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دليلك الشخصي لصحة أفضل

كتيّب دليل األعضاء
هذه المعلومات دقيقة كما في تاريخ مراجعتها. يُرجى االتصال بخدمات األعضاء إذا كان لديك أي أسئلة.



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

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

توفرAmeriHealth Caritas Pennsylvania مساعدات وخدمات مجانية لألشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة للتواصل بفاعلية معنا مثل:

معلومات خطية بتنسيقات أخرى )مطبوعة بأحرف كبيرة، مواد 	 
صوتية، تنسيقات إلكترونية يسهل الوصول إليها، وغير ذلك من 

التنسيقات(

 مترجمي لغة إشارة مؤهلين	 

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

معلومات مكتوبة بلغات أخرى	  مترجمين فوريين مؤهلين	 

 إذا كنت بحاجة لهذه الخدمات، اتصل بشركة AmeriHealth Caritas Pennsylvania على الرقم 1-888-991-7200 
)للصم والبكم 1-888-987-5704(. 

إذا كنت تعتقد أن AmeriHealth Caritas Pennsylvania قد أخفقت في توفير تلك الخدمات أو ميّزت بطريقة أخرى على أساس العرق 
أو اللون أو أصل المنشأ أو السن أو اإلعاقة أو العقيدة أو االنتماء الديني أو النسب أو الجنس أو الهوية الجنسية أو التعبير عنها أو التوجه الجنسي، 

يمكن أن تتقدم بشكوى إلى:

The Bureau of Equal Opportunity, 
Room 223, Health and Welfare Building, 

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

هاتف: TTY/PA ،(717) 787-1127 داخلي 711،
فاكس: 4366-772 (717)، أو

RA-PWBEOAO@pa.gov :بريد إلكتروني

AmeriHealth Caritas Pennsylvania, 
Member Complaints Department, 

Attention: Member Advocate, 
200 Stevens Drive 

Philadelphia, PA 19113-1570
هاتف: 7200-991-888-1، للصم والبكم 1-888-987-5704،

فاكس: 5367-937-215، أو
PAmemberappeals@amerihealthcaritas.com :بريد إلكتروني

 يمكنك أن تتقدم بشكوى شخصيًا أو عبر البريد أو الفاكس أو البريد اإللكتروني. إذا كنت بحاجة للمساعدة في التقدم بالشكوى، فإن
AmeriHealth Caritas Pennsylvania و Bureau of Equal Opportunity متوفرين لمساعدتك.

 ،)Department of Health and Human Services( يمكنك أيًضا أن تتقدم بشكوى حقوق مدنية لدى وزارة الخدمات الصحية والبشرية األميركية
 مكتب الحقوق المدنية )Office for Civil Rights( عبر اإلنترنت من خالل مكتب شكاوى الحقوق المدنية

)Office for Civil Rights Complaint Portal( المتوفر على الرابط https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf أو عبر 
البريد أو الهاتف لدى:

U.S. Department of Health and Human Services, 
200 Independence Avenue S.W., 

Room 509F, HHH Building, 
Washington, DC 20201,

1019-368-800-1 )للصم: 800-537-7697(.

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

إشعار بعدم التمييز

صفحة 1 من 2



إشعار بعدم التمييز

صفحة 2 من 2

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

500ACPA-16288
www.amerihealthcaritaspa.com
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مة  ُمقّدِ
 

 ؟HealthChoices ما ھو
 

HealthChoices  یشرف مكتب برامج المساعدة الصحیة  بنسلفانیا.والیة ھو برنامج رعایة صحیة ُمساعد ُمدار من قِبل
)OMAP في إدارة بنسلفانیا للخدمات اإلنسانیة على قسم الصحة البدنیة ضمن برنامج (HealthChoices.  تقدم خدمات

تقدم خدمات الصحة السلوكیة من خالل مؤسسات  ).PH-MCOsة (الصحة البدنیة من خالل مؤسسات رعایة الصحة البدنی
 للمزید من المعلومات عن خدمات الصحة السلوكیة. 67انظر صفحة  ).BH-MCOsرعایة الصحة السلوكیة (

 
 

 AmeriHealth Caritas Pennsylvania مرحبًا بك في
 

AmeriHealth Caritas Pennsylvania  ترحب بك "كعضو" في برنامجHealthChoices  و
AmeriHealth Caritas Pennsylvania!  تُعدAmeriHealth Caritas Pennsylvania  مؤسسة رعایة

 ,Adams, Berks, Bradford, Cameron, Carbon, Centreمدارة تخدم حالیًا األعضاء في مقاطعات 
Clarion, Clearfield, Clinton, Columbia, Crawford, Cumberland, Dauphin, Elk, Erie, 
Forest, Franklin, Fulton, Huntingdon, Jefferson, Juniata, Lackawanna, Lancaster, 
Lebanon, Lehigh, Luzerne, Lycoming, Mercer, McKean, Mifflin, Monroe, Montour, 
Northampton, Northumberland, Perry, Pike, Potter, Schuylkill, Snyder, Sullivan, 

Susquehanna, Tioga, Union, Venango, Warren, Wayne, Wyoming, York بدًءا من سبتمبر .
 ,Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Blair، سنقدم خدماتنا أیًضا لألعضاء في مقاطعات 2022

Butler, Cambria, Fayette, Greene, Indiana, Lawrence, Somerset, Washington, 
Westmoreland.  

 

 
 9/1/2022*ستكون الخریطة دقیقة بدًءا من تاریخ  

 
 30متخصصة في جودة الرعایة الصحیة في بنسلفانیا منذ أكثر من  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaإن 

 ھي مساعدة الناس فیما یلي: AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaسنة. مھمتنا في 
 تلقّي الرعایة.  •
 التمتع بصحة جیدة.  •
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 بناء مجتمعات صحیّة.  •
حصول على الرعایة التي تحتاجھا للحفاظ على صحتك. كما أننا نرید التأكد من أنھ إننا نفعل ذلك ألننا نرید مساعدتك في ال 

 یتم التعامل معك باحترام، وأنك تحصل على خدمات الرعایة الصحیة بطریقة تتسم بالخصوصیة والسریة.
 

ھم لتوفیر شبكة من مقدمي الخدمات والمرافق والموردین المتعاقد مع AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaلدى 
 AmeriHealth Caritasمن المھم بالنسبة لك أن تطلع على شبكة  خدمات الصحة البدنیة الُمغطاة لألعضاء.

Pennsylvania  مقدمي الخدمات المتعاقدین مع)AmeriHealth Caritas Pennsylvania عندما تذھب .(
ن أكثر قدرة على ضمان حصولك ، فنحAmeriHealth Caritas Pennsylvaniaإلى مقدمي الخدمات في شبكة 

 على الرعایة التي تحتاجھا في الوقت المناسب، وبالطریقة التي تحتاجھا.
 
 

 خدمات األعضاء 
 

 یمكن لموظفي خدمات األعضاء مساعدتك في:
 

 .AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaمكان الحصول على قائمة بمقدمي الرعایة لدى  •
 كیفیة طلب بطاقة عضویة جدیدة.  •
 كیفیة اختیار مقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص بك أو تغییره.  •
 كیفیة الحصول على كتیب األعضاء الجدید.  •
 كیفیة الحصول على المساعدة إذا كنت قد حصلت على فاتورة بخدمات الرعایة الصحیة.  •
 أسئلة عن المزایا أو الخدمات الخاصة بك.  •

 والكثیر غیر ذلك. 
 

 متاحة: AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaخدمات األعضاء لدى 
 

 أیام في األسبوع 7على مدار الساعة،  
 

 .5704-987-888-1 والھاتف النصي 7200-991-888-1ویمكن الوصول إلیھا عبر الھاتف رقم 
 

 كما یمكن االتصال بخدمات األعضاء بالبرید على العنوان التالي:
 
 AmeriHealth Caritas Pennsylvania 

0804 Carlson Road, Suite 500 
 Harrisburg, PA 17112 

 
 

 بطاقات تعریف األعضاء
 

، ستحصل على بطاقة عضویة بالبرید. ستكون AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaعندما تصبح عضواً في 
 بطاقة عضویتك شبیھة بھذه البطاقة:
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، باإلضافة إلى أرقام الھواتف AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaتتضمن البطاقة رقم عضویتك لدى 
 والعناوین األخرى المھمة لك ولمقدمي الرعایة الصحیة.

 
من المھم االحتفاظ ببطاقة العضویة معك في جمیع األوقات. ستحتاج إلى إظھار بطاقة العضویة للحصول على المزایا 

 .Medical Assistanceوالخدمات التي تحتاجھا والتي یغطیھا تأمین 
 

، أو إذا فقدت أو ُسرقت بطاقة AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaلم تكن قد استلمت بطاقة عضویة إذا  
 ).5704-987-888-1(الھاتف النصي  7200-991-888-1عضویتك، یُرجى االتصال بخدمات األعضاء على الرقم 

 ناء انتظارك لبطاقتك الجدیدة.وسنرسل لك بطاقة جدیدة. ال یزال بإمكانك الحصول على خدمات الرعایة الصحیة أث
 

 AmeriHealthستحتاج إلى تقدیم ھذه البطاقة مع بطاقة عضویة  .EBTأو  ACCESSستحصل أیًضا على بطاقة  
Caritas Pennsylvania .إذا فقدت بطاقة  في جمیع المواعیدACCESS  أوEBT  اتصل بمكتب مساعدة المقاطعة

)CAO.( ستحصل على إحدى البطاقتین  .معلومات االتصال المھمةاطعة الحقًا في قسم ستجد رقم ھاتف مكتب مساعدة المق
   التالیتین.
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، استخدم بطاقة AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaوإلى أن یحین موعد حصولك على بطاقة عضویة 

ACCESS  أوEBT  للرعایة الصحیة الذي تحصل علیھ من خاللHealthChoices. 
 
 

 االتصال المھمةمعلومات 
 

إذا لم تكن متأكًدا بمن تتصل، یُرجى االتصال بخدمات األعضاء  فیما یلي قائمة بأرقام الھواتف المھمة التي قد تحتاج إلیھا.
 .)5704-987-888-1(الھاتف النصي  7200-991-888-1 للحصول على مساعدة:

 
 

 الطوارئ
 

 .26، خدمات الصحة الجسدیة المغطاة، بدایة من صفحة 3القسم  لمزید من المعلومات عن خدمات الطوارئ یُرجى مراجعة
أو  911إذا كان لدیك حالة طوارئ، یمكنك الحصول على المساعدة عن الذھاب إلى أقرب قسم للطوارئ أو االتصال بالرقم 

 بخدمة اإلسعاف المحلیة لدیك.
 
 

 لمحة سریعة عن معلومات االتصال المھمة
 

لھاتف أو الموقع معلومات االتصال: ا االسم
 اإللكتروني

 الدعم المقدم

 أرقام ھواتف إدارة بنسلفانیا للخدمات اإلنسانیة
مكتب مساعدة 

 COMPASSالمقاطعة/
 1-877-395-8930 

      أو        
 )(الھاتف النصي 1-800-451-5886

 uswww.compass.state.pa.أو         
 أو        

 myCOMPASS PAتطبیق الھاتف الجوال  
 للھواتف الذكیة

تغییر معلوماتك الشخصیة لألھلیة لعضویة 
Medical Assistance.  لمزید من

من ھذا  11المعلومات انظر صفحة 
 الكتیب.

الخط الساخن لإلبالغ عن 
الغش وإساءة االستخدام، 

 قسم الخدمات اإلنسانیة

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

اإلبالغ عن غش أو إساءة استخدام العضو 
 Medicalأو مقدم الرعایة في برنامج 

Assistance لمزید من المعلومات .
  من ھذا الكتیب. 25انظر صفحة 

 

http://www.compass.state.pa.us/
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 أرقام ھواتف مھمة أخرى
خط االتصال التمریضي 

 AmeriHealthلدى 
Caritas 

Pennsylvania 

 7ض على مدار الساعة، تحدث مع ممر 1-866-566-1513
أیام في األسبوع، عن المسائل الصحیة 

لمزید من المعلومات انظر صفحة  العاجلة.
 من ھذا الكتیب. 16

 3989-440-800-1 برنامج مساعد االنتساب
 (الھاتف النصي) 1-800-618-4225

 .HealthChoicesاختر أو غیر خطة 
من  10لمزید من المعلومات انظر صفحة 

 .ھذا الكتیب
قسم التأمین، مكتب 

 خدمات العمالء
طلب نموذج شكاوى، وتقدیم شكوى، أو  1-877-881-6388

 التحدث مع ممثل خدمة العمالء.
اإلبالغ عن اإلساءة إلى أو إھمال أو  8505-490-800-1 الخدمات الوقائیة

 60استغالل، أو ھجر شخص بالغ عمره 
إلى  18سنة، أو شخص بالغ عمره من 

 ي من إعاقة نفسیة أو جسدیة.سنة یعان 59
 
 

 أرقام ھواتف أخرى
 

  (CAO)مكتب مساعدة المقاطعة 
 للحصول على قائمة محدثة من عناوین وأرقام ھاتف مكتب مساعدة المقاطعة في بنسلفانیا، یُرجى زیارة الموقع التالي:

 https://www.dhs.pa.gov/Services/Assistance/Pages/CAO-Contact.aspx  
      

 )MATP(برنامج المواصالت 
 

 حسب المقاطعة: )MATP(للحصول على قائمة كاملة من برنامج المواصالت 
 انظر صفحة المواصالت الموجودة بباقة الترحیب الخاصة بك، أو •
للحصول على أحدث أرقام ھواتف برنامج  http://matp.pa.gov/CountyContact.aspxیُرجى زیارة   •

 ، أو)MATP(المواصالت 
(األعضاء)، ثم  Membersوالنقر على  www.amerihealthcaritaspa.comم بزیارة موقعنا ق  •

Important Numbers .(أرقام مھمة)  ستجد ھناك رابًطا ألرقام ھاتف برنامج المواصالت)MATP(  حسب
 المقاطعة

 
     خدمات الصحة النفسیة / اإلعاقة الذھنیة 
 

 مكتب الصحة السلوكیة حسب المقاطعة:للحصول على قائمة كاملة بأرقام ھاتف 
 انظر معلومات الصحة السلوكیة الموجودة بباقة الترحیب الخاصة بك، أو  •
 أو www.healthchoices.pa.gov/providers/about/behavioral/index.htmیُرجى زیارة   •
م (األعضاء)، ث Membersوالنقر على  www.amerihealthcaritaspa.comقم بزیارة موقعنا   •

Important Numbers .(أرقام مھمة) .ستجد ھناك رابًطا لمعلومات االتصال بالصحة السلوكیة حسب المقاطعة 
  
 0313-932-800-1 خط دعم األطفال 

 7572-322-800-1 المساعدة القانونیة
 8255-273-800-1 المكتب الوطني لمنع االنتحار

  QUIT-NOW-800-1 برنامج بنسلفانیا لإلقالع عن التدخین 
(1-800-784-8669) 

 3989-440-800-1  خدمات التسجیل التابعة لوالیة بنسلفانیا
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 (الھاتف النصي) 1-800-618-4225 
 

       
 خدمات االتصاالت

 
تزویدك بھذا الكتیب وبمعلومات أخرى تحتاج إلیھا بلغات  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaتستطیع  

تزویدك بكتیبك  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaكما تستطیع  تكلفة علیك.أخرى غیر اإلنجلیزیة بدون 
، وبطریقة برایل، والمطبوعات الكبیرة، والوسائل DVDوالـ  CDوبمعلومات أخرى تحتاج إلیھا بصیغ أخرى مثل الـ 

-991-888-1ى الرقم یُرجى االتصال بخدمات األعضاء عل اإللكترونیة، وصیغ أخرى إذا احتجتھا، بدون تكلفة علیك.
على حسب المعلومات التي  حتى نتمكن من مساعدتك في أي شيء تحتاجھ. )5704-987-888-1(الھاتف النصي  7200

من إرسال المعلومات  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaأیام عمل لتتمكن  5تحتاجھا، ربما یستغرق األمر 
  لك.

 
مترجًما فوریًا، بما في ذلك لغة اإلشارة األمریكیة أو خدمات  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaكما ستوفر 

الھاتف النصي، إذا كنت ال تتكلم وال تفھم اللغة اإلنجلیزیة أو إذا كنت أصًما أو لدیك صعوبة في السمع. ھذه الخدمات متاحة 
 7200-991-888-1رقم في حال كنت بحاجة لمترجم فوري، اتصل بخدمة المشاركین على ال بدون أي تكلفة علیك.

وسیقوم فریق خدمات األعضاء بإیصالك بخدمة الترجمة الفوریة التي تلبي  )5704-987-888-1(الھاتف النصي 
أو اتصل على خدمات األعضاء  5704-987-888-1لخدمات الھاتف النصي، اتصل على رقمنا المخصص  احتیاجاتك.

 ي متاح.والذین بدورھم سیقومون بوصلك مع أقرب خط ھاتف نص
 

 AmeriHealth Caritasإذا لم یتمكن مزود الرعایة األولیة أو أي مزود آخر من توفیر مترجم فوري لموعدك، ستتكفل 
Pennsylvania .إذا كنت بحاجة إلى مترجم فوري لموعد ما، قم باإلتصال على خدمات  بتوفیر مترجم فوري لك
 .)5704-987-888-1(الھاتف النصي  7200-991-888-1األعضاء على الرقم 

 
 

  التسجیل 
 

 Medical، فأنت تحتاج إلى أن تظل مؤھًال ضمن برنامج HealthChoicesكي تحصل على الخدمات في 
Assistance. .من المھم أن تتبع التعلیمات حتى ال  ستحصل على األوراق أو مكالمة ھاتفیة بخصوص تجدید أھلیتك

كان لدیك أي تساؤالت بخصوص األوراق التي تحملھا أو إذا ما كنت  إذا .Medical Assistanceتنتھي عضویتك في 
 AmeriHealth Caritasغیر متأكد من أھلیتك ما زالت قائمة لتلقي المساعدة الطبیة، اتصل بخدمات األعضاء لدى 

Pennsylvania  أو مكتب مساعدة مقاطعتك. )5704-987-888-1(الھاتف النصي  7200-991-888-1على الرقم 
 
 

 خدمات التسجیل 
 

) لمساعدتك على التسجیل في EAPمع برنامج مساعد االنتساب ( Medical Assistanceیعمل برنامج 
HealthChoices.  لقد تلقیت معلومات حولEAP  مع المعلومات التي تلقیتھا حول اختیار خطةHealthChoices. 

المتوفرة في منطقتك حتى تتمكن  HealthChoicesیمكن الختصاصي التسجیل أن یزودوك بمعلومات حول جمیع خطط 
یمكن  لك. HealthChoicesفسیتم اختیار خطة  HealthChoicesإذا لم تختر خطة  من تحدید األفضل منھا بالنسبة لك.

الخاصة بك أو في حال انتقلت  HealthChoicesالختصاصي التسجیل مساعدتك أیًضا إذا كنت ترغب بتغییر خطة 
 لمقاطعة أخرى.
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 یمكن الختصاصي التسجیل مساعدتك فیما یلي: 
 

 خاصة بك HealthChoicesاختر خطة  •
 الخاصة بك HealthChoicesتغییر خطة   •
 .HealthChoicesاختر مقدم رعایة صحیة أولیة عند تسجیلك أول مرة في خطة  •
 .HealthChoicesاإلجابة عن األسئلة المتعلقة بجمیع خطط  •
 HealthChoicesات خاصة، والتي یمكن أن تساعدك على تحدید أي خطة من خطط حدد ما إذا كان لدیك احتیاج •

 تختار.
 الخاصة بك. HealthChoicesنقدم لك المزید من المعلومات حول خطة  •

 
  (الھاتف النصي). 4225-618-800-1أو  3989-440-800-1، اتصل على الرقم EAPللتواصل مع 

 
 

 الخاصة بك HealthChoicesتغییر خطة 
 

الخاصة بك، اتصل  HealthChoicesلتغییر خطة  في أي وقت وألي سبب كان. HealthChoicesمكنك تغییر خطة ی
وسیقومون بإخبارك متى یبدأ تغییر  (الھاتف النصي). 4225-618-800-1أو  3989-440-800-1على الرقم  EAPبـ 

حتى ذلك  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaالجدیدة الخاصة بك، وستظل في  HealthChoicesخطة 
استخدم بطاقة عضویة  لتصبح ساریة. HealthChoicesأسابیع بحد أقصى لتغییر خطة  6قد یستغرق األمر  الحین.

AmeriHealth Caritas Pennsylvania .الخاصة بك في مواعیدك إلى أن تبدأ الخطة الجدیدة الخاصة بك 
 
 

 التغییرات في األسرة
 

-987-888-1(الھاتف النصي  7200-991-888-1طعتك أو خدمات األعضاء على الرقم اتصل بمكتب مساعدة مقا
  إذا كان ھنالك أي تغییرات في أسرتك. )5704

 
 على سبیل المثال:

 
 إحدى نساء أسرتك قد أصبحت حامل أو وضعت ولیًدا جدیًدا. •
 حدث تغییر في عنوانك أو رقم ھاتفك. •
 حصل على تأمین صحي آخر. أنت أو أحد أفراد األسرة الذي یعیش معك •
 أنت أو أحد أفراد األسرة الذي یعیش معك یعاني من مرض شدید أو أصبح معاقًا. •
 انتقل أحد أفراد أسرتك للعیش في منزلك أو خارج المنزل. •
 حدوث حالة وفاة في األسرة. •

 
كانك تغییر خطة طفلك عبر بإم الحالیة الخاصة باألم. HealthChoicesیوضع المولود الجدید تلقائیاً على نفس خطة 

بمجرد حدوث التغییر ستتلقى بطاقة عضویة تعریف جدیدة خاصة  .3989-440-800-1على الرقم  EAPاالتصال بـ 
 بطفلك.

 
تذکر أنھ من المھم االتصال بمكتب مساعدة المقاطعة علی الفور إذا حدثت أی تغییرات في أسرتك ألن التغییر قد یؤثر علی 

 مزایاك.
 
 
 
 



 AmeriHealth Caritas Pennsylvania 2022 ُكتیب أعضاء 

12 

 
 یحدث إذا انتقلت للعیش في مكان آخر ماذا

 
اتصل بمكتب مساعدة المقاطعة إذا  جدیدة. HealthChoicesإذا انتقلت للعیش خارج مقاطعتك فقد تحتاج الختیار خطة 

تقدم خدماتھا أیضاً في  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaفي حال كانت  انتقلت للعیش خارج مقاطعتك.
في حال عدم تقدیم  .AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaكانك االستمرار مع المقاطعة الجدیدة، فبإم

AmeriHealth Caritas Pennsylvania  لخدماتھا في مقاطعتك الجدیدة، فإنEAP  ستساعدك على اختیار خطة
 جدیدة.

 
ي مسؤول الحالة سینھ .HealthChoicesأما إذا خرجت من الوالیة، فلن تكون قادًرا على الحصول على الخدمات من 

 ستحتاج إلى التقدم بطلب للحصول على مزایا في الوالیة الجدیدة التي ستعیش فیھا. الخاص بك مزایاك في بنسلفانیا.
 
 

 خسارة المزایا 
 

  توجد بعض األسباب التي قد تجعلك تخسر مزایاك بشكل كلي.
 

 یشمل ذلك ما یلي:
 

 Medicalإذا كنت مؤھًال للحصول على  سباب.ألي سبب من األ Medical Assistanceانتھاء خطة  •
Assistance  أشھر، فسیتم إعادة تسجیلك في خطة  6مرة أخرى خاللHealthChoices  نفسھا ما لم تختر

 .HealthChoicesخطة مختلفة ضمن 
 إذا ذھبت إلى دار رعایة خارج بنسلفانیا. •
 ع الطعون.وانتھت فرصك في جمی Medical Assistanceإذا احتلت بالغش على  •
 إذا ُوضعت في السجن أو تم وضعك في مركز تنمیة الشباب. •

 
ھنالك أیًضا أسباب تمنعك من تلقي الخدمات عبر مؤسسات رعایة الصحة البدنیة، وسیتم على إثرھا وضعك في البرنامج غیر 

 المجاني لتلقي الخدمة.
 

 یشمل ذلك ما یلي:
 

 یوًما على التوالي. 35إذا تم وضعك في مركز رھن اإلعتقال ألكثر من  •
 عاًما أو أكثر وبدأت بتلقي الرعایة الطبیة جزء د (تغطیة أدویة الوصفات الطبیة). 21بلغت من العمر  •
 ذھبت إلى مستشفى الصحة العقلیة في الوالیة. •

 
 
و مرفق إذا أصبحت مؤھالً لتغطیة الرعایة الطبیة أ .Community HealthChoicesربما تصبح أیًضا مؤھالً لبرنامج  

لمزید من   .Community HealthChoicesالتمریض أو الخدمات المنزلیة والمجتمعیة، ستكون أیًضا مؤھالً لبرنامج 
 یرجى زیارة Community HealthChoicesالمعلومات حول 

www.healthchoices.pa.gov. 
 

ت رعایة الصحة البدنیة غیر متاحة في حال خسارتك للمزایا أو في حال أصبحت خدمات مؤسسا DHSستتلقى اخطاراً من 
 Communityلك بشكل مجاني وأنھ یتوجب علیك الدفع لتلقي الخدمة عبر نظام البرنامج غیر المجاني أو 

HealthChoices. 
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 معلومات عن مقدمي الرعایة

 
بمعلومات حول شبكة ُمقدمي خدمات  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaیزودك دلیل ُمقدمي 

AmeriHealth Caritas Pennsylvania.  یمكنك العثور على دلیل مقدمي الرعایة من خالل الموقع اإللكتروني
-991-888-1بإمكانك االتصال على خدمات األعضاء على الرقم  .www.amerihealthcaritaspa.com التالي:
معلومات حول الكلیات التي  لطلب نسخة من دلیل مقدمي الخدمات أو لطلب )5704-987-888-1(الھاتف النصي  7200

یمكنك أیًضا االتصال بخدمات األعضاء للحصول على مساعدة في العثور  تخرج منھا األطباء أو برنامج اإلقامة الخاص بھم.
 على مقدم رعایة صحیة. یتضمن دلیل مقدمي الرعایة المعلومات التالیة عن شبكة مقدمي الرعایة:

 
 لكتروني وعنوان البرید اإللكتروني ورقم الھاتف.االسم والعنوان وعنوان الموقع اإل •
 ما إذا كان مقدم الرعایة یقبل المرضى الجدد أم ال. •
 أیام وساعات العمل •
 مؤھالت مقدم الرعایة الصحیة وشھادات البورد  •
 االختصاصات والخدمات التي یوفرھا مقدم الرعایة •
 ، وإذا كان األمر كذلك، فما ھي تلك اللغاتما إذا كان مقدم الرعایة یتحدث لغات أخرى غیر اإلنجلیزیة  •
 ما إذا كانت مواقع مقدمي الرعایة یمكن الوصول إلیھا بكرسي متحرك أم ال  •

 
یمكنك االتصال بخدمات األعضاء للتحقق مما إذا كانت  *قد تتغیر المعلومات الموجودة في دلیل مقدمي الرعایة الصحیة المطبوع.

 AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaدمي الرعایة الصحیة حدیثة. تقوم المعلومات الموجودة في دلیل مق
 بتحدیث دلیل المزودین بشكل یومي. یتم تحدیث الدلیل الموجود عبر اإلنترنت شھریًا على األقل.

 
 

 اختیار مقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص بك
 

األطباء الذین یقدمون ویعملون مع مقدمي الرعایة الصحیة مقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص بك ھو الطبیب أو مجموعة 
یحیلك مقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص بك إلی  اآلخرین لضمان حصولك علی خدمات الرعایة الصحیة التي تحتاجھا.

 االختصاصیین الذین تحتاجھم ویتابعون الرعایة التي تحصل علیھا من جمیع مقدمي الرعایة اآلخرین.
 

ون مقدم الرعایة الصحیة األولیة طبیب األسرة أو طبیب ممارس عام أو طبیب أطفال (لألطفال والمراھقین) أو طبیب قد یك 
یعمل الممرض  یمكنك أیضا اختیار ممرض ممارس مسجل معتمد كمقدم رعایة صحیة أولیة. باطني (طبیب الطب الباطني).

یفعل الكثیر من األشیاء التي یمكن للطبیب القیام بھا مثل وصف الممارس المسجل المعتمد تحت إشراف طبیب ویستطیع أن 
 الدواء وتشخیص األمراض.

 
بعض األطباء لدیھم اختصاصیین طبیین آخرین قد یكشفون علیك ویقدمون الرعایة والعالج تحت إشراف مقدم الرعایة  

 الصحیة األولیة.
 

 وقد یكون بعض ھؤالء المھنیین الطبیین:
 

 مساعدي األطباء •
 مقیمین طبیین •
 قابلة معتمدة -ممرضة  •
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إذا كان لدیك رعایة طبیة، بإمكانك االستمرار مع مزود الرعایة األولیة الخاص بك حتى لو كان ھذا المزود لیس ضمن شبكة 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania.  إذا لم یكن لدیك رعایة طبیة، فإن مزود الرعایة الطبیة یجب أن یكون

 .AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaضمن شبكة 
 

یجب على  إذا کان لدیك احتیاجات خاصة، یمکنك أن تطلب اختصاصي أن یکون مقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص بك.
 AmeriHealthاالختصاصي الموافقة على أن یكون مزود الرعایة األولیة الخاص بك ویجب أن یكون ضمن شبكة 

Caritas Pennsylvania. 
 

