) أو برنامــج رعايــة ُمــدار معــني. عضــو، منتســب، مســتلم خدمــة، عميــل أو 

مريض تستخدم أحيانًا جميًعا لوصف الشخص املشارك يف الخطة.

منظمــة الرعايــة املتكاملــة (ICO) - خطتــك الصحيــة، املنظمــة املســؤولة عــن املنافــع الصحيــة الخاصــة بــك مبوجــب برنامــج 
.(MI Health Link) ماي هيلث لينك

MDHHS - هــو اختصــار إلدارة الصحــة والخدمــات اإلنســانية يف ميشــيغان (MDHHS) تــرشف إدارة الواليــة هــذه، الواقعــة يف 
النســينغ (Lansing)، عــىل الخدمــات املمولــة مــن القطــاع العــام املقدمــة يف املجتمعــات املحليــة ومرافــق الواليــة لألشــخاص 

املصابني بأمراض نفسية وإعاقات يف النمو واضطرابات تعاطي املخدرات.

 (PIHP) نظــام الشــكوى واالســتئناف - العمليــات التــي ينفذهــا مــرشوع الخطــة الصحيــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني
وتتبــع  باإلضافــة إىل عمليــات جمــع  والشــكاوى،  املنافــع  لتحديــد  بإجــراء ســلبي  الخاصــة  االســتئناف  مــع طلبــات  للتعامــل 

املعلومات املتعلقة بها.

وصمــة العــار- شــكل مــن أشــكال التمييــز. إنهــا وأحــدة مــن األســباب الرئيســية التــي تجعــل األشــخاص املصابــني مبــرض نفــيس ال 
يبحثوون عن عالج لحالتهم.
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اإلتقــان املحــدود للغــة اإلنجليزيــة (LEP) - يعنــي أن املســتفيدين املحتملــني واملســتفيدين الذيــن ال يتحدثــون اللغــة اإلنجليزيــة 
كلغتهــم األساســية ولديهــم قــدرة محــدودة عــىل القــراءة والكتابــة والتحــدث أو فهــم اللغــة اإلنجليزيــة قــد يكونــون مــن ذوي اإلتقــان 
املحــدود يف اللغــة اإلنجليزيــة (LEP). ميكــن أن يكــون املســتفيد مؤهــالً لتلقــي املســاعدة اللغويــة لنــوع معــني مــن الخدمــة أو 

املنافع أو املواجهة.

األخصــايئ- وهــو أخصــايئ رعايــة صحيــة تقتــرص مامرســته عــىل مجــال معــني، مثــل فــرع مــن فــروع الطــب أو الجراحــة أو التمريض؛ 
عــىل وجــه الخصــوص، بحكــم التدريــب املتقــدم معتمــد مــن قبــل مجلــس متخصــص عــىل أنــه مؤهــل للحــد مــن مامرســته 

كطبيب او طبيبة أخصائية.

األدويــة املوصوفــة - هــي عقاقــري دوائيــة تتطلــب  وصفــة طبيــة بحســب القانــون لــيك يتــم رصفهــا. يف املقابل، ميكــن الحصول 
عىل األدوية التي ال تستلزم وصفة طبية بدون وصفة طبية عن طريق الرشاء مبارشة من الصيدلية. 

اإلستئناف- مراجعة تتم عن طريق شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة (DWIHN) لتقرير املنافع السلبية.

لــة) لتحديــد املنافــع الســلبي، التــي يطلبهــا املنتســب أو مقــدم خدمــة املنتســب،  ــل - املراجعــة الرسيعــة (ُمعجَّ االســتئناف املُعجَّ
ــه  ــاة املنتســب للخطــر أو صحت ــٍل قيــايس ميكــن أن يعــرض حي ــكايف إليجــاد ح عندمــا يقــرر الطــرف املناســب أن أخــذ الوقــت ال
البدنيــة أو النفســية أو قدرتــه عــىل تحقيــق ذلــك أو الحفــاظ عــىل أو اســتعادة الوظيفــة القصــوى. إذا طلــب املنتســب املراجعــة 
ــه مــا يــربره. إذا  ــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني (PIHP) فيــام إذا كان الطلــب ل ــة، يحــدد مــرشوع الخطــة الصحي العاجل
قــام مقــدم الخدمــة الخــاص باملنتســب بتقديــم الطلــب أو دعــم طلــب املنتســب، فيجــب عــىل الخطــة الصحيــة املدفوعــة 

مسبًقا للمرىض الداخليني (PIHP) املوافقة عىل الطلب.

دة (أو وحــدات اإلقامــة ملــدة 23 ســاعة) - تُســتخدم لتحقيــق االســتقرار يف حالــة طــوارئ الصحــة النفســية  أِرسَّة املراقبــة املَُمــدَّ
عندمــا يحتــاج الشــخص إىل البقــاء يف املستشــفى لفــرتة قصــرية فقــط. يســمح بتمديــد فــرتة مراقبــة الرسيــر للعاملــني يف 
املستشــفى مبراقبــة حالــة الشــخص وعالجهــا ملــدة تصــل إىل يــوم واحــد قبــل خروجــه إىل خدمــة العيــادات الخارجيــة املجتمعيــة 

األخرى أو إدخاله إىل املستشفى.

األشــخاص الذيــن لديهــم إتقــان محــدود للغــة اإلنجليزيــة (LEP) - األشــخاص الذين ال يســتطيعون التحــدث أو الكتابــة أو القراءة أو 
فهم اللغة اإلنجليزية مبستوى يسمح لهم بالتفاعل بشكل فعال مع مقدمي الرعاية الصحية ووكاالت الخدمة االجتامعية.

منظمــة الرعايــة املتكاملــة (ICO) - خطتــك الصحيــة، املنظمــة املســؤولة عــن املنافــع الصحيــة الخاصــة بــك مبوجــب برنامــج 
.(MI Health Link) ماي هيلث لينك

ــد  ــات امليديكي ــل خدم ــد تخوي ــض أو تقيي ــرار رف ــب بق ــم املنتس ــوب يُعل ــان مكت ــلبي - بي ــع الس ــد املناف ــب بتحدي ــعار مناس إش
(Medicaid) املطلوبة، والذي يجب تقديم اإلشعار إىل منتسب برنامج امليديكيد (Medicaid) يف نفس التاريخ الذي يرسي فيه 

تحديد املنافع السلبي

إشــعار مســبق بتحديــد املنافــع الســلبي- إشــعار كتــايب يُعلــم املســتفيد بقرار لتقليــل أو تعليــق أو إنهاء خدمــات برنامــج امليديكيد 
(Medicaid) املقدمة حاليًا، والذي يجب تقديم/إرســال اإلشــعار بالربيد إىل منتســب برنامج امليديكيد (Medicaid) قبل 10 أيام 

تقوميية عىل األقل من التاريخ املقرتح الذي يصبح فيِه تحديد املنفعة ساري املفعول.

اضطــراب اســتخدام املــواد املخــدرة (أو تعاطــي املخــدرات) - املُعــرَّف بحســب قانــون الصحــة العامــة يف واليــة ميشــيغان، عــىل 
أنــه يعنــي تنــاول الكحــول أو غــريه مــن العقاقــري بجرعــات تعــرض الرفــاه االجتامعــي واالقتصــادي والنفــيس والبــدين للشــخص لخطــر 
محتمــل أو إىل الحــد الــذي يفقــد الشــخص قــوة ضبــط النفــس نتيجــة تعاطــي الكحــول أو املخــدرات، أو عندمــا يكــون عــادة تحــت 

تأثري الكحول أو املخدرات ، أو يعرض الصحة العامة، أو األخالق، أو السالمة، أو الرفاهية للخطر، أو مزيج من ذلك.

اضطــراب طيــف التوحــد (ASD) - اضطــراب منــو عصبــي خطــري يضعــف قــدرة الشــخص عــىل التواصــل والتفاعــل مــع اآلخريــن. 
يشمل أيًضا السلوكيات واالهتاممات واألنشطة املتكررة.

االضطــراب العاطفــي الخطــري (SED) - بحســب التعريــف املعتمــد يف قانــون ميشــيغان للصحــة النفســية، فهــو يعنــي اضطرابـًـا 
ــا ميكــن تشــخيصه والــذي يؤثــر عــىل الطفــل خــالل العــام املــايض لفــرتة زمنيــة كافيــة لتلبيــة معايــري  نفســيًا أو ســلوكيًا أو عاطفيً
التشــخيص. تنطبــق املعايــري، كــام هــو محــدد يف أحــدث دليــل تشــخييص وإحصــايئ لالضطرابــات النفســية، عــىل حالــة أدت إىل 

ضعف وظيفي يتداخل بشكل كبري مع أو يحد من دور الطفل أو أدائه يف األرسة أو املدرسة أو األنشطة املجتمعية.

اإلعاقــة الذهنية/التنمويــة (I/DD) - بحســب التعريــف املعتمــد مــن قبــل قانــون ميشــيغان للصحــة النفســية تعنــي أيـًـا مــام يــيل: 
(a) تنطبــق عــىل شــخص أكــرب مــن خمــس ســنوات، وهــي حالــة مزمنــة وخيمــة تُعــزى إىل ضعــف نفــيس أو جســدي أو كليهــام، 
ويتجــىل قبــل ســن 22 عاًمــا؛ مــن املرجــح أن يســتمر إىل أجــل غــري مســمى؛ ويــؤدي إىل قيــود وظيفيــة كبــرية يف ثالثــة مجــاالت أو 
أكــرث مــن أنشــطة الحيــاة الرئيســية التاليــة:  الرعايــة الذاتيــة، اللغــة املســتقبلة واللغــة التعبرييــة، التعلــم ، التنقــل، التوجيــه الــذايت، 
ــة  ــدم رعاي ــي تق ــرى الت ــات األخ ــالج، الخدم ــة، الع ــة العام ــادي؛ أو الرعاي ــذايت االقتص ــاء ال ــتقل، االكتف ــش املس ــىل العي ــدرة ع والق
تــم  إذا   (b) ممتــدة.  أو  الحيــاة  مــدى  تســتمر  أخــرى  خدمــات  أو  عــالج  أو  عامــة  أو  التخصصــات  متعــددة  أو  خاصــة 
تطبيقــه عــىل قــارص منــذ الــوالدة حتــى ســن الخامســة، تأخــر منــو كبــري أو حالــة خلقيــة أو مكتســبة محــددة مــع احتــامل كبــري أن تــؤدي 

.(DD) إىل إعاقة يف النمو

اإلعفــاء النموذجــي لفلينــت 1115 - يوســع اإلعفــاء النموذجــي ليشــمل األطفــال حتــى ســن 21 عاًما والنســاء الحوامــل ذوات الدخل 
الــذي يصــل إىل 400 يف املائــة مــن مســتوى الفقر الفيدرايل (FPL) الذين كانوا يســتلمون خدمات مــن قبل نظام مياه فلينت من 
أبريــل 2014 مــن خــالل التاريــخ املحــدد مــن الواليــة.  متــت املوافقــة عىل هذا النمــوذج وفًقا للــامدة 1115 (a) مــن قانون الضامن 
االجتامعي، ويرسي اعتباًرا من 3 آذار/مارس 2016 تاريخ املوافقة املوقعة حتى 28 شباط/فرباير 2021. سيكون األطفال والنساء 
الحوامــل املؤهلــني لربنامــج امليديكيــد (Medicaid) الذيــن  كانــوا يســتلمون خدمــات مــن قبــل نظــام ميــاه فلينــت خــالل الفــرتة 
املحــددة مؤهلــني للحصــول عــىل جميــع الخدمــات التــي تغطيهــا خطــة الواليــة. ســيتمكن جميــع هــؤالء األشــخاص مــن الحصــول 
عــىل خدمــات إدارة ملفــات الحــاالت املســتهدفة مبوجــب رســوم مقابــل عقــد الخدمــة بــني إدارة الصحــة والخدمــات اإلنســانية يف 
ميشيغان (MDHHS) وجينييس لألنظمة الصحية (GHS). يجب أن توفر رسوم عقد الخدمة خدمات إدارة ملف الحالة املستهدفة 
وفًقا للمتطلبات املوضحة يف الرشوط واألحكام الخاصة للعرض التوضيحي لقسم فلينت 1115، خطة امليديكيد (Medicaid) يف 

والية ميشيغان وسياسة امليديكيد.

آكســيس - نقطــة الدخــول إىل خطــة الرعايــة الصحيــة للمــرىض الداخليــني املدفوعــة مســبًقا (PIHP)، والتــي تســمى أحيانـًـا "مركــز 
آكسيس" (access center) حيث يتصل املستفيدون من برنامج امليديكيد (Medicaid) لطلب خدمات الصحة السلوكية.

PIHP - هــو اختصــار للخطــة الصحيــة للمــرىض الداخليــني مســبقة الدفــع. شــبكة ديرتويــت وايــن املتكاملــة للصحــة هــي منظمــة 
ــر ميديكيــد للصحــة النفســية واإلعاقــات التنمويــة وخدمــات تعاطــي املخــدرات يف منطقتهــم الجغرافيــة مبوجــب عقــد مــع  تدي
الواليــة. هنــاك عــرشة (10) مــن الخطــط الصحيــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني (PIHP) يف ميشــيغان ويتــم تنظيــم كل 

منها ككيان إقليمي أوبرنامج خدمات الصحة النفسية املجتمعية (CMHSP) وفًقا لقانون الصحة النفسية.

التأمــني الصحــي - التغطيــة التــي تنــص عــىل دفــع االســتحقاقات نتيجــة املــرض أو اإلصابــة. يشــمل التأمــني ضــد الخســائر الناجمــة 
عن الحوادث، النفقات الطبية، العجز، أو الوفاة العرضية وبرت األطراف

تحديد املنافع السلبي - قرار يؤثر سلبًا عىل مطالبة املستفيد من برنامج امليديكيد (Medicaid) بالخدمات بسبب:
رفــض الخدمــة املطلوبــة أو التخويــل املحــدود لهــا، مبــا يف ذلــك التحديــدات عــىل أســاس نــوع مســتوى الخدمــة، متطلبــات   •

الرضورة الطبية، املالءمة، تحديد إطار الخدمة، أو فعالية املنافع املغطاة
تخفيض، تعليق أو إنهاء الخدمة املرصح بها مسبًقا  •

الرفص، كليًا أو جزئيًا، من الدفع مقابل خدمة ما  •
عــدم اتخــاذ قــرار تخويــل قيــايس وتقديــم إشــعار بشــأن القــرار يف غضــون 14 يوًمــا تقوميًيــا مــن تاريــخ اســتالم طلــب قيــايس   •

للخدمة
عدم اتخاذ قرار تخويل ُمعجَّل يف غضون 72 ساعة من تاريخ استالم طلب تخويل خدمة ُمعجَّل  •

ــا مــن تاريــخ البــدء املتفــق عليــه أثنــاء التخطيــط املتمركــز عــىل  اإلخفــاق يف تقديــم الخدمــات يف غضــون 14 يوًمــا تقوميًي  •
(PIHP) الشخص ووفًقا ملا تسمح به الخطة الصحية املدفوعة مسبًقا للمرىض الداخليني

إخفــاق الخطــة الصحيــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني (PIHP) يف التــرصف خــالل 30 يوًمــا تقوميًيا مــن تاريخ طلب   •
االستئناف اإلعتيادي

إخفــاق الخطــة الصحيــة املحــددة املدفوعة مســبًقا للمــرىض الداخليني (PIHP) يف الترصف خالل 72 ســاعة من تاريخ تقديم   •
طلب استئناف ُمعجَّل

ــم/  ــم التــرصف املناســب واإلخطــار بتظلُّ ــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني (PIHP) يف تقدي إخفــاق الخطــة الصحي  •
شكوى محلية خالل 90 يوًما تقوميًيا من تاريخ تقديم الطلب

التخويل بالخدمات - معالجة طلبات تقديم الخدمات األولية واملستمرة.

التعــايف مــن املــرض - وهــي رحلــة التعــايف والتغيــري التــي تتيــح للشــخص أن يعيــش حيــاة ذات مغــزى يف مجتمــع من اختيــاره بينام 
يعمل عىل تحقيق إمكاناته الكاملة.

تغطية األدوية املقررة بوصفة طبية - هي خطة تأمني قامئة بذاتها، تغطي األدوية املوصوفة من قبل طبيب فقط

ــية  ــة النفس ــات الصح ــج خدم ــع برنام ــتفيدين م ــات املس ــة لخالف ــتوى الوالي ــىل مس ــة ع ــة - مراجع ــة للوالي ــتامع عادل ــة اس جلس
املجتمعية (CMHSP)، أو رفض الخطة الصحية املدفوعة مسبًقا للمرىض الداخليني (PIHP) أو تخفيض أو تعليق أو إنهاء خدمات 
امليديكيــد (Medicaid). يقــوم قضــاة القانــون اإلداري للواليــة املســتقلون عــن إدارة الصحــة والخدمــات اإلنســانية يف واليــة 

ميشيغان بإجراء املراجعات للخطة.

حقــوق مســتلمي الخدمــات - تلــك الحقــوق املكفولــة لألشــخاص الذيــن يتلقــون خدمــات الصحــة النفســية مبوجــب قانــون 
ميشيغان للصحة النفسية وقانون الصحة العامة.

خدمــات رعايــة املســنني (املحترضيــن)- هــي رعايــة مصممــة لتقديــم رعايــة داعمــة لألشــخاص يف املرحلــة األخــرية مــن مــرض 
ُعضــال والرتكيــز عــىل الراحــة ونوعيــة الحيــاة، بــدالً مــن العــالج. الهــدف هــو متكــني األشــخاص مــن الشــعور بالراحــة وعــدم الشــعور 

باألمل، بحيث يعيشون كل يوم عىل أكمل وجه ممكن.

خدمــات الطبيــب - تشــري إىل الخدمــات التــي يقدمهــا شــخص مرخــص لــه مبوجــب قانــون الواليــة ملامرســة الطــب أو طــب تقويــم 
العظام.

خدمــات الطوارئ/الرعايــة - الخدمــات املغطــاة التــي يقدمهــا مقــدم خدمــة مــدرب عىل تقديــم خدمــات الطــوارئ واملطلوبة لعالج 
حالة طبية/سلوكية طارئة. 

الخدمات املستبعدة- خدمات الرعاية الصحية التي ال يدفع تأمينك الصحي أو خطتك تكاليفها أو يغطيها.

خدمــات وأجهــزة التأهيــل - خدمــات وأجهــزة الرعايــة الصحيــة التــي تســاعد الشــخص يف الحفــاظ عــىل املهــارات واألداء الوظيفــي 
للحياة اليومية أو تعلمها أو تحسينها.

خدمــات وأجهــزة إعــادة التأهيــل - خدمــات الرعايــة الصحيــة التــي تســاعد الشــخص يف الحفــاظ عــىل املهــارات واألداء الوظيفــي 
للحيــاة اليوميــة أو اســتعادتها أو تحســينها، والتــي فقــدت أو تعرضــت لإلعاقــة بســبب مــرض الشــخص أو إصابتــه أو إعاقتــه. ميكــن 
أن تشــمل هــذه الخدمــات العــالج الطبيعــي واملهنــي وعلــم أمــراض النطــق واللغــة وخدمــات إعــادة التأهيــل النفــيس يف مجموعــة 

متنوعة من إعدادات مرىض العيادات الداخلية و/أو العيادات الخارجية.

خدمــة العمــالء - تعــزز العالقــة بــني املجتمــع والهيئــة وكذلــك بــني الشــخص والهيئــة مــن خــالل تقديــم املســاعدة يف الشــكوى 
ــول إىل مختلــف  ــم املخطــط لهــا. تشــمل هــذه الفــرص والخدمــات الوص ــه ينســق فــرص التعل واملعلومــات والتدريــب. كــام أن

عمليات الحقوق، برامج املنارصة، املنتديات التعليمية، املساعدة يف الشكاوى واالستئنافات.

خطــة الخدمــة الفرديــة (IPOS) - خطــة عــالج شــخصية تلبــي احتياجــات الشــخص الــذي يتــم تقدميــه لــه وأفــراد أرستــه. تــم تطويــر 
خطــة العــالج هــذه مــن خــالل عمليــة التخطيــط املتمركــز عــىل الشــخص. عمليــة التخطيــط املتمركــز عــىل الشــخص هــي عمليــة 
تخطيــط ودعــم الشــخص الــذي يتلقــى الخدمــات التــي تعتمــد عــىل قــدرة الشــخص عــىل املشــاركة يف األنشــطة التــي تعــزز 
املجتمــع والتــي تحــرتم تفضيــالت الشــخص وخياراتــه وقدراتــه. تتضمــن عمليــة التخطيــط املتمركــز عــىل الشــخص أفــراد األرسة 

واألصدقاء واملهنيني حسب رغبة الشخص أو طلبه.

خطــة ميشــيغان الصحيــة - مــرشوع  1115 النموذجــي يقــدم منافع الرعاية الصحية لألشــخاص الذين تــرتاوح أعامرهم بني 19 و 64 
عاًمــا؛ لديــك دخــل عنــد ٪133 أو أقــل مــن مســتوى الفقــر الفيــدرايل وفًقــا ملنهجيــة الدخــل اإلجــاميل املعــدل؛ غــري مؤهــل أو غــري 
مســجل يف برنامــج امليديكــري (Medicare) أو امليديكيــد (Medicaid)؛ مل تكــن حامــًال وقــت تقديم الطلب؛ وهم من ســكان والية 
ميشــيغان. ميكــن أن يكــون األشــخاص الذيــن يســتوفون متطلبــات األهليــة لخطــة ميشــيغان الصحيــة مؤهلــني أيًضــا للحصــول 
عــىل خدمــات الصحــة الســلوكية. يحتــوي دليــل مقــدم خدمــة برنامــج امليديكيــد يف ميشــيغان عــىل تعريفــات كاملــة للخدمــات 
املتوفــرة باإلضافــة إىل معايــري األهليــة ومؤهــالت مقــدم الخدمــة.  ميكــن الوصــول إىل دليــل مقــدم خدمــة برنامــج امليديكيــد 

(MPM) عىل املوقع اإللكرتوين:
http://www.michigan.gov/mdhhs/0،4612،7-132-2945_42542-42543_42546_42553-87572--،00.html

ميكن ملوظفي خدمة العمالء مساعدتك يف الوصول إىل  دليل مقدم خدمة برنامج امليديكيد (MPM) و/أو معلومات منه.

الدخــول اىل املستشــفى- مصطلــح يتــم قبولــه رســميًا يف املستشــفى للحصــول عــىل خدمــات ســلوكية ماهــرة. إذا مل يتــم قبول 
ــق  ــر يتعل ــو كان األم ــى ل ــيل حت ــض داخ ــن مري ــدالً م ــة) ب ــادة الخاجي ــا (العي ــا خارجيً ــاره مريًض ــن اعتب ــفى، فيمك ــُه اىل املستش دخول

بإقامة ليلة واحدة.

الدعــم املتخصــص والخدمــات - مصطلــح يعنــي دعــم وخدمــات الصحة النفســية املمولــة وإعاقات النمــو ودعم اســتخدام املواد 
.(PIHPs) املخدرة التي تديرها خطط صحة املرىض الداخليني املدفوعة مسبًقا

دعــم النظــراء الشــباب - منظمــة مصممــة لدعــم الشــباب الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات عاطفيــة خطــرية مــن خــالل األنشــطة 
املشرتكة مع أخصايئ دعم النظراء الشباب.  تشمل أهداف برنامج دعم النظراء الشباب (YPS) متكني الشباب وتطوير املهارات 
ــباب. يتــم تقديــم  ــة الش ــن املشــاركني يف تقديــم رعاي ــة الحيــاة والعمــل بشــكل تعــاوين مــع اآلخري لتحســني األداء العــام ونوعي
خدمــات دعــم النظــراء الشــباب (YPS) مــن قبــل أخصــايئ دعــم النظــراء الشــباب املــدريب ، فرديـًـا أو يف مجموعــة، للشــباب الذيــن 
يقومــون بحــل الخالفــات، تعزيــز املهــارات لتحســني وظائفهــم العامــة، واالندمــاج مــع املجتمــع واملدرســة واألرسة و/أو االنتقــال 

إىل مرحلة البلوغ .

الرعايــة التمريضيــة املاهــرة - وهــي رعايــة متريضيــة ماهــرة وخدمــات إعــادة التأهيــل تقــدم بشــكل مســتمر ويومــي يف منشــأة 
متريــض ماهــرة. تشــمل األمثلــة عــىل رعايــة منشــأة التمريــض املاهــرة العــالج الطبيعــي أو الحقــن عــرب الوريــد (IV) التــي ميكــن أن 

تقدمها ممرضة أو طبيب مسجل.

الرعايــة الصحيــة املتكاملــة (IHC) - نهــج شــامل للرفاهيــة العامــة للشــخص.  الرعايــة الصحيــة املتكاملــة هــي عندمــا يأخــذ 
أخصائيــو الرعايــة الصحيــة يف نظــر االعتبــار جميــع الظــروف الصحيــة يف نفــس الوقــت وينســقون الفوائــد لتقديــم أفضــل خدمــة 

للصحة والعافية العامة للمشارك.

الرعايــة الصحيــة املنزليــة - هــي رعايــة داعمــة تقــدم يف املنــزل. ميكــن أن يتــم توفــري الرعاية مــن قبل متخصــيص الرعايــة الصحية 
املرخصــني الذيــن يقدمــون احتياجــات العــالج الطبــي أو مــن قبــل مقدمــي الرعايــة املحرتفــني الذيــن يقدمــون املســاعدة اليوميــة 

.(ADLs) لضامن تلبية أنشطة الحياة اليومية

الرعايــة العاجلــة - وهــي رعايــة ملــرض مفاجــئ أو إصابــة أو حالــة ليســت حالــة طارئــة ولكنهــا تحتــاج إىل رعايــة عــىل الفــور. ميكــن 
الحصول عىل الرعاية الالزمة بشكل عاجل من مقدمي الخدمة خارج الشبكة عندما ال يتوفر دمي الخدمة من الشبكة.

رعايــة العيــادات الخارجيــة يف املستشــفى - أي نــوع مــن الرعايــة يتــم إجــراؤه يف املستشــفى عندمــا ال يكــون مــن املتوقــع أن 
يكون هناك مبيت يف املستشفى. 

CMHSP- اختصــار لربنامــج خدمــات الصحــة النفســية املجتمعيــة. هنــاك 46 مــن برنامــج خدمــات الصحــة النفســية املجتمعيــة 
(CMHSP) يف ميشيغان يقدمون خدمات يف مناطقهم املحلية لألشخاص املصابني بأمراض نفسية وإعاقات يف النمو.

(CMH) قد يشار إليها أيًضا باسم الصحة النفسية املجتمعية

الشــبكة- هــي قامئــة باســامء األطبــاء ومقدمــي الرعايــة الصحيــة اآلخريــن واملستشــفيات التــي تعاقــدت معهــا خطــة معينــة 
لتقديم الرعاية الطبية و/أو خدمات الصحة السلوكية ألعضائها.

شــبكة ديرتويــت وايــن املتكاملــة للصحــة (DWIHN) - برنامــج خدمــات صحــة نفســية مجتمعية تــم إنشــاؤها وإدارتها وفًقــا لتوفري 
قانــون الصحــة النفســية للواليــة، بغــرض توفــري مجموعــة شــاملة مــن خدمــات الصحــة النفســية املناســبة لحالــة األشــخاص 
املقيمــني يف وايــن مقاطعــة أو أشــخاص يف مقاطعــة وايــن يحتاجــون إىل خدمــات طارئــة أو عاجلــة، بغــض النظــر عــن قدرتهــم 

عىل الدفع. 

الشــكوى - التعبــري عــن عــدم الرضــا عــن أي مســألة بخــالف تحديــد املنافــع الســلبي. ميكــن أن تشــمل الشــكاوى، عــىل ســبيل املثال 
ال الحــرص، جــودة الرعايــة أو الخدمــات املقدمــة، وجوانــب العالقــات الشــخصية مثــل الوقاحــة أو مقــدم الخدمــة أو املوظــف، أو 
ــا أم ال. تتضمــن الشــكوى حــق املســتفيد يف  عــدم احــرتام حقــوق املســتفيد بغــض النظــر عــام إذا كان اإلجــراء العالجــي مطلوبً
االعــرتاض عــىل متديــد الوقــت الــذي اقرتحتــه الخطــة الصحيــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني (PIHP) التخــاذ قــراًرا 

بالتخويل.

الصحــة الســلوكية - ال تشــمل فقــط طــرق تعزيــز الرفاهيــة مــن خــالل الوقايــة مــن األمــراض النفســية أو التدخــل فيهــا مثــل االكتئاب 
أو القلــق، ولكنهــا تهــدف أيًضــا إىل منــع أو التدخــل يف تعاطــي املخــدرات أو اإلدمــان األخــرى. ألغــراض هــذا الكتيــب، ســتتضمن 
ــي  ــات تعاط ــال ، واضطراب ــني واألطف ــن البالغ ــدى كل م ــة ل ــراض العقلي ــة ، واألم ــة / التنموي ــات الذهني ــلوكية اإلعاق ــة الس الصح

املخدرات

.(Medicaid) الرضورة الطبية - مصطلح يستخدم لوصف أحد املعايري التي يجب تلبيتها للمستفيد لتلقي خدمات امليديكيد
يعنــي أنــه مــن املتوقــع أن تســاعد الخدمــة املحــددة املســتفيد يف صحتــه النفســية أو إعاقــة النمــو أو تعاطــي املخــدرات أو أي 
حالــة طبيــة أخــرى. تقــوم بعــض الخدمــات بتقييــم االحتياجــات وتســاعد بعــض الخدمــات يف الحفــاظ عــىل األداء الوظيفــي أو 

تحسينه. شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة (DWIHN) غري قادر عىل الترصيح (الدفع مقابل) أو تقديم الخدمات التي مل يتم 
تحديدها عىل أنها رضورية من الناحية الطبية بالنسبة لك.

طبيــب الرعايــة األوليــة - الطبيــب الــذي يقــدم كالً مــن االتصــال األول للشــخص الــذي يعــاين مــن مشــكلة صحيــة غــري مشــخصة 
أو  العضــو الجســدي  أو نظــام  الطبيــة املتنوعــة، والتــي ال تقتــرص عــىل الســبب  الرعايــة املســتمرة للحــاالت  باإلضافــة إىل 

التشخيص.

عضــو محتمــل - شــخص ميكــن أن يختــار طواعيــة التســجيل يف برنامــج رعايــة ُمــدارة معــني ولكنــه ليــس منتســبًا بعــد. التخويــل 
املســبق- املوافقــة مطلوبــة قبــل تقديــم خدمــات أو رصف أدويــة معينــة. تتــم تغطيــة بعــض الخدمــات الطبيــة عــىل الشــبكة 

فقط إذا حصل الطبيب أو مزود الشبكة اآلخر عىل تخويل مسبق. يُطلق عليه أيًضا التخويل املسبق.

العميــل: يشــمل جميــع األشــخاص املؤهلــني لربنامــج امليديكيــد (Medicaid) املوجوديــن يف منطقــة الخدمــة املحــددة والذيــن 
يتلقــون أو يحتمــل أن يتلقــوا الخدمــات والدعــم املغطــاة. ميكــن اســتخدام املصطلحــات التاليــة ضمــن هــذا التعريــف: العمــالء، 

.(Medicaid) مستلمي الخدمات، املستفيدين، املستهلكني، األشخاص، أو املؤهلني لربنامج امليديكيد

قابــل للخصــم (أو اإلنفــاق) - مصطلــح يســتخدم عندما يتأهل األشــخاص للحصول عىل تغطية امليديكيــد (Medicaid) عىل الرغم 
مــن أن دخلهــم املحســوب أعــىل مــن مســتوى دخــل امليديكيــد املعتــاد. يف إطــار هــذه العمليــة، يتــم خصــم املصاريــف الطبيــة 
التــي يتحملهــا الشــخص خــالل شــهر مــن دخــل الشــخص خــالل ذلــك الشــهر. مبجــرد تخفيــض دخــل الشــخص إىل مســتوى محــدد 
 (Medicaid) لبقية الشهر. يتم إدارة طلبات امليديكيد (Medicaid) من الوالية، يصبح الشخص مؤهالً للحصول عىل منافع امليديكيد
والقــرارات القابلــة للخصــم مــن قبــل إدارة الصحــة والخدمــات اإلنســانية يف واليــة ميشــيغان - بشــكل مســتقل عــن نظــام خدمــة 

.(PIHP) الخطة الصحية املدفوعة مسبًقا للمرىض الداخليني

ــة  ــا، إىل حامي ــع، جزئيً ــذا الترشي ــدف ه ــام 1996 (HIPAA) - يه ــبة لع ــل واملحاس ــة النق ــي لقابلي ــني الصح ــاع التأم ــون إخض قان
خصوصيــة معلومــات املريــض والحفــاظ عــىل رسيتهــا.  يُقصــد مبصطلــح "املريــض" هــو أي شــخص يتلقــي الرعايــة الصحيــة 

العامة أو الخاصة، مبا يف ذلك خدمات الرعاية الصحية السلوكية.

قانــون الصحــة العامــة- قانــون لحاميــة وتعزيــز الصحــة العامــة؛ تقنــني وتنقيــح وتوحيــد وتصنيــف وإضافــة القوانــني املتعلقــة 
لتوفــري تصنيــف وإدارة وتنظيــم ومتويــل وصيانــة  الوقايــة والســيطرة عــىل األمــراض واإلعاقــات؛  لتوفــري  العامــة؛  بالصحــة 

الخدمات واألنشطة الصحية الشخصية والبيئية وغريها.

قانــون ميشــيغان للصحــة النفســية - قانــون الواليــة الــذي يحكــم خدمــات الصحــة الســلوكية العامــة املقدمــة للبالغــني واألطفــال 
املصابــني بأمــراض نفســية واضطــراب عاطفــي خطــري وإعاقــات يف النمــو مــن قبــل برامــج خدمــات الصحــة النفســية للمجتمــع 

املحيل ويف مرافق الوالية.

القسط - هو مبلغ يتم دفعه مقابل بوليصة التأمني، وهو مبلغ يضاف إىل السعر العادي أو الرسوم.

الكفــاءة الثقافيــة: قبــول واحــرتام لالختــالف، تقييــم ذايت مســتمر فيــام يتعلــق بالثقافــة، مراعــاة فعاليــة وحيويــة االختــالف 
واالهتــامم بــه، واملشــاركة يف التطويــر املســتمر للمعرفــة الثقافيــة، واملــوارد واملرونــة ضمــن منــاذج الخدمــة للعمــل نحــو تلبيــة 

أفضل احتياجات السكان من األقليات.

 (Medicaid) الكميــة، املــدة والنطــاق- املصطلحــات لوصــف مقــدار ومــدة وبــأي طــرق ســيتم توفــري خدمــات تامــني امليديكيــد
املدرجة يف خطة الخدمة الفردية للشخص

مــاي بــاث (MI P.A.T.H) (اإلجــراء الشــخيص تجــاه الصحــة) - برنامــج مصمــم ملســاعدة النــاس يف تبني أمناط حيــاة أكرث صحة من 
خــالل تحمــل املســؤولية عــن خياراتهــم الصحيــة. يتــم تنظيــم اجتامعــات جامعيــة ملناقشــة واكتســاب األدوات واملهــارات الالزمــة 

إلدارة املشاكل الصحية املختلفة والعيش حياة أكرث إنتاجية.

ماي تشايلد (MIChild)- هو برنامج رعاية صحية لألطفال الذين تقل أعامرهم عن 19 عاًما تديره ادارة الصحة والخدمات اإلنسانية 
(MDHHS). وهــو مخصــص لألطفــال ذوي الدخــل املنخفــض غــري املؤمــن عليهــم ألرس ميشــيغان العاملــة. لــدى مــاي تشــايلد 
(MIChild) حد دخل أعىل من امليديكيد (Medicaid) للذين تقل أعامرهم عن 19 عاًما (U-19). ال يوجد سوى اختبار مقدار الدخل.
هناك قســط شــهري قدره 10 دوالرات لكل عائلة لربنامج ماي تشــايلد (MIChild).  القســط الشــهري البالغ 10 دوالرات هو لجميع 
األطفــال يف عائلــة واحــدة. يجــب أن يكــون الطفــل مســجالً يف خطــة مــاي تشــايلد (MIChild) الصحيــة ولصحــة األســنان لتلقــي 
الخدمــات. يتلقــى املســتفيدون حزمــة شــاملة مــن منافــع الرعايــة الصحيــة مبــا يف ذلــك خدمــات الرؤيــة واألســنان والصحــة 

النفسية.  اتصل بـ [خدمات العمالء] للحصول عىل مزيد من املعلومات.

ــة  ــة يف الصح ــن أزم ــون م ــن يعان ــخاص الذي ــف لألش ــرب الهات ــخصيًا أو ع ــة ش ــاعدة الفوري ــن املس ــات - تضم ــص األزم ــز فح مراك
النفسية.

مــرض نفــيس خطــري (SMI) - بحســب التعريــف املعتمــد يف قانون ميشــيغان للصحة النفســية يعنــي اضطرابًا ســلوكيًا أو عاطفيًا 
نفســيًا ميكــن تشــخيصه يؤثــر عــىل شــخص بالــغ موجــود أو كان موجــوًدا خــالل العــام املــايض لفــرتة زمنيــة كافيــة لتلبيــة معايــري 
التشــخيص املحــددة يف أحــدث وآخــر دليــل تشــخييص وإحصــايئ لالضطرابــات النفســية والــذي أدى إىل ضعــف وظيفــي يتداخــل 

بشكل كبري مع واحد أو أكرث من أنشطة الحياة الرئيسية أو يعمل عىل الحد منها.

ــرَّف عــىل أنهــام كال االضطرابــني يف نفــس  ــدرة - يُع ــل أو املتزامــن واضطــراب تعاطــي املــواد املخ ــرض النفــيس املتكام امل
الوقــت. ترحــب شــبكة ديرتويــت وايــن الصحيــة املتكاملــة (DWIHN) باألشــخاص الذيــن يعانــون مــن كل مــن االضطرابــات وتقــدم 

عالجات قادرة عىل الحدوث املشرتك يف جميع أنحاء الشبكات ويف كل مستوى من مستويات الرعاية. 

