أخربين باملزيد عن...

التسجيل يف برامج الرعاية
طويلة األجل التي ميولها القطاع العام
الرعاية طويلة األجل هي أي خدمة أو دعم قد يحتاج إليه الشخص نتيجة للتقدم يف
العمر أو التعرض إلعاقة تقيد قدرته عىل القيام بأشياء ت ُعترب جز ًء من روتينه اليومي.
وذلك يتضمن أشياء مثل االستحامم وارتداء املالبس وإعداد الوجبات والذهاب إىل العمل
وسداد الفواتري.
يجب عىل األفراد املهتمني مبعرفة املزيد عن الخيارات املتوفرة لديهم للحصول عىل رعاية
طويلة األجل االتصال بـ ( aging and disability resource centerمركز موارد
الشيخوخة واإلعاقة) ( )ADRCاملحيل أو aging and disability resource
( centerأخصايئ مركز موارد الشيخوخة واإلعاقة) ( )ADRSالقبيل ،يف حال توفره.
وتتوفر خدمات  ADRCو ADRSالقبيل للجميع ،سواء كانوا مؤهلني أم ال لربامج الرعاية
طويلة األجل التي ميولها القطاع العام أو برامج  Medicaidاألخرى .وتتضمن برامج
الرعاية طويلة األجل التي ميولها القطاع العام Family Care؛ Include, Respect,
( I Self-Directالتضمني واالحرتام والتوجيه الذايت) ( )IRISو  .Partnershipقد
يستغرق األمر شهر إىل ثالثة أشهر لتحديد األهلية والتسجيل يف برنامج الرعاية طويل
األجل.
للتأهل لربامج الرعاية طويلة األجل ،يجب أن:
•يبلغ عمرك  65سنة فام فوق ،أو تكون بالغًا من ذوي اإلعاقة.
•تستويف املتطلبات املطبقة لإلقامة يف ويسكونسن.

•يكون لك احتياجات لخدمات الرعاية طويلة األجل تلبي متطلبات
األهلية الوظيفية للربنامج.
•تستويف متطلبات األهلية املالية.

قد يطالب األشخاص الذين يحصلون عىل إعانة الرعاية طويلة األجل بسداد حصة يف
تكلفة برنامج الرعاية طويلة األجل الذي يختارون التسجيل فيه .وستقوم وكالة صيانة
الدخل بتحديد مبلغ حصتك يف التكلفة ،إن أمكن .وسيرشح  ADRCأو  ADRSالقبيل
هذه املتطلبات لك.
مبجرد تحديد أهليتك للرعاية طويلة األجل ،سيقوم  ADRCأو  ADRSالقبيل بتوفري
معلومات عن الخيارات املتوفرة لك .وقد تتضمن الخيارات التسجيل يف Family Care
أو  IRISأو  .Partnershipكام قد تتمكن من اختيار الحصول عىل الخدمات عن
طريق نظام الرسوم مقابل الخدمة من  Medicaidأو السداد مقابل الخدمات بشكل
شخيص.
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خطوات التسجيل
 .1األهلية الوظيفية
سيقوم  ADRCأو  ADRSالقبيل بزيارتك الستكامل Long-Term
( Care Functional Screenالفحص الوظيفي للرعاية طويلة
األجل) .وسيعمل الفحص عىل تقييم مستوى احتياجك للخدمات

وتحديد أهليتك الوظيفية لربنامج الرعاية طويلة األجل الذي ميوله
القطاع العام.

 .2األهلية املالية
إذا كنت ممن يحصلون عىل كامل إعانات  ،Medicaidفلن تكون
بحاجة إىل إكامل عملية الطلب املايل ،ولكننا سنحتاج إىل إجابة بعض
األسئلة اإلضافية لضامن تلبيتك ملعايري األهلية املالية لربامج الرعاية
طويلة األجل التي ميولها القطاع العام.
إذا مل تكن ممن يحصلون عىل إعانات  Medicaidيف الوقت
الحايل ،فسيساعدك  ADRCأو  ADRSالقبيل عىل االتصال
( income maintenance agencyبوكالة صيانة الدخل)
وسيوفر لك أي مساعدة الزمة يف الطلب الذي يحدد أهليتك املالية.