 AmeriHealth Caritasمكن الختصاصي التسجیل مساعدتك في اختیار أول مزود للرعایة الصحیة األولیة لدى ی 
Pennsylvania.  یوًما من تاریخ اختیارك  14إذا لم تختر مقدم رعایة صحیة أولیة من خالل اختصاصي التسجیل خالل

  ة أولیة لك.فسنختار مقدم رعایة صحی AmeriHealth Caritas Pennsylvania لـ
 
 
 

 تغییر مقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص بك
 

-888-1إذا كنت ترغب بتغییر مقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص بك ألي سبب كان، اتصل بخدمات األعضاء على الرقم 
عدة في إذا کنت بحاجة إلی المسا لطلب مزود رعایة أولیة جدید. )5704-987-888-1(الھاتف النصي  991-7200

الذي  www.amerihealthcaritaspa.comالعثور علی مقدم رعایة صحیة أولیة جدید، یمکنك زیارة الموقع 
 یحتوي على دلیل لمقدمي الرعایة أو اطلب من خدمات األعضاء أن ترسل لك دلیًال مطبوًعا لمقدمي الرعایة.

 
مع اسم مقدم الرعایة الصحیة األولیة  بطاقة عضویة جدیدة AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaسترسل لك 

 سیخبرك ممثل خدمات األعضاء متى یمکنك البدء في مراجعة مقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص بك. الجدید ورقم ھاتفھ.
 

مساعدتك  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaعند تغییر مقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص بك، فبإمكان 
في حاالت  نسیق نقل سجالتك الطبیة من مزود الرعایة األولیة القدیم إلى مزود الرعایة األولیة الجدید.على إجراءات ت

على نقل السجالت الطبیة الخاصة بك في أقرب وقت  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaالطوارئ، ستساعد 
 ممكن.

 
أولیة، یمکنك طلب المساعدة لالنتقال إلى مقدم رعایة  إذا کان لدیك طبیب أطفال أو أخصائي طب أطفال کمقدم رعایة صحیة

 صحیة أولیة یقدم خدمات للبالغین.
 
 

 زیارات العیادات 
 

 تحدید موعد مع مقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص بك
 

د، یُرجى إذا احتجت إلى مساعدة للحصول على موع لتحدید موعد مع مقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص بك اتصل بعیادتھ.
 7200-991-888-1على الرقم  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaاالتصال بخدمات األعضاء لدى 

  .)5704-987-888-1(الھاتف النصي 
 

) في MATPإذا کنت بحاجة إلی مساعدة للوصول إلی موعدك مع طبیبك، یُرجی الرجوع إلی قسم برنامج المواصالت (
على رقم  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaبخدمات األعضاء لدى  من ھذا الدلیل أو اتصل 58صفحة 

  الھاتف المذكور آنفًا.
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أثناء موعدك، خذ معك بطاقة  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaإذا لم تكن تمتلك بطاقة عضویة 
ACCESS  أوEBT .ار ینبغي أیًضا أن تخبر مزود الرعایة األولیة الخاص بك بأنك قمت باختی معكAmeriHealth 

Caritas Pennsylvania  كخطةHealthChoices .خاصة بك 
 
 

 معاییر تحدید المواعید
 

معاییر تحدید المواعید  AmeriHealth Caritas Pennsylvania یجب أن یستوفي مقدمو الرعایة الصحیة في
 التالیة:

 
  موعد طلبك موعد روتیني.یام عمل من أ 10یتعین علی مقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص بك أن یراك خالل  •
 الطبیب حالة طارئة.دقیقة، إال إذا كان لدى  30یجب أال تضطر لالنتظار في غرفة االنتظار أكثر من  •
ساعة من وقت  24إذا كان لدیك حالة طبیة عاجلة، یجب على مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك أن یراك خالل   •

  اتصالك بھ لتحدید موعد معھ.
 ذا كان لدیك حالة طارئة، یجب على مقدم الرعایة الصحیة رؤیتك فوًرا أو إحالتك إلى غرفة طوارئ.إ •
 إذا كنِت حامًال و •

o  أیام عمل من  10في الثلث األول من الحمل، یجب علی مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك أن یراك خالل
 أنك حامل. AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaمعرفة 

o  أیام عمل من  5الثاني من الحمل، یجب علی مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك أن یراك خالل في الثلث
 أنك حامل. AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaمعرفة 

o  أیام عمل من  4في الثلث األخیر من الحمل، یجب علی مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك أن یراك خالل
 أنك حامل. AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaمعرفة 

o  ساعة  24إذا كان لدیك حمل عالي الخطورة، یتعین علی مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك رؤیتك خالل
 أنك حامل. AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaمن معرفة 

 
 

 اإلحاالت
 

، (أو مجموعة االختصاصي ھو طبیب اإلحالة ھي عندما یرسلك مقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص بك إلى اختصاصي.
أطباء)، أو ممرض ممارس مسجل معتمد یركز ممارستھ على عالج مرض واحد أو حالة طبیة واحدة أو جزء محدد من 

 إذا ذھبت إلى أخصائي دون الحصول على إحالة من ُمقدم رعایتك األولیة، فقد یتوجب علیھ تحمل الكلفة المالیة. الجسم.
 

إثنین من االختصاصیین في منطقتك، وأنت ال ترغب  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaإذا لم یكن لدى  
ستعمل على إیجاد  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaبالتعامل مع االختصاصي الموجود في منطقتك، فإن 

یجب على مزود الرعایة األولیة الخاص بك التواصل مع  اختصاصي آخر خارج شبكتھا دون أن تحملك أي تكلفة مالیة.
AmeriHealth Caritas Pennsylvania  لُیُعلمAmeriHealth Caritas Pennsylvania  بأنك ترغب

 AmeriHealth Caritasبإیجاد اختصاصي آخر خارج نطاق شبكتھا ومن ثم الحصول على الموافقة من قِبل 
Pennsylvania .قبل رؤیتك لالختصاصي 

 
سیعمل مقدم الرعایة الصحیة  ی تحدید موعد مع االختصاصي.سیساعدك مقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص بك عل

 األولیة واالختصاصي معك ومع بعضھم البعض لضمان حصولك علی الرعایة الصحیة التي تحتاجھا.
 

عندما یحیلك مقدم الرعایة  قد یكون لدیك في بعض األحیان حالة طبیة خاصة تحتاج فیھا إلى مراجعة االختصاصي كثیًرا. 
  ولیة الخاص بك لعدة زیارات إلى االختصاصي، حینئذ یسمى ذلك إحالة دائمة.الصحیة األ
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، یرجى االطالع على دلیل AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaللحصول على قائمة بشبكة اختصاصي 
أو من خالل االتصال على خدمات  www.amerihealthcaritaspa.comالمزودین عبر موقعنا اإللكتروني 

 لطلب المساعدة أو طلب نسخة مطبوعة من دلیل المزودین.األعضاء 
 
 
 

 اإلحاالت الذاتیة
 

اإلحاالت الذاتیة ھي الخدمات التي تحصل علیھا بنفسك دون الحاجة للرجوع إلى مزود الرعایة األولیة الخاص بك لتحصل 
إال إذا حصلت على  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaعلى الخدمة. یجب علیك استخدام مزود تابع لشبكة 

 لرؤیة مزود خارج نطاق شبكتھا. AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaموافقة من 
 

 ال تتطلب الخدمات التالیة إحالة من قِبل مزود الرعایة األولیة: 
 الزیارات قبل الوالدة. •
 رعایة التولید الروتینیة  •
 رعایة أمراض النساء الروتینیة  •
تالحظ وجود مقدمو رعایة صحیة من خارج نطاق الشبكة أو غیر حاصلین على خدمات تنظیم األسرة (ربما  •

 الموافقة)
 خدمات األسنان الروتینیة •
 الفحصوصات الروتینیة للعین •
 خدمات الطوارئ •

 
لن تحتاجي إلى إحالة من مقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص بك لخدمات الصحة السلوكیة. لمزیٍد من المعلومات، یمكنك 

من الكتیب، في صفحة  7لمزید من المعلومات، یُرجی الرجوع إلی القسم  ال بمؤسسة رعایة مدارة للصحة السلوكیة.االتص
67 

 
 الرعایة بعد ساعات الدوام

 
أیام في  7یمکنك االتصال بمقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص بك للمشاکل الطبیة غیر الطارئة على مدار الساعة، 

 ھنیو الرعایة الصحیة حسب الطلب بشأن أي رعایة أو عالج تحتاجھ.سیساعدك م األسبوع.
 

-566-866-1 خط اتصال تمریضي مجاني ساخن على الرقم AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaلدى 
ستتحدث معك ممرض بشأن األمور الصحیة العاجلة  أیام في األسبوع. 7حیث یمكنك االتصال على مدار الساعة،  1513

 .الخاصة بك
 
 

 تشبیك األعضاء
 

 اقتراح تغییرات على السیاسات والخدمات
 

 HealthChoicesالسماع منك عن كیفیة جعل تجربتك مع  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaتود 
إذا كانت لدیك اقتراحات بخصوص تحسین البرنامج أو بخصوص تقدیم الخدمات بشكل مختلف، یُرجى االتصال  أفضل.

(الھاتف  7200-991-888-1على الرقم  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaلدى بخدمات األعضاء 
 .)5704-987-888-1النصي 
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 AmeriHealth Caritas Pennsylvania ) لدىHEACاللجنة االستشاریة للتثقیف الصحي ( 
 

بكة لجنة استشاریة للتثقیف الصحي تشتمل على أعضاء وش AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaلدى 
عن تجارب  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaالمشورة إلى  للمشاركینتقدم اللجنة االستشاریة  مزودین.

 7200-991-888-1 لمزید من المعلومات عن اللجنة االستشاریة، یُرجى االتصال بالرقم واحتیاجات األعضاء مثلك.
 .www.amerihealthcaritaspa.comأو زیارة الموقع  ،)5704-987-888-1(الھاتف النصي 

 AmeriHealth Caritas Pennsylvania برنامج تحسین الجودة لدى
 

مھمة لمساعدة الناس على الحصول على الرعایة والحفاظ على  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaلدى 
 صحتھم، وبناء مجتمعات صحیة.

 
 لصحیة والخدمات التي تحصل علیھا أنت وعائلتك.یدعم فریق الجودة لدینا ھذه المھمة من خالل مراقبة الرعایة ا

 
إن ھدفنا ھو تحسین صحة وعافیة األعضاء لدینا. یعمل قسم الجودة لدینا خلف األضوا، ولكن یمكنك أن تجدنا أیًضا في 

 الخطوط األمامیة لمجتمعاتك. فریقنا:
 یوفر لك برامج الصحة ومتابعة المرض. •
 ي الرعایة والتثقیف الصحي الذي یحتاجونھ.یتواصل مع األعضاء لمساعدتھم في تلق •
 یعد برامج لخدمة األعضاء لدینا الذین لدیھم احتیاجات رعایة صحیة خاصة. •
 یقوم بعمل استبیان لألعضاء ومقدمي الرعایة ویستخدم اإلجابات في تحسین خدماتنا. •
ب األسنان والنظر والصیدلة لدى یراجع جودة الرعایة والخدمات المقدمة من قبل مقدمي الرعایة الطبیة وخدمات ط •

AmeriHealth Caritas Pennsylvania. 
 

 إننا نبحث عن المناطق التي تحتاج إلى تحسین.
 

 إذا: )5704-987-888-1(الھاتف النصي  7200-991-888-1اتصل بخدمات المشاركین على الرقم 
 

 انجازاتھ.كنت ترغب بمعرفة المزید عن فریق الجودة لدینا وعن أھدافھ وأنشطتھ و •
 اعتقدت أنك لم تحصل أنت أو عائلتك على رعایة جیدة. سیبحث فریقنا في ھذا األمر. •
 ُعدت إلى منزلك من المشفى ولم تتلقى المساعدة والموارد التي تحتاجھا. موصلو الرعایة لدینا بإمكانھم المساعدة. •
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 الحقوق والمسؤولیات
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 ومسؤولیات األعضاءحقوق 
 

وال مقدمو الرعایة الصحیة ضمن شبكتھا بالتمییز ضد األعضاء  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaال تقوم 
على أساس العرق أو الجنس أو الدین أو األصل القومي أو اإلعاقة أو السن أو التوجھ الجنسي أو الھویة الجنسیة أو على أي 

 أساس آخر یحظره القانون.
 

 ، فإنك تتمتع بالحقوق والمسؤولیات التالیة.AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaفتك عضًوا في بص
 
 

 حقوق األعضاء
 

 لدیك الحق فیما یلي:
 

 AmeriHealth Caritasأن تُعامل باحترام، ومراعاة كرامتك وحاجتك إلى الخصوصیة من قبل موظفي  .1
Pennsylvania ومقدمي الرعایة الصحیة ضمن شبكتھا. 

 
 أن تحصل على المعلومات بطریقة یمكنك فھمھا بسھولة وأن تجد المساعدة عندما تحتاجھا. .2

 
، AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaالحصول على المعلومات التي یمكنك فھمھا بسھولة عن  .3

 وخدماتھا، وأطبائھا ومقدمي الرعایة الطبیة اآلخرین الذین یعالجونك.
 

 لصحیة في الشبكة الذین تریدھم أن یعالجوك.أن تختار مقدمي الرعایة ا .4
 

 AmeriHealthالحصول على خدمات الطوارئ عندما تحتاجھا من أي مقدم رعایة صحیة بدون موافقة  .5
Caritas Pennsylvania. 

 
الحصول على المعلومات التي یمكنك فھمھا بسھولة والتحدث مع مقدمي الرعایة الصحیة عن خیاراتك العالجیة  .6

 AmeriHealth Caritasالعالجیة والفحوصات التي یمكن القیام بھا ذاتیا دون أي تدخل من والمخاطر 
Pennsylvania. 

 
إذا لم تتمكن من اتخاذ  اتخاذ جمیع القرارات بشأن الرعایة الصحیة الخاصة بك، بما في ذلك الحق في رفض العالج. .7

یساعدك على اتخاذ القرارات أو أن یتخذ قرارات العالج بنفسك، فلدیك الحق في أن یكون لدیك شخص آخر 
 القرارات نیابة عنك.

 
أن تتحدث مع مقدمي الرعایة الصحیة بخصوصیة وأن یتسم التعامل مع معلوماتك وسجالتك المتعلقة بالرعایة  .8

 الصحیة الخاصة بك بسریة.
 

 تك.أن تطلع على سجالتك الطبیة والحصول على نسخة منھا وطلب تغییرات أو تصحیحات لسجال  .9
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 طلب رأي آخر. .10
 

بعدم وجود ضرورة طبیة  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaأن تقدم تظلًما إذا لم توافق على قرار  .11
 بالنسبة لك للحصول على خدمة ما.

 
   أن تقدم شكوى إذا كنت غیر راٍض عن الرعایة أو العالج الذي .12

 تلقیتھ.
 أن تطلب جلسة عادلة من إدارة الخدمات اإلنسانیة. .13

 
أال یكون ھناك أي شكل من أشكال التقیید أو الفصل المستخدمة إلرغامك على فعل شيء ما لتأدیبك، بغرض تسھیل  .14

 أمور مقدم الرعایة الصحیة، أو لمعاقبتك.
 

أو مقدم  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaالحصول على معلومات عن الخدمات التي ال تغطیھا  .15
 ضات أخالقیة أو دینیة وكیفیة الحصول على تلك الخدمات.الرعایة الصحیة بسبب اعترا

 
. أن تمارس حقوقك دون أن یؤثر ذلك سلبًا على الطریقة التي تعاملك بھا إدارة الخدمات اإلنسانیة و 16

AmeriHealth Caritas Pennsylvania .وشبكة مقدمي الرعایة الصحیة 
 

  لمزید من المعلومات. 65صفحة  6القسم . تقدیم التوجیھات المسبقة. یُرجی الرجوع إلی 17
 

  .AmeriHealth Caritas Pennsylvania. تقدیم توصیات حول حقوق ومسؤولیات المشاركین لدى18
 
 

 مسؤولیات األعضاء
 

 AmeriHealth Caritasتحتاج  یحتاج األعضاء إلى العمل مع مقدمي خدمات الرعایة الصحیة لدیھم.
Pennsylvania تحصل على الخدمات والدعم الذي تحتاجھ. إلى مساعدتك كي 

 
 فیما یلي األشیاء التي یجب علیك القیام بھا:

 
 توفیر المعلومات التي یحتاجھا مقدمو الرعایة الصحیة الخاصین بك، قدر اإلمكان. .1

 
 اتباع التعلیمات واإلرشادات التي یقدمھا مقدمو الرعایة الصحیة الخاصین بك. .2

 
 ات بشأن الرعایة الصحیة والعالج الخاصین بك.المشاركة في اتخاذ القرار .3

 
 العمل مع مقدمي الرعایة الصحیة الخاصین بك إلعداد وتنفیذ خطط عالجك.  .4

 
 أخبر مقدمي الرعایة الصحیة الخاصین ما تریده وتحتاجھ.  .5

 
، بما في ذلك جمیع المزایا التي یشملھا وال AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaتعرف على تغطیة   .6

  یشملھا التأمین الصحي والحدود.
 

على  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaاستخدم شبكة مقدمي الرعایة الصحیة فقط ما لم توافق  .7
 .Medicareمقدم رعایة صحیة خارج الشبكة أو كنت ضمن برنامج 
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 احصل على إحالة من ُمقدم الرعایة الصحیة الخاص بك لمقابلة اختصاصي. .8
 

 آلخرین، وموظفي مقدم الرعایة الصحیة والعاملین لدیھ.احترام المرضى ا .9
 

 بذل جھد حقیقي لدفع الرسوم الخاصة بك.  .10
 

إبالغ إدارة الخدمات اإلنسانیة عن الغش وإساءة االستخدام من خالل الخط الساخن لإلبالغ عن الغش وإساءة   .11
 االستخدام.

 
 

 الخصوصیة والسریة
 

كما یتعین  أن تحمي خصوصیة معلوماتك الصحیة المحمیة. AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaیتعین على 
إخبارك متى یجوز استخدام معلوماتك الصحیة الشخصیة أو  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaعلى 

یشمل ذلك مشاركة معلوماتك الصحیة المحمیة مع مقدمي الرعایة الصحیة الذین یعالجونك أو كي  مشاركتھا مع اآلخرین.
كما  من دفع التكالیف لمقدمي الرعایة الصحیة الخاصین بك. AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaن تتمك

ھذه المعلومات مدرجة ضمن إشعار ممارسات  تتضمن مشاركة معلوماتك الصحیة المحمیة مع إدارة الخدمات اإلنسانیة.
ن إشعار الخصوصیة الخاص للحصول على نسخة م .AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaالخصوصیة لدى 

 7200-991-888-1بخدمات األعضاء على الرقم یرجى االتصال  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaبـ 
 .www.amerihealthcaritaspa.comأو زیارة  )5704-987-888-1(الھاتف النصي 

 
 

 الرسوم 
 
سیُطلب منك دفع مبلغ  ا تكون مبلغًا بسیًطا فقط.وعادةً م الرسوم ھي المبلغ الذي تدفعھ مقابل بعض الخدمات المشمولة.

إذا لم  الرسوم مقدًما عند حصولك على الخدمة، ولكن ال یمكنك رفض الخدمة إذا لم تكن قادًرا على دفع تلك الرسوم آنذاك.
 تدفع الرسوم وقت تقدیم الخدمة، قد تتلقى فاتورة من مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك لتسدید الرسوم.

 
 من ھذا الكتیب. 27االطالع على مبالغ الرسوم في جدول الخدمات المغطاة بدایة من صفحة  یمكن

 
  ال یتعین علی األعضاء التالیین دفع الرسوم:

 
 عاًما 18األعضاء دون سن  •
 یوًما بعد والدة الطفل (فترة ما بعد الوالدة) 60الحوامل (تشمل فترة  •
لة األجل، بما في ذلك مرافق الرعایة الوسیطة للمعاقین ذھنیاً وممن األعضاء الذین یعیشون في منشأة رعایة طوی •

 لدیھم حاالت أخرى ذات صلة أو مؤسسة طبیة أخرى.
 األعضاء الذین یعیشون في منزل رعایة شخصیة أو دار رعایة منزلیة. •
 الرحم.األعضاء المؤھلون للحصول على مزایا في إطار برنامج الوقایة والعالج من سرطان الثدي وعنق  •
وبرنامج المساعدة  IV-Eوالرعایة البدیلة  IV-Bاألعضاء المؤھلون للحصول على مزایا تحت بند الرعایة البدیلة  •

 المعتمدة
 

 ال تتطلب الخدمات التالیة دفع رسوم:
 

 خدمات الطوارئ •
 خدمات المختبر •
 خدمات تنظیم األسرة، بما في ذلك لوازم الخدمات •
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 الخدمات التلطیفیة •
 صحیة المنزلیةالخدمات ال •
 خدمات اإلقالع عن التدخین •

 
 

 ماذا لو تم تحمیلي برسوم ال أوافق علیھا؟
 

إذا کنت تعتقد أن مقدم الرعایة الصحیة حّمل علیك مبلغًا بالخطأ أو رسوًما تعتقد أنھ ال یجب دفعھا یمکنك حینئذ تقدیم شکوى 
، الشكاوى والتظلمات، وجلسات اإلنصاف 8یُرجى مراجعة القسم  .AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaلدى 

(الھاتف  7200-991-888-1للحصول على معلومات حول كیفیة تقدیم شكوى، أو االتصال بخدمات المشاركین على الرقم 
 .)5704-987-888-1النصي 

 
 

 معلومات الفواتیر 
 

ترتك مقابل الخدمات فو AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaال یجوز لمقدمي الرعایة الصحیة في شبكة 
حتى إذا لم یكن مقدم الرعایة الصحیة  .AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaالضروریة طبیًا التي تغطیھا 

، فإن مقدم AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaالخاص بك قد تلقى دفعة أو كامل المبلغ الذي یتقاضاه من 
  حصیل الفواتیر.فھذا یسمى ت الرعایة الصحیة ال یجوز لھ فوترتك.

 
 

 متى یمكن لمقدم الرعایة الصحیة فوترتك؟
 

 یُمكن لُمقدمي الرعایة فرض رسوم علیك في حال:
 

 لم تقم بدفع رسومك. •
 AmeriHealthإذا تلقیت خدمات من مقدم رعایة صحیة خارج الشبكة دون الحصول على موافقة من  •

Caritas Pennsylvaniaل تلقي الخدمة بأن ھذه الخدمة لن یتم تغطیتھا ، وأخبرك مقدم الرعایة الصحیة قب
 وأنت وافقت على دفع مقابل الخدمة.

، وأخبرك مقدم الرعایة الصحیة AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaإذا تلقیت خدمات ال تغطیھا  •
 قبل تلقي الخدمة بأن ھذه الخدمة لن یتم تغطیتھا وأنت وافقت على دفع مقابل الخدمة.

 .Medical Assistanceة من مقدم رعایة صحیة غیر مسجل في برنامج إذا تلقیت خدم •
 
 

 ماذا أفعل إذا تلقّیت فاتورة؟
 

وكنت تعتقد أن مقدم  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaإذا تلقیت فاتورة من مقدم رعایة صحیة في شبكة 
 7200-991-888-1األعضاء على الرقم الرعایة الصحیة لم یكن یتعین علیھ فوترتك، حینئذ یمكنك االتصال بخدمات 

 .)5704-987-888-1(الھاتف النصي 
 

إذا حصلت على فاتورة من مقدم رعایة صحیة ألحد األسباب آنفة الذكر التي تسمح لمقدم الرعایة الصحیة بفوترتك، فیجب 
 علیك دفع الفاتورة أو االتصال بمقدم الرعایة الصحیة.
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 التزامات األطراف األخرى
 

أو التأمین الصحي اآلخر ھو التأمین األساسي الخاص  Medicare أو تأمین صحي آخر. Medicareن لدین تأمین قد یكو
عدم وجود تأمین آخر لدیك ال یؤثر على أھلیتك لبرنامج  یعرف ھذا التأمین اآلخر باسم "التزامات األطراف األخرى". بك.

Medical Assistance.  في معظم الحاالت، ستدفعMedicare  أو التأمین اآلخر لمقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص
 AmeriHealth Caritasیمكن فوترة  .AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaبك أو لغیره قبل أن تدفع 

Pennsylvania  فقط مقابل المبلغ الذي ال تدفعھMedicare .أو التأمین الصحي اآلخر 
  

 (الھاتف النصي  7200-991-888-1لمقاطعة وخدمات األعضاء علی الرقم یجب أن تخبر كًال من مكتب مساعدة ا
عندما تذھب إلى مقدم رعایة صحیة أو  أو تأمین صحي آخر. Medicareإذا کان لدیك تأمین  )1-888-987-5704

ا بطاقة صیدلیة یجب علیك إخبار مقدم الرعایة الصحیة أو الصیدلیة بجمیع أشكال التأمین الطبي لدیك وأن تظھر لھم
Medicare  أو بطاقة تأمین أخرى أو بطاقةACCESS  أوEBT  وبطاقة عضویةAmeriHealth Caritas 

Pennsylvania.  سیساعد ذلك على التأكد من دفع فواتیر الرعایة الصحیة الخاصة بك في الوقت المناسب وبشكل
  صحیح.

 
 تنسیق المزایا

 
، حینئذ یمکنك Medicareالرعایة األخرى التي تحتاجھا تغطیھا  وكانت الخدمة أو Medicareإذا کنت عضًوا في 

ال یتعین علی مقدم الرعایة الصحیة  .Medicareالحصول علی الرعایة الصحیة من أي مقدم رعایة صحیة تختاره ضمن 
کما ال یتعین علیك الحصول علی إذن مسبق من  .AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaأن یکون ضمن شبکة 

AmeriHealth Caritas Pennsylvania  أو إحاالت من مقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص بك التابع لـ
Medicare .ستعمل  لمراجعة اختصاصيAmeriHealth Caritas Pennsylvania  معMedicare  لتحدید ما

ن مقدم الرعایة الصحیة مسجًال في أوًال، إذا كا Medicareإذا كانت تحتاج إلى الدفع لمقدم الرعایة الصحیة بعد أن تدفع 
 .Medical Assistanceبرنامج 

 
 AmeriHeAmeriHealth Caritasولکن تغطیھا  Medicareإذا کنت بحاجة إلی خدمة ال تغطیھا  

Pennsylvania حینئذ یجب علیك الحصول علی الخدمة من مقدم رعایة صحیة ضمن شبکة ،AmeriHealth 
Caritas Pennsylvania.  قواعد جمیعAmeriHealth Caritas Pennsylvania مثل اإلذن المسبق ،

  وإحاالت االختصاصیین، تنطبق على ھذه الخدمات.
 

ولكن لدیك تأمین صحي آخر وتحتاج إلى خدمة أو رعایة أخرى مشمولة بتأمینك اآلخر،  Medicareإذا لم یكن لدیك تأمین 
صحیة ضمن كل من الشبكة التابعة لتأمینك اآلخر وشبكة  حینئذ یجب علیك الحصول على الخدمة من مقدم رعایة

AmeriHealth Caritas Pennsylvania .یجب أن تتبع قواعد تأمینك األخرى وقواعد  معًاAmeriHealth 
Caritas Pennsylvania.ستعمل  ، مثل الحصول على إذن مسبق وإحاالت االختصاصیینAmeriHealth 
Caritas Pennsylvania اآلخر لتقرر ما إذا كان یجب علیھا دفع مقابل الخدمات بعد أن یدفع التأمین اآلخر  مع تأمینك

 لمقدم الرعایة الصحیة أوًال.
 
إذا کنت بحاجة إلی خدمة ال یغطیھا تأمینك اآلخر حینئذ یجب علیك الحصول علی الخدمة من مقدم رعایة صحیة ضمن شبکة 

AmeriHealth Caritas Pennsylvania. عد جمیع قواAmeriHealth Caritas Pennsylvania مثل ،
 اإلذن المسبق وإحاالت االختصاصیین، تنطبق على ھذه الخدمات.

 
 

 برنامج تقیید متلقي الخدمة
 
یتطلب برنامج تقیید متلقي الخدمة/األعضاء من متلقي الخدمة استخدام مقدمي رعایة صحیة محددین إذا كان العضو قد أساء 

 AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaرعایتھ الصحیة أو مزایا الوصفات الطبیة. تعمل  أو أفرط في استخدام
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مع إدارة الخدمات اإلنسانیة لتقریر ما إذا كان ینبغي أن تقتصر رعایة العضو على طبیب أو صیدلیة أو مستشفى أو طبیب 
  أسنان أو مقدم رعایة صحیة محدد.

 
 
 

 كیف یعمل ذلك؟
 

إذا  خدمات الرعایة الصحیة وخدمات األدویة التي استخدمتھا. AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaتراجع 
إفراط أو إساءة استخدام لخدمات الرعایة الصحیة أو الوصفات  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaوجدت 

افقة على وضع من إدارة الخدمات اإلنسانیة المو AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaالطبیة، حینئذ ستطلب 
إذا وافقت إدارة الخدمات اإلنسانیة على ذلك حینئذ سترسل لك  حد لمقدمي الرعایة الصحیة الذین یمكنك استخدام خدماتھم.