املرونــة - القــدرة عــىل "االرتــداد اىل الخلــف" وهــي خاصيــة مهمــة لرعايــة األطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات عاطفيــة خطــرية 
وعائالتهم. يشري إىل قدرة الشخص عىل أن يصبح ناجًحا عىل الرغم من التحديات التي قد يواجهها طوال حياته

املستفيد - وهو الشخص املؤهل واملسجل يف برنامج امليديكيد (Medicaid) يف ميشيغان.

ــرة (DME) - أي معــدات توفــر فوائــد عالجيــة لشــخص محتــاج بســبب بعــض الحــاالت الطبيــة و/ أو  املعــدات الطبيــة املُعمِّ
رة (DME) من مادة والتي: األمراض. تتكون املعدات الطبية املُعمِّ

تستخدم يف املقام األول واملتعارف عليِه لخدمة أغراض طبية؛  •
ليست مفيدة لشخص يف حالة الغياب، اإلعاقة أو اإلصابة.  •

تكون بأمر أو وصف من قبل طبيب؛  •
قابلة إلعادة استخدامها؛  •

ميكن أن تتحمل االستخدام املتكرر، و  •
مناسبة لالستخدام يف املنزل  •

ــرة، وأجهزة  املعــدات واللــوازم الطبيــة املتخصصــة - تشــتمل املعــدات واللــوازم الطبية املتخصصــة عىل املعــدات الطبية املُعمِّ
التحكم والسالمة البيئية، األلعاب التكيفية، وأنشطة مساعدات الحياة اليومية (ADL)، ومستلزمات التحكم يف الحساسية املحددة 

يف خطة خدمات الطفل الفردية.

مقــدم الخدمــة غــري مشــارك - مــزود خدمــة أو منشــأة ال يتــم توظيفهــا أو امتالكهــا أو تشــغيلها مــن قبــل شــبكة ديرتويــت وايــن 
الصحية املتكاملة (DWIHN) وليس مبوجب عقد لتقديم خدمات مغطاة لألعضاء.

ــك  ــون ل ــن يقدم ــن الذي ــخاص اآلخري ــات واألش ــاء واملمرض ــتخدم لألطب ــام املس ــح الع ــو املصطل ــارك - ه ــة املش ــدم الخدم مق
ــادات واألماكــن األخــرى التــي تقــدم  ــة، العي الخدمــات والرعايــة. يشــمل املصطلــح أيًضــا املستشــفيات، وكاالت الصحــة املنزلي
ــم  ــة، والدع ــة الذهنية/التنموي ــدرات، اإلعاق ــي املخ ــراب تعاط ــية، اضط ــة النفس ــة؛ الصح ــدات طبي ــة؛ مع ــة الصحي ــات الرعاي خدم
ــدوق  ــع صن ــل م ــىل العم ــون ع ــة. يوافق ــة الصحي ــات الرعاي ــم خدم ــدون لتقدي ــون ومعتم ــم مرخص ــل. ه ــة األج ــات طويل والخدم
املــرىض وقبــول الدفــع وعــدم فــرض مبالــغ إضافيــة عــىل املســتفيدين. يُطلــق عــىل مقدمــي الخدمــات املشــاركني أيًضــا أســامء 

مقدمي الخدمات للشبكة.

مقــدم رعايــة - مصطلــح يســتخدم للمهنيــني الصحيــني الذيــن يقدمــون خدمــات الرعايــة الصحيــة. يف بعــض األحيــان، يشــري 
املصطلــح فقــط إىل األطبــاء. مــع ذلــك، يشــري املصطلــح يف كثــري مــن األحيــان أيًضــا إىل متخصــيص الرعايــة الصحيــة اآلخريــن 
ــة  ــات رعاي ــون خدم ــن يقدم ــم مم ــني وغريه ــني الفيزيائي ــدوي، املعالج ــالج الي ــني، الع ــني املامرس ــفيات، املمرض ــل املستش مث

صحية متخصصة.

ــة  ــة العام ــة الصحي ــات الرعاي ــة احتياج ــن مراقب ــؤوالً ع ــون مس ــب) يك ــادة طبي ــة (ع ــة صحي ــايئ رعاي ــة - أخص ــة األولي ــدم الرعاي مق
للشخص.

مكافحة وصمة العار- القضاء عىل وصمة العار االجتامعية أو التمييز املرتبط باملرض النفيس

املنتســب - عضو أو مســتلم للخدمات مســجل حاليًا يف برنامج تديره شــبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة (DWIHN) أو خطة 
صحــة املــرىض الداخليــني املدفوعــة مســبًقا (PIHP) أو برنامــج رعايــة ُمــدار معــني. عضــو، منتســب، مســتلم خدمــة، عميــل أو 

مريض تستخدم أحيانًا جميًعا لوصف الشخص املشارك يف الخطة.

منظمــة الرعايــة املتكاملــة (ICO) - خطتــك الصحيــة، املنظمــة املســؤولة عــن املنافــع الصحيــة الخاصــة بــك مبوجــب برنامــج 
.(MI Health Link) ماي هيلث لينك

MDHHS - هــو اختصــار إلدارة الصحــة والخدمــات اإلنســانية يف ميشــيغان (MDHHS) تــرشف إدارة الواليــة هــذه، الواقعــة يف 
النســينغ (Lansing)، عــىل الخدمــات املمولــة مــن القطــاع العــام املقدمــة يف املجتمعــات املحليــة ومرافــق الواليــة لألشــخاص 

املصابني بأمراض نفسية وإعاقات يف النمو واضطرابات تعاطي املخدرات.

 (PIHP) نظــام الشــكوى واالســتئناف - العمليــات التــي ينفذهــا مــرشوع الخطــة الصحيــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني
وتتبــع  باإلضافــة إىل عمليــات جمــع  والشــكاوى،  املنافــع  لتحديــد  بإجــراء ســلبي  الخاصــة  االســتئناف  مــع طلبــات  للتعامــل 

املعلومات املتعلقة بها.

وصمــة العــار- شــكل مــن أشــكال التمييــز. إنهــا وأحــدة مــن األســباب الرئيســية التــي تجعــل األشــخاص املصابــني مبــرض نفــيس ال 
يبحثوون عن عالج لحالتهم.



 الوصول اىل شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة )DWIHN( عىل مدار 24 ساعة / معلومات عن األزمات وخط املساعدة لإلحالة
  رقم الهاتف املجاين: TTY( • 800.241.4949( الهاتف النيص:   800.870.2599

خدمة العمالء: TTY( • 888.490.9698( الهاتف النيص: 800.630.1044
www.dwihn.org

85

اإلتقــان املحــدود للغــة اإلنجليزيــة (LEP) - يعنــي أن املســتفيدين املحتملــني واملســتفيدين الذيــن ال يتحدثــون اللغــة اإلنجليزيــة 
كلغتهــم األساســية ولديهــم قــدرة محــدودة عــىل القــراءة والكتابــة والتحــدث أو فهــم اللغــة اإلنجليزيــة قــد يكونــون مــن ذوي اإلتقــان 
املحــدود يف اللغــة اإلنجليزيــة (LEP). ميكــن أن يكــون املســتفيد مؤهــالً لتلقــي املســاعدة اللغويــة لنــوع معــني مــن الخدمــة أو 

املنافع أو املواجهة.

األخصــايئ- وهــو أخصــايئ رعايــة صحيــة تقتــرص مامرســته عــىل مجــال معــني، مثــل فــرع مــن فــروع الطــب أو الجراحــة أو التمريض؛ 
عــىل وجــه الخصــوص، بحكــم التدريــب املتقــدم معتمــد مــن قبــل مجلــس متخصــص عــىل أنــه مؤهــل للحــد مــن مامرســته 

كطبيب او طبيبة أخصائية.

األدويــة املوصوفــة - هــي عقاقــري دوائيــة تتطلــب  وصفــة طبيــة بحســب القانــون لــيك يتــم رصفهــا. يف املقابل، ميكــن الحصول 
عىل األدوية التي ال تستلزم وصفة طبية بدون وصفة طبية عن طريق الرشاء مبارشة من الصيدلية. 

اإلستئناف- مراجعة تتم عن طريق شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة (DWIHN) لتقرير املنافع السلبية.

لــة) لتحديــد املنافــع الســلبي، التــي يطلبهــا املنتســب أو مقــدم خدمــة املنتســب،  ــل - املراجعــة الرسيعــة (ُمعجَّ االســتئناف املُعجَّ
ــه  ــاة املنتســب للخطــر أو صحت ــٍل قيــايس ميكــن أن يعــرض حي ــكايف إليجــاد ح عندمــا يقــرر الطــرف املناســب أن أخــذ الوقــت ال
البدنيــة أو النفســية أو قدرتــه عــىل تحقيــق ذلــك أو الحفــاظ عــىل أو اســتعادة الوظيفــة القصــوى. إذا طلــب املنتســب املراجعــة 
ــه مــا يــربره. إذا  ــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني (PIHP) فيــام إذا كان الطلــب ل ــة، يحــدد مــرشوع الخطــة الصحي العاجل
قــام مقــدم الخدمــة الخــاص باملنتســب بتقديــم الطلــب أو دعــم طلــب املنتســب، فيجــب عــىل الخطــة الصحيــة املدفوعــة 

مسبًقا للمرىض الداخليني (PIHP) املوافقة عىل الطلب.

دة (أو وحــدات اإلقامــة ملــدة 23 ســاعة) - تُســتخدم لتحقيــق االســتقرار يف حالــة طــوارئ الصحــة النفســية  أِرسَّة املراقبــة املَُمــدَّ
عندمــا يحتــاج الشــخص إىل البقــاء يف املستشــفى لفــرتة قصــرية فقــط. يســمح بتمديــد فــرتة مراقبــة الرسيــر للعاملــني يف 
املستشــفى مبراقبــة حالــة الشــخص وعالجهــا ملــدة تصــل إىل يــوم واحــد قبــل خروجــه إىل خدمــة العيــادات الخارجيــة املجتمعيــة 

األخرى أو إدخاله إىل املستشفى.

األشــخاص الذيــن لديهــم إتقــان محــدود للغــة اإلنجليزيــة (LEP) - األشــخاص الذين ال يســتطيعون التحــدث أو الكتابــة أو القراءة أو 
فهم اللغة اإلنجليزية مبستوى يسمح لهم بالتفاعل بشكل فعال مع مقدمي الرعاية الصحية ووكاالت الخدمة االجتامعية.

منظمــة الرعايــة املتكاملــة (ICO) - خطتــك الصحيــة، املنظمــة املســؤولة عــن املنافــع الصحيــة الخاصــة بــك مبوجــب برنامــج 
.(MI Health Link) ماي هيلث لينك

ــد  ــات امليديكي ــل خدم ــد تخوي ــض أو تقيي ــرار رف ــب بق ــم املنتس ــوب يُعل ــان مكت ــلبي - بي ــع الس ــد املناف ــب بتحدي ــعار مناس إش
(Medicaid) املطلوبة، والذي يجب تقديم اإلشعار إىل منتسب برنامج امليديكيد (Medicaid) يف نفس التاريخ الذي يرسي فيه 

تحديد املنافع السلبي

إشــعار مســبق بتحديــد املنافــع الســلبي- إشــعار كتــايب يُعلــم املســتفيد بقرار لتقليــل أو تعليــق أو إنهاء خدمــات برنامــج امليديكيد 
(Medicaid) املقدمة حاليًا، والذي يجب تقديم/إرســال اإلشــعار بالربيد إىل منتســب برنامج امليديكيد (Medicaid) قبل 10 أيام 

تقوميية عىل األقل من التاريخ املقرتح الذي يصبح فيِه تحديد املنفعة ساري املفعول.

اضطــراب اســتخدام املــواد املخــدرة (أو تعاطــي املخــدرات) - املُعــرَّف بحســب قانــون الصحــة العامــة يف واليــة ميشــيغان، عــىل 
أنــه يعنــي تنــاول الكحــول أو غــريه مــن العقاقــري بجرعــات تعــرض الرفــاه االجتامعــي واالقتصــادي والنفــيس والبــدين للشــخص لخطــر 
محتمــل أو إىل الحــد الــذي يفقــد الشــخص قــوة ضبــط النفــس نتيجــة تعاطــي الكحــول أو املخــدرات، أو عندمــا يكــون عــادة تحــت 

تأثري الكحول أو املخدرات ، أو يعرض الصحة العامة، أو األخالق، أو السالمة، أو الرفاهية للخطر، أو مزيج من ذلك.

اضطــراب طيــف التوحــد (ASD) - اضطــراب منــو عصبــي خطــري يضعــف قــدرة الشــخص عــىل التواصــل والتفاعــل مــع اآلخريــن. 
يشمل أيًضا السلوكيات واالهتاممات واألنشطة املتكررة.

االضطــراب العاطفــي الخطــري (SED) - بحســب التعريــف املعتمــد يف قانــون ميشــيغان للصحــة النفســية، فهــو يعنــي اضطرابـًـا 
ــا ميكــن تشــخيصه والــذي يؤثــر عــىل الطفــل خــالل العــام املــايض لفــرتة زمنيــة كافيــة لتلبيــة معايــري  نفســيًا أو ســلوكيًا أو عاطفيً
التشــخيص. تنطبــق املعايــري، كــام هــو محــدد يف أحــدث دليــل تشــخييص وإحصــايئ لالضطرابــات النفســية، عــىل حالــة أدت إىل 

ضعف وظيفي يتداخل بشكل كبري مع أو يحد من دور الطفل أو أدائه يف األرسة أو املدرسة أو األنشطة املجتمعية.

اإلعاقــة الذهنية/التنمويــة (I/DD) - بحســب التعريــف املعتمــد مــن قبــل قانــون ميشــيغان للصحــة النفســية تعنــي أيـًـا مــام يــيل: 
(a) تنطبــق عــىل شــخص أكــرب مــن خمــس ســنوات، وهــي حالــة مزمنــة وخيمــة تُعــزى إىل ضعــف نفــيس أو جســدي أو كليهــام، 
ويتجــىل قبــل ســن 22 عاًمــا؛ مــن املرجــح أن يســتمر إىل أجــل غــري مســمى؛ ويــؤدي إىل قيــود وظيفيــة كبــرية يف ثالثــة مجــاالت أو 
أكــرث مــن أنشــطة الحيــاة الرئيســية التاليــة:  الرعايــة الذاتيــة، اللغــة املســتقبلة واللغــة التعبرييــة، التعلــم ، التنقــل، التوجيــه الــذايت، 
ــة  ــدم رعاي ــي تق ــرى الت ــات األخ ــالج، الخدم ــة، الع ــة العام ــادي؛ أو الرعاي ــذايت االقتص ــاء ال ــتقل، االكتف ــش املس ــىل العي ــدرة ع والق
تــم  إذا   (b) ممتــدة.  أو  الحيــاة  مــدى  تســتمر  أخــرى  خدمــات  أو  عــالج  أو  عامــة  أو  التخصصــات  متعــددة  أو  خاصــة 
تطبيقــه عــىل قــارص منــذ الــوالدة حتــى ســن الخامســة، تأخــر منــو كبــري أو حالــة خلقيــة أو مكتســبة محــددة مــع احتــامل كبــري أن تــؤدي 

.(DD) إىل إعاقة يف النمو

اإلعفــاء النموذجــي لفلينــت 1115 - يوســع اإلعفــاء النموذجــي ليشــمل األطفــال حتــى ســن 21 عاًما والنســاء الحوامــل ذوات الدخل 
الــذي يصــل إىل 400 يف املائــة مــن مســتوى الفقر الفيدرايل (FPL) الذين كانوا يســتلمون خدمات مــن قبل نظام مياه فلينت من 
أبريــل 2014 مــن خــالل التاريــخ املحــدد مــن الواليــة.  متــت املوافقــة عىل هذا النمــوذج وفًقا للــامدة 1115 (a) مــن قانون الضامن 
االجتامعي، ويرسي اعتباًرا من 3 آذار/مارس 2016 تاريخ املوافقة املوقعة حتى 28 شباط/فرباير 2021. سيكون األطفال والنساء 
الحوامــل املؤهلــني لربنامــج امليديكيــد (Medicaid) الذيــن  كانــوا يســتلمون خدمــات مــن قبــل نظــام ميــاه فلينــت خــالل الفــرتة 
املحــددة مؤهلــني للحصــول عــىل جميــع الخدمــات التــي تغطيهــا خطــة الواليــة. ســيتمكن جميــع هــؤالء األشــخاص مــن الحصــول 
عــىل خدمــات إدارة ملفــات الحــاالت املســتهدفة مبوجــب رســوم مقابــل عقــد الخدمــة بــني إدارة الصحــة والخدمــات اإلنســانية يف 
ميشيغان (MDHHS) وجينييس لألنظمة الصحية (GHS). يجب أن توفر رسوم عقد الخدمة خدمات إدارة ملف الحالة املستهدفة 
وفًقا للمتطلبات املوضحة يف الرشوط واألحكام الخاصة للعرض التوضيحي لقسم فلينت 1115، خطة امليديكيد (Medicaid) يف 

والية ميشيغان وسياسة امليديكيد.

آكســيس - نقطــة الدخــول إىل خطــة الرعايــة الصحيــة للمــرىض الداخليــني املدفوعــة مســبًقا (PIHP)، والتــي تســمى أحيانـًـا "مركــز 
آكسيس" (access center) حيث يتصل املستفيدون من برنامج امليديكيد (Medicaid) لطلب خدمات الصحة السلوكية.

PIHP - هــو اختصــار للخطــة الصحيــة للمــرىض الداخليــني مســبقة الدفــع. شــبكة ديرتويــت وايــن املتكاملــة للصحــة هــي منظمــة 
ــر ميديكيــد للصحــة النفســية واإلعاقــات التنمويــة وخدمــات تعاطــي املخــدرات يف منطقتهــم الجغرافيــة مبوجــب عقــد مــع  تدي
الواليــة. هنــاك عــرشة (10) مــن الخطــط الصحيــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني (PIHP) يف ميشــيغان ويتــم تنظيــم كل 

منها ككيان إقليمي أوبرنامج خدمات الصحة النفسية املجتمعية (CMHSP) وفًقا لقانون الصحة النفسية.

التأمــني الصحــي - التغطيــة التــي تنــص عــىل دفــع االســتحقاقات نتيجــة املــرض أو اإلصابــة. يشــمل التأمــني ضــد الخســائر الناجمــة 
عن الحوادث، النفقات الطبية، العجز، أو الوفاة العرضية وبرت األطراف

تحديد املنافع السلبي - قرار يؤثر سلبًا عىل مطالبة املستفيد من برنامج امليديكيد (Medicaid) بالخدمات بسبب:
رفــض الخدمــة املطلوبــة أو التخويــل املحــدود لهــا، مبــا يف ذلــك التحديــدات عــىل أســاس نــوع مســتوى الخدمــة، متطلبــات   •

الرضورة الطبية، املالءمة، تحديد إطار الخدمة، أو فعالية املنافع املغطاة
تخفيض، تعليق أو إنهاء الخدمة املرصح بها مسبًقا  •

الرفص، كليًا أو جزئيًا، من الدفع مقابل خدمة ما  •
عــدم اتخــاذ قــرار تخويــل قيــايس وتقديــم إشــعار بشــأن القــرار يف غضــون 14 يوًمــا تقوميًيــا مــن تاريــخ اســتالم طلــب قيــايس   •

للخدمة
عدم اتخاذ قرار تخويل ُمعجَّل يف غضون 72 ساعة من تاريخ استالم طلب تخويل خدمة ُمعجَّل  •

ــا مــن تاريــخ البــدء املتفــق عليــه أثنــاء التخطيــط املتمركــز عــىل  اإلخفــاق يف تقديــم الخدمــات يف غضــون 14 يوًمــا تقوميًي  •
(PIHP) الشخص ووفًقا ملا تسمح به الخطة الصحية املدفوعة مسبًقا للمرىض الداخليني

إخفــاق الخطــة الصحيــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني (PIHP) يف التــرصف خــالل 30 يوًمــا تقوميًيا مــن تاريخ طلب   •
االستئناف اإلعتيادي

إخفــاق الخطــة الصحيــة املحــددة املدفوعة مســبًقا للمــرىض الداخليني (PIHP) يف الترصف خالل 72 ســاعة من تاريخ تقديم   •
طلب استئناف ُمعجَّل

ــم/  ــم التــرصف املناســب واإلخطــار بتظلُّ ــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني (PIHP) يف تقدي إخفــاق الخطــة الصحي  •
شكوى محلية خالل 90 يوًما تقوميًيا من تاريخ تقديم الطلب

التخويل بالخدمات - معالجة طلبات تقديم الخدمات األولية واملستمرة.

التعــايف مــن املــرض - وهــي رحلــة التعــايف والتغيــري التــي تتيــح للشــخص أن يعيــش حيــاة ذات مغــزى يف مجتمــع من اختيــاره بينام 
يعمل عىل تحقيق إمكاناته الكاملة.

تغطية األدوية املقررة بوصفة طبية - هي خطة تأمني قامئة بذاتها، تغطي األدوية املوصوفة من قبل طبيب فقط

ــية  ــة النفس ــات الصح ــج خدم ــع برنام ــتفيدين م ــات املس ــة لخالف ــتوى الوالي ــىل مس ــة ع ــة - مراجع ــة للوالي ــتامع عادل ــة اس جلس
املجتمعية (CMHSP)، أو رفض الخطة الصحية املدفوعة مسبًقا للمرىض الداخليني (PIHP) أو تخفيض أو تعليق أو إنهاء خدمات 
امليديكيــد (Medicaid). يقــوم قضــاة القانــون اإلداري للواليــة املســتقلون عــن إدارة الصحــة والخدمــات اإلنســانية يف واليــة 

ميشيغان بإجراء املراجعات للخطة.

حقــوق مســتلمي الخدمــات - تلــك الحقــوق املكفولــة لألشــخاص الذيــن يتلقــون خدمــات الصحــة النفســية مبوجــب قانــون 
ميشيغان للصحة النفسية وقانون الصحة العامة.

خدمــات رعايــة املســنني (املحترضيــن)- هــي رعايــة مصممــة لتقديــم رعايــة داعمــة لألشــخاص يف املرحلــة األخــرية مــن مــرض 
ُعضــال والرتكيــز عــىل الراحــة ونوعيــة الحيــاة، بــدالً مــن العــالج. الهــدف هــو متكــني األشــخاص مــن الشــعور بالراحــة وعــدم الشــعور 

باألمل، بحيث يعيشون كل يوم عىل أكمل وجه ممكن.

خدمــات الطبيــب - تشــري إىل الخدمــات التــي يقدمهــا شــخص مرخــص لــه مبوجــب قانــون الواليــة ملامرســة الطــب أو طــب تقويــم 
العظام.

خدمــات الطوارئ/الرعايــة - الخدمــات املغطــاة التــي يقدمهــا مقــدم خدمــة مــدرب عىل تقديــم خدمــات الطــوارئ واملطلوبة لعالج 
حالة طبية/سلوكية طارئة. 

الخدمات املستبعدة- خدمات الرعاية الصحية التي ال يدفع تأمينك الصحي أو خطتك تكاليفها أو يغطيها.

خدمــات وأجهــزة التأهيــل - خدمــات وأجهــزة الرعايــة الصحيــة التــي تســاعد الشــخص يف الحفــاظ عــىل املهــارات واألداء الوظيفــي 
للحياة اليومية أو تعلمها أو تحسينها.

خدمــات وأجهــزة إعــادة التأهيــل - خدمــات الرعايــة الصحيــة التــي تســاعد الشــخص يف الحفــاظ عــىل املهــارات واألداء الوظيفــي 
للحيــاة اليوميــة أو اســتعادتها أو تحســينها، والتــي فقــدت أو تعرضــت لإلعاقــة بســبب مــرض الشــخص أو إصابتــه أو إعاقتــه. ميكــن 
أن تشــمل هــذه الخدمــات العــالج الطبيعــي واملهنــي وعلــم أمــراض النطــق واللغــة وخدمــات إعــادة التأهيــل النفــيس يف مجموعــة 

متنوعة من إعدادات مرىض العيادات الداخلية و/أو العيادات الخارجية.

خدمــة العمــالء - تعــزز العالقــة بــني املجتمــع والهيئــة وكذلــك بــني الشــخص والهيئــة مــن خــالل تقديــم املســاعدة يف الشــكوى 
ــول إىل مختلــف  ــم املخطــط لهــا. تشــمل هــذه الفــرص والخدمــات الوص ــه ينســق فــرص التعل واملعلومــات والتدريــب. كــام أن

عمليات الحقوق، برامج املنارصة، املنتديات التعليمية، املساعدة يف الشكاوى واالستئنافات.

خطــة الخدمــة الفرديــة (IPOS) - خطــة عــالج شــخصية تلبــي احتياجــات الشــخص الــذي يتــم تقدميــه لــه وأفــراد أرستــه. تــم تطويــر 
خطــة العــالج هــذه مــن خــالل عمليــة التخطيــط املتمركــز عــىل الشــخص. عمليــة التخطيــط املتمركــز عــىل الشــخص هــي عمليــة 
تخطيــط ودعــم الشــخص الــذي يتلقــى الخدمــات التــي تعتمــد عــىل قــدرة الشــخص عــىل املشــاركة يف األنشــطة التــي تعــزز 
املجتمــع والتــي تحــرتم تفضيــالت الشــخص وخياراتــه وقدراتــه. تتضمــن عمليــة التخطيــط املتمركــز عــىل الشــخص أفــراد األرسة 

واألصدقاء واملهنيني حسب رغبة الشخص أو طلبه.

خطــة ميشــيغان الصحيــة - مــرشوع  1115 النموذجــي يقــدم منافع الرعاية الصحية لألشــخاص الذين تــرتاوح أعامرهم بني 19 و 64 
عاًمــا؛ لديــك دخــل عنــد ٪133 أو أقــل مــن مســتوى الفقــر الفيــدرايل وفًقــا ملنهجيــة الدخــل اإلجــاميل املعــدل؛ غــري مؤهــل أو غــري 
مســجل يف برنامــج امليديكــري (Medicare) أو امليديكيــد (Medicaid)؛ مل تكــن حامــًال وقــت تقديم الطلب؛ وهم من ســكان والية 
ميشــيغان. ميكــن أن يكــون األشــخاص الذيــن يســتوفون متطلبــات األهليــة لخطــة ميشــيغان الصحيــة مؤهلــني أيًضــا للحصــول 
عــىل خدمــات الصحــة الســلوكية. يحتــوي دليــل مقــدم خدمــة برنامــج امليديكيــد يف ميشــيغان عــىل تعريفــات كاملــة للخدمــات 
املتوفــرة باإلضافــة إىل معايــري األهليــة ومؤهــالت مقــدم الخدمــة.  ميكــن الوصــول إىل دليــل مقــدم خدمــة برنامــج امليديكيــد 

(MPM) عىل املوقع اإللكرتوين:
http://www.michigan.gov/mdhhs/0،4612،7-132-2945_42542-42543_42546_42553-87572--،00.html

ميكن ملوظفي خدمة العمالء مساعدتك يف الوصول إىل  دليل مقدم خدمة برنامج امليديكيد (MPM) و/أو معلومات منه.

الدخــول اىل املستشــفى- مصطلــح يتــم قبولــه رســميًا يف املستشــفى للحصــول عــىل خدمــات ســلوكية ماهــرة. إذا مل يتــم قبول 
ــق  ــر يتعل ــو كان األم ــى ل ــيل حت ــض داخ ــن مري ــدالً م ــة) ب ــادة الخاجي ــا (العي ــا خارجيً ــاره مريًض ــن اعتب ــفى، فيمك ــُه اىل املستش دخول

بإقامة ليلة واحدة.

الدعــم املتخصــص والخدمــات - مصطلــح يعنــي دعــم وخدمــات الصحة النفســية املمولــة وإعاقات النمــو ودعم اســتخدام املواد 
.(PIHPs) املخدرة التي تديرها خطط صحة املرىض الداخليني املدفوعة مسبًقا

دعــم النظــراء الشــباب - منظمــة مصممــة لدعــم الشــباب الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات عاطفيــة خطــرية مــن خــالل األنشــطة 
املشرتكة مع أخصايئ دعم النظراء الشباب.  تشمل أهداف برنامج دعم النظراء الشباب (YPS) متكني الشباب وتطوير املهارات 
ــباب. يتــم تقديــم  ــة الش ــن املشــاركني يف تقديــم رعاي ــة الحيــاة والعمــل بشــكل تعــاوين مــع اآلخري لتحســني األداء العــام ونوعي
خدمــات دعــم النظــراء الشــباب (YPS) مــن قبــل أخصــايئ دعــم النظــراء الشــباب املــدريب ، فرديـًـا أو يف مجموعــة، للشــباب الذيــن 
يقومــون بحــل الخالفــات، تعزيــز املهــارات لتحســني وظائفهــم العامــة، واالندمــاج مــع املجتمــع واملدرســة واألرسة و/أو االنتقــال 

إىل مرحلة البلوغ .

الرعايــة التمريضيــة املاهــرة - وهــي رعايــة متريضيــة ماهــرة وخدمــات إعــادة التأهيــل تقــدم بشــكل مســتمر ويومــي يف منشــأة 
متريــض ماهــرة. تشــمل األمثلــة عــىل رعايــة منشــأة التمريــض املاهــرة العــالج الطبيعــي أو الحقــن عــرب الوريــد (IV) التــي ميكــن أن 

تقدمها ممرضة أو طبيب مسجل.

الرعايــة الصحيــة املتكاملــة (IHC) - نهــج شــامل للرفاهيــة العامــة للشــخص.  الرعايــة الصحيــة املتكاملــة هــي عندمــا يأخــذ 
أخصائيــو الرعايــة الصحيــة يف نظــر االعتبــار جميــع الظــروف الصحيــة يف نفــس الوقــت وينســقون الفوائــد لتقديــم أفضــل خدمــة 

للصحة والعافية العامة للمشارك.

الرعايــة الصحيــة املنزليــة - هــي رعايــة داعمــة تقــدم يف املنــزل. ميكــن أن يتــم توفــري الرعاية مــن قبل متخصــيص الرعايــة الصحية 
املرخصــني الذيــن يقدمــون احتياجــات العــالج الطبــي أو مــن قبــل مقدمــي الرعايــة املحرتفــني الذيــن يقدمــون املســاعدة اليوميــة 

.(ADLs) لضامن تلبية أنشطة الحياة اليومية

الرعايــة العاجلــة - وهــي رعايــة ملــرض مفاجــئ أو إصابــة أو حالــة ليســت حالــة طارئــة ولكنهــا تحتــاج إىل رعايــة عــىل الفــور. ميكــن 
الحصول عىل الرعاية الالزمة بشكل عاجل من مقدمي الخدمة خارج الشبكة عندما ال يتوفر دمي الخدمة من الشبكة.

رعايــة العيــادات الخارجيــة يف املستشــفى - أي نــوع مــن الرعايــة يتــم إجــراؤه يف املستشــفى عندمــا ال يكــون مــن املتوقــع أن 
يكون هناك مبيت يف املستشفى. 

CMHSP- اختصــار لربنامــج خدمــات الصحــة النفســية املجتمعيــة. هنــاك 46 مــن برنامــج خدمــات الصحــة النفســية املجتمعيــة 
(CMHSP) يف ميشيغان يقدمون خدمات يف مناطقهم املحلية لألشخاص املصابني بأمراض نفسية وإعاقات يف النمو.

(CMH) قد يشار إليها أيًضا باسم الصحة النفسية املجتمعية

الشــبكة- هــي قامئــة باســامء األطبــاء ومقدمــي الرعايــة الصحيــة اآلخريــن واملستشــفيات التــي تعاقــدت معهــا خطــة معينــة 
لتقديم الرعاية الطبية و/أو خدمات الصحة السلوكية ألعضائها.

شــبكة ديرتويــت وايــن املتكاملــة للصحــة (DWIHN) - برنامــج خدمــات صحــة نفســية مجتمعية تــم إنشــاؤها وإدارتها وفًقــا لتوفري 
قانــون الصحــة النفســية للواليــة، بغــرض توفــري مجموعــة شــاملة مــن خدمــات الصحــة النفســية املناســبة لحالــة األشــخاص 
املقيمــني يف وايــن مقاطعــة أو أشــخاص يف مقاطعــة وايــن يحتاجــون إىل خدمــات طارئــة أو عاجلــة، بغــض النظــر عــن قدرتهــم 

عىل الدفع. 

الشــكوى - التعبــري عــن عــدم الرضــا عــن أي مســألة بخــالف تحديــد املنافــع الســلبي. ميكــن أن تشــمل الشــكاوى، عــىل ســبيل املثال 
ال الحــرص، جــودة الرعايــة أو الخدمــات املقدمــة، وجوانــب العالقــات الشــخصية مثــل الوقاحــة أو مقــدم الخدمــة أو املوظــف، أو 
ــا أم ال. تتضمــن الشــكوى حــق املســتفيد يف  عــدم احــرتام حقــوق املســتفيد بغــض النظــر عــام إذا كان اإلجــراء العالجــي مطلوبً
االعــرتاض عــىل متديــد الوقــت الــذي اقرتحتــه الخطــة الصحيــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني (PIHP) التخــاذ قــراًرا 

بالتخويل.

الصحــة الســلوكية - ال تشــمل فقــط طــرق تعزيــز الرفاهيــة مــن خــالل الوقايــة مــن األمــراض النفســية أو التدخــل فيهــا مثــل االكتئاب 
أو القلــق، ولكنهــا تهــدف أيًضــا إىل منــع أو التدخــل يف تعاطــي املخــدرات أو اإلدمــان األخــرى. ألغــراض هــذا الكتيــب، ســتتضمن 
ــي  ــات تعاط ــال ، واضطراب ــني واألطف ــن البالغ ــدى كل م ــة ل ــراض العقلي ــة ، واألم ــة / التنموي ــات الذهني ــلوكية اإلعاق ــة الس الصح

املخدرات

.(Medicaid) الرضورة الطبية - مصطلح يستخدم لوصف أحد املعايري التي يجب تلبيتها للمستفيد لتلقي خدمات امليديكيد
يعنــي أنــه مــن املتوقــع أن تســاعد الخدمــة املحــددة املســتفيد يف صحتــه النفســية أو إعاقــة النمــو أو تعاطــي املخــدرات أو أي 
حالــة طبيــة أخــرى. تقــوم بعــض الخدمــات بتقييــم االحتياجــات وتســاعد بعــض الخدمــات يف الحفــاظ عــىل األداء الوظيفــي أو 

تحسينه. شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة (DWIHN) غري قادر عىل الترصيح (الدفع مقابل) أو تقديم الخدمات التي مل يتم 
تحديدها عىل أنها رضورية من الناحية الطبية بالنسبة لك.

طبيــب الرعايــة األوليــة - الطبيــب الــذي يقــدم كالً مــن االتصــال األول للشــخص الــذي يعــاين مــن مشــكلة صحيــة غــري مشــخصة 
أو  العضــو الجســدي  أو نظــام  الطبيــة املتنوعــة، والتــي ال تقتــرص عــىل الســبب  الرعايــة املســتمرة للحــاالت  باإلضافــة إىل 

التشخيص.

عضــو محتمــل - شــخص ميكــن أن يختــار طواعيــة التســجيل يف برنامــج رعايــة ُمــدارة معــني ولكنــه ليــس منتســبًا بعــد. التخويــل 
املســبق- املوافقــة مطلوبــة قبــل تقديــم خدمــات أو رصف أدويــة معينــة. تتــم تغطيــة بعــض الخدمــات الطبيــة عــىل الشــبكة 

فقط إذا حصل الطبيب أو مزود الشبكة اآلخر عىل تخويل مسبق. يُطلق عليه أيًضا التخويل املسبق.

العميــل: يشــمل جميــع األشــخاص املؤهلــني لربنامــج امليديكيــد (Medicaid) املوجوديــن يف منطقــة الخدمــة املحــددة والذيــن 
يتلقــون أو يحتمــل أن يتلقــوا الخدمــات والدعــم املغطــاة. ميكــن اســتخدام املصطلحــات التاليــة ضمــن هــذا التعريــف: العمــالء، 

.(Medicaid) مستلمي الخدمات، املستفيدين، املستهلكني، األشخاص، أو املؤهلني لربنامج امليديكيد

قابــل للخصــم (أو اإلنفــاق) - مصطلــح يســتخدم عندما يتأهل األشــخاص للحصول عىل تغطية امليديكيــد (Medicaid) عىل الرغم 
مــن أن دخلهــم املحســوب أعــىل مــن مســتوى دخــل امليديكيــد املعتــاد. يف إطــار هــذه العمليــة، يتــم خصــم املصاريــف الطبيــة 
التــي يتحملهــا الشــخص خــالل شــهر مــن دخــل الشــخص خــالل ذلــك الشــهر. مبجــرد تخفيــض دخــل الشــخص إىل مســتوى محــدد 
 (Medicaid) لبقية الشهر. يتم إدارة طلبات امليديكيد (Medicaid) من الوالية، يصبح الشخص مؤهالً للحصول عىل منافع امليديكيد
والقــرارات القابلــة للخصــم مــن قبــل إدارة الصحــة والخدمــات اإلنســانية يف واليــة ميشــيغان - بشــكل مســتقل عــن نظــام خدمــة 

.(PIHP) الخطة الصحية املدفوعة مسبًقا للمرىض الداخليني

ــة  ــا، إىل حامي ــع، جزئيً ــذا الترشي ــدف ه ــام 1996 (HIPAA) - يه ــبة لع ــل واملحاس ــة النق ــي لقابلي ــني الصح ــاع التأم ــون إخض قان
خصوصيــة معلومــات املريــض والحفــاظ عــىل رسيتهــا.  يُقصــد مبصطلــح "املريــض" هــو أي شــخص يتلقــي الرعايــة الصحيــة 

العامة أو الخاصة، مبا يف ذلك خدمات الرعاية الصحية السلوكية.

