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  الشمول واالحترام والتوجیھ الذاتي - IRIS برنامج
(Include, Respect, I Self-Direct) 

ھو برنامج رعایة طویلة األجل ممول من  IRISالشمول واالحترام والتوجیھ الذاتي برنامج  - IRISأھًال بك في برنامج 
، ویتوفر في المقاطعات التي یعمل فیھا  Wisconsin Department of Health Servicesومقدم من Medicaidبرنامج 
، وھذا یعني أنھ بإمكانك اختیار IRISة). لدیك صالحیة التحكم بمیزانتیك في برنامج (الرعایة األسری Family Careبرنامج 

السلع والخدمات وسبل الدعم التي ستستعملھا لتحقیق أھداف رعایتك طویلة األجل، كما أنك تملك الصالحیة بالتوظیف، أي أنھ 
 IRISلة األجل، ویمكن أیًضا لمشاركي برنامج بإمكانك استئجار وإدارة عاملیك لمساعدتك على تحقیق أھداف رعایتك طوی

لشراء الخدمات التي ال یمكن لعائلتك  IRISأن یختاروا الحصول على العاملین من خالل وكالة. یمكن استخدام أموال برنامج 
وي وأصدقائك توفیرھا لك. وعندما تضیف على المساعدة التي تتلقاھا من اآلخرین عوًضا عن استبدالھا، فأنت بذلك تق

 لشراء المساعدة الالزمة. IRISعالقاتك معھم. وعند الحاجة، یمكن استخدام أموال برنامج 

 مبني على مبادئ تقریر الفرد لمصیره بنفسھ حیث: IRISبرنامج 

 تتمتع بالحریة في تحدید كیفیة عیش حیاتك •
 تتمتع بصالحیة التحكم بمیزانیة محددة •
 لك تحظى بالدعم لتنسق الموارد بالشكل األمثل •
 تتحمل مسؤولیة االستخدام العقالني لألموال العامة •
 یؤكد على أھمیة قیادتك كداعیة لمصالحك •

 الغرض من ھذا الدلیل
ودورك فیھ كمشارك. كذلك یوضح ھویة األشخاص المتوفرین لمساعدتك وتقدیم األفكار  IRISیصف ھذا الدلیل برنامج  

 رح مسؤولیاتك ضمن البرنامج.، ویشIRISوالنصح لبناء خطتك الخاصة في برنامج 

متوفر لمساعدتك  IRISأنت الخبیر بشؤون حیاتك، وتعلم ما یھمك وما الدعم الذي تحتاجھ أكثر من أي شخص آخر. برنامج 
 على تحقیق األھداف المتعلقة برعایتك طویلة األجل كي تعیش حیاتك كما تحب.

وحدك، بل سیكون ھناك أشخاص آخرون لیساعدوك. ویمكن ال تعني أن تقوم بكل شيء ل IRISإن المشاركة في برنامج 
 .IRISللناس الذین لدیھم أوصیاء أو ممثلین أن یختاروا االنضمام لبرنامج 
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 اإلدارة الذاتیة للحیاة

 

 لدیك العدید من الخیارات لكیفیة القیام باألشیاء، حیث تختار أنت:

 ما تحتاج من السلع والخدمات وسبل الدعم. •
 توفیر تلك السلع والخدمات وسبل الدعم الذي ترغب فیھ.وقت  •
 األشخاص الذین سیوفرون تلك السلع والخدمات وسبل الدعم. •
 مكان توفیر تلك السلع والخدمات وسبل الدعم الذي ترغب فیھ. •
 بحكمة وفعالیة. IRISكیفیة استخدام میزانیتك الشھریة من برنامج  •

 IRISالمساعدة متوفرة في برنامج 
 :IRISمركز اتصال برنامج 

بعد تسجیلك في البرنامج، سیكون بإمكانك الوصول إلى مركز االتصال التابع لـ 
Department of Health Services.ویمكن للمركز أن یجیب على أسئلتك ، 

  

 على الرقم المجاني IRISتواصل مع مركز اتصال برنامج 
 العنوان أو بإرسال رسالة إلكترونیة على -515-8881–4747

.IRIS@wpsic.com 

  

mailto:IRIS@wpsic.com.
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 IRIS وكاالت استشاریي برنامج
التي تشرف بدورھا على شبكة من  IRISمع وكاالت استشاریي برنامج  Department of Health Servicesیتعاقد 

في منطقتك. وتنسق ھذه الوكاالت التسجیل في البرنامج وتقدم الدورات التوجیھیة وتحفظ  IRISاالستشاریین لبرنامج 
أمور الجودة العامة للبرنامج  IRISالسجالت وتجري أعمال إلغاء التسجیل من البرنامج. كما تدیر وكاالت استشاریي برنامج 

الموافقة النھائیة بعد  IRISة استشاریي برنامج وتضمن نزاھتھ. وبعد وضع المشارك لخطة بمساعدة استشاریھ، تقدم وكال
 استیفاء جمیع المتطلبات. وال یتم اقتطاع ھذه التكالیف من میزانیة المشارك.

 IRISاستشاریي برنامج 
استشاري خاص بھ. یقّدر استشاریو البرنامج االستقاللیة وإتاحة الخیار والحریة والمسؤولیة  IRISلكل مشارك في برنامج 

. یملك االستشاریون معلومات وافیة عن الخدمات في منطقتك، ویعملون على مساعدتك في وضع IRISرھا برنامج التي یوف
 .IRISخطتك ضمن برنامج 

یجب على استشاریك االجتماع معك عدة مرات في السنة، ویمكنك أن تختار عقد اجتماعات أكثر إن كنت تحتاج لمساعدة 
 ومكان االجتماع.إضافیة، كما یمكنك اختیار توقیت 

 سیقوم استشاریك بالتالي:

 اإلصغاء إلیك بشأن ما ترید أن تكون حیاتك علیھ. •
 مساعدتك على تحدید سبل تحقیق أھدافك. •
 مساعدتك في تصمیم خطة تتناسب مع میزانتیك. •
 التأكد من استكمال جمیع األوراق المطلوبة. •
 مساعدتك في تحدیث خطتك. •
 لمواد ومزودي الخدمات.مساعدتك في إیجاد العاملین وا •
  مساعدتك في استكمال جمیع الوثائق الالزمة لرب عمل جدید ووثائق الموظفین الجدد •
 ).FEAوتقدیمھا إلى الوكیل المالي لرب العمل ( 
 مساعدتك في إیجاد أماكن شراء المعدات والمستلزمات األخرى. •
 مساعدتك في البحث عن فرص عمل. •
 یلة لضمان سالمتك.مساعدتك في وضع خطة احتیاط بد •
 قیاس مدى نجاح خطتك. •
 .Medicaidو  IRISمساعدتك على فھم مسؤولیاتك للمحافظة على أھلیتك لبرنامجي  •

 IRIS اختیار استشاریك لبرنامج
معلومات بشأن استشاریي البرنامج المتوفرین في منطقتك. بإمكانك التواصل مع  IRISسترسل لك وكالة استشاریي برنامج 

 االستشاریین قبل اتخاذ القرار باختیار أحدھم. قبل اتخاذك القرار، قد ترغب بسؤال االستشاري عما یلي:

 .IRISعدد األشخاص اآلخرین الذین یعمل االستشاري معھم في برنامج  •
 ة في مجتمعك المحلي.مدى معرفتھ بالخدمات المتاح •
 مدى خبرتھ في العمل مع شخص في مثل وضعك (إن كان مھًما بالنسبة لك أن یكون متفھًما لثقافتك أو إعاقتك إلخ). •
 األیام واألوقات التي یمكنھ لقاءك فیھا. •

سیتواصل معك االستشاري الذي تختاره لتحدید موعد اللقاء األول. إذا أردت أن تغیر االستشاري، تواصل مع وكالتك لبرنامج 
IRIS .للحصول على المساعدة 
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 اللقاء األول
 سیخصص االستشاري وقتًا خالل لقائك األول بھ للتعرف علیك وعلى األمور التي تھمك،

