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   مرحبًا بكم في برنامج الصیدلیات في فیرمونت
)  Department of Vermont Health Accessالخدمات الصحیة في فیرمونت (تتولى دائرة الوصول إلى 

إدارة برامج المساعدة الصیدلیة في فیرمونت. وینص ھذا الدلیل على برامج المساعدة الصیدلیة. ولكل برنامج  
 قواعد األھلیة وحزمة المنافع الخاصة بھ. 

یقدم ھذا الدلیل معلوماٍت بشأن المنافع الصیدلیة التي یتم الحصول علیھا من خالل برنامج میدیكید.  فإذا كنت  ال
مدرًجا في برنامج میدیكید وتحتاج إلى معلومات حول المنافع الصیدلیة المتاحة لك، أو إذا كنت ال تعرف البرنامج 

 ء فیرمونت ھیلث كونیكت وجرین ماونتن كیر على الرقم  الذي تتلقى الخدمات بموجبھ، فاتصل بمركز دعم عمال
 5:00صباًحا وحتى  8:00. یمكنك االتصال بالمركز من اإلثنین إلى الجمعة، بدًءا من الساعة 1-800-250-8427

   مساًء (مغلق أیام العطالت).

 برنامج ھیلثي فیرمونترز
یسمح ھذا البرنامج المجاني لسكان فیرمونت غیر المسجلین في برنامج تأمین آخر للوصفات الطبیة بشراء األدویة 

المشمولة بالتغطیة بسعر مخفض.  إذا كنت مدرًجا في برنامج ھیلثي فیرمونترز، فعندئذ یمكن للصیدلیة تقدیم مطالبة 
ولن تقوم دائرة الوصول إلى الخدمات الصحیة في فیرمونت  إلى دائرة الوصول إلى الخدمات الصحیة في فیرمونت. 

بسداد قیمة العقار، ولكنك ستدفع للصیدلیة بأقل سعر ضمن برنامج میدیكید في فیرمونت، ولیس بسعر التجزئة 
 المطبق لدى الصیدلیة.  

 3وفي فارم  2وفي فارم  1برامج "في فارم": في فارم 
ر المؤھلین لبرنامج میدیكید والمسجلین ببرنامج میدیكیر في سداد تكالیف تساعد برامج في فارم سكان فیرمونت غی

) والتكالیف ذات Medicare Prescription Drug Planخطة العقاقیر الموصوفة طبیًا ضمن برنامج میدیكیر (
الصلة.  كیف یتم ذلك: عندما تقوم خطة العقاقیر الموصوفة طبیًا ضمن برنامج میدیكیر بدفع مقابل أدویتك، فإن أي  

, یقوم برنامج في فارم وبخالف بعض االستثناءاتمبلغ متبٍق مستحق للصیدلیة یمكن تحمیلھ على برنامج في فارم.   
دوالر أمریكي   2دوالر أمریكي و 1لى مدفوعات سداد تشاركي من جانبك بقیمة بسداد المبلغ المتبقي، مما یؤدي إ

 اعتمادًا على تكلفة العقار.  

 

 

 فھم خطة العقاقیر الموصوفة طبیًا ضمن برنامج میدیكیر  
عادةً ما یتم تقدیم خطة العقاقیر الموصوفة طبیًا ضمن برنامج میدیكیر من خالل خطة عقاقیر الجزء "د" من  

یر، لكنھا یمكن أیًضا أن تكون جزًءا من خطة الجزء "ج" من میدیكیر، التي یشار إلیھا أیًضا باسم "خطة مزایا میدیك 
میدیكیر". وعندما نتحدث عن خطة العقاقیر الموصوفة طبیًا ضمن برنامج میدیكیر، فإننا نعني إما تغطیة العقاقیر  

وتُدار ھذه البرامج من خالل مراكز خدمات میدیكیر یكیر. الموصوفة طبیًا وفقًا للجزء "ج" أو الجزء "د" من مید
 ومیدیكید. إذا كنت بحاجة إلى المساعدة للتسجیل في خطة العقاقیر الموصوفة طبیًا ضمن برنامج میدیكیر: 

 میدیكیر -800-1اتصل على  )1
 medicare.govتفّضل بزیارة الموقع اإللكتروني   )2
 اتصل ببرنامج مساعدات التأمین الصحي للوالیة   )3

)State Health Insurance Assistance Program عبر خط المساعدة التابع للوكالة المحلیة (
 5119-642-800-1) على Area Agency on Agingللشیخوخة (
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 State Pharmaceutical)یساعد برنامج في فارم (المعروف أیًضا باسم برنامج المساعدة الصیدالنیة للوالیة
Assistance Program)  في دفع تكالیف الوصفات الطبیة لألفراد  المسجلین في خطة  العقاقیر الموصوفة طبیًا (

وقد یساعدك برنامج في فارم أیًضا في  ضمن برنامج میدیكیر ولیس لدیھم أي تأمین آخر یغطي الوصفات الطبیة. 
   لموصوفة طبیًا ضمن برنامج میدیكیر.دفع قسط التأمین الشھري لخطة العقاقیر ا

 
. ولكل برنامج قواعد األھلیة  3وفي فارم  2وفي فارم  1یتألف برنامج في فارم من ثالث مستویات للمنافع ھم في فارم 

وحزمة المنافع الخاصة بھ. ویجب أن یظل األعضاء مسجلین في خطة العقاقیر الموصوفة طبیًا ضمن برنامج 
ذه الخطة ھي جھة الدفع األولى لجمیع الوصفات الطبیة میدیكیر لمواصلة االستفادة من برنامج في فارم. وذلك ألن ھ

ولكي یساھم برنامج في فارم في دفع تكالیف خطة العقاقیر الخاصة بك وبرنامج في فارم ھو جھة الدفع الثانیة. 
الموصوفة طبیًا ضمن برنامج میدیكیر، یجب أن تكون مسجالً في خطة خاصة بمنطقة فیرمونت. باإلضافة إلى ذلك،  

لیك استخدام مقدم خدمات مسجل في برنامج میدیكید في فیرمونت للحصول على التغطیة التأمینیة للوصفات یجب ع
 الطبیة من خالل في فارم. 

تُدار برامج في فارم التالیة من جانب دائرة الوصول إلى الخدمات الصحیة في فیرمونت، ویمكن العثور على  
ن ھذه البرامج عن طریق االتصال بمركز دعم عمالء  فیرمونت ھیلث  المعلومات المتعلقة بكیفیة التسجیل في أي م

. یمكنك االتصال بالمركز من اإلثنین إلى الجمعة، بدًءا 8427-250-800-1كونیكت وجرین ماونتن كیر على الرقم 
 مساًء (مغلق أیام العطالت).  5:00صباًحا وحتى  8:00من الساعة  

 یة التأمینیة : قسط التأمین والتغط1برنامج في فارم 
 : 1دوالر أمریكي. وفي المقابل، یدفع برنامج في فارم   15قسًطا شھریًا قدره  1یدفع األعضاء في برنامج في فارم 

   مبلغ قسط التأمین الخاص بخطة العقاقیر الموصوفة طبیًا ضمن برنامج میدیكیر الذي ال یدفعھ برنامج دعم الدخل
) "المساعدة اإلضافیة"، حتى حٍد أقصى معین. (الحد األقصى ھو المعیار  Low Income Subsidyالمنخفض (

وقد ال یشارك برنامج في  ینایر من كل عام.)  1السنوي الذي یحدده مركز خدمات میدیكیر ومیدیكید. ویتغیر في 
   فارم  في الدفع إذا كنت مسجالً في خطة عقاقیر موصوفة طبیًا محّسنة ضمن برنامج میدیكیر

   مدفوعات السداد التشاركي والخصومات والتأمین المشترك وفجوات التغطیة التأمینیة لخطة العقاقیر الموصوفة
طبیًا ضمن برنامج میدیكیر والتي ال یغطیھا برنامج دعم الدخل المنخفض "المساعدة اإلضافیة"، وذلك فیما 

 سالفة الذكر.  یتعلق بالعقاقیر قصیرة األجل وطویلة األجل التي تغطیھا  الخطة 

  فئات معینة من العقاقیر التي ال تغطیھا خطة العقاقیر الموصوفة طبیًا ضمن برنامج میدیكیر (بما في ذلك بعض
 األدویة التي تصرف بدون وصفة طبیة وبعض الفیتامینات ومنتجات السعال والبرد) 

 مستلزمات مرضى السكري 

 جانب طبیب عیون أو طبیب رمد فحص واحد شامل للعین وفحص واحد مؤقت كل عامین من 

 : قسط التأمین والتغطیة التأمینیة 2برنامج في فارم 
 : 2دوالر أمریكي. وفي المقابل، یدفع برنامج في فارم   20قسًطا شھریًا قدره  2یدفع األعضاء في برنامج في فارم 

 ال یدفعھ برنامج دعم الدخل   مبلغ قسط التأمین الخاص بخطة العقاقیر الموصوفة طبیًا ضمن برنامج میدیكیر الذي
المنخفض "المساعدة اإلضافیة"، حتى حٍد أقصى معین.  (الحد األقصى ھو المعیار السنوي الذي یحدده برنامج 

وقد ال یقوم برنامج في فارم  بالدفع إذا كنت مسجالً في خطة عقاقیر  ینایر من كل عام.)  1میدیكیر. ویتغیر في 
  مج میدیكیرموصوفة طبیًا محّسنة ضمن برنا

   مدفوعات السداد التشاركي والخصومات والتأمین المشترك وفجوات التغطیة التأمینیة لخطة العقاقیر الموصوفة
ضمن برنامج میدیكیر والتي ال یغطیھا برنامج دعم الدخل المنخفض "المساعدة اإلضافیة" وذلك فیما یتعلق  
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كر والتي تُستخدم لمعالجة المشكالت الطبیة طویلة األجل بالعقاقیر المشمولة بالتغطیة بموجب الخطة سالفة الذ
 (تغطیة دواء المداومة فقط) 

