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IRIS
أخربين باملزيد عن... 

ماذا يعني IRIS؟
ميثل IRIS — وتأيت هذه األحرف اختصاًرا لكل من Include, Respect, I Self-Direct — برنامًجا يسمح للملتحقني به بتوجيه 

خدماتهم التي يرغبون يف تحصيلها  والدعم الذي يتلقونه. يعرتف برنامج IRIS بأنك الشخص املنوط به اتخاذ القرارات يف حياتك، ومن 
ضمنها تحديد األنشطة اليومية وأنواع الدعم أو املساعدة التي تحتاج إليها مبا يلبي احتياجات الرعاية الصحية طويلة األجل لديك. 

يستند برنامج IRIS إىل القيم األساسية التي يرتكز عليها مبدأ التحديد الذايت، وتتضمن هذه القيم ما ييل:

�    لك مطلق الحرية يف تحديد الكيفية التي ترغب أن تعيش حياتك بها.
�  بيديك سلطة التحكم يف امليزانية املخصصة لك.

�  لك الحق يف تلقي الدعم بهدف تنظيم املوارد بالشكل الذي يعزز طريقة حياتك وتصبح معه ذات معنى بالنسبة لك.
�  تتحمل مسؤولية استخدام األموال العامة كام هو مخطط له.

�  االعرتاف بإسهاماتك يف املجتمع.
�  التأكيد عىل أهمية الدور الذي يلعبه الدفاع الذايت.

كيف يؤدي برنامج IRIS دوره؟
نظرة عامة

يتيح مبدأ التوجيه الذايت لخدمات الرعاية طويلة األجل طريقة الختيار خدمات الرعاية وإدارتها مع توفري الدعم الالزم مبا يضمن 
أفضل تلبية الحتياجاتك الشخصية وأهدافك طويلة األجل. ففي برنامج IRIS يقع عىل عاتقك إدارة امليزانية املخصصة لك وهي امليزانية 

املستندة إىل احتياجاتك الفريدة. وألنك مشرتك يف برنامج IRIS فستختار بنفسك مقدمي الخدمات وأنواع الدعم واملستلزمات؛ ما 
من شأنه أن يلبي أهداف الرعاية طويلة األجل ويحقق النتائج املنتظرة منها. يقع عىل عاتق املشرتكني يف برنامج IRIS مسؤولية إدارة 

ميزانيتهم املخصصة وااللتزام بها ضمن حدود املوافقة املمنوحة للخدمات املعتمدة.

يقع عىل عاتقك وحدك مسؤولية رشاء الخدمات مبا ال يتجاوز حدود امليزانية املخصصة لك.
 Long-Term Care Functional Screen سيتم تحديد مبلغ التمويل املخصص لخطتك بناًء عىل النتائج املنبثقة من أداة يطلق عليها

 S (LTCFS). سيطرح عليك املوظف املسؤول يف مركزaging and disability resource center (ADRC) C أو املسؤول يف 

 األشخاص املقيمون يف community-based residential facility (CBRF) أو يف دور الرعاية غري 
مؤهلني لالنضامم يف برنامج IRIS حال استمرت إقامتهم يف تلك املنشآت.

(Tell Me More About...IRIS)
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aging and disability resource specialist (ADRS)S يف القبيلة بعض األسئلة بخصوص قدراتك 

وجوانب القوة لديك واحتياجاتك. وسيدرج املوظف املسؤول هذا بياناتك عىل أداة LTCFS بغرض 
تحديد مدى استحقاقك من الناحية الوظيفية.

عة يف أداة LTCFS تقديرًا متوقًعا مليزانيتك. متثل التقديرات املتوقعة للميزانية  ستحدد البيانات املجمَّ
األموال املتاحة لوضع خطتك الفردية املخصصة ضمن برنامج IRIS بغرض الوفاء باحتياجاتك الصحية 

طويلة األجل. ستتيح لك IRIS consultant agency (ICA)A التقديرات املتوقعة بشأن ميزانيتك 
وستناقشها معك كام ستقدم لك املساعدة الالزمة لوضع خطتك ضمن برنامج IRIS مع توفريها 

األشخاص من ذوي الكفاءات والخربات باإلضافة إىل الدعم الالزم مبا يضمن الوفاء باحتياجاتك طويلة 
األجل. إذا مل تكن جميع احتياجاتك من الرعاية طويلة األجل مشمولة ضمن املبلغ التقديري املتوقع 

مليزانيتك، فستساعدك ICA املسؤولة عنك يف تحديد سبل إضافية للوفاء باحتياجاتك.  قد يتضمن هذا 
اإلجراء التقدم بطلب للحصول عىل أموال إضافية.

ميكنك تلقي خدمات منزلية ومجتمعية عىل حد سواء
 يتلقى املسؤولون عن تقديم الدعم والخدمات ملشرتيك برنامج IRIS املدفوعات من خالل 

fiscal employer agent (FEA)A. يتضمن برنامج IRIS مجموعة كبرية من خدمات الرعاية املنزلية 

واملجتمعية طويلة األجل. يف حالة كانت الخدمات غري مشمولة ضمن برنامج IRIS فقد يتم سداد 
تكلفتها من خالل بطاقة برنامج Medicaid لديك، يف حالة تأهلك لذلك.