AmeriHealth Caritas Pennsylvania .إشعاًرا خطیًا یبین ذلك القید 
 

إذا کنت ترید  .AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaیمكنك اختیار مقدمي الرعایة الصحیة أو ستختارھم لك  
، اتصل بخدمات األعضاء AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaمقدم رعایة صحیة آخر غیر الذي اختارتھ لك 

سنوات حتى إذا قمت  5سیستمر ھذا القید لمدة  .)5704-987-888-1(الھاتف النصي  7200-991-888-1علی الرقم 
 .HealthChoicesبتغییر خطط 

 
ال توافق علی قرار الحد من مقدمي الرعایة الصحیة، یمکنك الطعن على القرار من خالل طلب جلسة عادلة من  إذا کنت 

 AmeriHealth Caritasیوًما من تاریخ الرسالة التي تخبرك أن  30إدارة الخدمات اإلنسانیة خالل 
Pennsylvania .قد قیدت مقدمي الرعایة الصحیة الخاصین بك 

 
 لجلسة عادلة وإرسالھ إلى: مكتوبیع على طلب یجب علیك التوق

 
Department of Human Services 
Office of Administration 
Bureau of Program Integrity - DPPC 
Recipient Restriction Section 
P.O. Box 2675 
Harrisburg, Pennsylvania 17105-2675 
 

(الھاتف  7200-991-888-1االتصال بخدمات األعضاء علی الرقم  إذا احتجت إلى مساعدة لطلب جلسة إنصاف، یُرجی
 أو االتصال بمكتب المساعدة القانونیة المحلي. )5704-987-888-1النصي 

 
، لن یتم تطبیق تلك AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaأیام من تاریخ إخطار  10إذا تم استالم طعنك خالل 

یوًما من تاریخ اإلخطار،  30أیام لكن خالل  10إذا تم استالم طعنك خالل أكثر من  القیود حتى یتم البت في ھذا الطعن.
ال  سیطلعك مكتب الجلسات والطعون خطیًا بتاریخ ووقت ومكان الجلسات. ستطبق تلك القیود حتى یتم البت في ھذا الطعن.

قرار تقیید مقدمي الرعایة  بشأن AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaیجوز لك تقدیم شكوى أو تظلم من خالل 
 الصحیة الخاصین بك.

 
سنوات لتقریر ما إذا كان ینبغي رفع  5خدماتك مرة أخرى بعد  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaستراجع 

 AmeriHealth Caritasستخبرك  تلك القیود أم مواصلتھا وسترسل نتائج مراجعتھا إلى إدارة الخدمات اإلنسانیة.
Pennsylvania .بنتائج المراجعة خطیًا  
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 اإلبالغ عن الغش أو إساءة االستخدام
 

 كیف یمكنني اإلبالغ عن غش أو إساءة استخدام األعضاء؟
 

 AmeriHealth Caritasإذا كنت تعتقد أن شخًصا ما یستخدم بطاقة عضویتك أو بطاقة عضویة مشترك آخر في 
Pennsylvania دویة، أو یزّور أو یغیر وصفاتھ الطبیة، أو یحصل على خدمات ال للحصول على خدمات أو أدوات أو أ

 AmeriHealth Caritasیحتاجھا، یمكنك االتصال بالخط الساخن لإلبالغ عن الغش وإساءة االستخدام لدى 
Pennsylvania إلبالغ ) 711(الھاتف النصي  9718-833-866-1 على الرقمAmeriHealth Caritas 
Pennsylvania کما یمکنك اإلبالغ عن ھذه المعلومات باالتصال بالخط الساخن لإلبالغ عن الغش  معلومات.بتلك ال

 .DHS-TIPS (1-844-347-8477)-844-1وإساءة االستخدام 
  

 
 كیف یمكنني اإلبالغ عن غش أو إساءة استخدام مقدم الرعایة الصحیة؟

 
ات أو أدوات أو أدویة لم تحصل علیھا أو فواتیر مقابل یكون مقدم رعایة صحیة ما قد غش عندما یصدر فواتیر مقابل خدم

كما أن إصدار فواتیر لنفس الخدمة أكثر من مرة أو تغییر تاریخ الخدمة یُعد مثاًال على غش  خدمة غیر الخدمة التي تلقیتھا.
عن الغش وإساءة  لإلبالغ عن غش مقدم الرعایة الصحیة، یمكنك االتصال بالخط الساخن لإلبالغ مقدم الرعایة الصحیة.

(الھاتف النصي  9718-833-866-1 عبر الرقم AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaاالستخدام لدى 
-844-1کما یمکنك اإلبالغ عن ھذه المعلومات باالتصال بالخط الساخن لإلبالغ عن الغش وإساءة االستخدام  ) .711

DHS-TIPS (1-844-347-8477). 
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  3 - مالقس
 

 ات الصحة البدنیةخدم 
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 الخدمات المغّطاة
 

عندما تكون الخدمات  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaیستعرض الجدول التالي الخدمات التي تغطیھا  
 AmeriHealth Caritasبعض الخدمات لھا حدود أو رسوم، أو تتطلب إذنًا مسبقًا من  ضروریة من الناحیة الطبیة.

Pennsylvania. ذا كنت بحاجة إلى خدمات تتجاوز الحدود المذكورة أدناه، یمكن لمقدم الرعایة الصحیة الخاص بك إ
 عاًما أو حامًال. 21ال تطبق ھذه الحدود إذا كنِت أقل من  طلب استثناء، كما ھو موضح الحقًا في ھذا القسم.

 
 البالغین األطفال  الخدمة 

مقدم الرعایة الصحیة 
 األولیة

 بدون حدود ن حدودبدو یوجد حد
 بدون رسوم بدون رسوم الرسوم

ال إذن مسبق أو  إذن مسبق / إحالة
 إحالة

 ال إذن مسبق أو إحالة 
 

 اختصاصي 

 بدون حدود  بدون حدود یوجد حد
 بدون رسوم  بدون رسوم الرسوم 
قد یتم طلب إذن  إذن مسبق / إحالة 

مسبق لبعض 
الخدمات 

 المتخصصة

مسبق لبعض الخدمات  قد یتم طلب إذن 
 المتخصصة

 

ممرض ممارس مسجل  
 معتمد

 بدون حدود  بدون حدود یوجد حد
 بدون رسوم  بدون رسوم الرسوم 
ال إذن مسبق أو  إذن مسبق / إحالة 

 إحالة
 ال إذن مسبق أو إحالة 

 

مركز صحي / مركز  
صحي ریفي مؤھل 

 اتحادیًا

 بدون حدود  بدون حدود یوجد حد
 بدون رسوم بدون رسوم الرسوم 

ال إذن مسبق أو  إذن مسبق / إحالة
 إحالة

 ال إذن مسبق أو إحالة 

 عیادة خارجیة خاصة 

 بدون حدود  بدون حدود یوجد حد
 بدون رسوم  بدون رسوم الرسوم 
قد یتم طلب إذن  إذن مسبق / إحالة 

مسبق لبعض 
 الخدمات

 قد یتم طلب إذن مسبق لبعض الخدمات 
 

 ة خارجیةعیاد

 بدون حدود  بدون حدود یوجد حد
 بدون رسوم بدون رسوم الرسوم 

قد یتم طلب إذن  إذن مسبق / إحالة
مسبق لبعض 

 الخدمات

 قد یتم طلب إذن مسبق لبعض الخدمات 
 

خدمات اختصاصي  
 األقدام

 بدون حدود  بدون حدود یوجد حد
 $ رسوم اشتراك1 بدون رسوم الرسوم 
قد یتم طلب إذن  إحالة إذن مسبق / 

مسبق لبعض 
خدمات 

اختصاصي 
 األقدام

قد یتم طلب إذن مسبق لبعض خدمات  
 اختصاصي األقدام

 

 بدون حدود  بدون حدود یوجد حد خدمات مقوم العظام 
 $ رسوم اشتراك1  بدون رسوم الرسوم 
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 البالغین األطفال  الخدمة 
قد یتم طلب إذن  إذن مسبق / إحالة 

مسبق لبعض 
خدمات مقوم 

 العظام

تم طلب إذن مسبق لبعض خدمات مقوم قد ی 
 العظام

 

 خدمات طبیب العیون 

 قد یتم تطبیق الحدود بدون حدود یوجد حد
 بدون رسوم بدون رسوم الرسوم

قد یتم طلب إذن  إذن مسبق / إحالة
مسبق لبعض 

 الخدمات

 قد یتم طلب إذن مسبق لبعض الخدمات 
 

 الرعایة التلطیفیة 

 حدود بدون بدون حدود یوجد حد
 بدون رسوم بدون رسوم الرسوم

قد یتم طلب إذن  إذن مسبق / إحالة
 مسبق

 قد یتم طلب إذن مسبق 
 

 خدمات العنایة باألسنان 

 قد یتم تطبیق الحدود بدون حدود یوجد حد
 بدون رسوم بدون رسوم الرسوم

قد یتم طلب إذن  إذن مسبق / إحالة
 مسبق

 قد یتم طلب إذن مسبق 
 

ة (مثل: األشعة األشع 
السینیة، والتصویر 

بالرنین المغناطیسي، 
والتصویر المقطعي 

 المحوسب)

 بدون حدود بدون حدود یوجد حد
 $ لكل زیارة1رسوم اشتراك  بدون رسوم الرسوم

قد یتم طلب إذن  إذن مسبق / إحالة
 مسبق

 قد یتم طلب إذن مسبق 
 

وحدة العملیات القصیرة 
 للعیادات الخارجیة

 بدون حدود بدون حدود جد حدیو 
 $ رسوم اشتراك3 بدون رسوم الرسوم

قد یتم طلب إذن  إذن مسبق / إحالة 
 مسبق

 قد یتم طلب إذن مسبق 
 

مركز جراحة إسعاف  
 العیادات الخارجیة

 بدون حدود بدون حدود یوجد حد 
 $ رسوم اشتراك3 بدون رسوم الرسوم

 قد یتم طلب إذن إذن مسبق / إحالة 
 مسبق

 قد یتم طلب إذن مسبق 
 

النقل الطبي للحاالت  
 غیر الطارئة

 بدون حدود بدون حدود یوجد حد
 بدون رسوم بدون رسوم الرسوم

قد یتم طلب إذن  إذن مسبق / إحالة
 مسبق

 قد یتم طلب إذن مسبق 
 

 خدمات تنظیم األسرة 

 بدون حدود بدون حدود یوجد حد 
 ومبدون رس بدون رسوم الرسوم

قد یتم طلب إذن  إذن مسبق / إحالة
مسبق لبعض 
خدمات تنظیم 

 األسرة

قد یتم طلب إذن مسبق لبعض خدمات تنظیم  
 األسرة

 

 غسیل الكلى 

 بدون حدود بدون حدود یوجد حد
 بدون رسوم  بدون رسوم الرسوم

قد یتم طلب إذن  إذن مسبق / إحالة 
 مسبق

 قد یتم طلب إذن مسبق 
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 البالغین األطفال  الخدمة 

 وارئخدمات الط 

 بدون حدود  بدون حدود یوجد حد
 بدون رسوم بدون رسوم الرسوم 

ال إذن مسبق أو  إذن مسبق / إحالة
 إحالة

 ال إذن مسبق أو إحالة 
 

 خدمات الرعایة العاجلة 

 بدون حدود بدون حدود یوجد حد
 بدون رسوم بدون رسوم الرسوم

ال إذن مسبق أو  إذن مسبق / إحالة
 إحالة

 مسبق أو إحالةال إذن  
 

 خدمات اإلسعاف

 بدون حدود بدون حدود یوجد حد
 بدون رسوم بدون رسوم الرسوم

قد یتم طلب إذن  إذن مسبق / إحالة
 مسبق

 قد یتم طلب إذن مسبق 
 

مستشفى المرضى  
 الداخلیین

 بدون حدود بدون حدود یوجد حد
 $21$ بحد أقصى 3رسوم یومیة بقیمة  بدون رسوم الرسوم

قد یتم طلب إذن  إذن مسبق / إحالة 
 مسبق

 قد یتم طلب إذن مسبق 
 

مستشفى إعادة تأھیل  
 المرضى الداخلیین

 بدون حدود بدون حدود یوجد حد
 $21$ بحد أقصى 3رسوم یومیة بقیمة   بدون رسوم الرسوم 
قد یتم طلب إذن  إذن مسبق / إحالة 

 مسبق
 قد یتم طلب إذن مسبق 

 

  ةرعایة األموم 

 بدون حدود  بدون حدود یوجد حد
 بدون رسوم  بدون رسوم الرسوم 
قد یتم طلب إذن  إذن مسبق / إحالة 

 مسبق
 قد یتم طلب إذن مسبق 

 

 أدویة الوصفات الطبیة 

 بدون حدود بدون حدود یوجد حد
$ لكل وصفة طبیة أو 3دواء من عالمة تجاریة:  بدون رسوم الرسوم 

 إعادة صرف لھا
 $ لكل وصفة طبیة أو إعادة صرف لھا1: عام 
بعض األدویة لیس لھا رسوم یُرجى االطالع  

على جدول رسوم األعضاء المرفق مع باقة 
الترحیب الخاصة بك. یمكنك أیًضا الوصول إلیھ 

 من خالل زیارة الموقع اإللكتروني
www.amerihealthcaritaspa.com. 

قد یتم طلب إذن  إذن مسبق / إحالة 
 قمسب

 قد یتم طلب إذن مسبق 
 

المكمالت الغذائیة  
 المعویة/الوریدیة

 بدون حدود  بدون حدود یوجد حد
 بدون رسوم  بدون رسوم الرسوم 
قد یتم طلب إذن  إذن مسبق / إحالة 

 مسبق
 قد یتم طلب إذن مسبق 

 

خدمات مرافق  
 التمریض

 بدون حدود  بدون حدود یوجد حد
 دون رسومب  بدون رسوم الرسوم 

قد یتم طلب إذن  إذن مسبق / إحالة
 مسبق

 

 قد یتم طلب إذن مسبق 
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 البالغین األطفال  الخدمة 
الرعایة الصحیة  

المنزلیة بما في ذلك 
خدمات التمریض 
 والمساعدة والعالج

 قد یتم تطبیق الحدود  بدون حدود یوجد حد
 بدون رسوم  بدون رسوم الرسوم 
قد یتم طلب إذن  إذن مسبق / إحالة 

 مسبق
 م طلب إذن مسبققد یت 

 

 المعدات الطبیة المعمرة 

قد یتم تطبیق  یوجد حد
 الحدود

 قد یتم تطبیق الحدود

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

 مسبق
 قد یتم طلب إذن مسبق 

 

األطراف االصطناعیة  
 وتقویم العظام

 قد یتم تطبیق الحدود  بدون حدود یوجد حد
 بدون رسوم  بدون رسوم الرسوم 
قد یتم طلب إذن  إذن مسبق / إحالة 

 مسبق
 قد یتم طلب إذن مسبق 

 

 عدسات النظارات 

 قد یتم تطبیق الحدود  بدون حدود یوجد حد
 بدون رسوم  بدون رسوم الرسوم 
قد یتم طلب إذن  إذن مسبق / إحالة 

 مسبق
 قد یتم طلب إذن مسبق 

 

 تإطارات النظارا 

 قد یتم تطبیق الحدود بدون حدود یوجد حد
 قد یتم تطبیق رسوم بدون رسوم الرسوم

قد یتم طلب إذن  إذن مسبق / إحالة
 مسبق

 قد یتم طلب إذن مسبق 
 

 العدسات الالصقة 

 قد یتم تطبیق الحدود بدون حدود یوجد حد
 قد یتم تطبیق رسوم بدون رسوم الرسوم

م طلب إذن قد یت إذن مسبق / إحالة 
 مسبق

 قد یتم طلب إذن مسبق 
 

 المستلزمات الطبیة 

 بدون حدود بدون حدود یوجد حد
 بدون رسوم بدون رسوم الرسوم

قد یتم طلب إذن  إذن مسبق / إحالة
 مسبق

 قد یتم طلب إذن مسبق 
 

العالج (الطبیعي،  
 والمھني، والنطق)

 قد یتم تطبیق الحدود بدون حدود یوجد حد
 بدون رسوم بدون رسوم مالرسو

قد یتم طلب إذن  إذن مسبق / إحالة
 مسبق

 قد یتم طلب إذن مسبق 
 

 المختبر 

 بدون حدود بدون حدود یوجد حد
 بدون رسوم بدون رسوم الرسوم

قد یتم طلب إذن  إذن مسبق / إحالة
 مسبق

 قد یتم طلب إذن مسبق 
 

 اإلقالع عن التدخین 

 تطبیق الحدود قد یتم بدون حدود یوجد حد
 بدون رسوم بدون رسوم الرسوم

قد یتم طلب إذن  إذن مسبق / إحالة
 مسبق

 قد یتم طلب إذن مسبق 
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 الخدمات غیر المشمولة بالتغطیة 
 

إذا كانت لدیك أي أسئلة عما إذا  .AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaتوجد خدمات صحة بدنیة ال تغطیھا 
 تغطي خدمة لك، یُرجى االتصال بخدمات األعضاء على الرقم  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaكانت 

 .)5704-987-888-1(الھاتف النصي  1-888-991-7200
 

 قد ال تغطي مؤسسات إدارة الرعایة الصحیة اإلجراءات واألدویة والمعدات الطبیة التجریبیة. 
 

 الخدمات غیر المغطاة: 
 لطبیة التجریبیة.اإلجراءات واألدویة والمعدات ا •
 الخدمات التي ال تمثل ضرورة طبیة.  •
 AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaالخدمات التي یوفرھا مقدم رعایة صحیة لیس ضمن شبكة   •

 باستثناء:
o  .خدمات الطوارئ 
o  .خدمات تنظیم األسرة 
o  .خدمات اإلرشاد لإلقالع عن التدخین 
o   عندما یوجد إذن مسبق منAmeriHealth Caritas Pennsylvania. 
o   عندما تکون ضمن برنامجMedicare  وتطلب خدمات تغطیھاMedicare  من مقدم رعایة صحیة

 .Medicareتختاره ضمن 
 الجراحة التجمیلیة، مثل شد الوجھ أو البطن، أو شفط الدھون.  •
 العالج باإلبر.  •
 خدمات العقم.  •
 اختبار األبوة.  •
أو غیر ذلك من  TRICAREمج تأمین آخر، مثل تعویضات العمال أو أي خدمة مقدمة ومغطاة من خالل برنا  •

مع ذلك،  .AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaالتأمین التجاري الذي لم یحصل على إذن مسبق من 
 إذنًا مسبقًا. Medicareال تتطلب الخدمات التي تغطیھا 

 AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaلـ الخدمات المقدمة خارج الوالیات المتحدة وأقالیمھا. ال یُسمح   •
 بإجراء مدفوعات خارج الوالیات المتحدة.

 الخدمات التي ال تعتبر "خدمة طبیة" بموجب الباب التاسع عشر من قانون الضمان االجتماعي.  •
 

 ھذه لیست قائمة كاملة بالخدمات غیر المغّطاة. 
 

نفقات الرعایة الصحیة الخاصة بك. قد تكون مسؤوًال جمیع  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaقد ال تغطي  
ال تغطي الخدمة.  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaعن دفع تكالیف الخدمات إذا قیل لك في وقت سابق أن 

 AmeriHealth Caritasمن المھم التحقق من مقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص بك أو خدمات األعضاء لدى 
Pennsylvania معرفة ما ھي خدمات الرعایة الصحیة المشمولة.ل 

 
 
 

 اآلراء األخرى
 

قد یعطي لك  لدیك الحق في طلب رأي آخر إذا لم تكن متأكدا من أي عالج طبي أو خدمة أو جراحة غیر طارئة تُقترح علیك.
یتوفر لك الرأي اآلخر بدون  الرأي اآلخر مزیًدا من المعلومات التي یمكن أن تساعدك على اتخاذ قرارات مھمة بشأن عالجك.

 أي تكلفة إضافیة على الرسوم المعتادة.
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 AmeriHealthاتصل بمقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص بك واطلب اسم مقدم رعایة صحیة آخر ضمن شبكة  
Caritas Pennsylvania .إذا لم یكن ھناك أي مقدمي رعایة صحیة آخرین ضمن شبكة  للحصول على رأي آخر

AmeriHealth Caritas Pennsylvania یمكنك أن تطلب موافقة ،AmeriHealth Caritas 
Pennsylvania للحصول على رأي آخر من مقدم رعایة صحیة خارج الشبكة.  

 
 

 ما ھو اإلذن المسبق؟
 

قبل أن تتمكن من الحصول  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaبعض الخدمات أو البنود تحتاج إلى موافقة 
 AmeriHealth Caritasبالنسبة للخدمات التي تحتاج إلى إذن مسبق، تقرر  وھذا ما یسمى باإلذن المسبق. الخدمة. على

Pennsylvania .یجب علیك أو على  ما إذا كانت الخدمة المطلوبة ذات ضرورة طبیة أم ال قبل حصولك على الخدمة
للموافقة على الخدمة  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaمقدم الرعایة الصحیة الخاص بك تقدیم طلب إلى 

  قبل الحصول علیھا.
 
 

 ما المقصود بالضرورة الطبیة؟
 

   "الضرورة الطبیة" تعني أن الخدمة أو البند أو الدواء یقوم بأي مما یلي:
 

 سیمنع مرض أو حالة أو إعاقة ما، أو یتوقع منھ بشكل معقول أن یقوم بذلك. •
أو اإلعاقة، أو یتوقع منھ بشكل ات الجسدیة أو العقلیة أو النمائیة للمرض أو الحالة أو اإلصابة سیقلل أو یحسن التأثیر •

 معقول أن یقوم بذلك.
سیساعدك على الحصول على أو الحفاظ على القدرة على أداء المھام الیومیة، مع األخذ بعین االعتبار كل من  •

 قدراتك وقدرات شخص من نفس العمر.
 

جة إلى أي مساعدة لفھم متى تكون الخدمة أو البند أو الدواء ذو ضرورة طبیة أو إذا كنت ترغب في مزید من إذا كنت بحا
 )5704-987-888-1(الھاتف النصي  7200-991-888-1المعلومات، یُرجى االتصال بخدمات األعضاء على الرقم 

 
 

 عملیة مراجعة االستعمال 
 

 AmeriHealth Caritasاالستعمال، اتصل بقسم إدارة االستعمال لدى إذا كان لدیك أسئلة حول عملیة مراجعة 
Pennsylvania  الھاتف  6622-521-800-1مساًء على الرقم  5:00صباحاً إلى الساعة  8:00ما بین الساعة)

بخدمات  . إذا كان لدیك أسئلة حول عملیة مراجعة االستعمال في خارج أوقات الدوام المذكورة، یرجى االتصال)711النصي 
-888-1(الھاتف النصي  7200-991-888-1على الرقم  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaاألعضاء لدى 
987-5704(. 

 
 
 

 كیفیة طلب إذن مسبق
 

 AmeriHealthیجب علی مقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص بك أو مقدم الرعایة الصحیة اآلخر أن یزود  .1
Caritas Pennsylvania  تبین أن الخدمة أو الدواء ضروري طبیًا.بمعلومات 

تلك المعلومات. إنھم یستخدمون  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaسیراجع ممرضو أو صیادلة   .2
المبادئ التوجیھیة اإلكلینیكیة التي اعتمدتھا إدارة الخدمات اإلنسانیة لمعرفة ما إذا كانت الخدمة أو الدواء ضروري طبیًا 

 أم ال.
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على الطلب حینئذ سیقوم  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaوافق الممرضة أو الصیدلي لدى إذا لم ت  .3
 بمراجعة الطلب. AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaطبیب لدى 

 إذا تمت الموافقة على الطلب فسنبلغك أنت ومقدم الرعایة الصحیة الخاص بك بذلك.  .4
ل رسالة إلیك وإلى مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك نخبرك فیھا سبب ھذا إذا لم تتم الموافقة على الطلب سیتم إرسا  .5

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

 معلومات بخصوص الشكاوى والتظلمات والجلسات العادلة.
 )5704-987-888-1(الھاتف النصي  7200-991-888-1لی الرقم كما یمکنك االتصال بخدمات األعضاء ع  .7

 للحصول علی مساعدة لتقدیم شكوى أو تظلم و/أو طلب جلسة إنصاف.
 

إذا کنت بحاجة إلى مساعدة لفھم آلیة اإلذن المسبق بشكل أفضل، یُرجى تحدث مع مقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص بك  
 .)5704-987-888-1(الھاتف النصي  7200-991-888-1األعضاء علی الرقم أو االختصاصي أو االتصال بخدمات 

 
إذا کنت أنت أو مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك ترغب في الحصول علی نسخة من اإلرشادات المتعلقة بالضرورة الطبیة 

 بخدمات األعضاء علی الرقم یمکنك االتصالأو القواعد األخرى التي تم اتباعھا للبت في طلبك للحصول علی موافقة مسبقة، 
یمكن لمقدم الرعایة الصحیة الخاص بك االتصال بخدمات  .)5704-987-888-1(الھاتف النصي  1-888-991-7200

 .6007-521-800-1مقدم الرعایة الصحیة على الرقم 
 
 

 
 ما ھي الخدمات أو البنود أو األدویة التي تحتاج إلى إذن مسبق؟ 

 
 ض ولیس كل الخدمات والبنود واألدویة التي تتطلب الحصول على إذن مسبق.تحدد القائمة التالیة بع

 
 خدمات الصحة البدنیة التي تتطلب إذنا مسبقا تشمل ما یلي: 

 كافة خدمات النقل االختیاریة للمرضى الداخلیین أو الخارجیین بین مرافق الرعایة الوجیزة.  •
 .كافة تقییمات وإجراءات زراعة األعضاء االختیاریة •
 النقل عن طریق اإلسعاف الجوي للحاالت االختیاریة/غیر الطارئة. •
دخول مرافق التمریض الُمجھزة للحصول على مستویات بدیلة من الرعایة داخل المنشأة، سواًء كانت تلك المنشأة  •

ة إعادة قائمة بذاتھا أو جزء من مستشفى، ومستعدة الستقبال المرضى الذین ھم بحاجة إلى مستوى مرتفع من عملی
 التأھیل و/أو بحاجة إلى رعایة طبیة لیس بالضرورة أن یتلقوھا داخل مستشفى. ھذا ال یشمل الرعایة طویلة األجل.

 AmeriHealthالخدمات أو المعدات الطبیة المعمرة التي تم تلقیھا من المزودین أو المستشفیات خارج نطاق شبكة  •
Caritas Pennsylvania عدة في اإلقالع عن التدخین، خدمات الطوارئ، خدمات تنظیم (باستثناء جلسات المسا

 األسرة، وأي خدمات رعایة طبیة مغطاة من مزود رعایة طبیة إذا كان لدیك تغطیة رعایة طبیة).
 الدخول االختیاري (الحاالت غیر الطارئة) للمستشفى. •
) أو وحدة الجراحة SPUرى (بعض اإلجراءات الطبیة أو الجراحیة یتم انجازھا ضمن وحدة العملیات الصغ •

  ، سواًء داخل مستشفى أو مستقلة بذاتھا، وتتضمن على سبیل المثال ال الحصر ما یلي:(ASU)المتنقلة 
o .حقن المنشطات أو الكتل التي یتم وضعھا إلدارة األلم 
o .جراحة الُسمنة 
o .ربط أو قطع األوردة 

التي تتبع إصابة مؤلمة بشكل مباشر)، وتتضمن على سبیل  كافة العملیات التجمیلة والرأبیة غیر الطارئة (غیر تلك •
 المثال ال الحصر ما یلي:

o  .الجراحة التجمیلیة للجفون 
o .تصغیر الصدر 
o .الجراحة الرأبیة لألنف 

 اإلنھاء االختیاري للحمل. •
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 الدخول إلى مرفق تمریض أو إعادة تأھیل. •
 النطق)خدمات العالج في العیادات الخارجیة (الطبیعي، والمھني، و •

o  زیارة تخصصیة خالل السنة التقویمیة. 24اإلذن المسبق غیر مطلوب لعملیة التقییم ولغایة 
o  زیارة خالل السنة التقویمیة. 24اإلذن المسبق مطلوب في حال زیادة عدد الزیارات التخصصیة عن 

 خدمات إعادة التأھیل القلبیة والرئویة. •
كل خدمة، بما في ذلك زیارات التمریض، وتقدیم المساعدة الطبیة في زیارات ل 18الخدمات الصحیة المنزلیة، بعد  •

 یوًما. 60المنزل، وجلسات العالج البدني، والمھني، ومعالجة النطق. یجب أن یتم إعادة تقییم وضع العضو كل 
 كافة خدمات الرعایة بالتناوب / الرعایة التمریضیة الخاصة بما في ذلك المساعد الصحي المنزلي. •
 شھریًا. 750.00$عملیات استئجار المعدات الطبیة المعمرة التي تزید كلفتھا عن كافة  •
 كافة عملیات استئجار الكراسي المتحركة (اآللیة والیدویة) وكافة ملحقات الكراسي المتحركة.  •
 كافة معدات األكسجین المستأجرة. •
 عملیات شراء المعدات الطبیة المعمرة االستثنائیة. •

o 750.00$ض التي تزید تكلفتھا عن شراء كافة األغرا. 
o  كافة عملیات شراء الكراسي المتحركة (اآللیة والیدویة) وكافة ملحقات (قطع) الكرسي المتحرك بغض

 النظر عن التكلفة.
 كافة أغراض المعدات الطبیة المعمرة المستخدمة في المنزل. •
 أنابیب اإلطعام والمكمالت الغذائیة (التغذیة المعویة) •

o  عاًما أو أكثر. 21العضو سن  عند بلوغ 
o  عاًما أو لعناصر محددة تتجاوز قیمتھا  21$ شھریًا لألعضاء دون سن 500إذا كان المبلغ یزید عن

 $ شھریًا.500
  الحفاضات و/أو حفاضات التدریب، عند الحاجة الطبیة لذلك، عند طلب: •

o  حفاظة عادیة و/أو حفاظة تدریب في الشھر. 300أكثر من 
o المة تجاریة ُمحددة.حفاظات من ع 
o  الحفاظات الُموردة من قِبلDME. 
o  مالحظة: اإلذن المسبق غیر مطلوب في حال الحصول على الحفاظات عبر مورد الحفاظات لدى

AmeriHealth Caritas Pennsylvania. 
 أي خدمة أو منتج غیر ُمغطى من قِبل برنامج المساعدة الطبیة. •
 جراؤھا في العیادات الخارجیة.بعض الفحوصات والعملیات التي یتم إ •
 24بعد الزیارة رقم  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaخدمات التقویم من خالل أحد مزودي شبكة  •

 عاًما. 18في حال كان العضو دون سن 
 خدمات المرضى الداخلیین أو دور رعایة المسنین خارج الشبكة. •
 بعض خدمات طب األسنان التخصصیة. •
 ).National Imaging Associates Incالعیادات الخارجیة (بإذن ُمسبق من  خدمات األشعة لدى •
التصویر المقطعي باإلصدار البوزیتروني، والتصویر المقطعي المحوسب، والتصویر بالرنین المغناطیسي،  •

 وتصویر األوعیة بالرنین المغناطیسي، طب القلب النووي.
 الرعایة الطبیة الیومیة.مركز الرعایة المدیدة المتخصصة بطب األطفال و •
) والرعایة الطبیة PPECCالنقل بسیارة اإلسعاف من وإلى مركز الرعایة المدیدة المتخصصة بطب األطفال ( •

 الیومیة وفق توجیھاتت محددة.
بعض أدویة كتیب الوصفات الطبیة، كافة األدویة غیر المذكورة في كتیب الوصفات الطبیة، بعض األدویة المتاحة  •

ة طبیة، وبعض المعدات الطبیة الُمعمرة التي تم الحصول علیھا من خالل إحدى صیدلیات شبكة بدون وصف
AmeriHealth Caritas Pennsylvania .(مثل: أجھزة قیاس مستوى السكر) 

 كافة تقییمات واستشارات عملیة الزراعة. •
 النقل عن طریق اإلسعاف الجوي للحاالت االختیاریة/غیر الطارئة. •
 المختبریة الجینیة. االختبارات •
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بالنسبة للخدمات التي لھا حدود، إذا كنت تعتقد أنت أو مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك أنك بحاجة إلى خدمات أكثر من الحد 
المسموح بھ للخدمة، فیمكنك أنت أو مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك طلب المزید من الخدمات من خالل إجراءات اإلذن 

  المسبق.
 

