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[English] Language assistance services, including 
interpreters and translation of printed materials, are 
available free of charge. Call 1-800-562-3022  
(TRS: 711). 

[Amharic] የቋንቋ እገዛ አገልግሎት፣ አስተርጓሚ እና የሰነዶችን 
ትርጉም ጨምሮ በነጻ ይገኛል፡፡ 1-800-562-3022 (TRS: 711) 
ይደውሉ፡፡ 

 [Arabic] خدمات المساعدة في اللغات، بما في ذلك المترجمین الفوریین
          وترجمة المواد المطبوعة، متوفرة مجاناً، اتصل على رقم

3022-562-800-1 )TRS: 711.( 

[Burmese] ဘာသာျပန္ဆုိသူမ်ားႏွင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားဘာသာျပန္ျခင္းအပါအဝင္ 

ဘာသာစကားအေထာက္အကူဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အခမဲ့ရႏိုင္ပါသည္။ 

1-800-562-3022 (TRS: 711) ကုိဖုန္းေခၚဆုိပါ။

[Cambodian] esvaCMnYyPasa rYmmanTaMg/ñkbkE®bpÊal'mat' nig

karbkE®bGksare◊HBumı KW/acrk◊neday≤tKit´z¬. 

ehATUrs¤BÊeTAelx 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Chinese] 免费提供语言协助服务，包括口译员和印制

资料翻译。请致电 1-800-562-3022 (TRS: 711)。 

[Korean] 통역 서비스와 인쇄 자료 번역을 포함한 언어 
지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.    
1-800-562-3022 (TRS: 711)번으로 전화하십시오.

[Laotian] kanbMrikand™anfaSa,  lvmtzgnaYEpfaSa ElA 
kanEpewk San†Ifim,  mIRv™VH™FrIodYbB̊ id Æ̊a.  otHaelk 1-800-
562-3022 (TRS: 711).  

[Oromo] Tajajilli gargaarsa afaanii, nama afaan hiikuu 
fi ragaalee maxxanfaman hiikuun, kaffaltii malee ni 
argattu. 1-800-562-3022 (TRS: 711) irratti bilbilaa. 

[Persian]  خدمات کمک زبانی، از جملھ مترجم شفاھی و ترجمھ اسناد و
  مدارک (مطالب) چاپی، بصورت رایگان ارائھ خواھد شد.با شماره

1-800-562-3022 (TRS: 711) .تماس بگیرید 

[Punjabi] ਭਾਸਾਾ ਸਾਾਇਾਾ ਸੇਾੇਵ—ਦੁਭਾਸ਼ੀਾ ਇਸਾ ਿਪ� ੰਾਕ਼ਇ਼ਾਸੋਈਾ

 ਮੱਗਰ਼ਾਦਸਾ � ਨੁੇਾਦਾ ਮਸਇ—ਮੁਫ਼ਇਾਉਿਲੱਬਧਾਸਨ।ਾ1-800-562-3022 

(TRS: 711) 'ਇਸਾਕਾਲਾਕਰੋ।ਾ

[Romanian] Serviciile de asistență lingvistică, inclusiv 
cele de interpretariat și de traducere a materialelor 
imprimate, sunt disponibile gratuit. Apelați 1-800-562-
3022 (TRS: 711). 

[Russian] Языковая поддержка, в том числе услуги 
переводчиков и перевод печатных материалов, 
доступна бесплатно. Позвоните по номеру       
1-800-562-3022 (TRS: 711).

[Somali] Adeego caawimaad luuqada ah, ay ku jirto 
turjubaano afka ah iyo turjumid lagu sameeyo 
waraaqaha la daabaco, ayaa lagu helayaa lacag 
la’aan. Wac 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Spanish] Hay servicios de asistencia con idiomas, 
incluyendo intérpretes y traducción de materiales 
impresos, disponibles sin costo. Llame al 1-800-562-
3022 (TRS: 711). 

[Swahili] Huduma za msaada wa lugha, ikiwa ni 
pamoja na wakalimani na tafsiri ya nyaraka 
zilizochapishwa, zinapatikana bure bila ya malipo. 
Piga 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Tagalog] Mga serbisyong tulong sa wika, kabilang 
ang mga tagapagsalin at pagsasalin ng nakalimbag 
na mga kagamitan, ay magagamit ng walang bayad. 
Tumawag sa 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Tigrigna] ተርጎምትን ናይ ዝተፅሓፉ ማተርያላት ትርጉምን ሓዊሱ ናይ 
ቋንቋ ሓገዝ ግልጋሎት፤ ብዘይ ምንም ክፍሊት ይርከቡ፡፡      
ብ 1-800-562-3022 (TRS: 711) ደውል፡፡ 

[Ukrainian] Мовна підтримка, у тому числі послуги 
перекладачів та переклад друкованих матеріалів, 
доступна безкоштовно. Зателефонуйте за 
номером 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Vietnamese] Các dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ, bao gồm 
thông dịch viên và bản dịch tài liệu in, hiện có miễn 
phí. Gọi 1-800-562-3022 (TRS: 711). 
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argattu. 1-800-562-3022 (TRS: 711) irratti bilbilaa. 

[Persian]  خدمات کمک زبانی، از جملھ مترجم شفاھی و ترجمھ اسناد و
  مدارک (مطالب) چاپی، بصورت رایگان ارائھ خواھد شد.با شماره

1-800-562-3022 (TRS: 711) .تماس بگیرید 

[Punjabi] ਭਾਸਾਾ ਸਾਾਇਾਾ ਸੇਾੇਵ—ਦੁਭਾਸ਼ੀਾ ਇਸਾ ਿਪ� ੰਾਕ਼ਇ਼ਾਸੋਈਾ

 ਮੱਗਰ਼ਾਦਸਾ � ਨੁੇਾਦਾ ਮਸਇ—ਮੁਫ਼ਇਾਉਿਲੱਬਧਾਸਨ।ਾ1-800-562-3022 

(TRS: 711) 'ਇਸਾਕਾਲਾਕਰੋ।ਾ

[Romanian] Serviciile de asistență lingvistică, inclusiv 
cele de interpretariat și de traducere a materialelor 
imprimate, sunt disponibile gratuit. Apelați 1-800-562-
3022 (TRS: 711). 

[Russian] Языковая поддержка, в том числе услуги 
переводчиков и перевод печатных материалов, 
доступна бесплатно. Позвоните по номеру       
1-800-562-3022 (TRS: 711).

[Somali] Adeego caawimaad luuqada ah, ay ku jirto 
turjubaano afka ah iyo turjumid lagu sameeyo 
waraaqaha la daabaco, ayaa lagu helayaa lacag 
la’aan. Wac 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Spanish] Hay servicios de asistencia con idiomas, 
incluyendo intérpretes y traducción de materiales 
impresos, disponibles sin costo. Llame al 1-800-562-
3022 (TRS: 711). 

[Swahili] Huduma za msaada wa lugha, ikiwa ni 
pamoja na wakalimani na tafsiri ya nyaraka 
zilizochapishwa, zinapatikana bure bila ya malipo. 
Piga 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Tagalog] Mga serbisyong tulong sa wika, kabilang 
ang mga tagapagsalin at pagsasalin ng nakalimbag 
na mga kagamitan, ay magagamit ng walang bayad. 
Tumawag sa 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Tigrigna] ተርጎምትን ናይ ዝተፅሓፉ ማተርያላት ትርጉምን ሓዊሱ ናይ 
ቋንቋ ሓገዝ ግልጋሎት፤ ብዘይ ምንም ክፍሊት ይርከቡ፡፡      
ብ 1-800-562-3022 (TRS: 711) ደውል፡፡ 

[Ukrainian] Мовна підтримка, у тому числі послуги 
перекладачів та переклад друкованих матеріалів, 
доступна безкоштовно. Зателефонуйте за 
номером 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Vietnamese] Các dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ, bao gồm 
thông dịch viên và bản dịch tài liệu in, hiện có miễn 
phí. Gọi 1-800-562-3022 (TRS: 711). 
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[English] Language assistance services, including 
interpreters and translation of printed materials, are 
available free of charge. Call 1-800-562-3022  
(TRS: 711). 

[Amharic] የቋንቋ እገዛ አገልግሎት፣ አስተርጓሚ እና የሰነዶችን 
ትርጉም ጨምሮ በነጻ ይገኛል፡፡ 1-800-562-3022 (TRS: 711) 
ይደውሉ፡፡ 

 [Arabic] خدمات المساعدة في اللغات، بما في ذلك المترجمین الفوریین
          وترجمة المواد المطبوعة، متوفرة مجاناً، اتصل على رقم

3022-562-800-1 )TRS: 711.( 

[Burmese] ဘာသာျပန္ဆုိသူမ်ားႏွင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားဘာသာျပန္ျခင္းအပါအဝင္ 

ဘာသာစကားအေထာက္အကူဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အခမဲ့ရႏိုင္ပါသည္။ 

1-800-562-3022 (TRS: 711) ကုိဖုန္းေခၚဆုိပါ။

[Cambodian] esvaCMnYyPasa rYmmanTaMg/ñkbkE®bpÊal'mat' nig

karbkE®bGksare◊HBumı KW/acrk◊neday≤tKit´z¬. 

ehATUrs¤BÊeTAelx 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Chinese] 免费提供语言协助服务，包括口译员和印制

资料翻译。请致电 1-800-562-3022 (TRS: 711)。 

[Korean] 통역 서비스와 인쇄 자료 번역을 포함한 언어 
지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.    
1-800-562-3022 (TRS: 711)번으로 전화하십시오.

[Laotian] kanbMrikand™anfaSa,  lvmtzgnaYEpfaSa ElA 
kanEpewk San†Ifim,  mIRv™VH™FrIodYbB̊ id Æ̊a.  otHaelk 1-800-
562-3022 (TRS: 711).  

[Oromo] Tajajilli gargaarsa afaanii, nama afaan hiikuu 
fi ragaalee maxxanfaman hiikuun, kaffaltii malee ni 
argattu. 1-800-562-3022 (TRS: 711) irratti bilbilaa. 

