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   بھ پروگرام دواخانھ ورمونت تان خوش آمدید
مدیریت ) DVHAپروگرام ھای کمک دواخانھ ای در ورمونت توسط دیپارتمنت دسترسی بھ صحت ورمونت (

می گردند. پروگرام ھای کمک دواخانھ ای در ذیل لست شده است. ھر کدام قوانین صالحیت و بستھ امتیازات ویژه 
 خود را دارد.  

. نمی کندرا ارائھ   Medicaidدریافت شده از طریق این کتاب رھنما معلومات در رابطھ با امتیازات دواخانھ ای 
دارید و ضرورت بھ معموالتی در رابطھ با امتیازات دواخانھ ای خود دارید، یا ندانستید تحت  Medicaidاگر 

 Vermontو  Green Mountain Care پوشش کدام پروگرام می باشید، با نمبر مرکز خدمات مشتریان
Health Connect صبح الی  8:00بھ تماس شوید. از دوشنبھ تا جمعھ از ساعت 8427-250-800-1 در

   بعد از ظھر بھ تماس شوید (ایام رخصتی باز نیست). 5:00

   پروگرام مردم صحتمند ورمونت
مردم ورمونت بھ کمک این پروگرام رایگان می توانند بدون بیمھ ھای نسخھ ای دیگر ادویھ تحت پوشش را با 

  DVHAتواند درخواستی بھ دارید، دواخانھ شما می  Healthy Vermontersقیمت کمتر خریداری نمایند. اگر 
ھ دواخانھ خواھید داد برابر با کمترین ھیچ پرداختی انجام نخواھد داد، اما پیسھ ای کھ شما ب DVHAتسلیم کند. 

 است و قیمت خرده فروشی دواخانھ نیست.    Vermont Medicaidقیمت 

 VPharm 3و   VPharm: VPharm 1،VPharm 2پروگرام ھای 
اند بھ کمک پروگرام ھای  راجستر شده Medicareنیستند و در  Medicaidمردم ورمونت کھ واجد شرایط  

VPharm  می توانند مصارف و ھزینھ ھای طرح ادویھ تجویزیMedicare (Medicare PDP)   خود و
پرداخت  شما مصرف دوای شما را  Medicare PDPمصارف مربوطھ را پرداخت نمایند. طریقھ کار: زمانی کھ  

بھ جز چند حالت فرستاده می شود.  VPharmمی کند، بل ھر گونھ پیسھ ای کھ باید بھ دواخانھ پرداخت شود برای 
دالر بھ عنوان پرداختی  2دالر یا   1مصرف را پرداخت می کند و بستھ بھ قیمت دوا، شما باید  VPharm، استثنا

 مشترک پرداخت نمایید.  

 

 خود  Medicare PDPفھمیدن 
تواند شود، اما می ارائھ می  Medicareاز  Dمعموال از طریق یک طرح ادویھ قسمت  Medicare PDPک ی

شود. مقصود گپ   گفتھ می »Medicareھم باشد کھ بھ آن «طرح مزیت  Medicareاز  Cبخشی از طرح قسمت 
این می باشد.  Dو یا پوشش ادویھ تجویزی قسمت   Medicareاز  Cیا قسمت ، Medicare PDPما درباره 

فراھم می شوند. اگر برای راجستر  Medicaid (CMS)و  Medicareپروگرام ھا از طریق مراکز خدمات 
 ضرورت بھ کمک دارید:  Medicare PDPشدن در 

 بھ تماس شوید Medicare- 800-1با نمبر  )1
 کنید medicare.govرجوع بھ  )2
 منطقھ با خط کمکی افراد کالن بھ نمبردر ایجنسی ) SHIPبا پروگرام کمک بیمھ صحی دولتی ( )3

 بھ تماس شوید. 1-800-642-5119

کمک در پرداخت مصارف و ))، SPAPھمچنان معروف بھ پروگرام کمک ادویھ دولتی (( VPharmپرورگرام 
راجستر شده اند و ھیچ بیمھ دیگری کھ نسخھ  Medicare PDPھزینھ ھای نسخھ برای کسانی می کند کھ در یک 

  Medicare PDPممکن است در پرداخت حق بیمھ ماھوار برای پالن  VPharmشش می دھد ندارند.  ھا را پو
  شما ھم کمک کند.
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VPharm  سھ درجھ امتیازVPharm 1، VPharm 2  وVPharm 3  را در برمی گیرد. ھر پروگرام قوانین
 Medicareویژه ای برای تعیین واجد شرایط بودن و بستھ امتیاز ویژه خود را دارد. اشتراک کننده گان باید در 

PDP  راجستر بمانند تا درVPharm  .ھم بمانندMedicare PDP  اخت کننده تمام نسخھ ھای شما شما اولین پرد
در پرداخت مصرف   VPharmبرای اینکھ دومین پرداخت کننده می باشد.   VPharmمی باشد و پروگرام 
Medicare PDP  شما کمک کند، باید در یکی از پالن ھای ویژه منطقھ ورمونت راجستر باشید. ھمچنان، برای

 راجستر شده استفاده نمایید.  VT Medicaidھ دھنده باید از یک ارائ VPharmدریافت پوشش نسخھ از طریق 

کنترول می شوند و برای دریافت معلومات مربوط بھ طریقھ  DVHAذیل توسط  VPharmپروگرام ھای   
 Vermont Health Connect & Greenراجستر در ھر یک از این پروگرام ھا با مرکز خدمات مشتریان 

Mountain Care  صبح الی  8:00بھ تماس شوید. از دوشنبھ تا جمعھ از ساعت  8427-250-800-1بھ نمبر
 بعد از ظھر بھ تماس شوید (ایام رخصتی باز نیست).  5:00

VPharm 1 :حق بیمھ و پوشش بیمھ 
 

دالر برای حق بیمھ پرداخت می نمایند. در عوض،  15بھ گونھ ماھانھ وار  VPharm 1اشتراک کننده گان 
VPharm 1  پرداخت می کند:ھزینھ ھای ذیل را 

  مقدار حق بیمھMedicare PDP ) شما تا حداکثر میزان تعیین شده کھ سبسایدی کم درآمدانLIS ( یا "کمک
است. این   CMSاضافھ" آن را پرداخت نمی کند. (حداکثر میزان برابر با معیار ساالنھ تعیین شده توسط 

پیشرفتھ راجستر باشید   Medicare PDPاگر شما در یک  جنوری ھر سال تغییر می کند.)  ام 1میزان در 
  پرداختی انجام ندھد. VPharmممکن است 

  پرداخت ھای مشترکMedicare PDP ، ھای پوششی بدون پوشش   ھای مشترک و شکاف فرانشیزھا، بیمھ
  Medicareمدت و بلند مدت تحت پوشش  یا «کمک اضافی») برای ادویھ کوتاه LISسبسایدی کم درآمدان (

PDP  . 

  گروپ ھای خاصی از ادویھ کھ تحت پوششMedicare PDP  نیستند (بھ شمول ادویھOTC  ویژه، و برخی
 ھا و محصوالت سرفھ و سرماخوردگی) ویتامین

 لوازم مرض شکر 

 یک معاینھ چشم جامع و یک معاینھ موقت ھر دو سال یکبار توسط یک داکتر چشم 

VPharm 2 :حق بیمھ و پوشش بیمھ 
  VPharm 2دالر حق بیمھ پرداخت می نمایند. در عوض،  20بھ گونھ ماھوار  VPharm 2اشتراک کننده گان 

 ھزینھ ھای ذیل را پرداخت می کند:
  مقدار حق بیمھMedicare PDP ) شما تا حداکثر میزان تعیین شده کھ سبسایدی کم درآمدانLIS ( یا "کمک

است. این  Medicareاضافھ" آن را پرداخت نمی کند. (حداکثر میزان برابر با معیار ساالنھ تعیین شده توسط 
پیشرفتھ راجستر باشید  Medicare PDPاگر شما در یک جنوری ھر سال تغییر می کند.) ام  1میزان در 