 .3مشاورات التسجيل
سيقوم  ADRCأو  ADRSالقبيل باالتصال بك ملشاركتك خيارات
الرعاية طويلة األجل املتوفرة لك ومساعدتك عىل فهم ما يعنيه
أن تصبح عض ًوا يف برنامج رعاية طويلة األجل ميوله القطاع العام.
وسيساعدك  ADRCأو  ADRSالقبيل عىل استكامل تسجيلك أو
مستندات إحالتك إذا اخرتت التسجيل .وسيُحدد تاريخ تسجيلك أو
إحالتك أثناء مشاورات التسجيل .تجدر اإلشارة إىل أنه يتعذر تحديد
تواريخ التسجيل بأثر رجعي.
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إذا قررت التسجيل يف برنامج رعاية طويلة األجل ،فسيقوم  ADRCأو  ADRSالقبيل باستكامل أوراق التسجيل أو اإلحالة ،إنهاء عملية التسجيل أو اإلحالة ،وإخطار
( managed care organizationمنظمة الرعاية املدارة) ( )MCOأو ( IRIS consultant agencyوكالة  IRISاالستشارية) ( )ICAبتاريخ التسجيل أو
اإلحالة .ويف غضون ثالثة أيام من تاريخ التسجيل أو اإلحالة ،ستتصل بك  MCOأو  ICAلبدء العمل عىل خطتك الخاصة بالخدمات والدعم.

برامج الرعاية طويلة األجل التي ميولها القطاع العام يف منطقتك
يوفر هذا القسم توضيحات موجزة للربامج التي قد تتوفر يف املكان الذي تعيش فيه .وسيقوم  ADRCأو  ADRSالقبيل مبشاركة معلومات إضافية عن كل برنامج مبجرد
تحديد أهليتك الوظيفية واملالية.
Family Care

 Family Careهو برنامج رعاية طويلة األجل من  Medicaidخاص بكبار السن الضعفاء والبالغني ذوي اإلعاقات الجسدية أو إعاقات النمو أو اإلعاقات الفكرية .ويف
 ،Family Careستحصل عىل خدمات الرعاية طويلة األجل ملساعدتك عىل العيش يف منزلك متى أمكن ذلك .ويُعترب  Family Careبرنام ًجا مبتك ًرا يوفر مجموعة
كاملة من خدمات الرعاية طويلة األجل ،كل ذلك من خالل برنامج إعاانات واحد مرن .وقد يكون أعضاء قبيلتي  Menomineeو  Oneidaمؤهلني لخدمات إدارة
الحالة القبلية من خالل .Family Care
إذا ُوجد أنك مؤهل وظيف ًيا عىل مستوى رعاية خالف دار املسنني ،فقد ال تكون مؤهالً إال ملجموعة خدمات محددة.

Partnership

 Partnershipهو برنامج رعاية طويلة األجل من  Medicaidخاص بكبار السن الضعفاء والبالغني ذوي اإلعاقات الجسدية أو إعاقات النمو أو اإلعاقات الفكرية الذين
يلبون مستوى رعاية دار املسنني .ويقدم برنامج  Partnershipمنوذ ًجا متكامالً من الرعاية يتضمن خدمات الرعاية طويلة األجل القامئة عىل املنزل واملجتمع ،فضالً عن
الرعاية يف دار املسنني واملؤسسات األخرى ،خدمات الطبيب ،اإلقامة يف املستشفى ،األدوية ،خدمات طبيب األسنان ،وغريها من أنواع الرعاية الطبية.
( Include, Respect, I Self-Directالتضمني واالحرتام والتوجيه الذايت) ()IRIS

 IRISهو برنامج موجه ذاتيًا لكبار السن الضعفاء والبالغني ذوي اإلعاقة بويسكونسن الذين يستوفون مستوى رعاية دار املسنني .ويعتمد  IRISعىل مبادئ تقرير املصري
والتوجيه الذايت .ويف  ،IRISتُحدد ميزانية لك بنا ًء عىل احتياجات رعايتك طويلة األجل .وعليك أن تقرر السلع والدعم والخدمات التي ستساعدك عىل تحقيق أهدافك
وباستخدام ميزانيتك ،ستساعد عىل إعداد خطة دعم وخدمة لتلبية احتياجاتك .وستتواجد خدمات  IRISملساعدتك عىل عيش حياة ذات مغزى.
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