قانــون الصحــة العامــة- قانــون لحاميــة وتعزيــز الصحــة العامــة؛ تقنــني وتنقيــح وتوحيــد وتصنيــف وإضافــة القوانــني املتعلقــة 
لتوفــري تصنيــف وإدارة وتنظيــم ومتويــل وصيانــة  الوقايــة والســيطرة عــىل األمــراض واإلعاقــات؛  لتوفــري  العامــة؛  بالصحــة 

الخدمات واألنشطة الصحية الشخصية والبيئية وغريها.

قانــون ميشــيغان للصحــة النفســية - قانــون الواليــة الــذي يحكــم خدمــات الصحــة الســلوكية العامــة املقدمــة للبالغــني واألطفــال 
املصابــني بأمــراض نفســية واضطــراب عاطفــي خطــري وإعاقــات يف النمــو مــن قبــل برامــج خدمــات الصحــة النفســية للمجتمــع 

املحيل ويف مرافق الوالية.

القسط - هو مبلغ يتم دفعه مقابل بوليصة التأمني، وهو مبلغ يضاف إىل السعر العادي أو الرسوم.

الكفــاءة الثقافيــة: قبــول واحــرتام لالختــالف، تقييــم ذايت مســتمر فيــام يتعلــق بالثقافــة، مراعــاة فعاليــة وحيويــة االختــالف 
واالهتــامم بــه، واملشــاركة يف التطويــر املســتمر للمعرفــة الثقافيــة، واملــوارد واملرونــة ضمــن منــاذج الخدمــة للعمــل نحــو تلبيــة 

أفضل احتياجات السكان من األقليات.

 (Medicaid) الكميــة، املــدة والنطــاق- املصطلحــات لوصــف مقــدار ومــدة وبــأي طــرق ســيتم توفــري خدمــات تامــني امليديكيــد
املدرجة يف خطة الخدمة الفردية للشخص

مــاي بــاث (MI P.A.T.H) (اإلجــراء الشــخيص تجــاه الصحــة) - برنامــج مصمــم ملســاعدة النــاس يف تبني أمناط حيــاة أكرث صحة من 
خــالل تحمــل املســؤولية عــن خياراتهــم الصحيــة. يتــم تنظيــم اجتامعــات جامعيــة ملناقشــة واكتســاب األدوات واملهــارات الالزمــة 

إلدارة املشاكل الصحية املختلفة والعيش حياة أكرث إنتاجية.

ماي تشايلد (MIChild)- هو برنامج رعاية صحية لألطفال الذين تقل أعامرهم عن 19 عاًما تديره ادارة الصحة والخدمات اإلنسانية 
(MDHHS). وهــو مخصــص لألطفــال ذوي الدخــل املنخفــض غــري املؤمــن عليهــم ألرس ميشــيغان العاملــة. لــدى مــاي تشــايلد 
(MIChild) حد دخل أعىل من امليديكيد (Medicaid) للذين تقل أعامرهم عن 19 عاًما (U-19). ال يوجد سوى اختبار مقدار الدخل.
هناك قســط شــهري قدره 10 دوالرات لكل عائلة لربنامج ماي تشــايلد (MIChild).  القســط الشــهري البالغ 10 دوالرات هو لجميع 
األطفــال يف عائلــة واحــدة. يجــب أن يكــون الطفــل مســجالً يف خطــة مــاي تشــايلد (MIChild) الصحيــة ولصحــة األســنان لتلقــي 
الخدمــات. يتلقــى املســتفيدون حزمــة شــاملة مــن منافــع الرعايــة الصحيــة مبــا يف ذلــك خدمــات الرؤيــة واألســنان والصحــة 

النفسية.  اتصل بـ [خدمات العمالء] للحصول عىل مزيد من املعلومات.

ــة  ــة يف الصح ــن أزم ــون م ــن يعان ــخاص الذي ــف لألش ــرب الهات ــخصيًا أو ع ــة ش ــاعدة الفوري ــن املس ــات - تضم ــص األزم ــز فح مراك
النفسية.

مــرض نفــيس خطــري (SMI) - بحســب التعريــف املعتمــد يف قانون ميشــيغان للصحة النفســية يعنــي اضطرابًا ســلوكيًا أو عاطفيًا 
نفســيًا ميكــن تشــخيصه يؤثــر عــىل شــخص بالــغ موجــود أو كان موجــوًدا خــالل العــام املــايض لفــرتة زمنيــة كافيــة لتلبيــة معايــري 
التشــخيص املحــددة يف أحــدث وآخــر دليــل تشــخييص وإحصــايئ لالضطرابــات النفســية والــذي أدى إىل ضعــف وظيفــي يتداخــل 

بشكل كبري مع واحد أو أكرث من أنشطة الحياة الرئيسية أو يعمل عىل الحد منها.

ــرَّف عــىل أنهــام كال االضطرابــني يف نفــس  ــدرة - يُع ــل أو املتزامــن واضطــراب تعاطــي املــواد املخ ــرض النفــيس املتكام امل
الوقــت. ترحــب شــبكة ديرتويــت وايــن الصحيــة املتكاملــة (DWIHN) باألشــخاص الذيــن يعانــون مــن كل مــن االضطرابــات وتقــدم 

عالجات قادرة عىل الحدوث املشرتك يف جميع أنحاء الشبكات ويف كل مستوى من مستويات الرعاية. 

املرونــة - القــدرة عــىل "االرتــداد اىل الخلــف" وهــي خاصيــة مهمــة لرعايــة األطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات عاطفيــة خطــرية 
وعائالتهم. يشري إىل قدرة الشخص عىل أن يصبح ناجًحا عىل الرغم من التحديات التي قد يواجهها طوال حياته

املستفيد - وهو الشخص املؤهل واملسجل يف برنامج امليديكيد (Medicaid) يف ميشيغان.

ــرة (DME) - أي معــدات توفــر فوائــد عالجيــة لشــخص محتــاج بســبب بعــض الحــاالت الطبيــة و/ أو  املعــدات الطبيــة املُعمِّ
رة (DME) من مادة والتي: األمراض. تتكون املعدات الطبية املُعمِّ

تستخدم يف املقام األول واملتعارف عليِه لخدمة أغراض طبية؛  •
ليست مفيدة لشخص يف حالة الغياب، اإلعاقة أو اإلصابة.  •

تكون بأمر أو وصف من قبل طبيب؛  •
قابلة إلعادة استخدامها؛  •

ميكن أن تتحمل االستخدام املتكرر، و  •
مناسبة لالستخدام يف املنزل  •

ــرة، وأجهزة  املعــدات واللــوازم الطبيــة املتخصصــة - تشــتمل املعــدات واللــوازم الطبية املتخصصــة عىل املعــدات الطبية املُعمِّ
التحكم والسالمة البيئية، األلعاب التكيفية، وأنشطة مساعدات الحياة اليومية (ADL)، ومستلزمات التحكم يف الحساسية املحددة 

يف خطة خدمات الطفل الفردية.

مقــدم الخدمــة غــري مشــارك - مــزود خدمــة أو منشــأة ال يتــم توظيفهــا أو امتالكهــا أو تشــغيلها مــن قبــل شــبكة ديرتويــت وايــن 
الصحية املتكاملة (DWIHN) وليس مبوجب عقد لتقديم خدمات مغطاة لألعضاء.

ــك  ــون ل ــن يقدم ــن الذي ــخاص اآلخري ــات واألش ــاء واملمرض ــتخدم لألطب ــام املس ــح الع ــو املصطل ــارك - ه ــة املش ــدم الخدم مق
ــادات واألماكــن األخــرى التــي تقــدم  ــة، العي الخدمــات والرعايــة. يشــمل املصطلــح أيًضــا املستشــفيات، وكاالت الصحــة املنزلي
ــم  ــة، والدع ــة الذهنية/التنموي ــدرات، اإلعاق ــي املخ ــراب تعاط ــية، اضط ــة النفس ــة؛ الصح ــدات طبي ــة؛ مع ــة الصحي ــات الرعاي خدم
ــدوق  ــع صن ــل م ــىل العم ــون ع ــة. يوافق ــة الصحي ــات الرعاي ــم خدم ــدون لتقدي ــون ومعتم ــم مرخص ــل. ه ــة األج ــات طويل والخدم
املــرىض وقبــول الدفــع وعــدم فــرض مبالــغ إضافيــة عــىل املســتفيدين. يُطلــق عــىل مقدمــي الخدمــات املشــاركني أيًضــا أســامء 

مقدمي الخدمات للشبكة.

مقــدم رعايــة - مصطلــح يســتخدم للمهنيــني الصحيــني الذيــن يقدمــون خدمــات الرعايــة الصحيــة. يف بعــض األحيــان، يشــري 
املصطلــح فقــط إىل األطبــاء. مــع ذلــك، يشــري املصطلــح يف كثــري مــن األحيــان أيًضــا إىل متخصــيص الرعايــة الصحيــة اآلخريــن 
ــة  ــات رعاي ــون خدم ــن يقدم ــم مم ــني وغريه ــني الفيزيائي ــدوي، املعالج ــالج الي ــني، الع ــني املامرس ــفيات، املمرض ــل املستش مث

صحية متخصصة.

ــة  ــة العام ــة الصحي ــات الرعاي ــة احتياج ــن مراقب ــؤوالً ع ــون مس ــب) يك ــادة طبي ــة (ع ــة صحي ــايئ رعاي ــة - أخص ــة األولي ــدم الرعاي مق
للشخص.

مكافحة وصمة العار- القضاء عىل وصمة العار االجتامعية أو التمييز املرتبط باملرض النفيس

املنتســب - عضو أو مســتلم للخدمات مســجل حاليًا يف برنامج تديره شــبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة (DWIHN) أو خطة 
صحــة املــرىض الداخليــني املدفوعــة مســبًقا (PIHP) أو برنامــج رعايــة ُمــدار معــني. عضــو، منتســب، مســتلم خدمــة، عميــل أو 

مريض تستخدم أحيانًا جميًعا لوصف الشخص املشارك يف الخطة.

منظمــة الرعايــة املتكاملــة (ICO) - خطتــك الصحيــة، املنظمــة املســؤولة عــن املنافــع الصحيــة الخاصــة بــك مبوجــب برنامــج 
.(MI Health Link) ماي هيلث لينك

MDHHS - هــو اختصــار إلدارة الصحــة والخدمــات اإلنســانية يف ميشــيغان (MDHHS) تــرشف إدارة الواليــة هــذه، الواقعــة يف 
النســينغ (Lansing)، عــىل الخدمــات املمولــة مــن القطــاع العــام املقدمــة يف املجتمعــات املحليــة ومرافــق الواليــة لألشــخاص 

املصابني بأمراض نفسية وإعاقات يف النمو واضطرابات تعاطي املخدرات.

 (PIHP) نظــام الشــكوى واالســتئناف - العمليــات التــي ينفذهــا مــرشوع الخطــة الصحيــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني
وتتبــع  باإلضافــة إىل عمليــات جمــع  والشــكاوى،  املنافــع  لتحديــد  بإجــراء ســلبي  الخاصــة  االســتئناف  مــع طلبــات  للتعامــل 

املعلومات املتعلقة بها.

وصمــة العــار- شــكل مــن أشــكال التمييــز. إنهــا وأحــدة مــن األســباب الرئيســية التــي تجعــل األشــخاص املصابــني مبــرض نفــيس ال 
يبحثوون عن عالج لحالتهم.



اإلتقــان املحــدود للغــة اإلنجليزيــة (LEP) - يعنــي أن املســتفيدين املحتملــني واملســتفيدين الذيــن ال يتحدثــون اللغــة اإلنجليزيــة 
كلغتهــم األساســية ولديهــم قــدرة محــدودة عــىل القــراءة والكتابــة والتحــدث أو فهــم اللغــة اإلنجليزيــة قــد يكونــون مــن ذوي اإلتقــان 
املحــدود يف اللغــة اإلنجليزيــة (LEP). ميكــن أن يكــون املســتفيد مؤهــالً لتلقــي املســاعدة اللغويــة لنــوع معــني مــن الخدمــة أو 

املنافع أو املواجهة.

األخصــايئ- وهــو أخصــايئ رعايــة صحيــة تقتــرص مامرســته عــىل مجــال معــني، مثــل فــرع مــن فــروع الطــب أو الجراحــة أو التمريض؛ 
عــىل وجــه الخصــوص، بحكــم التدريــب املتقــدم معتمــد مــن قبــل مجلــس متخصــص عــىل أنــه مؤهــل للحــد مــن مامرســته 

كطبيب او طبيبة أخصائية.

األدويــة املوصوفــة - هــي عقاقــري دوائيــة تتطلــب  وصفــة طبيــة بحســب القانــون لــيك يتــم رصفهــا. يف املقابل، ميكــن الحصول 
عىل األدوية التي ال تستلزم وصفة طبية بدون وصفة طبية عن طريق الرشاء مبارشة من الصيدلية. 

اإلستئناف- مراجعة تتم عن طريق شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة (DWIHN) لتقرير املنافع السلبية.

لــة) لتحديــد املنافــع الســلبي، التــي يطلبهــا املنتســب أو مقــدم خدمــة املنتســب،  ــل - املراجعــة الرسيعــة (ُمعجَّ االســتئناف املُعجَّ
ــه  ــاة املنتســب للخطــر أو صحت ــٍل قيــايس ميكــن أن يعــرض حي ــكايف إليجــاد ح عندمــا يقــرر الطــرف املناســب أن أخــذ الوقــت ال
البدنيــة أو النفســية أو قدرتــه عــىل تحقيــق ذلــك أو الحفــاظ عــىل أو اســتعادة الوظيفــة القصــوى. إذا طلــب املنتســب املراجعــة 
ــه مــا يــربره. إذا  ــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني (PIHP) فيــام إذا كان الطلــب ل ــة، يحــدد مــرشوع الخطــة الصحي العاجل
قــام مقــدم الخدمــة الخــاص باملنتســب بتقديــم الطلــب أو دعــم طلــب املنتســب، فيجــب عــىل الخطــة الصحيــة املدفوعــة 

مسبًقا للمرىض الداخليني (PIHP) املوافقة عىل الطلب.

دة (أو وحــدات اإلقامــة ملــدة 23 ســاعة) - تُســتخدم لتحقيــق االســتقرار يف حالــة طــوارئ الصحــة النفســية  أِرسَّة املراقبــة املَُمــدَّ
عندمــا يحتــاج الشــخص إىل البقــاء يف املستشــفى لفــرتة قصــرية فقــط. يســمح بتمديــد فــرتة مراقبــة الرسيــر للعاملــني يف 
املستشــفى مبراقبــة حالــة الشــخص وعالجهــا ملــدة تصــل إىل يــوم واحــد قبــل خروجــه إىل خدمــة العيــادات الخارجيــة املجتمعيــة 

األخرى أو إدخاله إىل املستشفى.

األشــخاص الذيــن لديهــم إتقــان محــدود للغــة اإلنجليزيــة (LEP) - األشــخاص الذين ال يســتطيعون التحــدث أو الكتابــة أو القراءة أو 
فهم اللغة اإلنجليزية مبستوى يسمح لهم بالتفاعل بشكل فعال مع مقدمي الرعاية الصحية ووكاالت الخدمة االجتامعية.

منظمــة الرعايــة املتكاملــة (ICO) - خطتــك الصحيــة، املنظمــة املســؤولة عــن املنافــع الصحيــة الخاصــة بــك مبوجــب برنامــج 
.(MI Health Link) ماي هيلث لينك

ــد  ــات امليديكي ــل خدم ــد تخوي ــض أو تقيي ــرار رف ــب بق ــم املنتس ــوب يُعل ــان مكت ــلبي - بي ــع الس ــد املناف ــب بتحدي ــعار مناس إش
(Medicaid) املطلوبة، والذي يجب تقديم اإلشعار إىل منتسب برنامج امليديكيد (Medicaid) يف نفس التاريخ الذي يرسي فيه 

تحديد املنافع السلبي

إشــعار مســبق بتحديــد املنافــع الســلبي- إشــعار كتــايب يُعلــم املســتفيد بقرار لتقليــل أو تعليــق أو إنهاء خدمــات برنامــج امليديكيد 
(Medicaid) املقدمة حاليًا، والذي يجب تقديم/إرســال اإلشــعار بالربيد إىل منتســب برنامج امليديكيد (Medicaid) قبل 10 أيام 

تقوميية عىل األقل من التاريخ املقرتح الذي يصبح فيِه تحديد املنفعة ساري املفعول.

اضطــراب اســتخدام املــواد املخــدرة (أو تعاطــي املخــدرات) - املُعــرَّف بحســب قانــون الصحــة العامــة يف واليــة ميشــيغان، عــىل 
أنــه يعنــي تنــاول الكحــول أو غــريه مــن العقاقــري بجرعــات تعــرض الرفــاه االجتامعــي واالقتصــادي والنفــيس والبــدين للشــخص لخطــر 
محتمــل أو إىل الحــد الــذي يفقــد الشــخص قــوة ضبــط النفــس نتيجــة تعاطــي الكحــول أو املخــدرات، أو عندمــا يكــون عــادة تحــت 

تأثري الكحول أو املخدرات ، أو يعرض الصحة العامة، أو األخالق، أو السالمة، أو الرفاهية للخطر، أو مزيج من ذلك.

اضطــراب طيــف التوحــد (ASD) - اضطــراب منــو عصبــي خطــري يضعــف قــدرة الشــخص عــىل التواصــل والتفاعــل مــع اآلخريــن. 
يشمل أيًضا السلوكيات واالهتاممات واألنشطة املتكررة.

االضطــراب العاطفــي الخطــري (SED) - بحســب التعريــف املعتمــد يف قانــون ميشــيغان للصحــة النفســية، فهــو يعنــي اضطرابـًـا 
ــا ميكــن تشــخيصه والــذي يؤثــر عــىل الطفــل خــالل العــام املــايض لفــرتة زمنيــة كافيــة لتلبيــة معايــري  نفســيًا أو ســلوكيًا أو عاطفيً
التشــخيص. تنطبــق املعايــري، كــام هــو محــدد يف أحــدث دليــل تشــخييص وإحصــايئ لالضطرابــات النفســية، عــىل حالــة أدت إىل 

ضعف وظيفي يتداخل بشكل كبري مع أو يحد من دور الطفل أو أدائه يف األرسة أو املدرسة أو األنشطة املجتمعية.

اإلعاقــة الذهنية/التنمويــة (I/DD) - بحســب التعريــف املعتمــد مــن قبــل قانــون ميشــيغان للصحــة النفســية تعنــي أيـًـا مــام يــيل: 
(a) تنطبــق عــىل شــخص أكــرب مــن خمــس ســنوات، وهــي حالــة مزمنــة وخيمــة تُعــزى إىل ضعــف نفــيس أو جســدي أو كليهــام، 
ويتجــىل قبــل ســن 22 عاًمــا؛ مــن املرجــح أن يســتمر إىل أجــل غــري مســمى؛ ويــؤدي إىل قيــود وظيفيــة كبــرية يف ثالثــة مجــاالت أو 
أكــرث مــن أنشــطة الحيــاة الرئيســية التاليــة:  الرعايــة الذاتيــة، اللغــة املســتقبلة واللغــة التعبرييــة، التعلــم ، التنقــل، التوجيــه الــذايت، 
ــة  ــدم رعاي ــي تق ــرى الت ــات األخ ــالج، الخدم ــة، الع ــة العام ــادي؛ أو الرعاي ــذايت االقتص ــاء ال ــتقل، االكتف ــش املس ــىل العي ــدرة ع والق
تــم  إذا   (b) ممتــدة.  أو  الحيــاة  مــدى  تســتمر  أخــرى  خدمــات  أو  عــالج  أو  عامــة  أو  التخصصــات  متعــددة  أو  خاصــة 
تطبيقــه عــىل قــارص منــذ الــوالدة حتــى ســن الخامســة، تأخــر منــو كبــري أو حالــة خلقيــة أو مكتســبة محــددة مــع احتــامل كبــري أن تــؤدي 

.(DD) إىل إعاقة يف النمو

اإلعفــاء النموذجــي لفلينــت 1115 - يوســع اإلعفــاء النموذجــي ليشــمل األطفــال حتــى ســن 21 عاًما والنســاء الحوامــل ذوات الدخل 
الــذي يصــل إىل 400 يف املائــة مــن مســتوى الفقر الفيدرايل (FPL) الذين كانوا يســتلمون خدمات مــن قبل نظام مياه فلينت من 
أبريــل 2014 مــن خــالل التاريــخ املحــدد مــن الواليــة.  متــت املوافقــة عىل هذا النمــوذج وفًقا للــامدة 1115 (a) مــن قانون الضامن 
االجتامعي، ويرسي اعتباًرا من 3 آذار/مارس 2016 تاريخ املوافقة املوقعة حتى 28 شباط/فرباير 2021. سيكون األطفال والنساء 
الحوامــل املؤهلــني لربنامــج امليديكيــد (Medicaid) الذيــن  كانــوا يســتلمون خدمــات مــن قبــل نظــام ميــاه فلينــت خــالل الفــرتة 
املحــددة مؤهلــني للحصــول عــىل جميــع الخدمــات التــي تغطيهــا خطــة الواليــة. ســيتمكن جميــع هــؤالء األشــخاص مــن الحصــول 
عــىل خدمــات إدارة ملفــات الحــاالت املســتهدفة مبوجــب رســوم مقابــل عقــد الخدمــة بــني إدارة الصحــة والخدمــات اإلنســانية يف 
ميشيغان (MDHHS) وجينييس لألنظمة الصحية (GHS). يجب أن توفر رسوم عقد الخدمة خدمات إدارة ملف الحالة املستهدفة 
وفًقا للمتطلبات املوضحة يف الرشوط واألحكام الخاصة للعرض التوضيحي لقسم فلينت 1115، خطة امليديكيد (Medicaid) يف 

والية ميشيغان وسياسة امليديكيد.

آكســيس - نقطــة الدخــول إىل خطــة الرعايــة الصحيــة للمــرىض الداخليــني املدفوعــة مســبًقا (PIHP)، والتــي تســمى أحيانـًـا "مركــز 
آكسيس" (access center) حيث يتصل املستفيدون من برنامج امليديكيد (Medicaid) لطلب خدمات الصحة السلوكية.

PIHP - هــو اختصــار للخطــة الصحيــة للمــرىض الداخليــني مســبقة الدفــع. شــبكة ديرتويــت وايــن املتكاملــة للصحــة هــي منظمــة 
ــر ميديكيــد للصحــة النفســية واإلعاقــات التنمويــة وخدمــات تعاطــي املخــدرات يف منطقتهــم الجغرافيــة مبوجــب عقــد مــع  تدي
الواليــة. هنــاك عــرشة (10) مــن الخطــط الصحيــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني (PIHP) يف ميشــيغان ويتــم تنظيــم كل 

منها ككيان إقليمي أوبرنامج خدمات الصحة النفسية املجتمعية (CMHSP) وفًقا لقانون الصحة النفسية.

التأمــني الصحــي - التغطيــة التــي تنــص عــىل دفــع االســتحقاقات نتيجــة املــرض أو اإلصابــة. يشــمل التأمــني ضــد الخســائر الناجمــة 
عن الحوادث، النفقات الطبية، العجز، أو الوفاة العرضية وبرت األطراف

تحديد املنافع السلبي - قرار يؤثر سلبًا عىل مطالبة املستفيد من برنامج امليديكيد (Medicaid) بالخدمات بسبب:
رفــض الخدمــة املطلوبــة أو التخويــل املحــدود لهــا، مبــا يف ذلــك التحديــدات عــىل أســاس نــوع مســتوى الخدمــة، متطلبــات   •

الرضورة الطبية، املالءمة، تحديد إطار الخدمة، أو فعالية املنافع املغطاة
تخفيض، تعليق أو إنهاء الخدمة املرصح بها مسبًقا  •

الرفص، كليًا أو جزئيًا، من الدفع مقابل خدمة ما  •
عــدم اتخــاذ قــرار تخويــل قيــايس وتقديــم إشــعار بشــأن القــرار يف غضــون 14 يوًمــا تقوميًيــا مــن تاريــخ اســتالم طلــب قيــايس   •

للخدمة
عدم اتخاذ قرار تخويل ُمعجَّل يف غضون 72 ساعة من تاريخ استالم طلب تخويل خدمة ُمعجَّل  •

ــا مــن تاريــخ البــدء املتفــق عليــه أثنــاء التخطيــط املتمركــز عــىل  اإلخفــاق يف تقديــم الخدمــات يف غضــون 14 يوًمــا تقوميًي  •
(PIHP) الشخص ووفًقا ملا تسمح به الخطة الصحية املدفوعة مسبًقا للمرىض الداخليني

إخفــاق الخطــة الصحيــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني (PIHP) يف التــرصف خــالل 30 يوًمــا تقوميًيا مــن تاريخ طلب   •
االستئناف اإلعتيادي

إخفــاق الخطــة الصحيــة املحــددة املدفوعة مســبًقا للمــرىض الداخليني (PIHP) يف الترصف خالل 72 ســاعة من تاريخ تقديم   •
طلب استئناف ُمعجَّل

ــم/  ــم التــرصف املناســب واإلخطــار بتظلُّ ــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني (PIHP) يف تقدي إخفــاق الخطــة الصحي  •
شكوى محلية خالل 90 يوًما تقوميًيا من تاريخ تقديم الطلب

التخويل بالخدمات - معالجة طلبات تقديم الخدمات األولية واملستمرة.

التعــايف مــن املــرض - وهــي رحلــة التعــايف والتغيــري التــي تتيــح للشــخص أن يعيــش حيــاة ذات مغــزى يف مجتمــع من اختيــاره بينام 
يعمل عىل تحقيق إمكاناته الكاملة.

تغطية األدوية املقررة بوصفة طبية - هي خطة تأمني قامئة بذاتها، تغطي األدوية املوصوفة من قبل طبيب فقط

ــية  ــة النفس ــات الصح ــج خدم ــع برنام ــتفيدين م ــات املس ــة لخالف ــتوى الوالي ــىل مس ــة ع ــة - مراجع ــة للوالي ــتامع عادل ــة اس جلس
املجتمعية (CMHSP)، أو رفض الخطة الصحية املدفوعة مسبًقا للمرىض الداخليني (PIHP) أو تخفيض أو تعليق أو إنهاء خدمات 
امليديكيــد (Medicaid). يقــوم قضــاة القانــون اإلداري للواليــة املســتقلون عــن إدارة الصحــة والخدمــات اإلنســانية يف واليــة 

ميشيغان بإجراء املراجعات للخطة.

حقــوق مســتلمي الخدمــات - تلــك الحقــوق املكفولــة لألشــخاص الذيــن يتلقــون خدمــات الصحــة النفســية مبوجــب قانــون 
ميشيغان للصحة النفسية وقانون الصحة العامة.

خدمــات رعايــة املســنني (املحترضيــن)- هــي رعايــة مصممــة لتقديــم رعايــة داعمــة لألشــخاص يف املرحلــة األخــرية مــن مــرض 
ُعضــال والرتكيــز عــىل الراحــة ونوعيــة الحيــاة، بــدالً مــن العــالج. الهــدف هــو متكــني األشــخاص مــن الشــعور بالراحــة وعــدم الشــعور 

باألمل، بحيث يعيشون كل يوم عىل أكمل وجه ممكن.

خدمــات الطبيــب - تشــري إىل الخدمــات التــي يقدمهــا شــخص مرخــص لــه مبوجــب قانــون الواليــة ملامرســة الطــب أو طــب تقويــم 
العظام.

خدمــات الطوارئ/الرعايــة - الخدمــات املغطــاة التــي يقدمهــا مقــدم خدمــة مــدرب عىل تقديــم خدمــات الطــوارئ واملطلوبة لعالج 
حالة طبية/سلوكية طارئة. 

الخدمات املستبعدة- خدمات الرعاية الصحية التي ال يدفع تأمينك الصحي أو خطتك تكاليفها أو يغطيها.

خدمــات وأجهــزة التأهيــل - خدمــات وأجهــزة الرعايــة الصحيــة التــي تســاعد الشــخص يف الحفــاظ عــىل املهــارات واألداء الوظيفــي 
للحياة اليومية أو تعلمها أو تحسينها.

خدمــات وأجهــزة إعــادة التأهيــل - خدمــات الرعايــة الصحيــة التــي تســاعد الشــخص يف الحفــاظ عــىل املهــارات واألداء الوظيفــي 
للحيــاة اليوميــة أو اســتعادتها أو تحســينها، والتــي فقــدت أو تعرضــت لإلعاقــة بســبب مــرض الشــخص أو إصابتــه أو إعاقتــه. ميكــن 
أن تشــمل هــذه الخدمــات العــالج الطبيعــي واملهنــي وعلــم أمــراض النطــق واللغــة وخدمــات إعــادة التأهيــل النفــيس يف مجموعــة 

متنوعة من إعدادات مرىض العيادات الداخلية و/أو العيادات الخارجية.

خدمــة العمــالء - تعــزز العالقــة بــني املجتمــع والهيئــة وكذلــك بــني الشــخص والهيئــة مــن خــالل تقديــم املســاعدة يف الشــكوى 
ــول إىل مختلــف  ــم املخطــط لهــا. تشــمل هــذه الفــرص والخدمــات الوص ــه ينســق فــرص التعل واملعلومــات والتدريــب. كــام أن

عمليات الحقوق، برامج املنارصة، املنتديات التعليمية، املساعدة يف الشكاوى واالستئنافات.

خطــة الخدمــة الفرديــة (IPOS) - خطــة عــالج شــخصية تلبــي احتياجــات الشــخص الــذي يتــم تقدميــه لــه وأفــراد أرستــه. تــم تطويــر 
خطــة العــالج هــذه مــن خــالل عمليــة التخطيــط املتمركــز عــىل الشــخص. عمليــة التخطيــط املتمركــز عــىل الشــخص هــي عمليــة 
تخطيــط ودعــم الشــخص الــذي يتلقــى الخدمــات التــي تعتمــد عــىل قــدرة الشــخص عــىل املشــاركة يف األنشــطة التــي تعــزز 
املجتمــع والتــي تحــرتم تفضيــالت الشــخص وخياراتــه وقدراتــه. تتضمــن عمليــة التخطيــط املتمركــز عــىل الشــخص أفــراد األرسة 

واألصدقاء واملهنيني حسب رغبة الشخص أو طلبه.

خطــة ميشــيغان الصحيــة - مــرشوع  1115 النموذجــي يقــدم منافع الرعاية الصحية لألشــخاص الذين تــرتاوح أعامرهم بني 19 و 64 
عاًمــا؛ لديــك دخــل عنــد ٪133 أو أقــل مــن مســتوى الفقــر الفيــدرايل وفًقــا ملنهجيــة الدخــل اإلجــاميل املعــدل؛ غــري مؤهــل أو غــري 
مســجل يف برنامــج امليديكــري (Medicare) أو امليديكيــد (Medicaid)؛ مل تكــن حامــًال وقــت تقديم الطلب؛ وهم من ســكان والية 
ميشــيغان. ميكــن أن يكــون األشــخاص الذيــن يســتوفون متطلبــات األهليــة لخطــة ميشــيغان الصحيــة مؤهلــني أيًضــا للحصــول 
عــىل خدمــات الصحــة الســلوكية. يحتــوي دليــل مقــدم خدمــة برنامــج امليديكيــد يف ميشــيغان عــىل تعريفــات كاملــة للخدمــات 
املتوفــرة باإلضافــة إىل معايــري األهليــة ومؤهــالت مقــدم الخدمــة.  ميكــن الوصــول إىل دليــل مقــدم خدمــة برنامــج امليديكيــد 

(MPM) عىل املوقع اإللكرتوين:
http://www.michigan.gov/mdhhs/0،4612،7-132-2945_42542-42543_42546_42553-87572--،00.html

ميكن ملوظفي خدمة العمالء مساعدتك يف الوصول إىل  دليل مقدم خدمة برنامج امليديكيد (MPM) و/أو معلومات منه.

الدخــول اىل املستشــفى- مصطلــح يتــم قبولــه رســميًا يف املستشــفى للحصــول عــىل خدمــات ســلوكية ماهــرة. إذا مل يتــم قبول 
ــق  ــر يتعل ــو كان األم ــى ل ــيل حت ــض داخ ــن مري ــدالً م ــة) ب ــادة الخاجي ــا (العي ــا خارجيً ــاره مريًض ــن اعتب ــفى، فيمك ــُه اىل املستش دخول

بإقامة ليلة واحدة.

الدعــم املتخصــص والخدمــات - مصطلــح يعنــي دعــم وخدمــات الصحة النفســية املمولــة وإعاقات النمــو ودعم اســتخدام املواد 
.(PIHPs) املخدرة التي تديرها خطط صحة املرىض الداخليني املدفوعة مسبًقا

دعــم النظــراء الشــباب - منظمــة مصممــة لدعــم الشــباب الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات عاطفيــة خطــرية مــن خــالل األنشــطة 
املشرتكة مع أخصايئ دعم النظراء الشباب.  تشمل أهداف برنامج دعم النظراء الشباب (YPS) متكني الشباب وتطوير املهارات 
ــباب. يتــم تقديــم  ــة الش ــن املشــاركني يف تقديــم رعاي ــة الحيــاة والعمــل بشــكل تعــاوين مــع اآلخري لتحســني األداء العــام ونوعي
خدمــات دعــم النظــراء الشــباب (YPS) مــن قبــل أخصــايئ دعــم النظــراء الشــباب املــدريب ، فرديـًـا أو يف مجموعــة، للشــباب الذيــن 
يقومــون بحــل الخالفــات، تعزيــز املهــارات لتحســني وظائفهــم العامــة، واالندمــاج مــع املجتمــع واملدرســة واألرسة و/أو االنتقــال 

إىل مرحلة البلوغ .

الرعايــة التمريضيــة املاهــرة - وهــي رعايــة متريضيــة ماهــرة وخدمــات إعــادة التأهيــل تقــدم بشــكل مســتمر ويومــي يف منشــأة 
متريــض ماهــرة. تشــمل األمثلــة عــىل رعايــة منشــأة التمريــض املاهــرة العــالج الطبيعــي أو الحقــن عــرب الوريــد (IV) التــي ميكــن أن 

تقدمها ممرضة أو طبيب مسجل.

الرعايــة الصحيــة املتكاملــة (IHC) - نهــج شــامل للرفاهيــة العامــة للشــخص.  الرعايــة الصحيــة املتكاملــة هــي عندمــا يأخــذ 
أخصائيــو الرعايــة الصحيــة يف نظــر االعتبــار جميــع الظــروف الصحيــة يف نفــس الوقــت وينســقون الفوائــد لتقديــم أفضــل خدمــة 

للصحة والعافية العامة للمشارك.

الرعايــة الصحيــة املنزليــة - هــي رعايــة داعمــة تقــدم يف املنــزل. ميكــن أن يتــم توفــري الرعاية مــن قبل متخصــيص الرعايــة الصحية 
املرخصــني الذيــن يقدمــون احتياجــات العــالج الطبــي أو مــن قبــل مقدمــي الرعايــة املحرتفــني الذيــن يقدمــون املســاعدة اليوميــة 

.(ADLs) لضامن تلبية أنشطة الحياة اليومية

الرعايــة العاجلــة - وهــي رعايــة ملــرض مفاجــئ أو إصابــة أو حالــة ليســت حالــة طارئــة ولكنهــا تحتــاج إىل رعايــة عــىل الفــور. ميكــن 
الحصول عىل الرعاية الالزمة بشكل عاجل من مقدمي الخدمة خارج الشبكة عندما ال يتوفر دمي الخدمة من الشبكة.

رعايــة العيــادات الخارجيــة يف املستشــفى - أي نــوع مــن الرعايــة يتــم إجــراؤه يف املستشــفى عندمــا ال يكــون مــن املتوقــع أن 
يكون هناك مبيت يف املستشفى. 

CMHSP- اختصــار لربنامــج خدمــات الصحــة النفســية املجتمعيــة. هنــاك 46 مــن برنامــج خدمــات الصحــة النفســية املجتمعيــة 
(CMHSP) يف ميشيغان يقدمون خدمات يف مناطقهم املحلية لألشخاص املصابني بأمراض نفسية وإعاقات يف النمو.

(CMH) قد يشار إليها أيًضا باسم الصحة النفسية املجتمعية

الشــبكة- هــي قامئــة باســامء األطبــاء ومقدمــي الرعايــة الصحيــة اآلخريــن واملستشــفيات التــي تعاقــدت معهــا خطــة معينــة 
لتقديم الرعاية الطبية و/أو خدمات الصحة السلوكية ألعضائها.

شــبكة ديرتويــت وايــن املتكاملــة للصحــة (DWIHN) - برنامــج خدمــات صحــة نفســية مجتمعية تــم إنشــاؤها وإدارتها وفًقــا لتوفري 
قانــون الصحــة النفســية للواليــة، بغــرض توفــري مجموعــة شــاملة مــن خدمــات الصحــة النفســية املناســبة لحالــة األشــخاص 
املقيمــني يف وايــن مقاطعــة أو أشــخاص يف مقاطعــة وايــن يحتاجــون إىل خدمــات طارئــة أو عاجلــة، بغــض النظــر عــن قدرتهــم 

عىل الدفع. 

الشــكوى - التعبــري عــن عــدم الرضــا عــن أي مســألة بخــالف تحديــد املنافــع الســلبي. ميكــن أن تشــمل الشــكاوى، عــىل ســبيل املثال 
ال الحــرص، جــودة الرعايــة أو الخدمــات املقدمــة، وجوانــب العالقــات الشــخصية مثــل الوقاحــة أو مقــدم الخدمــة أو املوظــف، أو 
ــا أم ال. تتضمــن الشــكوى حــق املســتفيد يف  عــدم احــرتام حقــوق املســتفيد بغــض النظــر عــام إذا كان اإلجــراء العالجــي مطلوبً
االعــرتاض عــىل متديــد الوقــت الــذي اقرتحتــه الخطــة الصحيــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني (PIHP) التخــاذ قــراًرا 

بالتخويل.