ت أنت أو مقدم الخدمة لدیك غیر متأكدین من أن خدمة أو بند أو عالج ما بحاجة إلى إذن مسبق، اتصل بخدمات إذا كن
 .)5704-987-888-1(الھاتف النصي  7200-991-888-1األعضاء على الرقم 

 
 

 اإلذن المسبق لخدمة أو بند
 

مات التي تقدمھا أنت أو مقدم طلب اإلذن المسبق والمعلو AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaستراجع 
بقرارھا خالل یومي عمل من  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaستخبرك  الرعایة الصحیة الخاص بك.

 AmeriHealth Caritasللطلب إذا كان لدى  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaتاریخ تلقي 
Pennsylvania  البند ضروري طبیًا.معلومات كافیة لتحدید ما إذا كانت الخدمة أو 

 
معلومات كافیة للبت في الطلب، حینئذ یجب علینا أن  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaإذا لم یكن لدى  

ساعة من تلقي الطلب أننا نحتاج إلى مزید من المعلومات للبت في الطلب  48نخبر مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك خالل 
 AmeriHealth Caritasستخبرك  وًما إلعطائنا مزید من المعلومات.ی 14وانتظار ُمقدم الرعایة ُمدة 

Pennsylvania  بقرارنا خالل یومي عمل بعد تلقيAmeriHealth Caritas Pennsylvania   المعلومات
  اإلضافیة.

 
رفضھ، ستحصل أنت ومقدم الرعایة الصحیة الخاص بك على إخطار كتابي یخبرك عما إذا تمت الموافقة على الطلب أو 

  وأسباب الرفض في حالة رفضھ.
 
 

 اإلذن المسبق بأدویة المرضى الخارجیین
 

طلب اإلذن المسبق بأدویة المرضى الخارجیین، وھي األدویة  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaستراجع 
 AmeriHealth Caritasساعة من تاریخ استالم  24التي ال تحصل علیھا في المستشفى، وذلك خالل 

Pennsylvania .ستحصل أنت ومقدم الرعایة الصحیة الخاص بك على إخطار كتابي یخبرك عما إذا تمت  للطلب
  الموافقة على الطلب أو رفضھ، وأسباب الرفض في حالة رفضھ.

 
 إذا ذھبت إلى صیدلیة لملء وصفة طبیة وتعذر ذلك ألنھ یتعین الحصول علی إذن مسبق، فإن الصیدلي سیعطیك أدویة مؤقتة

إذا كنت قد  ساعة. 72إذا لم تكن قد تناولت الدواء، ستحصل على إمداد لمدة  ما لم یعتقد الصیدلي أن ھذا الدواء سیضرك.
یوًما. سیحتاج مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك إلى طلب إذن مسبق من  15تناولت الدواء بالفعل، ستحصل على إمداد لمدة 

AmeriHealth Caritas Pennsylvania أقرب وقت ممكن. في 
 

 AmeriHealth Caritasیوًما لدواء کنت تتناولھ إذا تلقیت إخطاًرا بالرفض من  15لن یقدم لك الصیدلي إمداًدا لمدة  
Pennsylvania أیام، تخبرك بأن الدواء لن تتم الموافقة علیھ مرة أخرى  10، قبل أن تنھي الوصفة الطبیة الخاصة بك بـ
 لشأن.ولم تقدم تظلًما بھذا ا

 
 

 ماذا لو تلقیت إشعاًرا بالرفض؟ 
 

طلبًا للحصول على خدمة أو بند أو دواء أو لم توافق علیھ  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaإذا رفضت 
إذا قدمت شكوى أو تظلًما لحرمانك من استمرار صرف دواء، یجب على  حسب الطلب، یمكنك تقدیم تظلم أو شكوى.
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AmeriHealth Caritas Pennsylvania .راجع قسم  أن تأذن بصرف الدواء حتى یتم البت في الشكوى أو التظلم
في ھذا الكتیب لمزید من المعلومات المفصلة حول  77، الشكاوى والتظلّمات وجلسات االستماع العادلة، بدًءا من صفحة 8

 .الشكاوى والتظلّمات
 
 

 منھجیة استثناء البرنامج 
 

حدود، إذا كنت تعتقد أنت أو مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك أنك بحاجة إلى خدمات أكثر من  بالنسبة للخدمات التي لھا 
منھجیة استثناء  ).PEالحد المسموح بھ للخدمة، فیمكنك أنت أو مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك طلب استثناء من البرنامج (

  .43كورة في صفحة البرنامج تختلف عن منھجیة حدود استثناء مزایا طب األسنان المذ
 

 تلقیك للخدمة: قبللطلب استثناء برنامج 
وأخبر ممثل خدمات األعضاء  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaاتصل بخدمات األعضاء لدى   .1

 بأنك ترید استثناًء بخصوص حدود المزایا.
 بإمكان أن ترسل الطلب المكتوب عبر البرید أو الفاكس:  .2

 Benefit Limit Exceptions 
 Member Services Department 
 AmeriHealth Caritas Pennsylvania 
8040 Carlson Road, Suite 500 

 Harrisburg, PA 17112 
 3591-651-717-1فاكس:  
 

 AmeriHealth Caritasبإمكان مقدم الخدمة لدیك االتصال بقسم إدارة الرعایة الصحیة لدى   .3
Pennsylvania  2، الخیار رقم 8271-693-877-1على الرقم. 

 
 تلقیك للخدمة: بعدلطلب استثناء برنامج  

واخبار ممثل خدمات  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaبإمكانك االتصال بخدمات األعضاء لدى   .1
 األعضاء بأنك ترید استثناًء بخصوص حدود المزایا.

 AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaبإمكان مقدم الخدمة لدیك االتصال بإدارة الرعایة الصحیة لدى   .2
 .2، الخیار رقم 8271-693-877-1على الرقم 

 AmeriHealth Caritasبإمكان مقدم الخدمة لدیك تقدیم الطلب عبر البرید لقسم االستئناف لدى   .3
Pennsylvania :على العنوان التالي 

Attention: Provider Appeal Coordinator  
Provider Appeals Department 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania 
P.O. Box 7316 
London, KY 40742 

 
 
 

 وصف الخدمة
 

 خدمات الطوارئ
 

الحالة الطبیة الطارئة ھي إصابة أو مرض شدید  خدمات الطوارئ ھي الخدمات الالزمة لعالج أو تقییم حالة طبیة طارئة.
أن ھناك خطر مباشر على حیاة الشخص أو الصحة على  لدرجة أن الشخص الطبیعي الذي لم یحصل على تدریب طبي یعتقد
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أو بمقدم خدمة اإلسعاف  911إذا کان لدیك حالة طبیة طارئة، اذھب إلی أقرب غرفة طوارئ، اتصل بالرقم  المدى الطویل.
للحصول على خدمات  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaمضطًرا للحصول على موافقة  لست المحلي.

 الذھاب إلى أي مستشفى أو غیرھا من التجھیزات للرعایة في حاالت الطوارئ. الطوارئ ویمكنك
 

 فیما یلي بعض األمثلة على الحاالت الطبیة الطارئة وغیر الطارئة:
 

                           الحاالت الطبیة الطارئة
 النوبة القلبیة •
 ألم الصدر •
 النزیف الشدید •
 األلم الشدید •
 فقدان الوعي •
 التسمم •

 
 لحاالت الطبیة غیر الطارئةا

 التھاب الحلق •
 القيء •
 البرد أو االنفلونزا •
 آالم الظھر •
 ألم األذن •
 الكدمات، والتورم، أو الجروح الطفیفة •

 
إذا لم تكن متأكًدا مما إذا كانت حالتك تتطلب خدمات الطوارئ أم ال، فاتصل بمقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص بك أو 

-566-866-1على الرقم  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaالساخن لدى بخط االتصال التمریضي 
 أیام في األسبوع. 7، على مدار الساعة، 1513

 
 

 النقل الطبي في حاالت الطوارئ
 

النقل الطبي في حاالت الطوارئ بواسطة سیارة إسعاف للظروف   AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaتغطي 
ال تتصل ببرنامج  أو بمقدم خدمة اإلسعاف المحلي. 911بحاجة إلى سیارة إسعاف، فاتصل بالرقم إذا كنت  الطبیة الطارئة.

  من ھذا الدلیل) للنقل الطبي في حاالت الطوارئ. 58(المبین في صفحة  )MATP(المواصالت 
 
 

 الرعایة العاجلة
 

 24و حالة إذا لم تعالج خالل الرعایة العاجلة لمرض أو إصابة أ AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaتغطي 
یحدث ذلك عندما تحتاج إلى رعایة من الطبیب لكن لیس في  ساعة یمكن أن تتحول سریعًا إلى أزمة أو حالة طبیة طارئة.

 غرفة الطوارئ.
 

بك أو إذا لم تكن متأكدا مما إذا كانت حالتك تتطلب خدمات الطوارئ أم ال، فاتصل بمقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص  
-566-866-1على الرقم   AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaبخط االتصال التمریضي الساخن لدى 

سیساعدك مقدم الرعایة الصحیة األولیة من خالل خط االتصال التمریضي الساخن علی اتخاذ قرار بشأن ما إذا  أوًال. 1513
في  الرعایة الصحیة األولیة أو مرکز رعایة عاجلة بالقرب منك.کنت بحاجة إلی االنتقال إلی غرفة الطوارئ أو عیادة مقدم 

 ساعة. 24معظم الحاالت إذا کنت بحاجة إلی رعایة عاجلة، سیعطیك مقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص بك موعدا خالل 
ساعة، وكانت  24خالل  إذا لم تتمكن من الوصول إلى مقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص بك أو إذا كان ال یستطیع رؤیتك
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 AmeriHealth Caritasحالتك الطبیة غیر طارئة، فیمكنك أیضا زیارة مركز رعایة عاجلة أو مستوصف ضمن شبكة 
Pennsylvania. .ال یلزم الحصول على إذن مسبق للخدمات في مركز الرعایة العاجلة 

 
 تشمل:بعض األمثلة على الحاالت الطبیة التي قد تحتاج إلى رعایة عاجلة 

 
 القيء •
 السعال والحمى  •
 االلتواءات  •
 الطفح الجلدي  •
 آالم األذن  •
 اإلسھال  •
 التھاب الحلق  •
 آالم المعدة  •

 
 7200-991-888-1إذا كانت لدیك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة، یُرجى االتصال بخدمات األعضاء على الرقم  

 .)5704-987-888-1(الھاتف النصي 
 
 

 نخدمات العنایة باألسنا
 

 عاًما 21األعضاء دون 
 

 عاًما. 21كافة الخدمات الضروریة لطب أسنان األطفال دون سن  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaتوفر 
  .AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaبإمكان األطفال الذھاب لطبیب أسنان ممارس لعملھ ضمن شبكة 

 
إذا كان طفلك یبلغ من العمر سنة واحدة أو أكثر ولیس لدیھ طبیب  إلى إحالة.زیارات طبیب األسنان بالنسبة لألطفال ال تحتاج 

أسنان، یمكنك أن تطلب من مزود الرعایة الصحیة األولیة الخاص بطفلك أن یحیل طفلك إلى طبیب أسنان من أجل الفحص 
ألعضاء لدى لمزید من المعلومات حول خدمات طب األسنان، یرجى التواصل مع خدمات ا الدوري ألسنانھ.

AmeriHealth Caritas Pennsylvania  987-888-1(الھاتف النصي  7200-991-888-1على الرقم-
5704(. 

 
 عاًما تتضمن ما یلي: 21عند الضرورة الطبیة، فإن خدمات طب األسنان التي یتم تغطیتھا لألطفال دون سن 

 التخدیر.  •
 تقویم األسنان (الدعامات).*  •
 الفحوصات.  •
 عم األسنان.خدمات دوا  •
 التنظیف.  •
العالج بالفلوراید (التبییض الموضعي بالفلوراید یمكن أن یتم عبر ُمقدم الرعایة الصحیة األولیة أو ممرض ممارس   •

 مسجل معتمد).
 قنوات الجذور.  •
 التیجان.  •
 موانع التسرب.  •
 أطقم األسنان.  •
 العملیات الجراحیة لألسنان.  •
 طوارئ األسنان.  •
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 األشعة السینیة.  •
 الخلع (خلع األسنان).  •
 الحشوات.  •

 
بعض ھذه الخدمات قد تتطلب موافقة مسبقة قبل الحصول علیھا (اإلذن المسبق). تحدث إلى طبیب األسنان الخاص بك حول 

 ھذا األمر.
 

 AmeriHealthلمزید من المعلومات حول مزایا طب األسنان ألطفالك، یرجى التواصل مع خدمات األعضاء لدى  
Caritas Pennsylvania  5704-987-888-1(الھاتف النصي  7200-991-888-1على الرقم(. 

 
ستستمر بتغطیة  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaعاًما، فإن  21* إذا تم وضع دعامات التقویم قبل سن  

استمر العضو محافًظا على عاًما، أیھما یأتي أوالً، طالما  23الخدمات المتعلقة بالعملیة حتى اتمامھا، أو لحین بلوغ سن 
الصحیة  HealthChoicesإذا قام العضو بتغییر خطة  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaعضویتھ في 

 األخرى. HealthChoicesإلى خطة أخرى، فإن التغطیة ستتم بواسطة خطة 
 
 

 عاًما فما فوق 21األعضاء من سن 
 

 21یا طب األسنان األعضاء الذین یبلغون من العمر بعض مزا AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaتغطي 
بعض خدمات طب  .AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaعاًما أو أكثر من خالل أطباء األسنان في شبكة 

  األسنان لھا حدود.
 

 عاًما الحصول على المزایا التالیة عند وجود الضرورة الطبیة: 21یحق للبالغین الذین تتجاوز أعمارھم 
 تخدیر الكلي أو الجزئي أو تقویم األسنان.ال  •
 الفحوصات.  •
 التنظیف.  •
 طوارئ األسنان.  •
 األشعة السینیة.  •
 الحشوات.  •
 الخلع (خلع األسنان).  •
 بتر اللُب (إزالة جزء من لُب السن) لتخفیف األلم.  •
 إعادة تثبیت (إعادة لصق) التیجان.  •
 أطقم األسنان.  •
 العملیات الجراحیة لألسنان.  •
 أشھر). 6یوًما ( 180األسنان مرة واحدة وتنظیفھا مرة واحدة، لكل مقدم خدمة، كل  فحص  •

بعض ھذه الخدمات قد تتطلب موافقة مسبقة قبل الحصول علیھا (اإلذن المسبق). وبعضھا قد تحتوي على قیود (مزایا  
المعلومات حول ھذه االستثناءات. لمزید من  40محدودة). یرجى مراجعة "استثناءات حدود مزایا طب األسنان" في صفحة 

 كما یُرجى التحدث مع طبیب األسنان حول ھذا األمر.
 

 عاًما أو أكثر أن یحصلوا على ما یلي طوال حیاتھم: 21یمكن للبالغین من العمر 
 طقم أسنان علوي كامل. 1طقم أسنان علوي جزئي أو عدد  1عدد   •
سفلي كامل. إذا حصلت على طقم أسنان سواًء جزئي أو كلي  طقم أسنان 1طقم أسنان سفلي جزئي أو عدد  1عدد   •

، فإنھ یتوجب علیك الحصول على موافقة خاصة للحصول على طقم 2015أبریل  27أو علوي أو سفلي منذ تاریخ 
 أسنان آخر سواًء جزئي أو كلي أو علوي أو سفلي. ھذا ضمن استثناءات حدود المزایا.
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طیتھا فقط ضمن استثناءات حدود المزایا. یجب على طبیب األسنان الخاص بك طلب ھنالك بعض الخدمات التي یتم تغ 
 استثناءات لحدود المزایا لكل مما یلي:

 التیجان والخدمات المتعلقة بھا.  •
 قنوات الجذور وخدمات األسنان اللبیة.  •
 خدمات دعامات األسنان (اللثة).  •
 عملیات التنظیف والفحوصات اإلضافیة.  •
 ة اإلضافیة في حال كنت حامالً أو تُعاني من مرض السكري أو مرض القلب.خدمات اللث  •

 
 لمزید من المعلومات حول استثناءات حدود المزایا. 39یرجى الذھاب للصفحة رقم  

 
 

 استثناءات حدود المزایا لطب األسنان 
 

إمكانك أنت أو طبیب األسنان الخاص ب ).BLEبعض خدمات طب األسنان ال یتم تغطیتھا إلى ضمن استثناءات حدود المزایا (
بك طلب استثناًء لحدود المزایا إذا كنت تعتقد أنت أو طبیبك بأنك بحاجة إلى مزید من خدمات طب األسنان تتخطى الحدود 

 المسموح بھا.
 

 بخصوص استثناءات حدود المزایا في حال: AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaستحصل على الموافقة من 
 

اني من مرض خطیر أو مزمن أو حالة صحیة قد تُعرض حیاتك للخطر في حال لم تتلَق الخدمة اإلضافیة؛ كنت تع •
 أو

 كنت تعاني من مرض خطیر أو مزمن أو حالة صحیة قد تزاد سوًءا في حال لم تتلَق الخدمة اإلضافیة؛ أو •
 بة؛ أوستضطر إلجراء عملیة جراحیة عالیة التكلفة إذا لم تحصل على الخدمة المطلو •
برفض  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaسیكون األمر مخالفًا للقانون الفیدرالي إذا قامت  •

 االستثناء.
 
لطلب استثناء حدود مزایا قبل تلقیك للخدمة، بإمكانك أنت أو طبیب األسنان الخاص بك االتصال على خدمات األعضاء لدى 

AmeriHealth Caritas Pennsylvania  987-888-1(الھاتف النصي  7200-991-888-1على الرقم-
 أو إرسال الطلب إلى: )5704

 
Request for Benefit Limit Exception 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania 
P.O. Box 654 
Milwaukee, WI 53201 

   
 طلبات استثناءات حدود المزایا یجب أن تتضمن المعلومات التالیة:

 
 اسمك •
 عنوانك •
 رقم ھاتفك •
 لخدمة التي تحتاجھاا •
 السبب وراء حاجتك للخدمة •
 اسم ُمقدم الخدمة لدیك •
 رقم ھاتف ُمقدم الخدمة لدیك •
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 اإلطار الزمني للبث في استثناءات حدود المزایا
 

 AmeriHealth Caritasإذا قمت أنت أو ُمقدم الخدمة لدیك بطلب االستثناء قبل حصولك على الخدمة، فإن 
Pennsylvania ا ما تم قبول أو رفض استثناء حدود المزایا في نفس اإلطار الزمني وھو نفس اإلطار الزمني ستبلغك إذ

  .35لطلبات اإلذن المسبق، الُمبینة في صفحة 
 

 AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaإذا قام طبیب األسنان الخاص بك بطلب االستثناء بعد تلقیك للخدمة، فإن 
 AmeriHealth Caritasیوًما من تاریخ استالم  30استثناء حدود المزایا خالل  ستبلغك إذا ما تم قبول أو رفض

Pennsylvania .للطلب 
 

، بإمكانك رفع شكوى أو تظلم لدى AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaإذا لم تكن سعیًدا أو راضیًا بقرار  
AmeriHealth Caritas Pennsylvania.  الشكاوى والتظلّمات، یرجى لمزید من المعلومات حول إجراءات

 .70من ھذا الكتیب، الشكاوى والتظلّمات وجلسات االستماع العادلة في صفحة  8مراجعة قسم 
 

 
 

 خدمات العنایة بالنظر
 

 عاًما 21األعضاء دون 
 

بإمكان  عاًما. 21كافة الخدمات العنایة بالنظر لألطفال دون سن  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaتغطي 
 .AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaطفال الذھاب لطبیب عیون ممارس لعملھ ضمن شبكة األ

 
عاًما مؤھلون للحصول على فحصین روتینیین لعیونھم في كل عام، أو أكثر من ذلك في حال اقتضت  21األعضاء دون 

 الضرورة الطبیة. ال حاجة إلى اإلحالة لھذه الفحوصات الروتینیة للعین.
 

شھًرا، أو أكثر من ذلك في حال اقتضت  12عاًما مؤھلون أیًضا للحصول على نظارتین طبیتین كل  21دون  األعضاء 
 الضرورة الطبیة. یمكن أیًضا اختیار العدسات الالصقة الموصوفة طبیًا.

 
 ستتكفل AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaفي حال فقدان، سرقة أو كسر النظارات الموصوفة طبیًا، فإن  

بدفع مصاریف استبدالھا. العدسات الالصقة الطبیة سیتم استبدالھا بعدسات الصقة طبیة أخرى في حال فقدانھا، سرقتھا أو 
 تلفھا.

 
ستقوم بدفع تكالیف العدسات  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaإذا تم اختیار العدسات الالصقة الطبیة، فإن  

 قل.$، أیھما أ60الالصقة الطبیة أو مبلغ 
 

ھنالك أحكام خاصة لألعضاء الذي یعانون من انعدام العدسة أو المیاه البیضاء في العین. یرجى االتصال بخدمات األعضاء  
 لمزید من المعلومات.

 
 یمكنك طلب أي نوع خاص من العدسات مقابل دفع رسوم إضافیة. 

 
 إطارات النظارات 

 :ستدفع لمقدم الخدمة  بإمكان األعضاء المؤھلون:
 بدون رسوم  اختر من بین قائمة ممیزة إلطارات النظارات. 
 أو 
 $15رسوم قدرھا   ”Tower Collection“اختر تصمیم إطار من ضمن مجموعة  
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 أو 
 $35رسوم قدرھا   ”Tower Collection“اختر إطار أصلي من ضمن مجموعة  

 
 AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaختارة، فإن في حال طلب أي إطارات نظارات لیست من ضمن المجموعات الم 

 $، أیھما أقل.30ستتكفل بدفع تكالیف اإلطارات أو مبلغ 
  

 
 

 عاًما فما فوق 21األعضاء من سن  
 

عاًما أو  21بعض خدمات العنایة بالنظر لألعضاء الذین یبلغون من العمر  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaتغطي 
 .AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaمي الخدمة في شبكة أكثر من خالل ُمقد

 
عاًما فما فوق إجراء فحص روتیني للعین مرتین كل سنة تقویمیة. ال حاجة إلى اإلحالة  21یحق لألعضاء البالغین من العمر 
 لھذه الفحوصات الروتینیة للعین.

 
ي السنة التقویمیة) إذا أكمل طبیب العیون النموذج قد یكون لدیك فحوصات إضافیة للعین (بحد أقصى فحصین إضافیین ف 

 الخاص بذلك.
 

 شھًرا. بإمكان اختیار العدسات الالصقة الطبیة بدل النظارات. 12أنت مؤھل للحصول على نظارات طبیة، مرة واحدة كل  
 

ستدفع  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaفي حال تم اختیار العدسات الالصقة الطبیة بدل النظارات، فإن  
 $.60جزء من التكلفة یصل إلى 

 
ھنالك أحكام خاصة لألعضاء الذي یعانون من انعدام العدسة أو المیاه البیضاء في العین. األعضاء الذین یعانون من انعدام  

العدسة مؤھلون للحصول على نظارات طبیة أو عدسات الصقة مرتین كل عام. اتصل بخدمات األعضاء لمزید من 
 مات.المعلو

 
 یمكنك طلب أي نوع خاص من العدسات مقابل دفع رسوم إضافیة. 

 
لیس ھنالك رسوم على عملیات الفحص لدى طبیب العیون. ولكن ربما یكون ھنالك رسوم مفروضة على بعض الخدمات  

 التي یقدمونھا. یرجى التحدث إلى طبیب العیون الخاص بك.
 

 إطارات النظارات
 ستدفع لمقدم الخدمة:  :بإمكان األعضاء المؤھلون

 بدون رسوم  اختر من بین قائمة ممیزة إلطارات النظارات. 
 أو 
 Tower“اختیار تصمیم إطار من ضمن مجموعة  

Collection” 
 $15رسوم قدرھا  

 أو 
 Tower“اختیار إطار أصلي من ضمن مجموعة  

Collection” 
 $35رسوم قدرھا  
 

 AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaلیست من ضمن المجموعات المختارة، فإن في حال طلب أي إطارات نظارات  
 $، أیھما أقل.30ستتكفل بدفع تكالیف اإلطارات أو مبلغ 
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 مزایا الصیدلیة 
 

مزایا الصیدلیة التي تشمل أدویة الوصفات الطبیة واألدویة بدون   AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaتغطي 
 فیتامینات بوصفة طبیة من الطبیب.وصفة طبیة وال

 
 

 الوصفات الطبیة
 

 األدویة التالیة: AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaتغطي 
 الضروریة طبیًا.  •
 األدویة المعتمدة من قِبل إدارة الغذاء والدواء األمریكیة.  •
 األدویة التي یصفھا مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك.  •

 
 AmeriHealthاًء لك، یمكنك أن تأخذ الوصفة إلى أي صیدلیة موجودة ضمن شبكة عندما یصف مقدم الرعایة دو

Caritas Pennsylvania.  ستحتاج إلى إحضار بطاقة عضویتك فيAmeriHealth Caritas 
Pennsylvania   ستدفع  عاًما فما فوق. 18مع الوصفة الطبیة وقد تدفع رسوًما إذا كنت تبلغ من العمر

AmeriHealth Caritas Pennsylvania  مقابل أي دواء مدرج في قائمة األدویة المفضلة على مستوى الوالیة
ویمكن أن تدفع مقابل أدویة أخرى إذا كان  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaوكتیب الوصفات التكمیلیة لـ 

طبیبك قد أمر بإعادة صرف إما وصفتك الطبیة أو الملصق على الدواء الخاص بك سیخبرك إذا كان  مصرح بھا مسبقًا.
إذا أمر طبیبك بإعادة صرفھا یمكنك فقط الحصول  الوصفة الطبیة أم ال وعدد مرات الصرف التي یمكن أن تحصل علیھا.

إذا کان لدیك أسئلة بخصوص ما إذا كان دواء الوصفة الطبیة مشمول بالتغطیة أم ال أو إذا كنت  على عبوة واحدة في كل مرة.
أو لدیك أی أسئلة  AmeriHealth Caritas Pennsylvania دة للعثور علی صیدلیة ضمن شبکةبحاجة إلی مساع

 .)5704-987-888-1(الھاتف النصي  7200-991-888-1أخرى، یُرجی االتصال بخدمات األعضاء علی الرقم 
 

. 8930-395-877-1رقم إذا كنِت حامالً، تأكدي من االتصال بمكتب مساعدة المقاطعة أو بمركز خدمة العمالء على ال
 أعلمیھم أنك حامل. لن تحتاجي إلى دفع رسوم أثناء فترة الحمل.

 
 

للوصفات  AmeriHealth Caritas Pennsylvania) وكتیب PDLقائمة األدویة الُمفضلة على مستوى الوالیة ( 
 التكمیلیة

 
دویة المفضلة على مستوى الوالیة األدویة الُمدرجة ضمن قائمة األ AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaتُغطي 

)PDL وكتیب (AmeriHealth Caritas Pennsylvania .وھذا ھو الكتیب الذي یجب أن  للوصفات التكمیلیة
تُغطي قائمة  یستخدمھ مقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص بك أو أي طبیب آخر عند تحدید األدویة التي یجب أن تتناولھا.

للوصفات التكمیلیة  AmeriHealth Caritas Pennsylvania) وُكتیب PDLتوى الوالیة (األدویة المفضلة على مس
تحتوي األدویة العامة على نفس المكونات الفعالة مثل األدویة التي لھا  ُكل من العقاقیر ذات العالمة التجاریة والعقاقیر العامة.