  پرداختی انجام ندھد. VPharmممکن است 

  پرداخت ھای مشترکMedicare PDP ، ھای پوششی خارج از   ھای مشترک و شکاف فرانشیزھا، بیمھ
کھ برای  Medicare PDPیا «کمک اضافی») برای ادویھ تحت پوشش  LISپوشش سبسایدی کم درآمدان (
 استعمال می شوند (فقط پوشش ادویھ طوالنی مدت).   تداوی امراض طبی بلند مدت

  ادویھ ویژه ای کھ از آن ھا برای تداوی امراض طبی طوالنی مدت کھ تحت پوششMedicare PDP   ،نیستند
   OTCاستعمال می شود مثل برخی از ادویھ  
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 لوازم مرض شکر 

  ّمثل سرما خوردگی یا سرفھ  نبود پوشش برای ادویھ ای کھ برای تداوی مشکالت طبی کوتاه مدت یا "حاد "
 استعمال می شوند 

VPharm 3 :حق بیمھ و پوشش بیمھ 
 

 VPharm 3دالر حق بیمھ پرداخت می نمایند. در عوض،  50بھ گونھ ماھانھ وار  VPharm 3اشتراک کننده گان 
 ھزینھ ھای ذیل را پرداخت می کند:

  مقدار حق بیمھMedicare PDP ) شما تا حداکثر میزان تعیین شده کھ سبسایدی کم درآمدانLIS ( یا "کمک
است. این  Medicareاضافھ" آن را پرداخت نمی کند. (حداکثر میزان برابر با معیار ساالنھ تعیین شده توسط 

پیشرفتھ راجستر باشید  Medicare PDPاگر شما در یک جنوری ھر سال تغییر می کند.)  ام 1میزان در 
ھای  فرانشیزھا، بیمھ ، Medicare PDPپرداخت ھای مشترک . پرداختی انجام ندھد VPharmممکن است 

یا «کمک اضافی») برای ادویھ   LISھای پوششی خارج از پوشش سبسایدی کم درآمدان ( مشترک و خال
 ستعمال می شوند کھ برای تداوی امراض طبی بلند مدت ا Medicare PDPتحت پوشش 

 (فقط پوشش ادویھ طوالنی مدت). 

  ادویھ ویژه ای کھ از آن ھا برای تداوی امراض طبی طوالنی مدت کھ تحت پوششMedicare PDP   ،نیستند
 OTCاستعمال می شود مثل برخی از ادویھ  

 لوازم مرض شکر 

  حادّ" مثل سرما خوردگی یا سرفھ  نبود پوشش برای ادویھ ای کھ برای تداوی مشکالت طبی کوتاه مدت یا"
 استعمال می شوند 

    ا شم Medicare PDPفرمولر 
  ،برای کمک بھ کم شدن مصارف و ھزینھ ھاMedicare PDP خواھد تا ادویھ را دھنده گان می شما از ارائھ

ضرورت  بھ اساس لستی از ادویھ بھ نام «فرمولری» تجویز نمایند. برخی از داروھای موجود در این فرمول 
برای درخواست تجدیدنظر در مورد  قبل از پرداخت ھزینھ دوا دارند.   Medicare PDPبھ تایید یا جواز قبلی 

  خود، رجوع نمایید بھ بخش "زمانی کھ با عملی موافق نیستید". Medicareرّد طرح ادویھ تجویزی 

 )OTCادویھ بدون نسخھ (، Medicareادویھ بدون پوشش 
  وا وجود دانرد کھ برخی از گروپ ھای دPDP   ھایMedicare  نباید آن ھا را پوشش دھند. این ادویھ با نام

برخی ویتامین ھای تجویزی و  ، OTCمعروف است و بھ طور کلی ادویھ " Medicare"ادویھ مستثنی شده 
برخی از این ادویھ را پوشش می  DVHAبرخی از محصوالت سرفھ و سرماخوردگی را در بر می گیرد. 

دھنده شما برای اما برخی از ادویھ ممکن است برای پوشش ضرورت بھ تایید قبلی داشتھ باشند. ارائھدھد، 
ha.vermont.gov/forhttp://dv- درخواست مجوز باید فورم مجوز قبلی را از طریق ذیل تکمیل نماید:

forms-request-authorization-prior-roviders/pharmacyp  و آن را بھDVHA .روان نماید 
  تعداد کمی از ادویھOTC   دارای پوششVPharm  ھستند و پوشش بستھ بھ این کھ در کدام پالنVPharm 

سایت   راجستر کرده اید فرق می کند. این ادویھ بیشتر ادویھ کلی می باشند. لست کامل این ادویھ را در ویب
DVHA در آدرس ذیل پیدا می توان کرد 

18pdf.pdf-09-04-providers/otcweblist-http://dvha.vermont.gov/for. 

 ) ادویھ ای کھ آزمایشی محسوب می شوند یا از سوی اداره ادویھ فدرالFDA  ( تایید نشده اند تحت پوشش
 پروگرام ھای ما نیستند. 

http://dvha.vermont.gov/for-providers/pharmacy-prior-authorization-request-forms
http://dvha.vermont.gov/for-providers/pharmacy-prior-authorization-request-forms
http://dvha.vermont.gov/for-providers/pharmacy-prior-authorization-request-forms
http://dvha.vermont.gov/for-providers/pharmacy-prior-authorization-request-forms
http://dvha.vermont.gov/for-providers/otcweblist-04-09-18pdf.pdf
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 ) Copaysپرداخت ھای مشترک (یا 
 دالر خواھد بود.  2یا  1) دارید، پرداختی مشترک شما 3یا  VPharm )1،2اگر 
  دالر خواھد بود.   1دالر یا کمتر باشد، پرداخت مشترک شما   29.99اگر ھزینھ دولتی نسخھ شما 

  دالر خواھد بود.   2دالر یا بیشتر باشد، پرداخت مشترک شما  30اگر ھزینھ دولتی 
  Green Mountain Careما پیسھ گرفتھ شد، پرسان کنید کھ آیا دواساز بل را برای دالر از ش  2اگر بیشتر از 

بھ   Green Mountain Careفرستاده است یا این کھ می توانید برای دریافت کمک با مرکز خدمات مشتریان گان 
 تماس شوید. 

   کارت آیدی شما
شما بھ ادرس خانھ شما پست خواھد شد. لطفا ھر وقت کھ بھ دواخانھ می   Green Mountain Careکارت آیدی 

روید کارت را نشان دھید. اگر کارت آیدی جدید خود را ظرف یک ماه پس از دریافت این کتاب رھنما دریافت 
بھ تماس شوید   1-250-800-8427نمبر  نکردید، یا اگر کارت خود را گم کردید، با مرکز خدمات مشتریان گان بھ 

دارید، ھر دو کارت آیدی بیمھ خود را بھ ارائھ  Medicareو یک کارت جدید درخواست نمایید. اگر بیمھ نسخھ 
 دھنده خود نشان دھید.  

 ارائھ دھنده گان اشتراک کننده 
 -خود را از آنجا دریافت می کنید  و دواخانھ ای کھ ادویھ -ارائھ دھنده گانی کھ نسخھ را برای شما نوشتھ می کنند 

. بیشتر ارائھ دھنده گان و دواخانھ ھا در ورمونت در پروگرام ھای ما  باید در پروگرام ھای ما راجستر باشند 
راجستر می باشند. اگر در مورد ارائھ دھنده گان و دواخانھ ھا سوالی دارید، یا با مرکز خدمات مشتریان بھ تماس 

ھ بدانید آیا ارائھ دھنده یا دواخانھ شما راجستر است یا خیر، بھ ویب سایت  شوید و یا برای اینک
http://www.vtmedicaid.com  مراجعھ نموده و رویup-vider LookPro  .کلیک کنید 

 دارند  Medicareپروگرام ھای دواخانھ برای مردم ورمونت کھ بیمھ 
معلومات در رابطھ با طریقھ راجستر در پروگرام کمک اضافھ را می توانید با تماس با ایجنسی افراد کالن منطقھ 

یا دفتر اداره بیمھ   5119-642-800-1بھ نمبر ) SHIPای محلی خود، دفتر پروگرام کمک بیمھ صحی دولتی (
   اجتماعی محلی خود بھ دست آورید.