 ، مثل:IRISب أن تعرفھا عن برنامج وسیشرح لك بعض األمور التي یج

 تساعدك على تحقیق أھداف رعایتك طویلة األجل. IRISكیفیة وضع خطة ضمن برنامج  •
 .IRISكیفیة عمل میزانیتك وكیفیة اختیار الوكیل المالي لرب العمل ضمن برنامج  •
 .IRISمسؤولیاتك والفرص المتاحة لك ضمن برنامج  •
 .IRISووكالتك لبرنامج  IRISامج كیفیة التواصل مع مركز اتصال برن •
 كیفیة التقدم بشكوى إذا لم تكن راضیًا عن أمر ما. •

 IRIS الوكالء المالیون لرب العمل ضمن برنامج
، یعملون على IRISمع وكالء مالیین لرب العمل ضمن برنامج  Wisconsin Department of Health Servicesیتعاقد 

ضمان سالمة إدارة حسابات الضرائب والموظفین ورب العمل لكل مقدمي الرعایة الذین تستأجرھم وتدیرھم. كما یعملون 
على إدارة أعمال أخرى في المحاسبة ویجمعون ویرصدون أي مبالغ مشاركة في الدفع قد تترتب علیك. ال یتم اقتطاع تكالیف 

 .IRISامج ھذه األعمال من میزانیتك لبرن

على خطتك المستكملة للبرنامج، تقوم الوكالة بتقدیم نسخة منھا إلى وكیلك المالي  IRISفور موافقة وكالة استشاریي برنامج 
لرب العمل الذي اخترتھ. تقدم خطتك المعلومات الالزمة عن الخدمات التي اخترتھا والفواتیر التي یجب أن تدفعھا ومن 

 الدفعات. سیقوم وكیلك المالي لرب العمل بالتالي: سیتلقى الدفعات وقیمة تلك

استكمال جمیع إجراءات البدء بأعمال الموظفین ورب العمل، بما في ذلك فحوصات السجل الجنائي وسجل مقدم الرعایة  •
 للعاملین الذین تستأجرھم.

إرسال تقریر شھري لك فیھ إن كان یترتب علیك و Medicaidتحصیل ورصد المبلغ الشھري للمشاركة في الدفع لبرنامج  •
 قائمة بالدفعات التي قدمتھا.

 المساعدة في التحقق من مؤھالت مزودي الخدمات ومعاونتك في صیاغة اتفاقیات خطیة الستئجار المزودین. •
إرسال الدفعات التي تصرح بھا إلى الشركات أو الوكاالت المدرجة في خطتك والتي توفر لك السلع أو الخدمات وسبل  •

تقضي قوانین البرنامج بدفع الشیكات للوكالة أو الشركة التي  توفر لك الخدمة مباشرة لتفادي الحاجة إلى تعویضك  الدعم.
 عن التكلفة.

العمل كوكیلك لرب العمل وإنھاء المعامالت الورقیة وجداول مواعید العمل عندما توظف أنت العاملین بشكل مباشر  •
 للمزید من المعلومات عن استئجار العاملین). 13(راجع صفحة 

 إذا طلبت تغطیة نفقة غیر مدرجة في خطتك. IRISالتواصل معك ومع وكالة برنامج  •
 میزانیتك.إرسال تقریر لك فیھ جمیع الدفعات التي خرجت من  •
 .Department of health Servicesو  IRISالتنسیق الوثیق مع وكالتك الستشاریي برنامج  •
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راجع المواد المتعلقة بالوكیل المالي لرب العمل للحصول 
على معلومات محددة عن تأمین تعویض العمال وتعویض 

البطالة وتحدید وضع المتعاقد والدفع مقابل ما ھو غیر 
وأقساط  Medicaidعلى قائمة الرواتب ودفعات مدرج 

 .Medicaid المشاركة في الدفع في

 

 

 IRIS وضع خطتك للدعم والخدمات من برنامج

 خطط الدعم والخدمات مھمة
خطة مكتوبة للدعم والخدمات. یتم بناء خطتك على أھداف رعایتك طویلة األجل  IRISیملك جمیع المشاركین في برنامج 

 وكیف ترغب بتحقیقھا. تتضمن خطتك:

 السلع والخدمات وسبل الدعم التي تختارھا. •
 األشخاص أو الوكاالت التي اخترتھا لتوفیر السلع والخدمات وسبل الدعم التي اخترتھا. •
 ى كل أمر أو وسیلة دعم.المبلغ المالي الذي ستنفقھ خطتك عل •
 السلع والخدمات وسبل الدعم التي تحتاجھا كل شھر. •

 عند وضع خطتك، فكر باألمور التي ستحافظ على جودة حیاتك أو تحسنھا، مثل:

 أھم األمور بالنسبة لك. •
 الخدمات وسبل الدعم غیر المدفوعة التي قد یمكنك استخدامھا. •
 اجھا لمرة واحدة أو لمرات معدودة خالل العام.السلع والخدمات وسبل الدعم التي قد تحت •
 عدد العاملین الذین قد تحتاجھم ونوع الدعم الذي یقدمونھ. •
للحصول على معلومات  13رغبتك في أن تكون رب العمل لعاملیك أو استخدام وكالة الستئجار العاملین (راجع صفحة  •

 حول استئجار العاملین).
 خطة االحتیاط البدیلة وفیھا من سیقوم بمساعدتك في حال كان عاملك غیر متاح. •
 كیفیة تحدید ما إذا كانت خطتك ناجحة. •

 IRIS المیزانیات الشھریة في برنامج
بتقدیر تكلفة شراء الخدمات لتلبیة احتیاجاتك حسب تلك االحتیاجات. وعند  Department of Health Servicesیقوم  

، سیتم إطالعك على المبلغ التقدیري لمیزانیتك. ھذا المبلغ التقدیري ھو المبلغ الذي یمكنك إنفاقھ IRISتسجیلك في برنامج 
یة طویلة األجل المدرجة في خطتك المعتمدة. وعند إتمام الموافقة على على السلع والخدمات وسبل الدعم المرتبطة بالرعا

 .IRIS، فإن التكلفة الكلیة لتمویل خطتك تعرف بمیزانیتك ضمن برنامج IRISخدماتك وسبل دعمك من برنامج 
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خطتك تلبي یمكن تعدیل میزانیتك إن لزم (راجع القسم التالي). إذا حدث تغییر في صحتك أو إمكانیاتك بحیث لم تعد 
 احتیاجاتك، فقد یلزم تغییر میزانیتك.

 عندما تحتاج خطتي للمزید من المال
ھي تكلفة السلع والخدمات وسبل الدعم المدرجة في خطتك. والمیزانیة مرنة، إذ من الممكن أن  IRISمیزانیتك ضمن برنامج 

ق علیھا مدرجة في خطتك. وبإمكانك تحریك یزید إنفاقك في بعض األشھر وینقص في أشھر أخرى طالما أن الخدمات المنف
األموال المرصودة لغرض معین ونقلھا إلى خدمات أخرى مدرجة في خطتك. كما یمكنك ادخار المال للشراء لمدة تصل إلى 

 شھًرا طالما كانت ھذه السلع والخدمات وسبل الدعم مدرجة في خطتك. 12

میزانیتك لشراء السلع والخدمات وسبل الدعم. وإذا حاولت وضع  إجراءات لضمان وجود مال كاٍف في IRISیتبع برنامج 
طلبًا للحصول على المزید  IRISووجدت أنھا غیر كافیة، فسیعد استشاریك لبرنامج  IRISخطة ضمن میزانیتك من برنامج 

 الذي یقوم بدوره بمراجعتھ والموافقة علیھ. Department of Health Servicesمن التمویل ویقدمھ لـ 

قد یحدث أن تحتاج لشراء غرض أو خدمة ما لمرة واحدة، كإجراء تعدیل في منزلك أو شراء نوع من المعدات، تكون 
طلبًا  IRISولكن ال مكان لھا في میزانیتك. في ھذه الحالة، یعد استشاریك لبرنامج  IRISمشمولة بالتغطیة ضمن برنامج 

 الذي یقوم بدوره بمراجعتھ والموافقة علیھ. Department of Health Servicesللمیزانیة ویقدمھ لـ 

. ھناك بعض األمور التي یجب أن تؤخذ IRISفي كلتا الحالتین، یمكنك أن تكتب الطلب بنفسك وتقدمھ الستشاریك لبرنامج 
 بعین االعتبار عند طلب المزید من األموال:

قتصادیة في تلبیة احتیاجاتك من الرعایة طویلة وضح السبب الذي یجعلك تعتقد أن الطریقة التي تقترحھا ھي األكثر ا •
 األجل.