[Persian]  خدمات کمک زبانی، از جملھ مترجم شفاھی و ترجمھ اسناد و
  مدارک (مطالب) چاپی، بصورت رایگان ارائھ خواھد شد.با شماره

1-800-562-3022 (TRS: 711) .تماس بگیرید 

[Punjabi] ਭਾਸਾਾ ਸਾਾਇਾਾ ਸੇਾੇਵ—ਦੁਭਾਸ਼ੀਾ ਇਸਾ ਿਪ� ੰਾਕ਼ਇ਼ਾਸੋਈਾ

 ਮੱਗਰ਼ਾਦਸਾ � ਨੁੇਾਦਾ ਮਸਇ—ਮੁਫ਼ਇਾਉਿਲੱਬਧਾਸਨ।ਾ1-800-562-3022 

(TRS: 711) 'ਇਸਾਕਾਲਾਕਰੋ।ਾ

[Romanian] Serviciile de asistență lingvistică, inclusiv 
cele de interpretariat și de traducere a materialelor 
imprimate, sunt disponibile gratuit. Apelați 1-800-562-
3022 (TRS: 711). 

[Russian] Языковая поддержка, в том числе услуги 
переводчиков и перевод печатных материалов, 
доступна бесплатно. Позвоните по номеру       
1-800-562-3022 (TRS: 711).

[Somali] Adeego caawimaad luuqada ah, ay ku jirto 
turjubaano afka ah iyo turjumid lagu sameeyo 
waraaqaha la daabaco, ayaa lagu helayaa lacag 
la’aan. Wac 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Spanish] Hay servicios de asistencia con idiomas, 
incluyendo intérpretes y traducción de materiales 
impresos, disponibles sin costo. Llame al 1-800-562-
3022 (TRS: 711). 

[Swahili] Huduma za msaada wa lugha, ikiwa ni 
pamoja na wakalimani na tafsiri ya nyaraka 
zilizochapishwa, zinapatikana bure bila ya malipo. 
Piga 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Tagalog] Mga serbisyong tulong sa wika, kabilang 
ang mga tagapagsalin at pagsasalin ng nakalimbag 
na mga kagamitan, ay magagamit ng walang bayad. 
Tumawag sa 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Tigrigna] ተርጎምትን ናይ ዝተፅሓፉ ማተርያላት ትርጉምን ሓዊሱ ናይ 
ቋንቋ ሓገዝ ግልጋሎት፤ ብዘይ ምንም ክፍሊት ይርከቡ፡፡      
ብ 1-800-562-3022 (TRS: 711) ደውል፡፡ 

[Ukrainian] Мовна підтримка, у тому числі послуги 
перекладачів та переклад друкованих матеріалів, 
доступна безкоштовно. Зателефонуйте за 
номером 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Vietnamese] Các dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ, bao gồm 
thông dịch viên và bản dịch tài liệu in, hiện có miễn 
phí. Gọi 1-800-562-3022 (TRS: 711). 
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[English] Language assistance services, including 
interpreters and translation of printed materials, are 
available free of charge. Call 1-800-562-3022  
(TRS: 711). 

[Amharic] የቋንቋ እገዛ አገልግሎት፣ አስተርጓሚ እና የሰነዶችን 
ትርጉም ጨምሮ በነጻ ይገኛል፡፡ 1-800-562-3022 (TRS: 711) 
ይደውሉ፡፡ 

 [Arabic] خدمات المساعدة في اللغات، بما في ذلك المترجمین الفوریین
          وترجمة المواد المطبوعة، متوفرة مجاناً، اتصل على رقم

3022-562-800-1 )TRS: 711.( 

[Burmese] ဘာသာျပန္ဆုိသူမ်ားႏွင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားဘာသာျပန္ျခင္းအပါအဝင္ 

ဘာသာစကားအေထာက္အကူဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အခမဲ့ရႏိုင္ပါသည္။ 

1-800-562-3022 (TRS: 711) ကုိဖုန္းေခၚဆုိပါ။

[Cambodian] esvaCMnYyPasa rYmmanTaMg/ñkbkE®bpÊal'mat' nig

karbkE®bGksare◊HBumı KW/acrk◊neday≤tKit´z¬. 

ehATUrs¤BÊeTAelx 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Chinese] 免费提供语言协助服务，包括口译员和印制

资料翻译。请致电 1-800-562-3022 (TRS: 711)。 

[Korean] 통역 서비스와 인쇄 자료 번역을 포함한 언어 
지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.    
1-800-562-3022 (TRS: 711)번으로 전화하십시오.

[Laotian] kanbMrikand™anfaSa,  lvmtzgnaYEpfaSa ElA 
kanEpewk San†Ifim,  mIRv™VH™FrIodYbB̊ id Æ̊a.  otHaelk 1-800-
562-3022 (TRS: 711).  

[Oromo] Tajajilli gargaarsa afaanii, nama afaan hiikuu 
fi ragaalee maxxanfaman hiikuun, kaffaltii malee ni 
argattu. 1-800-562-3022 (TRS: 711) irratti bilbilaa. 

[Persian]  خدمات کمک زبانی، از جملھ مترجم شفاھی و ترجمھ اسناد و
  مدارک (مطالب) چاپی، بصورت رایگان ارائھ خواھد شد.با شماره

1-800-562-3022 (TRS: 711) .تماس بگیرید 

[Punjabi] ਭਾਸਾਾ ਸਾਾਇਾਾ ਸੇਾੇਵ—ਦੁਭਾਸ਼ੀਾ ਇਸਾ ਿਪ� ੰਾਕ਼ਇ਼ਾਸੋਈਾ

 ਮੱਗਰ਼ਾਦਸਾ � ਨੁੇਾਦਾ ਮਸਇ—ਮੁਫ਼ਇਾਉਿਲੱਬਧਾਸਨ।ਾ1-800-562-3022 

(TRS: 711) 'ਇਸਾਕਾਲਾਕਰੋ।ਾ

[Romanian] Serviciile de asistență lingvistică, inclusiv 
cele de interpretariat și de traducere a materialelor 
imprimate, sunt disponibile gratuit. Apelați 1-800-562-
3022 (TRS: 711). 

[Russian] Языковая поддержка, в том числе услуги 
переводчиков и перевод печатных материалов, 
доступна бесплатно. Позвоните по номеру       
1-800-562-3022 (TRS: 711).

[Somali] Adeego caawimaad luuqada ah, ay ku jirto 
turjubaano afka ah iyo turjumid lagu sameeyo 
waraaqaha la daabaco, ayaa lagu helayaa lacag 
la’aan. Wac 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Spanish] Hay servicios de asistencia con idiomas, 
incluyendo intérpretes y traducción de materiales 
impresos, disponibles sin costo. Llame al 1-800-562-
3022 (TRS: 711). 

[Swahili] Huduma za msaada wa lugha, ikiwa ni 
pamoja na wakalimani na tafsiri ya nyaraka 
zilizochapishwa, zinapatikana bure bila ya malipo. 
Piga 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Tagalog] Mga serbisyong tulong sa wika, kabilang 
ang mga tagapagsalin at pagsasalin ng nakalimbag 
na mga kagamitan, ay magagamit ng walang bayad. 
Tumawag sa 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Tigrigna] ተርጎምትን ናይ ዝተፅሓፉ ማተርያላት ትርጉምን ሓዊሱ ናይ 
ቋንቋ ሓገዝ ግልጋሎት፤ ብዘይ ምንም ክፍሊት ይርከቡ፡፡      
ብ 1-800-562-3022 (TRS: 711) ደውል፡፡ 

[Ukrainian] Мовна підтримка, у тому числі послуги 
перекладачів та переклад друкованих матеріалів, 
доступна безкоштовно. Зателефонуйте за 
номером 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Vietnamese] Các dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ, bao gồm 
thông dịch viên và bản dịch tài liệu in, hiện có miễn 
phí. Gọi 1-800-562-3022 (TRS: 711). 
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[English] Language assistance services, including 
interpreters and translation of printed materials, are 
available free of charge. Call 1-800-562-3022  
(TRS: 711). 

[Amharic] የቋንቋ እገዛ አገልግሎት፣ አስተርጓሚ እና የሰነዶችን 
ትርጉም ጨምሮ በነጻ ይገኛል፡፡ 1-800-562-3022 (TRS: 711) 
ይደውሉ፡፡ 

 [Arabic] خدمات المساعدة في اللغات، بما في ذلك المترجمین الفوریین
          وترجمة المواد المطبوعة، متوفرة مجاناً، اتصل على رقم

3022-562-800-1 )TRS: 711.( 

[Burmese] ဘာသာျပန္ဆုိသူမ်ားႏွင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားဘာသာျပန္ျခင္းအပါအဝင္ 

ဘာသာစကားအေထာက္အကူဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အခမဲ့ရႏိုင္ပါသည္။ 

1-800-562-3022 (TRS: 711) ကုိဖုန္းေခၚဆုိပါ။

[Cambodian] esvaCMnYyPasa rYmmanTaMg/ñkbkE®bpÊal'mat' nig

karbkE®bGksare◊HBumı KW/acrk◊neday≤tKit´z¬. 

ehATUrs¤BÊeTAelx 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Chinese] 免费提供语言协助服务，包括口译员和印制

资料翻译。请致电 1-800-562-3022 (TRS: 711)。 

[Korean] 통역 서비스와 인쇄 자료 번역을 포함한 언어 
지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.    
1-800-562-3022 (TRS: 711)번으로 전화하십시오.

[Laotian] kanbMrikand™anfaSa,  lvmtzgnaYEpfaSa ElA 
kanEpewk San†Ifim,  mIRv™VH™FrIodYbB̊ id Æ̊a.  otHaelk 1-800-
562-3022 (TRS: 711).  

[Oromo] Tajajilli gargaarsa afaanii, nama afaan hiikuu 
fi ragaalee maxxanfaman hiikuun, kaffaltii malee ni 
argattu. 1-800-562-3022 (TRS: 711) irratti bilbilaa. 

