
Wisconsin Department of Health Services

DHS/P-00088oAAR  (11/2020)

1

 تنسيق الخدمات/ 
إدارة الرعاية

الرعاية المنزلية أو 
الشخصية

دار التمريض

“الرعاية المنزلية الداعمة”

مشمول: ستعمل معك 
ممرضة ومدير رعاية

مشمول  

مشمول  

مشمول  

مشمول: سيعمل معك استشاري 
برنامج IRIS ووكيل مالي لرب 
 )Fiscal Employer Agent( العمل

لمساعدتك في إدارة خدماتك

بإمكانك استخدم استخدم بطاقتك 
 Medicaid “ForwardHealth” من
لشراء هذه الخدمة أو إدارتها 

بنفسك 

استخدم استخدم بطاقتك من 
Medicaid “ForwardHealth”***

مشمول 

مشمول 

مشمول 

يغطي الجدول التالي جزًءا من الخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية والرعاية طويلة األجل، ويبين ما إذا كانت الخدمة مشمول ضمن حزمة 
مخصصات البرنامج المعين. الخدمات التي يتلقاها الشخص بالفعل مبنية على ما تم تقييمه من احتياجات ومتطلبات كل برنامج على حدة. 

قد تحتاج بعض الخدمات إلى موافقة مسبقة.

الخدمات المشمولة بالتغطية
...في برامج ويسكونسن للرعاية طويلة األجل

خدمات الرعاية طويلة 
األجل

 Family Care 
**IRIS)رعاية األسرة(*

 Medicaid بطاقة 
“ForwardHealth”

تشمل المساعدة في األنشطة 
والمهام اليومية كتناول الطعام 

والنظافة الشخصية؛ والمساعدة 
في األعمال المنزلية، مثل 

تحضير األطعمة وغسل المالبس 
وتنظيف المنزل.

خدمات المعيشة/ 
الرعاية المنزلية

مشمول جزئيًا***مشمول ولكن محدود

خدمات رعاية البالغين أو 
تقديم الراحة

مشمول مشمول  
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خدمات الرعاية طويلة 
 بطاقة Family CareIRIS** Medicaid*األجل

“ForwardHealth”

يتم تنسيقها من قبل MCO و/أو الرعاية في آخر الحياة
دفع تكاليفها باستخدام بطاقتك لـ 

Medicare أو “ForwardHealth”

 Medicare استخدم بطاقتك الخاصة من
 Medicaid “ForwardHealth” و/أو من

لشراء هذه الخدمة

مشمول  

توصيل الوجبات إلى المنزل

تعديالت على المنزل

الكرسي المتحرك والمعدات 
األخرى

 التدريب على مهارات العيش
 اليومية

المساعدة في التواصل/ 
مترجم فوري فوري 

خدمات التوظيف 

الخدمات والسلع المعدلة 
حسب الطلب

حفاضات البالغين والقفازات 
وغيرها من المستلزمات الطبية

عالج اإلدمان على الكحول 
والمخدرات

مشمول   

مشمول    

مشمول  

مشمول  

مشمول   

مشمول  

 

مشمول  

مشمول   

مشمول  

مشمول   

استخدم استخدم بطاقتك من 
Medicaid “ForwardHealth”

مشمول  

مشمول  

مشمول  

مشمول  

استخدم استخدم بطاقتك من 
Medicaid “ForwardHealth”

استخدم استخدم بطاقتك من 
Medicaid “ForwardHealth”

مشمول  

مشمول  

مشمول  

مشمول   مشمول  وسائل نقل غير طبية

استخدم استخدم بطاقتك من مشمول  وسائل نقل طبية
Medicaid “ForwardHealth”

مشمول  

الصحة النفسية والعالج 
النفسي الخارجي وبرامج 

 (Community الدعم المجتمعي
Support Programs, CSP)

استخدم استخدم بطاقتك من مشمول  
Medicaid “ForwardHealth”