یة المفضلة على مستوى الوالیة وُكتیب أي دواء یصفھ طبیبك غیر موجود ضمن قائمة األدو .عالمة تجاریة
AmeriHealth Caritas Pennsylvania  .یمكن أن تتغیر قائمة األدویة  للوصفات التكمیلیة سیحتاج إلى إذن مسبق

للوصفات التكمیلیة من  AmeriHealth Caritas Pennsylvania ) وُكتیبPDLالمفضلة على مستوى الوالیة (
  وقت آلخر، لذلك تأكد من أن مقدم الرعایة الخاص بك لدیھ آخر المعلومات عند وصف الدواء لك.

 
 AmeriHealth Caritasإذا كان لدیك أي أسئلة أو للحصول على قائمة األدویة المفضلة على مستوى الوالیة وُكتیب 

Pennsylvania  الھاتف النصي  7200-991-888-1األعضاء على الرقم للوصفات التكمیلیة، اتصل بخدمات) 
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 على العنوان  AmeriHealth Caritas Pennsylvania، أو تفضل بزیارة موقع )1-888-987-5704
www.amerihealthcaritaspa.com. 

 
 استرداد ثمن األدویة

 
عن  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaقد یحدث في بعض األحیان أن تضطر لدفع ثمن أدویتك. قد تعوضك 

 ثمن الدواء أو ترد ثمنھ لك. ال تسري عملیة التعویض ھذه على األدویة التي علیھا رسوم.
 وبوجھ عام، ال یوجد استرداد لتكالیف األدویة التالیة: 
 

 التي تحتاج إلى موافقة مسبقة.  •
في  Medical Assistanceأو برنامج  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaالتي ال تغطیھا إما   •

 بنسلفانیا.
 التي لیس لھا ضرورة طبیة.  •
 ).FDAتتجاوز حدود الجرعة واإلمداد الُمحددة من قِبل إدارة الدواء والغذاء (  •
 التي یعاد صرفھا سریعًا.  •

 
 

 ال یمكن تعویضك إذا: 
 لم تكن مؤھًال للحصول علی مزایا الصیدلیة عندما دفعت ثمن الدواء.  •
 عند إعادة صرف الدواء. AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaلم تكن عضًوا في   •

 
 

 لطلب استرداد ثمن األدویة الذي دفعتھ، یجب علیك أن: 
   تطلب تعویًضا مكتوبًا.* •
 وترسل إیصال الدفع المفصل من الصیدلیة والذي یتضمن: •

o  .تاریخ شراء الدواء 
o  .اسمك 
o  البریدي)، ورقم الھاتف. اسم الصیدلیة وعنوانھا (المدینة، الوالیة، الرمز 
o  .اسم الدواء وقوتھ وكمیتھ 
o   رقمNDC  (رمز األدویة الوطنیة) للدواء (إذا لم تكن متأكًدا من ھذه المعلومة، اطلب من الصیدلي

 مساعدتك).
o  .المبلغ اإلجمالي للمال الذي دفعتھ مقابل كل دواء 

 
(الھاتف  7200-991-888-1ل بخدمات األعضاء على الرقم * إذا احتجت إلى مساعدة في كتابة ھذا الطلب یُرجى االتصا 

 .)5704-987-888-1النصي 
 

على إیصالك أو  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaاكتب اسمك وعنوانك ورقم ھاتفك ورقم بطاقة عضویة  
 على قطعة أخرى من الورق. أرسل المعلومات أعاله إلى:

 
Pharmacy Reimbursement Department 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania 
P. O. Box 336 
Essington, PA 19029 
 

 أسابیع قبل أن تحصل على ما دفعتھ. 8إلى  6قد یستغرق األمر من  
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مالحظة: اإلیصال الذي ال یحتوي على جمیع المعلومات المذكورة أعاله سیتم إعادتھ إلیك دون تعویضك عما دفعتھ. یجب  
في أقرب وقت ممكن. لن یتم قبول اإلیصاالت  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaإرسال اإلیصاالت إلى 

 یوًما. یُرجى أن تتذكر االحتفاظ بنسخة من اإلیصال في سجالتك. 365التي مر علیھا 
 

الدواء  اإلیصال الذي یحتوي على جمیع المعلومات التي تحتاجھا السترداد ما دفعتھ ھو ذلك اإلیصال الذي تم تدبیسھ في كیس 
 الذي حصلت علیھ. ولیس إیصال االستالم. یمكن للصیدلي أیًضا طباعة إیصال لك إذا طلبت منھ ذلك.

 
 

 األدویة المتخصصة 
 

للوصفات  AmeriHealth Caritas Pennsylvania تتضمن قائمة األدویة المفضلة على مستوى الوالیة وُكتیب
یجب أن یتوفر إذن مسبق بالوصفة الطبیة لھذه األدویة. قد  المتخصصة. التكمیلیة على مجموعة من األدویة تسمى األدویة

 AmeriHealth Caritasلالطالع على قائمة األدویة المفضلة على مستوى الوالیة وكتیب  تدفع رسوًما مقابل دواءك.
Pennsylvania 888-1 لرقمللوصفات التكمیلیة وقائمة كاملة باألدویة المتخصصة، اتصل بخدمات األعضاء على ا-

 AmeriHealth Caritasأو تفضل بزیارة موقع  )5704-987-888-1(الھاتف النصي  991-7200
Pennsylvania  على العنوان www.amerihealthcaritaspa.com. 

 
یمكن للصیدلیة المتخصصة إرسال أدویتك مباشرة بالبرید  ستحتاج إلى الحصول على ھذه األدویة من صیدلیة متخصصة.

كما یمكن للصیدلیة اإلجابة  ستتصل بك الصیدلیة المتخصصة قبل إرسال الدواء لك، میلك تكلفة مقابل إرسالھا لك.دون تح
 AmeriHealthیمكنك اختیار أي صیدلیة متخصصة ضمن شبكة  على أي أسئلة لدیك حول اإلجراءات المتعلقة بذلك.

Caritas Pennsylvania. صصة ضمن الشبكة، یُرجى االتصال بخدمات للحصول على قائمة بالصیدلیات المتخ
أو زیارة الموقع  )5704-987-888-1(الھاتف النصي  7200-991-888-1األعضاء على الرقم 

www.amerihealthcaritaspa.com   والضغط علىPharmacy ."للمزید من األسئلة أو  "الصیدلیة
 .)5704-987-888-1(الھاتف النصي  7200-991-888-1المعلومات، یُرجى االتصال بخدمات األعضاء على الرقم 

 
 

 األدویة التي ال تستلزم وصفة طبیة 
 

األدویة التي ال تحتاج وصفة طبیة عندما یكون لدیك وصفة طبیة   AmeriHealth Caritas Pennsylvania تغطي
 AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaستحتاج إلى إحضار بطاقة عضویتك في  من مقدم الرعایة الخاص بك.

 فیما یلي بعض األمثلة على األدویة المغطاة التي ال تتطلب وصفة طبیة: مع الوصفة الطبیة وقد تدفع رسوًما.
 

 أدویة الجیوب األنفیة والحساسیة •
 التایلینول واألسبرین •
 الفیتامینات •
 دواء الكحة •
 دواء الحموضة  •

 
 

قائمة األدویة التي ال تستلزم وصفة طبیة بزیارة موقع یمكنك إیجاد مزید من المعلومات حول األدویة الُمغطاة ضمن 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania اإللكتروني www.amerihealthcaritaspa.com  أو عبر

 .)5704-987-888-1(الھاتف النصي  7200-991-888-1االتصال بخدمات األعضاء على الرقم 
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 اإلقالع عن التدخین
 

أن تساعدك لإلقالع عن  AmeriHealth Caritas Pennsylvania التدخین؟ تریدھل ترغب في اإلقالع عن 
 التدخین!

 
إذا كنت على استعداد لإلقالع عن التدخین، بغض النظر عن عدد المرات التي حاولت فیھا اإلقالع عن التدخین، فنحن ھنا 

 لمساعدتك.
 
 

 األدویة
 

  وعة العقاقیر التي تساعدك على اإلقالع عن التدخین.مجم قائمة األدویة المفضلة على مستوى الوالیةتغطي 
 

للحصول على القائمة الكاملة لألدویة المغطاة ضمن قائمة األدویة المفضلة على مستوى الوالیة، قم بزیارة موقعنا 
 Find a"األعضاء"، ومن ثم  Members، اُنقر على www.amerihealthcaritaspa.comاإللكتروني 

Doctor یب"، ومن ثم "إیجاد طبMedicine أو Pharmacy  األدویة أو الصیدلیة". ستجد ھنالك رابط یقودك إلى"
 قائمة األدویة المفضلة على مستوى الوالیة.

 
 اتصل بمقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص بك لتحدید موعد للحصول علی وصفة طبیة لإلقالع عن التدخین.

 
 
 

 الخدمات االستشاریة
 

 AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaعم االستشاري أیًضا في اإلقالع عن التدخین. تغطي قد یساعدك الد
  الخدمات االستشاریة التالیة:

 
جلسة استشاریة لكل سنة  70الحصول على  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaیحق لألعضاء في  •

 یم المشورة لمجموعة أو فرد.دقیقة، سواء لتقد 15تقویمیة. مدة كل جلسة استشاریة وجھا لوجھ ھي 
 لن تحتاج إلى إحالة أو موافقة مسبقة للذھاب إلى جلسة استشاریة. تحدث مع طبیبك إلیجاد مستشار قریبًا منك.  •
. كما یجب أن یكون المستشار معتمًدا من Medical Assistanceیجب أن یكون المستشار جزًءا من برنامج   •

 قبل وزارة الصحة.
  

 
 

 السلوكیةعالج الصحة  
 

یحق لألعضاء في  قد یصاب بعض الناس بالتوتر أو القلق أو االكتئاب عندما یحاولون اإلقالع عن التدخین.
AmeriHealth Caritas Pennsylvania   الحصول على خدمات لمعالجة ھذه اآلثار الجانبیة، لكن ھذه الخدمات

یمكنك العثور على مؤسسة الرعایة المدارة للصحة السلوكیة في  تغطیھا مؤسسة الرعایة المدارة للصحة السلوكیة الخاصة بك.
 AmeriHealthاتصل بخدمات األعضاء لدى  من ھذا الكتیب. 67مقاطعتك ومعلومات االتصال بھا في صفحة 

Caritas Pennsylvania   لمساعدتك في  )5704-987-888-1(الھاتف النصي  7200-991-888-1على الرقم
 عایة المدارة للصحة السلوكیة الخاصة بك.االتصال بمؤسسة الر
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 المصادر األخرى لإلقالع عن التدخین
 

 لمزید من المساعدة، یمكنك:
 QUIT-NOW (784-8669)-800-1االتصال بخط اإلقالع عن التدخین في بنسلفانیا على الرقم   •
حصول على لل https://www.health.pa.gov/Pages/default.aspxزیارة الموقع اإللكتروني   •

 معلومات بخصوص "التبغ".
للعثور على مصادر استشاریة لإلقالع عن التدخین ونصائح حول  https://pa.quitlogix.orgیُرجى زیارة   •

 اإلقالع عن استخدام التبغ.
 

ھنا للمساعدة في دعمك لتصبح أكثر صحة من خالل اإلقالع   AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaتذكر أن  
-987-888-1(الھاتف النصي  7200-991-888-1یُرجى االتصال بخدمات األعضاء على الرقم  ال تنتظر! ین.عن التدخ

 حتى نتمكن من مساعدتك في أول خطوة نحو اإلقالع عن التدخین. )5704
 

 
 تنظیم األسرة

 
م الرعایة لن تحتاجي إلى إحالة من مقد خدمات تنظیم األسرة.  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaتغطي 

تتضمن ھذه الخدمات اختبار الحمل واختبار وعالج األمراض التي تنتقل  الصحیة األولیة الخاص بك لخدمات تنظیم األسرة.
یمکنك مراجعة أي طبیب  باالتصال الجنسي، وإمدادات تحدید النسل، والتثقیف في مجال تنظیم األسرة وتقدیم المشورة بشأنھ.

بما في ذلك أي مقدم رعایة صحیة خارج الشبکة یقدم خدمات  Medical Assistanceیُعد مقدم رعایة صحیة ضمن 
عندما تذھب إلى مقدم رعایة صحیة لتنظیم األسرة لیس ضمن شبكة  ال توجد أي رسوم لھذه الخدمات. تنظیم األسرة.

AmeriHealth Caritas Pennsylvania یجب علیك إبراز بطاقة عضویة ،AmeriHealth Caritas 
Pennsylvania   وبطاقةACCESS  أوEBT. 

 
لمزید من المعلومات عن خدمات تنظیم األسرة المغّطاة أو للحصول على مساعدة في العثور على مقدم خدمات تنظیم األسرة، 

 .)5704-987-888-1(الھاتف النصي  7200-991-888-1اتصل بخدمات األعضاء على الرقم 
 
 

 رعایة األمومة
 

 ملالرعایة أثناء الح
 

الرعایة قبل الوالدة ھي الرعایة الصحیة التي تتلقاھا المرأة خالل فترة حملھا ووالدتھا من مقدم رعایة األمومة، كطبیب 
الرعایة المبكرة والمنتظمة قبل الوالدة مھمة جًدا لصحتك  القابلة.-) أو الممرضةOB/GYNأو  OBالتولید أو طبیب النساء (

  من قبل، فمن المھم أن تراجعي مقدم رعایة األمومة بانتظام خالل كل حمل.حتى لو كنِت حامًال  ولصحة طفلك.
 
إذا كنِت تعتقدین أنك حامل وتحتاجین إلى اختبار حمل، راجعي مقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص بك أو مقدم خدمة تنظیم 

 إذا كنِت حامًال تستطیعین: األسرة.
 

الخاص بك أو زیارتھ حیث یمكنھ مساعدتك في العثور علی مقدم رعایة  االتصال بمقدم الرعایة الصحیة األولیة •
 .AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaاألمومة ضمن شبكة 

 لن تحتاجي إلى إحالة لرعایة األمومة. القابلة بنفسك.-زیارة طبیب التولید أو طبیب النساء أو الممرضة •
 التولید أو طبیب النساء.زیارة مركز صحي ضمن الشبكة یوفر لِك خدمات طبیب  •
للعثور  )5704-987-888-1(الھاتف النصي  7200-991-888-1االتصال بخدمات األعضاء على الرقم   •

 على مقدم رعایة األمومة.
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یجب على مقدم رعایة األمومة الخاص بك أن یحدد لك موعًدا للكشف  یجب أن تراجعي طبیبًا بمجرد أن تعرفي أنك حامل.
 علیك:

 
 AmeriHealth Caritasأیام عمل من معرفة  10ِت في الثلث األول من الحمل، خالل إذا كن •

Pennsylvania  .أنك حامل 
 AmeriHealth Caritasأیام عمل من معرفة  5إذا كنِت في الثلث الثاني من الحمل، خالل  •

Pennsylvania  .أنك حامل 
 AmeriHealth Caritasمعرفة أیام عمل من  4إذا كنِت في الثلث األخیر من الحمل، خالل  •

Pennsylvania  .أنك حامل 
 AmeriHealth Caritasساعة من معرفة  24إذا كان لدیك حمل عالي الخطورة، خالل  •

Pennsylvania  .أنك حامل 
 

 أو بمقدم خدمة اإلسعاف المحلي. 911إذا کان لدیك حالة طارئة، اذھب إلی أقرب غرفة طوارئ، اتصل بالرقم 
 

سیتابعون  ا بعد والدة طفلك).یومً  60ن تبقى مع نفس مقدم رعایة األمومة طوال فترة الحمل والرعایة بعد الوالدة (من المھم أ
أثناء فترة الحمل  HealthChoicesمن المفید أیًضا البقاء مع نفس خطة  صحتك وصحة طفلك اآلخذ في النمو عن قرب.

 كلھا.
 

سقي صحة أمومة مدربین خصیصا للقیام بذلك ویعرفون ما ھي من  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaلدى 
 الخدمات والموارد المتاحة لك.

 
، AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaإذا كنِت حامًال وتراجعین بالفعل مقدم رعایة األمومة قبل تسجیلك في  

 AmeriHealth Caritasیمكنك حینئذ االستمرار في مراجعة نفس الشخص حتى إذا لم یكن ضمن شبكة 
Pennsylvania.  یجب على ُمقدم الخدمة أن یكون ُملتحقًا ببرنامجMedical Assistance  ویجب علیھ أن یتصل بـ

AmeriHealth Caritas Pennsylvania .ألخذ الموافقة لعالجك 
 
 

 رعایتك أنت وطفلك بعد الوالدة
 

یوًما بعد الوالدة إلجراء فحص طبي، إال إذا كان مقدم  84إلى  7یجب علیك زیارة مقدم رعایة األمومة الخاص بك ما بین 
 رعایة األمومة الخاص بك یرید أن یراك قبل ذلك الوقت.

 
أیام، ما لم یرغب الطبیب في  5إلى  3یجب تحدید موعد لطفلك مع مقدم الرعایة الصحیة األولیة للطفل عندما یصل عمره 

إذا احتجت إلى مساعدة في اختیار  ري طبیبًا لطفلك وأنت ال تزالین حامًال.من األفضل أن تختا رؤیة طفلك قبل ذلك الوقت.
 .)5704-987-888-1(الھاتف النصي  7200-991-888-1طبیب لطلفك یُرجى االتصال بخدمات األعضاء على الرقم 
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 AmeriHealth Caritas Pennsylvania برنامج األمومة لدى
 

 .Bright Start®برنامج خاص للنساء الحوامل یُسمى  sylvaniaAmeriHealth Caritas Pennلدى  
 

مساعدتك في الحفاظ على صحتك عندما تكونین حامًال مما یساعدك على إنجاب طفل  Bright Startنستطیع في برنامج 
 یتمتع بصحة جیدة. سنقدم لك معلومات عن أھمیة الرعایة قبل الوالدة، مثل:

 دة.تناول فیتامینات ما قبل الوال  •
 األكل الصحي.  •
 االبتعاد عن المخدرات والكحول والتدخین.  •
 زیارة طبیب أسنانك حتى تتمكني من الحفاظ على صحة لثتك.  •

 
من المھم أن تراجعي طبیب األسنان مرة واحدة على األقل أثناء الحمل. تتأثر صحة الطفل الذي لم یولد بعد بصحة أسنانك  

ال، یمكن أن یسبب العدوى، مما قد یؤدي إلى أن یولد الطفل قبل میعاده أكثر من الالزم. ولثتك. مرض اللثة، على سبیل المث
 الطفل المولود قبل میعاده أكثر من الالزم من المرجح أن یكون لدیھ مشاكل صحیة وإعاقة یمكن أن تستمر معھ مدى الحیاة.

 
 من حصولك على الرعایة التي تحتاجینھا. سوف نعمل معك، ومع طبیب التولید الخاص بك، وطبیب األسنان للتأكد 
 
 لدینا معلومات عن خدمات أخرى، مثل: 

 الطعام والمالبس.  •
 المواصالت.  •
 الرضاعة الطبیعیة.  •
 الرعایة المنزلیة.  •
 مساعدتك على فھم العواطف والتغیرات التي تحدث لجسمك.  •
 المساعدة في اإلقالع عن التدخین.  •
 زلیة لمساعدتك أنت و/أو طفلك ضمن إطار مجتمعك.إیصالك ببرنامج الزیارات المن  •
 برنامج النساء والرضع واألطفال.  •
 المساعدة في األمور المتعلقة بالمخدرات أو الكحول أو الصحة العقلیة.  •
 المساعدة في األمور المتعلقة بالعنف المنزلي.  •

 
ة الخاصة أو المواصالت إلى مواعید العیادات. قد تكوني مؤھلة للحصول على الرعایة الصحیة المنزلیة أو المعدات الطبی

 .6797-364-877-1على الرقم المجاني  Bright Startاتصلي بنا لمعرفة المزید من المعلومات. یمكنك الوصول إلى 
 
 
 

 المعدات الطبیة المعمرة واللوازم الطبیة
 

لوازم الطبیة، بما في ذلك المعدات المعدات الطبیة المعمرة وال  AmeriHealth Caritas Pennsylvania تُغطي
، ھذه المعدات الطبیة المنزلیة عبارة عن منتج أو جھاز طبي یمكن استخدامھ عدة مرات في (DMEالطبیة المنزلیة المعمرة (

 منزلك أو في أي بیئة تمارس فھا أنشطة الحیاة العادیة، وعادةً ال یستخدم إال إذا كان الشخص یعاني من مرض أو إصابة.
بعض ھذه المنتجات یحتاج إلی إذن مسبق،  دة ما تكون اللوازم الطبیة غیر قابل إلعادة االستخدام وتستخدم ألغراض طبیة.عا

 AmeriHealth Caritasیجب أن یكون موردو المعدات الطبیة المعمرة ضمن شبكة  ویجب علی طبیبك طلبھا.
Pennsylvania. .قد تدفع رسوًما مقابل ذلك  

 
 معدات الطبیة المعمرة:أمثلة على ال

 
 خزانات األكسجین  •
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 الكراسي المتحركة •
 العكازات •
 المّشایات •
 الجبائر •
 األسرة الطبیة الخاصة •

 
 

 أمثلة على المعدات الطبیة المعمرة التي یمكن توظیفھا في المنازل: 
 مصاعد الكراسي المتحركة •
 كراسي الدرج •
 المصاعد المعلقة بالسقف •
 دنیةساللم الكراسي المتحركة المع •
، )DMEرة (بتغطیة تكالیف تركیب المعدات الطبیة المنزلیة المعم AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaتتكفل 

 ولكن ال تتكفل بالتعدیالت الالزم إجراؤھا على المنزل.
 

 أمثلة على اللوازم الطبیة:
 

 لوازم السكري (مثل الحقن وشرائح االختبار). •
 قطع الشاش •
 الشریط الالصق •
 لس البول (مثل الحفاضات والسراویل الداخلیة والفَوط)لوازم س •

 
إذا كان لدیك أي أسئلة عن المعدات الطبیة المعمرة أو اللوازم الطبیة، أو للحصول على قائمة بموردي الشبكة، یًرجى 

 .)5704-987-888-1(الھاتف النصي  7200-991-888-1االتصال بخدمات األعضاء على الرقم 
  

 
 الخارجیة خدمات العیادات

 
خدمات العیادات الخارجیة مثل العالج الطبیعي والمھني وعالج   AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaتغطي 

سیقوم مقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص بك بترتیب ھذه الخدمات من  النطق وكذلك األشعة السینیة والفحوصات المخبریة.
 .AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaمقدمي الرعایة الصحیة من شبكة 

 
لمزید من المعلومات عن خدمات العیادات  32یُرجی االطالع علی المعلومات الواردة في قسم اإلذن المسبق في صفحة 

 الخارجیة التي قد تحتاج إلی إذن مسبق.
 

وم الموجود ضمن لالطالع على معلومات عن رسوم أي من خدمات العیادات الخارجیة، یُرجى االطالع على جدول الرس 
 مجموعة الترحیب الخاصة بك. كما یمكنك العثور على ھذه المعلومات على موقعنا

www.amerihealthcaritaspa.com  من ھذا الدلیل للحصول على  27أو راجع قسم الخدمات المغطاة في صفحة
 مزید من المعلومات.

 
 خدمات مرافق التمریض

 
إذا كنت بحاجة  یوًما. 30خدمات مرافق التمریض لمدة تصل إلى  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaتُغطي 

متاًحا في منطقتك  Community HealthChoicesیوًما، وكان برنامج  30إلى خدمات مرافق التمریض لمدة تزید عن 
 . إذا لم یكن برنامجCommunity HealthChoicesالتي تعیش فیھا، سیتم تقییم أھلیتك للمشاركة في برنامج 
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Community HealthChoices  متاًحا في منطقتك التي تعیش فیھا، فسیتم فصلك منAmeriHealth Caritas 
Pennsylvania  وستتلقى خدماتك عبر برنامجMedical Assistance .وفق نظام الدفع مقابل الخدمة 

 
 خدمات المستشفیات

 
إذا کنت بحاجة  یین والعیادات الخارجیة.خدمات المرضى الداخل  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaتغطي 

إلى خدمات المرضى الداخلیین ولم تكن الحالة طارئة، سیرتب مقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص بك أو االختصاصي 
، وسیتابع رعایتك حتی إذا کنت بحاجة إلی AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaلدخولك مستشفی ضمن شبکة 

 یجب الموافقة على إقامة المرضى الداخلیین في المستشفى من قبل امتك في المستشفى.أطباء آخرین خالل إق
AmeriHealth Caritas Pennsylvania.  لمعرفة ما إذا كان المستشفى ضمن شبكةAmeriHealth 

Caritas Pennsylvaniaالھاتف النصي  7200-991-888-1 ، یُرجى االتصال بخدمات األعضاء على الرقم) 
 AmeriHealth Caritas، أو طالع دلیل مقدمي الرعایة الصحیة على موقع )1-888-987-5704

Pennsylvania  من خالل الرابطwww.amerihealthcaritaspa.com.  
 

عائلتك أو صدیقك أن یخبر مقدم الرعایة إذا كان لدیك حالة طارئة وتم إدخالك إلى المستشفى، یجب علیك أو على أحد أفراد 
إذا دخلت مستشفى  ساعة بعد دخولك المستشفى. 24ممكن ولكن في موعد أقصاه ولیة الخاص بك في أقرب وقت الصحیة األ

فقد یتم تحویلك إلى مستشفى ضمن شبكة   AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaغیر موجود ضمن شبكة 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania.  قویًا بما یكفي لنقلك إلى تلك لن یتم نقلك إلى مستشفى جدید حتى تكون

 المستشفى.
 

إن مراجعة  أیام بعد مغادرة المستشفى. 7من المھم جدا تحدید موعد لمراجعة مقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص بك خالل 
ھا مقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص بك مباشرة بعد إقامتك في المستشفى ستساعدك على اتباع أي تعلیمات حصلت علی

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

وتسمى ھذه الخدمات  قد تحتاج في بعض األحیان إلى زیارة الطبیب أو تلقي العالج في المستشفى دون أن یتم قبولك للمبیت.
 بخدمات العیادات الخارجیة.

 
 7200-991-888-1رجى االتصال بخدمات األعضاء على الرقم إذا كان لدیك أي أسئلة أخرى عن خدمات المستشفى، یُ  

 )5704-987-888-1(الھاتف النصي 
 
لالطالع على معلومات عن رسوم خدمات المستشفیات، یُرجى االطالع على جدول الرسوم الموجود ضمن مجموعة الترحیب 

أو راجع  www.amerihealthcaritaspa.com الخاصة بك. كما یمكنك العثور على ھذه المعلومات على موقعنا
 لمزید من المعلومات. 27قسم الخدمات المغطاة بدایة من صفحة 

 
 الخدمات الوقائیة

 
الخدمات الوقائیة، والتي یمكن أن تساعدك على الحفاظ على   AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaتغطي 

صحیة األولیة الخاص بك مرة واحدة في السنة تشمل الخدمات الوقائیة أكثر من مجرد مراجعة مقدم الرعایة ال صحتك.
كما تشمل التطعیمات (اللقاحات)، والفحوص المخبریة، وغیرھا من االختبارات أو الفحوصات التي  إلجراء فحص طبي.

تفضل  تسمح لك ولمقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص بك بمعرفة ما إذا كنت بصحة جیدة أو لدیك أي مشاكل صحیة.
سیوجھ الرعایة الصحیة الخاصة بك وفقا  دم الرعایة الصحیة األولیة الخاص بك للحصول علی الخدمات الوقائیة.بزیارة مق

  ألحدث توصیات للرعایة.
 
كما یمكن للنساء الذھاب إلى طبیب التولید/طبیب النساء المشارك الختبار سرطان الرحم وفحص الحوض السنوي، والحصول 

 ي باألشعة.على وصفة طبیة لتصویر الثد
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 ھل حان الوقت لفحصك؟
 

 راجع طبیب األسنان مرتین في السنة لفحص أسنانك.  أي شخص في أي عمر 
 

راجع مقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص بطفلك من أجل   عاًما 12إلى  0إذا كان یبلغ عمر طفلك ما بین  
 الفحوصات.

 
راجع مقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص بك (أو بطفلك) مرة كل   اعامً  20إلى  11إذا كنت (أو طفلك) تبلغ من العمر  

 عام.
 

راجعي طبیب أمراض النساء أو مقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص   كل النساء 
 بك كل عام بخصوص األمور المتعلقة بصحة المرأة.

 
ور وحددي معھ راجعي طبیب التولید أو طبیب أمراض النساء على الف  إذا كنتي حامالً  

 مواعید منتظمة. اتصلي بطبیب األسنان الیوم إلجراء فحص أسنان.
 

احصلي على صورة شعاعیة للثدي مرة واحدة كل عام، أو حسب   سنة أو أكثر 40إذا كنت امرأة عمرھا  
 توجیھات الطبیب.

 
 .تحدث مع طبیبك حول فحص سرطان البروستاتا  سنة أو أكثر 50إذا كنت رجًال عمره  

 
تحدث مع طبیبك حول الفحوصات الخاصة بسرطان القولون   سنة أو أكثر 50إذا كان عمرك  

 والمستقیم.
 