[Persian]  خدمات کمک زبانی، از جملھ مترجم شفاھی و ترجمھ اسناد و
  مدارک (مطالب) چاپی، بصورت رایگان ارائھ خواھد شد.با شماره

1-800-562-3022 (TRS: 711) .تماس بگیرید 

[Punjabi] ਭਾਸਾਾ ਸਾਾਇਾਾ ਸੇਾੇਵ—ਦੁਭਾਸ਼ੀਾ ਇਸਾ ਿਪ� ੰਾਕ਼ਇ਼ਾਸੋਈਾ
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(TRS: 711) 'ਇਸਾਕਾਲਾਕਰੋ।ਾ

[Romanian] Serviciile de asistență lingvistică, inclusiv 
cele de interpretariat și de traducere a materialelor 
imprimate, sunt disponibile gratuit. Apelați 1-800-562-
3022 (TRS: 711). 

[Russian] Языковая поддержка, в том числе услуги 
переводчиков и перевод печатных материалов, 
доступна бесплатно. Позвоните по номеру       
1-800-562-3022 (TRS: 711).

[Somali] Adeego caawimaad luuqada ah, ay ku jirto 
turjubaano afka ah iyo turjumid lagu sameeyo 
waraaqaha la daabaco, ayaa lagu helayaa lacag 
la’aan. Wac 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Spanish] Hay servicios de asistencia con idiomas, 
incluyendo intérpretes y traducción de materiales 
impresos, disponibles sin costo. Llame al 1-800-562-
3022 (TRS: 711). 

[Swahili] Huduma za msaada wa lugha, ikiwa ni 
pamoja na wakalimani na tafsiri ya nyaraka 
zilizochapishwa, zinapatikana bure bila ya malipo. 
Piga 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Tagalog] Mga serbisyong tulong sa wika, kabilang 
ang mga tagapagsalin at pagsasalin ng nakalimbag 
na mga kagamitan, ay magagamit ng walang bayad. 
Tumawag sa 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Tigrigna] ተርጎምትን ናይ ዝተፅሓፉ ማተርያላት ትርጉምን ሓዊሱ ናይ 
ቋንቋ ሓገዝ ግልጋሎት፤ ብዘይ ምንም ክፍሊት ይርከቡ፡፡      
ብ 1-800-562-3022 (TRS: 711) ደውል፡፡ 

[Ukrainian] Мовна підтримка, у тому числі послуги 
перекладачів та переклад друкованих матеріалів, 
доступна безкоштовно. Зателефонуйте за 
номером 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Vietnamese] Các dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ, bao gồm 
thông dịch viên và bản dịch tài liệu in, hiện có miễn 
phí. Gọi 1-800-562-3022 (TRS: 711). 
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[English] Language assistance services, including 
interpreters and translation of printed materials, are 
available free of charge. Call 1-800-562-3022  
(TRS: 711). 

[Amharic] የቋንቋ እገዛ አገልግሎት፣ አስተርጓሚ እና የሰነዶችን 
ትርጉም ጨምሮ በነጻ ይገኛል፡፡ 1-800-562-3022 (TRS: 711) 
ይደውሉ፡፡ 

 [Arabic] خدمات المساعدة في اللغات، بما في ذلك المترجمین الفوریین
          وترجمة المواد المطبوعة، متوفرة مجاناً، اتصل على رقم

3022-562-800-1 )TRS: 711.( 

[Burmese] ဘာသာျပန္ဆုိသူမ်ားႏွင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားဘာသာျပန္ျခင္းအပါအဝင္ 

ဘာသာစကားအေထာက္အကူဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အခမဲ့ရႏိုင္ပါသည္။ 

1-800-562-3022 (TRS: 711) ကုိဖုန္းေခၚဆုိပါ။

[Cambodian] esvaCMnYyPasa rYmmanTaMg/ñkbkE®bpÊal'mat' nig

karbkE®bGksare◊HBumı KW/acrk◊neday≤tKit´z¬. 

ehATUrs¤BÊeTAelx 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Chinese] 免费提供语言协助服务，包括口译员和印制

资料翻译。请致电 1-800-562-3022 (TRS: 711)。 

[Korean] 통역 서비스와 인쇄 자료 번역을 포함한 언어 
지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.    
1-800-562-3022 (TRS: 711)번으로 전화하십시오.

[Laotian] kanbMrikand™anfaSa,  lvmtzgnaYEpfaSa ElA 
kanEpewk San†Ifim,  mIRv™VH™FrIodYbB̊ id Æ̊a.  otHaelk 1-800-
562-3022 (TRS: 711).  

[Oromo] Tajajilli gargaarsa afaanii, nama afaan hiikuu 
fi ragaalee maxxanfaman hiikuun, kaffaltii malee ni 
argattu. 1-800-562-3022 (TRS: 711) irratti bilbilaa. 

[Persian]  خدمات کمک زبانی، از جملھ مترجم شفاھی و ترجمھ اسناد و
  مدارک (مطالب) چاپی، بصورت رایگان ارائھ خواھد شد.با شماره

1-800-562-3022 (TRS: 711) .تماس بگیرید 

[Punjabi] ਭਾਸਾਾ ਸਾਾਇਾਾ ਸੇਾੇਵ—ਦੁਭਾਸ਼ੀਾ ਇਸਾ ਿਪ� ੰਾਕ਼ਇ਼ਾਸੋਈਾ

 ਮੱਗਰ਼ਾਦਸਾ � ਨੁੇਾਦਾ ਮਸਇ—ਮੁਫ਼ਇਾਉਿਲੱਬਧਾਸਨ।ਾ1-800-562-3022 

(TRS: 711) 'ਇਸਾਕਾਲਾਕਰੋ।ਾ

[Romanian] Serviciile de asistență lingvistică, inclusiv 
cele de interpretariat și de traducere a materialelor 
imprimate, sunt disponibile gratuit. Apelați 1-800-562-
3022 (TRS: 711). 

[Russian] Языковая поддержка, в том числе услуги 
переводчиков и перевод печатных материалов, 
доступна бесплатно. Позвоните по номеру       
1-800-562-3022 (TRS: 711).

[Somali] Adeego caawimaad luuqada ah, ay ku jirto 
turjubaano afka ah iyo turjumid lagu sameeyo 
waraaqaha la daabaco, ayaa lagu helayaa lacag 
la’aan. Wac 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Spanish] Hay servicios de asistencia con idiomas, 
incluyendo intérpretes y traducción de materiales 
impresos, disponibles sin costo. Llame al 1-800-562-
3022 (TRS: 711). 

[Swahili] Huduma za msaada wa lugha, ikiwa ni 
pamoja na wakalimani na tafsiri ya nyaraka 
zilizochapishwa, zinapatikana bure bila ya malipo. 
Piga 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Tagalog] Mga serbisyong tulong sa wika, kabilang 
ang mga tagapagsalin at pagsasalin ng nakalimbag 
na mga kagamitan, ay magagamit ng walang bayad. 
Tumawag sa 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Tigrigna] ተርጎምትን ናይ ዝተፅሓፉ ማተርያላት ትርጉምን ሓዊሱ ናይ 
ቋንቋ ሓገዝ ግልጋሎት፤ ብዘይ ምንም ክፍሊት ይርከቡ፡፡      
ብ 1-800-562-3022 (TRS: 711) ደውል፡፡ 

[Ukrainian] Мовна підтримка, у тому числі послуги 
перекладачів та переклад друкованих матеріалів, 
доступна безкоштовно. Зателефонуйте за 
номером 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Vietnamese] Các dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ, bao gồm 
thông dịch viên và bản dịch tài liệu in, hiện có miễn 
phí. Gọi 1-800-562-3022 (TRS: 711). 
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[English] Language assistance services, including 
interpreters and translation of printed materials, are 
available free of charge. Call 1-800-562-3022  
(TRS: 711). 

[Amharic] የቋንቋ እገዛ አገልግሎት፣ አስተርጓሚ እና የሰነዶችን 
ትርጉም ጨምሮ በነጻ ይገኛል፡፡ 1-800-562-3022 (TRS: 711) 
ይደውሉ፡፡ 

 [Arabic] خدمات المساعدة في اللغات، بما في ذلك المترجمین الفوریین
          وترجمة المواد المطبوعة، متوفرة مجاناً، اتصل على رقم

3022-562-800-1 )TRS: 711.( 

[Burmese] ဘာသာျပန္ဆုိသူမ်ားႏွင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားဘာသာျပန္ျခင္းအပါအဝင္ 

ဘာသာစကားအေထာက္အကူဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အခမဲ့ရႏိုင္ပါသည္။ 

1-800-562-3022 (TRS: 711) ကုိဖုန္းေခၚဆုိပါ။
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[Chinese] 免费提供语言协助服务，包括口译员和印制

资料翻译。请致电 1-800-562-3022 (TRS: 711)。 

[Korean] 통역 서비스와 인쇄 자료 번역을 포함한 언어 
지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.    
1-800-562-3022 (TRS: 711)번으로 전화하십시오.

[Laotian] kanbMrikand™anfaSa,  lvmtzgnaYEpfaSa ElA 
kanEpewk San†Ifim,  mIRv™VH™FrIodYbB̊ id Æ̊a.  otHaelk 1-800-
562-3022 (TRS: 711).  

[Oromo] Tajajilli gargaarsa afaanii, nama afaan hiikuu 
fi ragaalee maxxanfaman hiikuun, kaffaltii malee ni 
argattu. 1-800-562-3022 (TRS: 711) irratti bilbilaa. 

[Persian]  خدمات کمک زبانی، از جملھ مترجم شفاھی و ترجمھ اسناد و
  مدارک (مطالب) چاپی، بصورت رایگان ارائھ خواھد شد.با شماره

1-800-562-3022 (TRS: 711) .تماس بگیرید 

[Punjabi] ਭਾਸਾਾ ਸਾਾਇਾਾ ਸੇਾੇਵ—ਦੁਭਾਸ਼ੀਾ ਇਸਾ ਿਪ� ੰਾਕ਼ਇ਼ਾਸੋਈਾ

 ਮੱਗਰ਼ਾਦਸਾ � ਨੁੇਾਦਾ ਮਸਇ—ਮੁਫ਼ਇਾਉਿਲੱਬਧਾਸਨ।ਾ1-800-562-3022 

(TRS: 711) 'ਇਸਾਕਾਲਾਕਰੋ।ਾ

[Romanian] Serviciile de asistență lingvistică, inclusiv 
cele de interpretariat și de traducere a materialelor 
imprimate, sunt disponibile gratuit. Apelați 1-800-562-
3022 (TRS: 711). 