 "کمک اضافھ" یا ) LISسبسایدی کم درآمدان (
شده اند ممکن است واجد شرایط دریافت کمک برای پرداخت راجستر   Medicareاشتراک کننده گانی کھ در 

باشند کھ بھ نام "کمک ) LISنسخھ خود از یک پروگرام اداره بیمھ اجتماعی بھ نام سبسایدی کم درآمدان ( ھزینھ 
یزھای ساالنھ و پرداخت ھای مشترک نسخھ در رابطھ حق بیمھ ماھانھ، فرانش LISاضافھ" ھم معروف می باشد. 

در پرداخت برخی از   Green Mountain Careرا پرداخت می کند.  Medicareبا پالن دوای تجویزی 
کند. اشتراک یا "کمک اضافھ" می باشند، کمک می  Medicareھایی کھ فاقد پوشش پالن دوای تجویزی ھزینھ 

یا ) LISبھ گونھ اتوماتیک برای دریافت سبسایدی کم درآمدان (  Medicareگننده گان پروگرام ھای پس انداز 
برای برخی از اشتراک کنندگان الزمی است تا ساالنھ درخواست دریافت  . راجستر می شوند"کمک اضافھ" 

 . معلومات طریقھ درخواست را می توانید در لینک ذیل بھ دست آورید:سبسایدی کم درآمدان کنند
10525.pdf-05-https://www.ssa.gov/pubs/EN . 

 
 

http://www.vtmedicaid.com/
http://www.vtmedicaid.com/
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10525.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10525.pdf
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   Medicareپروگرام ھای پس انداز  

 
کھ درآمد پایین تری دارند ممکن است واجد شرایط دریافت کمک در   VPharmبرخی از اشتراک کننده گان 

باشند. پروگرام ھایی کھ بھ مردم کمک می کنند تا   Medicareاز  Bو  Aپرداخت تمام یا بخشی از پوشش قسمت 
شناختھ می شوند. اگر  Medicareرا پرداخت نمایند بھ نام پروگرام ھای پس انداز  Medicare A & Bھزینھ 

و   Medicareدھنده گان باید در ھر دو پروگرام  مشتاق ھستید ھر دو برنامھ ھزینھ را پرداخت کنند، ارائھ
Medicaid  :اشتراک داشتھ باشند. این پروگرام ھا در ذیل لست شده اند 

  Medicare (QMB)فرد ذینفع واجد شرایط  
 فرانشیزھا، بیمھ مشترک و پرداخت ھای مشترک را می پردازد. ،  Medicareاز  Bو قسمت  Aحق بیمھ قسمت  

   )SLMBبا درآمد کم ( Medicareذینفعان تعیین شده 
 انجام می شود.  Medicareاز  Bفقط پرداخت برای حق بیمھ قسمت 

 ) QI-1افراد واجد شرایط (
 انجام می شود.  Medicareاز  Bفقط پرداخت برای حق بیمھ قسمت 

خود را دریافت کردید بھ  VPharmاگر واجد شرایط دریافت این کمک باشید، زمانی کھ نامھ مربوط بھ پوشش 
پرداخت نمی   Medicareاطالع شما رسانیده شده است. ھیچ حق بیمھ ماھانھ ای برای پروگرام ھای پس انداز 

باید واجد شرایط باشید، لطفا برای دریافت معلومات بیشتر با   شود. اگر واجد شرایط نباشید و فکر می کنید کھ 
 پرداخت  Medicareمرکز خدمات مشتریان بھ تماس شوید. ھیچ حق بیمھ ای برای پروگرام ھای پس انداز 

 نمی شود.

   شما VPharmپرداخت حق بیمھ پروگرام 

بالفاصلھ بعد از دریافت اولین بل حتما باید حق بیمھ خود را ماھانھ وار برای پروگرام ھای ما پرداخت کنید، تا 
امکان شروع پوشش از اول ماه بعدی وجود داشتھ باشد. باید پی ھم بھ موقع پرداخت کنید تا پوشش خود را از 

کننده گان پروگرام ھای دواخانھ ای ما، بھ استثنا دست ندھید یا وقفھ ای در پوشش شما رخ ندھد. تمام اشتراک  
باید برای این کھ بھ دریافت پوشش نسخھ خود ادامھ دھند بھ ورمونت حق بیمھ ، Healthy Vermontersپروگرام 

 پرداخت نمایند. 

اگر بل حق بیمھ خود را گم کردید، با مرکز خدمات مشتریان بھ تماس شوید تا میزان بدھی خود و طریقھ پرداخت 
 آن را بفھمید. 

 پرداخت ھای اتوماتیک 
توانید برای برداشت اتوماتیک راجستر کنید، تا پرداخت اگر می خواھید نگران پرداخت بل ماھانھ خود نباشید، می 

 انداز شما برداشتھ شود.  جاری یا پس شما ھر ماه از حساب

 اگر در مورد حق بیمھ خود یا نحوه تنظیم برداشت اتوماتیک سوالی دارید، با مرکز خدمات مشتریان بھ  
 تماس شوید.  
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  حقوق و مسئولیت ھای شما
  شما حق دارید تا:

 با احترام و ادب با شما رفتار شود 
 با فکر با شما برخورد شود 
   ارائھ دھنده گان خود را انتخاب و تبدیل کنید 
  معلومات مربوط بھ خدمات و ارائھ دھنده گان پروگرام خود را دریافت نمایید 
   معلومات کامل و جدیدی در مورد صحت خود بھ دست آورید کھ برای شما قابل فھم باشند 
 گرفتن برای سواالت خود و حق  در تصمیم گیری مربوط بھ مراقبت ھای صحی خود اشتراک کنید مثال پاسخ

 ردّ تداوی 
   برای دریافت یک کاپی از ریکاردھای طبی خود درخواست کنید و ھر گاه فکر می کنید معلومات نادرست

 است درخواست تغییر معلومات کنید 
  نظر یک ارائھ دھنده واجد شرایط کھ درVermont Medicaid  راجستر شده را درخواست کنید 
  یا مراقبت ھای صحی خود شکایت کنید (برای دریافت معلومات بیشتر  در مورد پروگرام 

 را ببینید)  16صفحھ 
   از ھر گونھ محدودیت یا جدایی کھ بھ عنوان وسیلھ ای برای زورگویی، برقراری نظم، راحتی یا تالفی بکار

 می رود، خالص شوید. 
  درخواست تجدید نظر ارید ردّ شدهکنید ضرورت بھ آن ھا د اگر درخواست شما برای خدماتی کھ فکر می ،

 نمایید.  14نمایید. برای دریافت معلومات بیشتر رجوع بھ صفحھ 
 

 با انجام اعمال زیر مراقب صحت خود باشید:شما ھم مسئولیت دارید 
 عالئم و سابقھ صحی خود را بھ ارائھ دھنده خود بگویید 
  چیزی را نمی فھمید سوال پرسان کنیددر زمانی کھ بھ ضرورت بھ معلومات بیشتری دارید یا 
  پروگرام ھای تداوی کھ شما و ارائھ دھنده تان با آن موافقھ کرده اید را مراعات نمایید 
  در قرارمالقات ھای خود حاضر شوید یا اگر نمی توانید حاضر شوید از قبل برای کنسل کردن بھ 

 تماس شوید  
  در مورد قوانین پروگرام خود بیاموزید تا بتوانید از سرویس ھای دریافتی بیشترین بھره را ببرید 
 ) قبل از دیدن ارائھ دھنده گان دیگر، باید حتما از طرف داکتر مراقبت ھای اولیھPCP ( در صورت) خود

 ضرورت) راجع شوید.  
 دپرداخت حق بیمھ و پرداختی مشترک زمانی کھ خواستھ می شون 
   اگر در قرار مالقات حاضر نمی توانید شوید برای لغو کردن یا تغییر زمان بھ تماس شوید 
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   سایر پروگرام ھا برای مردم ورمونت

  وصیت نامھ ھای افراد زنده و زیست خواست ھا
یافت می شود) و معنای آن  231، فصل 18خلص کلی از قانون طرزالعمل زیست خواست ورمونت (کھ در عنوان 

 ای مریضان در ذیل ارائھ شده است: بر

یک "زیست خواست" یک ریکارد مکتوب است کھ مشخص می کند شما کھ را برای عمل بھ نیابت از خویش 
انتخاب می کنید، ارائھ دھنده اولیھ شما کیست و رھنمایی ھای شما در مورد مقاصد مراقبت صحی یا اھداف تداوی 

ک وکالت نامھ دوامدار برای مراقبت ھای صحی یا یک سند مراقبت پایانی  شما چھ می باشند. این سند می تواند ی
 باشد. زیست خواست ھا رایگان ھستند.