 الفحص الجسدي 
 

سیساعد  یجب أن تجري فحًصا جسدیًا من خالل مقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص بك مرة واحدة على األقل في السنة.
قد یطلب منك مقدم الرعایة  بك على معرفة أي مشاكل قد ال تعرف بوجودھا.ذلك مقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص 

سیقوم مقدم الرعایة الصحیة األولیة  الصحیة األولیة الخاص بك عمل اختبارات بناء علی سجلك الصحي وعمرك وجنسك.
 اعدة في الحفاظ علی صحتك.الخاص بك أیًضا بالتحقق مما إذا کنت علی علم بآخر التطعیمات والخدمات الوقائیة وذلك للمس

 
إذا لم تكن متأكًدا مما إذا كنت على علم بآخر احتیاجات الرعایة الصحیة الخاصة بك، یُرجى االتصال بمقدم الرعایة الصحیة 

یمكن  .)5704-987-888-1(الھاتف النصي  7200-991-888-1األولیة الخاص بك أو بخدمات األعضاء على الرقم 
 اء أیًضا في تحدید موعد مع مقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص بك.أن تساعد خدمات األعض

 
 

 الصحیة المنزلیة الرعایة 
 

 الرعایة الصحیة المنزلیة التي تقدمھا وكالة صحیة منزلیة.  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaتغطي 
ض الماھرة، والمساعدة في أنشطة الحیاة الرعایة الصحیة المنزلیة ھي الرعایة المقدمة في منزلك وتشمل خدمات التمری

یجب على طبیبك طلب الرعایة  الیومیة مثل االستحمام، واللبس، وتناول الطعام. والعالج الطبیعي والمھني وعالج النطق.
  الصحیة المنزلیة.

 
التي یمکنك الحصول عاًما فما فوق، فإن ھنالك حدود لعدد زیارات الرعایة الصحیة المنزلیة  21إذا كنت تبلغ من العمر 

 علیھا، إال إذا طلبت أنت أو مقدم الرعایة الخاص بك استثناء من تلك الحدود.
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إذا كنت  )5704-987-888-1(الھاتف النصي  7200-991-888-1یجب علیك االتصال بخدمات األعضاء على الرقم  
تحصل على تلك الرعایة التي تم الموافقة  قد حصلت على موافقة للحصول على مزید من الرعایة الصحیة المنزلیة لكنك لم

 علیھا.
 

 بیوت الرعایة الطبیة المرتكزة على المریض
 

بیوت الرعایة الطبیة المرتكزة على المریض أو بیت الرعایة ھو عبارة عن فریق یقوم بتقدیم خدمات الرعایة. ھو لیس بناًء، 
 أو منزالً، أو خدمة رعایة صحیة منزلیة.

 وذج؟كیف یعمل ھذا النم
 

 ):PCMHالطبیب الذي یستخدم نموذج الرعایة الطبیة المرتكزة على المریض (
 یشرف على وضعك الصحي بالكامل، ویتضمن ھذا: •

o .الصحة البدنیة والسلوكیة 
o .األمراض الحادة والمزمنة 

 سیستمع إلى متطلباتك واحتیاجاتك أنت وعائلتك. •
 یستخدم التكنولوجیا لـ: •

o  لومات الصحیة الخاصة بك.اإلبقاء على خصوصیة المع 
o .المتابعة والمساعدة في تحسین مستوى رعایتك 

 لدیھ فریق إدارة رعایة صحیة ومجتمعیة یعمل على •
o  التحدث إلى طبیبك لرؤیة ما إذا كنت تعاني حالة مزمنة صعبةإنشاء خطة رعایة في حال كنت تعاني من .

 من حالة مزمنة صعبة.
o .ربطك بالموارد المجتمعیة  

 
 

 ة المرضإدار
 

برامج تطوعیة لمساعدتك على رعایة نفسك بشكل أفضل إذا كان   AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaلدى 
مدیري رعایة سیعملون   AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaلدى  لدیك أحد الحاالت الصحیة الواردة أدناه.

لن تحتاج إلی إحالة من مقدم الرعایة  مات التي تحتاجھا.معك ومع مقدمي الرعایة الخاصین بك للتأكد من حصولك على الخد
  الصحیة األولیة الخاص بك لھذه البرامج، ولن تدفع رسوم لھا.

 
 إذا كان لدیك حالة من حاالت الرعایة الصحیة الواردة أدناه، یمكن أن تصبح جزءا من إحدى برامجنا الخاصة بما یلي:

 الربو.  •
 مرض االنسداد الرئوي المزمن.  •
 السكري.  •
 أمراض القلب واألوعیة الدمویة.  •
 الھیموفیلیا.  •
 مرض نقص المناعة البشریة/اإلیدز.  •
 فقر الدم المنجلي.  •

 یوجد القلیل من الطرق التي یمكن أن تجعلك جزءا من ھذه البرامج: 
ي تصبح قد یتحدث معك مقدم الرعایة الصحیة األولیة أو االختصاصي أو مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك ك  •

 جزءا من ھذه البرنامج. سیتصل بنا لربطك معنا.
قد نرى من تاریخك الصحي أنك ستستفید من إحدى ھذه البرامج. سنرسل لك المعلومات بالبرید أو من خالل   •

 االتصال بك بشأن جعلك جزءا من البرنامج.
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(الھاتف النصي  7200-991-888-1كل ما علیك ھو أن تطلب ذلك فقط! اتصل بخدمات األعضاء على الرقم   •
 واسأل عن أي من ھذه البرامج. )1-888-987-5704

 
إننا نساعدك على أن تفھم حالتك بشكل أفضل من خالل برامجنا. یساعد مدیر الرعایة في تنسیق الرعایة الصحیة لك ویرسل  

 لك معلومات عن حالتك.
 

قدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص بك. ستبدأ في تحدید إذا کان لدیك احتیاجات إضافیة، فسیعمل مدیر الرعایة معك ومع م
 أھدافك الشخصیة والعمل علیھا لتحسین صحتك ونوعیة حیاتك.

 
، یحق لك أن تقول أنك ال ترید أن تكون جزًءا من AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaبصفتك عضًوا في  

ذا كنت ال ترید أن تكون جزءا من ھذه البرامج، فلن یغیر ذلك ھذه البرامج. یمكنك إخبارنا بذلك عبر الھاتف أو كتابةً. إ
بأي شكل من األشكال. كما لن یغیر ذلك من الطریقة التي  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaمزایاك مع 
 أو مقدمو الخدمة لدینا أو إدارة الخدمات اإلنسانیة. AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaتعاملك بھا 

 
لدیك أي أسئلة عن برامجنا الخاصة، أو إذا كنت ال ترغب في أن تكون جزًءا من ھذه البرامج، اتصل على برنامج إذا كان  

 ).711(الھاتف النصي  2، الخیار 8271-693-877-1إدارة الرعایة على الرقم 
 

 بمرضك أو حالتك.یمكن أن تكون صحتك أفضل من خالل اتباع خطة مقدم الرعایة الخاص بك بشأن الرعایة والمعرفة 
موجودون ھنا لمساعدتك على فھم كیفیة االھتمام   AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaمدیرو الرعایة لدى 

بنفسك بشكل أفضل من خالل اتباع أوامر الطبیب، وتعلیمك بشأن أدویتك، مما یساعدك على تحسین صحتك، وتزویدك 
یك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة، یُرجى االتصال بخدمات األعضاء على إذا كانت لد بالمعلومات الستخدامھا في مجتمعك.

 .)5704-987-888-1(الھاتف النصي  7200-991-888-1الرقم 
 
 

 )EPSDTالفحص، والتشخیص، والمعالجة المبكرة والدوریة (
 

نان على الرضع أو یُطلق علیھا في بعض األحیان فحوصات االطمئ عاًما. 21متاحة لألطفال دون سن  EPSDTخدمات 
ُمقدم الخدمة الذي  قد یتم عرض طفلك على طبیب أطفال، أو طبیب عائلة ممارس، أو ممرض ممارس معتمد. األطفال.

ھدف ھذه الخدمة ھو أن یتم رصد المخاطر الصحیة  تختاره لطفلك سیكون ھو ُمقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص بطفلك.
إذا كانت لدیك أي أسئلة أو تحتاج إلى مزید من المساعدة، یُرجى  ع طفلك بصحة جیدة.في وقت مبكر والحرص على أن یتمت

 .)5704-987-888-1(الھاتف النصي  7200-991-888-1االتصال بخدمات األعضاء على الرقم 
 
 

 ؟EPSDT متى ینبغي أن یكتمل فحص
 

من المھم أن تتبع ھذا الجدول حتى ولو كان طفلك  .ینبغي أن یُكمل األطفال والمراھقین فحوصاتھم وفق الجدول الموضح أدناه
الموالید واألطفال الرضع سیكونون  ُمقدم الخدمة لیك سیخبرك متى یحین موعد ھذه الزیارات. ال یعاني من أي أمراض.

 یًا.عاًما سیكونون بحاجة إلى زیارة واحدة سنو 20إلى  3بحاجة لعدة زیارات في السنة الواحدة، بینما األطفال بعمر 
 

 جدول الفحص الُموصى بھ

 شھر 5-4 شھر 3-2 شھر 1-0 أیام 3-5
 شھر 15 شھر 12 شھر 11-9 شھر 6-8

  شھر 30 شھر 24 شھر 18

 عاًما ینبغي فحصھم مرة سنویًا 20-3األطفال من عمر 
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 ؟EPSDT ما الذي سیفعلھ ُمقدم الخدمة أثناء فحص

 
الخدمات التالیة  ئلة، وإجراء عدة فحوصات، والتأكد من نمو طفلك بشكل سلیم.سیقوم ُمقدم الخدمة بسؤوالك وأطفالك عدة أس

 ھي بعض من الخدمات التي قد یتم إجراؤھا أثناء الفحص بناًء على عمر الطفل واحتیاجات الطفل.
 

 فحص جسدي كامل •
 التطعیمات •
 فحص النظر •
 فحص السمع •
 فحص مرض التوحد •
 فحص مرض السل •
 فحص صحة الفم واألسنان •
 ص ضغط الدمفح  •
 تعلیم إجراءات الصحة والسالمة •
 )BMIفحص مؤشر كتلة الجسم للطفل ( •
 عاًما 11فحص و/أ االستشارة بخصوص تعاطي التدخین أو الكحول ومشتقاتھ بدًءا من عمر  •
 فحص تحلیل البول •
 فحص مستوى الرصاص في الدم •
 فحص النمو •
 عاًما 12فحص االكتئاب بدًءا من ُعمر  •
 فحص اكتئاب الوالدة •

 
الخدمات الالزمة لعالج المشاكل الصحیة التي یتم رصدھا أثناء  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaتغطي 
 .EPSDTفحص 

 
تحدث إلى ُمقدم الخدمة لدیك لمعرفة ما إذا كان طفلك  ھنالك خدمات إضافیة متاحة لألطفال من ذوي االحتیاجات الخاصة. 

 بحاجة إلى ھذه الخدمات اإلضافیة.
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  4 - القسم
 

 الخدمات خارج نطاق الشبكة 
 و 

 الخدمات خارج الخطة
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 مقدمو الرعایة الصحیة خارج الشبكة
 

 AmeriHealth Caritasمقدم الرعایة الصحیة خارج الشبكة ھو مقدم رعایة صحیة لیس لدیھ عقًدا مع 
Pennsylvania   لتقدیم الخدمات لألعضاء فيAmeriHealth Caritas Pennsylvania.  قد یكون ھناك وقت

 .AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaتحتاج فیھ إلى االستعانة بطبیب أو مستشفى غیر موجودة ضمن شبكة 
لدى مقدم الرعایة الصحیة األولیة  إذا حدث ذلك، یمکنك أن تطلب المساعدة من مقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص بك.

السماح لك بالذھاب   AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaا خاص لالتصال بھ والطلب من الخاص بك رقمً 
لمعرفة ما إذا كان ھناك   AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaستحقق  إلى مقدم رعایة صحیة خارج الشبكة.

دم الرعایة الصحیة األولیة مقدم رعایة صحیة آخر في منطقتك یمكنھ أن یمنحك نفس نوع الرعایة التي تعتقد أنت أو مق
من منحك خیاًرا من بین اثنین   AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaإذا لم تتمكن  الخاص بك أنك تحتاجھا.

الخدمات   AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaعلى األقل من مقدمي الرعایة الصحیة في منطقتك، فستغطي 
  یة صحیة خارج الشبكة.الضروریة طبیًا المقدمة من خالل مقدم رعا

 
 

 AmeriHealth Caritas الحصول على الرعایة أثناء الوجود خارج منطقة خدمات
Pennsylvania 

 
وكان لدیك حالة طبیة طارئة، اذھب إلى   AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaإذا كنت خارج منطقة خدمات 

ارئة، لست مضطًرا إلى الحصول على موافقة للحاالت الطبیة الط .911أقرب غرفة طوارئ أو اتصل بالرقم 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania  .إذا کنت بحاجة إلی الدخول إلی المستشفی،  للحصول على الرعایة

  فیجب علیك إخبار مقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص بك اآلن.
 

لخدمات، فاتصل بمقدم الرعایة الصحیة األولیة إذا کنت بحاجة إلی رعایة حالة غیر طارئة أثناء وجودك خارج منطقة ا
وسیساعدك في  )5704-987-888-1(الھاتف النصي  7200-991-888-1الخاص بك أو بخدمات األعضاء علی الرقم 

  الحصول علی أنسب رعایة.
 

 ا.مقابل الخدمات المقدمة خارج الوالیات المتحدة وأقالیمھ  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaلن تدفع 
 
 

 الخدمات خارج الخطة
 

فیما  .AmeriHealth Caritas Pennsylvania قد تكون مؤھالً للحصول على خدمات أخرى غیر تلك التي تقدمھا
إذا كنت ترغب في  .AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaیلي بعض الخدمات المتوفرة ولكن ال تغطیھا 

 7200-991-888-1جى االتصال بخدمات األعضاء على الرقم الحصول على مساعدة للحصول على ھذه الخدمات، یُر
 .)5704-987-888-1(الھاتف النصي 

 
 
 

 النقل الطبي للحاالت غیر الطارئة
 

النقل الطبي للحاالت غیر الطارئة لمعظم األعضاء في   AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaال تغطي 
HealthChoices.  یمكن أن تساعدكAmeriHealth Caritas Pennsylvania   في ترتیب مواصالت ذھابك

) الوارد MATPأو برنامج المواصالت ( Shared Rideإلى مواعید الخدمة التي یغطیھا التأمین من خالل برامج مثل 
  أدناه.
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 النقل الطبي للحاالت غیر الطارئة إذا:  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaتغطي 
 

اج إلى الذھاب إلى أي موعد طبي أو مركز رعایة عاجلة أو صیدلیة ألي خدمة كنت تعیش في دار رعایة، وتحت •
 ، أو للحصول على معدات طبیة معمرة أو دواء.Medical Assistanceضمن 

تحتاج إلى نقل طبي متخصص للحاالت غیر الطارئة متخصص، مثل إذا كنت بحاجة إلى استخدام نقالة للوصول   •
 إلى موعدك.

 
-991-888-1لة حول النقل الطبي للحاالت غیر الطارئة، یرجى االتصال بخدمات األعضاء على الرقم إذا كان لدیك أسئ

 .)5704-987-888-1(الھاتف النصي  7200
 
 

 )MATP(برنامج المواصالت  
 

لیات ) إمكانیة النقل للحاالت غیر الطارئة من وإلى أماكن تقدیم الرعایة الطبیة والصیدMATPیوفر برنامج المواصالت (
المؤھلة والمشتركة ببرنامج المساعدات الطبیة الخاضعة لرغبتك والمتاحة بشكل عام لبقیة المقیمین داخل إطار مجتمعك. تقدم 

) في مقاطعتك مدى حاجتك للبرنامج، ومن ثم یوفر MATPھذه الخدمة بدون أي تكلفة علیك. سیحدد برنامج المواصالت (
 لك. تُقَدم خدمات النقل عادةً بالطرق التالیة:النوع المناسب من وسائل المواصالت 

حیثما تتوفر وسائل النقل العام مثل الباصات ومترو االنفاق والقطارات، سیوفر لك برنامج المواصالت  •
)MATP میل من أحد مواقف ¼ ) التذاكر أو یعوضك عن أجرة النقل العام في حال كنت تسكن في حدود

 النقل الثابتة.
لدى شخص آخر سیارة تستطیع استخدامھا للذھاب غلى موعدك، قد یدفع لك برنامج  إذا كان لدیك أو  •

) مبلغ نظیر كل میل تقطعھ باإلضافة إلى مواقف السیارات والرسوم إذا قدمت MATPالمواصالت (
 إیصاالت صحیحة.

) یوفر MATP(في حالة عدم توفر وسائل النقل العام أو إذا كانت غیر مناسبة لك، فإن برنامج المواصالت   •
عادةً ما  لك سیارات لذوي االحتیاجات الخاصة تشمل العربات، أو العربات ذات المصاعد، أو سیارات أجرة.

 تكون السیارة مجھزة لتُقل أكثر من راكب مع وجود أكثر من موعد وموقع للركوب والنزول.
 

 
) للحصول على MATPمج المواصالت المحلي (إذا كنت بحاجة إلى النقل إلى موعد طبي أو إلى الصیدلیة، اتصل ببرنا 

 مزید من المعلومات والتسجیل للحصول على الخدمات.
 

 ) التابع للمقاطعة من خالل العنوان التالي:MATPیمكن العثور على قائمة كاملة بمعلومات االتصال ببرنامج المواصالت ( 
./matp.pa.gov/CountyContact.aspxhttp:/ 

 
أو مع طبیبك على أن   AmeriHealth Caritas Pennsylvania ) معMATPسیؤكد برنامج المواصالت ( 

 AmeriHealth Caritas تعمل الموعد الطبي الذي تحتاج مواصالت للذھاب إلیھ ھو خدمة مغّطاة.
Pennsylvania  ) مع برنامج المواصالتMATPلمزید من المعلومات،  على ترتیب المواصالت لك. ) لمساعدتك

 .)5704-987-888-1(الھاتف النصي  7200-991-888-1یمكنك أیًضا االتصال بخدمات األعضاء على الرقم 
 

 برنامج النساء والرضع واألطفال
 

خامسة والحوامل أو یقدم برنامج النساء والرضع واألطفال خدمات طعام صحي وخدمات تغذیة للرضع واألطفال دون سن ال 
یساعدك برنامج النساء والرضع واألطفال أنت وطفلك على األكل جیدا من خالل تعلیمك  الالتي وضعن حملھن أو یرضعن.

برنامج النساء والرضع واألطفال یساعد الرضع واألطفال  التغذیة الجیدة ویعطیك قسائم طعام الستخدامھا في محالت البقالة.
یمکنك أن تطلبي من مقدم رعایة األمومة الخاص  طعمة المناسبة حتى یتمكنوا من النمو بصحة جیدة.الصغار على تناول األ

-WIC-800-1 بك الحصول علی نموذج طلب لبرنامج النساء والرضع واألطفال في زیارتك التالیة أو االتصال بالرقم

http://matp.pa.gov/CountyContact.aspx
http://matp.pa.gov/CountyContact.aspx
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WINS (1-800-942-9467). لنساء والرضع واألطفال عبر الرابط لمزید من المعلومات یرجى زیارة موقع برنامج ا
www.pawic.com 

 
 

 أزمة العنف المنزلي والوقایة منھ
 
العنف المنزلي ھو نمط من السلوك حیث یحاول شخص ما الحصول على السلطة أو السیطرة على شخص آخر ضمن أسرة 

 أو عالقة حمیمة.
 

 المختلفة للعنف المنزلي. تشمل بعض األمثلة ما یلي: ھناك العدید من األنواع
 

 االستغالل العاطفي •
 العنف الجسدي •
 المالحقة •
 العنف الجنسي •
 االستغالل المالي •
 االعتداء اللفظي •
 إساءة معاملة المسنین •
 عنف الشریك الحمیمي الحقًا في الحیاة •
 سوء معاملة الشریك الحمیمي  •
 العنف المنزلي في مجتمع المیم •

 
العدید من األسماء المختلفة المستخدمة للحدیث عن العنف المنزلي. یمكن أن یسمى: إساءة معاملة أو عنف منزلي أو  ھناك 

 الضرب أو عنف الشریك الحمیمي أو عنف األسرة أو الزوج أو عنف العالقة أو المواعدة.
 

  قد تكوني إذًا في عالقة مسیئة.إذا كان أي من ھذه األمور تحدث أو حدثت لك، أو كنت خائفة من شریك حیاتك، 
 

إن العنف المنزلي جریمة، وتتوفر لك وسائل الحمایة القانونیة منھا. إن ترك عالقة عنیفة لیست سھلة لكن یمكنك الحصول 
 على المساعدة.

 
 

 أین یمكن الحصول على مساعدة: 
 

tic Violence HotlineNational Domes )الوطني للعنف األسري الخط الساخن( 
 

 1-800-799-7233 (SAFE)  
 (الھاتف النصي) 1-800-787-3224

 
Pennsylvania Coalition Against Domestic Violence بنسلفانیا في مواجھة العنف األسري) (تحالف 

 
ل الخدمات المقدمة لضحایا العنف العائلي ما یلي: التدخل في األزمات، وتقدیم المشورة، والذھاب إلى الشرطة والمواعید تشم

الطبیة والمحاكم، وتوفیر مأوى طارئ مؤقت للضحایا وأطفالھم المعالین. كما تُقدم برامج للوقایة من العنف المنزلي وبرامج 
    ي في المجتمع.تثقیفیة لتقلیل خطر العنف المنزل

 
  )Pennsylvania(في  1-800-932-4632

 

http://www.pawic.com/
http://www.thehotline.org/
http://www.pcadv.org/
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 أزمة العنف الجنسي واالغتصاب
 

یشمل العنف الجنسي أي نوع من االتصال الجنسي غیر المرغوب فیھ أو الكلمات أو األفعال ذات الطبیعة الجنسیة التي 
یمكن أن  ب أو اإلقناع الرتكاب العنف الجنسي.قد یستخدم أي شخص القوة أو التھدید أو التالع تتعارض مع إرادة الشخص.
 یشمل العنف الجنسي ما یلي:

 
 االغتصاب  •
 االعتداء الجنسي  •
 سفاح المحارم •
 االعتداء الجنسي على األطفال  •
 االغتصاب عند المواعدة والتعارف  •
 الشد أو المالمسة •
 إرسال محتوى جنسي دون إذن  •
 الطقوس التي تتسم باالعتداء  •
 نسي التجاري (على سبیل المثال: الدعارة)االستغالل الج  •
 التحرش الجنسي •
 العداء لمجتمع المیم + التنمر  •
 الكشف والتلصص (عملیة المشاھدة أو التصویر أو تصویر الفیدیو في مكان یتوقع فیھ المرء الخصوصیة) •
 المشاركة القسریة في إنتاج المواد اإلباحیة  •

 
قد یشعر من ینجو من العنف  ردود فعل جسدیة أو عقلیة أو عاطفیة لتلك التجربة.یمكن أن یكون للناجین من العنف الجنسي 

 یمكن أن یستغرق الشفاء بعض الوقت لكي یحدث. الجنسي بالوحدة والفزع والخجل والخوف من أال یصدقھم أحد.
 
 

 أین یمكن الحصول على مساعدة: 
 

 األطفال. تشمل الخدمات ما یلي:تخدم مراكز أزمات االغتصاب في بنسلفانیا جمیع البالغین و
 

 ساعة في الیوم. 24استشارات مجانیة وسریة بشأن األزمات على مدار   •
 خدمات لعائلة الناجین أو األصدقاء أو الشركاء أو األزواج. •
 المعلومات واإلحاالت إلى الخدمات األخرى في منطقتك وبرامج التوعیة الوقائیة. •

 
 تفضل بزیارة الرابط أدناه للوصول إلى المركز المحلي ألزمات االغتصاب.أو  7227-772-888-1اتصل بالرقم  

 
 )www.pcar.org/( Pennsylvania Coalition Against Rape (تحالف بنسلفانیا في مواجھة االغتصاب) 

 
 

 خدمات التدخل المبكر 
 

الرغم من أن كافة األطفال ینمون ویترعرعون بطرق مختلف، إال أن ھنالك بعض األطفال الذي یعانون من تأخر في  على
  بإمكان األطفال الذین یعانون من تأخر النمو أو من اإلعاقات االستفادة من برنامج التدخل المبكر. النمو.

 

https://pcar.org/
https://pcar.org/
https://pcar.org/
http://www.pcar.org/
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سنوات ویعانون من مشاكل تأخر النمو أو  5ي لدیھا أطفال دون سن یقدم برنامج التدخل المبكر الدعم والخدمات للعائالت الت
الخدمات التي یتم تقدیمھا ستكون بوضعھا الطبیعي، ویقصد بذلك أن الطفل سیتم معاملتھ كما لو أنھ طفالً طبیعیًا ال  اإلعاقات.

  یعاني من تأخر النمو أو اإلعاقة.
  

احتیاجات األطفال الذین یعانون من إعاقة وكذلك احتیاجات عائلة ھذا الطفل. تم تصمیم خدمات الدعم والتدخل المبكر لتناسب 
 تقوم ھذه الخدمات والدعم المقدم على معالجة األمور التالیة:

 
 النمو الجسدي، بما في ذلك الرؤیة والسمع •
 النمو المعرفي •
 تطور عملیة التواصل •
 النمو العاطفي واالجتماعي •
  تطور التكیف •

 
-692-800-1عبر خط المساعدة رقم  CONNECTیھم أسئلة حول نمو أطفالھم، یمكنھم التواصل مع اآلباء الذین لد

یساعد العائالت على  CONNECTخط مساعدة  .www.papromiseforchildren.orgأو زیارة الموقع  7288
 CONNECTمكن لـ باإلضافة لذلك، ی سنوات. 5ایجاد موارد ومعلومات بخصوص نمو األطفال من ُعمر یوم واحد إلى 

 مساعدة اآلباء على التواصل مع برنامج التدخل المبكر أو برنامج التدخل المبكر ما قبل المدرسة.
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  5 - القسم 
 

 االحتیاجات الخاصة 
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 وحدة االحتیاجات الخاصة
 

 دینا على الرعایة التي یحتاجونھا.إلى أن یحصل كافة األعضاء ل AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaتسعى 
 AmeriHealth Caritasلقد قمنا بتدریب مدراء للتعامل مع الحاالت في وحدة االحتیاجات الخاصة لدى 

Pennsylvania .مدراء  لمساعدة األعضاء من ذوي االحتیاجات الخاصة لدینا للوصول إلى الرعایة التي یحتاجونھا
اء الذین یعانون من إعاقات جسدیة أو نفسیة، أو أمراض حادة أو مزمنة، وأي حاالت الحاالت في الوحدة یساعدون األعض

بأنك وعائلتك قد تكونون بحاجة إلى المساعدة في  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaتتفھم  مرضیة خاصة.
تیاجات الخاصة مساعدتك على یمكن لوحدة االح بعض المشاكل التي لیس لھا عالقة مباشرة باحتیاجات الرعایة الصحیة لدیك.

 إیجاد البرامج والمؤسسات المجتمعیة التي من شأنھا مساعدتك أنت وعائلتك على تحدید ھذه االحتیاجات.
 
 

إذا كنت تعتقد أنك أو أي فرد من عائلتك لدیھ احتیاج خاص، وترغب بالحصول على المساعدة من قِبل وحدة االحتیاجات  
أعضاء فریق وحدة االحتیاجات  .)711(الھاتف النصي  5503-684-800-1ر الرقم الخاصة، یرجى االتصال بھم عب

إذا كنت ترغب  مساًء. 5:00صباًحا إلى  8:00االثنین إلى الجمعة من الساعة  الخاصة متاحون خالل األسبوع من یوم
-991-888-1الرقم بالحصول على مساعدة من طاقم وحدة االحتیاجات الخاصة خارج ھذه األوقات، یرجى االتصال ب

 .)5704-987-888-1(الھاتف النصي  7200
 
 

 تنسیق الرعایة 
 

ستساعدك على تنسیق عملیة الرعایة لك  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaوحدة االحتیاجات الخاصة لدى 
باإلضافة لذلك، بإمكان  .AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaوألفراد عائلتك ممن لدیھم عضویة في 

AmeriHealth Caritas Pennsylvania .مساعدتك على التربیط مع برامج أخرى محلیة أو مع والیة أخرى  
 
إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة بخصوص برنامج الرعایة الخاص بك، أو تنسیق الرعایة مع والیة أخرى، أو برنامج محلي، 

  لطلب المساعدة. AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaالخاصة لدى  االحتیاجاتیرجى االتصال بوحدة 
 

األعضاء على نقل خدمات  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaكما وستساعد وحدة االحتیاجات الخاصة لدى 
نرید ألعضائنا أن یكونوا قادرین على  الرعایة المتلقاة في المستشفى أو موفق صحي مؤقت إلى رعایة متلقاة في المنزل.

 AmeriHealth Caritasیرجى االتصال بوحدة االحتیاجات الخاصة لدى   في أقرب وقت ممكن.العودة إلى منازلھم 
Pennsylvania .للحصول على المساعدة بخصوص تلقي الرعایة في منزلك  

 
 

 إدارة الرعایة الصحیة
 

الخاص بك ومع جمیع  إدارة الرعایة متاحة لجمیع األعضاء. سیعمل مدبر الرعایة معك ومع مقدم الرعایة الصحیة األولیة
مقدمي الرعایة الصحیة اآلخرین ومع تأمینك الصحي اآلخر لضمان حصولك علی جمیع الخدمات التي تحتاجھا. كما یمكن 

 لمدیر الرعایة أن یساعدك على إیصالك بوالیة وبرامج محلیة أخرى.
 

التجھیزات الطبیة قصیرة األجل لضمان سیساعدك مدیر الرعایة الخاص بك أیًضا عند مغادرة المستشفى أو غیر ذلك من  
حصولك علی الخدمات التي تحتاجھا عندما تعود إلى المنزل. قد تشمل ھذه الخدمات زیارات أو عالجات الرعایة المنزلیة. 