[Russian] Языковая поддержка, в том числе услуги 
переводчиков и перевод печатных материалов, 
доступна бесплатно. Позвоните по номеру       
1-800-562-3022 (TRS: 711).

[Somali] Adeego caawimaad luuqada ah, ay ku jirto 
turjubaano afka ah iyo turjumid lagu sameeyo 
waraaqaha la daabaco, ayaa lagu helayaa lacag 
la’aan. Wac 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Spanish] Hay servicios de asistencia con idiomas, 
incluyendo intérpretes y traducción de materiales 
impresos, disponibles sin costo. Llame al 1-800-562-
3022 (TRS: 711). 

[Swahili] Huduma za msaada wa lugha, ikiwa ni 
pamoja na wakalimani na tafsiri ya nyaraka 
zilizochapishwa, zinapatikana bure bila ya malipo. 
Piga 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Tagalog] Mga serbisyong tulong sa wika, kabilang 
ang mga tagapagsalin at pagsasalin ng nakalimbag 
na mga kagamitan, ay magagamit ng walang bayad. 
Tumawag sa 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Tigrigna] ተርጎምትን ናይ ዝተፅሓፉ ማተርያላት ትርጉምን ሓዊሱ ናይ 
ቋንቋ ሓገዝ ግልጋሎት፤ ብዘይ ምንም ክፍሊት ይርከቡ፡፡      
ብ 1-800-562-3022 (TRS: 711) ደውል፡፡ 

[Ukrainian] Мовна підтримка, у тому числі послуги 
перекладачів та переклад друкованих матеріалів, 
доступна безкоштовно. Зателефонуйте за 
номером 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

[Vietnamese] Các dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ, bao gồm 
thông dịch viên và bản dịch tài liệu in, hiện có miễn 
phí. Gọi 1-800-562-3022 (TRS: 711). 

تُعد هيئة الرعاية الصحية )HCA( ملتزمة بتوفري مبدأ املساواة يف الوصول إىل خدماتنا. فإذا كنت بحاجة إىل سكن، أو تطلب وثائق يف شكل آخر أو لغة أخرى، 
.)TRS: 711( 1-800-562-3022 يرجى االتصال عىل الرقم
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 إذا کانت لدیك أسئلة مل يتم الرد علیھا يف ھذا الکتیب، یرجی االتصال بالفریق

   كيف ميكن الوصول إىل
(FCMT) الفريق الطبي للرعاية البديلة  

 ما الذي سوف تجده يف هذا الكتيب

 5  Washington Apple Health مرحبًا بك يف 

5  Apple Health خدمات 

6  بطاقة خدماتك 

7  الخدمات الصحية )الرعاية األولية( 

8  خدمات الصحة السلوكية 

11 معلومات للهنود األمريكيني ومواطني أالسكا  

13  اتصاالت خدمات الصحة السلوكية 

14   الخدمات التي قد تحتاجها للوصول إىل الرعاية الصحية 

15  حقوقك ومسؤولياتك 

16  اتصل بنا / قسم املوارد 

إخالء املسؤولية حول هذا الكتيب

يقدم لك هذا الكتيب تعريًفا باملزايا التي تتمتع بها ويوضح حقوقك 
ومسؤولياتك وكيفية الوصول إىل الخدمات من خالل خطتك الصحية. 

ويرجى العلم أن هذا الكتيب ال مينح أي استحقاقات أو حقوق قانونية. 
يجب أال تعتمد عىل هذا الكتيب كمصدرك الوحيد للمعلومات حول 

الرعاية البديلة املقدمة من Apple Health  (AHFC). ميكنك 
الحصول عىل معلومات تفصيلية حول AHFC من خالل الذهاب إىل 

صفحة القوانني والقواعد عىل موقع Health Care Authority عىل 
.www.hca.wa.gov/about-hca/rulemaking الويب

 البدء باالتصال بالرقم 1-800-562-3022

 “This call will be monitored or :سيكون رد الرسالة املسجلة
 recorded for documentation purposes ….Thank you

 for calling the Health Care Authority Washington’s
Apple Health Medicaid….”

اضغط عىل الرقم 1

 أدخل الرقم الداخيل 15480. سيكون رد الرسالة املسجلة التالية:

“If you have an extension number, press 1 now…”

اضغط عىل الرقم 1

 “Your call is being transferred to an :سوف تسمع ما ييل
agent please hold.”

http://www.hca.wa.gov/about-hca/rulemaking
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Washington Apple Health مرحبًا بك يف
سوف تحصل عىل هذا الكتيب بسبب تسجيل اسمك مؤخرًا يف برنامج )Apple Health Foster Care )AHFC، التي تقدم التغطية لألطفال املدرجني يف الرعاية البديلة أو 

الذين يحصلون عىل خدمات الدعم يف مرحلة التبني، والخريجني )الشباب الحاصلني عىل الرعاية البديلة سابًقا(.*

تقوم )Washington State Health Care Authority  )HCA بإدارة Washington Apple Health، مبا يف ذلك AHFC، وتتعاقد مع خطط صحية لتوفري 
التغطية لك. وستتلقى الحًقا كتابًا يحتوي عىل املزايا الطبية الخاصة بك من خطتك الصحية، حيث يوفر مزيًدا من التفاصيل حول املزايا املشمولة لك.

وكجزء من التزامنا بتقديم رعاية أفضل، قام برنامج Apple Health Foster Care بدمج الصحة البدنية والسلوكية عىل مستوى الوالية، واملعروفة باسم الرعاية 
املُدارة املتكاملة. كام أنه من خالل الرعاية املُدارة املتكاملة، تقوم خطة الرعاية املدارة بتنسيق خدمات الصحة البدنية والسلوكية ودفع تكاليفها. وتشمل هذه 

الخدمات عىل خدمات الصحة النفسية وعالج اضطرابات تعاطي مواد اإلدمان. كام لن تحصل عىل خدمات الصحة السلوكية من منظمة الصحة السلوكية اإلقليمية.

Apple Health خدمات
هناك بعض الخدمات املتوفرة:

مواعيد مع طبيب أو مهني الرعاية الصحية لتلقي الرعاية الالزمة التي تشتمل 	 
عىل خدمات التعايف والخدمات الوقائية وإدارة األمراض املزمنة

الرعاية الطبية يف حاالت الطوارئ	 

خدمات طب األطفال التي تشتمل عىل رعاية الفم والرؤية	 

الخدمات املختربية	 

األدوية التي ال تُباع إال بتذكرة طبية	 

االستشفاء	 

خدمات املرىض الخارجيني	 

األجهزة والخدمات التأهيلية**	 

خدمات الصحة العقلية	 

رعاية األم والوليد	 

هذه القامئة خاصة مبعلومات عامة فقط وال تضمن تغطية AHFC للخدمة.

 ميكنك الرجوع إىل كتيب األعضاء املقّدم من خطتك الصحية للحصول عىل
 خدمات ومزايا مشمولة إضافية. إذا مل تكن الخدمة التي تحتاج إليها مدرجة،

فارجع إىل موفر الرعاية الصحية أو خطتك الصحية.

خطتك الصحية 

تعاقدت هيئة الرعاية الصحية )HCA( مع الخطة الصحية التالية لتوفري 
التغطية لك:

*نحن نستخدم الضمري “أنت” يف كل أجزاء هذا الكتيب لتحديد الشخص 
الذي يتلقى هذه املزايا. وندرك أنه عادة سيكون هناك شخص بالغ مسؤول 

عن الطفل الذي يتلقى املزايا سيقرأ هذا الكتيب بالفعل.

**اتصل بخطتك الصحية ملعرفة ما إذا كنت مؤهالً أم ال.

لبعض الحاالت، ميكنك تلقي الرعاية الصحية دون تسجيل يف خطة صحية. 
 اتصل بالفريق الطبي للرعاية البديلة عىل الفور إذا كانت تنطبق عليك 

 حالة أو أكرث من الحاالت التالية. للوصول إلينا، اتصل عىل الرقم 
3022-562-800-1، خارجي 15480.

 لديك تأمني صحي غري Apple Health أو أصبحت مؤهالً 	 
.Medicare للحصول عىل

كنت بدون منزل، أو تعيش يف مأوى أو يف مكان مؤقت.	 

 أنت من الهنود األمريكيني أو سكان أالسكا األصليني. ميكنك النظر 	 
يف خيار آخر غري التغطية من خالل خطة الرعاية املُدارة. 

كنت تعاين من حالة طبية ممكن إثبات صحتها، وقد يؤدي تغيري األطباء أو 	 
الخطط الصحية إىل مقاطعة عالجك مام يؤدي إىل تعريض صحتك للخطر.

 اتصل برقم خدمات األعضاء بخطتك 

الصحية عندما:

	.تعاين من مشكلة يف خطتك الصحية
	 .تحتاج للعثور عىل موفر الرعاية األولية
	 .)PCP( ترغب يف تغيري موفر الرعاية األولية
	 تفقد بطاقة الهوية الخاصة بخطتك الصحية 

وتريد بطاقة أخرى.
	.)تحتاج لرعاية صحية خاصة )أو يحتاج أطفالك لذلك
	.تحتاج للوصول إىل خدمات الصحة النفسية

Apple Health Core Connections ]التي تديرها منظمة 
]Coordinated Care of Washington (CCW)

 1-844-354-9876
 https://www.coordinatedcarehealth.com/

members/foster-care.html

https://www.coordinatedcarehealth.com/members/foster-care.html
https://www.coordinatedcarehealth.com/members/foster-care.html
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ProviderOne
سرتى كلمة ”ProviderOne“ عىل بطاقة خدماتك. ProviderOne هو نظام املعلومات الذي يقوم بتنسيق الخطط الصحية لنا ويساعد 

HCA يف إرسال املعلومات إليك يف مختلف األوقات. ويعد الرقم الظاهر يف البطاقة هو رقم عميل ProviderOne الخاص بك.