افراد کالن می توانند از یک زیست خواست برای تعیین یک یا چند شخص و افراد جایگزینی استفاده کنند کھ جواز  
ت خواست خود می توانید تشریح کنید کھ تصمیم گیری در مورد مراقبت ھای صحی آن ھا را دارند. در زیس

شخص موردنظر چھ میزان قدرت دارد، چھ نوع مراقبت صحی می خواھید یا نمی خواھید، و می خواھید بھ 
مسائل شخصی مثل ھماھنگی برای مراسم تشییع جنازه چگونھ رسیدگی شود. از زیست خواست می توانید برای 

ر صورت ضرورت بھ سرپرست یا مشخص کردن افرادی استفاده کنید تعیین یک یا چند نفر بھ عنوان سرپرست د 
 کھ می خواھید تصمیم گیری نکنند. 

اگر در وضعیتی باشید کھ نتوانید مراقبت ھای صحی خود را ھدایت کنید، و این وضعیت عاجل نباشد، ارائھ دھنده  
بدانند آیا زیست درخواست دارید یا خیر نمی توانند  گان مراقبت صحی نمی توانند قبل از این کھ اول کوشش کنند تا 

شما زیست خواست دارید یا  بھ شما مراقبت صحی ارائھ نمایند. ارائھ دھنده گان مراقبت ھای صحی کھ می فھمند 
باید طرزالعمل ھای شخصی را مراعات کنند کھ از جواز تصمیم گیری در مورد مراقبت ھای صحی شما 

 رزالعمل ھای زیست خواست را مراعات نمایند.  برخوردار است یا باید ط

ھای صحی مجاز است بھ اساس تضاد اخالقی، معنوی یا دیگر تضادھا با طرزالعمل ھا آن دھنده مراقبت  یک ارائھ
ھای صحی قبول نکرد، باید در صورت امکان تضاد موجود را دھنده مراقبت ھا را مراعات نکند. اما اگر ارائھ

سی کھ شما تعیین کرده اید تا از طرف شما عمل کند تشریح کند؛ کمک کند تا مراقبت ھای شما برای شما و ھر ک
را بھ ارائھ دھنده دیگری کھ مشتاق مراعات طرزالعمل ھاست منتقل کند؛ تا زمانی کھ ارائھ دھنده جدیدی برای 

ت انجام شده برای رفع تضاد و ارائھ خدمات پیدا شود مراقبت ھای صحی را ارائھ نماید؛ و تضاد موجود، اقداما 
 عمل رفع تضاد را درج در سوابق طبی شما کند. 

ھایی را تعیین کند تا  ھای صحی و مرکز زیستی باید پروتکل ھای صحی، مرکز مراقبت دھنده مراقبت  ھر ارائھ
لتی رسیدگی می ای منطبق با تمام قوانین و مقررات ایا گونھتضمین کند کھ تمام زیست خواست ھای مریضان بھ

 شوند.  

 توانید با بخش صدور جواز و حفاظت بھ نمبر برای شکایت از شخصی کھ این قوانین را مراعات نمی کند می 
بھ تماس شوید یا بھ گونھ آنالین اقدام کنید. می توانید شکایت مکتوب خود را بھ آدرس ذیل  1-800-564-1612

 ارسال کنید: 
Division of Licensing and Protection  

103 South Main Street, Ladd Hall  
Waterbury, VT 05671  

ایت آنھا  یا رجوع بھ ویب س 2909-828-802با تماس با شبکھ اخالق ورمونت بھ نمبر 
www.vtethicsnetwork.org  می توانید در مورد قوانین ایالتی، زیست خواست ھا و توصیھ ھای افراد زنده

 ات کسب نمایید. معلوم

http://www.vtethicsnetwork.org/
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در دسترس   www.leg.state.vt.us/statutes/sections.cfm?Title=18&Chapter=231  در 18عنوان 
می باشد. می توانید با رجوع بھ ویب سایت ھای فھرست شده، صحبت کردن با ارائھ دھنده خود یا تماس بھ مرکز 

 خدمات مشتریان، فورم ھا یا معلوماتی را کھ ضرورت بھ آن ھا دارید تھیھ کنید. 

 اھدای عضو
ممکن است مشتاق باشید کھ در ھنگام مرگ اعضای بدن خود را اھدا کنید. یک اھدا کننده می تواند افراد زیادی را 

 کمک کند. اگر می خواھید بیشتر در این رابطھ بدانید، برای کسب معلومات رایگان با نمبر 
1-888-ASK-HRSA   .بھ تماس شوید 

 د بھ اشتراک گذاری معلومات با ارائھ دھنده خو 
ھای صحی ضروری را دریافت می کنید،  دھنده خود کمک کنید مطمئن شود کھ شما مراقبت  برای اینکھ بھ ارائھ

کنید را برای او معلوم کنیم تا از عکس العمل ھای بد ممکن است معلوماتی مانند لست ادویھ ای کھ مصرف می 
 شما ندارند جلوگیری کنیم.   ناشی از ادویھ ای کھ رابطھ خوبی با ادویھ دیگر یا امراض دیگر

 اعالمیھ روش ھای محرمیت
زمانی مشخص شد کھ واجد شرایط پروگرام ھای ما ھستید، یک نامھ دریافت کردید کھ نشان می داد شما واجد 

شرایط می باشید. یک کاپی از اعالمیھ روش ھای محرمیت ما ھمراه آن نامھ بود. بر اساس قانون فدرال، قانون 
ما باید این اعالمیھ را بھ شما تسلیم کنیم. معلومات مربوط بھ )، HIPAAل و پاسخگویی بیمھ صحی (قابلیت انتقا

حقوق حریم خصوصی شما و طریقھ کاربرد یا اشتراک گذاری معلومات صحی شما درج در این اعالمیھ است. 
تریان بھ تماس شوید و یک اگر بھ یک کاپی دیگری از این اعالمیھ ضرورت دارید، می توانید با مرکز خدمات مش

 کاپی درخواست کنید. 

 پروگرام تضمین کیفیت
Green Mountain Care  یک پروگرام تضمین کیفیت دارد تا تضمین کند کھ شما مراقبت ھای صحی باکیفیتی

 از ارائھ دھنده گان خود و سرویس خوبی از پروگرام خود دریافت می نمایید.  
 یابی کیفیت مراقبت صحی کمک می کنند عبارتند از برخی از مواردی کھ بھ ما در ارز

 میزان ادویھ اخذ شده مریضان  
 تعداد اشتراک کننده گانی کھ مراقبت ھای پیشگیرانھ روتین دریافت می کنند 

  تعداد اشتراک کننده گانی کھ وقتی در وضعیت عاجل نیستند از اتاق امرجنسی استفاده می کنند 

   ارائھ دھنده گان مراقبت ھای صحت جسمی و ارائھ دھنده گان مراقبت ھای صحت روانی بھ چھ طریقی
 مراقبت ھا را ھماھنگ می کنند 

 ی ما خرسندند اشتراک کنندگان و ارائھ دھنده گان چھ میزان از پروگرام ھا 

دھنده گان توصیھ می   ما بھترین طرزالعمل ھای کلینیکی را برای برخی امراض مزمن بکار برده ایم کھ بھ ارائھ
 کنیم برای بھتر کردن نتایج صحی آن ھا را مراعات نمایند.  

