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الخطوات التالية

 لقد عبرت عن رغبتك بمعرفة المزيد عن 
.IRIS برنامج

  IRIS ستكون خطوتك التالية هي االلتقاء بممثل من وكالة استشاريي
 Aging & Disability Resource سُيطلع موظفو .IRIS لمعرفة المزيد عن
Center (ADRC) )مركز موارد الشيخوخة واإلعاقة( وكالة استشاريي 

 .IRIS على رغبتك بمعرفة المزيد عن IRIS

وخالل ثالثة أيام من هذه اإلحالة، سيتصل بك ممثل منوكالة 
استشاريي IRIS لتحديد موعد لزيارتك في منزلك.

تذكرات/معلومات إضافية:
 1.  سيتم سؤالك عن أية عقاقير غير موصوفة أو مستلزمات تشتريها بشكل روتيني. وقد يتم دفع تكاليفها كجزء من خدماتك وخطة الدعم 

التي سيضعها فريقك.

2.  إن لم تكن راضًيا عن الخدمات التي تتلقاها أو عن أي جزء من الرعاية، يرجى التعبير عن ذلك الستشاريك الخاص لـ IRIS أو لوكالة استشاريي 
IRIS. الرقم المجاني لوكالة استشاريي IRIS هو 1-844-864-8987.

3.  بإمكانك أيًضا الحصول على المساعدة من أمين مظالم الذي سيساعدك على حل أي مشاكل تواجهك متعلقة بـ IRIS. بإمكانك التواصل مع برنامج 
أمين مظالم المسنين أو ذوي اإلعاقة في المنطقة باالتصال بـ  ___________________________. 

IRIS  .4 برنامج طوعي. بإمكانك إعادة النظر في خيارك بالتسجيل فيه في أي وقت. إذا قررت الحًقا بأنك ترغب باالطالع على الخيارات األخرى، 
يرجى التواصل مع ADRC في _______________________________.

 إن كان لديك أي أسئلة عن الخطوات التالية أو واجهتك مشاكل خالل العملية، بإمكاننا المساعدة. 
يرجى االتصال بـ ADRC التابع لـ ________________________________ على الرقم ______________________________.

ماذا يمكنك أن تتوقع خالل الزيارة المنزلية

ستكون لديك الفرصة في هذه الزيارة لطرح األسئلة 
ومعرفة المزيد عن البرنامج. ونرحب بمشاركة أفراد 

أسرتك أو أصدقائك في هذا الحوار والحوارات التي تليه. 

إذا اخترت التسجيل في برنامج IRIS، ستساعدك وكالة 
استشاريي IRIS في وضع خطتك للخدمات والدعم. 
وستعرفك وكالة استشارييي IRIS على ممثلين من 
 وكالئها الماليين لرب العمل وتشرح لك دورهم. 
 إذا قررت عدم التسجيل في برنامج IRIS، فستقوم 
 وكالة استشاريي IRIS بإخطار ADRC التي ستقوم 

بدروها بالتواصل معك لمناقشة الخيارات األخرى.

 IRIS الشمول واالحترام والتوجيه الذاتي(برنامج (


	Text Field 5: 
	Text Field 9: 
	Text Field 15: 
	Text Field 18: 