 ProviderOne بطاقة الخدمات” الخاصة به. كل شخص لديه رقم عميل” AHFC يتلقى كل فرد من أفراد عائلتك مؤهل للحصول عىل
مختلف يبقى معه طوال الحياة.

 بطاقة الخطة الصحية لـ AHFC (الرعاية البديلة

 املقدمة من Apple Health) الخاصة بك 

 Apple Health بعد التسجيل يف
بأسابيع قليلة، ستتلقى بطاقة 

هوية خطتك الصحية وكذلك املزيد 
من املعلومات حول كيفية اختيار 

 .)PCP( طبيب أو موفر رعاية أولية
تبدو بطاقة هوية خطتك الصحية 
كإحدى البطاقات املوضحة أعاله. احتفظ بهذه البطاقة، أيًضا! وخذ بطاقة 
الخدمات الخاصة بك وبطاقة خطةالتأمني الصحي الخاصة بك معك عند 

الذهاب إىل الطبيب أو الصيدلية أو أي موفر رعاية صحية آخر. وقد تحتاج 
أيًضا إىل بطاقة تعريف بالهوية مزودة بصورة شخصية.

 

بطاقة خدماتك

 سيتلقى معظم األشخاص بطاقتني
 بالربيد. البطاقة األوىل هي بطاقة

 الخدمات الخاصة بك، والتي
 تتلقاها ألنك تحصل عىل تغطية.

Washington Apple Health 
 لست بحاجة لتنشيط بطاقة

 HCAخدماتك الجديدة. ستقوم 
بتنشيط بطاقتك قبل أن نرسلها لك بالربيد.

إذا مل تتلَق بطاقة الخدمات الخاصة بك يف غضون أسبوعني أو فقدت 
 بطاقتك، فرُيجى االتصال بالفريق الطبي للرعاية البديلة. للوصول إلينا، 

اتصل عىل الرقم 3022-562-800-1، خارجي 15480.

 ستأيت البطاقة الثانية من الخطة الصحية التي ستدير رعايتك.
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 إذا كنت بحاجة إىل طبيب أو وصفة طبية 
قبل أن تصل بطاقاتك 

من املهم اختيار موفر الرعاية األولية )PCP(. وإذا مل تخرت موفر الرعاية 
األولية، فستختار خطتك الصحية موفر رعاية لك. إن موفر الرعاية األولية 

هو أخصايئ الصحة الرئييس الذي تراه. وسيتعرفون عىل تاريخك الصحي، 
واملشكالت الصحية الحالية، وميكنهم إحالتك إىل املتخصصني. كام أن وجود 

موفر الرعاية األولية املتخصص يسهل عليك العناية بصحتك.

إذا كنت بحاجة إىل الذهاب إىل طبيب أو ملء وصفة طبية قبل وصول 
البطاقات الخاصة بك، فيمكنك الذهاب إىل أي طبيب أو عيادة صحية أو 

صيدلية تتعاقد معها الخطة الصحية الخاصة بك )الشبكة(. وميكنك االتصال 
بالخطة الصحية للحصول عىل املساعدة، حتى إذا مل تستلم بطاقة الخدمات 
أو بطاقة الهوية الخاصة بالخطة الصحية. وعىل سبيل املثال، اتصل بالخطة 

 إذا كنت بحاجة إىل مساعدة يف التواصل مع موفر الرعاية األولية 
يف منطقتك.

اختيار موفر الرعاية األولية

الختيار موفر الرعاية األولية )PCP(، اتبع التوجيهات التي ترسلها خطتك 
الصحية لك، أو اتصل برقم هاتف خدمات األعضاء بخطتك الصحية. 
 ميكنك أيًضا اختيار موفر رعاية أولية من خالل موقع خطتك الصحية 

عىل الويب.

إذا كنت تذهب بالفعل إىل موفر رعاية أولية يعجبك أو سمعت عن 
موفر تريد تجربته، فيمكنك السؤال عن هذا املوفر. ولكن يجب أن يكون 

موفر الرعاية األولية جزًءا من شبكة خطتك الصحية.

إذا كنت بحاجة لرعاية

الروتينية حدد موعًدا لزيارة موفر الرعاية األولية )PCP(. يجب أن تتمّكن من تحديد موعد لزيارة عيادة موفر الرعاية 
الرعاية األولية أو موفر رعاية صحية آخر خالل 10 أيام.

الوقائية حدد موعًدا لزيارة طبيب الرعاية األولية أو مع موفر آخر. يجب أن تتمّكن من تحديد موعد خالل 30 يوًما.الرعاية 

اتصل بخط الحصول عىل مساعدة من ممرضة التابع لخطتك الصحية عىل مدار 24 ساعة طوال أيام األسبوع.للرعاية بعد الساعات املعتمدة

املُلحة اذهب إىل أحد مراكز الرعاية املُلحة املتعاقدة مع خطتك الصحية، أو اتصل بطبيب الرعاية األولية أو للرعاية 
بخط الحصول عىل املساعدة من ممرضة. يجب أن تتمّكن من زيارة عيادة طبيب الرعاية األولية أو 

موفر رعاية صحية آخر خالل 24 يوًما.

الطارئة  اتصل بـ 911 أو اذهب إىل أقرب مكان يوجد به موفرون للخدمة يف حاالت الطوارئ. ويجب عليك أو للرعاية 
عىل شخص تعرفه االتصال بطبيب الرعاية األولية أو بخطتك الصحية يف أرسع وقت ممكن لإلبالغ عن 

حالتك الطارئة.

وإذا مل تكن الحالة طارئة، فاتصل مبوفر الرعاية األولية أو بخط الحصول عىل املساعدة من ممرضة.للرعاية خارج املنزل

 ميكنك املطالبة مبوفر رعاية أولية ذكر أو أنثى. وميكنك أيًضا طلب 
 موفر رعاية يتحدث بلغتك، أو متخصص يف اإلعاقة التي تعاين منها، 

أو يفهم ثقافتك.

يجب أن يكون موفر الرعاية األولية لك شخًصا تشعر معه بالراحة. وإذا 
مل تكن سعيًدا مع موفر الرعاية األولية ألي سبب، فاتصل بخط هاتف 

خدمات األعضاء بخطتك يف أي وقت للتغيري إىل موفر رعاية آخر.

كيفية تحديد موعد

 مبجرد تحديد موفر رعاية أولية، اتصل لتحديد موعد. يجب أن تحجز 
موعًدا ملقابلة موفر رعاية. إذا كان لديك احتياجات أو مخاوف صحية 

فورية، فيجب أن تتمّكن من رؤية موفر الرعاية الصحية خالل أيام قليلة.

يجب أن يتلقى كل طفل/شاب يقيم بعيًدا عن منزله اختبار الفحص املبكر 
والدوري والتشخيص والعالج (EPSDT) يف غضون 30 يوًما من دخول الرعاية 

من خالل الرعاية البديلة أو اإلقامة لدى قريب أو اإلقامة يف مكان مناسب. 
EPSDT هو اختصار الختبار الفحص املبكر والدوري والتشخيص والعالج.
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خدمات الصحة السلوكية

 إذا كنت مسجالً يف Apple Health Foster Care، فيمكنك الحصول 
عىل خدمات الصحة النفسية وعالج اضطرابات تعاطي مواد اإلدمان 

)يعرفان مًعا باسم خدمات الصحة السلوكية(. ويتم إدراج خدمات الصحة 
السلوكية يف مجموعة مزايا خطة الرعاية املُدارة املتكاملة الخاصة بك. كام 

أن هذه املزايا مل تتغري. إال أن التغيري الوحيد هو أن خطة الرعاية املُدارة 
 Apple Health Core Connections )Coordinated Care املتكاملة

 )of Washington ستغطي هذه الخدمات بدالً من منظمة الصحة 
السلوكية اإلقليمية.

 اتصل بخطتك الصحية أو مبوفر الرعاية الرئييس إذا احتجت إىل املساعدة 
يف تنسيق الرعاية. 

للحصول عىل خدمات الصحة السلوكية اإلضافية:

اتصل عىل خط Washington Recovery Help Line املجاين 	 
والرسي واملتوفر عىل مدار 24 ساعة عىل الرقم 866-789-1511- 1  

)TTY 1-206-461-3219( أو
 	.www.waRecoveryHelpLine.org انتقل إىل

 مالحظة: يتوفر كتيب مزايا الصحة السلوكية عىل
. www.hca.wa.gov/mental-health-benefits 

 ملزيد من املعلومات حول عالج الصحة السلوكية 
 وخدماتها والتي يتم متويلها من ِقبل HCA، تفضل بزيارة

. www.hca.wa.gov/mental-health-and-addiction-services

  قد تشتمل خدمات عالج اضطرابات تعاطي
مواد اإلدمان عىل ما ييل:

التقييم – “مقابلة شخصية” يجريها موفر خدمات صحية لتحديد 
الخدمات التي تحتاج.

عالج التدخل الرسيع – الوقت محدود، حتى تقلل من مشكلة استخدام 
املواد. لست بحاجة ألن تخضع لتشخيص العيادة الخارجية للمرض قبل 

هذه الخدمة.

إدارة االمتناع )إزالة السمية( – يساعد يف تقليل استخدامك للكحول 
أو املخدرات األخرى مبرور الوقت، حتى يصبح من اآلمن التوقف عن 

االستخدام. )تتم تغطية عالج يستند إىل املستشفى بواسطة MCO.( لست 
بحاجة ألن تخضع لتشخيص العيادة الخارجية للمرض قبل هذه الخدمة.

عالج مريض غري مقيم باملستشفى – فرد وجامعة يعطون املشورة يف 
مبجتمعك. جلسات 

 عالج مكثف ملريض غري مقيم باملستشفى – اجتامعات أكرث لفرد 
وجامعة يعطون املشورة يف جلسات.

