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يمكن لألفراد الذين يختارون Family Care )رعاية األسرة( أو 
Partnership )الشراكة في رعاية األسرة( أو PACE أن يختاروا أيًضا 

توجيه العديد من خدماتهم وسبل دعمهم ذاتًيا، أو يمكنهم أن يختاروا 
توجيه الخدمات وسبل الدعم فقط التي اختاروها. 

 )managed care organization, MCO( ستستمر منظمة الرعاية المدارة
بإدارة أي خدمات ال يختار الفرد توجيهها ذاتًيا. يرجى المالحظة أنه 

يجوز ألفراد العائلة واألصدقاء وغيرهم تقديم المساعدة.

PACE و Partnership و Family Care
)رعاية مدارة طويلة األجل(

PACE و Partnership و Family Care
)رعاية مدارة طويلة األجل(

IRIS برنامج
)الشمول واالحترام والتوجيه الذاتي(

تجيب هذه الوثيقة عن أسئلة تبرز االختالفات في التوجيه الذاتي للخدمات وسبل الدعم بين برامج Family Care )رعاية األسرة( و Partnership )الشراكة في 
رعاية األسرة( و )PACE( Program for All-Inclusive Care for the Elderly )برنامج الرعاية الشاملة للمسنين( و IRIS )الشمول واالحترام والتوجيه الذاتي(.

أسئلة رئيسية:
 Family Care إبراز االختالفات بين خيارات التوجيه الذاتي في كل من 

 IRIS و PACE ،)الشراكة في رعاية األسرة( Partnership ،)رعاية األسرة(

يستخدم وسيط مالي األموال التي خصصتها منظمة الرعاية المدارة 
لسداد كل المطالبات المالية المدرجة ضمن خطة الفرد لسبل الدعم 

ذاتية التوجيه )SDS( بعد أن يسمح الفرد بالدفع.

يدفع الوكيل المالي لرب العمل التابع لبرنامج IRIS كل المطالبات 
المالية المدرجة ضمن خطة الخدمات وسبل الدعم بعد أن يسمح 

الفرد بالدفع. 

سؤال رئيسي: كيف يتم الدفع مقابل الخدمات؟ 

سؤال رئيسي: ما مقدار خدماتي التي يمكنني توجيهها ذاتًيا؟
IRIS برنامج

)الشمول واالحترام والتوجيه الذاتي(

يقوم األفراد الذين يختارون IRIS بتوجيه كل سبل الدعم وخدمات 
الرعاية طويلة األجل ذاتًيا. ويجوز ألفراد عائالتهم وأصدقائهم 

ومستشاريهم التابعين لبرنامج IRIS تقديم المساعدة.

سيتمكن الفرد من الوصول للخدمات وسبل الدعم المتوفرة من خالل 
بطاقة Medicaid كما يمكنه إدراج تلك الخدمات ضمن خطته لسبل 

الدعم والخدمات.

بإمكان األفراد المؤهلين للحصول على خدمات الرعاية الشخصية 
أن يختاروا إما الرعاية الشخصية ضمن التوجيه الذاتي أو استخدام 

بطاقتهم Medicaid للوصول للرعاية الشخصية من خالل وكالة.
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المعلومات المجموعة لـLong Term Care Functional Screen )الفحص 