 حیث أمكن، یجب أن یتضمن طلبك ثالثة عروض أسعار تقدیریة لألغراض أو الخدمات المطلوبة. •
 یجب أن تمتثل مشاریع البناء وإعادة التصمیم لجمیع قوانین البناء. •
 الطلب. انتظر الموافقة قبل شراء أي سلع أو خدمات أو سبل دعم مشمولة في •

كن مستعًدا لتقدیم فواتیر األغراض للوكیل المالي لرب العمل، تقضي قوانین البرنامج بدفع الشیكات لمزود الخدمة مباشرة 
 لتفادي الحاجة إلى تعویضك عن التكلفة.

 البدء بخطتي
لة األجل المھمة بالنسبة أنت من یقرر أي السلع والخدمات وسبل الدعم ستساعدك على تحقیق األھداف المتعلقة برعایتك طوی

لك، وذلك حسب أھدافك. علیك أن تفكر أوًال بالطرق التي یمكن من خاللھا تلبیة احتیاجاتك بدون تكلفة. وبعد أن تحدد األمور 
 األھم بالنسبة لك، تذكر ما یلي:

 قد تكون العدید من المساعدات أو األغراض مجانیة. •
أو قد یعرفون أحدًا یمكنھ مساعدتك. باإلضافة إلى ذلك، یمكن الستشاریك  قد یمكن ألصدقائك وأفراد عائلتك مساعدتك، •

ممن قد یرغبون في مقایضة أو تقاسم السلع أو  IRISوصلك مع أشخاص آخرین یستخدمون برنامج  IRISلبرنامج 
 العاملین.

إیجادھا بأفضل احرص على إشمال السلع والخدمات وسبل الدعم التي ستحسن من جودة حیاتك، واحرص كذلك على  •
 األسعار.

یبحث عن بعض المساعدات التي تریدھا أنت أیًضا. إذا رغبت بمشاركة  IRISقد یكون ھناك شخص آخر في برنامج  •
معلومات حصلت علیھا عن سلع أو خدمات أو سبل دعم معینة، أخبر استشاریك برغبتك ویمكنھ عندھا مشاركة ھذه 

 المعلومات مع اآلخرین.
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أدوات تساعدك على التفكیر في خطتك وتصمیمھا. وبإمكانك أن تقرر ما إذا أردت استخدام  IRISبرنامج یملك استشاریك ل •
. أدوات التخطیط ھذه لیست إجباریة لكنھا قد تساعدك IRISتلك األدوات وما إذا أردت أن یساعدك استشاریك لبرنامج 

 على تقریر ما ھو مھم بالنسبة لك في خطتك.

 تغییر خطتك
أو أرسل لھ رسالة بالبرید  IRISتغییر خطتك لتتوافق مع تغییر حصل في احتیاجاتك. اتصل باستشاریك لبرنامج بإمكانك 

لتحدیث خطتك. لن یتم تفعیل التغییرات في خطتك حتى  IRISاإللكتروني، أو تواصل مباشرة مع وكالتك الستشاریي برنامج 
 على التحدیث. IRISتوافق وكالتك الستشاریي برنامج 

 ند الحاجة للدعم بشكل فوريع
عند بدء خطتھم ضمن برنامج  Medicaidفوًرا. مثًال، تبدأ أھلیة البعض لبرنامج  IRISأحیانًا یحتاج البعض للبدء ببرنامج 

IRIS إذا كنت بحاجة للسلع أو الخدمات وسبل الدعم فوًرا، بإمكان استشاریك لبرنامج .IRIS  مساعدتك في وضع خطة
مؤقتة، ثم تعمل وكالتك لالستشاریین على ضمان بدئك في البرنامج بأقصى سرعة ممكنة. یمكنك تعدیل خطتك في أي وقت 

 .IRISبعد بدئك في برنامج 

  من برنامج آخر، فلن یكون ھناك فترة انقطاع في الخدمات. IRIS إذا كنت تنتقل إلى برنامج مالحظة:
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 IRIS والخدمات وسبل الدعم المتاحة في برنامجالسلع 
باإلضافة إلى سبل دعمك غیر المدفوعة وأي سلع وخدمات معدلة حسب الطلب اخترتھا، قد تتوفر غیرھا من السلع والخدمات 

 IRIS: 4وسبل الدعم في فئات الخدمات التالیة لبرنامج 

 أدوات المساعدة على التكیف •
 الرعایة النھاریة للبالغین •
 †غرف نوم)4-3 غرفة نوم)*؛ ( 2-1مساكن مشتركة لرعایة للبالغین ( •
 أدوات المساعدة على التواصل •
 تعلیم وتدریب المستھلك •
 الموارد اإلرشادیة والعالجیة •
 الخدمات والسلع المعدلة حسب الطلب* •
 التدریب على مھارات العیش الیومیة* •
 خدمات نھاریة •
 توصیل الوجبات إلى المنزل •
 المنزلتعدیالت على  •
 اإلرشاد في السكن •
 مشاریع اإلسكان •
 IRISمزود خدمة من وكالة استشاریي برنامج   •
 IRISمزود خدمة من الوكالء المالیین لرب العمل ضمن برنامج  •
 *IRISالرعایة الشخصیة ذاتیة التوجیھ ضمن برنامج   •
 )MAالتمریض* (أكثر مما تغطیھ بطاقة   •
 نظام شخصي لالستجابة للطوارئ •
 قبل اإلعداد المھني خدمات ما •
 مجمعات شقق للرعایة المنزلیة  •

 (منشأة للدعم المعیشي)
 أمور متعلقة بنقل السكن •
 توفیر الراحة* •
 معدات ومستلزمات طبیة مختصة •
 †وسیط للحصول على الدعم •
 التوظیف المدعوم* •
 الرعایة المنزلیة الداعمة* •
 وسائل نقل* •
 التخطیط للمستقبل المھني •

 دالئل الترقیم:
 أن یوفر ھذه المواد المؤھلون من الزوج/الزوجة أو الوصي أو القریب. *یمكن

 ال یشمل صانعي القرارات.† 
 أو بطاقة  Medicareإال بعد أن تجد أن التأمینات األخرى أو  IRISال یمكن استخدام أموال برنامج 4

Medicaid ForwardHealth .ال یمكنھا دفع تكالیف السلعة أو الخدمة أو الدعم 
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 IRISالرعایة الشخصیة ذاتیة التوجیھ ضمن برنامج 
المؤھلین لخدمات الرعایة الشخصیة تلقي الرعایة الشخصیة إما من وكالة رعایة  IRISبإمكان المشاركین في برنامج 

للرعایة الشخصیة ذاتیة التوجیھ. یمكن أن تُعتبر خدمات  IRISأو من خالل برنامج  Medicaidشخصیة تابعة لبرنامج 
مكملة ألي رعایة شخصیة أنت مؤھل للحصول علیھا ویتم دفع التكلفة من میزانیتك الشھریة ضمن برنامج  IRISنامج بر

IRIS تقوم وكالة برنامج .IRIS  للرعایة الشخصیة ذاتیة التوجیھ بتنسیق الحصول على أوامر األطباء وإشراف طاقم
ة الشخصیة بنفسك أو تلقي رعایتك الشخصیة من وكالة رعایة التمریض على ھذه الخدمة. بإمكانك اختیار توجیھ الرعای

 . اسأل استشاریك عن ھذا الخیار إن كنت ترغب بتوجیھ رعایتك الشخصیة بنفسك.Medicaidشخصیة تابعة لبرنامج 

 IRISالسلع والخدمات وسبل الدعم غیر المشمولة بالتغطیة في برنامج  
لتبقى أنت المتحكم في أمور حیاتك. ولكن ھناك سلع وخدمات وسبل دعم ال یمكن شراؤھا بأموال برنامج  IRISُصمم برنامج 

IRIS:ومنھا ، 

أو  Medicaid ForwardHealthالسلع أو الخدمات المشمولة بالتغطیة من قبل التأمین الصحي أو بطاقتك من  •
Medicare. 