   أنواع معینة من العقاقیر المستخدمة لعالج المشكالت الطبیة طویلة األجل والتي ال تغطیھا خطة العقاقیر
 الموصوفة طبیًا ضمن برنامج میدیكیر، مثل بعض األدویة التي تصرف بدون وصفة طبیة  

 مستلزمات مرضى السكري 

  ال توجد تغطیة للعقاقیر المستخدمة في عالج المشكالت الطبیة قصیرة األجل أو "الحادة" مثل حاالت البرد أو
 السعال 

 : قسط التأمین والتغطیة التأمینیة 3برنامج في فارم 
 : 3، یدفع برنامج في فارم  دوالر أمریكي. وفي المقابل 30قسًطا شھریًا قدره  3یدفع األعضاء في برنامج في فارم 

   مبلغ قسط التأمین الخاص بخطة العقاقیر الموصوفة طبیًا ضمن برنامج میدیكیر الذي ال یدفعھ برنامج دعم الدخل
المنخفض "المساعدة اإلضافیة"، حتى حٍد أقصى معین. (الحد األقصى ھو المعیار السنوي الذي یحدده برنامج 

وقد ال یقوم برنامج في فارم بالدفع إذا كنت مسجالً في خطة عقاقیر  عام.)  ینایر من كل 1میدیكیر. ویتغیر في 
مدفوعات السداد التشاركي والخصومات والتأمین المشترك  . موصوفة طبیًا محّسنة ضمن برنامج میدیكیر

لدخل  وفجوات التغطیة التأمینیة لخطة العقاقیر الموصوفة ضمن برنامج میدیكیر والتي ال یغطیھا برنامج دعم ا
المنخفض "المساعدة اإلضافیة" وذلك فیما یتعلق بالعقاقیر المشمولة بالتغطیة بموجب الخطة سالفة الذكر والتي  

 تُستخدم لمعالجة المشكالت الطبیة طویلة األجل (تغطیة دواء المداومة فقط) 

  تغطیھا خطة العقاقیر  أنواع معینة من العقاقیر المستخدمة لعالج المشكالت الطبیة طویلة األجل والتي ال
 الموصوفة طبیًا ضمن برنامج میدیكیر، مثل بعض األدویة التي تصرف بدون وصفة طبیة 

 مستلزمات مرضى السكري 

  ال توجد تغطیة للعقاقیر المستخدمة في عالج المشكالت الطبیة قصیرة األجل أو "الحادة" مثل حاالت البرد أو
 السعال 

 ر الموصوفة طبیًا ضمن برنامج میدیكیر كتیب الوصفات الطبیة لخطة العقاقی
  للمساعدة في خفض التكالیف، تطلب خطة العقاقیر الموصوفة طبیبًا ضمن برنامج میدیكیر من مقدمي الخدمات

وصف األدویة من قائمة العقاقیر التي یطلق علیھا "كتیب الوصفات الطبیة".  وتتطلب بعض العقاقیر المدرجة  
فقةً مسبقة أو إذنًا مسبقًا من خطة العقاقیر الموصوفة طبیًا ضمن برنامج میدیكیر  في كتیب الوصفات الطبیة موا

للطعن على الرفض من جانب خطة العقاقیر الموصوفة طبیًا ضمن برنامج میدیكیر، قبل أن تدفع ثمن العقار. 
   راجع قسم "عندما ال توافق على إجراٍء ما."

 میدیكیر، العقاقیر التي تُصرف بدون وصفة طبیة  العقاقیر المستبعدة من برنامج 
   .ھناك بعض فئات العقاقیر التي ال یتعین على خطة العقاقیر الموصوفة طبیًا ضمن برنامج میدیكیر تغطیتھا

ویشار إلى ھذه العقاقیر باسم "العقاقیر المستبعدة من برنامج میدیكیر" وتتضمن عموًما العقاقیر التي تُصرف 
ة وبعض الفیتامینات الموصوفة طبیًا وبعض منتجات السعال والبرد. وتغطي دائرة الوصول إلى  بدون وصفة طبی

الخدمات الصحیة في فیرمونت بعض ھذه العقاقیر، ولكن قد تتطلب تغطیة بعضھا الحصول على موافقةً مسبقة.   
  لطلب الحصول على إذن، یجب على مقدم الخدمات إكمال نموذج اإلذن المسبق على:

forms-request-authorization-prior-providers/pharmacy-http://dvha.vermont.gov/for  
 وتقدیمھ إلى دائرة الوصول إلى الخدمات الصحیة في فیرمونت.

http://dvha.vermont.gov/for-providers/pharmacy-prior-authorization-request-forms
http://dvha.vermont.gov/for-providers/pharmacy-prior-authorization-request-forms
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   یغطي برنامج في فارم عددًا محدودًا من العقاقیر التي تصرف بدون وصفة طبیة، وتختلف التغطیة التأمینیة وفقًا
ل  بھا. وتُعد ھذه العقاقیر في األساس أدویة جنیسة.  ویمكن العثور على قائمة كاملة لخطة في فارم التي أنت مسجَّ

بھذه األدویة عبر الموقع اإللكتروني لدائرة الوصول إلى الخدمات الصحیة في فیرمونت على 
.18pdf.pdf-09-04-providers/otcweblist-nt.gov/forhttp://dvha.vermo 

 ھا من جانب إدارة الغذاء والدواء ال تغطي برامجنا العقاقیر التي تعتبر تجریبیة أو التي لم تتم الموافقة علی
 الفیدرالیة.  

 السداد التشاركي (أو مدفوعات السداد التشاركي)  
 دوالر أمریكي.   2أو  1)، فستدفع مبلغ السداد التشاركي بقیمة 3أو  2أو  1إذا كنت مدرًجا ضمن برنامج في فارم (

  دوالر أمریكي أو أقل، فستدفع مبلغ  29.99إذا كانت التكلفة التي تتحملھا الوالیة فیما یتعلق بوصفتك الطبیة تبلغ
 دوالر أمریكي.   1السداد التشاركي بقیمة 

 دوالر  2دوالر أمریكي أو أكثر، فستدفع مبلغ السداد التشاركي بقیمة  30انت التكلفة التي تتحملھا الوالیة إذا ك
 أمریكي.  

دوالر أمریكي، فاسأل عما إذا كان الصیدلي قد أصدر فاتورة إلى برنامج جرین ماونتن   2.00إذا تم تحمیلك أكثر من 
 جرین ماونتن كیر للحصول على المساعدة. كیر أو یمكنك االتصال بمركز دعم عمالء 

   بطاقة الھویة الخاصة بك
ستُرسل بطاقة ھویة جرین ماونتن كیر الخاصة بك عبر البرید إلى منزلك. یرجى إبرازھا عند الذھاب إلى الصیدلیة.  

قتك، فاتصل وإذا لم تحصل على بطاقة الھویة الجدیدة في غضون شھر من الحصول على ھذا الدلیل، أو إذا فقدت بطا
واطلب بطاقة جدیدة. وإذا كنت مسجالً في برنامج تأمین   1-800-250-8427بمركز دعم العمالء على الرقم 

 للوصفات الطبیة ضمن برنامج میدیكیر، فقم بإبراز كلتا بطاقتي الھویة التأمینیة لمقدم الخدمات. 

 مقدمو الخدمات المشاركون
وكذلك الصیدلیة التي تصرف فیھا الوصفات   -ون لك الوصفات الطبیة یجب أن یكون مقدمو الخدمات الذین یكتب 

. ویُعتبر معظم مقدمي الخدمات والصیدلیات في فیرمونت مسجلین في برامجنا. وإذا مسجلین في برامجنا –الطبیة 
ذا كان مقدم  كانت لدیك أسئلة بشأن مقدمي الخدمات والصیدلیات، فاتصل بمركز دعم العمالء، أو إذا أردت معرفة ما إ

وانقر على  http://www.vtmedicaid.comالخدمات أو الصیدلیة مسجالً، فتفضل بزیارة الموقع اإللكتروني 
Provider Look-up  .(البحث عن مقدم الخدمات) 

برامج الصیدلیات لسكان فیرمونت المدرجین ضمن برنامج 
 میدیكیر

امج المساعدة اإلضافیة عن طریق االتصال بالوكالة المحلیة  یمكن العثور على معلومات عن كیفیة التسجیل في برن
أو مكتب إدارة  5119-642-800-1للشیخوخة، أو مكتب برنامج مساعدات التأمین الصحي للوالیة على الرقم 

 الضمان االجتماعي المحلي لدیك.  

http://dvha.vermont.gov/for-providers/otcweblist-04-09-18pdf.pdf
http://www.vtmedicaid.com/
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 ) أو "المساعدة اإلضافیة" Low-Income Subsidyبرنامج دعم الدخل المنخفض (
ن األعضاء المسجلون في برنامج میدیكیر مؤھلین للحصول على المساعدة في سداد تكالیف الوصفات الطبیة قد یكو

من برنامج إدارة الضمان االجتماعي الذي یطلق علیھ برنامج دعم الدخل المنخفض ویُسمى أیًضا باسم "المساعدة  
ة والخصومات السنویة ومدفوعات السداد  اإلضافیة". ویقوم برنامج دعم الدخل المنخفض بدفع األقساط الشھری

التشاركي للوصفات الطبیة فیما یتعلق بخطة العقاقیر الموصوفة طبیًا ضمن برنامج میدیكیر. وسیساعدك برنامج 
جرین ماونتن كیر في تغطیة بعض التكالیف التي ال تغطیھا خطة العقاقیر الموصوفة طبیًا ضمن برنامج میدیكیر أو  

أعضاء برامج الوفورات ضمن برنامج میدیكیر تلقائیًا في برنامج دعم الدخل   تسجیلة". ویتم "المساعدة اإلضافی
وقد یُطلب من بعض األعضاء التقدم بطلب للحصول على دعم الدخل المنخفض  المنخفض أو "المساعدة اإلضافیة". 