الصحــة الســلوكية - ال تشــمل فقــط طــرق تعزيــز الرفاهيــة مــن خــالل الوقايــة مــن األمــراض النفســية أو التدخــل فيهــا مثــل االكتئاب 
أو القلــق، ولكنهــا تهــدف أيًضــا إىل منــع أو التدخــل يف تعاطــي املخــدرات أو اإلدمــان األخــرى. ألغــراض هــذا الكتيــب، ســتتضمن 
ــي  ــات تعاط ــال ، واضطراب ــني واألطف ــن البالغ ــدى كل م ــة ل ــراض العقلي ــة ، واألم ــة / التنموي ــات الذهني ــلوكية اإلعاق ــة الس الصح

املخدرات

.(Medicaid) الرضورة الطبية - مصطلح يستخدم لوصف أحد املعايري التي يجب تلبيتها للمستفيد لتلقي خدمات امليديكيد
يعنــي أنــه مــن املتوقــع أن تســاعد الخدمــة املحــددة املســتفيد يف صحتــه النفســية أو إعاقــة النمــو أو تعاطــي املخــدرات أو أي 
حالــة طبيــة أخــرى. تقــوم بعــض الخدمــات بتقييــم االحتياجــات وتســاعد بعــض الخدمــات يف الحفــاظ عــىل األداء الوظيفــي أو 

تحسينه. شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة (DWIHN) غري قادر عىل الترصيح (الدفع مقابل) أو تقديم الخدمات التي مل يتم 
تحديدها عىل أنها رضورية من الناحية الطبية بالنسبة لك.

طبيــب الرعايــة األوليــة - الطبيــب الــذي يقــدم كالً مــن االتصــال األول للشــخص الــذي يعــاين مــن مشــكلة صحيــة غــري مشــخصة 
أو  العضــو الجســدي  أو نظــام  الطبيــة املتنوعــة، والتــي ال تقتــرص عــىل الســبب  الرعايــة املســتمرة للحــاالت  باإلضافــة إىل 

التشخيص.

عضــو محتمــل - شــخص ميكــن أن يختــار طواعيــة التســجيل يف برنامــج رعايــة ُمــدارة معــني ولكنــه ليــس منتســبًا بعــد. التخويــل 
املســبق- املوافقــة مطلوبــة قبــل تقديــم خدمــات أو رصف أدويــة معينــة. تتــم تغطيــة بعــض الخدمــات الطبيــة عــىل الشــبكة 

فقط إذا حصل الطبيب أو مزود الشبكة اآلخر عىل تخويل مسبق. يُطلق عليه أيًضا التخويل املسبق.

العميــل: يشــمل جميــع األشــخاص املؤهلــني لربنامــج امليديكيــد (Medicaid) املوجوديــن يف منطقــة الخدمــة املحــددة والذيــن 
يتلقــون أو يحتمــل أن يتلقــوا الخدمــات والدعــم املغطــاة. ميكــن اســتخدام املصطلحــات التاليــة ضمــن هــذا التعريــف: العمــالء، 

.(Medicaid) مستلمي الخدمات، املستفيدين، املستهلكني، األشخاص، أو املؤهلني لربنامج امليديكيد

قابــل للخصــم (أو اإلنفــاق) - مصطلــح يســتخدم عندما يتأهل األشــخاص للحصول عىل تغطية امليديكيــد (Medicaid) عىل الرغم 
مــن أن دخلهــم املحســوب أعــىل مــن مســتوى دخــل امليديكيــد املعتــاد. يف إطــار هــذه العمليــة، يتــم خصــم املصاريــف الطبيــة 
التــي يتحملهــا الشــخص خــالل شــهر مــن دخــل الشــخص خــالل ذلــك الشــهر. مبجــرد تخفيــض دخــل الشــخص إىل مســتوى محــدد 
 (Medicaid) لبقية الشهر. يتم إدارة طلبات امليديكيد (Medicaid) من الوالية، يصبح الشخص مؤهالً للحصول عىل منافع امليديكيد
والقــرارات القابلــة للخصــم مــن قبــل إدارة الصحــة والخدمــات اإلنســانية يف واليــة ميشــيغان - بشــكل مســتقل عــن نظــام خدمــة 

.(PIHP) الخطة الصحية املدفوعة مسبًقا للمرىض الداخليني

ــة  ــا، إىل حامي ــع، جزئيً ــذا الترشي ــدف ه ــام 1996 (HIPAA) - يه ــبة لع ــل واملحاس ــة النق ــي لقابلي ــني الصح ــاع التأم ــون إخض قان
خصوصيــة معلومــات املريــض والحفــاظ عــىل رسيتهــا.  يُقصــد مبصطلــح "املريــض" هــو أي شــخص يتلقــي الرعايــة الصحيــة 

العامة أو الخاصة، مبا يف ذلك خدمات الرعاية الصحية السلوكية.

قانــون الصحــة العامــة- قانــون لحاميــة وتعزيــز الصحــة العامــة؛ تقنــني وتنقيــح وتوحيــد وتصنيــف وإضافــة القوانــني املتعلقــة 
لتوفــري تصنيــف وإدارة وتنظيــم ومتويــل وصيانــة  الوقايــة والســيطرة عــىل األمــراض واإلعاقــات؛  لتوفــري  العامــة؛  بالصحــة 

الخدمات واألنشطة الصحية الشخصية والبيئية وغريها.

قانــون ميشــيغان للصحــة النفســية - قانــون الواليــة الــذي يحكــم خدمــات الصحــة الســلوكية العامــة املقدمــة للبالغــني واألطفــال 
املصابــني بأمــراض نفســية واضطــراب عاطفــي خطــري وإعاقــات يف النمــو مــن قبــل برامــج خدمــات الصحــة النفســية للمجتمــع 

املحيل ويف مرافق الوالية.

القسط - هو مبلغ يتم دفعه مقابل بوليصة التأمني، وهو مبلغ يضاف إىل السعر العادي أو الرسوم.

الكفــاءة الثقافيــة: قبــول واحــرتام لالختــالف، تقييــم ذايت مســتمر فيــام يتعلــق بالثقافــة، مراعــاة فعاليــة وحيويــة االختــالف 
واالهتــامم بــه، واملشــاركة يف التطويــر املســتمر للمعرفــة الثقافيــة، واملــوارد واملرونــة ضمــن منــاذج الخدمــة للعمــل نحــو تلبيــة 

أفضل احتياجات السكان من األقليات.

 (Medicaid) الكميــة، املــدة والنطــاق- املصطلحــات لوصــف مقــدار ومــدة وبــأي طــرق ســيتم توفــري خدمــات تامــني امليديكيــد
املدرجة يف خطة الخدمة الفردية للشخص

مــاي بــاث (MI P.A.T.H) (اإلجــراء الشــخيص تجــاه الصحــة) - برنامــج مصمــم ملســاعدة النــاس يف تبني أمناط حيــاة أكرث صحة من 
خــالل تحمــل املســؤولية عــن خياراتهــم الصحيــة. يتــم تنظيــم اجتامعــات جامعيــة ملناقشــة واكتســاب األدوات واملهــارات الالزمــة 

إلدارة املشاكل الصحية املختلفة والعيش حياة أكرث إنتاجية.

ماي تشايلد (MIChild)- هو برنامج رعاية صحية لألطفال الذين تقل أعامرهم عن 19 عاًما تديره ادارة الصحة والخدمات اإلنسانية 
(MDHHS). وهــو مخصــص لألطفــال ذوي الدخــل املنخفــض غــري املؤمــن عليهــم ألرس ميشــيغان العاملــة. لــدى مــاي تشــايلد 
(MIChild) حد دخل أعىل من امليديكيد (Medicaid) للذين تقل أعامرهم عن 19 عاًما (U-19). ال يوجد سوى اختبار مقدار الدخل.
هناك قســط شــهري قدره 10 دوالرات لكل عائلة لربنامج ماي تشــايلد (MIChild).  القســط الشــهري البالغ 10 دوالرات هو لجميع 
األطفــال يف عائلــة واحــدة. يجــب أن يكــون الطفــل مســجالً يف خطــة مــاي تشــايلد (MIChild) الصحيــة ولصحــة األســنان لتلقــي 
الخدمــات. يتلقــى املســتفيدون حزمــة شــاملة مــن منافــع الرعايــة الصحيــة مبــا يف ذلــك خدمــات الرؤيــة واألســنان والصحــة 

النفسية.  اتصل بـ [خدمات العمالء] للحصول عىل مزيد من املعلومات.

ــة  ــة يف الصح ــن أزم ــون م ــن يعان ــخاص الذي ــف لألش ــرب الهات ــخصيًا أو ع ــة ش ــاعدة الفوري ــن املس ــات - تضم ــص األزم ــز فح مراك
النفسية.

مــرض نفــيس خطــري (SMI) - بحســب التعريــف املعتمــد يف قانون ميشــيغان للصحة النفســية يعنــي اضطرابًا ســلوكيًا أو عاطفيًا 
نفســيًا ميكــن تشــخيصه يؤثــر عــىل شــخص بالــغ موجــود أو كان موجــوًدا خــالل العــام املــايض لفــرتة زمنيــة كافيــة لتلبيــة معايــري 
التشــخيص املحــددة يف أحــدث وآخــر دليــل تشــخييص وإحصــايئ لالضطرابــات النفســية والــذي أدى إىل ضعــف وظيفــي يتداخــل 

بشكل كبري مع واحد أو أكرث من أنشطة الحياة الرئيسية أو يعمل عىل الحد منها.

ــرَّف عــىل أنهــام كال االضطرابــني يف نفــس  ــدرة - يُع ــل أو املتزامــن واضطــراب تعاطــي املــواد املخ ــرض النفــيس املتكام امل
الوقــت. ترحــب شــبكة ديرتويــت وايــن الصحيــة املتكاملــة (DWIHN) باألشــخاص الذيــن يعانــون مــن كل مــن االضطرابــات وتقــدم 

عالجات قادرة عىل الحدوث املشرتك يف جميع أنحاء الشبكات ويف كل مستوى من مستويات الرعاية. 

املرونــة - القــدرة عــىل "االرتــداد اىل الخلــف" وهــي خاصيــة مهمــة لرعايــة األطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات عاطفيــة خطــرية 
وعائالتهم. يشري إىل قدرة الشخص عىل أن يصبح ناجًحا عىل الرغم من التحديات التي قد يواجهها طوال حياته

املستفيد - وهو الشخص املؤهل واملسجل يف برنامج امليديكيد (Medicaid) يف ميشيغان.

ــرة (DME) - أي معــدات توفــر فوائــد عالجيــة لشــخص محتــاج بســبب بعــض الحــاالت الطبيــة و/ أو  املعــدات الطبيــة املُعمِّ
رة (DME) من مادة والتي: األمراض. تتكون املعدات الطبية املُعمِّ

تستخدم يف املقام األول واملتعارف عليِه لخدمة أغراض طبية؛  •
ليست مفيدة لشخص يف حالة الغياب، اإلعاقة أو اإلصابة.  •

تكون بأمر أو وصف من قبل طبيب؛  •
قابلة إلعادة استخدامها؛  •

ميكن أن تتحمل االستخدام املتكرر، و  •
مناسبة لالستخدام يف املنزل  •

ــرة، وأجهزة  املعــدات واللــوازم الطبيــة املتخصصــة - تشــتمل املعــدات واللــوازم الطبية املتخصصــة عىل املعــدات الطبية املُعمِّ
التحكم والسالمة البيئية، األلعاب التكيفية، وأنشطة مساعدات الحياة اليومية (ADL)، ومستلزمات التحكم يف الحساسية املحددة 

يف خطة خدمات الطفل الفردية.

مقــدم الخدمــة غــري مشــارك - مــزود خدمــة أو منشــأة ال يتــم توظيفهــا أو امتالكهــا أو تشــغيلها مــن قبــل شــبكة ديرتويــت وايــن 
الصحية املتكاملة (DWIHN) وليس مبوجب عقد لتقديم خدمات مغطاة لألعضاء.

ــك  ــون ل ــن يقدم ــن الذي ــخاص اآلخري ــات واألش ــاء واملمرض ــتخدم لألطب ــام املس ــح الع ــو املصطل ــارك - ه ــة املش ــدم الخدم مق
ــادات واألماكــن األخــرى التــي تقــدم  ــة، العي الخدمــات والرعايــة. يشــمل املصطلــح أيًضــا املستشــفيات، وكاالت الصحــة املنزلي
ــم  ــة، والدع ــة الذهنية/التنموي ــدرات، اإلعاق ــي املخ ــراب تعاط ــية، اضط ــة النفس ــة؛ الصح ــدات طبي ــة؛ مع ــة الصحي ــات الرعاي خدم
ــدوق  ــع صن ــل م ــىل العم ــون ع ــة. يوافق ــة الصحي ــات الرعاي ــم خدم ــدون لتقدي ــون ومعتم ــم مرخص ــل. ه ــة األج ــات طويل والخدم
املــرىض وقبــول الدفــع وعــدم فــرض مبالــغ إضافيــة عــىل املســتفيدين. يُطلــق عــىل مقدمــي الخدمــات املشــاركني أيًضــا أســامء 

مقدمي الخدمات للشبكة.

مقــدم رعايــة - مصطلــح يســتخدم للمهنيــني الصحيــني الذيــن يقدمــون خدمــات الرعايــة الصحيــة. يف بعــض األحيــان، يشــري 
املصطلــح فقــط إىل األطبــاء. مــع ذلــك، يشــري املصطلــح يف كثــري مــن األحيــان أيًضــا إىل متخصــيص الرعايــة الصحيــة اآلخريــن 
ــة  ــات رعاي ــون خدم ــن يقدم ــم مم ــني وغريه ــني الفيزيائي ــدوي، املعالج ــالج الي ــني، الع ــني املامرس ــفيات، املمرض ــل املستش مث

صحية متخصصة.

ــة  ــة العام ــة الصحي ــات الرعاي ــة احتياج ــن مراقب ــؤوالً ع ــون مس ــب) يك ــادة طبي ــة (ع ــة صحي ــايئ رعاي ــة - أخص ــة األولي ــدم الرعاي مق
للشخص.

مكافحة وصمة العار- القضاء عىل وصمة العار االجتامعية أو التمييز املرتبط باملرض النفيس

املنتســب - عضو أو مســتلم للخدمات مســجل حاليًا يف برنامج تديره شــبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة (DWIHN) أو خطة 
صحــة املــرىض الداخليــني املدفوعــة مســبًقا (PIHP) أو برنامــج رعايــة ُمــدار معــني. عضــو، منتســب، مســتلم خدمــة، عميــل أو 

مريض تستخدم أحيانًا جميًعا لوصف الشخص املشارك يف الخطة.

منظمــة الرعايــة املتكاملــة (ICO) - خطتــك الصحيــة، املنظمــة املســؤولة عــن املنافــع الصحيــة الخاصــة بــك مبوجــب برنامــج 
.(MI Health Link) ماي هيلث لينك

MDHHS - هــو اختصــار إلدارة الصحــة والخدمــات اإلنســانية يف ميشــيغان (MDHHS) تــرشف إدارة الواليــة هــذه، الواقعــة يف 
النســينغ (Lansing)، عــىل الخدمــات املمولــة مــن القطــاع العــام املقدمــة يف املجتمعــات املحليــة ومرافــق الواليــة لألشــخاص 

املصابني بأمراض نفسية وإعاقات يف النمو واضطرابات تعاطي املخدرات.

 (PIHP) نظــام الشــكوى واالســتئناف - العمليــات التــي ينفذهــا مــرشوع الخطــة الصحيــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني
وتتبــع  باإلضافــة إىل عمليــات جمــع  والشــكاوى،  املنافــع  لتحديــد  بإجــراء ســلبي  الخاصــة  االســتئناف  مــع طلبــات  للتعامــل 

املعلومات املتعلقة بها.

وصمــة العــار- شــكل مــن أشــكال التمييــز. إنهــا وأحــدة مــن األســباب الرئيســية التــي تجعــل األشــخاص املصابــني مبــرض نفــيس ال 
يبحثوون عن عالج لحالتهم.
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اإلتقــان املحــدود للغــة اإلنجليزيــة (LEP) - يعنــي أن املســتفيدين املحتملــني واملســتفيدين الذيــن ال يتحدثــون اللغــة اإلنجليزيــة 
كلغتهــم األساســية ولديهــم قــدرة محــدودة عــىل القــراءة والكتابــة والتحــدث أو فهــم اللغــة اإلنجليزيــة قــد يكونــون مــن ذوي اإلتقــان 
املحــدود يف اللغــة اإلنجليزيــة (LEP). ميكــن أن يكــون املســتفيد مؤهــالً لتلقــي املســاعدة اللغويــة لنــوع معــني مــن الخدمــة أو 

املنافع أو املواجهة.

األخصــايئ- وهــو أخصــايئ رعايــة صحيــة تقتــرص مامرســته عــىل مجــال معــني، مثــل فــرع مــن فــروع الطــب أو الجراحــة أو التمريض؛ 
عــىل وجــه الخصــوص، بحكــم التدريــب املتقــدم معتمــد مــن قبــل مجلــس متخصــص عــىل أنــه مؤهــل للحــد مــن مامرســته 

كطبيب او طبيبة أخصائية.

األدويــة املوصوفــة - هــي عقاقــري دوائيــة تتطلــب  وصفــة طبيــة بحســب القانــون لــيك يتــم رصفهــا. يف املقابل، ميكــن الحصول 
عىل األدوية التي ال تستلزم وصفة طبية بدون وصفة طبية عن طريق الرشاء مبارشة من الصيدلية. 

اإلستئناف- مراجعة تتم عن طريق شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة (DWIHN) لتقرير املنافع السلبية.

لــة) لتحديــد املنافــع الســلبي، التــي يطلبهــا املنتســب أو مقــدم خدمــة املنتســب،  ــل - املراجعــة الرسيعــة (ُمعجَّ االســتئناف املُعجَّ
ــه  ــاة املنتســب للخطــر أو صحت ــٍل قيــايس ميكــن أن يعــرض حي ــكايف إليجــاد ح عندمــا يقــرر الطــرف املناســب أن أخــذ الوقــت ال
البدنيــة أو النفســية أو قدرتــه عــىل تحقيــق ذلــك أو الحفــاظ عــىل أو اســتعادة الوظيفــة القصــوى. إذا طلــب املنتســب املراجعــة 
ــه مــا يــربره. إذا  ــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني (PIHP) فيــام إذا كان الطلــب ل ــة، يحــدد مــرشوع الخطــة الصحي العاجل
قــام مقــدم الخدمــة الخــاص باملنتســب بتقديــم الطلــب أو دعــم طلــب املنتســب، فيجــب عــىل الخطــة الصحيــة املدفوعــة 

مسبًقا للمرىض الداخليني (PIHP) املوافقة عىل الطلب.

دة (أو وحــدات اإلقامــة ملــدة 23 ســاعة) - تُســتخدم لتحقيــق االســتقرار يف حالــة طــوارئ الصحــة النفســية  أِرسَّة املراقبــة املَُمــدَّ
عندمــا يحتــاج الشــخص إىل البقــاء يف املستشــفى لفــرتة قصــرية فقــط. يســمح بتمديــد فــرتة مراقبــة الرسيــر للعاملــني يف 
املستشــفى مبراقبــة حالــة الشــخص وعالجهــا ملــدة تصــل إىل يــوم واحــد قبــل خروجــه إىل خدمــة العيــادات الخارجيــة املجتمعيــة 

األخرى أو إدخاله إىل املستشفى.

األشــخاص الذيــن لديهــم إتقــان محــدود للغــة اإلنجليزيــة (LEP) - األشــخاص الذين ال يســتطيعون التحــدث أو الكتابــة أو القراءة أو 
فهم اللغة اإلنجليزية مبستوى يسمح لهم بالتفاعل بشكل فعال مع مقدمي الرعاية الصحية ووكاالت الخدمة االجتامعية.

منظمــة الرعايــة املتكاملــة (ICO) - خطتــك الصحيــة، املنظمــة املســؤولة عــن املنافــع الصحيــة الخاصــة بــك مبوجــب برنامــج 
.(MI Health Link) ماي هيلث لينك

ــد  ــات امليديكي ــل خدم ــد تخوي ــض أو تقيي ــرار رف ــب بق ــم املنتس ــوب يُعل ــان مكت ــلبي - بي ــع الس ــد املناف ــب بتحدي ــعار مناس إش
(Medicaid) املطلوبة، والذي يجب تقديم اإلشعار إىل منتسب برنامج امليديكيد (Medicaid) يف نفس التاريخ الذي يرسي فيه 

تحديد املنافع السلبي

إشــعار مســبق بتحديــد املنافــع الســلبي- إشــعار كتــايب يُعلــم املســتفيد بقرار لتقليــل أو تعليــق أو إنهاء خدمــات برنامــج امليديكيد 
(Medicaid) املقدمة حاليًا، والذي يجب تقديم/إرســال اإلشــعار بالربيد إىل منتســب برنامج امليديكيد (Medicaid) قبل 10 أيام 

تقوميية عىل األقل من التاريخ املقرتح الذي يصبح فيِه تحديد املنفعة ساري املفعول.

اضطــراب اســتخدام املــواد املخــدرة (أو تعاطــي املخــدرات) - املُعــرَّف بحســب قانــون الصحــة العامــة يف واليــة ميشــيغان، عــىل 
أنــه يعنــي تنــاول الكحــول أو غــريه مــن العقاقــري بجرعــات تعــرض الرفــاه االجتامعــي واالقتصــادي والنفــيس والبــدين للشــخص لخطــر 
محتمــل أو إىل الحــد الــذي يفقــد الشــخص قــوة ضبــط النفــس نتيجــة تعاطــي الكحــول أو املخــدرات، أو عندمــا يكــون عــادة تحــت 

تأثري الكحول أو املخدرات ، أو يعرض الصحة العامة، أو األخالق، أو السالمة، أو الرفاهية للخطر، أو مزيج من ذلك.

اضطــراب طيــف التوحــد (ASD) - اضطــراب منــو عصبــي خطــري يضعــف قــدرة الشــخص عــىل التواصــل والتفاعــل مــع اآلخريــن. 
يشمل أيًضا السلوكيات واالهتاممات واألنشطة املتكررة.

االضطــراب العاطفــي الخطــري (SED) - بحســب التعريــف املعتمــد يف قانــون ميشــيغان للصحــة النفســية، فهــو يعنــي اضطرابـًـا 
ــا ميكــن تشــخيصه والــذي يؤثــر عــىل الطفــل خــالل العــام املــايض لفــرتة زمنيــة كافيــة لتلبيــة معايــري  نفســيًا أو ســلوكيًا أو عاطفيً
التشــخيص. تنطبــق املعايــري، كــام هــو محــدد يف أحــدث دليــل تشــخييص وإحصــايئ لالضطرابــات النفســية، عــىل حالــة أدت إىل 

ضعف وظيفي يتداخل بشكل كبري مع أو يحد من دور الطفل أو أدائه يف األرسة أو املدرسة أو األنشطة املجتمعية.

اإلعاقــة الذهنية/التنمويــة (I/DD) - بحســب التعريــف املعتمــد مــن قبــل قانــون ميشــيغان للصحــة النفســية تعنــي أيـًـا مــام يــيل: 
(a) تنطبــق عــىل شــخص أكــرب مــن خمــس ســنوات، وهــي حالــة مزمنــة وخيمــة تُعــزى إىل ضعــف نفــيس أو جســدي أو كليهــام، 
ويتجــىل قبــل ســن 22 عاًمــا؛ مــن املرجــح أن يســتمر إىل أجــل غــري مســمى؛ ويــؤدي إىل قيــود وظيفيــة كبــرية يف ثالثــة مجــاالت أو 
أكــرث مــن أنشــطة الحيــاة الرئيســية التاليــة:  الرعايــة الذاتيــة، اللغــة املســتقبلة واللغــة التعبرييــة، التعلــم ، التنقــل، التوجيــه الــذايت، 
ــة  ــدم رعاي ــي تق ــرى الت ــات األخ ــالج، الخدم ــة، الع ــة العام ــادي؛ أو الرعاي ــذايت االقتص ــاء ال ــتقل، االكتف ــش املس ــىل العي ــدرة ع والق
تــم  إذا   (b) ممتــدة.  أو  الحيــاة  مــدى  تســتمر  أخــرى  خدمــات  أو  عــالج  أو  عامــة  أو  التخصصــات  متعــددة  أو  خاصــة 
تطبيقــه عــىل قــارص منــذ الــوالدة حتــى ســن الخامســة، تأخــر منــو كبــري أو حالــة خلقيــة أو مكتســبة محــددة مــع احتــامل كبــري أن تــؤدي 

.(DD) إىل إعاقة يف النمو

اإلعفــاء النموذجــي لفلينــت 1115 - يوســع اإلعفــاء النموذجــي ليشــمل األطفــال حتــى ســن 21 عاًما والنســاء الحوامــل ذوات الدخل 
الــذي يصــل إىل 400 يف املائــة مــن مســتوى الفقر الفيدرايل (FPL) الذين كانوا يســتلمون خدمات مــن قبل نظام مياه فلينت من 
أبريــل 2014 مــن خــالل التاريــخ املحــدد مــن الواليــة.  متــت املوافقــة عىل هذا النمــوذج وفًقا للــامدة 1115 (a) مــن قانون الضامن 
االجتامعي، ويرسي اعتباًرا من 3 آذار/مارس 2016 تاريخ املوافقة املوقعة حتى 28 شباط/فرباير 2021. سيكون األطفال والنساء 
الحوامــل املؤهلــني لربنامــج امليديكيــد (Medicaid) الذيــن  كانــوا يســتلمون خدمــات مــن قبــل نظــام ميــاه فلينــت خــالل الفــرتة 
املحــددة مؤهلــني للحصــول عــىل جميــع الخدمــات التــي تغطيهــا خطــة الواليــة. ســيتمكن جميــع هــؤالء األشــخاص مــن الحصــول 
عــىل خدمــات إدارة ملفــات الحــاالت املســتهدفة مبوجــب رســوم مقابــل عقــد الخدمــة بــني إدارة الصحــة والخدمــات اإلنســانية يف 
ميشيغان (MDHHS) وجينييس لألنظمة الصحية (GHS). يجب أن توفر رسوم عقد الخدمة خدمات إدارة ملف الحالة املستهدفة 
وفًقا للمتطلبات املوضحة يف الرشوط واألحكام الخاصة للعرض التوضيحي لقسم فلينت 1115، خطة امليديكيد (Medicaid) يف 

والية ميشيغان وسياسة امليديكيد.

آكســيس - نقطــة الدخــول إىل خطــة الرعايــة الصحيــة للمــرىض الداخليــني املدفوعــة مســبًقا (PIHP)، والتــي تســمى أحيانـًـا "مركــز 
آكسيس" (access center) حيث يتصل املستفيدون من برنامج امليديكيد (Medicaid) لطلب خدمات الصحة السلوكية.

PIHP - هــو اختصــار للخطــة الصحيــة للمــرىض الداخليــني مســبقة الدفــع. شــبكة ديرتويــت وايــن املتكاملــة للصحــة هــي منظمــة 
ــر ميديكيــد للصحــة النفســية واإلعاقــات التنمويــة وخدمــات تعاطــي املخــدرات يف منطقتهــم الجغرافيــة مبوجــب عقــد مــع  تدي
الواليــة. هنــاك عــرشة (10) مــن الخطــط الصحيــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني (PIHP) يف ميشــيغان ويتــم تنظيــم كل 

منها ككيان إقليمي أوبرنامج خدمات الصحة النفسية املجتمعية (CMHSP) وفًقا لقانون الصحة النفسية.

التأمــني الصحــي - التغطيــة التــي تنــص عــىل دفــع االســتحقاقات نتيجــة املــرض أو اإلصابــة. يشــمل التأمــني ضــد الخســائر الناجمــة 
عن الحوادث، النفقات الطبية، العجز، أو الوفاة العرضية وبرت األطراف

تحديد املنافع السلبي - قرار يؤثر سلبًا عىل مطالبة املستفيد من برنامج امليديكيد (Medicaid) بالخدمات بسبب:
رفــض الخدمــة املطلوبــة أو التخويــل املحــدود لهــا، مبــا يف ذلــك التحديــدات عــىل أســاس نــوع مســتوى الخدمــة، متطلبــات   •

الرضورة الطبية، املالءمة، تحديد إطار الخدمة، أو فعالية املنافع املغطاة
تخفيض، تعليق أو إنهاء الخدمة املرصح بها مسبًقا  •

الرفص، كليًا أو جزئيًا، من الدفع مقابل خدمة ما  •
عــدم اتخــاذ قــرار تخويــل قيــايس وتقديــم إشــعار بشــأن القــرار يف غضــون 14 يوًمــا تقوميًيــا مــن تاريــخ اســتالم طلــب قيــايس   •

للخدمة
عدم اتخاذ قرار تخويل ُمعجَّل يف غضون 72 ساعة من تاريخ استالم طلب تخويل خدمة ُمعجَّل  •

ــا مــن تاريــخ البــدء املتفــق عليــه أثنــاء التخطيــط املتمركــز عــىل  اإلخفــاق يف تقديــم الخدمــات يف غضــون 14 يوًمــا تقوميًي  •
(PIHP) الشخص ووفًقا ملا تسمح به الخطة الصحية املدفوعة مسبًقا للمرىض الداخليني

إخفــاق الخطــة الصحيــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني (PIHP) يف التــرصف خــالل 30 يوًمــا تقوميًيا مــن تاريخ طلب   •
االستئناف اإلعتيادي

إخفــاق الخطــة الصحيــة املحــددة املدفوعة مســبًقا للمــرىض الداخليني (PIHP) يف الترصف خالل 72 ســاعة من تاريخ تقديم   •
طلب استئناف ُمعجَّل

ــم/  ــم التــرصف املناســب واإلخطــار بتظلُّ ــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني (PIHP) يف تقدي إخفــاق الخطــة الصحي  •
شكوى محلية خالل 90 يوًما تقوميًيا من تاريخ تقديم الطلب

التخويل بالخدمات - معالجة طلبات تقديم الخدمات األولية واملستمرة.

التعــايف مــن املــرض - وهــي رحلــة التعــايف والتغيــري التــي تتيــح للشــخص أن يعيــش حيــاة ذات مغــزى يف مجتمــع من اختيــاره بينام 
يعمل عىل تحقيق إمكاناته الكاملة.

تغطية األدوية املقررة بوصفة طبية - هي خطة تأمني قامئة بذاتها، تغطي األدوية املوصوفة من قبل طبيب فقط

ــية  ــة النفس ــات الصح ــج خدم ــع برنام ــتفيدين م ــات املس ــة لخالف ــتوى الوالي ــىل مس ــة ع ــة - مراجع ــة للوالي ــتامع عادل ــة اس جلس
املجتمعية (CMHSP)، أو رفض الخطة الصحية املدفوعة مسبًقا للمرىض الداخليني (PIHP) أو تخفيض أو تعليق أو إنهاء خدمات 
امليديكيــد (Medicaid). يقــوم قضــاة القانــون اإلداري للواليــة املســتقلون عــن إدارة الصحــة والخدمــات اإلنســانية يف واليــة 

ميشيغان بإجراء املراجعات للخطة.

حقــوق مســتلمي الخدمــات - تلــك الحقــوق املكفولــة لألشــخاص الذيــن يتلقــون خدمــات الصحــة النفســية مبوجــب قانــون 
ميشيغان للصحة النفسية وقانون الصحة العامة.

خدمــات رعايــة املســنني (املحترضيــن)- هــي رعايــة مصممــة لتقديــم رعايــة داعمــة لألشــخاص يف املرحلــة األخــرية مــن مــرض 
ُعضــال والرتكيــز عــىل الراحــة ونوعيــة الحيــاة، بــدالً مــن العــالج. الهــدف هــو متكــني األشــخاص مــن الشــعور بالراحــة وعــدم الشــعور 

باألمل، بحيث يعيشون كل يوم عىل أكمل وجه ممكن.

خدمــات الطبيــب - تشــري إىل الخدمــات التــي يقدمهــا شــخص مرخــص لــه مبوجــب قانــون الواليــة ملامرســة الطــب أو طــب تقويــم 
العظام.

خدمــات الطوارئ/الرعايــة - الخدمــات املغطــاة التــي يقدمهــا مقــدم خدمــة مــدرب عىل تقديــم خدمــات الطــوارئ واملطلوبة لعالج 
حالة طبية/سلوكية طارئة. 

الخدمات املستبعدة- خدمات الرعاية الصحية التي ال يدفع تأمينك الصحي أو خطتك تكاليفها أو يغطيها.

خدمــات وأجهــزة التأهيــل - خدمــات وأجهــزة الرعايــة الصحيــة التــي تســاعد الشــخص يف الحفــاظ عــىل املهــارات واألداء الوظيفــي 
للحياة اليومية أو تعلمها أو تحسينها.

خدمــات وأجهــزة إعــادة التأهيــل - خدمــات الرعايــة الصحيــة التــي تســاعد الشــخص يف الحفــاظ عــىل املهــارات واألداء الوظيفــي 
للحيــاة اليوميــة أو اســتعادتها أو تحســينها، والتــي فقــدت أو تعرضــت لإلعاقــة بســبب مــرض الشــخص أو إصابتــه أو إعاقتــه. ميكــن 
أن تشــمل هــذه الخدمــات العــالج الطبيعــي واملهنــي وعلــم أمــراض النطــق واللغــة وخدمــات إعــادة التأهيــل النفــيس يف مجموعــة 

متنوعة من إعدادات مرىض العيادات الداخلية و/أو العيادات الخارجية.

خدمــة العمــالء - تعــزز العالقــة بــني املجتمــع والهيئــة وكذلــك بــني الشــخص والهيئــة مــن خــالل تقديــم املســاعدة يف الشــكوى 
ــول إىل مختلــف  ــم املخطــط لهــا. تشــمل هــذه الفــرص والخدمــات الوص ــه ينســق فــرص التعل واملعلومــات والتدريــب. كــام أن

عمليات الحقوق، برامج املنارصة، املنتديات التعليمية، املساعدة يف الشكاوى واالستئنافات.

خطــة الخدمــة الفرديــة (IPOS) - خطــة عــالج شــخصية تلبــي احتياجــات الشــخص الــذي يتــم تقدميــه لــه وأفــراد أرستــه. تــم تطويــر 
خطــة العــالج هــذه مــن خــالل عمليــة التخطيــط املتمركــز عــىل الشــخص. عمليــة التخطيــط املتمركــز عــىل الشــخص هــي عمليــة 
تخطيــط ودعــم الشــخص الــذي يتلقــى الخدمــات التــي تعتمــد عــىل قــدرة الشــخص عــىل املشــاركة يف األنشــطة التــي تعــزز 
املجتمــع والتــي تحــرتم تفضيــالت الشــخص وخياراتــه وقدراتــه. تتضمــن عمليــة التخطيــط املتمركــز عــىل الشــخص أفــراد األرسة 

واألصدقاء واملهنيني حسب رغبة الشخص أو طلبه.

خطــة ميشــيغان الصحيــة - مــرشوع  1115 النموذجــي يقــدم منافع الرعاية الصحية لألشــخاص الذين تــرتاوح أعامرهم بني 19 و 64 
عاًمــا؛ لديــك دخــل عنــد ٪133 أو أقــل مــن مســتوى الفقــر الفيــدرايل وفًقــا ملنهجيــة الدخــل اإلجــاميل املعــدل؛ غــري مؤهــل أو غــري 
مســجل يف برنامــج امليديكــري (Medicare) أو امليديكيــد (Medicaid)؛ مل تكــن حامــًال وقــت تقديم الطلب؛ وهم من ســكان والية 
ميشــيغان. ميكــن أن يكــون األشــخاص الذيــن يســتوفون متطلبــات األهليــة لخطــة ميشــيغان الصحيــة مؤهلــني أيًضــا للحصــول 
عــىل خدمــات الصحــة الســلوكية. يحتــوي دليــل مقــدم خدمــة برنامــج امليديكيــد يف ميشــيغان عــىل تعريفــات كاملــة للخدمــات 
املتوفــرة باإلضافــة إىل معايــري األهليــة ومؤهــالت مقــدم الخدمــة.  ميكــن الوصــول إىل دليــل مقــدم خدمــة برنامــج امليديكيــد 

(MPM) عىل املوقع اإللكرتوين:
http://www.michigan.gov/mdhhs/0،4612،7-132-2945_42542-42543_42546_42553-87572--،00.html

ميكن ملوظفي خدمة العمالء مساعدتك يف الوصول إىل  دليل مقدم خدمة برنامج امليديكيد (MPM) و/أو معلومات منه.

الدخــول اىل املستشــفى- مصطلــح يتــم قبولــه رســميًا يف املستشــفى للحصــول عــىل خدمــات ســلوكية ماهــرة. إذا مل يتــم قبول 
ــق  ــر يتعل ــو كان األم ــى ل ــيل حت ــض داخ ــن مري ــدالً م ــة) ب ــادة الخاجي ــا (العي ــا خارجيً ــاره مريًض ــن اعتب ــفى، فيمك ــُه اىل املستش دخول

بإقامة ليلة واحدة.

الدعــم املتخصــص والخدمــات - مصطلــح يعنــي دعــم وخدمــات الصحة النفســية املمولــة وإعاقات النمــو ودعم اســتخدام املواد 
.(PIHPs) املخدرة التي تديرها خطط صحة املرىض الداخليني املدفوعة مسبًقا

دعــم النظــراء الشــباب - منظمــة مصممــة لدعــم الشــباب الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات عاطفيــة خطــرية مــن خــالل األنشــطة 
املشرتكة مع أخصايئ دعم النظراء الشباب.  تشمل أهداف برنامج دعم النظراء الشباب (YPS) متكني الشباب وتطوير املهارات 
ــباب. يتــم تقديــم  ــة الش ــن املشــاركني يف تقديــم رعاي ــة الحيــاة والعمــل بشــكل تعــاوين مــع اآلخري لتحســني األداء العــام ونوعي
خدمــات دعــم النظــراء الشــباب (YPS) مــن قبــل أخصــايئ دعــم النظــراء الشــباب املــدريب ، فرديـًـا أو يف مجموعــة، للشــباب الذيــن 
يقومــون بحــل الخالفــات، تعزيــز املهــارات لتحســني وظائفهــم العامــة، واالندمــاج مــع املجتمــع واملدرســة واألرسة و/أو االنتقــال 

إىل مرحلة البلوغ .