خویش ھستید اگر مشتاق پیشنھاد طریقھ ھای بھتر کردن پروگرام ھای ما و مزیت بیشتر پروگرام ھای خود برای 
 با مرکز خدمات مشتریان بھ تماس شوید. از نظرات شما در بررسی تضمین کیفیت خود استفاده خواھیم کرد. 

برای دریافت معلومات در رابطھ با کیفیت مراقبت ھای ارائھ شده در شفاخانھ ھا، خانھ ھای نرسینگ و ارائھ دھنده  
 طرزالعمل ھای   گان مراقبت ھای صحی در خانھ و یک کاپی از بھترین

http://www.leg.state.vt.us/statutes/sections.cfm?Title=18&Chapter=231
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کلینیکی می توانید رجوع بھ ویب سایت دیپارتمنت دسترسی صحت ورمونت  
www.greenmountaincare.org   .کنید یا با مرکز خدمات مشتریان بھ تماس شوید 

  مشکالت و شکایات

اگر برای دریافت نسخھ ھای خود مشکل دارید یا اگر شکایتی دارید کارھای زیادی انجام می توانید دھید. برای 
را  دریافت کمک ھمیشھ می توانید با نمبر مرکز خدمات مشتریان بھ تماس شوید. اگر اپشن ھای ذیل مشکل شما

از این کتاب رھنما معلومات بیشتری  14توانید پروسھ تجدیدنظر ورمونت را انجام دھید. در صفحھ حل نکرد، می 
 در مورد این پروسھ فراھم شده است. 

 

زمانی کھ با تصمیمی در مورد امتیازات دواخانھ ای خود  
   موافق نیستید

دارید، آن ھا اکثر  Medicare PDPاگر یک 
تصمیمات در مورد امتیاز شما را خواھند گرفت.برای  

دریافت معلومات در رابطھ با طریقھ درخواست 
تجدیدنظر در تصمیم اتخاذ شده توسط آن پالن با نمبر  

خدمات اشتراک کننده در پشت کارت آیدی بیمھ 
Medicare PDP  خود بھ تماس شوید.معلوماتی در

ی کھ مورد طریقھ عمل تجدیدنظرھا برای افراد 
Medicare PDP   وVPharm  دارند در ذیل ارائھ

 می شود. 

   شما PDP Medicareدرخواست تجدیدنظر در مورد رّد درخواست 

کند زیرا "جواز قبلی" را رّد کرده   شما گفت کھ ھزینھ دوای شما را پرداخت نمی Medicare PDPآیا 
زینھ را پوشش دھد، اول باید تمام قوانین درخواست کنید کھ این ھ VPharmقبل از اینکھ بتوانید از است؟

  Medicareخود را مراعات نمایید. چند سطح درخواست برای پالن ھای ادویھ  Medicare PDPتجدیدنظر 
 اگردرخواست تجدیدنظر الزمی است. ) IRE( نھاد بررسی مستقلوجود دارد. برای ھر سطح تا و شامل سطح 

IRE  ،فرد تجویز کننده ادویھ شما می تواند درخواست پوشش   آنگاهردّ درخواست را تایید کندVPharm  .نماید
 فراھم نماید.  VPharmمبنی بر تایید ردّ درخواست را برای  IREاین شخص باید یک کاپی از اعالمیھ 

اگر شما گفتھ کھ ھزینھ دوای شما را پرداخت نمی کند زیرا "تحت پوشش نمی باشد"؟  Medicare PDPآیا 
. تجویز نمی باشدبرای شما الزمی  Medicareاز   Dشد، انجام پروسھ درخاست تجدیدنظر قسمت این گونھ با

  Medicareارسال نماید. تجویز کننده باید اسنادی را از  VPharmکننده شما باید یک درخواستی برای پوشش بھ 
PDP  .ضمیمھ کند کھ نشان می دھد دوای موردنظر تحت پوشش نمی باشد 

VPharm .اگر تصمیم خود درباره درخواستی پوشش شما را برای شما و تجویز کننده شما ارسال خواھد کرد
VPharm  تصمیم بھ ردّ درخواست (کھ "حکم امتیاز نامطلوب" نامیده می شود)، محدود کردن، کم کردن یا توقف

مایید. معلومات بیشتر در مورد توانید درخواستی برای تجدید نظر در آن تصمیم ھم تسلیم ن یک امتیاز بگیرد، می
 در ذیل ارائھ شده است. VPharmدرخواست تجدید نظر در مورد تصمیم 

http://www.greenmountaincare.org/
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صحیح نمی باشد؟ اولین قدم درخواست انجام    VPharmآیا فکر می کنید تصمیم  
 تجدیدنظر داخلھ است. 

یک فرد در  خواستھ می شود تا تصمیم ما دوباره بررسی شود.  DVHAبا درخواست تجدیدنظر داخلھ از 
DVHA  کھ در اتخاذ اولن تصمیم دخیل نبوده است دوسیھ شما را بررسی خواھد کرد و تصمیم خود را بھ اطالع

شما خواھد رسانید. بھ این روش "درخواست تجدید نظر داخلھ" گفتھ می شود. در اکثر موارد، قبل از ثبت 
  دھید.درخواستی برای دادرسی عادالنھ باید اول این قدمھ را انجام 

 DVHAروز از تاریخی شروع می شود کھ  60این  روز می باشد.   60فرصت شما برای درخواست تجدیدنظر 
اعالمیھ تصمیم را برای شما پست کرده است. اگر شما از ارائھ دھنده خود درخواست کنید ممکن است او  

   وب یا تلیفونی وجود دارد.درخواستی تجدید نظر را ارسال نماید. امکان درخواست تجدید نظر بھ روش مکت

 دو راه برای درخواست تجدید نظر وجود دارد: 

 بھ تماس شوید 8427-250-800-1با مرکز خدمات مشتریان بھ نمبر  .1
 یک نامھ ارسال کنید بھ:  .2

Department of Vermont Health Access 
Health Care Appeals Team 

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

 
شما می توانید در جریان درخواست کردید را کم یا قطع کردیم؟ آیا ما امتیازات دواخانھ ای کھ قبال دریافت می 

تجدیدنظر داخلھ ھمچنان امتیازات خود را دریافت نمایید اما باید برای ادامھ دریافت آن ھا درخواست دھید. برای 
روز یا تا قبل از تاریخ اجرایی تصمیم جدید، ھر کدام کھ دیرتر باشد، مھلت دارید.   11 درخواست ادامھ امتیاز فقط

اعالمیھ را برای شما پست کرده است. برای ادامھ  DVHAروزه از زمانی شروع می شود کھ  11این مھلت 
 بھ تماس شوید.  250-800-8427دریافت امتیازات خود، با مرکز خدمات مشتریان بھ نمبر 

 
یک جلسھ برای بررسی تصمیم خود برگزار می کند.  DVHAیان درخواست داخلھ چھ چیزی رخ می دھد؟در جر

شما ھم می توانید اشتراک کنید. شما می توانید خودتان گپ بزنید یا از کسی بخواھید کھ بھ جای شما گپ بزند. 
شاید  ضرورت بھ کمک دارید؟اید. گپ بزند یا معلوماتی بھ آن ھا ارائھ نم DVHAارائھ دھنده شما می تواند با 

 یا ویب  7787-917-800-1بھ نمبر  Legal Aidبتوانید مشاوره حقوقی رایگان از دفتر وکیل صحی 
0-https://vtlawhelp.org/appeals  دریافت کنید 

DVHA  گاھی اوقات درخواست روز تصمیم خود را مورد درخواست تجدید نظر شما اتخاذ کند. 30باید طی
روز بیشتر زمان  14می تواند   DVHAنفع شما باشد تجدیدنظر ممکن است زمان بیشتری را دربر بگیرد. اگر بھ 

بخواھد (مثال ممکن است ارائھ دھنده شما ضرورت بھ زمان بیشتری برای ارسال معلومات داشتھ باشد، یا شما 
نتوانید در محدوده زمانی اولیھ در یک جلسھ یا اپوینمنت حاضر شوید). بیشترین زمانی کھ تصمیم گیری ممکن  