. یمكن العثور على معلومات حول كیفیة تقدیم الطلب على ھذا الرابط:  سنویًا
10525.pdf-05-https://www.ssa.gov/pubs/EN.  

 

   برامج الوفورات في میدیكیر
 

قد یكون بعض أعضاء برنامج في فارم من ذوي الدخول المنخفضة مؤھلین أیًضا للحصول على المساعدة في دفع  
كامل أو جزء من التغطیة التأمینیة للجزأین "أ" و"ب" من میدیكیر. ویُطلق على البرامج التي تساعد األفراد في دفع  

ة التأمینیة للجزأین "أ" و"ب" من میدیكیر "برامج الوفورات في میدیكیر". ویجب أن یكون مقدمو الخدمات  التغطی
 جزًءا من كل من برنامجي میدیكیر ومیدیكید إذا كنت ترید أن یقوم كال البرنامجین بالدفع. وفیما یلي البرامج:  

   )QMBالمستفید المؤھل من میدیكیر (
یدفع أقساط التأمین  والخصومات والتأمین المشترك ومدفوعات السداد التشاركي للجزء "أ" والجزء "ب" من 

 میدیكیر.  

   )SLMBالمستفیدون المحّددون ذوو الدخل المنخفض من میدیكیر (
 یدفع أقساط التأمین للجزء "ب" من میدیكیر فقط. 

  ) QI-1األفراد المؤھلون (
 التأمین للجزء "ب" من میدیكیر فقط. یدفع أقساط 

إذا كنت مؤھالً للحصول على ھذه المساعدة، فقد تم إخطارك بذلك عندما تلقیت الخطاب المتعلق بتغطیة في فارم  
إذا لم تكن مؤھالً وتعتقد أنھ یجب أن  وال توجد أقساط تأمین شھریة لبرامج الوفورات في میدیكیر.الخاصة بك. 

االتصال بمركز دعم العمالء للحصول على المزید من المعلومات. وال توجد أقساط تأمین على تكون مؤھالً، یُرجى 
 برامج الوفورات في میدیكیر. 

  دفع قسط التأمین الخاص ببرنامج في فارم
من المھم جدًا أن تدفع قسط التأمین الشھري لبرامجنا بمجرد حصولك على الفاتورة األولى، لكي تبدأ التغطیة التأمینیة  

في الیوم األول من الشھر التالي. ویجب أن تواصل الدفع في الوقت المحدد، حتى ال تفقد تغطیتك التأمینیة أو تكون  

https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10525.pdf
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برامج الصیدلیات لدینا، باستثناء برنامج ھیلثي فیرمونترز، دفع قسط   ھناك فجوة فیھا. ویجب على جمیع األعضاء في
 التأمین إلى فیرمونت لمواصلة الحصول على التغطیة التأمینیة للوصفات الطبیة. 

 إذا فقدت فاتورة قسط التأمین، فاتصل بمركز دعم العمالء لمعرفة المبلغ المستحق علیك وكیفیة الدفع. 

 المدفوعات التلقائیة 
ذا كنت ال ترید الشعور بالقلق بشأن دفع فاتورتك الشھریة، یمكنك االشتراك في السحب التلقائي حیث یتم سحب  إ

 مدفوعاتك كل شھر من الحساب الجاري أو حساب التوفیر الخاص بك.  

 وإذا كانت لدیك أي أسئلة حول قسط التأمین أو كیفیة إعداد السحب التلقائي، فاتصل بمركز دعم العمالء.  

 

  حقوقك ومسؤولیاتك
   أنت تتمتع بالحق في:

 المعاملة باحترام ولطف 

  الحصول على المستوى المناسب من االھتمام 

   اختیار وتغییر مقدمي الخدمات لدیك 

   الحصول على الحقائق بشأن خدمات البرنامج ومقدمي الخدمات لدیك 

   الحصول على معلومات كاملة ومحدّثة حول صحتك باللغة التي تفھمھا 

 المشاركة في القرارات المتعلقة برعایتك الصحیة، بما في ذلك اإلجابة على أسئلتك والحق في رفض العالج 

   طلب والحصول على نسخة من سجالتك الطبیة وطلب إجراء التغییرات علیھا حال اعتقادك أن المعلومات
 خاطئة

 حصول على رأي ثاٍن من مقدم خدمات مؤھل مسجل في برنامج میدیكید في فیرمونت  ال 

  للحصول على مزید من المعلومات)   16تقدیم شكوى بشأن برنامجك أو رعایتك الصحیة (راجع الصفحة 

 نتقام التحّرر من أي شكل من أشكال التقیید أو العزلة المستخدمة كوسیلة للتنمر أو التأدیب أو الراحة أو اال 

   للحصول على المزید من  14طلب الطعن إذا ُحرمت من الخدمات التي تعتقد أنك بحاجة إلیھا. راجع الصفحة
 المعلومات.  

 

 االعتناء بصحتك من خالل: كما أنك تتحمل المسؤولیة عن 
 إبالغ مقدم الخدمات باألعراض التي تعاني منھا وتاریخك الصحي 

  ٍمن المعلومات أو عندما ال تستوعب شیئًا ما طرح األسئلة عندما تحتاج إلى مزید  

  االلتزام بخطط العالج التي اتفقت علیھا أنت ومقدم الخدمات 

  االلتزام بالمواعید أو االتصال مسبقًا إللغائھا إذا لم تتمكن من االلتزام بھا 
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  معرفة قواعد برنامجك حتى تتمكن من تحقیق أقصى استفادة من الخدمات التي یمكنك الحصول علیھا 

  التأكد من حصولك على اإلحاالت من طبیب الرعایة األولیة، (عند الحاجة) قبل الذھاب إلى مقدمي الخدمات
 اآلخرین 

  دفع أقساط التأمین ومدفوعات السداد التشاركي عند الحاجة 
 لغاء الموعد أو تحدید موعد آخر إذا لم تتمكن من االلتزام بالموعد المحدد  االتصال إل 

 

   البرامج األخرى لسكان فیرمونت

   وصایا المآل والتوجیھات المسبقة
) وما یعنیھ بالنسبة 231، الفصل 18یرد فیما یلي ملخص عام لقانون التوجیھات المسبقة في فیرمونت (یرد في الباب 

 للمریض: 

"التوجیھ المسبق" ھو عبارة عن سجل خطّي قد ینص على الشخص الذي تختاره للتصرف نیابةً عنك، ومقدم الرعایة  
أن رغبات الرعایة الصحیة أو أھداف العالج. وقد یكون توكیًال عاًما  األولیة الخاص بك، باإلضافة إلى تعلیماتك بش

 دائًما للرعایة الصحیة أو وثیقةً خاصة بالرعایة في المراحل النھائیة. وتكون التوجیھات المسبقة مجانیة.

رارات الرعایة  یجوز للبالغین استخدام توجیھ مسبق لتحدید شخٍص واحد أو أكثر وبدالئھ الذین یتمتعون بسلطة اتخاذ ق
الصحیة الخاصة بھم. وفي التوجیھ المسبق، یمكنك وصف مقدار السلطة التي یتمتع بھا الشخص، ونوع الرعایة  

الصحیة التي ترغب أو ال ترغب في الحصول علیھا، باإلضافة إلى توضیح كیفیة معالجة المسائل الشخصیة، مثل  
لتحدید شخص واحد أو أكثر للعمل كوصّي عند االقتضاء أو تحدید  ترتیبات الدفن. كما یمكن استخدام التوجیھ المسبق 

 األشخاص الذین ال ترغب في أن یقوموا باتخاذ القرارات. 

إذا كانت حالتك تشیر إلى أنھ ال یمكنك توجیھ عملیة الرعایة الصحیة الخاصة بك، ولم تكن حالة طوارئ، فعندئذ ال  
لرعایة الصحیة لك دون محاولة معرفة ما إذا كان لدیك توجیھ مسبق أم یمكن لمقدمي خدمات الرعایة الصحیة تقدیم ا

ال. ویجب على مقدمي خدمات الرعایة الصحیة الذین یعرفون أن لدیك توجیًھا مسبقًا اتباع التعلیمات الصادرة من  
 في التوجیھ المسبق. الشخص الذي یتمتع بسلطة اتخاذ قرارات الرعایة الصحیة نیابةً عنك أو اتباع التعلیمات الواردة 

یمكن لمقدم خدمات الرعایة الصحیة رفض اتباع التعلیمات الواردة في توجیھك المسبق بناًء على التعارض المعنوي  
أو األخالقي أو أي تعارض آخر مع التعلیمات. ومع ذلك، إذا رفض مقدم خدمات الرعایة الصحیة اتباع ھذه 

إن أمكن، وإخبار أي شخص قمت بتعیینھ للتصرف نیابةً عنك؛ والمساعدة التعلیمات، فیجب علیھ إخبارك بالتعارض، 
في نقل رعایتك إلى مقدم خدمات رعایة آخر مستعد لاللتزام بالتعلیمات؛ وتوفیر الرعایة الصحیة المستمرة حتى یتم  

ل على تسویتھ العثور على مقدم خدمات رعایة جدید؛ وتوثیق التعارض والخطوات الُمتخذة لتسویة التعارض والعم
 في سجلك الطبي.  