الرعايــة التمريضيــة املاهــرة - وهــي رعايــة متريضيــة ماهــرة وخدمــات إعــادة التأهيــل تقــدم بشــكل مســتمر ويومــي يف منشــأة 
متريــض ماهــرة. تشــمل األمثلــة عــىل رعايــة منشــأة التمريــض املاهــرة العــالج الطبيعــي أو الحقــن عــرب الوريــد (IV) التــي ميكــن أن 

تقدمها ممرضة أو طبيب مسجل.

الرعايــة الصحيــة املتكاملــة (IHC) - نهــج شــامل للرفاهيــة العامــة للشــخص.  الرعايــة الصحيــة املتكاملــة هــي عندمــا يأخــذ 
أخصائيــو الرعايــة الصحيــة يف نظــر االعتبــار جميــع الظــروف الصحيــة يف نفــس الوقــت وينســقون الفوائــد لتقديــم أفضــل خدمــة 

للصحة والعافية العامة للمشارك.

الرعايــة الصحيــة املنزليــة - هــي رعايــة داعمــة تقــدم يف املنــزل. ميكــن أن يتــم توفــري الرعاية مــن قبل متخصــيص الرعايــة الصحية 
املرخصــني الذيــن يقدمــون احتياجــات العــالج الطبــي أو مــن قبــل مقدمــي الرعايــة املحرتفــني الذيــن يقدمــون املســاعدة اليوميــة 

.(ADLs) لضامن تلبية أنشطة الحياة اليومية

الرعايــة العاجلــة - وهــي رعايــة ملــرض مفاجــئ أو إصابــة أو حالــة ليســت حالــة طارئــة ولكنهــا تحتــاج إىل رعايــة عــىل الفــور. ميكــن 
الحصول عىل الرعاية الالزمة بشكل عاجل من مقدمي الخدمة خارج الشبكة عندما ال يتوفر دمي الخدمة من الشبكة.

رعايــة العيــادات الخارجيــة يف املستشــفى - أي نــوع مــن الرعايــة يتــم إجــراؤه يف املستشــفى عندمــا ال يكــون مــن املتوقــع أن 
يكون هناك مبيت يف املستشفى. 

CMHSP- اختصــار لربنامــج خدمــات الصحــة النفســية املجتمعيــة. هنــاك 46 مــن برنامــج خدمــات الصحــة النفســية املجتمعيــة 
(CMHSP) يف ميشيغان يقدمون خدمات يف مناطقهم املحلية لألشخاص املصابني بأمراض نفسية وإعاقات يف النمو.

(CMH) قد يشار إليها أيًضا باسم الصحة النفسية املجتمعية

الشــبكة- هــي قامئــة باســامء األطبــاء ومقدمــي الرعايــة الصحيــة اآلخريــن واملستشــفيات التــي تعاقــدت معهــا خطــة معينــة 
لتقديم الرعاية الطبية و/أو خدمات الصحة السلوكية ألعضائها.

شــبكة ديرتويــت وايــن املتكاملــة للصحــة (DWIHN) - برنامــج خدمــات صحــة نفســية مجتمعية تــم إنشــاؤها وإدارتها وفًقــا لتوفري 
قانــون الصحــة النفســية للواليــة، بغــرض توفــري مجموعــة شــاملة مــن خدمــات الصحــة النفســية املناســبة لحالــة األشــخاص 
املقيمــني يف وايــن مقاطعــة أو أشــخاص يف مقاطعــة وايــن يحتاجــون إىل خدمــات طارئــة أو عاجلــة، بغــض النظــر عــن قدرتهــم 

عىل الدفع. 

الشــكوى - التعبــري عــن عــدم الرضــا عــن أي مســألة بخــالف تحديــد املنافــع الســلبي. ميكــن أن تشــمل الشــكاوى، عــىل ســبيل املثال 
ال الحــرص، جــودة الرعايــة أو الخدمــات املقدمــة، وجوانــب العالقــات الشــخصية مثــل الوقاحــة أو مقــدم الخدمــة أو املوظــف، أو 
ــا أم ال. تتضمــن الشــكوى حــق املســتفيد يف  عــدم احــرتام حقــوق املســتفيد بغــض النظــر عــام إذا كان اإلجــراء العالجــي مطلوبً
االعــرتاض عــىل متديــد الوقــت الــذي اقرتحتــه الخطــة الصحيــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني (PIHP) التخــاذ قــراًرا 

بالتخويل.

الصحــة الســلوكية - ال تشــمل فقــط طــرق تعزيــز الرفاهيــة مــن خــالل الوقايــة مــن األمــراض النفســية أو التدخــل فيهــا مثــل االكتئاب 
أو القلــق، ولكنهــا تهــدف أيًضــا إىل منــع أو التدخــل يف تعاطــي املخــدرات أو اإلدمــان األخــرى. ألغــراض هــذا الكتيــب، ســتتضمن 
ــي  ــات تعاط ــال ، واضطراب ــني واألطف ــن البالغ ــدى كل م ــة ل ــراض العقلي ــة ، واألم ــة / التنموي ــات الذهني ــلوكية اإلعاق ــة الس الصح

املخدرات

.(Medicaid) الرضورة الطبية - مصطلح يستخدم لوصف أحد املعايري التي يجب تلبيتها للمستفيد لتلقي خدمات امليديكيد
يعنــي أنــه مــن املتوقــع أن تســاعد الخدمــة املحــددة املســتفيد يف صحتــه النفســية أو إعاقــة النمــو أو تعاطــي املخــدرات أو أي 
حالــة طبيــة أخــرى. تقــوم بعــض الخدمــات بتقييــم االحتياجــات وتســاعد بعــض الخدمــات يف الحفــاظ عــىل األداء الوظيفــي أو 

تحسينه. شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة (DWIHN) غري قادر عىل الترصيح (الدفع مقابل) أو تقديم الخدمات التي مل يتم 
تحديدها عىل أنها رضورية من الناحية الطبية بالنسبة لك.

طبيــب الرعايــة األوليــة - الطبيــب الــذي يقــدم كالً مــن االتصــال األول للشــخص الــذي يعــاين مــن مشــكلة صحيــة غــري مشــخصة 
أو  العضــو الجســدي  أو نظــام  الطبيــة املتنوعــة، والتــي ال تقتــرص عــىل الســبب  الرعايــة املســتمرة للحــاالت  باإلضافــة إىل 

التشخيص.

عضــو محتمــل - شــخص ميكــن أن يختــار طواعيــة التســجيل يف برنامــج رعايــة ُمــدارة معــني ولكنــه ليــس منتســبًا بعــد. التخويــل 
املســبق- املوافقــة مطلوبــة قبــل تقديــم خدمــات أو رصف أدويــة معينــة. تتــم تغطيــة بعــض الخدمــات الطبيــة عــىل الشــبكة 

فقط إذا حصل الطبيب أو مزود الشبكة اآلخر عىل تخويل مسبق. يُطلق عليه أيًضا التخويل املسبق.

العميــل: يشــمل جميــع األشــخاص املؤهلــني لربنامــج امليديكيــد (Medicaid) املوجوديــن يف منطقــة الخدمــة املحــددة والذيــن 
يتلقــون أو يحتمــل أن يتلقــوا الخدمــات والدعــم املغطــاة. ميكــن اســتخدام املصطلحــات التاليــة ضمــن هــذا التعريــف: العمــالء، 

.(Medicaid) مستلمي الخدمات، املستفيدين، املستهلكني، األشخاص، أو املؤهلني لربنامج امليديكيد

قابــل للخصــم (أو اإلنفــاق) - مصطلــح يســتخدم عندما يتأهل األشــخاص للحصول عىل تغطية امليديكيــد (Medicaid) عىل الرغم 
مــن أن دخلهــم املحســوب أعــىل مــن مســتوى دخــل امليديكيــد املعتــاد. يف إطــار هــذه العمليــة، يتــم خصــم املصاريــف الطبيــة 
التــي يتحملهــا الشــخص خــالل شــهر مــن دخــل الشــخص خــالل ذلــك الشــهر. مبجــرد تخفيــض دخــل الشــخص إىل مســتوى محــدد 
 (Medicaid) لبقية الشهر. يتم إدارة طلبات امليديكيد (Medicaid) من الوالية، يصبح الشخص مؤهالً للحصول عىل منافع امليديكيد
والقــرارات القابلــة للخصــم مــن قبــل إدارة الصحــة والخدمــات اإلنســانية يف واليــة ميشــيغان - بشــكل مســتقل عــن نظــام خدمــة 

.(PIHP) الخطة الصحية املدفوعة مسبًقا للمرىض الداخليني

ــة  ــا، إىل حامي ــع، جزئيً ــذا الترشي ــدف ه ــام 1996 (HIPAA) - يه ــبة لع ــل واملحاس ــة النق ــي لقابلي ــني الصح ــاع التأم ــون إخض قان
خصوصيــة معلومــات املريــض والحفــاظ عــىل رسيتهــا.  يُقصــد مبصطلــح "املريــض" هــو أي شــخص يتلقــي الرعايــة الصحيــة 

العامة أو الخاصة، مبا يف ذلك خدمات الرعاية الصحية السلوكية.

قانــون الصحــة العامــة- قانــون لحاميــة وتعزيــز الصحــة العامــة؛ تقنــني وتنقيــح وتوحيــد وتصنيــف وإضافــة القوانــني املتعلقــة 
لتوفــري تصنيــف وإدارة وتنظيــم ومتويــل وصيانــة  الوقايــة والســيطرة عــىل األمــراض واإلعاقــات؛  لتوفــري  العامــة؛  بالصحــة 

الخدمات واألنشطة الصحية الشخصية والبيئية وغريها.

قانــون ميشــيغان للصحــة النفســية - قانــون الواليــة الــذي يحكــم خدمــات الصحــة الســلوكية العامــة املقدمــة للبالغــني واألطفــال 
املصابــني بأمــراض نفســية واضطــراب عاطفــي خطــري وإعاقــات يف النمــو مــن قبــل برامــج خدمــات الصحــة النفســية للمجتمــع 

املحيل ويف مرافق الوالية.

القسط - هو مبلغ يتم دفعه مقابل بوليصة التأمني، وهو مبلغ يضاف إىل السعر العادي أو الرسوم.

الكفــاءة الثقافيــة: قبــول واحــرتام لالختــالف، تقييــم ذايت مســتمر فيــام يتعلــق بالثقافــة، مراعــاة فعاليــة وحيويــة االختــالف 
واالهتــامم بــه، واملشــاركة يف التطويــر املســتمر للمعرفــة الثقافيــة، واملــوارد واملرونــة ضمــن منــاذج الخدمــة للعمــل نحــو تلبيــة 

أفضل احتياجات السكان من األقليات.

 (Medicaid) الكميــة، املــدة والنطــاق- املصطلحــات لوصــف مقــدار ومــدة وبــأي طــرق ســيتم توفــري خدمــات تامــني امليديكيــد
املدرجة يف خطة الخدمة الفردية للشخص

مــاي بــاث (MI P.A.T.H) (اإلجــراء الشــخيص تجــاه الصحــة) - برنامــج مصمــم ملســاعدة النــاس يف تبني أمناط حيــاة أكرث صحة من 
خــالل تحمــل املســؤولية عــن خياراتهــم الصحيــة. يتــم تنظيــم اجتامعــات جامعيــة ملناقشــة واكتســاب األدوات واملهــارات الالزمــة 

إلدارة املشاكل الصحية املختلفة والعيش حياة أكرث إنتاجية.

ماي تشايلد (MIChild)- هو برنامج رعاية صحية لألطفال الذين تقل أعامرهم عن 19 عاًما تديره ادارة الصحة والخدمات اإلنسانية 
(MDHHS). وهــو مخصــص لألطفــال ذوي الدخــل املنخفــض غــري املؤمــن عليهــم ألرس ميشــيغان العاملــة. لــدى مــاي تشــايلد 
(MIChild) حد دخل أعىل من امليديكيد (Medicaid) للذين تقل أعامرهم عن 19 عاًما (U-19). ال يوجد سوى اختبار مقدار الدخل.
هناك قســط شــهري قدره 10 دوالرات لكل عائلة لربنامج ماي تشــايلد (MIChild).  القســط الشــهري البالغ 10 دوالرات هو لجميع 
األطفــال يف عائلــة واحــدة. يجــب أن يكــون الطفــل مســجالً يف خطــة مــاي تشــايلد (MIChild) الصحيــة ولصحــة األســنان لتلقــي 
الخدمــات. يتلقــى املســتفيدون حزمــة شــاملة مــن منافــع الرعايــة الصحيــة مبــا يف ذلــك خدمــات الرؤيــة واألســنان والصحــة 

النفسية.  اتصل بـ [خدمات العمالء] للحصول عىل مزيد من املعلومات.

ــة  ــة يف الصح ــن أزم ــون م ــن يعان ــخاص الذي ــف لألش ــرب الهات ــخصيًا أو ع ــة ش ــاعدة الفوري ــن املس ــات - تضم ــص األزم ــز فح مراك
النفسية.

مــرض نفــيس خطــري (SMI) - بحســب التعريــف املعتمــد يف قانون ميشــيغان للصحة النفســية يعنــي اضطرابًا ســلوكيًا أو عاطفيًا 
نفســيًا ميكــن تشــخيصه يؤثــر عــىل شــخص بالــغ موجــود أو كان موجــوًدا خــالل العــام املــايض لفــرتة زمنيــة كافيــة لتلبيــة معايــري 
التشــخيص املحــددة يف أحــدث وآخــر دليــل تشــخييص وإحصــايئ لالضطرابــات النفســية والــذي أدى إىل ضعــف وظيفــي يتداخــل 

بشكل كبري مع واحد أو أكرث من أنشطة الحياة الرئيسية أو يعمل عىل الحد منها.

ــرَّف عــىل أنهــام كال االضطرابــني يف نفــس  ــدرة - يُع ــل أو املتزامــن واضطــراب تعاطــي املــواد املخ ــرض النفــيس املتكام امل
الوقــت. ترحــب شــبكة ديرتويــت وايــن الصحيــة املتكاملــة (DWIHN) باألشــخاص الذيــن يعانــون مــن كل مــن االضطرابــات وتقــدم 

عالجات قادرة عىل الحدوث املشرتك يف جميع أنحاء الشبكات ويف كل مستوى من مستويات الرعاية. 

املرونــة - القــدرة عــىل "االرتــداد اىل الخلــف" وهــي خاصيــة مهمــة لرعايــة األطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات عاطفيــة خطــرية 
وعائالتهم. يشري إىل قدرة الشخص عىل أن يصبح ناجًحا عىل الرغم من التحديات التي قد يواجهها طوال حياته

املستفيد - وهو الشخص املؤهل واملسجل يف برنامج امليديكيد (Medicaid) يف ميشيغان.

ــرة (DME) - أي معــدات توفــر فوائــد عالجيــة لشــخص محتــاج بســبب بعــض الحــاالت الطبيــة و/ أو  املعــدات الطبيــة املُعمِّ
رة (DME) من مادة والتي: األمراض. تتكون املعدات الطبية املُعمِّ

تستخدم يف املقام األول واملتعارف عليِه لخدمة أغراض طبية؛  •
ليست مفيدة لشخص يف حالة الغياب، اإلعاقة أو اإلصابة.  •

تكون بأمر أو وصف من قبل طبيب؛  •
قابلة إلعادة استخدامها؛  •

ميكن أن تتحمل االستخدام املتكرر، و  •
مناسبة لالستخدام يف املنزل  •

ــرة، وأجهزة  املعــدات واللــوازم الطبيــة املتخصصــة - تشــتمل املعــدات واللــوازم الطبية املتخصصــة عىل املعــدات الطبية املُعمِّ
التحكم والسالمة البيئية، األلعاب التكيفية، وأنشطة مساعدات الحياة اليومية (ADL)، ومستلزمات التحكم يف الحساسية املحددة 

يف خطة خدمات الطفل الفردية.

مقــدم الخدمــة غــري مشــارك - مــزود خدمــة أو منشــأة ال يتــم توظيفهــا أو امتالكهــا أو تشــغيلها مــن قبــل شــبكة ديرتويــت وايــن 
الصحية املتكاملة (DWIHN) وليس مبوجب عقد لتقديم خدمات مغطاة لألعضاء.

ــك  ــون ل ــن يقدم ــن الذي ــخاص اآلخري ــات واألش ــاء واملمرض ــتخدم لألطب ــام املس ــح الع ــو املصطل ــارك - ه ــة املش ــدم الخدم مق
ــادات واألماكــن األخــرى التــي تقــدم  ــة، العي الخدمــات والرعايــة. يشــمل املصطلــح أيًضــا املستشــفيات، وكاالت الصحــة املنزلي
ــم  ــة، والدع ــة الذهنية/التنموي ــدرات، اإلعاق ــي املخ ــراب تعاط ــية، اضط ــة النفس ــة؛ الصح ــدات طبي ــة؛ مع ــة الصحي ــات الرعاي خدم
ــدوق  ــع صن ــل م ــىل العم ــون ع ــة. يوافق ــة الصحي ــات الرعاي ــم خدم ــدون لتقدي ــون ومعتم ــم مرخص ــل. ه ــة األج ــات طويل والخدم
املــرىض وقبــول الدفــع وعــدم فــرض مبالــغ إضافيــة عــىل املســتفيدين. يُطلــق عــىل مقدمــي الخدمــات املشــاركني أيًضــا أســامء 

مقدمي الخدمات للشبكة.

مقــدم رعايــة - مصطلــح يســتخدم للمهنيــني الصحيــني الذيــن يقدمــون خدمــات الرعايــة الصحيــة. يف بعــض األحيــان، يشــري 
املصطلــح فقــط إىل األطبــاء. مــع ذلــك، يشــري املصطلــح يف كثــري مــن األحيــان أيًضــا إىل متخصــيص الرعايــة الصحيــة اآلخريــن 
ــة  ــات رعاي ــون خدم ــن يقدم ــم مم ــني وغريه ــني الفيزيائي ــدوي، املعالج ــالج الي ــني، الع ــني املامرس ــفيات، املمرض ــل املستش مث

صحية متخصصة.

ــة  ــة العام ــة الصحي ــات الرعاي ــة احتياج ــن مراقب ــؤوالً ع ــون مس ــب) يك ــادة طبي ــة (ع ــة صحي ــايئ رعاي ــة - أخص ــة األولي ــدم الرعاي مق
للشخص.

مكافحة وصمة العار- القضاء عىل وصمة العار االجتامعية أو التمييز املرتبط باملرض النفيس

املنتســب - عضو أو مســتلم للخدمات مســجل حاليًا يف برنامج تديره شــبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة (DWIHN) أو خطة 
صحــة املــرىض الداخليــني املدفوعــة مســبًقا (PIHP) أو برنامــج رعايــة ُمــدار معــني. عضــو، منتســب، مســتلم خدمــة، عميــل أو 

مريض تستخدم أحيانًا جميًعا لوصف الشخص املشارك يف الخطة.

منظمــة الرعايــة املتكاملــة (ICO) - خطتــك الصحيــة، املنظمــة املســؤولة عــن املنافــع الصحيــة الخاصــة بــك مبوجــب برنامــج 
.(MI Health Link) ماي هيلث لينك

MDHHS - هــو اختصــار إلدارة الصحــة والخدمــات اإلنســانية يف ميشــيغان (MDHHS) تــرشف إدارة الواليــة هــذه، الواقعــة يف 
النســينغ (Lansing)، عــىل الخدمــات املمولــة مــن القطــاع العــام املقدمــة يف املجتمعــات املحليــة ومرافــق الواليــة لألشــخاص 

املصابني بأمراض نفسية وإعاقات يف النمو واضطرابات تعاطي املخدرات.

 (PIHP) نظــام الشــكوى واالســتئناف - العمليــات التــي ينفذهــا مــرشوع الخطــة الصحيــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني
وتتبــع  باإلضافــة إىل عمليــات جمــع  والشــكاوى،  املنافــع  لتحديــد  بإجــراء ســلبي  الخاصــة  االســتئناف  مــع طلبــات  للتعامــل 

املعلومات املتعلقة بها.

وصمــة العــار- شــكل مــن أشــكال التمييــز. إنهــا وأحــدة مــن األســباب الرئيســية التــي تجعــل األشــخاص املصابــني مبــرض نفــيس ال 
يبحثوون عن عالج لحالتهم.

 الوصول اىل شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة )DWIHN( عىل مدار 24 ساعة / معلومات عن األزمات وخط املساعدة لإلحالة
  رقم الهاتف املجاين: TTY( • 800.241.4949( الهاتف النيص:   800.870.2599
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اإلتقــان املحــدود للغــة اإلنجليزيــة (LEP) - يعنــي أن املســتفيدين املحتملــني واملســتفيدين الذيــن ال يتحدثــون اللغــة اإلنجليزيــة 
كلغتهــم األساســية ولديهــم قــدرة محــدودة عــىل القــراءة والكتابــة والتحــدث أو فهــم اللغــة اإلنجليزيــة قــد يكونــون مــن ذوي اإلتقــان 
املحــدود يف اللغــة اإلنجليزيــة (LEP). ميكــن أن يكــون املســتفيد مؤهــالً لتلقــي املســاعدة اللغويــة لنــوع معــني مــن الخدمــة أو 

املنافع أو املواجهة.

األخصــايئ- وهــو أخصــايئ رعايــة صحيــة تقتــرص مامرســته عــىل مجــال معــني، مثــل فــرع مــن فــروع الطــب أو الجراحــة أو التمريض؛ 
عــىل وجــه الخصــوص، بحكــم التدريــب املتقــدم معتمــد مــن قبــل مجلــس متخصــص عــىل أنــه مؤهــل للحــد مــن مامرســته 

كطبيب او طبيبة أخصائية.

األدويــة املوصوفــة - هــي عقاقــري دوائيــة تتطلــب  وصفــة طبيــة بحســب القانــون لــيك يتــم رصفهــا. يف املقابل، ميكــن الحصول 
عىل األدوية التي ال تستلزم وصفة طبية بدون وصفة طبية عن طريق الرشاء مبارشة من الصيدلية. 

اإلستئناف- مراجعة تتم عن طريق شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة (DWIHN) لتقرير املنافع السلبية.

لــة) لتحديــد املنافــع الســلبي، التــي يطلبهــا املنتســب أو مقــدم خدمــة املنتســب،  ــل - املراجعــة الرسيعــة (ُمعجَّ االســتئناف املُعجَّ
ــه  ــاة املنتســب للخطــر أو صحت ــٍل قيــايس ميكــن أن يعــرض حي ــكايف إليجــاد ح عندمــا يقــرر الطــرف املناســب أن أخــذ الوقــت ال
البدنيــة أو النفســية أو قدرتــه عــىل تحقيــق ذلــك أو الحفــاظ عــىل أو اســتعادة الوظيفــة القصــوى. إذا طلــب املنتســب املراجعــة 
ــه مــا يــربره. إذا  ــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني (PIHP) فيــام إذا كان الطلــب ل ــة، يحــدد مــرشوع الخطــة الصحي العاجل
قــام مقــدم الخدمــة الخــاص باملنتســب بتقديــم الطلــب أو دعــم طلــب املنتســب، فيجــب عــىل الخطــة الصحيــة املدفوعــة 

مسبًقا للمرىض الداخليني (PIHP) املوافقة عىل الطلب.

دة (أو وحــدات اإلقامــة ملــدة 23 ســاعة) - تُســتخدم لتحقيــق االســتقرار يف حالــة طــوارئ الصحــة النفســية  أِرسَّة املراقبــة املَُمــدَّ
عندمــا يحتــاج الشــخص إىل البقــاء يف املستشــفى لفــرتة قصــرية فقــط. يســمح بتمديــد فــرتة مراقبــة الرسيــر للعاملــني يف 
املستشــفى مبراقبــة حالــة الشــخص وعالجهــا ملــدة تصــل إىل يــوم واحــد قبــل خروجــه إىل خدمــة العيــادات الخارجيــة املجتمعيــة 

األخرى أو إدخاله إىل املستشفى.

األشــخاص الذيــن لديهــم إتقــان محــدود للغــة اإلنجليزيــة (LEP) - األشــخاص الذين ال يســتطيعون التحــدث أو الكتابــة أو القراءة أو 
فهم اللغة اإلنجليزية مبستوى يسمح لهم بالتفاعل بشكل فعال مع مقدمي الرعاية الصحية ووكاالت الخدمة االجتامعية.

منظمــة الرعايــة املتكاملــة (ICO) - خطتــك الصحيــة، املنظمــة املســؤولة عــن املنافــع الصحيــة الخاصــة بــك مبوجــب برنامــج 
.(MI Health Link) ماي هيلث لينك

ــد  ــات امليديكي ــل خدم ــد تخوي ــض أو تقيي ــرار رف ــب بق ــم املنتس ــوب يُعل ــان مكت ــلبي - بي ــع الس ــد املناف ــب بتحدي ــعار مناس إش
(Medicaid) املطلوبة، والذي يجب تقديم اإلشعار إىل منتسب برنامج امليديكيد (Medicaid) يف نفس التاريخ الذي يرسي فيه 

تحديد املنافع السلبي

إشــعار مســبق بتحديــد املنافــع الســلبي- إشــعار كتــايب يُعلــم املســتفيد بقرار لتقليــل أو تعليــق أو إنهاء خدمــات برنامــج امليديكيد 
(Medicaid) املقدمة حاليًا، والذي يجب تقديم/إرســال اإلشــعار بالربيد إىل منتســب برنامج امليديكيد (Medicaid) قبل 10 أيام 

تقوميية عىل األقل من التاريخ املقرتح الذي يصبح فيِه تحديد املنفعة ساري املفعول.

اضطــراب اســتخدام املــواد املخــدرة (أو تعاطــي املخــدرات) - املُعــرَّف بحســب قانــون الصحــة العامــة يف واليــة ميشــيغان، عــىل 
أنــه يعنــي تنــاول الكحــول أو غــريه مــن العقاقــري بجرعــات تعــرض الرفــاه االجتامعــي واالقتصــادي والنفــيس والبــدين للشــخص لخطــر 
محتمــل أو إىل الحــد الــذي يفقــد الشــخص قــوة ضبــط النفــس نتيجــة تعاطــي الكحــول أو املخــدرات، أو عندمــا يكــون عــادة تحــت 

تأثري الكحول أو املخدرات ، أو يعرض الصحة العامة، أو األخالق، أو السالمة، أو الرفاهية للخطر، أو مزيج من ذلك.

اضطــراب طيــف التوحــد (ASD) - اضطــراب منــو عصبــي خطــري يضعــف قــدرة الشــخص عــىل التواصــل والتفاعــل مــع اآلخريــن. 
يشمل أيًضا السلوكيات واالهتاممات واألنشطة املتكررة.

االضطــراب العاطفــي الخطــري (SED) - بحســب التعريــف املعتمــد يف قانــون ميشــيغان للصحــة النفســية، فهــو يعنــي اضطرابـًـا 
ــا ميكــن تشــخيصه والــذي يؤثــر عــىل الطفــل خــالل العــام املــايض لفــرتة زمنيــة كافيــة لتلبيــة معايــري  نفســيًا أو ســلوكيًا أو عاطفيً
التشــخيص. تنطبــق املعايــري، كــام هــو محــدد يف أحــدث دليــل تشــخييص وإحصــايئ لالضطرابــات النفســية، عــىل حالــة أدت إىل 

ضعف وظيفي يتداخل بشكل كبري مع أو يحد من دور الطفل أو أدائه يف األرسة أو املدرسة أو األنشطة املجتمعية.

اإلعاقــة الذهنية/التنمويــة (I/DD) - بحســب التعريــف املعتمــد مــن قبــل قانــون ميشــيغان للصحــة النفســية تعنــي أيـًـا مــام يــيل: 
(a) تنطبــق عــىل شــخص أكــرب مــن خمــس ســنوات، وهــي حالــة مزمنــة وخيمــة تُعــزى إىل ضعــف نفــيس أو جســدي أو كليهــام، 
ويتجــىل قبــل ســن 22 عاًمــا؛ مــن املرجــح أن يســتمر إىل أجــل غــري مســمى؛ ويــؤدي إىل قيــود وظيفيــة كبــرية يف ثالثــة مجــاالت أو 
أكــرث مــن أنشــطة الحيــاة الرئيســية التاليــة:  الرعايــة الذاتيــة، اللغــة املســتقبلة واللغــة التعبرييــة، التعلــم ، التنقــل، التوجيــه الــذايت، 
ــة  ــدم رعاي ــي تق ــرى الت ــات األخ ــالج، الخدم ــة، الع ــة العام ــادي؛ أو الرعاي ــذايت االقتص ــاء ال ــتقل، االكتف ــش املس ــىل العي ــدرة ع والق
تــم  إذا   (b) ممتــدة.  أو  الحيــاة  مــدى  تســتمر  أخــرى  خدمــات  أو  عــالج  أو  عامــة  أو  التخصصــات  متعــددة  أو  خاصــة 
تطبيقــه عــىل قــارص منــذ الــوالدة حتــى ســن الخامســة، تأخــر منــو كبــري أو حالــة خلقيــة أو مكتســبة محــددة مــع احتــامل كبــري أن تــؤدي 

.(DD) إىل إعاقة يف النمو

اإلعفــاء النموذجــي لفلينــت 1115 - يوســع اإلعفــاء النموذجــي ليشــمل األطفــال حتــى ســن 21 عاًما والنســاء الحوامــل ذوات الدخل 
الــذي يصــل إىل 400 يف املائــة مــن مســتوى الفقر الفيدرايل (FPL) الذين كانوا يســتلمون خدمات مــن قبل نظام مياه فلينت من 
أبريــل 2014 مــن خــالل التاريــخ املحــدد مــن الواليــة.  متــت املوافقــة عىل هذا النمــوذج وفًقا للــامدة 1115 (a) مــن قانون الضامن 
االجتامعي، ويرسي اعتباًرا من 3 آذار/مارس 2016 تاريخ املوافقة املوقعة حتى 28 شباط/فرباير 2021. سيكون األطفال والنساء 
الحوامــل املؤهلــني لربنامــج امليديكيــد (Medicaid) الذيــن  كانــوا يســتلمون خدمــات مــن قبــل نظــام ميــاه فلينــت خــالل الفــرتة 
املحــددة مؤهلــني للحصــول عــىل جميــع الخدمــات التــي تغطيهــا خطــة الواليــة. ســيتمكن جميــع هــؤالء األشــخاص مــن الحصــول 
عــىل خدمــات إدارة ملفــات الحــاالت املســتهدفة مبوجــب رســوم مقابــل عقــد الخدمــة بــني إدارة الصحــة والخدمــات اإلنســانية يف 
ميشيغان (MDHHS) وجينييس لألنظمة الصحية (GHS). يجب أن توفر رسوم عقد الخدمة خدمات إدارة ملف الحالة املستهدفة 
وفًقا للمتطلبات املوضحة يف الرشوط واألحكام الخاصة للعرض التوضيحي لقسم فلينت 1115، خطة امليديكيد (Medicaid) يف 

والية ميشيغان وسياسة امليديكيد.

آكســيس - نقطــة الدخــول إىل خطــة الرعايــة الصحيــة للمــرىض الداخليــني املدفوعــة مســبًقا (PIHP)، والتــي تســمى أحيانـًـا "مركــز 
آكسيس" (access center) حيث يتصل املستفيدون من برنامج امليديكيد (Medicaid) لطلب خدمات الصحة السلوكية.

PIHP - هــو اختصــار للخطــة الصحيــة للمــرىض الداخليــني مســبقة الدفــع. شــبكة ديرتويــت وايــن املتكاملــة للصحــة هــي منظمــة 
ــر ميديكيــد للصحــة النفســية واإلعاقــات التنمويــة وخدمــات تعاطــي املخــدرات يف منطقتهــم الجغرافيــة مبوجــب عقــد مــع  تدي
الواليــة. هنــاك عــرشة (10) مــن الخطــط الصحيــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني (PIHP) يف ميشــيغان ويتــم تنظيــم كل 

منها ككيان إقليمي أوبرنامج خدمات الصحة النفسية املجتمعية (CMHSP) وفًقا لقانون الصحة النفسية.

التأمــني الصحــي - التغطيــة التــي تنــص عــىل دفــع االســتحقاقات نتيجــة املــرض أو اإلصابــة. يشــمل التأمــني ضــد الخســائر الناجمــة 
عن الحوادث، النفقات الطبية، العجز، أو الوفاة العرضية وبرت األطراف

تحديد املنافع السلبي - قرار يؤثر سلبًا عىل مطالبة املستفيد من برنامج امليديكيد (Medicaid) بالخدمات بسبب:
رفــض الخدمــة املطلوبــة أو التخويــل املحــدود لهــا، مبــا يف ذلــك التحديــدات عــىل أســاس نــوع مســتوى الخدمــة، متطلبــات   •

الرضورة الطبية، املالءمة، تحديد إطار الخدمة، أو فعالية املنافع املغطاة
تخفيض، تعليق أو إنهاء الخدمة املرصح بها مسبًقا  •

الرفص، كليًا أو جزئيًا، من الدفع مقابل خدمة ما  •
عــدم اتخــاذ قــرار تخويــل قيــايس وتقديــم إشــعار بشــأن القــرار يف غضــون 14 يوًمــا تقوميًيــا مــن تاريــخ اســتالم طلــب قيــايس   •

للخدمة
عدم اتخاذ قرار تخويل ُمعجَّل يف غضون 72 ساعة من تاريخ استالم طلب تخويل خدمة ُمعجَّل  •

ــا مــن تاريــخ البــدء املتفــق عليــه أثنــاء التخطيــط املتمركــز عــىل  اإلخفــاق يف تقديــم الخدمــات يف غضــون 14 يوًمــا تقوميًي  •
(PIHP) الشخص ووفًقا ملا تسمح به الخطة الصحية املدفوعة مسبًقا للمرىض الداخليني

إخفــاق الخطــة الصحيــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني (PIHP) يف التــرصف خــالل 30 يوًمــا تقوميًيا مــن تاريخ طلب   •
االستئناف اإلعتيادي

إخفــاق الخطــة الصحيــة املحــددة املدفوعة مســبًقا للمــرىض الداخليني (PIHP) يف الترصف خالل 72 ســاعة من تاريخ تقديم   •
طلب استئناف ُمعجَّل

ــم/  ــم التــرصف املناســب واإلخطــار بتظلُّ ــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني (PIHP) يف تقدي إخفــاق الخطــة الصحي  •
شكوى محلية خالل 90 يوًما تقوميًيا من تاريخ تقديم الطلب

التخويل بالخدمات - معالجة طلبات تقديم الخدمات األولية واملستمرة.

التعــايف مــن املــرض - وهــي رحلــة التعــايف والتغيــري التــي تتيــح للشــخص أن يعيــش حيــاة ذات مغــزى يف مجتمــع من اختيــاره بينام 
يعمل عىل تحقيق إمكاناته الكاملة.

تغطية األدوية املقررة بوصفة طبية - هي خطة تأمني قامئة بذاتها، تغطي األدوية املوصوفة من قبل طبيب فقط

ــية  ــة النفس ــات الصح ــج خدم ــع برنام ــتفيدين م ــات املس ــة لخالف ــتوى الوالي ــىل مس ــة ع ــة - مراجع ــة للوالي ــتامع عادل ــة اس جلس
املجتمعية (CMHSP)، أو رفض الخطة الصحية املدفوعة مسبًقا للمرىض الداخليني (PIHP) أو تخفيض أو تعليق أو إنهاء خدمات 
امليديكيــد (Medicaid). يقــوم قضــاة القانــون اإلداري للواليــة املســتقلون عــن إدارة الصحــة والخدمــات اإلنســانية يف واليــة 

ميشيغان بإجراء املراجعات للخطة.

حقــوق مســتلمي الخدمــات - تلــك الحقــوق املكفولــة لألشــخاص الذيــن يتلقــون خدمــات الصحــة النفســية مبوجــب قانــون 
ميشيغان للصحة النفسية وقانون الصحة العامة.

خدمــات رعايــة املســنني (املحترضيــن)- هــي رعايــة مصممــة لتقديــم رعايــة داعمــة لألشــخاص يف املرحلــة األخــرية مــن مــرض 
ُعضــال والرتكيــز عــىل الراحــة ونوعيــة الحيــاة، بــدالً مــن العــالج. الهــدف هــو متكــني األشــخاص مــن الشــعور بالراحــة وعــدم الشــعور 

باألمل، بحيث يعيشون كل يوم عىل أكمل وجه ممكن.

خدمــات الطبيــب - تشــري إىل الخدمــات التــي يقدمهــا شــخص مرخــص لــه مبوجــب قانــون الواليــة ملامرســة الطــب أو طــب تقويــم 
العظام.

خدمــات الطوارئ/الرعايــة - الخدمــات املغطــاة التــي يقدمهــا مقــدم خدمــة مــدرب عىل تقديــم خدمــات الطــوارئ واملطلوبة لعالج 
حالة طبية/سلوكية طارئة. 

الخدمات املستبعدة- خدمات الرعاية الصحية التي ال يدفع تأمينك الصحي أو خطتك تكاليفها أو يغطيها.

خدمــات وأجهــزة التأهيــل - خدمــات وأجهــزة الرعايــة الصحيــة التــي تســاعد الشــخص يف الحفــاظ عــىل املهــارات واألداء الوظيفــي 
للحياة اليومية أو تعلمها أو تحسينها.