  روز است. 44است دربر بگیرد 

اگر انتظار کشیدن عاجلتر در مورد درخواست تجدیدنظر شما تصمیم بگیرد؟   DVHAآیا ضرورت دارید کھ 
بھ این نتیجھ برسد کھ شما واجد شرایط  DVHAصدمھ جدی بھ صحت یا جان شما خواھد زد بھ ما بگویید. اگر 

 یک درخواست تجدیدنظر عاجلتر ھستید (معروف بھ "تجدید نظر عاجلتر ")، تصمیم برای شما طی مدت 
ت زمان بیشتری استفاده کند. بیشترین زمانی  ممکن اس DVHAساعت گرفتھ خواھد شد. اگر بھ نفع شما باشد  72

  روز است. 17یک تجدیدنظر عاجلتر 

می توانید درخواست یک رسیدگی عادالنھ ایالتی کنید. اگر با تصمیم تجدیدنظر داخلھ مخالف باشید چھ می شود؟ 
  برای کسب معلومات بخش ذیل را ببینید.

https://vtlawhelp.org/appeals-0
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درخواست یک دادرسی عادالنھ ایالتی    آیا با تصمیم تجدیدنظر داخلھ مخالفید؟ می توانید 
 کنید. 

یک افسر رسیدگی در بورد خدمات بشری وظیفھ رسیدگی بھ دوسیھ شما را انجام خواھد داد. آنھا تصمیم می گیرند 
   صحیح است یا خیر.  DVHAکھ آیا تصمیم 

"کوشش حداکثری") نمایید، باید اول  در اکثر موارد، قبل از اینکھ بتوانید درخواست دادرسی عادالنھ ایالتی (بھ نام 
تصمیم خود را در مورد درخواست تجدیدنظر داخلھ    DVHAاما اگر  ختم گردد. DVHAپروسھ تجدیدنظر داخلھ 

شما تا مھلت تعیین شده نگیرد، می توانید بدون این کھ منتظر تصمیم بمانید، درخواست دادرسی عادالنھ ایالتی 
 نمایید.

روزه از تاریخ درج  120این مھلت  د تا برای دادرسی عادالنھ ایالتی درخواست کنید.روز مھلت داری 120شما 
   در نامھ ای شروع می شود کھ تصمیم درخواست تجدیدنظر داخلھ شما در آن آمده است.

 بھ سھ طریق می توانید درخواست دادرسی عادالنھ ایالتی نمایید: 

بھ تماس شوید یا مستقیما با بورد خدمات انسانی بھ  8427-250-800-1با مرکز خدمات مشتریان بھ نمبر .1
 بھ تماس شوید.  2536-828-802نمبر 

مونتبلییر، ورمونت   ام 2، طبقھ 16-14یک نامھ ارسال کنید بھ: بورد خدمات انسانی، خیابان بالدوین   .2
05633-4302 

     AHS.COHSBContact@vermont.gov یک ایمیل ارسال کنید بھ:  .3
 

 

شما می توانید ھمچنان در جریان  م؟کردید را کم یا قطع کردیآیا ما امتیازات دواخانھ ای کھ قبال دریافت می 
روز برای درخواست حفظ امتیاز خود مھلت  11دادرسی عادالنھ ایالتی خود امتیازات خود را دریافت کنید. شما 

تصمیم تجدید نظر داخلھ خود را برای شما روان کرده   DVHAروز از تاریخی شروع می شود کھ  11دارید. این 
 بھ تماس شوید.  250-800-8427خود، با مرکز خدمات مشتریان بھ نمبر  است. برای ادامھ دریافت امتیازات

افسر رسیدگی در بورد خدمات بشری یک جلسھ  در یک جلسھ دادرسی عادالنھ ایالتی چھ چیزی رخ می دھد؟
آن را دوباره بررسی کند. شما ھم می توانید اشتراک کنید. شما می توانید  DVHAتشکیل می دھد تا تصمیم 

گپ بزنید یا از کسی بخواھید کھ بھ جای شما گپ بزند. ارائھ دھنده شما می تواند گپ بزند یا معلومات را خودتان 
 Legal Aidممکن است بتوانید از دفتر وکیل صحی  ضرورت بھ کمک دارید؟در اختیار افسر رسیدگی قرار دھد. 

 expect-what-prepare-how-hearing-https://vtlawhelp.org/fair یا  1-800-917-7787بھ نمبر 
 مشاوره حقوقی دریافت کنید 

روز از تاریخی کھ برای اولین بار درخواست دادرسی عادالنھ کردید، مھلت دارد   90مات انسانی بورد خد
   تصمیمی درباره دوسیھ شما بگیرد.

اگر انتظار کشیدن صدمھ جدی بھ آیا ضرورت دارید کھ افسر رسیدگی عاجلتر در مورد دوسیھ شما تصمیم بگیرد؟ 
بگویید. اگر واجد شرایط دادرسی عادالنھ ایالتی عاجلتر (بھ نام "جلسھ دادرسی صحت یا جان شما خواھد زد بھ ما 

 عادالنھ ایالتی سریعتر") باشید، تصمیم خود را طی سھ روز کاری دریافت خواھید کرد.  

  ادامھ امتیازات دواخانھ ای

دیدنظر داخلھ و پروسھ رسیدگی در باال بھ شما گفتیم کھ شما می توانید امتیازات دواخانھ ای خود را در جریان تج
   روز درخواستی ثبت کنید. 11عادالنھ ایالتی دریافت کنید بھ شرطی کھ طی 

 

mailto:AHS.COHSBContact@vermont.gov
https://vtlawhelp.org/fair-hearing-how-prepare-what-expect
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  معلومات دیگری کھ باید در مورد ادامھ امتیازات دواخانھ ای خود بدانید:
 ا باشد، اگر ھزینھ امتیازات خود را پرداخت کرده اید، اگر تصمیم درخواست تجدید نظر یا رسیدگی بھ نفع شم

   پیسھ ای را کھ پرداخت کرده اید بھ شما بازگردانده می شود.
  اگر دولت ھزینھ ادامھ امتیاز را پرداخت کرده است و ردّ درخواست تایید شود، ممکن است کھ شما مجبور

  شوید ھزینھ ھر گونھ امتیازی را کھ در زمان رسیدگی بھ درخواست تجدیدنظر دریافت کردید، بپردازید.
 ان با درخواست تجدید نظر یا دادرسی عادالنھ می توانید درخواست ادامھ امتیازات خود را ثبت کنید.ھمزم   
  اگر درخواست تجدیدنظر یا دادرسی شما در مورد امتیازی باشد کھ بھ دلیل تغییر در قوانین فدرال یا ایالتی

   قطع یا کم شده، دیگر نمی توانید خدمات دریافت نمایید.
  عادالنھ شما در مورد حق بیمھ شما می باشد، باید حق بیمھ خود را تا تاریخ مقرر برای پرداخت اگر دادرسی

حق بیمھ پرداخت کنید زیرا در غیر آن پوشش شما قطع می شود. اگر تصمیم درخواست تجدیدنظر یا دادرسی 
   د.بھ نفع شما باشد، مبلغی کھ بیش از حد پرداخت کرده اید، بھ شما بازگردانده می شو

 شکایات
معنی شکایت این است کھ شما فکر می کنید با شما بھ خوبی رفتار نشده است، یا شما مخالف ھستید با مواردی بھ 

شمول فاصلھ ارائھ دھنده مراقبت ھای صحی خود، مدت زمانی کھ رسیدن بھ اپوینمنت دربر می گیرد، رفتار 
ثرات منفی اعمال حقوق خود. ھر زمانی کھ بخواھید می  پرسونل با شما، کیفیت مراقبت ھای صحی ارائھ شده یا ا

توانید یک شکایت ثبت کنید. فردی کھ ھیچ دخالتی در رخدادی کھ برای شما رخ داده نداشتھ است شکایت شما را 
روز یک نامھ در مورد یافتھ ھا و نتایج از طرف دیپارتمنت برای شما ارسال می   90بررسی می کند. طی مدت 

 شود.  