عالج املريض املقيم داخل املؤسسات اإليوائية – برنامج شامل لالستشارة 
الفردية واالستشارة الجامعية والتعليم يقدم يف منشأة خاضعة لإلرشاف 

ملدة 24 ساعة يف اليوم.

خدمات عالجية باستبدال األفيون – تشخيص وعالج املريض غري القائم 
باملستشفى إلدمانه األفيون. يشمل ذلك العالج املعتمد واالسرتشاد.

إدارة الحالة – تساعد يف إيجاد خدمات طبية واجتامعية وتعليمية 
وغريها من الخدمات.

http://www.waRecoveryHelpLine.org


9

 قد تشتمل خدمات الصحة النفسية 
عىل ما ييل:

الرعاية  احتياجاتك وأهدافك ويساعد مقدم  يحدد  املرض –  تشخيص 
العالج. أخرى وخطة  بخدمات  للتوصية  بك  الخاص  العقلية  الصحية 

خدمات عالج فردي – نشاط اسرتشادي و/أو غريه من األنشطة املصممة 
لتلبي أهداف برنامج الخدمة الخاص بك.

إدارة طبية – مجموعة من مامريس مهنة الطب الحاصلني عىل ترصيح 
يتحدثون معك عن اآلثار الجانبية.

املتابعة الطبية – خدمات لفحص مدى تقدم ونجاعة عالجك وملساعدتك 
عىل تناوله بالطريقة الصحيحة.

خدمات عالجية جامعية – استشارة مع آخرين لديهم صعوبات مشابهة.

دعم زميل – يساعد يف تصفح نظام الصحة العقلية العام و يف تحقيق 
أهدافك للشفاء ويوفره شخص متدرب ليساعدك.

تدخل بسيط وعالج — استشارة ملدة قصرية تركز عىل مشكلة معينة.

 عالج أرسي — استشارة تعتمد عىل األرسة للمساعدة يف بناء عالقات 
أقوى وحل املشاكل.

عالج مكثف جًدا – خدمات يوفرها فريق من موفري خدمة رعاية صحية 
عقلية ملساعدتك عىل تحقيق أهدافك يف الربنامج الفردي الخاص بك.

والخيارات  العقلية،  األمراض  عن  التعليم   – نفسية عالجية  تربية 
الدعم  ذلك  يشمل  والشفاء،  واألدوية  العقلية،  للصحة   العالجية 

و/أو خدمات الدعم.

 دعم يومي – برنامج مكثف لتعليم ومساعدة املريض يف اكتساب 
مهارات حياتية مستقلة.

التقييم والعالج/ العالج بدخول املستشفى – رعاية طبية طارئة الزمة 
ملريض مقيم مبستشفى. لست بحاجة ألن تخضع لتشخيص للمرض قبل 

هذه الخدمة.

خدمات االستقرار – توفر يف منزلك أو ما شابهه للمساعدة عىل تجنب اإلقامة 
مبستشفى. لست بحاجة ألن تخضع لتشخيص للمرض قبل هذه الخدمة.

إدارة حالة إعادة تأهيل – تنسيق بني خدمات عالج صحية عقلية داخل 
وخارج مستشفى. لست بحاجة ألن تخضع لتشخيص العيادة الخارجية 

للمرض قبل هذه الخدمة.

خدمات الصحة العقلية املقدمة يف األماكن السكنية – خدمات توفر 
باملكان الذي تعيش فيه إن كنت تعيش وسط جامعة.

تقييم ألشخاص لهم حالة خاصة – مساعدة يف الربنامج العالجي يقدمها 
متخصص يتعامل مع الحاالت الخاصة، مثل األطفال أو البالغني أو األشخاص 

ذوي الخلفيات الثقافية األخرى.

تقييم نفيس – االختبار يساعد يف التشخيص والتقييم والخطة العالجية. 

 خدمات األزمة

تتوفر خدمات األزمة عىل مدار 24 ساعة والغرض منها املساعدة عىل 
استقرارك يف حالة األزمة، ويتم توفريها يف أفضل موقع يلبي احتياجاتك. 
لست بحاجة ألن تخضع لتشخيص للمرض للحصول عىل هذه الخدمات.

للمساعدة الفورية، اتصل بـ 911 أو اذهب إىل أقرب مستشفى توفر 	 
غرفة لحاالت الطوارئ. لست بحاجة إىل ترخيص لخدمات األزمة.

 ملعرفة دليل خطوط األزمة بالوالية، تفضل بزيارة:	 
.www. hca.wa.gov/mental-health-crisis-lines 

خط املساعدة Washington Recovery Help Line هو خط 	 

للتدخل يف األزمات عىل مدار 24 ساعة وخط إحالة ألولئك الذين 

يعانون من مشاكل تتعلق بالصحة العقلية وتعاطي املخدرات ومشكلة 

 ،)TTY 206-461-3219( 1-866-789-1511  القامر. اتصل عىل الرقم

 أو أرسل بريد إلكرتوين إىل recovery@crisisclinic.org، أو

  قُم بزيارة www.warecoveryhelpline.org. ميكن 

 للمراهقني التواصل مع املراهقني خالل ساعات محددة:

 اتصل عىل الرقم 6546-833-866-1، أو أرسل بريد إلكرتوين

 إىل teenlink@crisisclinic.org، أو قم بزيارة 
 https://866teenlink.org

لخط الخدمة الوطني ملنع االنتحار: اتصل عىل رقم 1-800-273-8255 	 
مستخدمو YTT يتصلون عىل رقم )1-800-799-4889( 

http://www. hca.wa.gov/mental-health-crisis-lines
http://recovery@crisisclinic.org
http://www.warecoveryhelpline.org
http://teenlink@crisisclinic.org
https://866teenlink.org
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 الخيار املتاح لألطفال الذين يتلقون خدمات الدعم بالتبني 
ولشباب الرعاية البديلة السابقني

هل تحصل عىل خدمات الدعم يف مرحلة التبني أم أنك من الخريجني 
)شاب حاصل عىل الرعاية البديلة سابًقا(؟ سيتم تسجيل اسمك يف خطة 

الرعاية املُدارة املتكاملة من Apple Health Foster Care كام أنه من 
خالل الرعاية املُدارة املتكاملة، تقوم خطة الرعاية املدارة بتنسيق خدمات 

الصحة البدنية والسلوكية ودفع تكاليفها. وتشمل هذه الخدمات عىل 
خدمات الصحة النفسية وعالج اضطرابات تعاطي مواد اإلدمان.

 Apple Health Foster Care توفر خطة الرعاية املُدارة املتكاملة التابعة لـ
تنسيًقا للرعاية الصحية وغريها من الخدمات التي تركز عىل احتياجات األطفال 

والشباب املدرجني يف الرعاية البديلة والدعم يف مرحلة التبني والخريجني )الشباب 
الحاصلني عىل الرعاية البديلة سابًقا(.

إال أنه ميكنك تحديد خيار تغيري التغطية بدون خطة الرعاية املُدارة 
)واملشار إليها أيًضا باسم تغطية الرسوم مقابل الخدمة( تغطية الصحة 
البدنية. وإذا كان األمر كذلك، سيكون لديك خيارات تتعلق بخدمات 

الصحة السلوكية الخاصة بك. عرض خطط خدمات الصحة السلوكية فقط 
)BHSO( متوفر يف مقاطعتك يف الصفحة 12.

 إذا قررت التغيري إىل تغطية Apple Health دون التسجيل

  يف خطة الرعاية املُدارة بعد االطالع عىل هذا الكتيب، فاتصل بفريق 

Foster Care Medical، 1-800-562-3022، الرقم الداخيل 15480.
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معلومات للهنود األمريكيني ومواطني أالسكا.

إذا كنت من الهنود األمريكيني أو مواطني أالسكا، فقد تتمكن من الحصول عىل 
 خدمات الرعاية الصحية من خالل مرفق الخدمة الصحية الهندي، أو برنامج 

الرعاية الصحية يف املناطق القَبلية أو برنامج الصحة الهندي يف املناطق الحرضية 
 (UIHP) مثل مجلس الصحة الهندي يف سياتل أو مرشوع NATIVE الخاص 

مبدينة سبوكني. يعرف مقدمو الخدمات يف هذه العيادات احتياجاتكم الثقافية 
واملجتمعية والرعاية الصحية.

سوف يوفرون لك الرعاية التي تحتاجها أو يحيلونك إىل طبيب متخصص. وقد 
يساعدونك أيًضا يف اتخاذ القرارات التي تحتاج إليها لتحديد ما إذا كنت ستختار 

خطة الرعاية املُدارة أم ال، )قد تكون خطة خدمات الصحة السلوكية فقط 
)BHSO(، أو تغطيةApple Health  دون الحصول عىل خطة الرعاية املُدارة 

)فهذا يسمى أيًضا رسوم Apple Health مقابل الخدمة(. إذا كانت لديك 
 استفسارات حول الرعاية الصحية أو تغطية الرعاية الصحية الخاصة بك، فقد
  يتمكن موظفو املناطق القبَلية أو برنامج الصحة الهندي يف املناطق الحرضية

 )UIHP( من مساعدتك.

طرق الحصول عىل الرعاية الصحية
مينح HCA الهنود األمريكيني ومواطني أالسكا بوالية واشنطن الخيار بني الحصول 
عىل الرعاية املُدارة من قبل Apple Health أو تغطية Apple Health دون 

الحصول عىل خطة الرعاية املُدارة. يقوم HCA بهذا لالمتثال للقواعد الفيدرالية، 
تقديرًا لتعقيد نظام تقديم الرعاية الصحية الهندي، وللمساعدة يف ضامن حصولك 

عىل الرعاية الصحية املناسبة حضاريًا.