یجب على كٍل من مقدمي خدمات الرعایة الصحیة ومرافق الرعایة الصحیة والمرافق السكنیة تطویر البروتوكوالت  
 الالزمة لضمان معالجة التوجیھات المسبقة لجمیع المرضى على نحٍو یكفل االلتزام بدقة لجمیع قوانین ولوائح الوالیة. 

 ) على الرقم Division of Licensing and Protectionاالتصال بقسم الترخیص والحمایة (یمكنك 
أو االتصال باإلنترنت لتقدیم شكوى بشأن أي شخص ال یلتزم بالقانون. ویمكنك تقدیم شكوى   1612-564-800-1

 خطیة إلى:  
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Division of Licensing and Protection  
103 South Main Street, Ladd Hall  

Waterbury, VT 05671  

یمكنك الحصول على معلومات بشأن قانون الوالیة والتوجیھات المسبقة ووصایا المآل من خالل االتصال بشبكة  
أو زیارة الموقع اإللكتروني لھا   2909-828-802) على الرقم Vermont Ethics Networkفیرمونت لألخالقیات (

 . www.vtethicsnetwork.orgعلى 

على الموقع اإللكتروني   18الباب  یتوافر
www.leg.state.vt.us/statutes/sections.cfm?Title=18&Chapter=231 ویمكنك الحصول على النماذج .

التي تحتاجھا أو الحصول على مزید من المعلومات من خالل زیارة المواقع اإللكترونیة المدرجة أو التحدث إلى مقدم 
 العمالء.   الخدمات أو االتصال بمركز دعم

 التبرع باألعضاء  
قد تكون مھتًما بالتبرع بأعضائك بعد موتك، إذ یمكن لمتبرع واحد أن یساعد الكثیر من الناس. وإذا كنت ترغب في 

 للحصول على معلومات مجانیة.  ASK-HRSA-888-1معرفة المزید حول ھذا الموضوع، اتصل على 

 مشاركة المعلومات مع مقدم الخدمات  
مقدم الخدمات في التأكد من حصولك على الرعایة الصحیة الالزمة، یجوز لنا أن نشارك معھ المعلومات،  لمساعدة 

مثل قائمة العقاقیر التي تتناولھا، بھدف تجنب اآلثار السلبیة الناجمة عن العقاقیر التي ال تتفاعل جیدًا مع العقاقیر 
 األخرى أو الحاالت الطبیة لدیك.  

 وصیة  إخطار ممارسات الخص
عندما تم تحدید أھلیتك لبرامجنا، تلقیت خطابًا یفید بأنك كنت مؤھالً. وتضّمن ھذا الخطاب نسخة من إخطار ممارسات 

الخصوصیة لدینا. ویتطلب القانون الفیدرالي وقانون قابلیة نقل التأمین الصحي والمساءلة، أن نقدم لك ھذا اإلخطار، 
وكیفیة استخدام معلوماتك الصحیة أو مشاركتھا. وإذا كنت بحاجة إلى  الذي یخبرك بحقوق الخصوصیة الخاصة بك

 نسخة أخرى من اإلخطار، یمكنك االتصال بمركز دعم العمالء وطلب نسخة. 

 برنامج ضمان الجودة  
یوفر برنامج جرین ماونتن كیر برنامًجا لضمان الجودة یھدف إلى التأكد من حصولك على رعایٍة صحیة عالیة  

 الجودة من مقدمي الخدمات وكذلك خدمة جیدة من برنامجك.  

 فیما یلي بعض األشیاء التي نأخذھا في االعتبار للمساعدة في قیاس جودة الرعایة الصحیة  
  ما ھي كمیة األدویة التي یستخدمھا المرضى 

   كم عدد األعضاء الذین یتلقون رعایة وقائیة روتینیة 

   كم عدد األعضاء الذین یستخدمون غرفة الطوارئ بینما ال یعانون من حالة طوارئ 

 مقدمو  خدمات الرعایة الصحیة البدنیة ومقدمو خدمات الرعایة الصحیة النفسیة بتنسیق الرعایة  كیف یقوم 

 ما مدى رضا األعضاء ومقدمي الخدمات عن برامجنا 
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لقد اعتمدنا مبادئ توجیھیة قائمة على أفضل الممارسات السریریة لبعض األمراض المزمنة والتي نشجع مقدمي  
 ل تحسین النتائج الصحیة.  الخدمات على اتباعھا من أج

إذا كنت ترغب في اقتراح طرٍق یمكننا من خاللھا تحسین البرامج التي نقدمھا وجعل برامجك  تعمل بشكل أفضل  
 بالنسبة لك، فاتصل بمركز دعم العمالء. وستُعامل تعلیقاتك باعتبارھا جزًءا من مراجعة ضمان الجودة لدینا. 

ودة الرعایة المقدمة من المستشفیات ودور رعایة المسنین ومقدمي الرعایة یمكنك الحصول على معلومات بشأن ج
الصحیة المنزلیة، وكذلك الحصول على نسخة من المبادئ التوجیھیة القائمة على أفضل الممارسات السریریة، من  

خالل زیارة الموقع اإللكتروني لدائرة الوصول إلى الخدمات الصحیة في فیرمونت  
www.greenmountaincare.org   .أو عن طریق االتصال بمركز دعم العمالء 

   المشكالت والشكاوى

لقیام بھا إذا كنت تواجھ مشكالت في الحصول على الوصفات الطبیة أو إذا كانت ھناك العدید من األشیاء التي یمكنك ا
لدیك شكوى. ویمكنك دائًما االتصال بمركز دعم العمالء لتقدیم المساعدة الالزمة لك. وإذا لم تنجح الخیارات الواردة  

ا على المزید من المعلومات  أدناه في حل مشكلتك، فیمكنك متابعة عملیة الطعن في فیرمونت. ویمكن االطالع أیضً 
 من ھذا الدلیل.   14حول ھذه العملیة في الصفحة 

 

  عندما ال توافق على قراٍر بشأن المنافع الصیدلیة الخاصة بك

إذا كنت مسجالً في خطٍة للعقاقیر الموصوفة طبیًا ضمن 
برنامج میدیكیر، فسیتم اتخاذ معظم القرارات المتعلقة بالمنافع 

اتصل برقم خدمة العمالء الموجود  من خاللھا.الخاصة بك 
على ظھر بطاقة الھویة التأمینیة الخاصة بخطة العقاقیر 

الموصوفة طبیًا ضمن برنامج میدیكیر للحصول على  
معلومات حول كیفیة الطعن في القرار الذي اتخذتھ تلك 

الخطة. ویرد أدناه معلومات حول كیفیة تقدیم الطعون عندما  
 في خطة عقاقیر موصوفة طبیًا وبرنامج في فارمتكون مدرًجا 

  الطعن في حاالت الرفض من خطة العقاقیر الموصوفة طبیًا ضمن برنامج میدیكیر
ھل صرحت خطة العقاقیر الموصوفة طبیًا ضمن برنامج میدیكیر أنھا لن تدفع مقابل العقار الخاص بك ألنھا رفضت "اإلذن  

رنامج في فارم بتغطیة تكالیف العقاقیر، یجب علیك أوالً اتباع جمیع قواعد الطعون الخاصة  قبل أن تتمكن من مطالبة ب   المسبق؟"
بخطة العقاقیر الموصوفة طبیًا ضمن برنامج میدیكیر. وھناك عدة مستویات للطعن في خطة العقاقیر الموصوفة طبیًا ضمن برنامج 

أیدت جھة المراجعة المستقلة   إذا. جھة المراجعة المستقلةمیدیكیر. وسوف تحتاج إلى الطعن في كل مستوى حتى وبما یشمل  
قد یطلب الطبیب التغطیة من برنامج في فارم. وسیحتاج إلى تزوید برنامج في فارم بنسخة من إخطار جھة المراجعة    فعندئذالرفض، 

 المستقلة الذي یؤید رفضھا.   

میدیكیر أنھا لن تدفع مقابل العقار الخاص بك ألنھ "غیر مشمول  ھل صرحت خطة العقاقیر الموصوفة طبیًا ضمن برنامج  
داعي للمضي قدًما في عملیة الطعن الخاصة بالجزء "د" من میدیكیر. وسیحتاج الطبیب إلى    فالإذا كان األمر كذلك،   بالتغطیة؟"

موصوفة طبیًا ضمن برنامج میدیكیر تفید بأن  تقدیم طلب للتغطیة إلى برنامج في فارم. وسیحتاج إلى إرفاق وثائق من خطة العقاقیر ال
 العقار غیر مشمول بالتغطیة.  

http://www.greenmountaincare.org/
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إذا اتخذ برنامج في فارم قراًرا (یُعرف باسم "التحدید السلبي   سوف یرسل برنامج في فارم لك وللطبیب قراره بشأن طلبك للتغطیة.
طلب مراجعة ھذا القرار. راجع أدناه للحصول على مزید من   للمنافع") برفض المنافع أو تقییدھا أو تقلیلھا أو إیقافھا، یمكنك أیًضا

 المعلومات حول الطعن في قرار في فارم. 

 ھل تعتقد أن قرار في فارم خاطئ؟ الخطوة األولى ھي طلب طعن داخلي. 

یتضمن الطعن الداخلي طلبًا من دائرة الوصول إلى الخدمات الصحیة في فیرمونت بإعادة النظر في القرار الذي  
خذناه. وسیقوم أحد األفراد في دائرة الوصول إلى الخدمات الصحیة في فیرمونت ممن لم یشاركوا في القرار األول  ات

بالنظر في قضیتك وإخبارك بقراره. وھذا ما یسمى "بالطعن الداخلي". وفي معظم الحاالت، یجب علیك القیام بذلك 
  قبل أن تتمكن من طلب جلسة استماع عادلة في الوالیة.