ميكنك وضع خطة بشأن رعايتك.
يحق لكل شخص اختار االنضامم إىل برنامج IRIS أن يختار ICA. ترشف هذه الوكالة عىل شبكة من 

مستشاري برنامج IRIS وتوفر لهم الدعم الالزم. سيعمل مستشار برنامج IRIS عىل تعريفك بالربنامج 
ومببدأ التوجيه الذايت كام سيعمل عىل إرشادك خالل وضع خطة الرعاية ويف املراحل النهائية من عملية 

االنضامم يف برنامج IRIS. سيعمل مستشار الربنامج معك ومع أي أشخاص آخرين قد تختارهم لتقديم 
املساعدة لك يف وضع الخطة املبدئية ضمن برنامج IRIS واملوافقة عليها. يتم وضع هذه الخطة من 

خالل ترتيب أهداف الرعاية طويلة األجل من حيث األهم فاملهم ومبا يتناسب مع صحتك وسالمتك، 
وتحديد أنواع الدعم، سواء ذلك الدعم الذي يوفره املحيطون بك أو ذلك الدعم الذي يُدفع مقابل 

نظري الحصول عليه. سيتأكد ذلك املستشار من اكتامل جميع املستندات الورقية الرضورية وسيوفر لك 
 IRIS مع برنامج Wisconsin املساعدة املستمرة وسيدعمك بعد انضاممك إىل الربنامج. وتتعاقد والية

عىل هذه الخدمات دون أن يتكبد املشرتك يف الربنامج أي تكلفة.

ميكنك تعيني القامئني عىل رعايتك.
تتوافر العديد من الطرق للحصول عىل العاملني عىل تقديم الخدمات مثل مسؤول تقديم الرعاية 

الداعمة املنزلية أو الرعاية املؤقتة أو التوجيه الوظيفي أو مسؤول الرعاية الشخصية. يتمتع األشخاص 
الذين اختاروا برنامج IRIS بالعديد من الحقوق املختلفة كام يقع عىل عاتقهم بعض املسؤوليات جراء 

اختياراتهم يف هذا الصدد. 

ستوضع خطة 
الخدمات  تقديم 

استناًدا إىل 
ترتكز  عملية 
عىل األفراد 
من حيث 
تفضيالتهم 
واختياراتهم 

وقدراتهم.
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يتمتع املشرتكون يف برنامج IRIS بحقهم يف مامرسة سلطة صاحب العمل حسب اختيارهم لذلك. متنح 
ل مبا يف ذلك  سلطة صاحب العمل املشرتكني يف الربنامج إمكانية أن يكونوا مبثابة صاحب العمل املسجَّ

حصولهم عىل رقم تعريف صاحب العمل الفدرايل الخاص بهم. يكون املشرتكون يف الربنامج ممكن 
اختاروا مامرسة الحقوق املمنوحة لصاحب العمل مسؤولني عن استقطاب أولئك القامئني عىل رعايتهم 

وتوظيفهم وتدريبهم واإلرشاف عليهم وإدارتهم. 

أما املشرتكون يف الربنامج ممن ال يرغبون يف مامرسة الحقوق املمنوحة لصاحب العمل فسيعملون مع 
ICA بهدف تحديد الوكاالت التي ستقدم لهم الدعم لتحقيق النتائج واألهداف طويلة األجل املرجوة. 

ويف كلتا الحالتني، تكون FEA مسؤولة عن الرتتيبات املتعلقة مبقدمي الخدمات وبإصدارات الدفع 
مقابل الخدمات املقدمة. 

أنت مسؤول عن الرعاية الشخصية املوجّهة ذاتًيا.
يطلق عىل خدمات الرعاية املقدمة من القامئني عىل تقديم الرعاية الذين يعمل عىل توظيفهم املشرتك 

يف برنامج IRIS اسم S(SDPC) self-directed personal care . تشري هذه الرعاية تحديًدا إىل املساعدة 
املقدمة يف بعض مناحي الحياة منها االستحامم، واستخدام املرحاض، وارتداء املالبس وخلعها، والتنقالت، 

وتناول الطعام والرشاب، وغريها من املهام ذات الصلة.  توفر SDPC املرونة يف أماكن تقديم الخدمات 
كام تسمح للمشرتكني بتخصيص الزوجة أو الزوج ضمن القامئني عىل تقديم الرعاية.

يستحق املشرتكون ضمن برنامج IRIS الرعاية الشخصية كام يسمح لهم باختيار الرعاية الشخصية التي 
تقدمها الوكاالت املعنية بهذا الشأن أو االعتامد عىل أنفسهم يف تقديم الرعاية الشخصية، وهو ما يطلق 
عليه التوجيه الذايتّ. إذا وقع اختيارك عىل SDPC، فستكون إدارة ساعات الرعاية الشخصية مسؤوليتك 

وهو يشء إضايف عىل ميزانية IRIS. تحدد قيمة ساعة الرعاية الشخصية باستخدام أداة الفحص نفسها 
املستخدمة يف تحديد الرعاية الشخصية التي تقدمها الوكاالت. 

بعض النقاط األساسية اإلضافية:

�  تتمتع بنفس الحقوق املمنوحة لصاحب العمل عند تلقي خدمات SDPC مثلام تفعل عند تلقي 
 .IRIS خدمات برنامج

�  سوف تتمتع باملرونة يف التنسيق بني الرعاية الشخصية وبني الرعاية املنزلية الداعمة واالنتقاالت 
وغريها من الخدمات، كام ميكنك استخدام ساعات SDPC املخصصة للرعاية الشخصية يف 

االندماج مع املجتمع.
ميكنك اختيار ممثل ملساعدتك يف توجيه خدمات SDPC املخصصة لك.   �

يرجى مالحظة أن خدمات SDPC غري متاحة يف حالة كنت تعيش ضمن مجموعة من السكان، كأن 
كنت تعيش وسط عائلة من البالغني. باإلضافة إىل أنه ال ميكنك االشرتاك يف خدمة تلقي الرعاية 

الشخصية التي تقدمها وكالت الرعاية من خالل بطاقة Medicaid ForwardHealth وSDPC يف 
الوقت نفسه.
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مالحظايت وأسئلتي