 •   يف تغطية Apple Health بدون خطة رعاية املُدارة، ميكنك اختيار 
 أي موفر خدمة يشارك يف برنامج رسوم  Apple Healthمقابل 

 الخدمة ويقبل املرىض حاليًا. يجب أن يلبي موفروا الخدمات جميع 

 متطلبات تراخيصهم الصادر من الوالية. للحصول عىل موفر خدمات

  Apple Health مقابل الرسوم، تفضل بزيارة املوقع اإللكرتوين
.https://fortress.wa.gov/hca/P1findaprovider

•   ومع الرعاية الصحية املُدارة من قبلApple Health ، تتم إدارة الرعاية 
الصحية الخاصة بك عن طريق منظمة الرعاية املُدارة.)MCO(  وهذا يعني 
أن منظمة الرعاية املُدارة )MCO( مبثابة نقطة اتصال واحدة للحصول عىل 

الخدمات وتساعد يف تنسيق الرعاية الخاصة بك. 

 ميكن أن يكون هذا االختيار منطقًيا إذا تم بالفعل إدارة رعايتك، مثل 
برنامج الصحة يف املناطق القَبلية أو برنامج الصحة الهندي يف املناطق 

.)PHIU( الحرضية

 ميكن أن يكون هذا الخيار منطقًيا إذا مل يكن لديك أي شخص مسؤول 
عن إدارة رعايتك.

ميكنك تغيري اختياراتك يف أي وقت، ولكن التغيري لن يدخل حيز التنفيذ إال يف الشهر 
 ،IHS من خالل مرفق Tribal Assister التايل املتاح. إذا كنت تابًعا أو متعاونًا مع

أو برنامج الصحة يف املناطق القبَلية أو برنامج الصحة الهندي يف املناطق الحرضية 
)UIHP(، فيمكنهم مساعدتك عىل اتخاذ قرارك. ميكنك أيًضا االتصال بهيئة الرعاية 

الصحية عىل الرقم 2203-265-008-1 إلخبارنا باختيارك )اختياراتك(، مبا يف ذلك 
أي تغيري ترغب يف إجرائه، وطرح األسئلة.

https://fortress.wa.gov/hca/P1findaprovider
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Apple Health managed care
Service area matrix - January 2020

HCA 19/10) 0038-19)

AdamsX X1/1/19
AsotinXX X X1/1/19

BentonXX
X
XX

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X

X X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X
X
X

X

X
X

1/1/19
ChelanXX1/1/18
ClallamX1/1/20

ClarkXX4/1/16
ColumbiaXX X1/1/19

CowlitzX1/1/20
DouglasXX1/1/18

FerryXX1/1/19
FranklinXX X1/1/19

XX X1/1/19
GrantX1/1/18

Grays Harbor
X
X1/1/20

IslandX X X7/1/19
X1/1/20

KingX X X1/1/19
KitsapX1/1/20

KittitasXX1/1/19
KlickitatXX1/1/19

LewisX1/1/20
LincolnX1/1/19
Mason

X
X1/1/20

OkanoganXX1/1/19
X1/1/20

Pend OreilleX1/1/19
PierceX X1/1/19

San JuanX X X7/1/19
SkagitX X X7/1/19

SkamaniaX4/1/16
Snohomish

X
X X X7/1/19

SpokaneXX1/1/19
StevensXX1/1/19

ThurstonX1/1/20
WahkiakumX1/1/20
Walla WallaXX X1/1/19

WhatcomX X X7/1/19
WhitmanXX X1/1/19

YakimaXX X1/1/19
Foster Care (statewide)X1/1/19

CountyAmerigroupCommunity 
Health Plan

Coordinated 
Care

Molina 
Healthcare

United 
Healthcare

Integrated 
managed care

مالحظة: Apple Health Foster Care هو برنامج يف جميع أنحاء الوالية، يتم توف�ه من

خالل Apple Health Core Connections (الرعاية املنسقة بوالية واشنطن).

خيارات الصحة السلوكية يف منطقة الرعاية املُدارة املتكاملة

 الحصول عىل خدمات الصحة السلوكية عندما ال تكون لديك تغطية 
 Apple Health Core Connections الصحة البدنية من خالل 

(Coordinated Care of Washington)
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املوقع اإللكرتوين الهاتف الرئييس خطط خدمات الصحة السلوكية فقط

www.myamerigroup.com/wa 1-800-600-4441 Amerigroup )AMG(

www.chpw.org 1-800-440-1561 Community Health Plan of Washington )CHPW(

www.coordinatedcarehealth.com 1-877-644-4613 Coordinated Care of Washington )CCW(

www.molinahealthcare.com 1-800-869-7165 Molina Healthcare of Washington )MHW(

www.uhccommunityplan.com 1-877-542-8997 United Healthcare Community Plan )UHC(

موارد أخرى:
 للحصول عىل مزيد من املعلومات حول خدمات الصحة السلوكية:  	 

. www.hca.wa.gov/mental-health-andaddiction-services.

 للحصول عىل نصائح حول منع تناول الكحوليات واملاريجوانا دون 	 
.www.StartTalkingNow.org :السن القانونية

http://www.StartTalkingNow.org
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• 

 Apple Health الخدمات التي تغطيها 
بدون التسجيل يف خطة الرعاية املُدارة

 كام أن تغطية Apple Health بدون التسجيل يف خطة الرعاية املُدارة 
 تشمل تغطية بعض املزايا والخدمات حتى عندما تكون مسجالً يف 

    Apple Health Foster Care .إحدى الخطط الصحية من خالل
تتضمن بعض هذه املزايا ما ييل: 

خدمات الرعاية والدعم طويلة املدى	 

الخدمات املقدمة لألفراد ذوي اإلعاقات املتعلقة بالنمو	 

خدمات األسنان	 

النظارات الطبية وخدمات الرتكيب لألطفال )تحت سن 21 سنة(	 

خدمات دعم األم واالستشارات الوراثية لفرتة ما قبل الوالدة، وحاالت 	 
منع الحمل 

إذا كان لديك أي استفسارات حول املزايا أو الخدمات غري املدرجة هنا، 
 فاتصل بالفريق الطبي للرعاية البديلة. للوصول إلينا، عىل رقم 

 3022-562-800-1، خارجي 15480.

الخدمات التي قد تحتاجها للوصول إىل الرعاية الصحية

قد تحتاج إىل مرتجم فوري

إذا كنت ال تتحدث اإلنجليزية بشكل جيد أو كنت أصاًم أو أصاًم وكفيًفا أو 
ضعيف السمع، فيتوفر مرتجمون محرتفون بالعديد من اللغات، مبا يف ذلك 

لغة اإلشارة، دون تحملك أي تكلفة. وعندما تحجز موعًدا للحصول عىل 
الرعاية الصحية، فأخرب موظف االستقبال بحاجتك إىل مرتجم فوري. كام ميكن 
ملرتجمي اللغة املتحَدث بها التوجه إىل مكتب مقدم الخدمة أو التواصل عرب 

الهاتف أثناء املوعد الخاص بك. وميكن ملرتجمي لغة اإلشارة التوجه إىل مكتب 
مقدمي الخدمات إذا كنت أصاًم أو أصاًم وكفيًفا أو ضعيف السمع.

من األفضل استخدام أحد هؤالء املرتجمني املحرتفني بدالً من إحضار أحد 
أفراد األرسة أو األصدقاء للرتجمة نيابة عنك. فاملرتجمون الفوريون ُمدّربون 

عىل فهم مصطلحات الرعاية الصحية. وسوف يساعدونك أنت وموفر 
الرعاية الخاص بك عىل أن يفهم بعضكم بعًضا. تعرف عىل املزيد من خالل 

.www.hca.wa.gov/interpreter-services املوقع اإللكرتوين

ما يجب أن تفعله إذا كنت تعاين من إعاقة

إذا كنت تعاين من إعاقة يف النطق أو السمع، أو خلل يف الحركة، فتأكد من 
إخبار موظف االستقبال بذلك عند حجز املوعد. وسوف يساعدك موظف 

االستقبال عىل إجراء الرتتيبات الالزمة.

إذا كنت أصاًم أو أصاًم وكفيًفا أو ضعيف السمع وتحتاج إىل مرتجم لغة 
اإلشارة، فريجى إخبار موظف االستقبال بذلك. ويتوفر مرتجم محرتف، دون 

تحملك أي تكلفة.

 ميكنك الحصول عىل املساعدة يف توفري 
للنقل وسيلة 

قد تكون مؤهالً للحصول عىل مساعدة يف توفري وسيلة النقل إىل موعد الرعاية 
الصحية الخاص بك دون تحملك أي تكلفة. يجب أن يكون املوعد للحصول 

عىل الخدمات التي تغطيها Apple Health. وسائل النقل الشائعة واملتوفرة 
تتضمن: الحافالت العامة وقسائم الغاز والسداد حسب املسافة املقطوعة 

بامليل للعمالء واملتطوعني والسائقني املتطوعني وسيارات األجرة والشاحنات أو 
السيارات التي بها كريس متحرك والحافالت والطائرات التجارية. ميكن الحصول 
.www.hca.wa.gov/transportation-help عىل قامئة بالوسطاء عىل

هيئة الرعاية الصحية (HCA) ملتزمة بتوفري وصول متكافئ لخدماتنا. إذا كنت تحتاج إىل تسهيل ما، أو تريد املستندات بتنسيق آخر، 
يُرجى االتصال عىل 3022-562-800-1 اخرت الرقم الداخيل 15480.

http://www.hca.wa.gov/interpreter-services
http://www.hca.wa.gov/interpreter-services
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حقوقك ومسؤولياتك
وفًقا للقانون، لك حقوق تتعلق بخدمات الرعاية الصحية التي تتلقاها، 

وعليك أيًضا مسؤوليات معينة لتساعد عىل الحفاظ عىل صحتك وتعمل عىل 
تحسينها مع تجنب التكاليف غري الرضورية. ويحتمل أن تفقد خطة التأمني 
الصحي الخاصة بك. وقد يحدث هذا إذا مل تحافظ عىل مواعيدك مع موفر 
الخدمة، ومل تتعاون مع موفر الرعاية األولية وألسباب أخرى. يُرجى االتصال 

بنا إذا أردت الحصول عىل مزيد من املعلومات.

لك الحق يف أن:

تساعد يف صنع قرارات حول الرعاية الصحية املقدمة لك، مبا يف ذلك 	 
الحق يف رفض العالج.