وتبدأ فترة الستین یوًما من تاریخ قیام دائرة الوصول إلى الخدمات الصحیة في فیرمونت   یوًما للطعن. 60لدیك 
بإرسال إخطار القرار إلیك. وقد یقوم مقدم الخدمات بطلب الطعن إذا كنت ترغب في ذلك. ویمكنك الطعن كتابیًا أو  

  عبر الھاتف.

 ھناك طریقتان للطعن:

 8427-250-800-1االتصال بمركز دعم العمالء على الرقم  .1
 إرسال خطاب إلى:  .2

Department of Vermont Health Access 
Health Care Appeals Team 

Floor rd3 –150 Pilgrim Park  
Waterbury, VT 05671-4030 

 

الحفاظ على المنافع أثناء عملیة یمكنك  ھل قمنا بخفض أو إیقاف المنافع الصیدلیة التي كنت تحصل علیھا بالفعل؟
یوًما فقط، أو قبل  11الطعن الداخلي ولكن علیك أن تطلب مواصلة الحصول علیھا. ویمكنك القیام بذلك في غضون 

یوًما من تاریخ قیام دائرة الوصول إلى الخدمات الصحیة في   11تاریخ سریان القرار الجدید، أیھما أبعد. وتبدأ مدة 
 خطار إلیك. ولمواصلة الحصول على المنافع، اتصل بمركز دعم خدمات العمالء على الرقم  فیرمونت بإرسال اإل
1-800-250-8427 . 

 

ستحدد دائرة الوصول إلى الخدمات الصحیة في فیرمونت اجتماًعا للنظر مرة أخرى   ماذا یحدث في الطعن الداخلي؟
في قرارھا. ویمكنك المشاركة في االجتماع. كما یمكنك التحدث عن نفسك أو توكیل شخص ما لیتحدث نیابة عنك.  

ھل تحتاج  فیرمونت. ویمكن لمقدم الخدمات التحدث أو تقدیم معلومات إلى دائرة الوصول إلى الخدمات الصحیة في 
قد تتمكن من الحصول على مشورة قانونیة مجانیة من مكتب المحامي الصحي التابع لقسم الدعم   إلى مساعدة؟

 https://vtlawhelp.org/appeals-0أو  1-800-917-7787  القانوني على الرقم
 

قد یستغرق الطعن  یوًما. 30یجب على دائرة الوصول إلى الخدمات الصحیة في فیرمونت البّت في الطعن خالل 
وًما إضافیًا، إذا كان ھذا  ی 14أحیانًا مدةً أطول. ویمكن لدائرة الوصول إلى الخدمات الصحیة في فیرمونت أن تستغرق 

یصب في صالحك (على سبیل المثال، إذا كان مقدم الخدمات الخاص بك یحتاج إلى مزید من الوقت إلرسال 
المعلومات أو إذا كنت ال تستطیع الوصول إلى االجتماع أو الموعد المحدد في اإلطار الزمني األصلي). وتبلغ أطول 

   یوًما. 44فترة التخاذ القرار على اإلطالق 

https://vtlawhelp.org/appeals-0
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ھل ترید أن تقوم دائرة الوصول إلى الخدمات الصحیة في فیرمونت بالبت في الطعن الخاص بك بشكل أسرع ؟ 
أخبرنا عّما إذا كان االنتظار سیٌلحق ضرًرا بالغًا بصحتك أو حیاتك.  وإذا قررت دائرة الوصول إلى الخدمات 

(یطلق علیھ "الطعن العاجل")، فسوف تحصل على   الصحیة في فیرمونت أنك مؤھل للنظر في الطعن بشكل أسرع
ساعة. وقد تستغرق دائرة الوصول إلى الخدمات الصحیة في فیرمونت وقتًا أطول إذا كان ذلك   72القرار في غضون 

 یوًما.   17یصب في صالحك. وتبلغ أطول مدة یمكن أن یستغرقھا الطعن العاجل 

یجوز لك طلب عقد جلسة استماع عادلة في الوالیة. راجع أدناه لي؟ ماذا لو كنت ال توافق على قرار الطعن الداخ 
   للحصول على المعلومات.

ھل أنت ال توافق على قرار الطعن الداخلي؟ یمكنك طلب عقد جلسة استماع عادلة في  
 الوالیة. 

دائرة الوصول إلى  سوف یستمع قاضي جلسة االستماع في مجلس الخدمات اإلنسانیة إلى قضیتك وسیقرر ما إذا كانت  
   الخدمات الصحیة في فیرمونت قد اتخذت القرار الصحیح أم ال.

وفي معظم الحاالت، یجب علیك إنھاء عملیة الطعن الداخلي لدى دائرة الوصول إلى الخدمات الصحیة في فیرمونت  
لكن إذا لم تبّت دائرة  ).قبل أن تتمكن من طلب عقد جلسة استماع عادلة في الوالیة (تسمى "استنفاد السبل الممكنة"

الوصول إلى الخدمات الصحیة في فیرمونت في الطعن الداخلي بحلول الموعد النھائي، یمكنك طلب جلسة استماع  
 عادلة في الوالیة دون الحاجة إلى انتظار القرار.

على الخطاب المشتمل  یوًما بالتاریخ الموجود  120تبدأ مدة  یوًما لطلب جلسة استماع عادلة في الوالیة. 120لدیك 
   على قرار الطعن الداخلي.

 ثمة ثالث طرق لطلب جلسة استماع عادلة في الوالیة: 

أو االتصال بمجلس الخدمات اإلنسانیة مباشرةً   8427-250-800-1االتصال بمركز دعم العمالء على الرقم .1
 2536-828-802على الرقم 

 ,Floor, Montpelier,  nd16 Baldwin Street, 2-14Human Services boardإرسال خطاب إلى:  .2
VT 05633-4302 

 AHS.COHSBContact@vermont.govإرسال برید إلكتروني إلى:   .3
 

 

یمكنك الحفاظ على المنافع الخاصة بك  ھل قمنا بخفض أو إیقاف المنافع الصیدلیة التي كنت تحصل علیھا بالفعل؟
یوًما من التاریخ  11یوًما. وتبدأ مدة  11. وعلیك أن تطالب بھذا في غضون أثناء جلسة االستماع العادلة في الوالیة

الذي قامت فیھ دائرة الوصول إلى الخدمات الصحیة في فیرمونت بإرسال قرارھا بشأن الطعن الداخلي إلیك. 
 .8427-250-800-1 ولمواصلة الحصول على المنافع، اتصل بمركز دعم خدمات العمالء على الرقم

سیقوم قاضي جلسة االستماع في مجلس الخدمات اإلنسانیة بتحدید   ماذا یحدث في جلسة االستماع العادلة في الوالیة؟
اجتماع إللقاء نظرة أخرى على قرار دائرة الوصول إلى الخدمات الصحیة في فیرمونت. ویمكنك المشاركة في 

دث نیابة عنك. ویمكن لمقدم الخدمات الخاص بك االجتماع. كما یمكنك التحدث عن نفسك أو توكیل شخص ما لیتح
قد تتمكن من الحصول على مشورة  ھل تحتاج إلى مساعدة؟التحدث أو تقدیم المعلومات إلى قاضي جلسة االستماع. 
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أو   7787-917-800-1قانونیة مجانیة من مكتب المحامي الصحي التابع لقسم الدعم القانوني على الرقم
expect-what-prepare-how-hearing-https://vtlawhelp.org/fair 

یوًما من التاریخ الذي طلبت فیھ جلسة استماع  90ات اإلنسانیة بالبّت في قضیتك في غضون یلتزم مجلس الخدم
   عادلة ألول مرة.

أخبرنا عّما إذا كان االنتظار سیٌلحق ضرًرا  ھل ترید أن یقوم قاضي جلسة االستماع بالبّت في قضیتك بشكل أسرع؟ 
استماع عادلة في الوالیة بشكل أسرع (یطلق علیھا "جلسة  بالغًا بصحتك أو حیاتك. وإذا كنت مؤھالً لعقد جلسة 

 أیام عمل.   3االستماع العادلة العاجلة في الوالیة")، فسوف تحصل على القرار في غضون 

   استمرار المنافع الصیدلیة
لیة نخبرك أعاله بأنھ یمكنك مواصلة الحصول على المنافع الصیدلیة الخاصة بك كما ھي أثناء الطعن الداخلي وعم

 یوًما. 11جلسة االستماع العادلة في الوالیة إذا طلبت ذلك في غضون 
 

  أشیاء أخرى یجب أن تعرفھا عن المنافع الصیدلیة المستمرة:
   إذا دفعت مقابل المنافع التي تحصل علیھا، فسیتم رد المبلغ الذي دفعتھ إذا تم البّت في الطعن أو جلسة االستماع

   لصالحك.
  الوالیة مقابل المنافع المستمرة وتم تأیید الرفض، فقد تضطر إلى دفع تكلفة أي منافع حصلت علیھا أثناء  إذا دفعت

   انتظار قرار الطعن.
 .یمكنك المطالبة باستمرار الحصول على المنافع في نفس الوقت الذي تطلب فیھ الطعن أو جلسة االستماع العادلة  
 ن أو جلسة االستماع تتعلق بمنافع انتھت أو تم تخفیضھا بسبب تغییر في ال یمكن أن تستمر الخدمة إذا كان الطع

  القانون الفیدرالي أو قانون الوالیة.
  إذا كانت جلسة االستماع العادلة تتعلق بقسط التأمین، فیجب علیك دفع قسط التأمین بحلول تاریخ استحقاقھ وإال

ن المبلغ الزائد الذي دفعتھ إذا تم البت في الطعن أو ستنتھي التغطیة التأمینیة الخاصة بك. وسیتم تعویضك ع
  جلسة االستماع لصالحك.