الوظيفي للرعاية طويلة األجل( )LTCFS( تحدد تقدير ميزانية الفرد. تمثل التقديرات 

المتوقعة للميزانية األموال المتاحة لوضع خطة ضمن برنامج IRIS بغرض الوفاء 

باحتياجات الرعاية طويلة األجل للفرد. ستتيح IRIS consultant agency )الوكالة 

االستشارية لـIRIS( )ICA( التقديرات المتوقعة بشأن ميزانية األفراد وستناقشها 

معهم كما ستقدم لهم المساعدة الالزمة لوضع خطتك ضمن برنامج IRIS مع توفيرها 

األشخاص من ذوي الكفاءات والخبرات باإلضافة إلى الدعم الالزم بما يضمن الوفاء 

باحتياجاتهم طويلة األجل. يمكن لألفراد الوصول إلى مجموعة كبيرة من الخدمات 

منها خيار خدمة ُيسمى »السلع والخدمات المخصصة«. ويمكن لألفراد التقدم بطلب لـ

Department of Health Services )إدارة الخدمات الصحية( لتعديل مبلغ 

ميزانيتهم إذا لم يتمكنوا من تقديم خطة الدعم والخدمة الفعالة من حيث التكلفة في حدود 

التقدير األولي للميزانية الشهرية.

إذا اخترت توجيه الرعاية الشخصية ذاتًيا أيًضا، فسوف يتم وضع ميزانية منفصلة 

باستخدام أداة تقييم الحاجة للرعاية الشخصية. ميزانية الرعاية الشخصية هي ميزانية 

إضافية على ميزانية IRIS المخصصة لك.

أثناء عملية التقييم، يحدد األفراد الخدمات وسبل الدعم التي يودون 
توجيهها ذاتًيا. وبناًء على ما كان سيتم دفعه مقابل مجموعة الخدمات 

 MCO تلك، يخصص فريق إدارة الرعاية متعدد التخصصات التابع لـ
مبلًغا من المال يمكن للفرد استخدامه للدفع مقابل الخدمات وسبل 

الدعم. يضع األفراد خطة لسبل الدعم ذاتية التوجيه )SDS( تحدد كيف 
سيوجهون تلك الخدمات وسبل الدعم. 

.”SDS يعتمد فريق إدارة الرعاية للفرد “خطة

ويستمر فريق إدارة الرعاية متعدد التخصصات بإدارة أي خدمات ال 
يختار الفرد توجيهها ذاتًيا.

سؤال رئيسي: هل يمكن الدفع ألفراد عائلتي وأصدقائي مقابل رعايتهم لي؟

سؤال رئيسي: هل يجب علي استئجار العاملين لدي بنفسي؟

سؤال رئيسي: كيف يتم وضع خطة الخدمات وسبل الدعم؟
PACE و Partnership و Family Care

)رعاية مدارة طويلة األجل(
IRIS برنامج

)الشمول واالحترام والتوجيه الذاتي(

PACE و Partnership و Family Care
)رعاية مدارة طويلة األجل(

PACE و Partnership و Family Care
)رعاية مدارة طويلة األجل(

IRIS برنامج
)الشمول واالحترام والتوجيه الذاتي(

IRIS برنامج
)الشمول واالحترام والتوجيه الذاتي(

يجوز للفرد اختيار عامليه بمن فيهم أفراد العائلة واألصدقاء 
والجيران. يجب أن يفي هؤالء األفراد بمتطلبات األهلية بما في ذلك 

فحص السجل الجنائي وحضور أي تدريب مطلوب.

 يمكن للفرد توظيف عاملين بنفسه أو يمكنه استخدام 
وكالة تشارك في التوظيف لتساعد في جمع العاملين وتقييمهم 

واستئجارهم وتدريبهم واالستغناء عنهم. يجوز لألفراد كذلك شراء 
خدمات وسبل للدعم من خالل وكالة.

يجوز للفرد اختيار عامليه بمن فيهم أفراد العائلة واألصدقاء 
والجيران. يجب أن يفي هؤالء األفراد بمتطلبات األهلية بما في ذلك 

فحص السجل الجنائي وحضور أي تدريب مطلوب.

 يمكن للفرد توظيف عاملين بنفسه أو يمكنه استخدام 
وكالة تشارك في التوظيف لتساعد في جمع العاملين وتقييمهم 

واستئجارهم وتدريبهم واالستغناء عنهم. يجوز لألفراد كذلك شراء 
خدمات وسبل للدعم من خالل وكالة.