عاًما والخدمات  21ى (مثل الخدمات التعلیمیة لألشخاص فوق عمر الـ السلع والخدمات التي تتحمل مسؤولیتھا وكالة أخر •
 )Wisconsin Department of Vocational Rehabilitationالمھنیة المقدمة من 

 إلعادة التأھلي المھني). Wisconsin(إدارة والیة 
 مصاریف سكنك ومعیشتك، بما في ذلك أقساط اإلیجار أو الرھن العقاري أو المرافق. •
 5لسلع و/أو العالجات التجریبیة.ا •
السلع والخدمات وسبل الدعم غیر المتعلقة بشكل مباشر بأھداف أو احتیاجات رعایتك طویلة األجل أو تلك الھادفة لمنفعة  •

 أشخاص آخرین.

 استكمال خطتك
 المساعدة IRISكیف یمكن الستشاریك لبرنامج 

بقدر ما تطلب.  IRISبإمكانك وضع خطتك بنفسك أو بمساعدة آخرین. سیساعدك استشاریك أو وكالتك الستشاریي برنامج 
، وإذا لم تلتزم خطتك بالمعاییر، سیتواصل معك استشاریك IRISتتم مراجعة جمیع الخطط لضمان التزامھا بمعاییر برنامج 

 ات المتاحة لك.لبحث الخیار IRISأو وكالتك الستشاریي برنامج 

، وسیتم إرسال نسخة من ھذه IRISوبعد مراجعة خطتك والموافقة علیھا، ستتلقى رسالة تطلعك على تاریخ بدئك ببرنامج 
 .IRISالرسالة إلى الجھات التي یجب أن تعلم أنك مسجل في برنامج 

  دعم التي تعتبر تجریبیة.مساعدتك في التعرف على السلع والخدمات وسبل ال IRISبإمكان استشاریك لبرنامج 5
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 IRIS الجدول الزمني لبرنامج
 یرجى االطالع على الجدول الزمني أدناه الذي یبین عملیة التخطیط والوقت 

 الذي تستغرقھ كل خطوة.

 وقت حصولھا الخطوة

  IRIS (ICA) اختیار وكالتك الستشاریي برنامج
  في 

 Aging and Disability Resource Center 
 (مركز موارد المسنین وذوي اإلعاقة)

 بتاریخ إحالتك

 أیام من تاریخ إحالتك 3خالل  لترحب بك ICAتتصل بك 

تختار استشاریك أو یتم تعیین استشاري لك في الیوم 
 أیام من تاریخ مكالمة الترحیب بك 4-3خالل  الرابع

 إحالتكیوًما من تاریخ  14خالل  یقوم استشاریك بزیارتك ألول مرة

تقوم أنت واستشاریك بوضع خطتك ضمن برنامج 
IRIS  وتقدیمھا إلىICA یوًما من تاریخ الزیارة األولى 30خالل  للحصول على الموافقة 

تختار وكیلك المالي لرب العمل ضمن برنامج 
IRIS  یوًما من تاریخ الزیارة األولى 30خالل 

والموافقة  IRISتتم مراجعة خطتك ضمن برنامج 
علیھا وتطبیقھا؛ ویتم تحدید تاریخ بدئك ببرنامج 

IRIS 
 یوًما من تاریخ الزیارة األولى 45خالل 

 IRISتم استكمال عملیة تسجیلك في برنامج 
  وتفعیل خطتك

 نقطة مھمة: تطبیق خطتك
لخطتك.  IRISبإمكانك البدء بتنسیق السلع والخدمات وسبل الدعم في خطتك خالل فترة مراجعة وكالتك الستشاریي برنامج 

قبل إتمام مراجعة خطتك وقبولھا وتفعیلھا، والحصول على  IRISولكن ال یمكنك البدء بتلقي الخدمات الممولة من برنامج 
تستأجرھم، حیث ال یمكنھم البدء بالعمل لك قبل استكمالھم الوثائق الالزمة  اإلذن بتلقي الخدمات. یشمل ذلك أي عاملین

ساعة في األسبوع بدون موافقة مسبقة وال  40ال یمكن للعاملین أن یعملوا ألكثر من  ونجاحھم في فحص الخلفیة المطلوب.
لك المدرجة في خطتك المعتمدة یجب أن یتضمن جدول مواعید العمل الذي توقع علیھ أنت وعاملك ساعات عمل أكثر من ت

 .IRISضمن برنامج 
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 اجتالب العاملین
توجد عدة طرق الجتالب عاملین لتقدیم الخدمات مثل الرعایة المنزلیة الداعمة أو تقدیم الراحة أو التدریب الوظیفي أو الرعایة 

 الشخصیة. ولدیك حقوق ومسؤولیات تختلف حسب الخیار الذي تختاره. بإمكانك:

رب عمل وتستأجر العاملین مباشرة (یعمل وكیلك المالي لرب العمل كوكیل رب العمل ویدفع أجور العاملین  أن تكون •
 حسب جداول مواعید العمل المقدمة). ویشار لھؤالء العاملین بـ "عاملین استأجرھم المشارك".

 إدارة عاملیك الذین اخترتھم بمساعدة مزود من وكالة تدعم االختیار الذاتي. •
 رشح عاملین لتستأجرھم وتدیرھم وكالة استئجار أو وكالة مشاركة في التوظیف.أن ت •
 أن تستخدم وكالة مزودي خدمات لتوفیر الخدمات التي تحتاجھا من قبل عاملین موجودین في طاقم العمل لدیھا. •

 خیارات اجتالب العاملین أو الراعین
 

 

 

 

 أمور یجب أخذھا باالعتبار عند استئجار العاملین
 قد تساعدك اإلجابة على ھذه األسئلة في تحدید ما تریده في العاملین الذي تستأجرھم:

 ھل أحتاج إلى أكثر من عامل واحد لمساعدتي؟ •
 كم مرة سأحتاج للمساعدة؟ دوام جزئي أم كامل؟ •
 للمساعدة؟ ما ھي أیام األسبوع واألوقات التي أحتاج خاللھا •
 ھل یمكن أن یكون العامل مرنًا في وقتھ؟ •
 ما ھو األجر الذي سیتلقاه العامل بالساعة؟ •
 ھل تسمح میزانیتي بإعطاء أي میزات للعامل؟ •
 ماذا أرید من العامل أن یفعل بالضبط؟ كیف أرید أن یتم العمل؟ •
 ن ما؟ھل یجب على العامل أن یكون قادًرا على قیادة السیارة لتوصیلي إلى مكا •
 كیف سأدبر التدریب الذي یحتاجھ العامل؟ •
 ھل أفضل أحدًا لدیھ خبرة أو مھارة معینة؟ •

تقوم بشراء خدمات 
 الوكالة

 تقوم الوكالة باختیار
 وتوظیف وإدارة العاملین

یدفع وكیلك المالي لرب 
 العمل فاتورة الوكالة

 تقترح أنت العاملین 

 

یتم توظیف وإدارة أمور 
العاملین الذین اقترحتھم 
أنت من قبل وكالة تدعم 
االختیار الذاتي أو وكالة 
استئجار. یدفع وكیلك 

المالي لرب العمل فاتورة 
 الوكالة

 أنت تدیر العاملین 

 

توظیف العاملین الذین  یتم
تختارھم أنت من قبل 
وكالة تدعم االختیار 

 الذاتي.