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

إلی المساعدة في أي جزء یتعلق برعایتك أو خدماتك الصحیة أو فیما یخص برنامج والیة أخرى أو برنامج  إذا کنت بحاجة 
 .)711(الھاتف النصي  2الخیار  ،8271-693-877-1محلي آخر، یُرجی االتصال بقسم إدارة الرعایة على الرقم 
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 اإلعفاءات المنزلیة والمجتمعیة
 والخدمات والدعم طویل األجل

 
، یدیر اإلعفاءات الموحدة، إعفاء المركز المجتمعي، إعفاء دعم األشخاص/العائلة الموجھ، )ODP(برامج التنمیة  مكتب

) لألفراد الذین یعانون من اإلعاقة الذھنیة أو ACAPإعفاء التوحد للبالغین، والبرنامج المجتمعي لمرضى التوحد البالغین (
من ھذه البرامج، بإمكانك التواصل مع الخط الساخن لخدمة العمالء في  إذا كان لدیك أسئلة بخصوص أي مرض التوحد.

، أو طلب المساعدة من وحدة االحتیاجات الخاصة لدى 9435-565-888-1مكتب برامج التنمیة على الرقم 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania. 

 
وھذا یشمل برنامج  ي اإلعاقات الجسدیة.) برامج كبار السن واألفراد ذوOLTLیدیر مكتب المعیشة طویلة األجل ( 

Community HealthChoices برنامج .Community HealthChoices  ھو برنامج رعایة طبیة ُمدار لألفراد
  أو أولئك الذین یحتاجون خدمات مرافق التمریض أو اإلعفاءات المنزلیة والمجتمعیة. Medicareالذین یمتلكون تغطیة 

 
خصوص الخدمات المتاحة وكیفیة الحصول علیھا، بإمكانك االتصال على خط مساعدة المشاركین لدى إذا كان لدیك أسئلة ب

OLTL  أو طلب المساعدة من وحدة االحتیاجات الخاصة لدى  5042-757-800-1على الرقمAmeriHealth 
Caritas Pennsylvania  711(الھاتف النصي  5503-684-800-1عبر الرقم(.  

 
 

 ة البدیلةالرعایة الصحی
 

یقوم بدور رقابي على الرعایة الصحیة البدیلة لألطفال تحت إشراف برامج  Children, Youth, and Familiesمكتب 
إذا كان لدیك أي أسئلة بخصوص ھذا البرنامج، یرجى االتصال بوحدة االحتیاجات الخاصة  الدولة الخاصة بالشباب والطفل.

 .)711لنصي (الھاتف ا 5503-684-800-1على الرقم 
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 التوجیھات المسبقة 
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 التوجیھات المسبقة
 

تسمح ھذه التوجیھات باحترام رغباتك إذا  الوصایا المعیشیة وتوكیالت الرعایة الصحیة. یوجد نوعان من التوجیھات المسبقة:
ن لدیك وصیة أو توكیل رعایة صحیة، فیتعین علیك إعطائھ لمقدم إذا کا كنت غیر قادر على اتخاذ قرار أو التحدث بنفسك.

الرعایة الصحیة األولیة الخاص بك أو لمقدمي الخدمات اآلخرین وألحد أفراد العائلة الذین تثق بھم أو صدیق كي یعرفوا 
 رغباتك.

 
کتابة   AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaإذا تم تغییر القوانین المتعلقة بالتوجیھات المسبقة، فستخبرك 

 AmeriHealth Caritasللحصول على معلومات عن سیاسات  یوًما من التغییر. 90بالتغییر خالل 
Pennsylvania   الھاتف  7200-991-888-1بشأن التوجیھات المسبقة یرجى االتصال بخدمات األعضاء على الرقم)

على العنوان  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaأو تفضل بزیارة موقع  )5704-987-888-1النصي 
www.amerihealthcaritaspa.com. 

 
 

 وصیة الحیاة 
 

وھي تنص على الرعایة الطبیة التي تریدھا والتي ال تریدھا إذا كنت ال تستطیع  وصیة الحیاة ھي وثیقة تقوم بإنشائھا بنفسك.
یجب أن یكون لدى طبیبك نسخة ویجب أن تقرر  دھا.أن تخبر طبیبك أو مقدمي الرعایة اآلخرین عن نوع الرعایة التي تری

یجوز لك أن تلغي أو تغیر وصیة  أنك غیر قادر على اتخاذ قرارات لنفسك لذلك حررت وصیة الحیاة تلك لیتم استخدامھا.
 الحیاة في أي وقت.

 
 

 توكیل الرعایة الصحیة 
 

الصحیة أو التوكیل الدائم عبارة عن وثیقة تمنح فیھا إن توكیل الرعایة  توكیل الرعایة الصحیة یسمى أیًضا توكیل دائم.
كما  شخًصا آخر القدرة علی اتخاذ قرارات العالج الطبي نیابة عنك إذا کنت غیر قادر بدنیًا أو عقلیًا علی اتخذاھا بنفسك.

یة لكنك لست لعمل توكیل رعایة صحیة، یجوز لك الحصول على مساعدة قانون ینص على ما یجب أن یحدث لنفاذ التوكیل.
 لمزید من المعلومات أو التوجھ إلى الموارد القریبة منك.بخدمات األعضاء یمكنك االتصال  مضطًرا لذلك.

 
 

 ماذا تفعل إذا كان مقدم الرعایة ال یتبع توجیھاتك المسبقة
 

لم یرغب مقدم الرعایة إذا  إن مقدمي الرعایة غیر مرغمین على اتباع توجیھاتك المسبقة إذا اختلفوا معھا كمسألة ضمیر.
 AmeriHealth Caritasالصحیة األولیة الخاص بك أو مقدم رعایة آخر في اتباع توجیھاتك المسبقة، فستساعدك 

Pennsylvania  .إذا احتجِت إلى مساعدة للعثور على مقدم رعایة صحیة جدید،  في العثور علی مقدم رعایة ینفذ رغباتك
 .)5704-987-888-1(الھاتف النصي  7200-991-888-1لى الرقم یُرجى االتصال بخدمات األعضاء ع

 
، الشكاوى والتظلمات، 8من القسم  71یُرجى مراجعة صفحة  إذا لم یتبع مقدم الرعایة توجیھاتك المسبقة یمکنك تقدیم شكوى.

-888-1رقم وجلسات اإلنصاف للحصول على معلومات حول كیفیة تقدیم شكوى، أو االتصال بخدمات األعضاء على ال
 .)5704-987-888-1(الھاتف النصي  991-7200
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 خدمات الصحة السلوكیة 
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 رعایة الصحة السلوكیة
 
تشمل خدمات الصحة السلوكیة كالً من خدمات الصحة النفسیة واضطرابات تعاطي المخدرات. تُقدَّم ھذه الخدمات من خالل 

ة المدارة للصحة السلوكیة التي یشرف علیھا مكتب الصحة النفسیة وخدمات سوء استخدام العقاقیر التابع مؤسسات الرعای
 إلدارة الخدمات اإلنسانیة.

  معلومات االتصال الخاصة بمؤسسة الرعایة المدارة للصحة السلوكیة مدرجة أدناه. 
 

مؤسسة الرعایة المدارة  المقاطعة
-BHللصحة السلوكیة (

MCO( 

مؤسسة الرعایة المدارة  مقاطعةال 
-BHللصحة السلوكیة (

MCO( 
Adams 1-866-738-9849 Lackawanna 1-866-668-4696 

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

Beaver 1-877-688-5970 Lebanon 1-888-722-8646 
Bedford 1-866-483-2908 Lehigh 1-866-238-2311 

Berks 1-866-292-7886 Luzerne 1-866-668-4696 
Blair 1-855-520-9715 Lycoming 1-855-520-9787 

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

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

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

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

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

Cumberland 1-888-722-8646 Snyder 1-866-878-6046 
Dauphin 1-888-722-8646 Somerset 1-866-483-2908 

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

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

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

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

Indiana 1-877-688-5969 Westmoreland 1-877-688-5977 
Jefferson 1-866-878-6046 Wyoming 1-866-668-4696 

Juniata 1-866-878-6046 York 1-866-542-0299 
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للحصول  )5704-987-888-1(الھاتف النصي  7200-991-888-1كما یمكنك االتصال بخدمات المشاركین على الرقم 
 على معلومات بشأن االتصال بمؤسسة الرعایة المدارة للصحة السلوكیة.

 
 أیام في األسبوع. 7، یمكنك االتصال بمؤسسة الرعایة المدارة للصحة السلوكیة مجانًا على مدار الساعة

 
ال تحتاج إلی إحالة من مقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص بك للحصول علی خدمات الصحة السلوکیة، ولکن مقدم الرعایة  

الصحیة األولیة الخاص بك سیعمل مع مؤسسة الرعایة المدارة للصحة السلوكیة ومقدمي خدمات الصحة السلوکیة لمساعدتك 
یجب أن تخبر مقدم الرعایة الصحیة األولیة الخاص بك إذا كنت أنت أو أي  رعایة التي تلبي احتیاجاتك.في الحصول علی ال

 شخص في عائلتك یعاني من مشكلة تتعلق بالصحة العقلیة أو المخدرات أو الكحول.
 

 الخدمات التالیة مغطاة: 
 

 خدمات إعادة التأھیل الصحي السلوكي (لألطفال والمراھقین) •
 م كلوزابین (كلوزاریل)خدمات دع •
 خدمات إزالة السموم داخل المستشفى من تعاطي المخدرات والكحول (للمراھقین والبالغین) •
 خدمات إعادة التأھیل داخل المستشفى من تعاطي المخدرات والكحول (للمراھقین والبالغین) •
 خدمات العیادات الخارجیة للمخدرات والكحول •
 والكحول بالمیثادون خدمات العالج من تعاطي المخدرات •
 خدمات الصحة النفسیة العائلیة •
 المختبر (عندما یتعلق األمر بتشخیص الصحة السلوكیة والموصوف من قبل ممارس الصحة السلوكیة) •
 خدمات التدخل ألزمات الصحة النفسیة •
 االستشفاء للمرضى الداخلیین للصحة النفسیة •
 خدمات العیادات الخارجیة للصحة النفسیة •
 الستشفاء الجزئي للصحة النفسیةخدمات ا •
 خدمات دعم األقران •
 مرافق العالج السكنیة (لألطفال والمراھقین) •
 خدمات إدارة الحاالت المستھدفة •

 
إذا كانت لدیك أسئلة بشأن المواصالت المتعلقة بالمواعید ألي من ھذه الخدمات فاتصل بمؤسسة الرعایة المدارة للصحة 

 السلوكیة.
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 الشكاوى والتظلّمات وجلسات اإلنصاف 
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 الشكاوى والتظلّمات وجلسات اإلنصاف
 

یفعل شیئًا أنت لست راٍض عنھ أو ال   AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaإذا كان مقدم الرعایة الصحیة أو 
أو إدارة الخدمات اإلنسانیة بما أنك غیر  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaتوافق علیھ، فیمكنك إخبار 

یشرح ھذا  .AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaراٍض عنھ أو ال تتفق معھ مما فعلھ مقدم الرعایة الصحیة أو 
 القسم ما یمكنك القیام بھ وما سیحدث.

 
 

 الشكاوي
 

 ما ھي الشكوى؟
 

 AmeriHealthأنك غیر راٍض عن   AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaالشكوى ھي عندما تخبر 
Caritas Pennsylvania  أو عن مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك أو أنك ال توافق على أحد قرارات

AmeriHealth Caritas Pennsylvania. 
 

 بعض األشیاء التي قد تشكو منھا:
 

 .أنت غیر راٍض عن الرعایة التي تحصل علیھا 
  البند الذي تریده ألنھ لیس ضمن الخدمات أو البنود المغطاة.ال یمكنك الحصول على الخدمة أو 
  لم تحصل على الخدمات التي وافقت علیھاAmeriHealth Caritas Pennsylvania. 
 .تم رفض طلبك بعدم الموافقة على قرار یلزمك أن تدفع لمقدم الرعایة الصحیة الخاص بك  

 
 

 شكوى من المستوى األول
 

 كان لدي شكوى؟ ماذا ینبغي أن أفعل إذا
 

 لتقدیم شكوى من المستوى األول:
 

(الھاتف النصي  7200-991-888-1على الرقم  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaاتصل بـ  •
 بشكواك، أو  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaوأخبر  )1-888-987-5704

 ید أو بالفاكس، أوبالبر  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaاكتب شكواك وأرسلھا إلى  •
 AmeriHealthتخبرك فیھ بقرار  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaإذا تلقیت إخطاًرا من  •

Caritas Pennsylvania  وشمل اإلخطار نموذج طلب شكوى/تظلم، امأل النموذج وأرسلھ إلى
AmeriHealth Caritas Pennsylvania .بالبرید أو بالفاكس  

 
 

 
 :AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaالشكاوى لدى عنوان ورقم فاكس قسم 

Member Appeals Department 
Attention: Member Advocate 

AmeriHealth Caritas Pennsylvania 
200 Stevens Drive 

Philadelphia, PA 19113-1570 
 5367-937-215رقم الفاكس: 
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  ا قدمت للموظف موافقتك خطیًا علی ذلك.یمکن لمقدم الرعایة الصحیة الخاص بك تقدیم شكوى لك إذ 

 
 

 متى ینبغي أن أقّدم شكوى من المستوى األول؟
 

 یخبرك بما یلي: یوًما من تلقي إخطار 60یجب تقدیم الشكوى خالل  بعض الشكاوى لھا فترة زمنیة محددة لتقدیمھا.
 

• AmeriHealth Caritas Pennsylvania بند تریده ألنھ لیس  قررت أنھ ال یمكنك الحصول على خدمة أو
 ضمن الخدمات أو البنود المغطاة.

• AmeriHealth Caritas Pennsylvania  لن تدفع لمقدم الرعایة الصحیة مقابل خدمة أو بند حصلت
 علیھ.

بقرارھا بشأن شكوى أو تظلم تقدمت بھ إلى  AmeriHealth Caritas Pennsylvania إذا لم تخبرك •
AmeriHealth Caritas  وًما من حصول ی 30خاللAmeriHealth Caritas Pennsylvania 

 على شكواك أو تظلمك.
 AmeriHealthطلبك بعدم موافقتك على قرار  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaإذا رفضت  •

Caritas Pennsylvania .بأنھ علیك أن تدفع لمقدم الرعایة الصحیة الخاص بك 
 

 إذا لم تحصل علیھ. التاریخ الذي كان یجب فیھ أن تحصل على خدمة أو بندیوًما من  60خالل یجب علیك تقدیم شكوى  
 الوقت الذي كان یجب أن تكون قد تلقیت فیھ خدمة أو بند ما موضح كما یلي:

 
 سوف نرتّب لك موعًدا... موعد عضو جدید لفحصك األول...

لألعضاء الذین لدیھم فیروس نقص المناعة 
 البشریة/اإلیدز

 

عایة األولیة أو مع طبیب اختصاصي بعد فترة ال مع مقّدم للر
 AmeriHealthأیام من بدء عضویتك في  7تزید عن 

Caritas Pennsylvania  إال إذا كنت تتلقى العالج
 سابقًا من مقّدم للرعایة األولیة أو من طبیب اختصاصي.

 
األعضاء الذین یحصلون على دخل الضمان 

 اإلضافي
 

ة أو مع طبیب اختصاصي بعد فترة ال مع مقّدم للرعایة األولی
 AmeriHealthأیام من بدء عضویتك في  45تزید عن 

Caritas Pennsylvania  إال إذا كنت تتلقى العالج
 سابقًا من مقّدم للرعایة األولیة أو من طبیب اختصاصي.

 عاًما 21األعضاء دون سن 
 

بعد فترة ال تزید  EPSDTمع مقّدم للرعایة األولیة لفحص 
 AmeriHealthأیام من بدء عضویتك في  45ن ع

Caritas Pennsylvania  إال إذا كنت تتلقى العالج
 سابقًا من مقّدم للرعایة األولیة أو من طبیب اختصاصي

 
 كافة األعضاء اآلخرین

 
أسابیع  3مع مقدم الرعایة الصحیة األولیة في موعد أقصاه  

 AmeriHealth Caritasبعد أن تصبح مشارًكا في 
Pennsylvania. 
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 المشتركات الحوامل:

 
 سوف نرتّب لك موعًدا . . .

 الحوامل في الثلث األول من حملھن
 

أیام  10مع مقدم الرعایة الصحیة للتولید/طبیب النساء خالل 
 AmeriHealth Caritasعمل من معرفة 

Pennsylvania .أنك حامل 
 

 الحوامل في الثلث الثاني من حملھن
 

أیام  5م الرعایة الصحیة للتولید/طبیب النساء خالل مع مقد
 AmeriHealth Caritasعمل من معرفة 

Pennsylvania .أنك حامل 
 

 الحوامل في الثلث األخیر من حملھن
 

أیام  4مع مقدم الرعایة الصحیة للتولید/طبیب النساء خالل 
 AmeriHealth Caritasعمل من معرفة 

Pennsylvania .أنك حامل  
 حوامل الذین لدیھم حمل ذو خطورة مرتفعةال

 
ساعة  24مع مقدم الرعایة الصحیة للتولید/طبیب النساء خالل 

 AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaمن معرفة
 أنك حامل.

 
 

 …موعد مع
 

 یجب تحدید موعد . . . . .
 

 مقدم الرعایة الصحیة األولیة 
 

 

                                         حالة طبیة طارئة
 

 ساعة. 24خالل 
 

 موعد روتیني
 

 أیام عمل. 10خالل 
 

 تقییم صحي/عام
 الفحص الجسدي

 

 أسابیع. 3خالل 
 

االختصاصیون (عندما یحیلھم مقدم الرعایة 
 الصحیة األولیة)

 

 

 حالة طبیة طارئة
 

 ساعة من اإلحالة. 24خالل 
  

موعد روتیني مع أحد األطباء ذوي  
 صات التالیة:االختصا

 
 أذن وحنجرة •
 للجلد •
اِء في األَْطفال • مَّ  ِطبُّ الغَُدِد الصَّ
 الجراحة العامة لألطفال •
 األمراض الُمعدیة عند األطفال •
 الجھاز العصبي لألطفال •

 أیام عمل من اإلحالة 15خالل 
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 طب الرئة لألطفال •
 الروماتزم لألطفال •
 طبیب األسنان •
 جراحة العظام •
 أمراض الحساسیة والمناعة لألطفال •
 فالالجھاز الھضمي لألط •
 أمراض الدم لألطفال •
 طب كلى األطفال •
 طب األورام عند األطفال •
 طب إعادة التأھیل لألطفال •
 الجھاز البولي لألطفال •
 طب األسنان لألطفال •

موعد روتیني مع جمیع األطباء االختصاصیین  
 اآلخرین

 

 أیام عمل من اإلحالة 10خالل 

 
 

 لشكاوى األخرى في أي وقت.یمكنك تقدیم جمیع ا
 
 
 

 ماذا یحدث بعد أن أقّدم شكوى من المستوى األول؟
 

 AmeriHealthتخبرك بأن   AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaبعد أن تقدم شكواك ستتلقى رسالة من 
Caritas Pennsylvania  .قد تلقت شكواك، وعن إجراءات مراجعة الشكوى من المستوى األول 

 
االطالع على أي معلومات لدى   AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaن تطلب من یجوز لك أ

AmeriHealth Caritas Pennsylvania   بخصوص الموضوع الذي قدمت شكواك بشأنھ وذلك دون أي تكلفة
 .AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaكما یمكنك إرسال المعلومات التي لدیك حول الشكوى إلى  علیك.

 
 AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaستخبرك  حضور مراجعة الشكوى إذا كنت ترغب في ذلك. یمكنك

یجوز لك حضور مراجعة الشكوى شخصیًا  أیام على األقل من یوم مراجعتھا. 10بمكان وتاریخ ووقت مراجعة الشكوى قبل 
 كوى فلن یؤثر ذلك على القرار.إذا قررت أنك ال ترید حضور مراجعة الش أو عن طریق الھاتف أو عبر الفیدیو.

 
 

الذین لم یشاركوا  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaستجتمع لجنة مكونة من موظف أو أكثر من موظفي 
إذا كانت  في، وال یعملون لصالح أي شخص شارك في، الموضوع الذي رفعت شكواك بشأنھ، لیتخذوا قرارا بشأن شكواك.

 AmeriHealth Caritasسترسل لك  سیشارك طبیب مرخص في اللجنة. الشكوى بشأن مسألة طبیة، حینئذ
Pennsylvania   یوًما من تاریخ تقدیم شكواك من المستوى األول إلخبارك بالقرار الخاص بشكوى  30إخطاًرا خالل

 سیخبرك اإلخطار أیضا بما یمكنك القیام بھ إذا لم یعجبك القرار. المستوى األول.
 

 مزید من المعلومات عن المساعدة أثناء إجراءات تقدیم الشكوى. حتجت إلىإذا ا 83راجع صفحة  
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 ما الذي یجب علیك فعلھ لمواصلة الحصول على الخدمات:

 
إذا كنت تحصل على خدمات أو بنود یتم تقلیلھا أو تغییرھا أو رفضھا وتقدمت بشكوى شفھیًا أو أرسلتھا بالفاكس أو بالبرید أو 

أیام من تاریخ اإلخطار الذي یفیدك بأن الخدمات أو البنود التي تحصل علیھا ھي خدمات أو بنود غیر  10سلمتھا بالید خالل 
 مغطاة بالنسبة لك، ستستمر في الحصول على تلك الخدمات أو البنود حتى یتم اتخاذ قرار بشأنھا.

 
 
 

 ؟AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaماذا أفعل إذا لم یعجبني قرار 
 

 طلب مراجعة خارجیة للشكوى أو طلب جلسة عادلة أو كلیھما إذا كانت الشكوى تتعلق بأي مما یلي:یمكنك 
 

أنھ ال یمكنك الحصول على خدمة أو بند تریده ألنھ   AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaقررت  •
 لیس ضمن الخدمات أو البنود المغطاة.

لمقدم الرعایة الصحیة مقابل خدمة أو بند  أال تدفع AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaقررت  •
 حصلت علیھ.

لك بقرارھا بشأن شكوى أو تظلم تقدمت بھ إلى  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaعدم إخبار   •
AmeriHealth Caritas Pennsylvania  یوًما من حصول  30خاللAmeriHealth Caritas 

Pennsylvania  .على شكواك أو تظلمك 
 على خدمة أو بند خالل الوقت الذي كان یجب أن تكون قد تلقیت فیھ تلك الخدمة أو البند.عدم حصولك  •
رفض طلبك بعدم موافقتك على قرار  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaقررت  •

AmeriHealth Caritas Pennsylvania .بأنھ علیك أن تدفع لمقدم الرعایة الصحیة الخاص بك 
 

یوًما من تاریخ استالمك إلخطار القرار بشأن الشكوى من المستوى  15جیة للشكوى خالل یجب أن تطلب مراجعة خار
 األول.

 
 الذي یخبرك بالقرار الذي اتخذ بشأن الشکوى.یوًما من تاریخ خطاب اإلخطار  120یجب أن تطلب عقد جلسة عادلة خالل 

 
یوًما من تاریخ استالمك إلخطار القرار  45ني خالل بالنسبة لكافة الشكاوى األخرى، یمكنك تقدیم شكوى من المستوى الثا

 .بشأن الشكوى
 

 للحصول على معلومات عن الجلسات العادلة. 84انظر صفحة 
 للحصول على معلومات عن المراجعة الخارجیة للشكاوى. 77انظر صفحة 

 كوى.إذا احتجت إلى مزید من المعلومات عن المساعدة أثناء إجراءات تقدیم الش 83راجع صفحة 
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 شكوى من المستوى الثاني
 

 ماذا یجب أن أفعل إذا أردت تقدیم شكوى من المستوى الثاني؟
 

 لتقدیم شكوى من المستوى الثاني:
 

(الھاتف النصي  7200-991-888-1على الرقم  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaاتصل بـ  •
بشكواك من المستوى الثاني،   AmeriHealth Caritas Pennsylvania وأخبر )1-888-987-5704

 أو
بالبرید أو  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaاكتب شكواك من المستوى الثاني وأرسلھا إلى  •

 بالفاكس، أو
 AmeriHealth Caritasامأل نموذج طلب الشكوى المتوفر ضمن إخطار القرار بشأن الشكوى وأرسلھ إلى  •

Pennsylvania ،أو بالبرید أو بالفاكس 
 

 ورقم فاكس الشكاوى من المستوى الثاني:  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaعنوان 
Member Appeals Department 
Attention: Member Advocate 

AmeriHealth Caritas Pennsylvania 
200 Stevens Drive 

Philadelphia, PA 19113-1570 
 5367-937-215رقم الفاكس: 

 
 

 أن أقّدم شكوى من المستوى الثاني؟ماذا یحدث بعد  
 

تخبرك بأن   AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaبعد أن تقدم شكواك من المستوى الثاني ستتلقى رسالة من 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania  .قد تلقت شكواك، وعن إجراءات مراجعة الشكوى من المستوى الثاني 

 
االطالع على أي معلومات لدى   AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaیجوز لك أن تطلب من 

AmeriHealth Caritas Pennsylvania   بخصوص الموضوع الذي قدمت شكواك بشأنھ وذلك دون أي تكلفة
 .AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaكما یمكنك إرسال المعلومات التي لدیك حول الشكوى إلى  علیك.

 
 AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaستخبرك  ا كنت ترغب في ذلك.یمكنك حضور مراجعة الشكوى إذ

یجوز لك حضور مراجعة الشكوى شخصیًا أو  یوًما على األقل من مراجعتھا. 15بمكان وتاریخ ووقت مراجعة الشكوى قبل 
 ار.إذا قررت أنك ال ترید حضور مراجعة الشكوى فلن یؤثر ذلك على القر عن طریق الھاتف أو عبر الفیدیو.

 
 AmeriHealthأشخاص أو أكثر، بما في ذلك شخص واحد على األقل ال یعمل لدى  3ستجتمع لجنة مكونة من 

Caritas Pennsylvania .موظفو  التخاذ قرار بشأن شكواك من المستوى الثانيAmeriHealth Caritas 
Pennsylvania أو عملوا لصالح أي شخص شارك المشاركون في اللجنة لن یكونوا من الموظفین الذین شاركوا في ،

 إذا كانت الشكوى بشأن مسألة طبیة، حینئذ سیشارك طبیب مرخص في اللجنة. في، الموضوع الذي رفعت شكواك بشأنھ.
یوما من تاریخ استالم شكواك من  45إخطاًرا خالل   AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaسترسل لك 

سیخبرك الخطاب أیضا بما یمكنك القیام بھ إذا لم یعجبك  بشكوى المستوى الثاني. المستوى الثاني إلخبارك بالقرار الخاص
 القرار.

 
 إذا احتجت إلى مزید من المعلومات عن المساعدة أثناء إجراءات تقدیم الشكوى. 83راجع صفحة 
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 بشأن شكواي من المستوى AmeriHealth Caritas Pennsylvania ماذا أفعل إذا لم یعجبني قرار

 لثاني؟ا
 

 بإمكانك طلب مراجعة خارجیة من مكتب الرعایة الُمدارة التابع إلدارة التأمین في بنسلفانیا.
 

  استالمك إلخطار القرار بشأن الشكوى من المستوى الثاني. یوما من تاریخ 15یجب أن تطلب مراجعة خارجیة خالل 
 
 

 المراجعة الخارجیة للشكوى
 

 لشكوى؟كیف یمكنني طلب مراجعة خارجیة ل
 

 یتعین علیك أن ترسل طلبك للمراجعة الخارجیة للشكوى خطیًا إلى العنوان التالي:
Pennsylvania Insurance Department 
Bureau of Consumer Services 
Room 1209, Strawberry Square 
Harrisburg, PA 17120 

 6388-881-877-1رقم الھاتف: 
 
 

 شكوى" على الرابط التالي:بإمكانك أیًضا زیارة صفحة "تقدیم 
 

https://www.insurance.pa.gov/Consumers/insurance-complaint/Pages/default.aspx 
 

  .6388-881-877-1إذا احتجت إلى مساعدة بتقدیم طلب المراجعة الخارجیة، اتصل بمكتب خدمات المشتركین على الرقم 
 

  طیًا إذا طلبت ذلك.سیساعدك مكتب خدمات المشتركین في تقدیم شكواك خ
 
 

 
 ماذا یحدث بعد أن أطلب مراجعة خارجیة للشكوى؟

 
 

یمكنك أیًضا إرسال أي معلومات  .AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaستحصل إدارة التأمین على ملفك من 
 أخرى قد تساعد في المراجعة الخارجیة لشكواك.

 
 مراجعة الخارجیة.یجوز أن یمثلك محامي أو شخص آخر مثل وكیلك خالل ال

 
 سیحتوي الخطاب على سبب (أسباب) القرار وما یمكنك القیام بھ إذا لم یعجبك القرار. سیرسل لك خطاب بالقرار بعد اتخاذه.
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 ما الذي یجب علیك فعلھ لمواصلة الحصول على الخدمات:
 

رغب باستمرار تلقي ھذه الخدمات، فیجب علیك إذا كنت تحصل على خدمات أو بنود یتم تقلیلھا أو تغییرھا أو رفضھا وكنت ت
 AmeriHealthأیام من تاریخ اإلخطار الذي یفیدك بقرار  10التقدم بطلب مراجعة خارجیة أو جلسة استماع عادلة خالل 

Caritas Pennsylvania  بشأن الشكوى من المستوى األول بأنك لن تستطیع الحصول على الخدمات أو البنود التي
لیھا ألنھا خدمات أو بنود غیر مغطاة بالنسبة لك، ستستمر في الحصول على تلك الخدمات أو البنود حتى یتم كنت تحصل ع

أیام  10إذا كنت ستطلب كًال من المراجعة الخارجیة للشكوى وجلسة االستماع، فیجب علیك طلبھما خالل  اتخاذ قرار بشأنھا.
بشأن الشكوى من المستوى  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaمن تاریخ اإلخطار الذي یخبرك بقرار 

  إذا كنت تنتظر طلب جلسة االستماع إلى حین تلقي قرار الشكوى الخارجیة، فإن الخدمات لن تستمر. األول.
 