مشمول  

مشمول  مشمول  مشمول   اإلرشاد والخدمات العالجية
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بطاقة Family Care*IRIS** Medicaidخدمات الرعاية الصحية
"ForwardHealth”

خدمات األطباء

دخول المستشفى

العقاقير الموصوفة طبيًا

رعاية األسنان

رعاية القدم: طب األقدام

البصر )يشمل النظارات الطبية(

يتم تنسيقها من قبل MCO و/أو 
دفع تكاليفها باستخدام بطاقتك لـ 

Medicare أو “ForwardHealth”

استخدم بطاقتك الخاصة من 
 Medicaid و/أو من Medicare

”ForwardHealth“ لشراء هذه الخدمة

استخدم بطاقتك الخاصة من 
 Medicaid و/أو من Medicare

”ForwardHealth“ لشراء هذه الخدمة

يتم تنسيقها من قبل MCO و/أو 
دفع تكاليفها باستخدام بطاقتك لـ 

Medicare أو “ForwardHealth”

يتم تنسيقها من قبل MCO و/أو 
دفع تكاليفها باستخدام بطاقتك لـ 

Medicare أو “ForwardHealth”

يتم تنسيقها من قبل MCO و/أو 
دفع تكاليفها باستخدام بطاقتك لـ 

Medicare أو “ForwardHealth”

استخدم بطاقتك الخاصة من 
 Medicaid و/أو من Medicare

”ForwardHealth“ لشراء هذه الخدمة

استخدم بطاقتك الخاصة من 
 Medicaid و/أو من Medicare

”ForwardHealth“ لشراء هذه الخدمة

استخدم بطاقتك الخاصة من 
 Medicaid و/أو من Medicare

”ForwardHealth“ لشراء هذه الخدمة

استخدم بطاقتك الخاصة من 
 Medicaid و/أو من Medicare

”ForwardHealth“ لشراء هذه الخدمة

استخدم بطاقتك الخاصة من 
 Medicaid" و/أو من Medicare

ForwardHealth" لشراء هذه الخدمة

استخدم بطاقتك الخاصة من 
 Medicaid و/أو من Medicare

”ForwardHealth“ لشراء هذه الخدمة

مشمول
ولكن استخدم Medicare أوًل

مشمول
ولكن استخدم Medicare أوًل

مشمول
ولكن استخدم Medicare أوًل

مشمول
ولكن استخدم Medicare أوًل

مشمول
ولكن استخدم Medicare أوًل

مشمول
ولكن استخدم Medicare أوًل

*  من خالل مساعدة فريق رعاية متعدد التخصصات، يختار المشاركون في برامج Family Care  مقدمي خدماتهم للرعاية الصحية طويلة األجل من الشبكة 
 .)MCO( المقدمة من قبل منظمة الرعاية الُمدارة

** يشتري المشاركون في IRIS الخدمات وسبل الدعم والسلع ضمن حدود ميزانية فردية مبنية على خطة الرعاية التي تمت الموافقة عليها. يشتري 
المشاركون المواد ويوظفون مقدمي الخدمات بأنفسهم مباشرة، بمساعدة وكالة توظيف أو من دونها. 

 .IRIS التسجيل في برنامج )Community Based Residential Facility, CBRF( مالحظة: ل يمكن لألفراد الذي يقيمون في دار تمريض أو منشأة سكنية جماعية***

مالحظة: تنطبق أحكام السترداد من الممتلكات على برامج Family Care و Partnership و IRIS، وستنطبق على PACE بدًءا من تاريخ 1 يوليو/تموز 2014. إضافة 
إلى ذلك، ل يدفع األفراد الذي اختاروا برنامج PACE دفعات الستقطاع أو المشاركة بالدفع على العقاقير الموصوفة طبيًا.

مالحظة: لتكون مؤهاًل لالشتراك ببرنامج Partnership، عليك أن تسجل في كل جزء من أجزاء Medicare أنت مؤهل له. 


