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 Family Care أسئلة رئيسية: أهم المعلومات عن المشاركة في التكلفة للتسجيل في برامج 
)رعاية األسرة( أو )Include, Respect, I-Self Direct( IRIS )الشمول واالحترام والتوجيه الذاتي(

ما هي المشاركة في التكلفة؟
قد يكون على البعض ممن يسجلون في برامج Medicaid مثل Family Care و IRIS دفع جزء من تكلفة الخدمات. ويعرف ذلك بالمشاركة في التكلفة. 

متى يتم دفع مبالغ المشاركة في التكلفة؟  
.IRIS أو Family Care إن كان عليك المشاركة في التكلفة، ستدفع المبلغ الشهري للمشاركة في التكلفة بالكامل بداية من الشهر الذي تسجل فيه في برنامج 

كيف يتم حساب مبلغ المشاركة في التكلفة؟
يعتمد حساب مبلغك للمشاركة في التكلفة على عدة عوامل منها إجمالي الدخل والحالة االجتماعية والترتيبة المعيشية والتعويضات األخرى 

 Aging and مبلغ المشاركة في التكلفة المترتب عليك. سيعطيك )Income Maintenance( يحدد مكتب صيانة الدخل .Medicaid المسموح بها من برامج
Disability Resource Center )مركز موارد الشيخوخة واإلعاقة( قيمة تقديرية لمبلغ مشاركتك في التكلفة قبل تسجيلك.

هل يؤثر مكان سكني على كيفية حساب المبلغ؟
 )Adult Family Home( أو دور السكن المشترك للبالغين )Community Based Residential Facility( نعم. يمكن لمن يسكنون في منشآت السكن المجتمعية
أو مجمعات الشقق السكنية للرعاية )Residential Care Apartment Complex( استخدام بعض نفقات/مصاريف سكنهم لتخفيض المبلغ المترتب عليهم 

للمشاركة في التكلفة.

قد يملك من يعيشون في منازلهم الخاصة، سواء أكانوا مستأجرين أو مالكين لها، مصاريف معيشة تدخل ضمن حسابات مبلغ المشاركة في 
التكلفة. وتشمل هذه المصاريف اإليجار أو الرهان العقاري وتأمين المستأجر أو المالك والضرائب العقارية ونفقات التدفئة والماء والصرف 

الصحي والكهرباء. 

قد يتلقى األفراد الذين يملكون منزاًل أو شقة، أو يسكنون في منشأة طبية، تعويًضا عن نفقات صيانة السكن إذا صرح طبيبهم بأنهم على األرجح 
سيعودون إلى سكنهم خالل ستة أشهر وكان الزوج/الزوجة ال يسكنون فيه.

ما هو مصروف االحتياجات الشخصية؟
 Aging and Disability يسمح لكل شخص االحتفاظ ببعض الدخل لالستخدام الخاص، ويعرف ذلك بمصروف االحتياجات الشخصية. يمكن لـ

Resource Center أن يساعدك لمعرفة مقدار مصروفك لالحتياجات الشخصية. 

من يستلم دفعة المشاركة في التكلفة؟
يرسل المسجلون في برنامج Family Care دفعات المشاركة في التكلفة مباشرة إلى مؤسسة الرعاية الُمدارة )MCO, managed care organization( التي 

.IRIS )FEA, fiscal employer agent( دفعة المشاركة في التكاليف للوكيل المالي لرب العمل التابع لبرنامج IRIS سجلوا فيها، ويرسل المسجلون في برنامج
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ماذا يحدث لمبلغ المشاركة في التكلفة عندما يغير الشخص البرنامج أو الـ MCO أو الوكالة االستشارية 
لبرنامج IRIS خالل الشهر نفسه؟

يمكن لألشخاص أن يختاروا تغيير برامجهم أو إلغاء تسجيلهم في الرعاية الُمدارة أو في برنامج IRIS في أي وقت. إذا دفع شخص مبلغ المشاركة 
في التكلفة لبرنامجه الحالي ثم قرر أن ينتقل إلى برنامج آخر أو إلى MCO أخرى أو وكالة استشارية أخرى لـ IRIS خالل ذاك الشهر، فليس عليه 

دفع أي مبالغ إضافية، حيث ال يتم تحصيل مبلغ المشاركة في التكلفة إال مرة واحدة في الشهر.