یدفع وكیلك المالي لرب 
 العمل فاتورة الوكالة

 أنت رب العمل 

 

أنت من یتخذ جمیع 
قرارات رب العمل. یعمل 
وكیلك المالي لرب العمل 

 IRISضمن برنامج 
كوكیل رب العمل ویؤدي 

جمیع المھام المتعلقة 
 بالرواتب.
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 ھل یجب أن یكون العامل قادًرا على رفع وزن معین؟ •
 ھل أحتاج إلى عاملین مختلفین لمساعدتي في أمور مختلفة؟ •
 ھل أرید أن یكون العامل صدیقًا أو جاًرا أو فردًا من العائلة؟ •
 أعرفھ ویرید مساعدتي سیكون ھو األفضل ألداء ھذا العمل؟ھل ھناك شخص  •
 ساعة أسبوعیًا بدون موافقة مسبقة؟ 40كیف سأحدد مواعید العمل للعامل بحیث ال یعمل أكثر من   •

 ضع وصفًا وظیفیًا
بشأن ما كتابة وصف وظیفي جید سیساعدك على تجنب أي سوء تفاھم مستقبًال. من المھم أن تكون أنت والعامل على بینة 

 تتضمنھ الوظیفة. اذكر معلومات مفصلة، مثل وصف موجز ألجزاء من الوظیفة ومتى ترید إتمام العمل.

 إیجاد العاملین المستقبلیین
مساعدتك.  IRISبعد أن تحدد ما تریده في العامل، علیك أن تعثر على أفضل عامل للوظیفة، وبإمكان استشاریك لبرنامج 

 األماكن التي یمكنك العثور فیھا على العاملین تشمل:

 أشخاص تعرفھم مسبقًا، بما في ذلك أفراد عائلتك وأصدقائك •
 المؤسسات المحلیة للمسنین أو ذوي اإلعاقة •
 الكنیسة أو الكنیس أو أماكن العبادة •
 الكلیة أو الجامعة المحلیة •
 وكاالت التوظیف والخدمات •
 الجریدة المحلیة •
 لوحات اإلعالنات في المؤسسات المحلیة •
 الموارد المتوفرة على اإلنترنت •

قد ترغب بوضع إعالن على اإلنترنت أو في قسم الوظائف المطلوبة في الجریدة. فكر بكل الطرق التي یمكنك من خاللھا 
انك استخدام میزانیتك من برنامج إیجاد شخص یمكنھ القیام بالوظیفة، وحدد ما إذا كنت تحتاج إلنفاق المال لوضع إعالن. بإمك

IRIS .لدفع تكالیف اإلعالن 
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 یجب أن یشتمل اإلعالن عن وظیفة على ما یلي:

 عدد الساعات التي ترید أن یعملھا العامل •
 وصف عام لما ترید أن یقوم بھ العامل •
 تعلیمات التقدم للوظیفة •

نك أو أنك تعیش لوحدك. ویستحسن أن تطلب من كل متقدم ال تذكر معلومات أكثر مما یلزم في إعالنك. مثًال، ال تذكر عنوا
 عینة من نموذج طلب التقدم للوظیفة والوصف الوظیفي. IRISأن یستكمل طلبًا خطیًا. وسیوفر لك برنامج 

 یجب أن یشتمل نموذج طلب التقدم لوظیفة على المعلومات التالیة عن المتقدم: 

 االسم والعنوان ورقم الھاتف •
 لیمیة أو التدریبیةالخلفیة التع •
 المھارات والخبرة في العمل •
 معلومات التواصل مع أرباب عمل سابقین •
 إذن للتحقق من أرباب العمل السابقین  •
 شھادة بصحة المعلومات •
 التوقیع •

 

 إجراء المقابالت مع المتقدمین للوظیفة
مقابلة شخصیة. تأكد من طرح أسئلة عن قد ترغب بإجراء مقابلة وجیزة على الھاتف مع المتقدمین للوظیفة قبل إجراء 

الوظائف السابقة التي شغلوھا، وعما إذا كانوا قادرین على أداء المھام الخاصة بھذه الوظیفة، وكیفیة تعاملھم مع مواقف 
 معینة.

ي منزلك، إحدى أول الخطوات إلجراء مقابلة شخصیة ھي تحدید المكان الذي ستتم فیھ المقابلة. إذا لم تكن تفضل إجراءھا ف
اختر مكانًا آخر للقاء ھذا الشخص. قد ترغب بلقائھ في مكان عام كمكتبة عامة أو مقھى أو مطعم. بإمكانك أیًضا أن تنسق مع 

 صدیق لیحضر معك المقابلة.

 یجب أن تناقش بعض األمور األساسیة خالل المقابلة:

 الوصف الوظیفي.أخبر المتقدم عن الوظیفة وما تریده أن یقوم بھ، وأعطھ نسخة من  •
 أخبره عن أي حیوانات ألیفة موجودة في المنزل لضمان عدم وجود حساسیة لدیھ منھا. •
 اسأل أسئلة مفتوحة عوًضا عن أسئلة اإلیجاب والنفي. •
 أخبره عن التاریخ الذي تود أن یبدأ فیھ بالعمل. •
كوكیل رب العمل ومدیر أمور  IRIS ناقش متطلبات جدول مواعید العمل ودور الوكیل المالي لرب العمل ضمن برنامج •

 الرواتب والضرائب وأي اقتطاعات أخرى.
 ناقش األجر بالساعة للوظیفة والمیزات فیھا وكیفیة الحصول على الزیادات.  •
 دع الشخص یسأل بعض األسئلة، •
 وأخبره بضرورة القیام بفحص سجل جنائي وسجل مقدم الرعایة. •
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أرباب عمل سابقین من قبل، اطلب منھ الئحة بھا لتتمكن من االتصال بأرباب عملھ إذا لم یقدم لك معلومات التواصل مع  •
 السابقین.

أو وكالة استشاریي برنامج  IRISأو استشاریك لبرنامج  IRISتأكد من فھم المتقدم لكونك أنت رب العمل، ولیس برنامج  •
IRIS .أو الوكیل المالي لرب العمل 

 الل المقابلة:بعض األسئلة التي یجب أن تسألھا خ

 ما نوع الخبرة التي تملكھا؟ •
 ماذا ترید من الوظیفة؟ •
 ما ھي األمور التي تحفزك على أداء وظیفتك بشكل جید؟ •
 ما ھي المھارات التي تملكھا والتي ستساعدك على أداء ھذه الوظیفة؟ •

فیھ إلى قرار وكیفیة إطالعھ  ال تنَس أن تشكر الشخص على وقتھ الذي منحك إیاه، وأخبره عن الوقت الذي تتوقع أن تصل
 علیھ.