 

 

 التظلمات  
یوضح لنا التظلّم اعتقادك بأنھ لم یتم التعامل معك كما ینبغي أو أنك ال توافق على أشیاء مثل مدى بُعد مقدم خدمات  
الرعایة الصحیة عنك والوقت الذي تستغرقھ للحصول على موعد وكیفیة التعامل معك من جانب الموظفین وجودة  

حقوقك. ویمكنك تقدیم تظلم في أي وقت. وسیقوم شخص لم  الرعایة الصحیة المقدمة أو التأثر سلبًا بعد ممارسة 
 یوًما.   90یشارك فیما تم اتخاذه إزائك بالنظر في التظلم. وسترسل لك الدائرة خطابًا بما توصلت إلیھ في غضون 

 ھناك طریقتان لتقدیم التظلم:

 8427-250-800-1. االتصال بمركز دعم العمالء على الرقم 1
 إرسال خطاب إلى:  .2

 

https://vtlawhelp.org/fair-hearing-how-prepare-what-expect
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Department of Vermont Health Access 
Health Care Appeals Team 

Floor rd3 –150 Pilgrim Park  
Waterbury, VT 05671-4030 

إذا كنت قد قدمت تظلًما ولم تكن راضیًا عن مراجعتنا لھ، فیجوز لك طلب مراجعة التظلم. وسیقوم شخص محاید بمراجعة التظلم للتأكد  
 م بعملیة التظلم. وسوف تحصل على خطاب یتضمن نتائج المراجعة.  من أنھ قد تم االلتزا

لن یتم استخدام التظلم أو الطعن الذي قدمتھ لدى برنامج جرین ماونتن كیر ضدك أو ضد مقدم الخدمات. وإذا كنت بحاجة إلى المساعدة  
فقط علیك أن تسأل. ویمكنك أن تطلب    -دتك في أي جزء من عملیة التظلم أو الطعن، یمكن لموظفي برنامج جرین ماونتن كیر  مساع

من أحد أفراد العائلة أو األصدقاء أو أي شخص آخر (مثل مقدم الخدمات) مساعدتك في تقدیم طلب طعن أو جلسة استماع عادلة أو  
یًضا أن یمثلك أثناء  تقدیم تظلم. وعندئذ ستحتاج إلى إخبار الوالیة بأنك ترید أن یتصرف ھذا الشخص نیابة عنك. ویمكن لھذا الشخص أ

العملیة. وإذا كنت ال تعرف ما الذي یجب علیك فعلھ لتقدیم ھذه الطلبات أو للحصول على المساعدة في أي من ھذه الخطوات، یرجى  
للمساعدة. كما یمكنك االتصال بمكتب محامي الرعایة الصحیة على   8427-250-800-1االتصال بمركز دعم العمالء على الرقم 

 للحصول على المساعدة.   vtlawhelp.org/healthأو  7787-917-800-1الرقم 

 طلب السبب الوجیھ والمشقة 
إذا كنت مشترًكا في برنامج في فارم وتواجھ مشكالت في التسجیل أو الحصول على التغطیة من خطة العقاقیر 

الموصوفة طبیًا الجدیدة ضمن برنامج میدیكیر، فیجب علیك االتصال بخطة العقاقیر الموصوفة طبیًا ضمن برنامج 
عل كل ما بوسعك لحل المشكلة مع خطة العقاقیر میدیكیر (أو اطلب من شخص تثق بھ االتصال بھا نیابةً عنك). اف

الموصوفة طبیًا ضمن برنامج میدیكیر. وإذا لم یكن ذلك مجدیًا، وكان من المحتمل أن یتسبب عدم حصولك على  
الوصفة الطبیة في حدوث ضرر جسیم لك، فیمكنك إرسال طلب السبب الوجیھ والمشقة إلى فیرمونت للمساعدة في  

حتى یتم حل المشكلة المتعلقة بخطة العقاقیر الموصوفة طبیًا ضمن برنامج میدیكیر. وللقیام  الحصول على األدویة
 .  8427-250-800-1بذلك، اتصل بمركز دعم العمالء على الرقم 

 

 

   ؟ھل تحتاج إلى المساعدة

   فیرمونت ھیلث كونیكت، مركز دعم عمالء جرین ماونتن كیر
كونیكت وجرین ماونتن كیر لمساعدتك. ویمكنھ اإلجابة عن أسئلتك حول  یتوافر مركز دعم عمالء فیرمونت ھیلث 

 البرنامج ومساعدتك إذا كنت تواجھ مشكالت في الحصول على الرعایة الصحیة.  

 مساًء، من اإلثنین إلى الجمعة (مغلق أیام العطالت)   5:00صباًحا إلى   8:00یتوافر موظفو دعم العمالء من الساعة 

 بالتغییرات اإلبالغ 
 أیام من التغییر: 10التغییرات التالیة في غضون   یتعین علیك اإلبالغ عن

  التغییرات في دخلك أو أسرتك 

  التغییرات في العناوین 
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 الوالدة أو تبني األطفال 

 حاالت الوفاة 

   حصولك على تأمین صحي آخر 

 مكتب محامي الرعایة الصحیة  
یتوافر مكتب محامي الرعایة الصحیة لمساعدتك في حل مشكالت الرعایة الصحیة أو المنافع الخاصة بك. ویمكن  

للمكتب مساعدتك أیًضا في تقدیم التظلمات والطعون لدى دائرة الوصول إلى الخدمات الصحیة في فیرمونت وجلسات  
   vtlawhelp.org/healthأو عبر  7787-917-800-1االستماع العادلة. ویمكنك االتصال بالمكتب على الرقم 

 المعلومات اإلضافیة  
یسعدنا تقدیم معلوماٍت إلى األعضاء حول برامجنا وخدماتنا ومقدمي الخدمات لدینا وباإلضافة إلى المعلومات الواردة 

 في ھذا الدلیل، یمكنك أیًضا الحصول على معلوماٍت مثل:
  قائمة مقدمي الخدمات في منطقتك الذین یشاركون في برامجنا 

 قواعد ولوائح البرنامج 

 خطتنا لتحسین الجودة 

  المزید من المعلومات التفصیلیة حول الخدمات المشمولة بالتغطیة 

 . www.greenmountaincare.orgیمكنك أیًضا معرفة األھلیة للبرنامج ومنافعھ عبر الویب على 

 

   البرامج األخرى غیر الصیدالنیة

اًحا بحسب البرنامج  ھناك برامج وخدمات أخرى متاحة لألطفال والبالغین واألسر قد یكون النقل إلى ھذه الخدمات مت
الذي تم تسجیلك فیھ. وللحصول على مزید من المعلومات حول أھلیة النقل، اتصل بمركز دعم العمالء. وتتضمن 

بعض من ھذه البرامج متطلبات إضافیة فیما یتعلق باألھلیة. وإذا كانت لدیك أسئلة أو تودّ معرفة ما إذا كنت مؤھالً ،  
 المحدد المدرج أدناه.  فاتصل بالرقم المخّصص البرنامج

   )Adult Day Servicesالخدمات النھاریة للبالغین (

تقدم الخدمات النھاریة للبالغین مجموعة من الخدمات لمساعدة كبار السن والبالغین ذوي اإلعاقة على الحفاظ على  
استقاللیتھم قدر اإلمكان في منازلھم. یتم توفیر الخدمات النھاریة للبالغین في المراكز النھاریة المجتمعیة وغیر  

یستطیع األفراد من خاللھا الوصول إلى كٍل من الخدمات الصحیة  السكنیة التي تعمل على توفیر بیئة آمنة وداعمة 
واالجتماعیة. وللحصول على مزیٍد من المعلومات، اتصل بدائرة اإلعاقة والشیخوخة والمعیشة المستقلة على الرقم  

day-https://asd.vermont.gov/services/adult-أو تفّضل بزیارة الموقع اإللكتروني  241 (802)-2401
services.   

   )Attendant Services Programبرنامج خدمات المرافقین ( 

ذا البرنامج المعیشة المستقلة للبالغین ذوي اإلعاقة الذین یحتاجون إلى مساعدة جسدیة في أداء األنشطة  یدعم ھ
الیومیة. ویقوم المشاركون في البرنامج بتوظیف مرافقي الرعایة الشخصیة وتدریبھم واإلشراف علیھم وجدولة 

http://www.greenmountaincare.org/
https://asd.vermont.gov/services/adult-day-services
https://asd.vermont.gov/services/adult-day-services
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والشیخوخة والمعیشة المستقلة على الرقم   أعمالھم. وللحصول على مزیٍد من المعلومات، اتصل بدائرة اإلعاقة 
https://asd.vermont.gov/services/attendant-أو تفّضل بزیارة الموقع اإللكتروني  (802)-2401-241

program-services.  

 

   )Children’s Integrated Servicesالخدمات المتكاملة لألطفال (

واألُسر التي لدیھا أطفال تشكل الخدمات المتكاملة لألطفال موردًا مھًما للنساء الحوامل أو في مرحلة ما بعد الوالدة 
تتراوح من عمر یوم حتى السادسة. وتتمتع الفرق بخبرةٍ في العمل االجتماعي والدعم األسري؛ وصحة األم والطفل  

والتمریض؛ وتنمیة الطفل والتدخل المبكر؛ والطفولة المبكرة والصحة النفسیة لألسرة؛ ورعایة األطفال؛ 
ج التخاطب واللغة). وللحصول على مزیٍد من المعلومات، اتصل بقسم تنمیة  والتخصصات األخرى (مثل التغذیة وعال

 ) على الرقم  Department for Children and Familiesالطفل التابع لدائرة األطفال واألُسر (
https://dcf.vermont.gov/child-تفّضل بزیارة الموقع اإللكتروني  1-800-649-2642أو  241 (802)-3110

development/cis.   