 طریقھ برای ثبت شکایت وجود دارد: دو 

 

 بھ تماس شوید 8427-250-800-1. با مرکز خدمات مشتریان بھ نمبر 1
 یک نامھ ارسال کنید بھ:  .2

 
Department of Vermont Health Access 

Health Care Appeals Team  
Floor  rd3 –150 Pilgrim Park  

Waterbury, VT 05671-4030  

 

 

کرده اید ولی از نتیجھ بررسی خرسند نیستید، می توانید برای بررسی دوباره شکایت اگر یک شکایتی ثبت 
درخواستی دھید. یک شخص بی طرف شکایت شما را بررسی می کند تا اطمینان حاصل کند کھ پروسھ شکایت  

 تعقیب شده است. شما یک نامھ با نتیجھ بررسی دریافت خواھید کرد. 

علیھ  Green Mountain Careز آن برای ثبت شکایت یا درخواست تجدیدنظر در شما و ارائھ دھنده شما باید ا
شما استفاده نکند. اگر در ھر یک از قسمت ھای پروسھ شکایت یا تجدید نظر ضرورت بھ کمک دارید، پرسونل  

Green Mountain Care  توانید از یکی از اعضای  فقط درخواست کنید. می   -می توانند بھ شما کمک کنند
دھنده) بخواھید کھ بھ شما کمک کند یک تجدیدنظر یا دادرسی  فامیل، یک دوست یا شخص دیگری (مثال یک ارائھ

عادالنھ درخواست کنید یا یک شکایت ثبت نمایید. الزمی است کھ بھ ایالت اطالع دھید کھ میخواھید این شخص بھ 
ی تواند نمایندگی شما را برعھده گیرد. اگر برای نیابت از شما اقدام کند. این شخص در جریان این پروسھ نیز م 
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ھا نمی دانید چھ باید بکنید یا اگر ضرورت بھ کمک برای ھر یک از این قدمھ ھا  انجام ھر یک از این درخواست
بھ تماس شوید. ھمچنان  8427-250-800-1دارید، لطفا برای دریافت کمک با مرکز خدمات مشتریان بھ نمبر 

یا   7787-917-800-1می توانید با دفتر وکیل مراقبت صحی بھ نمبر  برای دریافت کمک
vtlawhelp.org/health   .بھ تماس شوید 

 درخواست دلیل کافی و مشکالت 
جدید برای  Medicare PDPاستفاده می کنید و راجستر شدن یا دریافت پوشش  VPharmاگر از یک پروگرام 

تماس شوید (یا از شخصی مورد اعتماد بخواھید کھ از طرف شما بھ  Medicare PDPشمال مشکل است، باید با 
حل شود. اگر این کار  Medicare PDPبا آن ھا بھ تماس شود). ھر کاری کھ می توانید انجام دھید تا مشکل با 

توانید یک درخواست علت کافی و  اثری نداشت و نداشتن نسخھ می توانند بھ گونھ جدی بھ شما صدمھ بزند، می 
ت را بھ ورمونت ارسال کنید تا برای تھیھ ادویھ خود کمک دریافت کنید تا زمانی کھ مشکل پروگرام مشکال

Medicare PDP  شما برطرف شود. برای این ھدف، با مرکز خدمات مشتریان بھ نمبر 
 بھ تماس شوید.   1-800-250-8427

 

 

 ضرورت بھ کمک دارید؟ 
 Green Mountain Care ،Vermont Health Connectمرکز خدمات مشتریان 
برای کمک بھ شما  Green Mountain Careو  Vermont Health Connectمرکز خدمات مشتریان گان 

آماده ھستند. آن ھا می توانند بھ سواالت شما در رابطھ پروگرام پاسخ دھند و اگر دریافت مراقبت ھای صحی  
 برایتان مشکل است می توانند بھ شما کمک کنند. 

 غروب  5:00صبح تا   8:00پرسونل حمایت اشتراک کننده گان از دوشنبھ تا جمعھ از ساعت 
 (ایام رخصتی باز نیست) در خدمت شما ھستند. 

 راپور تغییرات
 روز پس از وقوع تغییر راپور دھید:   10تغییرات را طی   شما باید این 

   تغییرات در درآمد یا فامیل شما 

 تغییر آدرس 

 تولد یا بھ فرزندی قبول کردن یک طفل 

  فوتی ھا 

  سایر بیمھ ھای صحی دریافتی شما 

 )HCAدفتر وکیل مراقبت ھای صحی (
دفتر وکیل مراقبت ھای صحی آماده گی دارد تا بھ شما در حل مشکالت مربوط بھ مراقبت ھای صحی یا امتیازات 

و دادرسی ھای عادالنھ ھم می تواند بھ شما  DVHAدر زمینھ شکایات، تجدیدنظرھای   HCAتر  کمک کند. دف
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با دفتر وکالی مراقبت ھای صحی  vtlawhelp.org/healthیا  7787-917-800-1کمک کند. می توانید با نمبر 
 بھ تماس شوید 

 معلومات بیشتر
دمات و ارائھ دھنده گان خود می باشیم. عالوه بر ما مشتاق ارائھ معلومات بھ اعضا در مورد پروگرام ھا، خ

 معلومات درج در این کتاب، معلومات ذیل نیز در دسترس می باشند:
  لست ارائھ دھنده گان منطقھ شما کھ در پروگرام ھای ما اشتراک می کنند 

  قوانین و مقررات پروگرام 

  پالن بلند بردن کیفیت ما 

 پوشش  معلومات تفصیلی تر در مورد خدمات تحت 

 معلومات مربوط بھ واجد شرایط بودن برای پروگرام و امتیازات را در این ویب سایت ھم می توانید کسب کنید 
www.greenmountaincare.org . 

   سایر پروگرام ھای غیر دواخانھ ای

پروگرام ھا و خدمات دیگری برای اطفال، افراد کالن و خانواده ھا موجودند. بستھ بھ برنامھ ای کھ در آن راجستر 
ھستید، ممکن است ترانسپورت تا محل دریافت این خدمات موجود باشد. برای دریافت معلومات بیشتر در مورد 

بھ تماس شوید. برخی از این پروگرام ھا   واجد شرایط بودن برای ترانسپورت با مرکز خدمات مشتریان گان
الزامات بیشتری برای واجد شرایط بودن دارند. اگر سوالی دارید یا می خواھید بفھمید کھ آیا واجد شرایط ھستید یا 

 خیر، با نمبر پروگرام موردنظر کھ در ذیل لست شده بھ تماس شوید.  

  خدمات روز افراد کالن

گروپ از خدمات می باشند کھ بھ افراد کالن و افراد کالن معلول کمک می کنند کھ تا خدمات روز افراد کالن یک 
حدّ امکان در خانھ خود مستقل باشند. خدمات روز افراد کالن در مراکز روزانھ غیرمسکونی اجتماعی ارائھ می 

و اجتماعی شود تا یک محیط مصون و حامی خلق شود کھ در آن افراد می توانند ھمزمان بھ خدمات صحی 
بھ ) DAILدسترسی داشتھ باشند. برای دریافت معلومات بیشتر، با بخش معلولیت، افراد کالن و زندگی مستقل (

  بھ تماس شوید یا رجوع کنید بھ 2401-241) 802نمبر (
services-day-adult/https://asd.vermont.gov/services . 

  پروگرام خدمات مراقبت شخصی

ی روزانھ خود این برنامھ بھ زندگی مستقل افراد کالن معلولی کھ ضرورت بھ کمک فزیکی در انجام فعالیت ھا
دارند کمک می کند. اشتراک کننده گان این پروگرام مراقب (ھای) شخصی خود را استخدام می کنند، تعلیم می 

کنند. برای دریافت معلومات بیشتر با دیپارتمنت معلولیت، افراد کالن و زندگی  ریزی می دھند و نظارت و برنامھ
 بھ نمبر   https://asd.vermont.gov/services/attendant-services-program (DAIL)مستقل 

  بھ تماس شوید یا مراجعھ کنید بھ 241-2401-(802)
program-services-https://asd.vermont.gov/services/attendant  . 