 
 تسألھا خالل المقابلة: الأبعض األسئلة التي یجب  – ملحوظة مھمة

 كم عمرك؟ •
 كم وزنك؟ •
 ھل أنت متزوج أو لدیك شریك؟ •
 ھل لدیك أطفال؟ ھل تنوي إنجاب المزید من األطفال؟ •
 ھل تواعد أحدًا؟ •
 ھل سبق أن تم اقتطاع قسط من راتبك لسد دیون؟ •
 إعاقة؟ھل لدیك  •
 كم مرة تشرب الكحول؟ •
 ما ھو دینك، عرقك أو إثنیتك، میولك السیاسیة؟ •

 التحقق من أرباب العمل السابقین
التحقق من أرباب العمل السابقین سیعطیك فكرة عن إمكانیة العمل مع المتقدم الذي تفكر باستئجاره. للتحقق من أرباب العمل 

 عمل سابقین واسأل عن المتقدم للوظیفة.السابقین، اتصل باألشخاص المدرجین كأرباب 

 بعض األسئلة الجیدة تشمل:

 كیف تعرف رب العمل على المتقدم؟ •
 ما نوع العمل الذي أداه المتقدم لھ؟ •
 ما ھي نقاط القوة لدى المتقدم؟ •
 ما ھي نقاط الضعف لدى المتقدم؟ •
 إن سمحت الفرصة، ھل یستأجره مرة أخرى؟ ولماذا؟ •
 ي مواعیده؟ھل كان المتقدم دقیقًا ف •
 ھل كان المتقدم یحضر حسب مواعیده بانتظام؟ •
 ھل كان المتقدم یتصل إن كان سیتأخر أو لم یكن قادًرا على المجيء للعمل؟ •
 ھل یُدخل المتقدم مشاكلھ الخاصة في عملھ؟ •
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أن یشرح  ، ما مدى جودة أداء المتقدم لعملھ المطلوب منھ؟ اطلب من رب العمل السابق10إلى  1باستخدام مقیاس من  •
 سبب تقییمھ.

 اسأل أسئلة متعلقة بالصفات التي ترغب أن تجدھا في العامل. مثًال، ھل المتقدم أمین؟ ھل یحترم المتقدم اآلخرین؟ •

 

 استكمال فحص السجل الجنائي وسجل مقدم الرعایة
فحوصات السجل الجنائیة على العاملین لدیك. ویساعدك استشاریك  IRISیستكمل وكیلك المالي لرب العمل ضمن برنامج 

 على استكمال االستمارات الالزمة ویتأكد من إرسالھا إلى وكیلك المالي للمعالجة.

. ال IRISقد تؤدي اإلدانات الخطیرة إلى فقدان المتقدم أھلیتھ لیكون موظفًا لدیك وللحصول على راتب من أموال برنامج  
 حتى یتم استكمال جمیع الفحوصات وإجراءات البدء. IRISواتب العاملین من أموال برنامج یمكن دفع ر

 تقدیم العرض للوظیفة
اتخذ أفضل قرار ممكن حول صالحیة العامل للعمل لدیك بناًء على ما تحصل علیھ من معلومات عن المتقدم. وإذا قررت 

یفة، وأعد ذكر أجر الوظیفة. إذا قبل ھذا الشخص عرضك، حدد استئجار الشخص، اتصل بھ وأطلعھ على رغبتك بمنحھ الوظ
 تاریخ بدئھ بالعمل،

وأعلم اآلخرین الذین لم تستأجرھم بأنك قد اخترت شخًصا آخر. لست مجبًرا على إخبارھم عن سبب عدم اختیارك لھم، بل 
ب بإطالعھم على األمر بإرسال وضح ببساطة أنك قد اخترت شخًصا یملك مھارات تالئم احتیاجاتك بشكل أفضل. قد ترغ

 رسالة. ولكن تأكد من قبول المتقدم الذي اخترتھ للوظیفة قبل أن تخبر المتقدمین اآلخرین الذین لم تخترھم.

بأسرع وقت ممكن  IRISدع الشخص الذي اخترتھ یستكمل استمارات التوظیف التي ستوفرھا لك وكالتك الستشاریي برنامج 
 :بعد اتخاذك قرار التوظیف

 التي تؤكد الصالحیة للعمل I-9استمارة رقم  •
 اتفاقیة األجر وساعات العمل •
 ألغراض االقتطاع الضریبي W-4استمارة  •
 Medicaidاتفاقیة مزود خدمات برنامج  •
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. IRISأرسل االستمارات المستكملة مع نسخة من بطاقة الضمان االجتماعي إلى وكیلك المالي لرب العمل ضمن برنامج 
 اریك مساعدتك على استكمال وتقدیم ھذه االستمارات إن احتجت للمساعدة.بإمكان استش

 میزات للعاملین لدیك
لشراء میزات لعاملیك كإجازة مثًال. یقدم تأمین تعویض العاملین الحمایة للعاملین  IRISبإمكانك استخدام میزانیتك من برنامج 

. بإمكان وكیلك المالي لرب العمل ضمن IRISن برنامج المعرضین لإلصابة خالل العمل وھو متوفر خارج میزانیتك م
 تزویدك بالمزید من المعلومات عن شراء المیزات لعاملیك. IRISأو استشاریك لبرنامج  IRISبرنامج 

 تحدید ما إذا كانت خطتك ناجحة.
 بأسئلة مثل:أنت أفضل من یقرر ما إذا كانت خطتك ناجحة أو إذا كانت بحاجة لتغییر. لتحدید ذلك، فكر 

 ھل أقترب من تحقیق أھدافي؟ •
 ھل أعمل بالوظیفة التي أرغب وبالساعات واألجر الذي أرغب؟ •
 ھل أشارك في مجتمعي كما أرغب؟ •
 ھل أقضي وقتًا في أعمال أحب القیام بھا؟ •
 ھل أقضي وقتًا كافیًا مع األشخاص الذین یھمونني؟ •
 ھل یقوم العاملین لدي بأعمالھم كما أرغب؟ •
 خطتي على تحسین حیاتي؟ كیف تعمل •

 المراجعة السنویة
كل عام، ویشمل ذلك التحقق من  IRISسیتم التحقق من أھلیتك لبرنامج 

 كل مما یلي:
 

التي سیقوم بالتحقق منھا مكتب  Medicaidأھلیتك المالیة لبرنامج  •
 الحفاظ على الدخل التابع لمقاطعتك.

مسبقًا بتاریخ المراجعة وسیحدد موعدًا للقائك  IRISاریك لبرنامج . سیعلمك استشMedicaidأھلیتك الوظیفیة لبرنامج  •
 .Medicaidلمراجعة الفحص الوظیفي لرعایتك طویلة األجل الذي یوثق استمرار أھلیتك الوظیفیة لبرنامج 

 .IRISلمناقشة خطتك ضمن برنامج  IRISلقاء استشاریك لبرنامج  •
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 الحفاظ على أمنك وسالمتك
وملزم بضمان صحة وسالمة جمیع المشاركین فیھ. علیك مسؤولیة  Medicaidھو برنامج معفي تابع لـ  IRISبرنامج  

 في خطر. IRISاإلبالغ عن أي حادثة تعلم أو تشك بأنھا وضعتك أنت أو أي مشارك في برنامج 

لعائلة أو األصدقاء أو مقدمي فیما یلي أمثلة عن حوادث یجب اإلبالغ عنھا وتتضمن أفعاًال یقوم بھا آخرون، مثل أفراد ا
 الرعایة أو مزودي الخدمات أو أشخاص في محیطك المجتمعي:

 إساءة المعاملة أو اإلھمال •
 الجرائم •
 الوفاة •
 السقوط أو اإلصابات •
 دخول المستشفى •
 حاالت الطوارئ الصحیة أو الطبیة •
 األخطاء في األدویة •
 إساءة استخدام األموال •
 أضرار في الممتلكات •

إن كنت تعرف أو تشك بحدوث أي من ھذه األمور، تواصل مع وكالتك 
ساعة. حتى وإن  24بأقرب وقت ممكن خالل  IRISالستشاریي برنامج 

 مضى وقت على وقوع الحادثة یجب علیك اإلبالغ عنھا.