 Children’s Integrated Services - Earlyالتدخل المبكر ( -الخدمات المتكاملة لألطفال 
Intervention(   

سنوات ویعانون من إعاقات أو حاالت تأخر في النمو. ویوفر   3عن  ھذا برنامج خاص لألطفال الذین تقل أعمارھم
ھذا البرنامج للرضع واألطفال الصغار واألسر خدمات التدخل المبكر. وللحصول على مزیٍد من المعلومات، اتصل  

 .  4005-800-800-1) على الرقم Vermont Family Networkبشبكة فیرمونت لألسر (

   ) Children’s Personal Care Servicesطفال (خدمات الرعایة الشخصیة لأل

خدمات الرعایة الشخصیة لألطفال ھي عبارة عن خدمة رعایة مباشرة ضمن برنامج األطفال ذوي االحتیاجات  
وھو خدمة تابعة لبرنامج میدیكید متاحة لألفراد   -)  Children with Special Health Needsالصحیة الخاصة (

عاًما ویعانون من إعاقة طویلة األجل أو حالة صحیة تؤثر بشكل كبیر على النمو المناسب   21أعمارھم عن الذین تقل 
لعمرھم وقدرتھم على القیام بأنشطة الحیاة الیومیة. والھدف من خدمات الرعایة الشخصیة لألطفال ھو تقدیم مساعدة  

  من المعلومات، اتصل على الرقمتكمیلیة إلى جانب الرعایة الشخصیة للطفل. وللحصول على مزیدٍ 
أو تفّضل بزیارة الموقع اإللكتروني    7338-863-(802)أو  660-4427-(800)-1

-health-special-families/children-youth-drenhttps://www.healthvermont.gov/chil
services-care-needs/personal.   

 Children with Specialات برنامج األطفال ذوي االحتیاجات الصحیة الخاصة (عیاد
Health Needs (   

یوفر ھذا البرنامج العیادات وخدمات تنسیق الرعایة لألطفال ذوي االحتیاجات الصحیة الخاصة كما أنھ یساعد في  
).  Dr. Dynasaurتور دیناصور (بعض تكالیف الرعایة الصحیة التي ال یغطیھا التأمین الصحي أو برنامج الدك

أو تفّضل بزیارة الموقع  7338-863-(802)أو  4427-660-(800)-1اتصل بدائرة الصحة في فیرمونت على الرقم 
   .needs-health-https://www.healthvermont.gov/family/specialاإللكتروني 

  )Choices for Careخیارات الرعایة (

ھو برنامج للرعایة طویلة األجل یعمل على دفع تكالیف الرعایة وتقدیم الدعم لسكان فیرمونت من كبار السن  
واألشخاص الذین یعانون من إعاقات جسدیة. ویساعد البرنامج األشخاص في القیام باألنشطة الیومیة في المنزل أو  

لیة ُمحسنة أو في مرفٍق للتمریض. ومقدمو الخدمات ھم المراكز النھاریة للبالغین والوكاالت  في بیئة رعایة منز

https://asd.vermont.gov/services/attendant-services-program
https://asd.vermont.gov/services/attendant-services-program
https://dcf.vermont.gov/child-development/cis
https://dcf.vermont.gov/child-development/cis
https://www.healthvermont.gov/children-youth-families/children-special-health-needs/personal-care-services
https://www.healthvermont.gov/children-youth-families/children-special-health-needs/personal-care-services
https://www.healthvermont.gov/family/special-health-needs
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المحلیة للشیخوخة ومساكن الرعایة الدائمة ووكاالت الصحة المنزلیة ومرافق التمریض ودور الرعایة السكنیة. 
بزیارة الموقع اإللكتروني   أو تفّضل 0294-241 (802)الرقم   وللحصول على مزیٍد من المعلومات، اتصل على

program-care-for-https://asd.vermont.gov/services/choices.  

 

   )Developmental Disability Servicesخدمات اإلعاقة النمائیة (

من إعاقات متعلقة بالنمو في مواصلة العیش في  تساعد خدمات اإلعاقة النمائیة األفراد من أي فئة عمریة ممن یعانون 
المنزل مع أُسرھم. وتشمل ھذه الخدمات إدارة الحاالت وخدمات التوظیف ووسائل الدعم المجتمعیة والرعایة المؤقتة. 
ویجب أن یكون مقدمو الخدمات من مقدمي خدمات اإلعاقة النمائیة أو منظمات الخدمات الوسیطة بالنسبة لألشخاص 

یدیرون الخدمات بأنفسھم. وللحصول على مزیٍد من المعلومات، اتصل بدائرة اإلعاقة والشیخوخة والمعیشة الذین 
 ./https://ddsd.vermont.govأو تفّضل بزیارة الموقع اإللكتروني  241 (802)-0304المستقلة على الرقم 

   )Financial Assistance Programبرنامج المساعدة المالیة ( 

برنامج تطوعي یمكن أن یساعد األُسر في دفع تكالیف التأمین الالحقة للرعایة الصحیة ألطفالھم حیثما تكون الخدمات 
التصریح بھا مسبقًا من خالل البرنامج السریري لألطفال ذوي االحتیاجات الصحیة الخاصة. اتصل  قد تم وصفھا أو 

 أو  4427-660-(800)-1) على الرقم Vermont Department of Healthبدائرة الصحة في فیرمونت (
https://www.healthvermont.gov/children-أو تفّضل بزیارة الموقع اإللكتروني  (802)-7338-863

coordination-needs/care-health-special-families/children-youth.  

  )Flexible Family Fundingالتمویل العائلي المرن (

یستھدف التمویل العائلي المرن األشخاص من أي فئة عمریة ممن یعانون من إعاقات متعلقة بالنمو ویعیشون مع  
أُسرھم، أو یستھدف األسر التي تعیش مع فرد یعاني من إعاقة متعلقة بالنمو وتدعمھ. ویقر البرنامج بأن األسر 

لألطفال وللعدید من البالغین الذین یعانون من إعاقات   باعتبارھا مقدمي رعایة توفر المكان األنسب واألكثر رعایةً 
متعلقة بالنمو. ویجوز استخدام األموال المقدمة وفقًا لتقدیر األسرة في الخدمات والدعم لصالح الفرد واألسرة. ویكون 

سم مقدمو الخدمات ھم مقدمو الخدمات النمائیة (وكاالت محددة) وللحصول على مزیٍد من المعلومات، اتصل بق
أو تفضل بزیارة   0304-241 (802)الخدمات النمائیة التابع لدائرة اإلعاقة والشیخوخة والمعیشة المستقلة على الرقم 

   .funding-family-https://ddsd.vermont.gov/flexibleالموقع اإللكتروني 

   ) High Technology Nursing Careالرعایة المنزلیة عالیة التقنیة (

یعتمدون على  برنامج الرعایة المنزلیة عالیة التقنیة ھو عبارة عن برنامج تمریض منزلي مكثف لألشخاص الذین
التقنیة للبقاء على قید الحیاة أو الذین لدیھم احتیاجات طبیة معقدة. وتتمثل أھداف ھذا البرنامج في دعم االنتقال من 

المستشفى أو مؤسسة الرعایة األخرى إلى المنزل لتجنب اإلیواء في مؤسسة صحیة. وللحصول على مزیٍد من 
عاًما, اتصل بدائرة اإلعاقة والشیخوخة والمعیشة المستقلة على الرقم   21ن المعلومات لألفراد الذین تزید أعمارھم ع

high-https://asd.vermont.gov/services/adult-أو تفضل بزیارة الموقع اإللكتروني  241 (802)-0294
cesservi-technology.   

یشرف برنامج األطفال ذوي االحتیاجات الصحیة الخاصة على برنامج الرعایة المنزلیة عالیة التقنیة لألفراد الذین تقل أعمارھم عن  
أو تفّضل بزیارة   7338-863-(802)أو  4427-660-(800)-1عاًما. وللحصول على مزیٍد من المعلومات، اتصل على الرقم  21

special-families/children-youth-https://www.healthvermont.gov/children-الموقع اإللكتروني 
nursing-tech-needs/high-health.   

https://asd.vermont.gov/services/choices-for-care-program
https://ddsd.vermont.gov/
https://www.healthvermont.gov/children-youth-families/children-special-health-needs/care-coordination
https://www.healthvermont.gov/children-youth-families/children-special-health-needs/care-coordination
https://ddsd.vermont.gov/flexible-family-funding
https://asd.vermont.gov/services/adult-high-technology-services
https://asd.vermont.gov/services/adult-high-technology-services
https://www.healthvermont.gov/children-youth-families/children-special-health-needs/high-tech-nursing
https://www.healthvermont.gov/children-youth-families/children-special-health-needs/high-tech-nursing
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   )Homemaker Servicesخدمات ربات البیوت (

ي اإلعاقة  عاًما فأكثر من ذو 18یساعد برنامج خدمات ربات البیوت في فیرمونت األشخاص الذین تبلغ أعمارھم 
الذین یحتاجون إلى المساعدة لتلبیة احتیاجاتھم الشخصیة أو القیام بخدمات األعمال المنزلیة الالزمة للعیش في 

المنزل. وتشمل الخدمات التسوق والتنظیف وغسیل المالبس. وتساعد ھذه الخدمات األفراد على العیش في المنزل  
الخدمات ھم الوكاالت الصحیة المنزلیة. وللحصول على مزید من   بشكل مستقل في بیئة صحیة وآمنة. ویكون مقدمو

أو تفّضل بزیارة  0294-241 (802)المعلومات، اتصل بدائرة اإلعاقة والشیخوخة والمعیشة المستقلة على الرقم 
   .https://asd.vermont.gov/tags/homemakerالموقع اإللكتروني 

   )Special Clinicsالعیادات الخاصة (

متعددة التخصصات التي تتم إدارتھا أو تعزیزھا من جانب العاملین في مجال التمریض  تشمل عیادات األطفال
والعمل االجتماعي الطبي، مما یعمل على إنشاء نظام شامل ُمنسَّق من حیث الرعایة یركز على األسرة لتقدیم 

ي الوجھي/الشفة األرنبیة الخدمات المباشرة. وتتخصص ھذه العیادات في أمراض القلب؛ ونمو الطفل؛ والتشوه القحف
والحنك المشقوق؛ والتلیف الكیسي؛ والصرع/طب األعصاب؛ والید؛ والتھاب المفاصل الروماتویدي؛ واألیض؛ 

والقیلة النخاعیة السحائیة؛ وضمور العضالت؛ وتقویم العظام؛ وبضع الجذر؛ وغیرھا من الحاالت. اتصل بدائرة 
أو تفّضل بزیارة الموقع اإللكتروني   7200-863-(802)أو  4343-464-(800)-1الصحة في فیرمونت على الرقم  
www.healthvermont.gov . 