 
 

 التظلمات
 

 ما ھو التظلم؟
 

لخدمة أو أو تقلل أو توافق على خدمة أو بند یختلف عن ا AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaعندما ترفض 
 AmeriHealth Caritasالبند الذي طلبتھ ألنھ لیس ضروریًا من الناحیة الطبیة، ستحصل على إخطار یخبرك بقرار 

Pennsylvania. 
 

 AmeriHealthأنك ال توافق على قرار  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaیكون التظلم عندما تخبر 
Caritas Pennsylvania. 

 
 
 ل إذا كان لدي تظلم؟ماذا ینبغي أن أفع

 
 لتقدیم تظلم:

 
(الھاتف النصي  7200-991-888-1على الرقم  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaاتصل بـ  •

 بتظلمك، أو AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaوأخبر  )1-888-987-5704
 أو بالبرید أو بالفاكس،  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaاكتب تظلمك وأرسلھ إلى  •
 AmeriHealthامأل نموذج طلب الشكوى/التظلم المتوفر ضمن إخطار الرفض الذي حصلت علیھ من  •

Caritas Pennsylvania  وأرسلھ إلىAmeriHealth Caritas Pennsylvania   بالبرید أو
 بالفاكس.

 
 :AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaعنوان ورقم فاكس قسم التظلمات لدى 

Member Appeals Department 
Attention: Member Advocate 

AmeriHealth Caritas Pennsylvania 
200 Stevens Drive 

Philadelphia, PA 19113-1570 
 5367-937-215رقم الفاكس: 

 
إذا قدم مقدم الرعایة الصحیة  یمکن لمقدم الرعایة الصحیة الخاص بك تقدیم تظلم لك إذا منحتھ موافقتك خطیًا علی ذلك. 
 خاص بك تظلًما لك نیابة عنك فال یمکنك تقدیم تظلم منفصل بنفسك.ال
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 متى ینبغي أن أقّدم تظلًما؟
 

بشأن الرفض أو تقلیل الخدمات أو البنود أو الموافقة علی  یوما من تاریخ استالمك لإلخطار 60یجب علیك تقدیم تظلم خالل 
 خدمات أو بنود أخرى لك.

 
 

 ؟ماذا یحدث بعد أن أقّدم تظلًما
 

 AmeriHealthتخبرك بأن  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaبعد أن تقدم تظلمك ستتلقى رسالة من 
Caritas Pennsylvania .قد تلقت تظلمك، وعن إجراءات مراجعة التظلم 

 
االطالع على أي معلومات استخدمتھا   AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaیجوز لك أن تطلب من 

AmeriHealth Caritas Pennsylvania  .التخاذ ھذا القرار الذي قدمت تظلمك بشأنھ وذلك دون أي تكلفة علیك 
 .AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaكما یمكنك إرسال المعلومات التي لدیك حول التظلم إلى 

 
بمكان  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaستخبرك  یمكنك حضور مراجعة التظلم إذا كنت ترغب في ذلك.

یجوز لك حضور مراجعة التظلم شخصیًا أو عن  أیام على األقل من یوم مراجعتھ. 10وتاریخ ووقت مراجعة التظلم قبل 
 إذا قررت أنك ال ترید حضور مراجعة التظلم فلن یؤثر ذلك على القرار. طریق الھاتف أو عبر الفیدیو.

 
إذا كان تظلمك   ب مرخص، التخاذ قرار بشأن تظلمك.أشخاص أو أكثر، بما في ذلك طبی 3ستجتمع لجنة مكونة من 

 AmeriHealth Caritasموظفو  بخصوص خدمات طب األسنان، فإن لجنة مراجعة التظلم ستشمل طبیب أسنان.
Pennsylvania  المشاركون في اللجنة لن یكونوا من الموظفین الذین شاركوا في، أو عملوا لصالح أي شخص شارك

 30إخطاًرا خالل  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaسترسل لك  عت تظلمك بشأنھ.في، الموضوع الذي رف
 سیخبرك اإلخطار أیضا بما یمكنك القیام بھ إذا لم یعجبك القرار. یوما من تاریخ استالم تظلمك إلخبارك بالقرار الخاص بھ.

 
 ءات تقدیم التظلم.إذا احتجت إلى مزید من المعلومات عن المساعدة أثناء إجرا 83راجع صفحة 

 
 ما الذي یجب علیك فعلھ لمواصلة الحصول على الخدمات:

 
إذا كنت تحصل على خدمات أو بنود یتم تقلیلھا أو تغییرھا أو رفضھا وتقدمت بتظلم شفھیًا أو أرسلتھا بالفاكس أو بالبرید أو 

لبنود التي تحصل علیھا ھي خدمات أو بنود سیتم أیام من تاریخ اإلخطار الذي یفیدك بأن الخدمات أو ا 10سلمتھا بالید خالل 
 تقلیلھا أو تغییرھا أو رفضھا، ستستمر في الحصول على تلك الخدمات أو البنود حتى یتم اتخاذ قرار بشأنھا.

 
 
 

 ؟AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaماذا أفعل إذا لم یعجبني قرار 
 

المراجعة الخارجیة للتظلم ھي مراجعة یقوم بھا طبیب   لة أو كلیھما.یمكنك طلب مراجعة خارجیة للتظلم أو طلب جلسة عاد
 .AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaال یعمل لدى 

 
 یوما من تاریخ استالمك إلخطار القرار بشأن التظلم. 15یجب أن تطلب مراجعة خارجیة للتظلم خالل 

 
الذي یخبرك بالقرار الذي  یوًما من تاریخ اإلخطار 120خالل  یجب أن تطلب عقد جلسة عادلة من إدارة الخدمات اإلنسانیة 

 اتخذ بشأن التظلم.
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 للحصول على معلومات عن الجلسات العادلة. 84انظر صفحة 
 انظر أدناه للحصول على معلومات عن المراجعات الخارجیة للتظلم.

 ات تقدیم التظلم.إذا احتجت إلى مزید من المعلومات عن المساعدة أثناء إجراء 83راجع صفحة 
 
 
 

 المراجعة الخارجیة للتظلم
 

 كیف أطلب مراجعة خارجیة للتظلم؟
 

 لكي تطلب مراجعة خارجیة للتظلم:
 

(الھاتف النصي  7200-991-888-1على الرقم  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaاتصل بـ  •
 بتظلمك، أو AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaوأخبر  )1-888-987-5704

  بالبرید إلى العنوان التالي: AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaاكتب تظلمك وأرسلھ إلى  •
AmeriHealth Caritas Pennsylvania 
Member Appeals Unit 
External Grievance Review 
P.O. Box 41820 
Philadelphia, PA 19101-1820 

  
  
 لمراجعة الخارجیة للتظلم إلى إدارة التأمین.طلبك ل AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaسترسل  

 
 

 ماذا یحدث بعد أن أطلب مراجعة خارجیة للتظلم؟
 

كما سیتم  باسم المراجع الخارجي للتظلم وعنوانھ ورقم ھاتفھ. AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaستخطرك  
 إعطاؤك معلومات عن إجراءات المراجعة الخارجیة للتظلم.

 
ملف تظلمك إلى الُمراجع، یمکنك تقدیم معلومات إضافیة   AmeriHealth Caritas Pennsylvania سترسل

 یوًما من تقدیم طلب المراجعة الخارجیة للتظلم. 15للمراجع قد تساعد في المراجعة الخارجیة لتظلمك خالل 
 

سیحتوي الخطاب على سبب  یوًما من التاریخ الذي طلبت فیھ مراجعة خارجیة للتظلم. 60ستتلقى رسالة بالقرار خالل 
 (أسباب) القرار وما یمكنك القیام بھ إذا لم یعجبك القرار.

 
 ما الذي یجب علیك فعلھ لمواصلة الحصول على الخدمات:

 
إذا كنت تحصل على خدمات أو بنود یتم تقلیلھا أو تغییرھا أو رفضھا وكنت ترغب باستمرار تلقي ھذه الخدمات، فیجب علیك 

 AmeriHealthأیام من تاریخ اإلخطار الذي یفیدك بقرار  10جعة خارجیة أو جلسة استماع عادلة خالل التقدم بطلب مرا
Caritas Pennsylvania .بشأن التظلم، فستستمر في الحصول على تلك الخدمات أو البنود حتى یتم اتخاذ قرار بشأنھا 

أیام من تاریخ  10ع العادلة، فیجب علیك طلبھما خالل إذا كنت ستطلب كًال من المراجعة الخارجیة للتظلم وجلسة االستما
إذا كنت  بشأن التظلم من المستوى األول. AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaاإلخطار الذي یخبرك بقرار 

  تنتظر طلب جلسة االستماع العادلة إلى حین تلقي قرار التظلم الخارجي، فإن الخدمات لن تستمر.
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 لمعّجلةالشكاوى والتظلمات ا

 
 ماذا أفعل إذا كانت صحتي معرضة لخطر مباشر؟

 
 45یوًما التخاذ قرار بشأن شكواك أو تظلمك من المستوى األول، أو  30في حال رأى طبیبك أو طبیب األسنان أن انتظار 

بیبك أو یوًما للحصول على قرار بشأن شكواك من المستوى الثاني، یمكن أن یضر وضعك الصحي، حینئذ یمكنك أنت أو ط
للحصول على قرار أسرع  طبیب األسنان أن تطلب الحصول على قرار أسرع بشأن الشكوى أو طلب التظلّم الذي تقّدمت بھ.

 بشأن الشكوى أو التظلّم الذي تقّدمت بھ:
 

اتخاذ قرار أسرع من خالل االتصال بـ  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaیجب أن تطلب من  •
AmeriHealth Caritas Pennsylvania  888-1(الھاتف النصي  7200-991-888-1على الرقم-

 5367-937-215و إرسال نموذج طلب الشكوى/التظلّم إلى الرقم أأو عبر إرسال خطاب بالفاكس  )987-5704
  .PAmemberappeals@amerihealthcaritas.comأو إرسال برید إلكتروني إلى 

 
 72في غضون  5367-937-215رسالة موقعة بالفاکس إلى الرقم  یجب علی طبیبك أو طبیب األسنان إرسال •

 30مدة  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaساعة من طلبك التخاذ قرار مبکر یبین لماذا تستغرق 
یوًما للحصول على قرار خاص  45یوًما للحصول على قرار خاص بشکواك أو تظلمك من المستوى األول، أو 

   اني، مما قد یضر بصحتك.بشکواك من المستوى الث
 

على رسالة من طبیبك أو من طبیب األسنان وكانت  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaإذا لم تحصل 
 AmeriHealthالمعلومات التي تم تقدیمھا ال تبین أن الوقت المعتاد للبت في شكواك أو تظلمك قد یضر بصحتك، فإن 

Caritas Pennsylvania یوًما من تاریخ استالم  30تظلمك خالل اإلطار الزمني المعتاد وھو  ستبت في شكواك أو
AmeriHealth Caritas Pennsylvania  یوًما من استالم  45لشكواك أو تظلمك من المستوى األول، أو
AmeriHealth Caritas Pennsylvania  .شكواك من المستوى الثاني 

 
 

 الشكوى المعجلة والشكوى الخارجیة المعجلة
 

أعضاء اللجنة لن یكونوا من الموظفین الذین شاركوا في، أو  تتم مراجعة شكواك المعجلة من قبل لجنة تضم طبیبًا مرخًصا.س 
 عملوا لصالح أي شخص شارك في، الموضوع الذي رفعت شكواك بشأنھ.

 
، لكن قد تضطر یمكنك حضور مراجعة الشكوى شخصیًا یمكنك حضور مراجعة الشكوى المعجلة إذا كنت ترغب في ذلك.

لدیھا فترة قصیرة من الوقت  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaإلى الحضور عبر الھاتف أو الفیدیو ألن 
 إذا قررت أنك ال ترید حضور مراجعة الشكوى فلن یؤثر ذلك على القرار. التخاذ قرار بشأن الشكوى المعجلة.

 
من استالم  ساعة 48المتعلق بشكواك خالل  بالقرار AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaستخبرك 

AmeriHealth Caritas Pennsylvania  لرسالة طبیبك أو طبیب األسنان التي توضح لماذا اإلطار الزمني المعتاد
 AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaساعة من استالم  72التخاذ قرار بشأن شكواك سیضر صحتك أو خالل 

أخذ  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaر، أیھما أقرب، ما لم تطلب من لطلبك للحصول علی قرار مبك
أن تأخذ مدة  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaیمكنك أن تطلب من  المزید من الوقت للبت في شكواك.

خارجیة  سیصلك أیضا إخطار یخبرك بسبب (بأسباب) القرار وكیفیة طلب مراجعة یوًما أخرى للبت في شكواك. 14أقصاھا 
  معجلة للشكوى، إذا لم یعجبك القرار.

 
 یومي عمل من إذا لم یعجبك قرار الشكوى المعجلة، فیمكنك طلب مراجعة خارجیة معجلة للشكوى من إدارة التأمین خالل 
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 لطلب مراجعة خارجیة معجلة للشكوى: تاریخ استالمك إلخطار قرار الشكوى المعجلة.

 
-TTY 1-888) 7200-991-888-1 على الرقم AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaاتصل بـ  •

 بشكواك، أو AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaوأخبر  (987-5704
إلى  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaأرسل بریًدا إلكترونیًا إلى  •

PAmemberappeals@amerihealthcaritas.comأو ، 
  بالبرید أو بالفاكس: AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaاكتب شكواك وأرسلھا إلى  •

Member Appeals Department 
Attention: Member Advocate 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania 
200 Stevens Drive 
Philadelphia, PA 19113-1570 

 5367-937-215رقم الفاكس:       
 
 

 
 التظلم المعجل والتظلم الخارجي المعجل 

 
إذا كان تظلمك  أشخاص أو أكثر، بما في ذلك طبیب مرخص، التخاذ قرار بشأن تظلمك. 3مكونة من ستجتمع لجنة 

 AmeriHealthبخصوص خدمات طب األسنان، فإن لجنة مراجعة التظلم المعجل ستشمل طبیب أسنان. موظفو 
Caritas Pennsylvania  ،أو عملوا لصالح أي المشاركون في اللجنة لن یكونوا من الموظفین الذین شاركوا في

  شخص شارك في، الموضوع الذي رفعت تظلمك بشأنھ.
 

یمكنك حضور مراجعة التظلم شخصیًا، لكن قد تضطر إلى  یمكنك حضور مراجعة التظلم المعجل إذا كنت ترغب في ذلك.
ت التخاذ لدیھا فترة قصیرة من الوق AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaالحضور عبر الھاتف أو الفیدیو ألن 

 إذا قررت أنك ال ترید حضور مراجعة التظلم فلن یؤثر ذلك على قرارنا. قرار بشأن التظلم المعجل.
 

ساعة من استالم  48بالقرار المتعلق بتظلمك خالل  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaستخبرك 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania ح لماذا اإلطار الزمني المعتاد لرسالة طبیبك أو طبیب األسنان التي توض
 AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaساعة من استالم  72التخاذ قرار بشأن تظلمك سیضر صحتك أو خالل 

أخذ  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaلطلبك للحصول علی قرار مبكر، أیھما أقرب، ما لم تطلب من 
أن تأخذ مدة  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaب من یمكنك أن تطل المزید من الوقت للبت في تظلمك.

سیصلك أیضا إخطار یخبرك بسبب (بأسباب) القرار وماذا تفعل إذا لم یعجبك  یوما أخرى للبت في تظلمك. 14أقصاھا 
  القرار.

 
قبل إدارة الخدمات  إذا لم یعجبك قرار التظلم المعجل، فیمکنك طلب مراجعة خارجیة معجلة للتظلم أو جلسة عادلة معجلة من

 AmeriHealth Caritasالمراجعة الخارجیة للتظلم ھي مراجعة یقوم بھا طبیب ال یعمل لدى  اإلنسانیة أو كلیھما.
Pennsylvania. 

 
یومي عمل من تاریخ استالمك إخطار بقرار التظلم یجب أن تطلب مراجعة خارجیة معجلة للتظلم من قبل إدارة التأمین خالل 

 لب مراجعة خارجیة معجلة للتظلم:لط .المعجل
 

(الھاتف النصي  7200-991-888-1على الرقم  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaاتصل بـ  •
 بتظلمك، أو  AmeriHealth Caritas Pennsylvania وأخبر )1-888-987-5704
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إلى  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaأرسل بریًدا إلكترونیًا إلى  •
PAmemberappeals@amerihealthcaritas.comأو ، 

  بالبرید أو بالفاكس:  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaاكتب تظلمك وأرسلھ إلى  •
Member Appeals Department  
Attention: Member Advocate  
AmeriHealth Caritas Pennsylvania  
200 Stevens Drive  
Philadelphia, PA 19113-1570 

 5367-937-215رقم الفاكس:  
 
 ساعة من استالمھ. 24طلبك إلدارة التأمین خالل  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaسترسل  

 
 الذي یخبرك بالقرار الذي اتخذ بشأن التظلم المعجل. یوًما من تاریخ اإلخطار 120یجب أن تطلب عقد جلسة عادلة خالل 

 
 

 ما نوع المساعدة التي یمكنني الحصول علیھا
 إجراءات الشكوى والتظلم؟بشأن 

 
 AmeriHealth Caritasإذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تقدیم شكواك أو تظلمك، سیساعدك أحد موظفي 

Pennsylvania .لست مضطرا إلى أن  یمكن لھذا الشخص أیضا أن یمثلك أثناء إجراءات الشكوى أو التظلم. في ذلك
 لموظف من الموظفین الذین شاركوا في أي قرار بشأن شكواك أو تظلمك.لن یكون ھذا ا تدفع مقابل مساعدة ھذا الموظف.

 
یمكن لھذا  كما یجوز لك إحضار أحد أفراد العائلة أو صدیق أو محامي أو شخص آخر لمساعدتك في تقدیم شكواك أو تظلمك.

  الشخص أیضا مساعدتك إذا قررت أنك ترید حضور مراجعة الشكوى أو التظلم.
 

إذا  إجراءات الشكوى أو التظلم، یمكنك االستعانة بأي شخص تعرفھ لتمثیلك أو للتصرف نیابة عنك. وفي أي وقت خالل
 AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaقررت االستعانة بشخص لتمثیلك أو للتصرف نیابة عنك، علیك إفادة 

 التواصل معھ. AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaكتابةً بذلك مع ذكر اسم ھذا الشخص وكیف یمكن لـ 
 

االطالع على   AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaیجوز لك أو للشخص الذي اخترتھ لتمثیلك أن یطلب من 
بخصوص الموضوع الذي قدمت شكواك أو تظلمك  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaأي معلومات لدى 

 بشأنھ وذلك دون أي تكلفة علیك.
 

 7200-991-888-1على الرقم  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaمجاني لدى یمكنك االتصال بالھاتف ال
إذا احتجت إلى مساعدة أو لدیك أسئلة حول الشكاوى والتظلمات، یمكنك االتصال  )5704-987-888-1(الھاتف النصي 

 نسلفانیا على الرقمأو االتصال بمشروع القانون الصحي في ب 7572-322-800-1 بمكتب المساعدة القانونیة على الرقم
1-800-274-3258. 

 
 

 األشخاص الذین لغتھم الرئیسیة لیست اإلنجلیزیة
 

  ھذه الخدمات دون أي تكلفة علیك. AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaإذا طلبت خدمات لغویة ستقدم 
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 االشخاص ذوى االحتیاجات الخاصة
 

اص ذوي االحتیاجات الخاصة بالمساعدات التالیة في تقدیم األشخ AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaستزود 
 تشمل ھذه المساعدات ما یلي: الشكاوى أو التظلمات دون أي تكلفة، إذا احتاجوا ذلك.

 
 ،توفیر مترجمین بلغة اإلشارة 
  توفیر المعلومات التي تقدمھاAmeriHealth Caritas Pennsylvania   في مراجعة الشكوى أو التظلم

 ستعطى لك الصیغة البدیلة قبل المراجعة، و دیلة.بصیغة ب
 .توفیر شخص للمساعدة في نسخ وعرض المعلومات 

 
 

 جلسات اإلنصاف إلدارة الخدمات اإلنسانیة
 

یمكنك أن تطلب من إدارة الخدمات اإلنسانیة في بعض الحاالت عقد جلسة استماع ألنك غیر راِض عن أو ال توافق على 
یمكنك  . ھذه الجلسات تُسمى "جلسات اإلنصاف".AmeriHealth Caritas Pennsylvania شيء فعلتھ أو لم تفعلھ

في شكواك من المستوى األول أو في  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaطلب جلسة عادلة بعد أن تبت 
 تظلمك.

 
 

 نصاف؟ما ھي األمور التي یمكنني أن أطلب جلسة إنصاف بشأنھا ومتى یتوجب علي أن أطلب جلسة إ
 

 AmeriHealth Caritasالذي یخبرك بقرار  یوما من تاریخ اإلخطار 120یجب إرسال طلبك لعقد جلسة عادلة خالل 
Pennsylvania :بشأن شکواك من المستوى األول أو تظلمك بشأن ما یلي  

 
 رفض خدمة أو بند تریده ألنھ لیس ضمن الخدمات أو البنود المغطاة. •
 بند حصلت علیھ وإصدار مقدم الخدمة فاتورة لك لھذه الخدمة أو البند. رفض الدفع لمقدم خدمة أو •
لك بقرارھا بشأن شكوى أو تظلم من المستوى  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaعدم إخبار  •

یوًما من حصول  30خالل  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaاألول تقدمت بھ إلى 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania .على شكواك أو تظلمك 

بأنھ علیك أن تدفع  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaإذا رفض طلبك بعدم موافقتك على قرار  •
 لمقدم الرعایة الصحیة الخاص بك.

رفض خدمة أو بند أو تقلیل خدمة أو بند أو الموافقة على خدمة أو بند مختلف عن الخدمة أو البند الذي طلبتھ ألنھ   •
 ي من الناحیة الطبیة.كان غیر ضرور

  عدم حصولك على خدمة أو بند خالل الوقت الذي كان یجب أن تكون قد تلقیت فیھ تلك الخدمة أو البند. •
 

 AmeriHealth Caritasیوًما من تاریخ اإلخطار الذي یخبرك بعد بت  120كما یمکنك طلب جلسة عادلة خالل 
Pennsylvania  أخبرت في شكوى من المستوى األول أو تظلمAmeriHealth Caritas Pennsylvania   بھ

 على شكواك أو تظلمك. AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaیوًما من حصول  30خالل 
 
 

 كیف أطلب جلسة إنصاف؟ 
 

یمکنك إما تعبئة نموذج طلب جلسة عادلة والتوقیع علیھ حیث تجد ھذا النموذج  یجب أن یكون طلبك بعقد جلسة عادلة خطیًا.
  ن أوراق إخطار قرار الشکوى أو التظلم وإما کتابة وتوقیع خطاب.ضم
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 إذا كتبت خطابا، فیجب إدراج المعلومات التالیة فیھ:
 

 .اسمك (اسم العضو) وتاریخ المیالد 
 .رقم الھاتف الذي یمكن الوصول إلیك من خاللھ خالل الیوم 
 لھاتف،إذا كنت ترغب في حضور الجلسة العادلة شخصیًا أو عن طریق ا 
  سبب (أسباب) طلبك لجلسة عادلة، و 
 .نسخة من أي رسالة تلقتھا بخصوص المشكلة التي تطلب عقد جلسة عادلة بشأنھا 

 
 یجب أن ترسل طلبك بعقد جلسة عادلة على العنوان التالي:

 
Department of Human Services 

Office of Medical Assistance Programs – HealthChoices Program 
Complaint, Grievance and Fair hearings 

PO Box 2675 
Harrisburg, PA 17105-2675 

 
 

 ماذا یحدث بعد أن أطلب جلسة إنصاف؟
 

 ستصلك رسالة من مكتب الجلسات والطعون التابع إلدارة الخدمات اإلنسانیة یخبرك بمكان عقد الجلسة وتاریخھا ووقتھا.
 ى األقل من تاریخ الجلسة.أیام عل 10ستتلقى ھذه الرسالة قبل 

 
یجوز أن یساعدك أحد أفراد العائلة أو صدیق أو محامی أو  یجوز لك حضور الجلسة العادلة شخصیًا أو عن طریق الھاتف.

  المشاركة في الجلسة العادلة. یتعین علیك أي شخص آخر أثناء الجلسة العادلة.
 

سة العادلة لشرح األسباب التي دفعت أیُضا الجل AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaستحضر 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania  .التخاذ ھذا القرار أو لشرح ما حدث 

 
إعطائك أي سجالت وتقاریر ومعلومات أخرى  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaیمكنك أن تطلب من 

 تتعلق بالمشكلة التي طلبت جلسة عادلة بشأنھا دون أي تكلفة علیك.
 
 

 تى یتقرر عقد جلسة اإلنصاف؟م
 

 AmeriHealth Caritasیوًما من تاریخ تقدیم شكواك أو تظلمك لـ  90سیتقرر عقد الجلسة العادلة خالل 
Pennsylvania مع عدم احتساب عدد األیام بین التاریخ الوارد على إخطار ،AmeriHealth Caritas 
Pennsylvania لتظلم والتاریخ الذي طلبت فیھ عقد جلسة عادلة.بقرار الشكوى من المستوى األول أو ا  

 
لم تخبرك بقرارھا بشأن شكوى أو   AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaإذا طلبت عقد جلسة إنصاف ألن 

 AmeriHealthیوما من تاریخ استالم  30بھ خالل  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaتظلم أخبرت 
Caritas Pennsylvania یوما من تاریخ تقدیمك  90تظلمك، فسیتم البت في شكواك أو تظلمك خالل  شكواك أو

مع عدم احتساب عدد األیام بین التاریخ الوارد  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaشكواك أو تظلمك إلى 
بأنھا لم تبت في شكواك أو تظلمك في الوقت المناسب  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaعلى إخطار 

  تاریخ الذي طلبت فیھ عقد جلسة اإلنصاف.وال
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  سترسل لك إدارة الخدمات اإلنسانیة القرار خطیا وستخبرك بما یجب القیام بھ إذا لم یعجبك القرار.

 
یوما من تاریخ استالم إدارة الخدمات اإلنسانیة لطلبك، فیمكنك الحصول على  90إذا لم یتقرر عقد الجلسة العادلة خالل 

لطلب  2339-798-800-1یمكنك االتصال بإدارة الخدمات اإلنسانیة على الرقم  البت في عقد الجلسة العادلة.خدماتك لحین 
  خدماتك.

 
 ما الذي یجب علیك فعلھ لمواصلة الحصول على الخدمات:

 
د أو سلمتھ إذا كنت تحصل على خدمات أو بنود یتم تقلیلھا أو تغییرھا أو رفضھا وطلبت جلسة عادلة وأرسلت طلبك بالبری

بشأن الشكوى   AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaأیام من تاریخ اإلخطار الذي یفیدك بقرار  10بالید خالل 
  من المستوى األول أو التظلم، فستستمر في الحصول على تلك الخدمات أو البنود حتى یتم اتخاذ قرار بشأنھا.

 
 

 جلسات اإلنصاف المعجلة
 
 تي معرضة لخطر مباشر؟ماذا أفعل إذا كانت صح

 
في حال رأى طبیبك أو طبیب األسنان أن انتظار الوقت المعتاد المستغرق التخاذ قرار بشأن جلسة اإلنصاف یمكن أن یضر 

یمکنك طلب  وھذا ما یسمى جلسة إنصاف معجلة. وضعك الصحي، یمكنك أن تطلبي عقد جلسة إنصاف في وقت أسرع.
أو عن طریق إرسال رسالة بالفاکس أو نموذج  2339-798-800-1دارة علی الرقم قرار مبکر عن طریق االتصال باإل

ینبغي على طبیبك أو طبیب األسنان إرسال رسالة موقّعة عبر الفاكس  .6328-772-717طلب جلسة اإلنصاف على الرقم 
الجلسة العادلة أن یضر یشرح فیھا كیف یمكن لفترة االنتظار المعتادة التخاذ قرار بعقد  6328-772-717على الرقم 

إذا لم یرسل طبیبك أو طبیب األسنان رسالة، حینئذ یتعین على طبیبك أو طبیب األسنان الشھادة في الجلسة  بوضعك الصحي.
 العادلة لشرح كیف یمكن لفترة االنتظار المعتادة التخاذ قرار بشأن جلسة اإلنصاف أن تضر بوضعك الصحي.

 
أیام عمل بعد طلبك لجلسة  3اإلنصاف جلسة استماع عبر الھاتف ویخبرك بالقرار خالل سیعقد مكتب جلسات االستماع و

  اإلنصاف.
 

سیتم عقد  إذا لم یقم طبیبك بإرسال إخطار مكتوب ولم یشھد في جلسة اإلنصاف، فلن یتم اإلسراع في قرار جلسة اإلنصاف.
  المعتاد التخاذ قرار بشأن جلسة إنصاف. جلسة استماع أخرى وسیتم تحدید جلسة اإلنصاف وفق اإلطار الزمني

 
 

 7200-991-888-1على الرقم  AmeriHealth Caritas Pennsylvaniaیمكنك االتصال بالھاتف المجاني لـ 
إذا احتجت إلى مساعدة أو لدیك أسئلة حول جلسات اإلنصاف، یمكنك االتصال  )5704-987-888-1(الھاتف النصي 

 أو االتصال بمشروع القانون الصحي في بنسلفانیا على الرقم  7572-322-800-1لى الرقم بمكتب المساعدة القانونیة ع
1-800-274-3258 . 
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