إذا تعرضت أنت أو شخص تعرفھ إلساءة المعاملة أو اإلھمال، اتصل 
بالسلطات المحلیة أو مكتب خدمات حمایة البالغین في مقاطعتك للتبلیغ. وباإلضافة إلى ذلك، أعلم وكالتك الستشاریي برنامج 

IRIS .عن الحوادث الخطرة التي وقعت 

 IRIS مسؤولیاتك ضمن برنامج

، والمساعدة متوفرة لك لتقوم IRISمھمة التي یجب أن تقوم بھا لضمان نجاحك في برنامج علیك بعض المسؤولیات ال
 :IRISبمسؤولیاتك. تتضمن مسؤولیاتك في برنامج 

 .IRISالمشاركة في الدورة التوجیھیة المتوفرة لبرنامج  •
 بھا.الذي تختاره وإطالعھ على كمیة المساعدة التي ترغب  IRISالتعاون مع استشاري برنامج   •
 لتحقیق أھداف رعایتك طویلة األجل. IRISوضع خطة في برنامج  •
 في خطتك. IRISإدراج جمیع السلع والخدمات وسبل الدعم التي یدفع تكلفتھا برنامج  •
 تنسیق السلع والخدمات وسبل الدعم التي تحتاجھا واإلبقاء على سجل لبعض الخدمات التي تتلقاھا. •
 وضع خطة بدیلة لحاالت الطوارئ. •
تقدیم المعلومات لوكیلك المالي لرب العمل كي یتم الدفع للشركات التي توفر خدماتك وسلعك وسبل دعمك بعد تلقیك  •

 للخدمات.
عن دخول  IRISعن الحوادث الخطرة. إبالغ وكالتك الستشاریي برنامج  IRISإبالغ وكالتك الستشاریي برنامج  •

 مستشفى أو دار تمریض أو مؤسسة عالجیة.
 .Medicaidبما في ذلك أھلیتك المالیة والوظیفیة لبرنامج  IRISلى أھلیتك لبرنامج اإلبقاء ع •
 مترتب علیك (راجع أدناه). Medicaidدفع أي مبلغ للمشاركة في الدفع لبرنامج  •
 .Medicaidالتأكد من استكمال مزودیك اتفاقیات مزودي وخدمات برنامج  •
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 بالوصول إلى المعلومات الالزمة للحفاظ على أھلیتك أو لتلبیة احتیاجاتك من الرعایة طویلة األجل. IRISالسماح لبرنامج  •

 مسؤولیات رب العمل عند استئجارك للعاملین بنفسك
 االطالع على حزمة انطالق رب العمل التي یقدمھا لك استشاریك •
 االطالع على حزمة انطالق الموظف مع كل واحد من العاملین لدیك •
 ضمان التزام أجر العاملین وإجازاتھم والمیزات بالمبادئ التوجیھیة للبرنامج •
قبل  IRISاستكمال وتقدیم جمیع األوراق الالزمة النطالق الموظف ورب العمل لوكیلك المالي لرب العمل ضمن برنامج  •

 بدء موظفك بالعمل (سیساعدك استشاریك في استكمال ھذه االستمارات)
 یك واإلشراف علیھمإدارة العاملین لد •
 ساعة في األسبوع بدون موافقة مسبقة. 40تحدید مواعید عمل العاملین لدیك بحیث ال یعمل أحدھم أكثر من  •
قبل الموعد  IRISاستكمال واعتماد جداول مواعید العمل للعاملین لدیك وتقدیمھا لوكیلك المالي لرب العمل ضمن برنامج   •

 بالنھائي المعلن عنھ لتسلیم الروات
اعتماد جداول مواعید العمل للساعات التي تم العمل خاللھا والتي ال تتجاوز الساعات المعتمدة في خطتك من برنامج  •

IRIS 
 الموافقة على الدفع مقابل الخدمات المعتمدة في ملفك.  •

 Medicaid دفعتك الشھریة لمبلغ المشاركة في الدفع في برنامج

قتضي أن تدفع مبلغًا شھریًا للمشاركة في الدفع، فالمسؤولیة تقع علیك لدفع ھذا المبلغ ت Medicaidإذا كانت أھلیتك لبرنامج 
. سیخبرك مكتب الحفاظ على الدخل في مقاطعتك في حال كان IRISو  Medicaidكل شھر للحفاظ على أھلیتك لبرنامجي 

و  Medicaidعلیك القیام بھذه الدفعة شھریًا. إن عدم دفع ھذه المبالغ المطلوبة یضعك تحت خطر فقدان األھلیة لبرنامجي 
IRIS العمل ضمن برنامج . تكون دفعات المشاركة في الدفع مستحقة في بدایة كل شھر ویجب إرسالھا إلى وكیلك المالي لرب
IRIS  . 

الذي  IRIS. أرسل الدفعات إلى الوكیل المالي لرب العمل ضمن برنامج IRISدفعات المشاركة في الدفع مستحقة لبرنامج 
 على الرقم IRISاخترتھ. وإذا كانت لدیك أسئلة حول دفع مبلغ المشاركة في الدفع، یرجى التواصل مع برنامج 

4747-515-888-1. 
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 شكاوى والمظالمتقدیم ال 
أو وكالتك الستشاریي برنامج  IRISابدأ بالتواصل مع استشاریك لبرنامج  IRISإن كانت لدیك شكوى أو تظلم حول برنامج 

IRIS وطلب التحدث مع ممثل للبرنامج، أو إرسال  1-888-203-8338. بإمكانك أیًضا االتصال برقم الخط الساخن المجاني
 DHSIRISGrievances@wisconsin.gov.على العنوان  IRISقسم مظالم برنامج  DHSـ رسالة بالبرید اإللكتروني ل

 IRISبإمكانك الحصول على المساعدة من أمین المظالم الذي سیساعدك على التحقیق في أي مشاكل تواجھك متعلقة ببرنامج 
 للمظالم حسب عمرك.  وحلھا. ھناك أمینان 

 ، فأمین المظالم المخصص لك متوفر من خالل برنامج 18- 59إذا كان عمرك یتراوح ما بین
Disability Rights Wisconsin :في ثالثة مكاتب إقلیمیة 

Madison 
Disability Rights Wisconsin 

 1502 West Broadway, 
Suite201 

Madison, WI  53713 
0214-267-608 
 888-758-6049الصم والبكم: ھاتف 

 1968-635-833رقم الفاكس: 
 800-928-8778رقم الھاتف المجاني: 

Milwaukee 
Disability Rights Wisconsin 

6737 W. Washington Street, 
Suite 3230 

Milwaukee, WI 53214 
4646-773-414 

 888-758-6049ھاتف الصم والبكم: 
 1968-635-833رقم الفاكس: 

 800-708-3034اتف المجاني: رقم الھ

Rice Lake 
Disability Rights Wisconsin 

217 W. Knapp Street 
Rice Lake, WI 54868 

1232-736-715 
 888-758-6049ھاتف الصم والبكم: 

 1968-635-833رقم الفاكس: 
 877-338-3724رقم الھاتف المجاني: 

 Board on Aging and Long-Term Careعاًما فما فوق، فسیكون أمین المظالم المخصص لك ھو  60إذا كان عمرك 
(مجلس إدارة رعایة المسنین والرعایة طویلة األجل)، الذي توجد مكاتبھ في أرجاء الوالیة، والذي یمكن االتصال بھ على 

 الرقم:

 Board on Aging and Long-Term Care 
 1-800-815-0015الھاتف المجاني: رقم 

أو وكیلك المالي لرب العمل  IRISیمكن توجیھ الشكاوى والمظالم التي لم یتم حلھا عن طریق وكالتك الستشاریي برنامج 
 :Wisconsin Department of Health Servicesأو أمین المظالم إلى  IRISضمن برنامج 

Department of Health Services 
P.O. Box 7851 

1 W. Wilson Street, Room 665 
Madison, WI  53707-7851 

1865-266-608 
 888-701-1251ھاتف الصم والبكم: 

 DHSIRIS@wisconsin.gov البرید اإللكتروني:
 https://www.dhs.wisconsin.gov/iris/index.htm الموقع اإللكتروني:

mailto:DHSIRISGrievances@wisconsin.gov.
mailto:DHSIRIS@wisconsin.gov
https://www.dhs.wisconsin.gov/iris/index.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/iris/index.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/iris/index.htm
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أو إلى وكیل مالي جدید لرب العمل ضمن  IRISاالنتقال إلى وكالة جدیدة الستشاریي برنامج  
 IRISأو ترك برنامج  IRISبرنامج 

 في منطقتك في أي وقت. ویمكنك التواصل مع  IRISریي برنامج یمكنك أن تنتقل إلى وكالة أخرى الستشا
Aging and Disability Resource Center .المحلي إلتمام االنتقال 

 الذي یمكنھ مساعدتك في ذلك. IRISإذا أردت أن تغیر وكیلك المالي لرب العمل، تواصل مع استشاریك لبرنامج  

في أي وقت. ومن المھم أن تقوم بإخطار البرنامج بقرارك بتركھ. یرجى إخطار وكالتك  IRISبإمكانك ترك برنامج  
 لتساعدك في ھذه العملیة. ویمكنك التواصل أیًضا مع  IRISالستشاریي برنامج 

Aging and Disability Resource Center  الذي تتبع لھ. بإمكانك العودة إلى برنامجIRIS  شرط أن تبقى مؤھًال وتقوم
 بمسؤولیاتك ضمن البرنامج.

