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حزمة مخصصات برنامج Family Care )رعاية األسرة(:
مستوى الرعاية الموازي لدور التمريض وغير الموازي لدور التمريض 

    مستوى الرعاية غير الموازي لدور التمريض    مستوى الرعاية الموازي لدور التمريض

   

   

• خدمات العالج النهاري لإلدمان على الكحول والعقاقير األخرى 

)Alcohol and Other Drug Abuse, AODA( )في جميع األماكن( 

أجهزة طبية متينة، عدا أجهزة السمع واألطراف الصناعية  •

الصحة المنزلية  •

المستلزمات الطبية  •

خدمات العالج النهاري للصحة النفسية )في جميع األماكن(  •

خدمات الصحة النفسية، عدا زيارة الطبيب أو المرضى الداخليين  •

التمريض )وتشمل رعاية وظائف التنفس، والرعاية على فترات متقطعة  •

والرعاية الخاصة(
العالج الوظيفي )عدا حاالت المرضى الداخليين(  •

الرعاية الشخصية  •

العالج الطبيعي )في جميع األماكن عدا المستشفى في حاالت المرضى  •

الداخليين(
المستلزمات الطبية المخصصة  •

خدمات عالج أمراض النطق واللغة )عدا حاالت المرضى الداخليين(  •

خدمات  Medicaid للتنقل عدا سيارات اإلسعاف ووسائل النقل العام •

•  منشآت التمريض بما فيها ICF-MR ودور التمريض IMD )بالنسبة للـ 

IMD، تشمل التغطية البالغين تحت سن الـ 21 أو في سن الـ 65 فما فوق(

 إدارة رعاية متعددة التخصصات
*)Medicaid خطة الوالية لـ( Medicaid State Plan خدمات

Medicaid State Plan* الخدمات المؤسساتية لـMedicaid State Plan الخدمات المؤسساتية لـ

 Medicaid Home and Community إدارة رعاية متعددة التخصصات
Based Services )خدمات Medicaid المنزلية والمجتمعية(*

ال ينطبق

•  خدمات العالج النهاري لإلدمان على الكحول والعقاقير األخرى 

)AODA( )في جميع األماكن(

أجهزة طبية متينة، عدا أجهزة السمع واألطراف الصناعية  • 
الصحة المنزلية  •

المستلزمات الطبية  •
خدمات العالج النهاري للصحة النفسية )في جميع األماكن(  •

•  خدمات الصحة النفسية، عدا زيارة الطبيب وحاالت المرضى 
الداخلييين

•  التمريض )وتشمل رعاية وظائف التنفس، والرعاية على فترات 
متقطعة والرعاية الخاصة(

العالج الوظيفي )عدا حاالت المرضى الداخليين(  •
الرعاية الشخصية  •

العالج الطبيعي )في جميع األماكن عدا المستشفى للمرضى  الداخليين(  • 
مستلزمات طبية مخصصة  • 

خدمات عالج أمراض النظق واللغة )عدا المرضى الداخليين( • 

خدمات Medicaid للتنقل عدا سيارات اإلسعاف وةسائل النقل العام •
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* يرجى المالحظة: تستطيع منظمات الرعاية الُمدارة لـ Family Care أن توفر بدائل اقتصادية لخدمات بطاقة Medicaid المذكورة.

   

أدوات المساعدة على التكيف •

الرعاية النهارية للبالغين  •
الرعاية المنزلية للبالغين: سكن جماعي للبالغين فيه سرير أو اثنين  •

الرعاية المنزلية للبالغين: سكن جماعي للبالغين فيه 3-4 أسّرة  •
 • الرعاية المنزلية للبالغين: منشأة سكنية مجتمعية 

)Community Based Residential Facility, CBRF(

•  الرعاية المنزلية للبالغين: مجمعات شقق للرعاية المنزلية 
)Residential Care Apartment Complexes, RCAC(

دور التبني المؤقت لألطفال/دور التبني المؤقت لعالج األطفال  •
مساعدات التواصل •

تعليم وتدريب المستهلك  •
وسيط دعم خدمات الدعم الموجهة من قبل المستهلك •

الموارد اإلرشادية والعالجية •

التأهيل النهاري •

الخدمات النهارية لألطفال •

التعليم •

تكييف البيئة المحيطة لتسهيل الوصول )تعديالت في المنزل( •

خدمات اإلدارة المالية •

توصيل الوجبات إلى المنزل •

اإلرشاد في السكن •

 • أنظمة االستجابة للطوارئ الشخصية 

)Personal Emergency Response Systems, PERS(

خدمات اإلعداد الوظيفي •

خدمات نقل السكن •

توفير الراحة •

أجهزة ومستلزمات طبية مخصصة •

التوظيف المدعوم •

الرعاية المنزلية الداعمة •

وسائل النقل )وسائل مخصصة( •

التخطيط للمستقبل الوظيفي •

يمكن استخدام سبل الدعم الموجهة ذاتيًا )SDS( لتوجيه أي خدمة.

 Medicaid Home and Community Based Waiver خدمات برنامج
)استثناء Medicaid للخدمات المنزلية والمجتمعية(

 Medicaid Home and Community Based Waiver خدمات برنامج
)استثناء Medicaid للخدمات المنزلية والمجتمعية(

ال ينطبق