خدمــات وأجهــزة إعــادة التأهيــل - خدمــات الرعايــة الصحيــة التــي تســاعد الشــخص يف الحفــاظ عــىل املهــارات واألداء الوظيفــي 
للحيــاة اليوميــة أو اســتعادتها أو تحســينها، والتــي فقــدت أو تعرضــت لإلعاقــة بســبب مــرض الشــخص أو إصابتــه أو إعاقتــه. ميكــن 
أن تشــمل هــذه الخدمــات العــالج الطبيعــي واملهنــي وعلــم أمــراض النطــق واللغــة وخدمــات إعــادة التأهيــل النفــيس يف مجموعــة 

متنوعة من إعدادات مرىض العيادات الداخلية و/أو العيادات الخارجية.

خدمــة العمــالء - تعــزز العالقــة بــني املجتمــع والهيئــة وكذلــك بــني الشــخص والهيئــة مــن خــالل تقديــم املســاعدة يف الشــكوى 
ــول إىل مختلــف  ــم املخطــط لهــا. تشــمل هــذه الفــرص والخدمــات الوص ــه ينســق فــرص التعل واملعلومــات والتدريــب. كــام أن

عمليات الحقوق، برامج املنارصة، املنتديات التعليمية، املساعدة يف الشكاوى واالستئنافات.

خطــة الخدمــة الفرديــة (IPOS) - خطــة عــالج شــخصية تلبــي احتياجــات الشــخص الــذي يتــم تقدميــه لــه وأفــراد أرستــه. تــم تطويــر 
خطــة العــالج هــذه مــن خــالل عمليــة التخطيــط املتمركــز عــىل الشــخص. عمليــة التخطيــط املتمركــز عــىل الشــخص هــي عمليــة 
تخطيــط ودعــم الشــخص الــذي يتلقــى الخدمــات التــي تعتمــد عــىل قــدرة الشــخص عــىل املشــاركة يف األنشــطة التــي تعــزز 
املجتمــع والتــي تحــرتم تفضيــالت الشــخص وخياراتــه وقدراتــه. تتضمــن عمليــة التخطيــط املتمركــز عــىل الشــخص أفــراد األرسة 

واألصدقاء واملهنيني حسب رغبة الشخص أو طلبه.

خطــة ميشــيغان الصحيــة - مــرشوع  1115 النموذجــي يقــدم منافع الرعاية الصحية لألشــخاص الذين تــرتاوح أعامرهم بني 19 و 64 
عاًمــا؛ لديــك دخــل عنــد ٪133 أو أقــل مــن مســتوى الفقــر الفيــدرايل وفًقــا ملنهجيــة الدخــل اإلجــاميل املعــدل؛ غــري مؤهــل أو غــري 
مســجل يف برنامــج امليديكــري (Medicare) أو امليديكيــد (Medicaid)؛ مل تكــن حامــًال وقــت تقديم الطلب؛ وهم من ســكان والية 
ميشــيغان. ميكــن أن يكــون األشــخاص الذيــن يســتوفون متطلبــات األهليــة لخطــة ميشــيغان الصحيــة مؤهلــني أيًضــا للحصــول 
عــىل خدمــات الصحــة الســلوكية. يحتــوي دليــل مقــدم خدمــة برنامــج امليديكيــد يف ميشــيغان عــىل تعريفــات كاملــة للخدمــات 
املتوفــرة باإلضافــة إىل معايــري األهليــة ومؤهــالت مقــدم الخدمــة.  ميكــن الوصــول إىل دليــل مقــدم خدمــة برنامــج امليديكيــد 

(MPM) عىل املوقع اإللكرتوين:
http://www.michigan.gov/mdhhs/0،4612،7-132-2945_42542-42543_42546_42553-87572--،00.html

ميكن ملوظفي خدمة العمالء مساعدتك يف الوصول إىل  دليل مقدم خدمة برنامج امليديكيد (MPM) و/أو معلومات منه.

الدخــول اىل املستشــفى- مصطلــح يتــم قبولــه رســميًا يف املستشــفى للحصــول عــىل خدمــات ســلوكية ماهــرة. إذا مل يتــم قبول 
ــق  ــر يتعل ــو كان األم ــى ل ــيل حت ــض داخ ــن مري ــدالً م ــة) ب ــادة الخاجي ــا (العي ــا خارجيً ــاره مريًض ــن اعتب ــفى، فيمك ــُه اىل املستش دخول

بإقامة ليلة واحدة.

الدعــم املتخصــص والخدمــات - مصطلــح يعنــي دعــم وخدمــات الصحة النفســية املمولــة وإعاقات النمــو ودعم اســتخدام املواد 
.(PIHPs) املخدرة التي تديرها خطط صحة املرىض الداخليني املدفوعة مسبًقا

دعــم النظــراء الشــباب - منظمــة مصممــة لدعــم الشــباب الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات عاطفيــة خطــرية مــن خــالل األنشــطة 
املشرتكة مع أخصايئ دعم النظراء الشباب.  تشمل أهداف برنامج دعم النظراء الشباب (YPS) متكني الشباب وتطوير املهارات 
ــباب. يتــم تقديــم  ــة الش ــن املشــاركني يف تقديــم رعاي ــة الحيــاة والعمــل بشــكل تعــاوين مــع اآلخري لتحســني األداء العــام ونوعي
خدمــات دعــم النظــراء الشــباب (YPS) مــن قبــل أخصــايئ دعــم النظــراء الشــباب املــدريب ، فرديـًـا أو يف مجموعــة، للشــباب الذيــن 
يقومــون بحــل الخالفــات، تعزيــز املهــارات لتحســني وظائفهــم العامــة، واالندمــاج مــع املجتمــع واملدرســة واألرسة و/أو االنتقــال 

إىل مرحلة البلوغ .

الرعايــة التمريضيــة املاهــرة - وهــي رعايــة متريضيــة ماهــرة وخدمــات إعــادة التأهيــل تقــدم بشــكل مســتمر ويومــي يف منشــأة 
متريــض ماهــرة. تشــمل األمثلــة عــىل رعايــة منشــأة التمريــض املاهــرة العــالج الطبيعــي أو الحقــن عــرب الوريــد (IV) التــي ميكــن أن 

تقدمها ممرضة أو طبيب مسجل.

الرعايــة الصحيــة املتكاملــة (IHC) - نهــج شــامل للرفاهيــة العامــة للشــخص.  الرعايــة الصحيــة املتكاملــة هــي عندمــا يأخــذ 
أخصائيــو الرعايــة الصحيــة يف نظــر االعتبــار جميــع الظــروف الصحيــة يف نفــس الوقــت وينســقون الفوائــد لتقديــم أفضــل خدمــة 

للصحة والعافية العامة للمشارك.

الرعايــة الصحيــة املنزليــة - هــي رعايــة داعمــة تقــدم يف املنــزل. ميكــن أن يتــم توفــري الرعاية مــن قبل متخصــيص الرعايــة الصحية 
املرخصــني الذيــن يقدمــون احتياجــات العــالج الطبــي أو مــن قبــل مقدمــي الرعايــة املحرتفــني الذيــن يقدمــون املســاعدة اليوميــة 

.(ADLs) لضامن تلبية أنشطة الحياة اليومية

الرعايــة العاجلــة - وهــي رعايــة ملــرض مفاجــئ أو إصابــة أو حالــة ليســت حالــة طارئــة ولكنهــا تحتــاج إىل رعايــة عــىل الفــور. ميكــن 
الحصول عىل الرعاية الالزمة بشكل عاجل من مقدمي الخدمة خارج الشبكة عندما ال يتوفر دمي الخدمة من الشبكة.

رعايــة العيــادات الخارجيــة يف املستشــفى - أي نــوع مــن الرعايــة يتــم إجــراؤه يف املستشــفى عندمــا ال يكــون مــن املتوقــع أن 
يكون هناك مبيت يف املستشفى. 

CMHSP- اختصــار لربنامــج خدمــات الصحــة النفســية املجتمعيــة. هنــاك 46 مــن برنامــج خدمــات الصحــة النفســية املجتمعيــة 
(CMHSP) يف ميشيغان يقدمون خدمات يف مناطقهم املحلية لألشخاص املصابني بأمراض نفسية وإعاقات يف النمو.

(CMH) قد يشار إليها أيًضا باسم الصحة النفسية املجتمعية

الشــبكة- هــي قامئــة باســامء األطبــاء ومقدمــي الرعايــة الصحيــة اآلخريــن واملستشــفيات التــي تعاقــدت معهــا خطــة معينــة 
لتقديم الرعاية الطبية و/أو خدمات الصحة السلوكية ألعضائها.

شــبكة ديرتويــت وايــن املتكاملــة للصحــة (DWIHN) - برنامــج خدمــات صحــة نفســية مجتمعية تــم إنشــاؤها وإدارتها وفًقــا لتوفري 
قانــون الصحــة النفســية للواليــة، بغــرض توفــري مجموعــة شــاملة مــن خدمــات الصحــة النفســية املناســبة لحالــة األشــخاص 
املقيمــني يف وايــن مقاطعــة أو أشــخاص يف مقاطعــة وايــن يحتاجــون إىل خدمــات طارئــة أو عاجلــة، بغــض النظــر عــن قدرتهــم 

عىل الدفع. 

الشــكوى - التعبــري عــن عــدم الرضــا عــن أي مســألة بخــالف تحديــد املنافــع الســلبي. ميكــن أن تشــمل الشــكاوى، عــىل ســبيل املثال 
ال الحــرص، جــودة الرعايــة أو الخدمــات املقدمــة، وجوانــب العالقــات الشــخصية مثــل الوقاحــة أو مقــدم الخدمــة أو املوظــف، أو 
ــا أم ال. تتضمــن الشــكوى حــق املســتفيد يف  عــدم احــرتام حقــوق املســتفيد بغــض النظــر عــام إذا كان اإلجــراء العالجــي مطلوبً
االعــرتاض عــىل متديــد الوقــت الــذي اقرتحتــه الخطــة الصحيــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني (PIHP) التخــاذ قــراًرا 

بالتخويل.

الصحــة الســلوكية - ال تشــمل فقــط طــرق تعزيــز الرفاهيــة مــن خــالل الوقايــة مــن األمــراض النفســية أو التدخــل فيهــا مثــل االكتئاب 
أو القلــق، ولكنهــا تهــدف أيًضــا إىل منــع أو التدخــل يف تعاطــي املخــدرات أو اإلدمــان األخــرى. ألغــراض هــذا الكتيــب، ســتتضمن 
ــي  ــات تعاط ــال ، واضطراب ــني واألطف ــن البالغ ــدى كل م ــة ل ــراض العقلي ــة ، واألم ــة / التنموي ــات الذهني ــلوكية اإلعاق ــة الس الصح

املخدرات

.(Medicaid) الرضورة الطبية - مصطلح يستخدم لوصف أحد املعايري التي يجب تلبيتها للمستفيد لتلقي خدمات امليديكيد
يعنــي أنــه مــن املتوقــع أن تســاعد الخدمــة املحــددة املســتفيد يف صحتــه النفســية أو إعاقــة النمــو أو تعاطــي املخــدرات أو أي 
حالــة طبيــة أخــرى. تقــوم بعــض الخدمــات بتقييــم االحتياجــات وتســاعد بعــض الخدمــات يف الحفــاظ عــىل األداء الوظيفــي أو 

تحسينه. شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة (DWIHN) غري قادر عىل الترصيح (الدفع مقابل) أو تقديم الخدمات التي مل يتم 
تحديدها عىل أنها رضورية من الناحية الطبية بالنسبة لك.

طبيــب الرعايــة األوليــة - الطبيــب الــذي يقــدم كالً مــن االتصــال األول للشــخص الــذي يعــاين مــن مشــكلة صحيــة غــري مشــخصة 
أو  العضــو الجســدي  أو نظــام  الطبيــة املتنوعــة، والتــي ال تقتــرص عــىل الســبب  الرعايــة املســتمرة للحــاالت  باإلضافــة إىل 

التشخيص.

عضــو محتمــل - شــخص ميكــن أن يختــار طواعيــة التســجيل يف برنامــج رعايــة ُمــدارة معــني ولكنــه ليــس منتســبًا بعــد. التخويــل 
املســبق- املوافقــة مطلوبــة قبــل تقديــم خدمــات أو رصف أدويــة معينــة. تتــم تغطيــة بعــض الخدمــات الطبيــة عــىل الشــبكة 

فقط إذا حصل الطبيب أو مزود الشبكة اآلخر عىل تخويل مسبق. يُطلق عليه أيًضا التخويل املسبق.

العميــل: يشــمل جميــع األشــخاص املؤهلــني لربنامــج امليديكيــد (Medicaid) املوجوديــن يف منطقــة الخدمــة املحــددة والذيــن 
يتلقــون أو يحتمــل أن يتلقــوا الخدمــات والدعــم املغطــاة. ميكــن اســتخدام املصطلحــات التاليــة ضمــن هــذا التعريــف: العمــالء، 

.(Medicaid) مستلمي الخدمات، املستفيدين، املستهلكني، األشخاص، أو املؤهلني لربنامج امليديكيد

قابــل للخصــم (أو اإلنفــاق) - مصطلــح يســتخدم عندما يتأهل األشــخاص للحصول عىل تغطية امليديكيــد (Medicaid) عىل الرغم 
مــن أن دخلهــم املحســوب أعــىل مــن مســتوى دخــل امليديكيــد املعتــاد. يف إطــار هــذه العمليــة، يتــم خصــم املصاريــف الطبيــة 
التــي يتحملهــا الشــخص خــالل شــهر مــن دخــل الشــخص خــالل ذلــك الشــهر. مبجــرد تخفيــض دخــل الشــخص إىل مســتوى محــدد 
 (Medicaid) لبقية الشهر. يتم إدارة طلبات امليديكيد (Medicaid) من الوالية، يصبح الشخص مؤهالً للحصول عىل منافع امليديكيد
والقــرارات القابلــة للخصــم مــن قبــل إدارة الصحــة والخدمــات اإلنســانية يف واليــة ميشــيغان - بشــكل مســتقل عــن نظــام خدمــة 

.(PIHP) الخطة الصحية املدفوعة مسبًقا للمرىض الداخليني

ــة  ــا، إىل حامي ــع، جزئيً ــذا الترشي ــدف ه ــام 1996 (HIPAA) - يه ــبة لع ــل واملحاس ــة النق ــي لقابلي ــني الصح ــاع التأم ــون إخض قان
خصوصيــة معلومــات املريــض والحفــاظ عــىل رسيتهــا.  يُقصــد مبصطلــح "املريــض" هــو أي شــخص يتلقــي الرعايــة الصحيــة 

العامة أو الخاصة، مبا يف ذلك خدمات الرعاية الصحية السلوكية.

قانــون الصحــة العامــة- قانــون لحاميــة وتعزيــز الصحــة العامــة؛ تقنــني وتنقيــح وتوحيــد وتصنيــف وإضافــة القوانــني املتعلقــة 
لتوفــري تصنيــف وإدارة وتنظيــم ومتويــل وصيانــة  الوقايــة والســيطرة عــىل األمــراض واإلعاقــات؛  لتوفــري  العامــة؛  بالصحــة 

الخدمات واألنشطة الصحية الشخصية والبيئية وغريها.

قانــون ميشــيغان للصحــة النفســية - قانــون الواليــة الــذي يحكــم خدمــات الصحــة الســلوكية العامــة املقدمــة للبالغــني واألطفــال 
املصابــني بأمــراض نفســية واضطــراب عاطفــي خطــري وإعاقــات يف النمــو مــن قبــل برامــج خدمــات الصحــة النفســية للمجتمــع 

املحيل ويف مرافق الوالية.

القسط - هو مبلغ يتم دفعه مقابل بوليصة التأمني، وهو مبلغ يضاف إىل السعر العادي أو الرسوم.

الكفــاءة الثقافيــة: قبــول واحــرتام لالختــالف، تقييــم ذايت مســتمر فيــام يتعلــق بالثقافــة، مراعــاة فعاليــة وحيويــة االختــالف 
واالهتــامم بــه، واملشــاركة يف التطويــر املســتمر للمعرفــة الثقافيــة، واملــوارد واملرونــة ضمــن منــاذج الخدمــة للعمــل نحــو تلبيــة 

أفضل احتياجات السكان من األقليات.

 (Medicaid) الكميــة، املــدة والنطــاق- املصطلحــات لوصــف مقــدار ومــدة وبــأي طــرق ســيتم توفــري خدمــات تامــني امليديكيــد
املدرجة يف خطة الخدمة الفردية للشخص

مــاي بــاث (MI P.A.T.H) (اإلجــراء الشــخيص تجــاه الصحــة) - برنامــج مصمــم ملســاعدة النــاس يف تبني أمناط حيــاة أكرث صحة من 
خــالل تحمــل املســؤولية عــن خياراتهــم الصحيــة. يتــم تنظيــم اجتامعــات جامعيــة ملناقشــة واكتســاب األدوات واملهــارات الالزمــة 

إلدارة املشاكل الصحية املختلفة والعيش حياة أكرث إنتاجية.

ماي تشايلد (MIChild)- هو برنامج رعاية صحية لألطفال الذين تقل أعامرهم عن 19 عاًما تديره ادارة الصحة والخدمات اإلنسانية 
(MDHHS). وهــو مخصــص لألطفــال ذوي الدخــل املنخفــض غــري املؤمــن عليهــم ألرس ميشــيغان العاملــة. لــدى مــاي تشــايلد 
(MIChild) حد دخل أعىل من امليديكيد (Medicaid) للذين تقل أعامرهم عن 19 عاًما (U-19). ال يوجد سوى اختبار مقدار الدخل.
هناك قســط شــهري قدره 10 دوالرات لكل عائلة لربنامج ماي تشــايلد (MIChild).  القســط الشــهري البالغ 10 دوالرات هو لجميع 
األطفــال يف عائلــة واحــدة. يجــب أن يكــون الطفــل مســجالً يف خطــة مــاي تشــايلد (MIChild) الصحيــة ولصحــة األســنان لتلقــي 
الخدمــات. يتلقــى املســتفيدون حزمــة شــاملة مــن منافــع الرعايــة الصحيــة مبــا يف ذلــك خدمــات الرؤيــة واألســنان والصحــة 

النفسية.  اتصل بـ [خدمات العمالء] للحصول عىل مزيد من املعلومات.

ــة  ــة يف الصح ــن أزم ــون م ــن يعان ــخاص الذي ــف لألش ــرب الهات ــخصيًا أو ع ــة ش ــاعدة الفوري ــن املس ــات - تضم ــص األزم ــز فح مراك
النفسية.

مــرض نفــيس خطــري (SMI) - بحســب التعريــف املعتمــد يف قانون ميشــيغان للصحة النفســية يعنــي اضطرابًا ســلوكيًا أو عاطفيًا 
نفســيًا ميكــن تشــخيصه يؤثــر عــىل شــخص بالــغ موجــود أو كان موجــوًدا خــالل العــام املــايض لفــرتة زمنيــة كافيــة لتلبيــة معايــري 
التشــخيص املحــددة يف أحــدث وآخــر دليــل تشــخييص وإحصــايئ لالضطرابــات النفســية والــذي أدى إىل ضعــف وظيفــي يتداخــل 

بشكل كبري مع واحد أو أكرث من أنشطة الحياة الرئيسية أو يعمل عىل الحد منها.

ــرَّف عــىل أنهــام كال االضطرابــني يف نفــس  ــدرة - يُع ــل أو املتزامــن واضطــراب تعاطــي املــواد املخ ــرض النفــيس املتكام امل
الوقــت. ترحــب شــبكة ديرتويــت وايــن الصحيــة املتكاملــة (DWIHN) باألشــخاص الذيــن يعانــون مــن كل مــن االضطرابــات وتقــدم 

عالجات قادرة عىل الحدوث املشرتك يف جميع أنحاء الشبكات ويف كل مستوى من مستويات الرعاية. 

املرونــة - القــدرة عــىل "االرتــداد اىل الخلــف" وهــي خاصيــة مهمــة لرعايــة األطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات عاطفيــة خطــرية 
وعائالتهم. يشري إىل قدرة الشخص عىل أن يصبح ناجًحا عىل الرغم من التحديات التي قد يواجهها طوال حياته

املستفيد - وهو الشخص املؤهل واملسجل يف برنامج امليديكيد (Medicaid) يف ميشيغان.

ــرة (DME) - أي معــدات توفــر فوائــد عالجيــة لشــخص محتــاج بســبب بعــض الحــاالت الطبيــة و/ أو  املعــدات الطبيــة املُعمِّ
رة (DME) من مادة والتي: األمراض. تتكون املعدات الطبية املُعمِّ

تستخدم يف املقام األول واملتعارف عليِه لخدمة أغراض طبية؛  •
ليست مفيدة لشخص يف حالة الغياب، اإلعاقة أو اإلصابة.  •

تكون بأمر أو وصف من قبل طبيب؛  •
قابلة إلعادة استخدامها؛  •

ميكن أن تتحمل االستخدام املتكرر، و  •
مناسبة لالستخدام يف املنزل  •

ــرة، وأجهزة  املعــدات واللــوازم الطبيــة املتخصصــة - تشــتمل املعــدات واللــوازم الطبية املتخصصــة عىل املعــدات الطبية املُعمِّ
التحكم والسالمة البيئية، األلعاب التكيفية، وأنشطة مساعدات الحياة اليومية (ADL)، ومستلزمات التحكم يف الحساسية املحددة 

يف خطة خدمات الطفل الفردية.

مقــدم الخدمــة غــري مشــارك - مــزود خدمــة أو منشــأة ال يتــم توظيفهــا أو امتالكهــا أو تشــغيلها مــن قبــل شــبكة ديرتويــت وايــن 
الصحية املتكاملة (DWIHN) وليس مبوجب عقد لتقديم خدمات مغطاة لألعضاء.

ــك  ــون ل ــن يقدم ــن الذي ــخاص اآلخري ــات واألش ــاء واملمرض ــتخدم لألطب ــام املس ــح الع ــو املصطل ــارك - ه ــة املش ــدم الخدم مق
ــادات واألماكــن األخــرى التــي تقــدم  ــة، العي الخدمــات والرعايــة. يشــمل املصطلــح أيًضــا املستشــفيات، وكاالت الصحــة املنزلي
ــم  ــة، والدع ــة الذهنية/التنموي ــدرات، اإلعاق ــي املخ ــراب تعاط ــية، اضط ــة النفس ــة؛ الصح ــدات طبي ــة؛ مع ــة الصحي ــات الرعاي خدم
ــدوق  ــع صن ــل م ــىل العم ــون ع ــة. يوافق ــة الصحي ــات الرعاي ــم خدم ــدون لتقدي ــون ومعتم ــم مرخص ــل. ه ــة األج ــات طويل والخدم
املــرىض وقبــول الدفــع وعــدم فــرض مبالــغ إضافيــة عــىل املســتفيدين. يُطلــق عــىل مقدمــي الخدمــات املشــاركني أيًضــا أســامء 

مقدمي الخدمات للشبكة.

مقــدم رعايــة - مصطلــح يســتخدم للمهنيــني الصحيــني الذيــن يقدمــون خدمــات الرعايــة الصحيــة. يف بعــض األحيــان، يشــري 
املصطلــح فقــط إىل األطبــاء. مــع ذلــك، يشــري املصطلــح يف كثــري مــن األحيــان أيًضــا إىل متخصــيص الرعايــة الصحيــة اآلخريــن 
ــة  ــات رعاي ــون خدم ــن يقدم ــم مم ــني وغريه ــني الفيزيائي ــدوي، املعالج ــالج الي ــني، الع ــني املامرس ــفيات، املمرض ــل املستش مث

صحية متخصصة.

ــة  ــة العام ــة الصحي ــات الرعاي ــة احتياج ــن مراقب ــؤوالً ع ــون مس ــب) يك ــادة طبي ــة (ع ــة صحي ــايئ رعاي ــة - أخص ــة األولي ــدم الرعاي مق
للشخص.

مكافحة وصمة العار- القضاء عىل وصمة العار االجتامعية أو التمييز املرتبط باملرض النفيس

املنتســب - عضو أو مســتلم للخدمات مســجل حاليًا يف برنامج تديره شــبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة (DWIHN) أو خطة 
صحــة املــرىض الداخليــني املدفوعــة مســبًقا (PIHP) أو برنامــج رعايــة ُمــدار معــني. عضــو، منتســب، مســتلم خدمــة، عميــل أو 

مريض تستخدم أحيانًا جميًعا لوصف الشخص املشارك يف الخطة.

منظمــة الرعايــة املتكاملــة (ICO) - خطتــك الصحيــة، املنظمــة املســؤولة عــن املنافــع الصحيــة الخاصــة بــك مبوجــب برنامــج 
.(MI Health Link) ماي هيلث لينك

MDHHS - هــو اختصــار إلدارة الصحــة والخدمــات اإلنســانية يف ميشــيغان (MDHHS) تــرشف إدارة الواليــة هــذه، الواقعــة يف 
النســينغ (Lansing)، عــىل الخدمــات املمولــة مــن القطــاع العــام املقدمــة يف املجتمعــات املحليــة ومرافــق الواليــة لألشــخاص 

املصابني بأمراض نفسية وإعاقات يف النمو واضطرابات تعاطي املخدرات.

 (PIHP) نظــام الشــكوى واالســتئناف - العمليــات التــي ينفذهــا مــرشوع الخطــة الصحيــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني
وتتبــع  باإلضافــة إىل عمليــات جمــع  والشــكاوى،  املنافــع  لتحديــد  بإجــراء ســلبي  الخاصــة  االســتئناف  مــع طلبــات  للتعامــل 

املعلومات املتعلقة بها.

وصمــة العــار- شــكل مــن أشــكال التمييــز. إنهــا وأحــدة مــن األســباب الرئيســية التــي تجعــل األشــخاص املصابــني مبــرض نفــيس ال 
يبحثوون عن عالج لحالتهم.

 الوصول اىل شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة )DWIHN( عىل مدار 24 ساعة / معلومات عن األزمات وخط املساعدة لإلحالة
  رقم الهاتف املجاين: TTY( • 800.241.4949( الهاتف النيص:   800.870.2599
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اإلتقــان املحــدود للغــة اإلنجليزيــة (LEP) - يعنــي أن املســتفيدين املحتملــني واملســتفيدين الذيــن ال يتحدثــون اللغــة اإلنجليزيــة 
كلغتهــم األساســية ولديهــم قــدرة محــدودة عــىل القــراءة والكتابــة والتحــدث أو فهــم اللغــة اإلنجليزيــة قــد يكونــون مــن ذوي اإلتقــان 
املحــدود يف اللغــة اإلنجليزيــة (LEP). ميكــن أن يكــون املســتفيد مؤهــالً لتلقــي املســاعدة اللغويــة لنــوع معــني مــن الخدمــة أو 

املنافع أو املواجهة.

األخصــايئ- وهــو أخصــايئ رعايــة صحيــة تقتــرص مامرســته عــىل مجــال معــني، مثــل فــرع مــن فــروع الطــب أو الجراحــة أو التمريض؛ 
عــىل وجــه الخصــوص، بحكــم التدريــب املتقــدم معتمــد مــن قبــل مجلــس متخصــص عــىل أنــه مؤهــل للحــد مــن مامرســته 

كطبيب او طبيبة أخصائية.

األدويــة املوصوفــة - هــي عقاقــري دوائيــة تتطلــب  وصفــة طبيــة بحســب القانــون لــيك يتــم رصفهــا. يف املقابل، ميكــن الحصول 
عىل األدوية التي ال تستلزم وصفة طبية بدون وصفة طبية عن طريق الرشاء مبارشة من الصيدلية. 

اإلستئناف- مراجعة تتم عن طريق شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة (DWIHN) لتقرير املنافع السلبية.

لــة) لتحديــد املنافــع الســلبي، التــي يطلبهــا املنتســب أو مقــدم خدمــة املنتســب،  ــل - املراجعــة الرسيعــة (ُمعجَّ االســتئناف املُعجَّ
ــه  ــاة املنتســب للخطــر أو صحت ــٍل قيــايس ميكــن أن يعــرض حي ــكايف إليجــاد ح عندمــا يقــرر الطــرف املناســب أن أخــذ الوقــت ال
البدنيــة أو النفســية أو قدرتــه عــىل تحقيــق ذلــك أو الحفــاظ عــىل أو اســتعادة الوظيفــة القصــوى. إذا طلــب املنتســب املراجعــة 
ــه مــا يــربره. إذا  ــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني (PIHP) فيــام إذا كان الطلــب ل ــة، يحــدد مــرشوع الخطــة الصحي العاجل
قــام مقــدم الخدمــة الخــاص باملنتســب بتقديــم الطلــب أو دعــم طلــب املنتســب، فيجــب عــىل الخطــة الصحيــة املدفوعــة 

مسبًقا للمرىض الداخليني (PIHP) املوافقة عىل الطلب.

دة (أو وحــدات اإلقامــة ملــدة 23 ســاعة) - تُســتخدم لتحقيــق االســتقرار يف حالــة طــوارئ الصحــة النفســية  أِرسَّة املراقبــة املَُمــدَّ
عندمــا يحتــاج الشــخص إىل البقــاء يف املستشــفى لفــرتة قصــرية فقــط. يســمح بتمديــد فــرتة مراقبــة الرسيــر للعاملــني يف 
املستشــفى مبراقبــة حالــة الشــخص وعالجهــا ملــدة تصــل إىل يــوم واحــد قبــل خروجــه إىل خدمــة العيــادات الخارجيــة املجتمعيــة 

األخرى أو إدخاله إىل املستشفى.

األشــخاص الذيــن لديهــم إتقــان محــدود للغــة اإلنجليزيــة (LEP) - األشــخاص الذين ال يســتطيعون التحــدث أو الكتابــة أو القراءة أو 
فهم اللغة اإلنجليزية مبستوى يسمح لهم بالتفاعل بشكل فعال مع مقدمي الرعاية الصحية ووكاالت الخدمة االجتامعية.

منظمــة الرعايــة املتكاملــة (ICO) - خطتــك الصحيــة، املنظمــة املســؤولة عــن املنافــع الصحيــة الخاصــة بــك مبوجــب برنامــج 
.(MI Health Link) ماي هيلث لينك

ــد  ــات امليديكي ــل خدم ــد تخوي ــض أو تقيي ــرار رف ــب بق ــم املنتس ــوب يُعل ــان مكت ــلبي - بي ــع الس ــد املناف ــب بتحدي ــعار مناس إش
(Medicaid) املطلوبة، والذي يجب تقديم اإلشعار إىل منتسب برنامج امليديكيد (Medicaid) يف نفس التاريخ الذي يرسي فيه 

تحديد املنافع السلبي

إشــعار مســبق بتحديــد املنافــع الســلبي- إشــعار كتــايب يُعلــم املســتفيد بقرار لتقليــل أو تعليــق أو إنهاء خدمــات برنامــج امليديكيد 
(Medicaid) املقدمة حاليًا، والذي يجب تقديم/إرســال اإلشــعار بالربيد إىل منتســب برنامج امليديكيد (Medicaid) قبل 10 أيام 

تقوميية عىل األقل من التاريخ املقرتح الذي يصبح فيِه تحديد املنفعة ساري املفعول.

اضطــراب اســتخدام املــواد املخــدرة (أو تعاطــي املخــدرات) - املُعــرَّف بحســب قانــون الصحــة العامــة يف واليــة ميشــيغان، عــىل 
أنــه يعنــي تنــاول الكحــول أو غــريه مــن العقاقــري بجرعــات تعــرض الرفــاه االجتامعــي واالقتصــادي والنفــيس والبــدين للشــخص لخطــر 
محتمــل أو إىل الحــد الــذي يفقــد الشــخص قــوة ضبــط النفــس نتيجــة تعاطــي الكحــول أو املخــدرات، أو عندمــا يكــون عــادة تحــت 

تأثري الكحول أو املخدرات ، أو يعرض الصحة العامة، أو األخالق، أو السالمة، أو الرفاهية للخطر، أو مزيج من ذلك.

اضطــراب طيــف التوحــد (ASD) - اضطــراب منــو عصبــي خطــري يضعــف قــدرة الشــخص عــىل التواصــل والتفاعــل مــع اآلخريــن. 
يشمل أيًضا السلوكيات واالهتاممات واألنشطة املتكررة.

االضطــراب العاطفــي الخطــري (SED) - بحســب التعريــف املعتمــد يف قانــون ميشــيغان للصحــة النفســية، فهــو يعنــي اضطرابـًـا 
ــا ميكــن تشــخيصه والــذي يؤثــر عــىل الطفــل خــالل العــام املــايض لفــرتة زمنيــة كافيــة لتلبيــة معايــري  نفســيًا أو ســلوكيًا أو عاطفيً
التشــخيص. تنطبــق املعايــري، كــام هــو محــدد يف أحــدث دليــل تشــخييص وإحصــايئ لالضطرابــات النفســية، عــىل حالــة أدت إىل 

ضعف وظيفي يتداخل بشكل كبري مع أو يحد من دور الطفل أو أدائه يف األرسة أو املدرسة أو األنشطة املجتمعية.

اإلعاقــة الذهنية/التنمويــة (I/DD) - بحســب التعريــف املعتمــد مــن قبــل قانــون ميشــيغان للصحــة النفســية تعنــي أيـًـا مــام يــيل: 
(a) تنطبــق عــىل شــخص أكــرب مــن خمــس ســنوات، وهــي حالــة مزمنــة وخيمــة تُعــزى إىل ضعــف نفــيس أو جســدي أو كليهــام، 
ويتجــىل قبــل ســن 22 عاًمــا؛ مــن املرجــح أن يســتمر إىل أجــل غــري مســمى؛ ويــؤدي إىل قيــود وظيفيــة كبــرية يف ثالثــة مجــاالت أو 
أكــرث مــن أنشــطة الحيــاة الرئيســية التاليــة:  الرعايــة الذاتيــة، اللغــة املســتقبلة واللغــة التعبرييــة، التعلــم ، التنقــل، التوجيــه الــذايت، 
ــة  ــدم رعاي ــي تق ــرى الت ــات األخ ــالج، الخدم ــة، الع ــة العام ــادي؛ أو الرعاي ــذايت االقتص ــاء ال ــتقل، االكتف ــش املس ــىل العي ــدرة ع والق
تــم  إذا   (b) ممتــدة.  أو  الحيــاة  مــدى  تســتمر  أخــرى  خدمــات  أو  عــالج  أو  عامــة  أو  التخصصــات  متعــددة  أو  خاصــة 
تطبيقــه عــىل قــارص منــذ الــوالدة حتــى ســن الخامســة، تأخــر منــو كبــري أو حالــة خلقيــة أو مكتســبة محــددة مــع احتــامل كبــري أن تــؤدي 

.(DD) إىل إعاقة يف النمو

اإلعفــاء النموذجــي لفلينــت 1115 - يوســع اإلعفــاء النموذجــي ليشــمل األطفــال حتــى ســن 21 عاًما والنســاء الحوامــل ذوات الدخل 
الــذي يصــل إىل 400 يف املائــة مــن مســتوى الفقر الفيدرايل (FPL) الذين كانوا يســتلمون خدمات مــن قبل نظام مياه فلينت من 
أبريــل 2014 مــن خــالل التاريــخ املحــدد مــن الواليــة.  متــت املوافقــة عىل هذا النمــوذج وفًقا للــامدة 1115 (a) مــن قانون الضامن 
االجتامعي، ويرسي اعتباًرا من 3 آذار/مارس 2016 تاريخ املوافقة املوقعة حتى 28 شباط/فرباير 2021. سيكون األطفال والنساء 
الحوامــل املؤهلــني لربنامــج امليديكيــد (Medicaid) الذيــن  كانــوا يســتلمون خدمــات مــن قبــل نظــام ميــاه فلينــت خــالل الفــرتة 
املحــددة مؤهلــني للحصــول عــىل جميــع الخدمــات التــي تغطيهــا خطــة الواليــة. ســيتمكن جميــع هــؤالء األشــخاص مــن الحصــول 
عــىل خدمــات إدارة ملفــات الحــاالت املســتهدفة مبوجــب رســوم مقابــل عقــد الخدمــة بــني إدارة الصحــة والخدمــات اإلنســانية يف 
ميشيغان (MDHHS) وجينييس لألنظمة الصحية (GHS). يجب أن توفر رسوم عقد الخدمة خدمات إدارة ملف الحالة املستهدفة 
وفًقا للمتطلبات املوضحة يف الرشوط واألحكام الخاصة للعرض التوضيحي لقسم فلينت 1115، خطة امليديكيد (Medicaid) يف 

والية ميشيغان وسياسة امليديكيد.

آكســيس - نقطــة الدخــول إىل خطــة الرعايــة الصحيــة للمــرىض الداخليــني املدفوعــة مســبًقا (PIHP)، والتــي تســمى أحيانـًـا "مركــز 
آكسيس" (access center) حيث يتصل املستفيدون من برنامج امليديكيد (Medicaid) لطلب خدمات الصحة السلوكية.

PIHP - هــو اختصــار للخطــة الصحيــة للمــرىض الداخليــني مســبقة الدفــع. شــبكة ديرتويــت وايــن املتكاملــة للصحــة هــي منظمــة 
ــر ميديكيــد للصحــة النفســية واإلعاقــات التنمويــة وخدمــات تعاطــي املخــدرات يف منطقتهــم الجغرافيــة مبوجــب عقــد مــع  تدي
الواليــة. هنــاك عــرشة (10) مــن الخطــط الصحيــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني (PIHP) يف ميشــيغان ويتــم تنظيــم كل 

منها ككيان إقليمي أوبرنامج خدمات الصحة النفسية املجتمعية (CMHSP) وفًقا لقانون الصحة النفسية.