   )Special Servicesالخدمات الخاصة (

تقدم الممرضات واألخصائیون االجتماعیون الطبیون ضمن برنامج األطفال ذوي االحتیاجات الصحیة الخاصة الذین  
یتواجدون في مكاتب المقاطعات التابعة لدائرة الصحة اإلقلیمیة المساعدة في الوصول إلى، وتنسیق، خدمات الرعایة  

المباشرة التابعة لبرنامج األطفال ذوي االحتیاجات  الصحیة المتخصصة غیر المتاحة من خالل عیادات الخدمات 
أو   7200-863-(802)أو  4343-464-(800)-1الصحیة الخاصة. اتصل بدائرة الصحة في فیرمونت على الرقم 

 . www.healthvermont.govتفّضل بزیارة الموقع اإللكتروني  

 برنامج فیرمونت للكشف والتدخل المبكر في حاالت اإلعاقة السمعیة  
)Vermont Early Hearing Detection and Intervention Program(  

عاقة السمعیة الدعم والتدریب وإدارة الرعایة لألسر  یوفر برنامج فیرمونت للكشف والتدخل المبكر في حاالت اإل
وأطفالھم ومقدمي الخدمات المجتمعیة. وتساعد ھذه الشراكات في إحالة الحاالت في الوقت المناسب ألغراض  

االختبار التشخیصي وخدمات التدخل المبكر. وللحصول على مزیٍد من المعلومات حول أي من ھذه البرامج، اتصل  
أو تفّضل بزیارة الموقع اإللكتروني   1872-651-(802)أو  0076-537-(800)-1على 

health-care/hearing-https://www.healthvermont.gov/family/health.  

   الصحة النفسیة

تتعاقد والیة فیرمونت مع وكاالت معیّنة في جمیع أنحاء الوالیة لتوفیر مجموعة متنوعة من خدمات الصحة النفسیة 
دیدة أو مرض عقلي أو صعوبات سلوكیة حادّة بما یكفي لتعطیل لألفراد واألُسر التي تعاني من اضطرابات نفسیة ش

حیاتھم. وتختلف الخدمات من وكالة إلى أخرى، لكن البرامج األساسیة متوفرة في جمیع الوكاالت المعیّنة. ویعمل 
إضافةً إلى  منسقو عملیات القبول في كل موقع مع األفراد لتحدید البرامج والخدمات المتاحة لتلبیة احتیاجات الفرد. 

ذلك، تُتیح الوكاالت المعیّنة الوصول حسب الحاجة إلى العدید من الخدمات على مستوى الوالیة فیما یتعلق بالرعایة 
السكنیة المركزة أو الطوارئ أو أسّرة التحویل في المستشفیات ورعایة المرضى الداخلیین بالمستشفیات. للتواصل مع 

أو تفّضل بزیارة   0090-241 (802)اتصل على الرقم  ، (Department of Mental Health)دائرة الصحة النفسیة 
 .www.mentalhealth.vermont.govالموقع اإللكتروني 

https://asd.vermont.gov/tags/homemaker
http://www.healthvermont.gov/
https://www.healthvermont.gov/family/health-care/hearing-health
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   )Adult Outpatient Servicesخدمات العیادات الخارجیة للبالغین (

یوفر ھذا البرنامج خدمات تختلف من وكالة إلى أخرى، ویُعرف بشیوع قوائم االنتظار. وقد تشمل الخدمات التقییم  
لطبیة والمراقبة، باإلضافة إلى خدمات األفراد الذین تبلغ أعمارھم ستین عاًما أو أكثر ممن واالستشارة والوصفات ا

یحتاجون إلى الرعایة الصحیة النفسیة. وتتوافر بعض الخدمات من خالل مقدمي الخدمات من القطاع الخاص، وقد تتم 
 إحالة بعض األفراد إلیھم.

   )Child, Adolescent, and Family Servicesخدمات األطفال والمراھقین واألسرة (

یوفر ھذا البرنامج خدمات العالج ووسائل الدعم لألسر حتى یتمكن األطفال والمراھقون الذین یعانون من مشكالت  
في الصحة النفسیة من العیش والتعلم والنمو بصحة جیدة في مدرستھم ومجتمعھم. وتتضمن ھذه الخدمات الفحص 

 دعم االجتماعي والعالج واالستشارة واالستجابة لألزمات.  وخدمات الوقایة ووسائل ال

   )Community Rehabilitation and Treatmentإعادة التأھیل والعالج المجتمعي (

یوفر ھذا البرنامج خدمات الصحة النفسیة المجتمعیة لتمكین األفراد من العیش بأقصى قدر من االستقالل في 
واألصدقاء والجیران. وال تتوافر خدمات إعادة التأھیل والعالج المجتمعي الشاملة إال للبالغین  مجتمعاتھم بین األسرة 

لة ویستوفون معاییر  األھلیة اإلضافیة بما في ذلك   الذین یعانون من مرض نفسي حاد ومستمر ولدیھم تشخیصات مؤّھِ
 ت الوظیفیة.استخدام الخدمة وتاریخ اإلقامة في المستشفى وشدة اإلعاقة واإلعاقا

  

   )Emergency Servicesخدمات الطوارئ (

یوفر ھذا البرنامج خدمات الطوارئ المتعلقة بالصحة النفسیة على مدار الساعة یومیًا في جمیع أیام األسبوع لألفراد 
والمنظمات والمجتمعات. وقد تشمل خدمات الطوارئ األساسیة الدعم عبر الھاتف والتقییم المباشر واإلحالة  

 االستشارة.  و

   )Traumatic Brain Injury Programبرنامج إصابات الدماغ الرضحیة (

عاًما أو أكثر وتم تشخیصھم بإصابة في الدماغ  16یقدم ھذا البرنامج المساعدة لسكان فیرمونت الذین تبلغ أعمارھم 
یات والمرافق إلى البیئة تتراوح شدتھا بین متوسطة إلى حادّة. ویقوم بتحویل أو إعادة األشخاص من المستشف

المجتمعیة. وھذا البرنامج قائم على إعادة التأھیل ویعتمد على االختیار ویھدف إلى دعم األفراد في تحقیق استقاللھم  
األمثل ومساعدتھم على العودة إلى العمل. وللحصول على مزیٍد من المعلومات، اتصل بدائرة اإلعاقة والشیخوخة  

أو تفّضل بزیارة الموقع اإللكتروني   0294-241 (802)الرقم والمعیشة المستقلة على 
program-https://asd.vermont.gov/services/tbi.  

   )Women, Infants, and Children Programبرنامج النساء والرضع واألطفال (

برنامج النساء والرضع واألطفال ھو عبارة عن برنامج تغذیة یوفر أطعمة صحیة وتوعیة تغذویة ودعًما للرضاعة  
سنوات. ویعتبر أي شخص مدرج في  5الطبیعیة للنساء الحوامل أو حدیثي الوضع والرّضع واألطفال حتى سن 

ال. وللحصول على مزیٍد من المعلومات وتقدیم  برنامج میدیكید مؤھالً لالستفادة من برنامج النساء والرضع واألطف
طلب لالستفادة من برنامج النساء والرضع واألطفال عبر اإلنترنت، تفّضل بزیارة الموقع اإللكتروني 

www.healthvermont.gov/family/wic   أو قم بإرسال رسالة نصیة تتضمنVTWIC   855-11إلى . 

یمكن االطالع على مزیٍد من المعلومات حول الموارد المتوفرة في مجتمعك على الموقع اإللكتروني 
www.vermont211.org.  

https://asd.vermont.gov/services/tbi-program
http://www.healthvermont.gov/family/wic


 
 

 

 فیرمونت ھیلث كونیكت، مركز دعم عمالء جرین ماونتن كیر 
  7898-834-888-1(جھاز االتصال للصم/مبرقة كاتبة)  8427-250-800-1األسئلة: اتصل على 

 یمكنك أیًضا الحصول على خدمات المترجم الفوري والتنسیقات البدیلة.
22 

 8427-250-800-1لى المساعدة بلغتك، یرجى االتصال على الرقم تنبیھ! إذا كنت بحاجة إ

Attention! Si vous avez besoin d’assistance dans votre langue, appelez le 1-800-250-8427 

¡Atención! Si necesita ayuda en su idioma, por favor llame al 1-800-250-8427 

Pažnja! Ako vam je potrebna pomoć na vašem jeziku, pozovite 1-800-250-8427 

Ogow! Haddii aad u baahan tahay in lagugu caawiyo luqaddada, fadlan wac  1 -800-250-8427  

Muhimu! Kama wahitaji usaidizi kwa lugha yako, tafadhali piga simu 1-800-250-8427 
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