 لإلجابة على أسئلتك أو للمزید من المعلومات
 إذا أردت الحصول على المزید من المساعدة. IRISتواصل مع برنامج 

 IRISمركز اتصال برنامج  
 IRIS (4747)-515-888-1للمكالمات الصوتیة وللصم والبكم: 

 IRIS.com-info@Wisconsin البرید اإللكتروني: 
 https://www.dhs.wisconsin.gov/iris/index.htm الموقع اإللكتروني:

 

 

mailto:info@Wisconsin-IRIS.com
mailto:info@Wisconsin-IRIS.com
mailto:info@Wisconsin-IRIS.com
https://www.dhs.wisconsin.gov/iris/index.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/iris/index.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/iris/index.htm
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 مسرد المصطلحات 
 (الشمول واالحترام والتوجیھ الذاتي) – IRISبرنامج 

یمكنك من خاللھ إدارة سلع وخدمات وسبل دعم رعایتك طویلة األجل  Wisconsinبرنامج دعم بتوجیھ ذاتي في والیة 
. یمكن شراء السلع والخدمات وسبل الدعم التي تختارھا والمرتبطة بالنتائج IRISبنفسك ضمن حدود میزانیتك في برنامج 

. یعمل برنامج IRISعایتك طویلة األجل التي ال یوفرھا أصدقاؤك أو عائلتك بشكل مسبق باستخدام أموال برنامج المرجوة لر
IRIS .كخیار بدیل عن برامج إدارة الرعایة طویلة األجل 

 IRISالمیزانیة ضمن برنامج 

باھظة الثمن. میزانیتك مبنیة على  األموال الالزمة لتمویل خدماتك المستمرة وال تشمل المواد المشتراة لمرة واحدة أو
. بعد IRISاحتیاجاتك ویمكن تغییرھا عند الحاجة. سیتم إطالعك على المبلغ التقدیري لمیزانیتك قبل تسجیلك في برنامج 

 والمدرجة في خطتك للخدمات وسبل الدعم. IRISوضع خطتك، ستكون میزانیتك ھي تكلفة الخدمات التي یمولھا برنامج 

 IRISاالستشاري/استشاري برنامج 

ویساعدك على وضع وتطبیق خطة للدعم والخدمات،  IRISشخص مدرب في مجتمعك یساعدك على فھم متطلبات برنامج 
 ویقدم المساعدة عند طلبك.

 IRISوكالة استشاریي برنامج 

الیومیة؛  IRISومعتمدة منھ تشرف على سریان عملیات برنامج  Department of Health Servicesوكالة متعاقدة مع 
وتشرف علیھم وتدعمھم؛ وتطلع على خطط الخدمات وسبل الدعم؛ وتجیب على أسئلتك  IRISوتدرب استشاریي برنامج 

 في  IRISوأسئلة أفراد العائلة ومزودي الخدمات وغیرھم. أنت تختار وكالتك الستشاریي برنامج 
Aging and Disability Resource Center .المحلي 

 IRISالوكیل المالي لرب العمل ضمن برنامج  

والمعتمدة منھ التي تشرف على وظائف وكیل رب العمل  Department of Health Servicesھي الوكالة المتعاقدة مع 
مل تقاریر اإلنفاق، وتساعدك وتدفع أجور العاملین والمزودین الذین تستأجرھم، وتحّصل دفعات المشاركة في الدفع وتستك

مساعدتك في اختیار وكیلك المالي لرب العمل  IRIS. وبإمكان استشاریك لبرنامج IRISعلى ضبط إنفاقك ضمن برنامج 
 .IRISضمن برنامج 

 IRISالمشارك ببرنامج  

أو النمائیة الذین یستوفون الذي یشمل المسنین الضعفاء والبالغین ذوي اإلعاقة البدنیة  IRISھو الشخص المسجل في برنامج 
، أنت المشارك، وأنت تختار أن تدیر السلع والخدمات وسبل الدعم IRIS. في برنامج Wisconsinمعاییر األھلیة في والیة 

 لرعایتك طویلة األجل.

 IRISالرعایة الشخصیة ذاتیة التوجیھ من برنامج 

أن یوجھوا رعایتھم الشخصیة  Medicaidضمن برنامج  والمؤھلین للرعایة الشخصیة IRISیمكن للمشاركین في برنامج 
 بأنفسھم أو أن یتلقوا الرعایة الشخصیة من البرنامج عبر وكالة.
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 IRISخطة الدعم والخدمات من برنامج 

ھي خطة مكتوبة تضعھا لوحدك أو بمساعدة من أحد فیھا السلع والخدمات وسبل الدعم التي تختارھا لتحقیق أھدافك وتلبیة 
اتك على المدى الطویل؛ وفیھا تكلفة الخدمات وتواترھا وھویة مزود كل خدمة. كما یتم إدراج الخدمات وسبل الدعم احتیاج

. كذلك تشمل خطتك السلع والخدمات Medicaidغیر المدفوعة في خطتك باإلضافة إلى أي خدمات تتلقاھا ممولة من برنامج 
 وسبل الدعم التي تتلقاھا بدون تكلفة.

MEDICAID 

، وھو برنامج ممول من قبل االتحاد والوالیة یمكن من خاللھ شراء السلع MAو  Title 19و  Title XIXیعرف أیًضا بـ 
 والخدمات وسبل الدعم المتعلقة بالصحة.

 تقریر المصیر

خمسة مبادئ مفھوم عام یعني أنك تتمتع بالسیطرة على حیاتك وأنك مواطن ذو قیمة في المجتمع. یبنى تقریر المصیر على 
 أساسیة:

 في تقریر كیف تعیش حیاتك الحریة .1
 بالتحكم بمبلغ میزانیة معین الصالحیة .2
 لتنسیق الموارد بالشكل األمثل لك الدعم .3
 عن االستخدام السلیم لألموال العامة المسؤولیة .4
 على أھمیة قیادتك كداعیة لمصالحك التأكید .5

WISCONSIN DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES 

معتمد من قبل المراكز الفیدرالیة لخدمات برنامجي  IRIS. برنامج Wisconsinفي والیة  IRISة الممولة لبرنامج ھو الجھ
Medicare  وMedicaid  من خالل المادة(c)1915  من قانون الضمان االجتماعيSocial Security Act. 
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 :IRIS للمزید من المعلومات حول برنامج 

 

 :Wisconsin Department of Health Servicesمن  IRISالموقع اإللكتروني لبرنامج 

 https://www.dhs.wisconsin.gov/iris/index.htm 

 

 :IRISمعلومات التواصل مع برنامج 

 IRIS (4747)-515-888-1اتصل: 

 iris@wpsic.com البرید اإللكتروني:

mailto:iris@wpsic.com
mailto:iris@wpsic.com
mailto:iris@wpsic.com
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