التأمــني الصحــي - التغطيــة التــي تنــص عــىل دفــع االســتحقاقات نتيجــة املــرض أو اإلصابــة. يشــمل التأمــني ضــد الخســائر الناجمــة 
عن الحوادث، النفقات الطبية، العجز، أو الوفاة العرضية وبرت األطراف

تحديد املنافع السلبي - قرار يؤثر سلبًا عىل مطالبة املستفيد من برنامج امليديكيد (Medicaid) بالخدمات بسبب:
رفــض الخدمــة املطلوبــة أو التخويــل املحــدود لهــا، مبــا يف ذلــك التحديــدات عــىل أســاس نــوع مســتوى الخدمــة، متطلبــات   •

الرضورة الطبية، املالءمة، تحديد إطار الخدمة، أو فعالية املنافع املغطاة
تخفيض، تعليق أو إنهاء الخدمة املرصح بها مسبًقا  •

الرفص، كليًا أو جزئيًا، من الدفع مقابل خدمة ما  •
عــدم اتخــاذ قــرار تخويــل قيــايس وتقديــم إشــعار بشــأن القــرار يف غضــون 14 يوًمــا تقوميًيــا مــن تاريــخ اســتالم طلــب قيــايس   •

للخدمة
عدم اتخاذ قرار تخويل ُمعجَّل يف غضون 72 ساعة من تاريخ استالم طلب تخويل خدمة ُمعجَّل  •

ــا مــن تاريــخ البــدء املتفــق عليــه أثنــاء التخطيــط املتمركــز عــىل  اإلخفــاق يف تقديــم الخدمــات يف غضــون 14 يوًمــا تقوميًي  •
(PIHP) الشخص ووفًقا ملا تسمح به الخطة الصحية املدفوعة مسبًقا للمرىض الداخليني

إخفــاق الخطــة الصحيــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني (PIHP) يف التــرصف خــالل 30 يوًمــا تقوميًيا مــن تاريخ طلب   •
االستئناف اإلعتيادي

إخفــاق الخطــة الصحيــة املحــددة املدفوعة مســبًقا للمــرىض الداخليني (PIHP) يف الترصف خالل 72 ســاعة من تاريخ تقديم   •
طلب استئناف ُمعجَّل

ــم/  ــم التــرصف املناســب واإلخطــار بتظلُّ ــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني (PIHP) يف تقدي إخفــاق الخطــة الصحي  •
شكوى محلية خالل 90 يوًما تقوميًيا من تاريخ تقديم الطلب

التخويل بالخدمات - معالجة طلبات تقديم الخدمات األولية واملستمرة.

التعــايف مــن املــرض - وهــي رحلــة التعــايف والتغيــري التــي تتيــح للشــخص أن يعيــش حيــاة ذات مغــزى يف مجتمــع من اختيــاره بينام 
يعمل عىل تحقيق إمكاناته الكاملة.

تغطية األدوية املقررة بوصفة طبية - هي خطة تأمني قامئة بذاتها، تغطي األدوية املوصوفة من قبل طبيب فقط

ــية  ــة النفس ــات الصح ــج خدم ــع برنام ــتفيدين م ــات املس ــة لخالف ــتوى الوالي ــىل مس ــة ع ــة - مراجع ــة للوالي ــتامع عادل ــة اس جلس
املجتمعية (CMHSP)، أو رفض الخطة الصحية املدفوعة مسبًقا للمرىض الداخليني (PIHP) أو تخفيض أو تعليق أو إنهاء خدمات 
امليديكيــد (Medicaid). يقــوم قضــاة القانــون اإلداري للواليــة املســتقلون عــن إدارة الصحــة والخدمــات اإلنســانية يف واليــة 

ميشيغان بإجراء املراجعات للخطة.

حقــوق مســتلمي الخدمــات - تلــك الحقــوق املكفولــة لألشــخاص الذيــن يتلقــون خدمــات الصحــة النفســية مبوجــب قانــون 
ميشيغان للصحة النفسية وقانون الصحة العامة.

خدمــات رعايــة املســنني (املحترضيــن)- هــي رعايــة مصممــة لتقديــم رعايــة داعمــة لألشــخاص يف املرحلــة األخــرية مــن مــرض 
ُعضــال والرتكيــز عــىل الراحــة ونوعيــة الحيــاة، بــدالً مــن العــالج. الهــدف هــو متكــني األشــخاص مــن الشــعور بالراحــة وعــدم الشــعور 

باألمل، بحيث يعيشون كل يوم عىل أكمل وجه ممكن.

خدمــات الطبيــب - تشــري إىل الخدمــات التــي يقدمهــا شــخص مرخــص لــه مبوجــب قانــون الواليــة ملامرســة الطــب أو طــب تقويــم 
العظام.

خدمــات الطوارئ/الرعايــة - الخدمــات املغطــاة التــي يقدمهــا مقــدم خدمــة مــدرب عىل تقديــم خدمــات الطــوارئ واملطلوبة لعالج 
حالة طبية/سلوكية طارئة. 

الخدمات املستبعدة- خدمات الرعاية الصحية التي ال يدفع تأمينك الصحي أو خطتك تكاليفها أو يغطيها.

خدمــات وأجهــزة التأهيــل - خدمــات وأجهــزة الرعايــة الصحيــة التــي تســاعد الشــخص يف الحفــاظ عــىل املهــارات واألداء الوظيفــي 
للحياة اليومية أو تعلمها أو تحسينها.

خدمــات وأجهــزة إعــادة التأهيــل - خدمــات الرعايــة الصحيــة التــي تســاعد الشــخص يف الحفــاظ عــىل املهــارات واألداء الوظيفــي 
للحيــاة اليوميــة أو اســتعادتها أو تحســينها، والتــي فقــدت أو تعرضــت لإلعاقــة بســبب مــرض الشــخص أو إصابتــه أو إعاقتــه. ميكــن 
أن تشــمل هــذه الخدمــات العــالج الطبيعــي واملهنــي وعلــم أمــراض النطــق واللغــة وخدمــات إعــادة التأهيــل النفــيس يف مجموعــة 

متنوعة من إعدادات مرىض العيادات الداخلية و/أو العيادات الخارجية.

خدمــة العمــالء - تعــزز العالقــة بــني املجتمــع والهيئــة وكذلــك بــني الشــخص والهيئــة مــن خــالل تقديــم املســاعدة يف الشــكوى 
ــول إىل مختلــف  ــم املخطــط لهــا. تشــمل هــذه الفــرص والخدمــات الوص ــه ينســق فــرص التعل واملعلومــات والتدريــب. كــام أن

عمليات الحقوق، برامج املنارصة، املنتديات التعليمية، املساعدة يف الشكاوى واالستئنافات.

خطــة الخدمــة الفرديــة (IPOS) - خطــة عــالج شــخصية تلبــي احتياجــات الشــخص الــذي يتــم تقدميــه لــه وأفــراد أرستــه. تــم تطويــر 
خطــة العــالج هــذه مــن خــالل عمليــة التخطيــط املتمركــز عــىل الشــخص. عمليــة التخطيــط املتمركــز عــىل الشــخص هــي عمليــة 
تخطيــط ودعــم الشــخص الــذي يتلقــى الخدمــات التــي تعتمــد عــىل قــدرة الشــخص عــىل املشــاركة يف األنشــطة التــي تعــزز 
املجتمــع والتــي تحــرتم تفضيــالت الشــخص وخياراتــه وقدراتــه. تتضمــن عمليــة التخطيــط املتمركــز عــىل الشــخص أفــراد األرسة 

واألصدقاء واملهنيني حسب رغبة الشخص أو طلبه.

خطــة ميشــيغان الصحيــة - مــرشوع  1115 النموذجــي يقــدم منافع الرعاية الصحية لألشــخاص الذين تــرتاوح أعامرهم بني 19 و 64 
عاًمــا؛ لديــك دخــل عنــد ٪133 أو أقــل مــن مســتوى الفقــر الفيــدرايل وفًقــا ملنهجيــة الدخــل اإلجــاميل املعــدل؛ غــري مؤهــل أو غــري 
مســجل يف برنامــج امليديكــري (Medicare) أو امليديكيــد (Medicaid)؛ مل تكــن حامــًال وقــت تقديم الطلب؛ وهم من ســكان والية 
ميشــيغان. ميكــن أن يكــون األشــخاص الذيــن يســتوفون متطلبــات األهليــة لخطــة ميشــيغان الصحيــة مؤهلــني أيًضــا للحصــول 
عــىل خدمــات الصحــة الســلوكية. يحتــوي دليــل مقــدم خدمــة برنامــج امليديكيــد يف ميشــيغان عــىل تعريفــات كاملــة للخدمــات 
املتوفــرة باإلضافــة إىل معايــري األهليــة ومؤهــالت مقــدم الخدمــة.  ميكــن الوصــول إىل دليــل مقــدم خدمــة برنامــج امليديكيــد 

(MPM) عىل املوقع اإللكرتوين:
http://www.michigan.gov/mdhhs/0،4612،7-132-2945_42542-42543_42546_42553-87572--،00.html

ميكن ملوظفي خدمة العمالء مساعدتك يف الوصول إىل  دليل مقدم خدمة برنامج امليديكيد (MPM) و/أو معلومات منه.

الدخــول اىل املستشــفى- مصطلــح يتــم قبولــه رســميًا يف املستشــفى للحصــول عــىل خدمــات ســلوكية ماهــرة. إذا مل يتــم قبول 
ــق  ــر يتعل ــو كان األم ــى ل ــيل حت ــض داخ ــن مري ــدالً م ــة) ب ــادة الخاجي ــا (العي ــا خارجيً ــاره مريًض ــن اعتب ــفى، فيمك ــُه اىل املستش دخول

بإقامة ليلة واحدة.

الدعــم املتخصــص والخدمــات - مصطلــح يعنــي دعــم وخدمــات الصحة النفســية املمولــة وإعاقات النمــو ودعم اســتخدام املواد 
.(PIHPs) املخدرة التي تديرها خطط صحة املرىض الداخليني املدفوعة مسبًقا

دعــم النظــراء الشــباب - منظمــة مصممــة لدعــم الشــباب الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات عاطفيــة خطــرية مــن خــالل األنشــطة 
املشرتكة مع أخصايئ دعم النظراء الشباب.  تشمل أهداف برنامج دعم النظراء الشباب (YPS) متكني الشباب وتطوير املهارات 
ــباب. يتــم تقديــم  ــة الش ــن املشــاركني يف تقديــم رعاي ــة الحيــاة والعمــل بشــكل تعــاوين مــع اآلخري لتحســني األداء العــام ونوعي
خدمــات دعــم النظــراء الشــباب (YPS) مــن قبــل أخصــايئ دعــم النظــراء الشــباب املــدريب ، فرديـًـا أو يف مجموعــة، للشــباب الذيــن 
يقومــون بحــل الخالفــات، تعزيــز املهــارات لتحســني وظائفهــم العامــة، واالندمــاج مــع املجتمــع واملدرســة واألرسة و/أو االنتقــال 

إىل مرحلة البلوغ .

الرعايــة التمريضيــة املاهــرة - وهــي رعايــة متريضيــة ماهــرة وخدمــات إعــادة التأهيــل تقــدم بشــكل مســتمر ويومــي يف منشــأة 
متريــض ماهــرة. تشــمل األمثلــة عــىل رعايــة منشــأة التمريــض املاهــرة العــالج الطبيعــي أو الحقــن عــرب الوريــد (IV) التــي ميكــن أن 

تقدمها ممرضة أو طبيب مسجل.

الرعايــة الصحيــة املتكاملــة (IHC) - نهــج شــامل للرفاهيــة العامــة للشــخص.  الرعايــة الصحيــة املتكاملــة هــي عندمــا يأخــذ 
أخصائيــو الرعايــة الصحيــة يف نظــر االعتبــار جميــع الظــروف الصحيــة يف نفــس الوقــت وينســقون الفوائــد لتقديــم أفضــل خدمــة 

للصحة والعافية العامة للمشارك.

الرعايــة الصحيــة املنزليــة - هــي رعايــة داعمــة تقــدم يف املنــزل. ميكــن أن يتــم توفــري الرعاية مــن قبل متخصــيص الرعايــة الصحية 
املرخصــني الذيــن يقدمــون احتياجــات العــالج الطبــي أو مــن قبــل مقدمــي الرعايــة املحرتفــني الذيــن يقدمــون املســاعدة اليوميــة 

.(ADLs) لضامن تلبية أنشطة الحياة اليومية

الرعايــة العاجلــة - وهــي رعايــة ملــرض مفاجــئ أو إصابــة أو حالــة ليســت حالــة طارئــة ولكنهــا تحتــاج إىل رعايــة عــىل الفــور. ميكــن 
الحصول عىل الرعاية الالزمة بشكل عاجل من مقدمي الخدمة خارج الشبكة عندما ال يتوفر دمي الخدمة من الشبكة.

رعايــة العيــادات الخارجيــة يف املستشــفى - أي نــوع مــن الرعايــة يتــم إجــراؤه يف املستشــفى عندمــا ال يكــون مــن املتوقــع أن 
يكون هناك مبيت يف املستشفى. 

CMHSP- اختصــار لربنامــج خدمــات الصحــة النفســية املجتمعيــة. هنــاك 46 مــن برنامــج خدمــات الصحــة النفســية املجتمعيــة 
(CMHSP) يف ميشيغان يقدمون خدمات يف مناطقهم املحلية لألشخاص املصابني بأمراض نفسية وإعاقات يف النمو.

(CMH) قد يشار إليها أيًضا باسم الصحة النفسية املجتمعية

الشــبكة- هــي قامئــة باســامء األطبــاء ومقدمــي الرعايــة الصحيــة اآلخريــن واملستشــفيات التــي تعاقــدت معهــا خطــة معينــة 
لتقديم الرعاية الطبية و/أو خدمات الصحة السلوكية ألعضائها.

شــبكة ديرتويــت وايــن املتكاملــة للصحــة (DWIHN) - برنامــج خدمــات صحــة نفســية مجتمعية تــم إنشــاؤها وإدارتها وفًقــا لتوفري 
قانــون الصحــة النفســية للواليــة، بغــرض توفــري مجموعــة شــاملة مــن خدمــات الصحــة النفســية املناســبة لحالــة األشــخاص 
املقيمــني يف وايــن مقاطعــة أو أشــخاص يف مقاطعــة وايــن يحتاجــون إىل خدمــات طارئــة أو عاجلــة، بغــض النظــر عــن قدرتهــم 

عىل الدفع. 

الشــكوى - التعبــري عــن عــدم الرضــا عــن أي مســألة بخــالف تحديــد املنافــع الســلبي. ميكــن أن تشــمل الشــكاوى، عــىل ســبيل املثال 
ال الحــرص، جــودة الرعايــة أو الخدمــات املقدمــة، وجوانــب العالقــات الشــخصية مثــل الوقاحــة أو مقــدم الخدمــة أو املوظــف، أو 
ــا أم ال. تتضمــن الشــكوى حــق املســتفيد يف  عــدم احــرتام حقــوق املســتفيد بغــض النظــر عــام إذا كان اإلجــراء العالجــي مطلوبً
االعــرتاض عــىل متديــد الوقــت الــذي اقرتحتــه الخطــة الصحيــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني (PIHP) التخــاذ قــراًرا 

بالتخويل.

الصحــة الســلوكية - ال تشــمل فقــط طــرق تعزيــز الرفاهيــة مــن خــالل الوقايــة مــن األمــراض النفســية أو التدخــل فيهــا مثــل االكتئاب 
أو القلــق، ولكنهــا تهــدف أيًضــا إىل منــع أو التدخــل يف تعاطــي املخــدرات أو اإلدمــان األخــرى. ألغــراض هــذا الكتيــب، ســتتضمن 
ــي  ــات تعاط ــال ، واضطراب ــني واألطف ــن البالغ ــدى كل م ــة ل ــراض العقلي ــة ، واألم ــة / التنموي ــات الذهني ــلوكية اإلعاق ــة الس الصح

املخدرات

.(Medicaid) الرضورة الطبية - مصطلح يستخدم لوصف أحد املعايري التي يجب تلبيتها للمستفيد لتلقي خدمات امليديكيد
يعنــي أنــه مــن املتوقــع أن تســاعد الخدمــة املحــددة املســتفيد يف صحتــه النفســية أو إعاقــة النمــو أو تعاطــي املخــدرات أو أي 
حالــة طبيــة أخــرى. تقــوم بعــض الخدمــات بتقييــم االحتياجــات وتســاعد بعــض الخدمــات يف الحفــاظ عــىل األداء الوظيفــي أو 

تحسينه. شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة (DWIHN) غري قادر عىل الترصيح (الدفع مقابل) أو تقديم الخدمات التي مل يتم 
تحديدها عىل أنها رضورية من الناحية الطبية بالنسبة لك.

طبيــب الرعايــة األوليــة - الطبيــب الــذي يقــدم كالً مــن االتصــال األول للشــخص الــذي يعــاين مــن مشــكلة صحيــة غــري مشــخصة 
أو  العضــو الجســدي  أو نظــام  الطبيــة املتنوعــة، والتــي ال تقتــرص عــىل الســبب  الرعايــة املســتمرة للحــاالت  باإلضافــة إىل 

التشخيص.

عضــو محتمــل - شــخص ميكــن أن يختــار طواعيــة التســجيل يف برنامــج رعايــة ُمــدارة معــني ولكنــه ليــس منتســبًا بعــد. التخويــل 
املســبق- املوافقــة مطلوبــة قبــل تقديــم خدمــات أو رصف أدويــة معينــة. تتــم تغطيــة بعــض الخدمــات الطبيــة عــىل الشــبكة 

فقط إذا حصل الطبيب أو مزود الشبكة اآلخر عىل تخويل مسبق. يُطلق عليه أيًضا التخويل املسبق.

العميــل: يشــمل جميــع األشــخاص املؤهلــني لربنامــج امليديكيــد (Medicaid) املوجوديــن يف منطقــة الخدمــة املحــددة والذيــن 
يتلقــون أو يحتمــل أن يتلقــوا الخدمــات والدعــم املغطــاة. ميكــن اســتخدام املصطلحــات التاليــة ضمــن هــذا التعريــف: العمــالء، 

.(Medicaid) مستلمي الخدمات، املستفيدين، املستهلكني، األشخاص، أو املؤهلني لربنامج امليديكيد

قابــل للخصــم (أو اإلنفــاق) - مصطلــح يســتخدم عندما يتأهل األشــخاص للحصول عىل تغطية امليديكيــد (Medicaid) عىل الرغم 
مــن أن دخلهــم املحســوب أعــىل مــن مســتوى دخــل امليديكيــد املعتــاد. يف إطــار هــذه العمليــة، يتــم خصــم املصاريــف الطبيــة 
التــي يتحملهــا الشــخص خــالل شــهر مــن دخــل الشــخص خــالل ذلــك الشــهر. مبجــرد تخفيــض دخــل الشــخص إىل مســتوى محــدد 
 (Medicaid) لبقية الشهر. يتم إدارة طلبات امليديكيد (Medicaid) من الوالية، يصبح الشخص مؤهالً للحصول عىل منافع امليديكيد
والقــرارات القابلــة للخصــم مــن قبــل إدارة الصحــة والخدمــات اإلنســانية يف واليــة ميشــيغان - بشــكل مســتقل عــن نظــام خدمــة 

.(PIHP) الخطة الصحية املدفوعة مسبًقا للمرىض الداخليني

ــة  ــا، إىل حامي ــع، جزئيً ــذا الترشي ــدف ه ــام 1996 (HIPAA) - يه ــبة لع ــل واملحاس ــة النق ــي لقابلي ــني الصح ــاع التأم ــون إخض قان
خصوصيــة معلومــات املريــض والحفــاظ عــىل رسيتهــا.  يُقصــد مبصطلــح "املريــض" هــو أي شــخص يتلقــي الرعايــة الصحيــة 

العامة أو الخاصة، مبا يف ذلك خدمات الرعاية الصحية السلوكية.

قانــون الصحــة العامــة- قانــون لحاميــة وتعزيــز الصحــة العامــة؛ تقنــني وتنقيــح وتوحيــد وتصنيــف وإضافــة القوانــني املتعلقــة 
لتوفــري تصنيــف وإدارة وتنظيــم ومتويــل وصيانــة  الوقايــة والســيطرة عــىل األمــراض واإلعاقــات؛  لتوفــري  العامــة؛  بالصحــة 

الخدمات واألنشطة الصحية الشخصية والبيئية وغريها.

قانــون ميشــيغان للصحــة النفســية - قانــون الواليــة الــذي يحكــم خدمــات الصحــة الســلوكية العامــة املقدمــة للبالغــني واألطفــال 
املصابــني بأمــراض نفســية واضطــراب عاطفــي خطــري وإعاقــات يف النمــو مــن قبــل برامــج خدمــات الصحــة النفســية للمجتمــع 

املحيل ويف مرافق الوالية.

القسط - هو مبلغ يتم دفعه مقابل بوليصة التأمني، وهو مبلغ يضاف إىل السعر العادي أو الرسوم.

الكفــاءة الثقافيــة: قبــول واحــرتام لالختــالف، تقييــم ذايت مســتمر فيــام يتعلــق بالثقافــة، مراعــاة فعاليــة وحيويــة االختــالف 
واالهتــامم بــه، واملشــاركة يف التطويــر املســتمر للمعرفــة الثقافيــة، واملــوارد واملرونــة ضمــن منــاذج الخدمــة للعمــل نحــو تلبيــة 

أفضل احتياجات السكان من األقليات.

 (Medicaid) الكميــة، املــدة والنطــاق- املصطلحــات لوصــف مقــدار ومــدة وبــأي طــرق ســيتم توفــري خدمــات تامــني امليديكيــد
املدرجة يف خطة الخدمة الفردية للشخص

مــاي بــاث (MI P.A.T.H) (اإلجــراء الشــخيص تجــاه الصحــة) - برنامــج مصمــم ملســاعدة النــاس يف تبني أمناط حيــاة أكرث صحة من 
خــالل تحمــل املســؤولية عــن خياراتهــم الصحيــة. يتــم تنظيــم اجتامعــات جامعيــة ملناقشــة واكتســاب األدوات واملهــارات الالزمــة 

إلدارة املشاكل الصحية املختلفة والعيش حياة أكرث إنتاجية.

ماي تشايلد (MIChild)- هو برنامج رعاية صحية لألطفال الذين تقل أعامرهم عن 19 عاًما تديره ادارة الصحة والخدمات اإلنسانية 
(MDHHS). وهــو مخصــص لألطفــال ذوي الدخــل املنخفــض غــري املؤمــن عليهــم ألرس ميشــيغان العاملــة. لــدى مــاي تشــايلد 
(MIChild) حد دخل أعىل من امليديكيد (Medicaid) للذين تقل أعامرهم عن 19 عاًما (U-19). ال يوجد سوى اختبار مقدار الدخل.
هناك قســط شــهري قدره 10 دوالرات لكل عائلة لربنامج ماي تشــايلد (MIChild).  القســط الشــهري البالغ 10 دوالرات هو لجميع 
األطفــال يف عائلــة واحــدة. يجــب أن يكــون الطفــل مســجالً يف خطــة مــاي تشــايلد (MIChild) الصحيــة ولصحــة األســنان لتلقــي 
الخدمــات. يتلقــى املســتفيدون حزمــة شــاملة مــن منافــع الرعايــة الصحيــة مبــا يف ذلــك خدمــات الرؤيــة واألســنان والصحــة 

النفسية.  اتصل بـ [خدمات العمالء] للحصول عىل مزيد من املعلومات.

ــة  ــة يف الصح ــن أزم ــون م ــن يعان ــخاص الذي ــف لألش ــرب الهات ــخصيًا أو ع ــة ش ــاعدة الفوري ــن املس ــات - تضم ــص األزم ــز فح مراك
النفسية.

مــرض نفــيس خطــري (SMI) - بحســب التعريــف املعتمــد يف قانون ميشــيغان للصحة النفســية يعنــي اضطرابًا ســلوكيًا أو عاطفيًا 
نفســيًا ميكــن تشــخيصه يؤثــر عــىل شــخص بالــغ موجــود أو كان موجــوًدا خــالل العــام املــايض لفــرتة زمنيــة كافيــة لتلبيــة معايــري 
التشــخيص املحــددة يف أحــدث وآخــر دليــل تشــخييص وإحصــايئ لالضطرابــات النفســية والــذي أدى إىل ضعــف وظيفــي يتداخــل 

بشكل كبري مع واحد أو أكرث من أنشطة الحياة الرئيسية أو يعمل عىل الحد منها.

ــرَّف عــىل أنهــام كال االضطرابــني يف نفــس  ــدرة - يُع ــل أو املتزامــن واضطــراب تعاطــي املــواد املخ ــرض النفــيس املتكام امل
الوقــت. ترحــب شــبكة ديرتويــت وايــن الصحيــة املتكاملــة (DWIHN) باألشــخاص الذيــن يعانــون مــن كل مــن االضطرابــات وتقــدم 

عالجات قادرة عىل الحدوث املشرتك يف جميع أنحاء الشبكات ويف كل مستوى من مستويات الرعاية. 

املرونــة - القــدرة عــىل "االرتــداد اىل الخلــف" وهــي خاصيــة مهمــة لرعايــة األطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات عاطفيــة خطــرية 
وعائالتهم. يشري إىل قدرة الشخص عىل أن يصبح ناجًحا عىل الرغم من التحديات التي قد يواجهها طوال حياته

املستفيد - وهو الشخص املؤهل واملسجل يف برنامج امليديكيد (Medicaid) يف ميشيغان.

ــرة (DME) - أي معــدات توفــر فوائــد عالجيــة لشــخص محتــاج بســبب بعــض الحــاالت الطبيــة و/ أو  املعــدات الطبيــة املُعمِّ
رة (DME) من مادة والتي: األمراض. تتكون املعدات الطبية املُعمِّ

تستخدم يف املقام األول واملتعارف عليِه لخدمة أغراض طبية؛  •
ليست مفيدة لشخص يف حالة الغياب، اإلعاقة أو اإلصابة.  •

تكون بأمر أو وصف من قبل طبيب؛  •
قابلة إلعادة استخدامها؛  •

ميكن أن تتحمل االستخدام املتكرر، و  •
مناسبة لالستخدام يف املنزل  •

ــرة، وأجهزة  املعــدات واللــوازم الطبيــة املتخصصــة - تشــتمل املعــدات واللــوازم الطبية املتخصصــة عىل املعــدات الطبية املُعمِّ
التحكم والسالمة البيئية، األلعاب التكيفية، وأنشطة مساعدات الحياة اليومية (ADL)، ومستلزمات التحكم يف الحساسية املحددة 

يف خطة خدمات الطفل الفردية.

مقــدم الخدمــة غــري مشــارك - مــزود خدمــة أو منشــأة ال يتــم توظيفهــا أو امتالكهــا أو تشــغيلها مــن قبــل شــبكة ديرتويــت وايــن 
الصحية املتكاملة (DWIHN) وليس مبوجب عقد لتقديم خدمات مغطاة لألعضاء.

ــك  ــون ل ــن يقدم ــن الذي ــخاص اآلخري ــات واألش ــاء واملمرض ــتخدم لألطب ــام املس ــح الع ــو املصطل ــارك - ه ــة املش ــدم الخدم مق
ــادات واألماكــن األخــرى التــي تقــدم  ــة، العي الخدمــات والرعايــة. يشــمل املصطلــح أيًضــا املستشــفيات، وكاالت الصحــة املنزلي
ــم  ــة، والدع ــة الذهنية/التنموي ــدرات، اإلعاق ــي املخ ــراب تعاط ــية، اضط ــة النفس ــة؛ الصح ــدات طبي ــة؛ مع ــة الصحي ــات الرعاي خدم
ــدوق  ــع صن ــل م ــىل العم ــون ع ــة. يوافق ــة الصحي ــات الرعاي ــم خدم ــدون لتقدي ــون ومعتم ــم مرخص ــل. ه ــة األج ــات طويل والخدم
املــرىض وقبــول الدفــع وعــدم فــرض مبالــغ إضافيــة عــىل املســتفيدين. يُطلــق عــىل مقدمــي الخدمــات املشــاركني أيًضــا أســامء 

مقدمي الخدمات للشبكة.

مقــدم رعايــة - مصطلــح يســتخدم للمهنيــني الصحيــني الذيــن يقدمــون خدمــات الرعايــة الصحيــة. يف بعــض األحيــان، يشــري 
املصطلــح فقــط إىل األطبــاء. مــع ذلــك، يشــري املصطلــح يف كثــري مــن األحيــان أيًضــا إىل متخصــيص الرعايــة الصحيــة اآلخريــن 
ــة  ــات رعاي ــون خدم ــن يقدم ــم مم ــني وغريه ــني الفيزيائي ــدوي، املعالج ــالج الي ــني، الع ــني املامرس ــفيات، املمرض ــل املستش مث

صحية متخصصة.

ــة  ــة العام ــة الصحي ــات الرعاي ــة احتياج ــن مراقب ــؤوالً ع ــون مس ــب) يك ــادة طبي ــة (ع ــة صحي ــايئ رعاي ــة - أخص ــة األولي ــدم الرعاي مق
للشخص.

مكافحة وصمة العار- القضاء عىل وصمة العار االجتامعية أو التمييز املرتبط باملرض النفيس

املنتســب - عضو أو مســتلم للخدمات مســجل حاليًا يف برنامج تديره شــبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة (DWIHN) أو خطة 
صحــة املــرىض الداخليــني املدفوعــة مســبًقا (PIHP) أو برنامــج رعايــة ُمــدار معــني. عضــو، منتســب، مســتلم خدمــة، عميــل أو 

مريض تستخدم أحيانًا جميًعا لوصف الشخص املشارك يف الخطة.

منظمــة الرعايــة املتكاملــة (ICO) - خطتــك الصحيــة، املنظمــة املســؤولة عــن املنافــع الصحيــة الخاصــة بــك مبوجــب برنامــج 
.(MI Health Link) ماي هيلث لينك

MDHHS - هــو اختصــار إلدارة الصحــة والخدمــات اإلنســانية يف ميشــيغان (MDHHS) تــرشف إدارة الواليــة هــذه، الواقعــة يف 
النســينغ (Lansing)، عــىل الخدمــات املمولــة مــن القطــاع العــام املقدمــة يف املجتمعــات املحليــة ومرافــق الواليــة لألشــخاص 

املصابني بأمراض نفسية وإعاقات يف النمو واضطرابات تعاطي املخدرات.

 (PIHP) نظــام الشــكوى واالســتئناف - العمليــات التــي ينفذهــا مــرشوع الخطــة الصحيــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني
وتتبــع  باإلضافــة إىل عمليــات جمــع  والشــكاوى،  املنافــع  لتحديــد  بإجــراء ســلبي  الخاصــة  االســتئناف  مــع طلبــات  للتعامــل 

املعلومات املتعلقة بها.

وصمــة العــار- شــكل مــن أشــكال التمييــز. إنهــا وأحــدة مــن األســباب الرئيســية التــي تجعــل األشــخاص املصابــني مبــرض نفــيس ال 
يبحثوون عن عالج لحالتهم.

 الوصول اىل شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة )DWIHN( عىل مدار 24 ساعة / معلومات عن األزمات وخط املساعدة لإلحالة
  رقم الهاتف املجاين: TTY( • 800.241.4949( الهاتف النيص:   800.870.2599

خدمة العمالء: TTY( • 888.490.9698( الهاتف النيص: 800.630.1044
www.dwihn.org

89



اإلتقــان املحــدود للغــة اإلنجليزيــة (LEP) - يعنــي أن املســتفيدين املحتملــني واملســتفيدين الذيــن ال يتحدثــون اللغــة اإلنجليزيــة 
كلغتهــم األساســية ولديهــم قــدرة محــدودة عــىل القــراءة والكتابــة والتحــدث أو فهــم اللغــة اإلنجليزيــة قــد يكونــون مــن ذوي اإلتقــان 
املحــدود يف اللغــة اإلنجليزيــة (LEP). ميكــن أن يكــون املســتفيد مؤهــالً لتلقــي املســاعدة اللغويــة لنــوع معــني مــن الخدمــة أو 

املنافع أو املواجهة.

األخصــايئ- وهــو أخصــايئ رعايــة صحيــة تقتــرص مامرســته عــىل مجــال معــني، مثــل فــرع مــن فــروع الطــب أو الجراحــة أو التمريض؛ 
عــىل وجــه الخصــوص، بحكــم التدريــب املتقــدم معتمــد مــن قبــل مجلــس متخصــص عــىل أنــه مؤهــل للحــد مــن مامرســته 

كطبيب او طبيبة أخصائية.

األدويــة املوصوفــة - هــي عقاقــري دوائيــة تتطلــب  وصفــة طبيــة بحســب القانــون لــيك يتــم رصفهــا. يف املقابل، ميكــن الحصول 
عىل األدوية التي ال تستلزم وصفة طبية بدون وصفة طبية عن طريق الرشاء مبارشة من الصيدلية. 

اإلستئناف- مراجعة تتم عن طريق شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة (DWIHN) لتقرير املنافع السلبية.

لــة) لتحديــد املنافــع الســلبي، التــي يطلبهــا املنتســب أو مقــدم خدمــة املنتســب،  ــل - املراجعــة الرسيعــة (ُمعجَّ االســتئناف املُعجَّ
ــه  ــاة املنتســب للخطــر أو صحت ــٍل قيــايس ميكــن أن يعــرض حي ــكايف إليجــاد ح عندمــا يقــرر الطــرف املناســب أن أخــذ الوقــت ال
البدنيــة أو النفســية أو قدرتــه عــىل تحقيــق ذلــك أو الحفــاظ عــىل أو اســتعادة الوظيفــة القصــوى. إذا طلــب املنتســب املراجعــة 
ــه مــا يــربره. إذا  ــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني (PIHP) فيــام إذا كان الطلــب ل ــة، يحــدد مــرشوع الخطــة الصحي العاجل
قــام مقــدم الخدمــة الخــاص باملنتســب بتقديــم الطلــب أو دعــم طلــب املنتســب، فيجــب عــىل الخطــة الصحيــة املدفوعــة 

مسبًقا للمرىض الداخليني (PIHP) املوافقة عىل الطلب.

دة (أو وحــدات اإلقامــة ملــدة 23 ســاعة) - تُســتخدم لتحقيــق االســتقرار يف حالــة طــوارئ الصحــة النفســية  أِرسَّة املراقبــة املَُمــدَّ
عندمــا يحتــاج الشــخص إىل البقــاء يف املستشــفى لفــرتة قصــرية فقــط. يســمح بتمديــد فــرتة مراقبــة الرسيــر للعاملــني يف 
املستشــفى مبراقبــة حالــة الشــخص وعالجهــا ملــدة تصــل إىل يــوم واحــد قبــل خروجــه إىل خدمــة العيــادات الخارجيــة املجتمعيــة 

األخرى أو إدخاله إىل املستشفى.

األشــخاص الذيــن لديهــم إتقــان محــدود للغــة اإلنجليزيــة (LEP) - األشــخاص الذين ال يســتطيعون التحــدث أو الكتابــة أو القراءة أو 
فهم اللغة اإلنجليزية مبستوى يسمح لهم بالتفاعل بشكل فعال مع مقدمي الرعاية الصحية ووكاالت الخدمة االجتامعية.

منظمــة الرعايــة املتكاملــة (ICO) - خطتــك الصحيــة، املنظمــة املســؤولة عــن املنافــع الصحيــة الخاصــة بــك مبوجــب برنامــج 
.(MI Health Link) ماي هيلث لينك

ــد  ــات امليديكي ــل خدم ــد تخوي ــض أو تقيي ــرار رف ــب بق ــم املنتس ــوب يُعل ــان مكت ــلبي - بي ــع الس ــد املناف ــب بتحدي ــعار مناس إش
(Medicaid) املطلوبة، والذي يجب تقديم اإلشعار إىل منتسب برنامج امليديكيد (Medicaid) يف نفس التاريخ الذي يرسي فيه 

تحديد املنافع السلبي

إشــعار مســبق بتحديــد املنافــع الســلبي- إشــعار كتــايب يُعلــم املســتفيد بقرار لتقليــل أو تعليــق أو إنهاء خدمــات برنامــج امليديكيد 
(Medicaid) املقدمة حاليًا، والذي يجب تقديم/إرســال اإلشــعار بالربيد إىل منتســب برنامج امليديكيد (Medicaid) قبل 10 أيام 

تقوميية عىل األقل من التاريخ املقرتح الذي يصبح فيِه تحديد املنفعة ساري املفعول.

اضطــراب اســتخدام املــواد املخــدرة (أو تعاطــي املخــدرات) - املُعــرَّف بحســب قانــون الصحــة العامــة يف واليــة ميشــيغان، عــىل 
أنــه يعنــي تنــاول الكحــول أو غــريه مــن العقاقــري بجرعــات تعــرض الرفــاه االجتامعــي واالقتصــادي والنفــيس والبــدين للشــخص لخطــر 
محتمــل أو إىل الحــد الــذي يفقــد الشــخص قــوة ضبــط النفــس نتيجــة تعاطــي الكحــول أو املخــدرات، أو عندمــا يكــون عــادة تحــت 

تأثري الكحول أو املخدرات ، أو يعرض الصحة العامة، أو األخالق، أو السالمة، أو الرفاهية للخطر، أو مزيج من ذلك.

اضطــراب طيــف التوحــد (ASD) - اضطــراب منــو عصبــي خطــري يضعــف قــدرة الشــخص عــىل التواصــل والتفاعــل مــع اآلخريــن. 
يشمل أيًضا السلوكيات واالهتاممات واألنشطة املتكررة.

االضطــراب العاطفــي الخطــري (SED) - بحســب التعريــف املعتمــد يف قانــون ميشــيغان للصحــة النفســية، فهــو يعنــي اضطرابـًـا 
ــا ميكــن تشــخيصه والــذي يؤثــر عــىل الطفــل خــالل العــام املــايض لفــرتة زمنيــة كافيــة لتلبيــة معايــري  نفســيًا أو ســلوكيًا أو عاطفيً
التشــخيص. تنطبــق املعايــري، كــام هــو محــدد يف أحــدث دليــل تشــخييص وإحصــايئ لالضطرابــات النفســية، عــىل حالــة أدت إىل 

ضعف وظيفي يتداخل بشكل كبري مع أو يحد من دور الطفل أو أدائه يف األرسة أو املدرسة أو األنشطة املجتمعية.