تكون عىل علم بجميع خيارات العالج املتاحة، بغض النظر عن التكلفة.	 

تحصل عىل رأي آخر من موفر خدمة آخر يف خطة التأمني الصحي 	 
الخاصة بك.

تحصل عىل الخدمات بدون االنتظار لفرتة طويلة.	 

تتم معالجتك باحرتام و كرامة. فالتمييز غري مسموح به. وال ميكن 	 
معاملة أي شخص عىل نحو مختلف أو غري عادل بسبب العرق أو اللون 

أو األصل القومي أو الجنس أو امليول الجنسية أو السن أو الدين أو 
العقيدة أو اإلعاقة.

تتحدث بحرية حول الرعاية الصحية املكفولة لك ومخاوفك دون أن 	 
يرتتب عىل ذلك أي نتائج سيئة. 

تتمتع بحامية خصوصيتك والحفاظ عىل رسية املعلومات الخاصة برعايتك.	 
تطلب نُسًخا من سجالتك الطبية وأن تحصل عليها.	 

 تطلب التصحيحات التي أجريت عىل سجالتك الطبية وأن تحصل 	 
عليها عند الحاجة.

تطلب وتحصل عىل املعلومات بشأن:	 

الرعاية الصحية الخاصة بك والخدمات املشمولة. «

 طبيبك وكيف يتم إجراء اإلحاالت إىل املتخصصني وغريهم  «
من موفري الرعاية.

 كيف تدفع خطتك الصحية ملوفري الرعاية مقابل خدمات  «
رعايتك الطبية.

جميع خيارات الرعاية وسبب حصولك عىل أنواع معينة من الرعاية. «

كيفية الحصول عىل املساعدة برفع تظلم أو شكوى تخص خدمات  «
الرعاية التي تحصل عليها.

الهيكل التنظيمي لخطتك الصحية مبا يف ذلك السياسات واإلجراءات  «
وإرشادات املامرسات وكيفية تقديم توصيات بإجراء تغيريات.

تلقي حقوقك ومسؤولياتك كعضو كل عام عىل األقل. وحقوقك تتضمن 	 
خدمات الصحة العقلية وخدمات عالج االضطراب الناتج عن تناول املواد 

الكحولية أو املخدرات.

تلقي مزايا الرعاية املُدارة والسياسات ومعلومات الخدمات سنويًا 	 
وعند الطلب.

تتلقى قامئة بأرقام الهواتف للطوارئ.	 

 تتلقى املساعدة يف إكامل مناذج توجيهات الصحة العقلية 	 
أو الطبية املسبقة. 

عليك مسؤوليات تتلخص يف أن:

 تساعد يف صنع قرارات حول الرعاية الصحية املقدمة لك، مبا يف 	 
ذلك الحق يف رفض العالج.

تحافظ عىل حضور املواعيد يف الوقت املحدد. أن تتصل مبكتب موفر 	 
الرعاية إذا كنت ستتأخر عن حضور املوعد أو إذا اضطررت إللغائه.

 تعطي ملوفري الرعاية املعلومات التي يحتاجونها لتحصيل 	 
تكاليف توفري الخدمات لك.

تُظهر ملوفري الرعاية نفس االحرتام الذي تنتظره منهم.	 

تُحرض بطاقة الخدمات وبطاقة هوية خطتك الصحية يف كل مواعيدك.	 

تتعرف عىل خطتك الصحية والخدمات التي تغطيها.	 

تستخدم خدمات الرعاية الصحية عند الحاجة إليها.	 

تعرف مشكالتك الصحية وأن تشارك يف تحديد أهداف العالج بعد 	 
املوافقة بأكرب قدر ممكن.

 تعطي موفري الرعاية والخطة الصحية الخاصة بك معلومات كاملة 	 
حول حالتك الصحية بحيث ميكنك الحصول عىل الرعاية التي تحتاجها.

تتبع تعليامت موفر الرعاية الخاصة بالرعاية التي وافقت عليها.	 

تستخدم خدمات الرعاية الصحية بشكل صحيح. وإذا مل تفعل، فقد 	 
يتم تسجيلك يف برنامج التنسيق ومراجعة املرىض. يف هذا الربنامج، 

يتم تخصيص موفر رعاية رئييس واحد، وصيدلية واحدة وطبيب واحد 
لوصف املواد الخاضعة للرقابة ومستشفى واحدة للرعاية غري الطارئة. 

ويجب أن تظل يف نفس الخطة ملدة ال تقل عن 12 شهرًا.

تُبلغنا عىل الفور إذا حدث تغيري يف عدد أفراد أرستك )مثل الحمل 	 
 والوالدة والتبني( أو تغريت الظروف )مثل االنتقال إىل عنوان جديد

 Medicare أو تغري الدخل أو أصبحت مؤهالً للحصول عىل برنامج
 أو غريه من برامج التأمني الصحي(.
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 إذا كنت ال تشعر بالراحة من خطة التأمني الصحي 
الخاصة بك

يحق لك أو ملمثلك املفوض رفع تظلم. والتظلم عبارة عن شكوى شفهية أو 
مكتوبة تخص جودة الرعاية أو الطريقة التي تم التعامل معك بها من ِقبل 

الطبيب أو القامئني عىل الخطة الصحية. مبجرد رفع تظلم:

يجب عىل خطتك الصحية إعالمك عن طريق الهاتف أو كتابة يف غضون 	 
يومي عمل بأنهم قد تلقوا تظلمك.

 يجب معالجة مصادر القلق لديك بأقىص رسعة ممكنة، عىل أن 	 
يكون ذلك يف مدة أقصاها 45 يوًما.

يجب عىل خطتك الصحية أن تساعدك يف رفع التظلم.

 إذا كنت ال تشعر بالراحة من أي قرار طبي 
اتخذته الخطة الصحية الخاصة بك

يحق لك أو ملمثلك املفوض رفع طعن. الطعن نوع من الشكوى ترفعه عندما 
تريد من خطتك الصحية مراجعة قرار اتخذته بشأن تغطية التأمني الصحي أو 

الدفع مقابل الخدمات الطبية املشمولة.

ستخطرك الخطة كتابة بقرارها. وإذا أردت التقدم بطلب طعن ضد قرارها، 	 
فسوف تقوم الخطة الصحية بتضمني املستندات بشأن كيفية رفع طعن.

يجب عىل خطتك الصحية أن تسمح لك مبعرفة أنها تلقت الطعن الذي 	 
تقدمت به كتابة يف غضون 5 أيام.

 يجب معالجة مصادر القلق لديك بأقىص رسعة ممكنة، عىل أن يكون 	 
ذلك يف مدة أقصاها 28 يوًما تقومييًا.

 يجب عىل خطتك الصحية تقديم إخطار كتايب لك بقرارها وأن تساعدك 
عىل رفع طعن.

هل األمر ُملح؟ إذا كنت تتقدم بطلب طعن ضد قرار معني وتعاين من 
حالة جسدية أو صحية سلوكية ُملحة، فيمكنك أنت أو موفر الخدمة 

لديك طلب مراجعة أو جلسة استامع عاجلة )رسيعة(. وإذا كانت حالتك 
الطبية تتطلب هذا، فسوف يُتخذ قرار بشأن رعايتك يف غضون ثالثة 

أيام تقوميية. ارجع إىل كتيب العضو الخاص بك للحصول عىل مزيد من 
املعلومات بشأن هذه الخطوات.

أين تحصل عىل إجابات استفساراتك

جهة االتصال ...إذا كان لديك أي استفسارات بشأن ...

أهلية الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية	 
بطاقات الخدمات	 
التغيريات التي تحدث لحسابك، مثل: الدخل أو الحالة 	 

االجتامعية أو الحمل أو الوالدة أو التبني.

الفريق الطبي للرعاية البديلة 3022-562-800-1، خارجي 15480.

اختيار موفر خدمة	 
الخدمات املشمولة	 
رعايتك الطبية	 
اإلحاالت إىل املتخصصني	 

Apple Health Core Connections ]التي تديرها منظمة] 
Coordinated Care of Washington )CCW(

.1-844-354-9876

مالحظة حول الخصوصية
ال تحتوي بطاقة الخدمات الخاصة بك عىل أي معلومات 

شخصية باستثناء اسمك، ورقم ProviderOne الخاص بك، 
وتاريخ اإلصدار. وهذا يحافظ عىل خصوصيتك يف حالة فقدان أو 
رسقة البطاقة. لن تقوم هيئة الرعاية الصحية (HCA)، املسؤولة 

عن Apple Health، أو خطتك الصحية باالتصال بك مبارشًة 
للسؤال عن معلوماتك الشخصية للحصول عىل بطاقة خدمات 

أو استبدالها. وال تقم أبًدا بإعطاء معلوماتك الشخصية، مثل رقم 
التأمني االجتامعي الخاص بك، إىل أي شخص يتصل بك أو يرسل 

إليك بريًدا إلكرتونيًا لطلب ذلك.

يجب عىل جميع الخطط الصحية وفًقا للقانون أن تحمي 
معلوماتك الصحية. ويحق للخطط الصحية وهيئة الرعاية 

الصحية استخدام ومشاركة املعلومات الصحية املحمية التي 
تخصك لتوفر لك املزايا الصحية؛ ولتقديم العالج وإجراء الدفع 

وعمليات الرعاية الصحية؛ وألسباب أخرى يسمح بها القانون 
ويقتضيها. تتحمل الخطط الصحية وهيئة الرعاية الصحية 

مسؤولية الحفاظ عىل رسية معلومات الصحية.

لقراءة سياسة خصوصية هيئة الرعاية الصحية (HCA)، تصفح 
املوقع اإللكرتوين www.hca.wa.gov ثم اضغط عىل 

الخصوصية املوجودة يف أسفل الصفحة. إذا كنت ترغب يف قراءة 
سياسة الخصوصية لخطتك الصحية، اتصل عىل خدمات األعضاء 

بخطتك الصحية أو تفضل بزيارة موقع ويب الخطة.
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