اإلعاقــة الذهنية/التنمويــة (I/DD) - بحســب التعريــف املعتمــد مــن قبــل قانــون ميشــيغان للصحــة النفســية تعنــي أيـًـا مــام يــيل: 
(a) تنطبــق عــىل شــخص أكــرب مــن خمــس ســنوات، وهــي حالــة مزمنــة وخيمــة تُعــزى إىل ضعــف نفــيس أو جســدي أو كليهــام، 
ويتجــىل قبــل ســن 22 عاًمــا؛ مــن املرجــح أن يســتمر إىل أجــل غــري مســمى؛ ويــؤدي إىل قيــود وظيفيــة كبــرية يف ثالثــة مجــاالت أو 
أكــرث مــن أنشــطة الحيــاة الرئيســية التاليــة:  الرعايــة الذاتيــة، اللغــة املســتقبلة واللغــة التعبرييــة، التعلــم ، التنقــل، التوجيــه الــذايت، 
ــة  ــدم رعاي ــي تق ــرى الت ــات األخ ــالج، الخدم ــة، الع ــة العام ــادي؛ أو الرعاي ــذايت االقتص ــاء ال ــتقل، االكتف ــش املس ــىل العي ــدرة ع والق
تــم  إذا   (b) ممتــدة.  أو  الحيــاة  مــدى  تســتمر  أخــرى  خدمــات  أو  عــالج  أو  عامــة  أو  التخصصــات  متعــددة  أو  خاصــة 
تطبيقــه عــىل قــارص منــذ الــوالدة حتــى ســن الخامســة، تأخــر منــو كبــري أو حالــة خلقيــة أو مكتســبة محــددة مــع احتــامل كبــري أن تــؤدي 

.(DD) إىل إعاقة يف النمو

اإلعفــاء النموذجــي لفلينــت 1115 - يوســع اإلعفــاء النموذجــي ليشــمل األطفــال حتــى ســن 21 عاًما والنســاء الحوامــل ذوات الدخل 
الــذي يصــل إىل 400 يف املائــة مــن مســتوى الفقر الفيدرايل (FPL) الذين كانوا يســتلمون خدمات مــن قبل نظام مياه فلينت من 
أبريــل 2014 مــن خــالل التاريــخ املحــدد مــن الواليــة.  متــت املوافقــة عىل هذا النمــوذج وفًقا للــامدة 1115 (a) مــن قانون الضامن 
االجتامعي، ويرسي اعتباًرا من 3 آذار/مارس 2016 تاريخ املوافقة املوقعة حتى 28 شباط/فرباير 2021. سيكون األطفال والنساء 
الحوامــل املؤهلــني لربنامــج امليديكيــد (Medicaid) الذيــن  كانــوا يســتلمون خدمــات مــن قبــل نظــام ميــاه فلينــت خــالل الفــرتة 
املحــددة مؤهلــني للحصــول عــىل جميــع الخدمــات التــي تغطيهــا خطــة الواليــة. ســيتمكن جميــع هــؤالء األشــخاص مــن الحصــول 
عــىل خدمــات إدارة ملفــات الحــاالت املســتهدفة مبوجــب رســوم مقابــل عقــد الخدمــة بــني إدارة الصحــة والخدمــات اإلنســانية يف 
ميشيغان (MDHHS) وجينييس لألنظمة الصحية (GHS). يجب أن توفر رسوم عقد الخدمة خدمات إدارة ملف الحالة املستهدفة 
وفًقا للمتطلبات املوضحة يف الرشوط واألحكام الخاصة للعرض التوضيحي لقسم فلينت 1115، خطة امليديكيد (Medicaid) يف 

والية ميشيغان وسياسة امليديكيد.

آكســيس - نقطــة الدخــول إىل خطــة الرعايــة الصحيــة للمــرىض الداخليــني املدفوعــة مســبًقا (PIHP)، والتــي تســمى أحيانـًـا "مركــز 
آكسيس" (access center) حيث يتصل املستفيدون من برنامج امليديكيد (Medicaid) لطلب خدمات الصحة السلوكية.

PIHP - هــو اختصــار للخطــة الصحيــة للمــرىض الداخليــني مســبقة الدفــع. شــبكة ديرتويــت وايــن املتكاملــة للصحــة هــي منظمــة 
ــر ميديكيــد للصحــة النفســية واإلعاقــات التنمويــة وخدمــات تعاطــي املخــدرات يف منطقتهــم الجغرافيــة مبوجــب عقــد مــع  تدي
الواليــة. هنــاك عــرشة (10) مــن الخطــط الصحيــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني (PIHP) يف ميشــيغان ويتــم تنظيــم كل 

منها ككيان إقليمي أوبرنامج خدمات الصحة النفسية املجتمعية (CMHSP) وفًقا لقانون الصحة النفسية.

التأمــني الصحــي - التغطيــة التــي تنــص عــىل دفــع االســتحقاقات نتيجــة املــرض أو اإلصابــة. يشــمل التأمــني ضــد الخســائر الناجمــة 
عن الحوادث، النفقات الطبية، العجز، أو الوفاة العرضية وبرت األطراف

تحديد املنافع السلبي - قرار يؤثر سلبًا عىل مطالبة املستفيد من برنامج امليديكيد (Medicaid) بالخدمات بسبب:
رفــض الخدمــة املطلوبــة أو التخويــل املحــدود لهــا، مبــا يف ذلــك التحديــدات عــىل أســاس نــوع مســتوى الخدمــة، متطلبــات   •

الرضورة الطبية، املالءمة، تحديد إطار الخدمة، أو فعالية املنافع املغطاة
تخفيض، تعليق أو إنهاء الخدمة املرصح بها مسبًقا  •

الرفص، كليًا أو جزئيًا، من الدفع مقابل خدمة ما  •
عــدم اتخــاذ قــرار تخويــل قيــايس وتقديــم إشــعار بشــأن القــرار يف غضــون 14 يوًمــا تقوميًيــا مــن تاريــخ اســتالم طلــب قيــايس   •

للخدمة
عدم اتخاذ قرار تخويل ُمعجَّل يف غضون 72 ساعة من تاريخ استالم طلب تخويل خدمة ُمعجَّل  •

ــا مــن تاريــخ البــدء املتفــق عليــه أثنــاء التخطيــط املتمركــز عــىل  اإلخفــاق يف تقديــم الخدمــات يف غضــون 14 يوًمــا تقوميًي  •
(PIHP) الشخص ووفًقا ملا تسمح به الخطة الصحية املدفوعة مسبًقا للمرىض الداخليني

إخفــاق الخطــة الصحيــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني (PIHP) يف التــرصف خــالل 30 يوًمــا تقوميًيا مــن تاريخ طلب   •
االستئناف اإلعتيادي

إخفــاق الخطــة الصحيــة املحــددة املدفوعة مســبًقا للمــرىض الداخليني (PIHP) يف الترصف خالل 72 ســاعة من تاريخ تقديم   •
طلب استئناف ُمعجَّل

ــم/  ــم التــرصف املناســب واإلخطــار بتظلُّ ــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني (PIHP) يف تقدي إخفــاق الخطــة الصحي  •
شكوى محلية خالل 90 يوًما تقوميًيا من تاريخ تقديم الطلب

التخويل بالخدمات - معالجة طلبات تقديم الخدمات األولية واملستمرة.

التعــايف مــن املــرض - وهــي رحلــة التعــايف والتغيــري التــي تتيــح للشــخص أن يعيــش حيــاة ذات مغــزى يف مجتمــع من اختيــاره بينام 
يعمل عىل تحقيق إمكاناته الكاملة.

تغطية األدوية املقررة بوصفة طبية - هي خطة تأمني قامئة بذاتها، تغطي األدوية املوصوفة من قبل طبيب فقط

ــية  ــة النفس ــات الصح ــج خدم ــع برنام ــتفيدين م ــات املس ــة لخالف ــتوى الوالي ــىل مس ــة ع ــة - مراجع ــة للوالي ــتامع عادل ــة اس جلس
املجتمعية (CMHSP)، أو رفض الخطة الصحية املدفوعة مسبًقا للمرىض الداخليني (PIHP) أو تخفيض أو تعليق أو إنهاء خدمات 
امليديكيــد (Medicaid). يقــوم قضــاة القانــون اإلداري للواليــة املســتقلون عــن إدارة الصحــة والخدمــات اإلنســانية يف واليــة 

ميشيغان بإجراء املراجعات للخطة.

حقــوق مســتلمي الخدمــات - تلــك الحقــوق املكفولــة لألشــخاص الذيــن يتلقــون خدمــات الصحــة النفســية مبوجــب قانــون 
ميشيغان للصحة النفسية وقانون الصحة العامة.

خدمــات رعايــة املســنني (املحترضيــن)- هــي رعايــة مصممــة لتقديــم رعايــة داعمــة لألشــخاص يف املرحلــة األخــرية مــن مــرض 
ُعضــال والرتكيــز عــىل الراحــة ونوعيــة الحيــاة، بــدالً مــن العــالج. الهــدف هــو متكــني األشــخاص مــن الشــعور بالراحــة وعــدم الشــعور 

باألمل، بحيث يعيشون كل يوم عىل أكمل وجه ممكن.

خدمــات الطبيــب - تشــري إىل الخدمــات التــي يقدمهــا شــخص مرخــص لــه مبوجــب قانــون الواليــة ملامرســة الطــب أو طــب تقويــم 
العظام.

خدمــات الطوارئ/الرعايــة - الخدمــات املغطــاة التــي يقدمهــا مقــدم خدمــة مــدرب عىل تقديــم خدمــات الطــوارئ واملطلوبة لعالج 
حالة طبية/سلوكية طارئة. 

الخدمات املستبعدة- خدمات الرعاية الصحية التي ال يدفع تأمينك الصحي أو خطتك تكاليفها أو يغطيها.

خدمــات وأجهــزة التأهيــل - خدمــات وأجهــزة الرعايــة الصحيــة التــي تســاعد الشــخص يف الحفــاظ عــىل املهــارات واألداء الوظيفــي 
للحياة اليومية أو تعلمها أو تحسينها.

خدمــات وأجهــزة إعــادة التأهيــل - خدمــات الرعايــة الصحيــة التــي تســاعد الشــخص يف الحفــاظ عــىل املهــارات واألداء الوظيفــي 
للحيــاة اليوميــة أو اســتعادتها أو تحســينها، والتــي فقــدت أو تعرضــت لإلعاقــة بســبب مــرض الشــخص أو إصابتــه أو إعاقتــه. ميكــن 
أن تشــمل هــذه الخدمــات العــالج الطبيعــي واملهنــي وعلــم أمــراض النطــق واللغــة وخدمــات إعــادة التأهيــل النفــيس يف مجموعــة 

متنوعة من إعدادات مرىض العيادات الداخلية و/أو العيادات الخارجية.

خدمــة العمــالء - تعــزز العالقــة بــني املجتمــع والهيئــة وكذلــك بــني الشــخص والهيئــة مــن خــالل تقديــم املســاعدة يف الشــكوى 
ــول إىل مختلــف  ــم املخطــط لهــا. تشــمل هــذه الفــرص والخدمــات الوص ــه ينســق فــرص التعل واملعلومــات والتدريــب. كــام أن

عمليات الحقوق، برامج املنارصة، املنتديات التعليمية، املساعدة يف الشكاوى واالستئنافات.

خطــة الخدمــة الفرديــة (IPOS) - خطــة عــالج شــخصية تلبــي احتياجــات الشــخص الــذي يتــم تقدميــه لــه وأفــراد أرستــه. تــم تطويــر 
خطــة العــالج هــذه مــن خــالل عمليــة التخطيــط املتمركــز عــىل الشــخص. عمليــة التخطيــط املتمركــز عــىل الشــخص هــي عمليــة 
تخطيــط ودعــم الشــخص الــذي يتلقــى الخدمــات التــي تعتمــد عــىل قــدرة الشــخص عــىل املشــاركة يف األنشــطة التــي تعــزز 
املجتمــع والتــي تحــرتم تفضيــالت الشــخص وخياراتــه وقدراتــه. تتضمــن عمليــة التخطيــط املتمركــز عــىل الشــخص أفــراد األرسة 

واألصدقاء واملهنيني حسب رغبة الشخص أو طلبه.

خطــة ميشــيغان الصحيــة - مــرشوع  1115 النموذجــي يقــدم منافع الرعاية الصحية لألشــخاص الذين تــرتاوح أعامرهم بني 19 و 64 
عاًمــا؛ لديــك دخــل عنــد ٪133 أو أقــل مــن مســتوى الفقــر الفيــدرايل وفًقــا ملنهجيــة الدخــل اإلجــاميل املعــدل؛ غــري مؤهــل أو غــري 
مســجل يف برنامــج امليديكــري (Medicare) أو امليديكيــد (Medicaid)؛ مل تكــن حامــًال وقــت تقديم الطلب؛ وهم من ســكان والية 
ميشــيغان. ميكــن أن يكــون األشــخاص الذيــن يســتوفون متطلبــات األهليــة لخطــة ميشــيغان الصحيــة مؤهلــني أيًضــا للحصــول 
عــىل خدمــات الصحــة الســلوكية. يحتــوي دليــل مقــدم خدمــة برنامــج امليديكيــد يف ميشــيغان عــىل تعريفــات كاملــة للخدمــات 
املتوفــرة باإلضافــة إىل معايــري األهليــة ومؤهــالت مقــدم الخدمــة.  ميكــن الوصــول إىل دليــل مقــدم خدمــة برنامــج امليديكيــد 

(MPM) عىل املوقع اإللكرتوين:
http://www.michigan.gov/mdhhs/0،4612،7-132-2945_42542-42543_42546_42553-87572--،00.html

ميكن ملوظفي خدمة العمالء مساعدتك يف الوصول إىل  دليل مقدم خدمة برنامج امليديكيد (MPM) و/أو معلومات منه.

الدخــول اىل املستشــفى- مصطلــح يتــم قبولــه رســميًا يف املستشــفى للحصــول عــىل خدمــات ســلوكية ماهــرة. إذا مل يتــم قبول 
ــق  ــر يتعل ــو كان األم ــى ل ــيل حت ــض داخ ــن مري ــدالً م ــة) ب ــادة الخاجي ــا (العي ــا خارجيً ــاره مريًض ــن اعتب ــفى، فيمك ــُه اىل املستش دخول

بإقامة ليلة واحدة.

الدعــم املتخصــص والخدمــات - مصطلــح يعنــي دعــم وخدمــات الصحة النفســية املمولــة وإعاقات النمــو ودعم اســتخدام املواد 
.(PIHPs) املخدرة التي تديرها خطط صحة املرىض الداخليني املدفوعة مسبًقا

دعــم النظــراء الشــباب - منظمــة مصممــة لدعــم الشــباب الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات عاطفيــة خطــرية مــن خــالل األنشــطة 
املشرتكة مع أخصايئ دعم النظراء الشباب.  تشمل أهداف برنامج دعم النظراء الشباب (YPS) متكني الشباب وتطوير املهارات 
ــباب. يتــم تقديــم  ــة الش ــن املشــاركني يف تقديــم رعاي ــة الحيــاة والعمــل بشــكل تعــاوين مــع اآلخري لتحســني األداء العــام ونوعي
خدمــات دعــم النظــراء الشــباب (YPS) مــن قبــل أخصــايئ دعــم النظــراء الشــباب املــدريب ، فرديـًـا أو يف مجموعــة، للشــباب الذيــن 
يقومــون بحــل الخالفــات، تعزيــز املهــارات لتحســني وظائفهــم العامــة، واالندمــاج مــع املجتمــع واملدرســة واألرسة و/أو االنتقــال 

إىل مرحلة البلوغ .

الرعايــة التمريضيــة املاهــرة - وهــي رعايــة متريضيــة ماهــرة وخدمــات إعــادة التأهيــل تقــدم بشــكل مســتمر ويومــي يف منشــأة 
متريــض ماهــرة. تشــمل األمثلــة عــىل رعايــة منشــأة التمريــض املاهــرة العــالج الطبيعــي أو الحقــن عــرب الوريــد (IV) التــي ميكــن أن 

تقدمها ممرضة أو طبيب مسجل.

الرعايــة الصحيــة املتكاملــة (IHC) - نهــج شــامل للرفاهيــة العامــة للشــخص.  الرعايــة الصحيــة املتكاملــة هــي عندمــا يأخــذ 
أخصائيــو الرعايــة الصحيــة يف نظــر االعتبــار جميــع الظــروف الصحيــة يف نفــس الوقــت وينســقون الفوائــد لتقديــم أفضــل خدمــة 

للصحة والعافية العامة للمشارك.

الرعايــة الصحيــة املنزليــة - هــي رعايــة داعمــة تقــدم يف املنــزل. ميكــن أن يتــم توفــري الرعاية مــن قبل متخصــيص الرعايــة الصحية 
املرخصــني الذيــن يقدمــون احتياجــات العــالج الطبــي أو مــن قبــل مقدمــي الرعايــة املحرتفــني الذيــن يقدمــون املســاعدة اليوميــة 

.(ADLs) لضامن تلبية أنشطة الحياة اليومية

الرعايــة العاجلــة - وهــي رعايــة ملــرض مفاجــئ أو إصابــة أو حالــة ليســت حالــة طارئــة ولكنهــا تحتــاج إىل رعايــة عــىل الفــور. ميكــن 
الحصول عىل الرعاية الالزمة بشكل عاجل من مقدمي الخدمة خارج الشبكة عندما ال يتوفر دمي الخدمة من الشبكة.

رعايــة العيــادات الخارجيــة يف املستشــفى - أي نــوع مــن الرعايــة يتــم إجــراؤه يف املستشــفى عندمــا ال يكــون مــن املتوقــع أن 
يكون هناك مبيت يف املستشفى. 

CMHSP- اختصــار لربنامــج خدمــات الصحــة النفســية املجتمعيــة. هنــاك 46 مــن برنامــج خدمــات الصحــة النفســية املجتمعيــة 
(CMHSP) يف ميشيغان يقدمون خدمات يف مناطقهم املحلية لألشخاص املصابني بأمراض نفسية وإعاقات يف النمو.

(CMH) قد يشار إليها أيًضا باسم الصحة النفسية املجتمعية

الشــبكة- هــي قامئــة باســامء األطبــاء ومقدمــي الرعايــة الصحيــة اآلخريــن واملستشــفيات التــي تعاقــدت معهــا خطــة معينــة 
لتقديم الرعاية الطبية و/أو خدمات الصحة السلوكية ألعضائها.

شــبكة ديرتويــت وايــن املتكاملــة للصحــة (DWIHN) - برنامــج خدمــات صحــة نفســية مجتمعية تــم إنشــاؤها وإدارتها وفًقــا لتوفري 
قانــون الصحــة النفســية للواليــة، بغــرض توفــري مجموعــة شــاملة مــن خدمــات الصحــة النفســية املناســبة لحالــة األشــخاص 
املقيمــني يف وايــن مقاطعــة أو أشــخاص يف مقاطعــة وايــن يحتاجــون إىل خدمــات طارئــة أو عاجلــة، بغــض النظــر عــن قدرتهــم 

عىل الدفع. 

الشــكوى - التعبــري عــن عــدم الرضــا عــن أي مســألة بخــالف تحديــد املنافــع الســلبي. ميكــن أن تشــمل الشــكاوى، عــىل ســبيل املثال 
ال الحــرص، جــودة الرعايــة أو الخدمــات املقدمــة، وجوانــب العالقــات الشــخصية مثــل الوقاحــة أو مقــدم الخدمــة أو املوظــف، أو 
ــا أم ال. تتضمــن الشــكوى حــق املســتفيد يف  عــدم احــرتام حقــوق املســتفيد بغــض النظــر عــام إذا كان اإلجــراء العالجــي مطلوبً
االعــرتاض عــىل متديــد الوقــت الــذي اقرتحتــه الخطــة الصحيــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني (PIHP) التخــاذ قــراًرا 

بالتخويل.

الصحــة الســلوكية - ال تشــمل فقــط طــرق تعزيــز الرفاهيــة مــن خــالل الوقايــة مــن األمــراض النفســية أو التدخــل فيهــا مثــل االكتئاب 
أو القلــق، ولكنهــا تهــدف أيًضــا إىل منــع أو التدخــل يف تعاطــي املخــدرات أو اإلدمــان األخــرى. ألغــراض هــذا الكتيــب، ســتتضمن 
ــي  ــات تعاط ــال ، واضطراب ــني واألطف ــن البالغ ــدى كل م ــة ل ــراض العقلي ــة ، واألم ــة / التنموي ــات الذهني ــلوكية اإلعاق ــة الس الصح

املخدرات

.(Medicaid) الرضورة الطبية - مصطلح يستخدم لوصف أحد املعايري التي يجب تلبيتها للمستفيد لتلقي خدمات امليديكيد
يعنــي أنــه مــن املتوقــع أن تســاعد الخدمــة املحــددة املســتفيد يف صحتــه النفســية أو إعاقــة النمــو أو تعاطــي املخــدرات أو أي 
حالــة طبيــة أخــرى. تقــوم بعــض الخدمــات بتقييــم االحتياجــات وتســاعد بعــض الخدمــات يف الحفــاظ عــىل األداء الوظيفــي أو 

تحسينه. شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة (DWIHN) غري قادر عىل الترصيح (الدفع مقابل) أو تقديم الخدمات التي مل يتم 
تحديدها عىل أنها رضورية من الناحية الطبية بالنسبة لك.

طبيــب الرعايــة األوليــة - الطبيــب الــذي يقــدم كالً مــن االتصــال األول للشــخص الــذي يعــاين مــن مشــكلة صحيــة غــري مشــخصة 
أو  العضــو الجســدي  أو نظــام  الطبيــة املتنوعــة، والتــي ال تقتــرص عــىل الســبب  الرعايــة املســتمرة للحــاالت  باإلضافــة إىل 

التشخيص.

عضــو محتمــل - شــخص ميكــن أن يختــار طواعيــة التســجيل يف برنامــج رعايــة ُمــدارة معــني ولكنــه ليــس منتســبًا بعــد. التخويــل 
املســبق- املوافقــة مطلوبــة قبــل تقديــم خدمــات أو رصف أدويــة معينــة. تتــم تغطيــة بعــض الخدمــات الطبيــة عــىل الشــبكة 

فقط إذا حصل الطبيب أو مزود الشبكة اآلخر عىل تخويل مسبق. يُطلق عليه أيًضا التخويل املسبق.

العميــل: يشــمل جميــع األشــخاص املؤهلــني لربنامــج امليديكيــد (Medicaid) املوجوديــن يف منطقــة الخدمــة املحــددة والذيــن 
يتلقــون أو يحتمــل أن يتلقــوا الخدمــات والدعــم املغطــاة. ميكــن اســتخدام املصطلحــات التاليــة ضمــن هــذا التعريــف: العمــالء، 

.(Medicaid) مستلمي الخدمات، املستفيدين، املستهلكني، األشخاص، أو املؤهلني لربنامج امليديكيد

قابــل للخصــم (أو اإلنفــاق) - مصطلــح يســتخدم عندما يتأهل األشــخاص للحصول عىل تغطية امليديكيــد (Medicaid) عىل الرغم 
مــن أن دخلهــم املحســوب أعــىل مــن مســتوى دخــل امليديكيــد املعتــاد. يف إطــار هــذه العمليــة، يتــم خصــم املصاريــف الطبيــة 
التــي يتحملهــا الشــخص خــالل شــهر مــن دخــل الشــخص خــالل ذلــك الشــهر. مبجــرد تخفيــض دخــل الشــخص إىل مســتوى محــدد 
 (Medicaid) لبقية الشهر. يتم إدارة طلبات امليديكيد (Medicaid) من الوالية، يصبح الشخص مؤهالً للحصول عىل منافع امليديكيد
والقــرارات القابلــة للخصــم مــن قبــل إدارة الصحــة والخدمــات اإلنســانية يف واليــة ميشــيغان - بشــكل مســتقل عــن نظــام خدمــة 

.(PIHP) الخطة الصحية املدفوعة مسبًقا للمرىض الداخليني

ــة  ــا، إىل حامي ــع، جزئيً ــذا الترشي ــدف ه ــام 1996 (HIPAA) - يه ــبة لع ــل واملحاس ــة النق ــي لقابلي ــني الصح ــاع التأم ــون إخض قان
خصوصيــة معلومــات املريــض والحفــاظ عــىل رسيتهــا.  يُقصــد مبصطلــح "املريــض" هــو أي شــخص يتلقــي الرعايــة الصحيــة 

العامة أو الخاصة، مبا يف ذلك خدمات الرعاية الصحية السلوكية.

قانــون الصحــة العامــة- قانــون لحاميــة وتعزيــز الصحــة العامــة؛ تقنــني وتنقيــح وتوحيــد وتصنيــف وإضافــة القوانــني املتعلقــة 
لتوفــري تصنيــف وإدارة وتنظيــم ومتويــل وصيانــة  الوقايــة والســيطرة عــىل األمــراض واإلعاقــات؛  لتوفــري  العامــة؛  بالصحــة 

الخدمات واألنشطة الصحية الشخصية والبيئية وغريها.

قانــون ميشــيغان للصحــة النفســية - قانــون الواليــة الــذي يحكــم خدمــات الصحــة الســلوكية العامــة املقدمــة للبالغــني واألطفــال 
املصابــني بأمــراض نفســية واضطــراب عاطفــي خطــري وإعاقــات يف النمــو مــن قبــل برامــج خدمــات الصحــة النفســية للمجتمــع 

املحيل ويف مرافق الوالية.

القسط - هو مبلغ يتم دفعه مقابل بوليصة التأمني، وهو مبلغ يضاف إىل السعر العادي أو الرسوم.

الكفــاءة الثقافيــة: قبــول واحــرتام لالختــالف، تقييــم ذايت مســتمر فيــام يتعلــق بالثقافــة، مراعــاة فعاليــة وحيويــة االختــالف 
واالهتــامم بــه، واملشــاركة يف التطويــر املســتمر للمعرفــة الثقافيــة، واملــوارد واملرونــة ضمــن منــاذج الخدمــة للعمــل نحــو تلبيــة 

أفضل احتياجات السكان من األقليات.

 (Medicaid) الكميــة، املــدة والنطــاق- املصطلحــات لوصــف مقــدار ومــدة وبــأي طــرق ســيتم توفــري خدمــات تامــني امليديكيــد
املدرجة يف خطة الخدمة الفردية للشخص

مــاي بــاث (MI P.A.T.H) (اإلجــراء الشــخيص تجــاه الصحــة) - برنامــج مصمــم ملســاعدة النــاس يف تبني أمناط حيــاة أكرث صحة من 
خــالل تحمــل املســؤولية عــن خياراتهــم الصحيــة. يتــم تنظيــم اجتامعــات جامعيــة ملناقشــة واكتســاب األدوات واملهــارات الالزمــة 

إلدارة املشاكل الصحية املختلفة والعيش حياة أكرث إنتاجية.

ماي تشايلد (MIChild)- هو برنامج رعاية صحية لألطفال الذين تقل أعامرهم عن 19 عاًما تديره ادارة الصحة والخدمات اإلنسانية 
(MDHHS). وهــو مخصــص لألطفــال ذوي الدخــل املنخفــض غــري املؤمــن عليهــم ألرس ميشــيغان العاملــة. لــدى مــاي تشــايلد 
(MIChild) حد دخل أعىل من امليديكيد (Medicaid) للذين تقل أعامرهم عن 19 عاًما (U-19). ال يوجد سوى اختبار مقدار الدخل.
هناك قســط شــهري قدره 10 دوالرات لكل عائلة لربنامج ماي تشــايلد (MIChild).  القســط الشــهري البالغ 10 دوالرات هو لجميع 
األطفــال يف عائلــة واحــدة. يجــب أن يكــون الطفــل مســجالً يف خطــة مــاي تشــايلد (MIChild) الصحيــة ولصحــة األســنان لتلقــي 
الخدمــات. يتلقــى املســتفيدون حزمــة شــاملة مــن منافــع الرعايــة الصحيــة مبــا يف ذلــك خدمــات الرؤيــة واألســنان والصحــة 

النفسية.  اتصل بـ [خدمات العمالء] للحصول عىل مزيد من املعلومات.

ــة  ــة يف الصح ــن أزم ــون م ــن يعان ــخاص الذي ــف لألش ــرب الهات ــخصيًا أو ع ــة ش ــاعدة الفوري ــن املس ــات - تضم ــص األزم ــز فح مراك
النفسية.

مــرض نفــيس خطــري (SMI) - بحســب التعريــف املعتمــد يف قانون ميشــيغان للصحة النفســية يعنــي اضطرابًا ســلوكيًا أو عاطفيًا 
نفســيًا ميكــن تشــخيصه يؤثــر عــىل شــخص بالــغ موجــود أو كان موجــوًدا خــالل العــام املــايض لفــرتة زمنيــة كافيــة لتلبيــة معايــري 
التشــخيص املحــددة يف أحــدث وآخــر دليــل تشــخييص وإحصــايئ لالضطرابــات النفســية والــذي أدى إىل ضعــف وظيفــي يتداخــل 

بشكل كبري مع واحد أو أكرث من أنشطة الحياة الرئيسية أو يعمل عىل الحد منها.

ــرَّف عــىل أنهــام كال االضطرابــني يف نفــس  ــدرة - يُع ــل أو املتزامــن واضطــراب تعاطــي املــواد املخ ــرض النفــيس املتكام امل
الوقــت. ترحــب شــبكة ديرتويــت وايــن الصحيــة املتكاملــة (DWIHN) باألشــخاص الذيــن يعانــون مــن كل مــن االضطرابــات وتقــدم 

عالجات قادرة عىل الحدوث املشرتك يف جميع أنحاء الشبكات ويف كل مستوى من مستويات الرعاية. 

املرونــة - القــدرة عــىل "االرتــداد اىل الخلــف" وهــي خاصيــة مهمــة لرعايــة األطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات عاطفيــة خطــرية 
وعائالتهم. يشري إىل قدرة الشخص عىل أن يصبح ناجًحا عىل الرغم من التحديات التي قد يواجهها طوال حياته

املستفيد - وهو الشخص املؤهل واملسجل يف برنامج امليديكيد (Medicaid) يف ميشيغان.

ــرة (DME) - أي معــدات توفــر فوائــد عالجيــة لشــخص محتــاج بســبب بعــض الحــاالت الطبيــة و/ أو  املعــدات الطبيــة املُعمِّ
رة (DME) من مادة والتي: األمراض. تتكون املعدات الطبية املُعمِّ

تستخدم يف املقام األول واملتعارف عليِه لخدمة أغراض طبية؛  •
ليست مفيدة لشخص يف حالة الغياب، اإلعاقة أو اإلصابة.  •

تكون بأمر أو وصف من قبل طبيب؛  •
قابلة إلعادة استخدامها؛  •

ميكن أن تتحمل االستخدام املتكرر، و  •
مناسبة لالستخدام يف املنزل  •

ــرة، وأجهزة  املعــدات واللــوازم الطبيــة املتخصصــة - تشــتمل املعــدات واللــوازم الطبية املتخصصــة عىل املعــدات الطبية املُعمِّ
التحكم والسالمة البيئية، األلعاب التكيفية، وأنشطة مساعدات الحياة اليومية (ADL)، ومستلزمات التحكم يف الحساسية املحددة 

يف خطة خدمات الطفل الفردية.

مقــدم الخدمــة غــري مشــارك - مــزود خدمــة أو منشــأة ال يتــم توظيفهــا أو امتالكهــا أو تشــغيلها مــن قبــل شــبكة ديرتويــت وايــن 
الصحية املتكاملة (DWIHN) وليس مبوجب عقد لتقديم خدمات مغطاة لألعضاء.

ــك  ــون ل ــن يقدم ــن الذي ــخاص اآلخري ــات واألش ــاء واملمرض ــتخدم لألطب ــام املس ــح الع ــو املصطل ــارك - ه ــة املش ــدم الخدم مق
ــادات واألماكــن األخــرى التــي تقــدم  ــة، العي الخدمــات والرعايــة. يشــمل املصطلــح أيًضــا املستشــفيات، وكاالت الصحــة املنزلي
ــم  ــة، والدع ــة الذهنية/التنموي ــدرات، اإلعاق ــي املخ ــراب تعاط ــية، اضط ــة النفس ــة؛ الصح ــدات طبي ــة؛ مع ــة الصحي ــات الرعاي خدم
ــدوق  ــع صن ــل م ــىل العم ــون ع ــة. يوافق ــة الصحي ــات الرعاي ــم خدم ــدون لتقدي ــون ومعتم ــم مرخص ــل. ه ــة األج ــات طويل والخدم
املــرىض وقبــول الدفــع وعــدم فــرض مبالــغ إضافيــة عــىل املســتفيدين. يُطلــق عــىل مقدمــي الخدمــات املشــاركني أيًضــا أســامء 

مقدمي الخدمات للشبكة.

مقــدم رعايــة - مصطلــح يســتخدم للمهنيــني الصحيــني الذيــن يقدمــون خدمــات الرعايــة الصحيــة. يف بعــض األحيــان، يشــري 
املصطلــح فقــط إىل األطبــاء. مــع ذلــك، يشــري املصطلــح يف كثــري مــن األحيــان أيًضــا إىل متخصــيص الرعايــة الصحيــة اآلخريــن 
ــة  ــات رعاي ــون خدم ــن يقدم ــم مم ــني وغريه ــني الفيزيائي ــدوي، املعالج ــالج الي ــني، الع ــني املامرس ــفيات، املمرض ــل املستش مث

صحية متخصصة.

ــة  ــة العام ــة الصحي ــات الرعاي ــة احتياج ــن مراقب ــؤوالً ع ــون مس ــب) يك ــادة طبي ــة (ع ــة صحي ــايئ رعاي ــة - أخص ــة األولي ــدم الرعاي مق
للشخص.

مكافحة وصمة العار- القضاء عىل وصمة العار االجتامعية أو التمييز املرتبط باملرض النفيس

املنتســب - عضو أو مســتلم للخدمات مســجل حاليًا يف برنامج تديره شــبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة (DWIHN) أو خطة 
صحــة املــرىض الداخليــني املدفوعــة مســبًقا (PIHP) أو برنامــج رعايــة ُمــدار معــني. عضــو، منتســب، مســتلم خدمــة، عميــل أو 

مريض تستخدم أحيانًا جميًعا لوصف الشخص املشارك يف الخطة.

منظمــة الرعايــة املتكاملــة (ICO) - خطتــك الصحيــة، املنظمــة املســؤولة عــن املنافــع الصحيــة الخاصــة بــك مبوجــب برنامــج 
.(MI Health Link) ماي هيلث لينك

MDHHS - هــو اختصــار إلدارة الصحــة والخدمــات اإلنســانية يف ميشــيغان (MDHHS) تــرشف إدارة الواليــة هــذه، الواقعــة يف 
النســينغ (Lansing)، عــىل الخدمــات املمولــة مــن القطــاع العــام املقدمــة يف املجتمعــات املحليــة ومرافــق الواليــة لألشــخاص 

املصابني بأمراض نفسية وإعاقات يف النمو واضطرابات تعاطي املخدرات.

 (PIHP) نظــام الشــكوى واالســتئناف - العمليــات التــي ينفذهــا مــرشوع الخطــة الصحيــة املدفوعــة مســبًقا للمــرىض الداخليــني
وتتبــع  باإلضافــة إىل عمليــات جمــع  والشــكاوى،  املنافــع  لتحديــد  بإجــراء ســلبي  الخاصــة  االســتئناف  مــع طلبــات  للتعامــل 

املعلومات املتعلقة بها.

وصمــة العــار- شــكل مــن أشــكال التمييــز. إنهــا وأحــدة مــن األســباب الرئيســية التــي تجعــل األشــخاص املصابــني مبــرض نفــيس ال 
يبحثوون عن عالج لحالتهم.
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شكًرا
شكًرا لك عىل اهتاممك بشبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة (DWIHN). نتطلع إىل تقديم خدمات الصحة 

السلوكية التي توضح:

مًعا ميكننا أن نضمن أن كل شخص يحقق مستوى محسًنا من االستقالل ومهارات أفضل يف التكيف ومنًوا جديًدا 
من خالل التقييم والعالج وإعادة التأهيل املركزة.

هذا الكتيب متوفر باللغات اإلنجليزية، اإلسبانية والعربية.
(Access Center) تتوفر ترجامت للغات أخرى عند الطلب من خالل مركز آكسيس

 عن طريق االتصال بالرقم (املجاين) 800.241.4949.

 (IPOS) يتم توفريُه أثناء عملية توجيه املنتسب الجديد وأثناء خطة الخدمة الفردية الشاملة
السنوية وبناًء عىل طلبك.

كفاءة كادر املوظفني

االحرتام

الكرامة واإلنصاف لجميع األشخاص من مستلمي الخدمات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

متت املراجعة: 17 آب/ أغسطس 2022تاريخ النرش: حزيران (يونيو) 2017        
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كُتّيب دليل العضو

شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة
707 W. Milwaukee St.

Detroit, MI 48202
313.344.9099

www.dwihn.org

(DWIHN) خدمة عمالء شبكة ديرتويت واين الصحية املتكاملة
888.490.9698 الرقم املجاين: 

313.833.3232 رقم محيل: 
 :(TTY) 800.630.1044  الهاتف النيص

313.833.2217 أو 313.833.4280 فاكس: 
من االثنني إىل الجمعة 8:00 صباًحا - 4:30 مساًء

مركز آكسيس (Access Center) املركزي عىل مدار 24 ساعة
معلومات األزمات وخط مساعدة اإلحالة

800.241.4949 الرقم املجاين: 
313.224.7000 محيل: 

 :(TTY) 866.870.2599 الهاتف النيص

C.O.P.E.
(لقسم الطوارئ فقط)

844.296.2673

 مكتب حقوق املستلم
888.339.5595 الرقم املجاين: 

 :(TTY) 888.339.5588 الهاتف النيص

الخط الوطني املبارش ملنع االنتحار
     8255-273-800-1 

www.suicidepreventionlifeline.org
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