   )CISخدمات یکپارچھ اطفال (

CIS  .منبعی است برای زنان حاملھ یا زایمان کرده و فامیل ھایی کھ طفلک تازه متولد شده تا سن شش سال دارند
زمینھ مددکاری اجتماعی و حمایت فامیل؛ صحت مادر/طفل و نرسینگ؛  تیم ھای این مرکز دارای تخصص در 

http://www.greenmountaincare.org/
https://asd.vermont.gov/services/adult-day-services
https://asd.vermont.gov/services/attendant-services-program
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رشد طفل و مداخلھ اولیھ؛ اوایل دوران کودکی و صحت روان فامیل؛ مراقبت از طفل؛ و دیگر حوزه ھای 
تخصصی (مثال تغذیھ، گفتار و لسان درمانی) دارند. برای دریافت معلومات بیشتر با بخش رشد طفل از دیپارتمنت  

 بھ تماس شوید یا رجوع کنید بھ 2642-649-800-1یا   3110-241 (802)ل و فامیل بھ نمبر اطفا
development/cis-https://dcf.vermont.gov/child  . 

   مداخلھ اولیھ -خدمات یکپارچھ اطفال 

سال است کھ دچار معلولیت یا تاخیر رشدی ھستند. این پروگرام خدمات  3این پروگرام ویژه اطفال خردتر از 
لھ اولیھ را برای نوزادان، اطفال خرد و فامیل ھا فراھم می کند. برای دریافت معلومات بیشتر، با شبکھ فامیل مداخ

 بھ تماس شوید.   4005-800-800-1ورمونت بھ نمبر 

   خدمات مراقبت شخصی اطفال

حی خدمات مراقبت شخصی اطفال یک سرویس مراقبت مستقیم و جزئی از بخش اطفال دارای ضرورت ھای ص 
سال ھستند و دارای   21در دسترس اشخاصی است کھ زیر  Medicaidاین سرویس  -می باشد ) CSHNویژه (

معلولیت طوالنی مدت عمده یا مشکل صحی ھستند کھ بسیار زیاد بر رشد متناسب با سن آن ھا و توانایی آن ھا 
فراھم ) CPCSاقبت شخصی اطفال (تاثیر می گذارد. ھدف از خدمات مر) ADLبرای انجام فعالیت ھای روزانھ (

 کردن کمک ھای مکمل شخصی برای اطفال است. برای دریافت معلومات بیشتر، با نمبر 
 بھ تماس شوید یا رجوع کنید بھ 7338-863-(802)یا  660-4427-(800)-1

-health-special-families/children-youth-https://www.healthvermont.gov/children
services-care-eeds/personaln  . 

  )CSHNکلینیک ھای اطفال با ضرورت ھای صحی ویژه (

این پروگرام کلینیک ھا و خدمات ھماھنگی مراقبت را برای اطفالی کھ ضرورت ھای صحی ویژه ای دارند فراھم  
مراقبت ھای صحی کھ توسط بیمھ صحی یا دکتر  می نماید. این پروگرام در پرداخت برخی از ھزینھ ھای 

یا  4427-660-(800)-1دایناسور پوشش داده نمی شود ھم کمک می کند. با دپیارتمنت صحت ورمونت بھ نمبر 
https://www.healthvermont.gov/family/special-بھ تماس شوید یا رجوع کنید بھ  (802)-7338-863

needs-ealthh . 

  گزینھ ھای مراقبت

Choices for Care  یک پروگرام مراقبت طوالنی مدت برای پرداخت ھزینھ مراقبت و حمایت از افراد کالن
ورمونت و افراد دچار معلولیت ھای فیزیکی می باشد. این پروگرام بھ افراد در انجام فعالیت ھای روزانھ در 

یک مرکز نگھداری کمک می کند. ارائھ دھنده گان این پروگرام خانھ، یک مرکز مراقبت ھای مسکونی پیشرفتھ یا 
مراکز روزانھ افراد کالن، ایجنسی ھای منطقھ ای افراد کالن، اقامتگاه ھای زیست کمکی، ایجنسی ھای صحت 

 خانھ، مراکز نگھداری و خانھ ھای مراقبت مسکونی ھستند. برای کسب معلومات بیشتر، بھ تماس شوید با 
 .  program-care-for-https://asd.vermont.gov/services/choices یا رجوع کنید بھ 241 (802)-9402

   خدمات ناتوانی رشدی

خدمات ناتوانی رشدی کمک می کنند تا افراد دارای ھر سنی کھ دچار ناتوانی ھای رشدی ھستند بتوانند در خانھ 
خدمات وظیفھ، حمایت ھای اجتماعی، و تمدید مھلت می   کنار فامیل زیست کنند. این خدمات شامل مدیریت دوسیھ،

ھنده گان باید ارائھ دھنده گان خدمات رشدی یا سازمان ھای خدمات واسطھ ویژه افرادی باشند کھ باشند. ارائھ د 
شخصا خدمات را مدیریت می کنند. برای دریافت معلومات بیشتر با دیپارتمنت معلولیت، افراد کالن و زندگی 

 . /https://ddsd.vermont.gov بھ تماس شوید یا رجوع کنید بھ 241 (802)-0304بھ نمبر  ) DAILمستقل (

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
https://www.healthvermont.gov/family/special-health-needs
https://asd.vermont.gov/services/choices-for-care-program
https://ddsd.vermont.gov/
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  پروگرام کمک مالی

ز پرداختی بیمھ مراقبت ھای یک پروگرام داوطلبانھ است کھ می تواند بھ خانواده ھا در پرداخت ھزینھ ھای پس ا
تجویز شده باشد یا از  CSHNصحی طفل شان کمک کند، بھ شرطی کھ خدمات از طریق یک پروگرام کلینیکی 

بھ  7338-863-(802)یا   4427-660-(800)-1قبل جواز داده شده باشد. با دیپارتمنت صحت ورمونت بھ نمبر 
 تماس شوید یا رجوع کنید بھ

-health-special-families/children-youth-https://www.healthvermont.gov/children
coordination-eeds/caren  . 

  تامین مالی انعطاف پذیر فامیل

تامین مالی انعطاف پذیر فامیل ویژه افراد در ھر سنی است کھ دارای ناتوانی رشدی ھستند و با فامیل زندگی می 
کنند، یا ویژه خانواده ھایی است کھ ھمراه یک عضو فامیل کھ ناتوانی رشدی دارد زندگی می کنند و از او حمایت  

عنوان مراقب طبیعی ترین و صحتمندترین خانھ را در برای می نمایند. این برنامھ تایید می کند کھ خانواده ھا بھ 
اطفال و بسیاری از افراد کالن دارای ناتوانی ھای رشدی فراھم می کنند. از بودجھ فراھم شده می توان بنا بھ 

 صالحدید فامیل برای دریافت خدمات و حمایت ھا بھ نفع فرد و فامیل استفاده کرد. ارائھ دھنده گان خدمات، ارائھ
دھنده گان خدمات رشدی (اجنسی ھای معین) می باشند. برای دریافت معلومات بیشتر، با دیپارتمنت معلولیت،  

بھ تماس شوید یا رجوع کنید بھ  0304-241 (802)بھ نمبر  ) DAILافراد کالن و زندگی مستقل (
funding-family-d.vermont.gov/flexiblehttps://dds . 

  مراقبت ھای نرسینگ با تکنالوژی پیشرفتھ

اری در منزل ویژه است برای افرادی کھ جان پروگرام مراقبت نرسینگ با تکنالوژی پیشرفتھ یک پروگرام نگھد 
آن ھا وابستھ بھ تکنالوژی است یا دارای نیازمندی ھای طبی پیچیده ھستند. ھدف این پروگرام حمایت از انتقال از 

شفاخانھ یا مراکز مراقبت موسسھ ای دیگر بھ خانھ و جلوگیری از نگھداری در موسسات است. برای دریافت 
بھ نمبر ) DAILسال، با دیپارتمنت معلولیت، افراد کالن و زندگی مستقل ( 21افراد باالی  معلومات بیشتر برای

 ) بھ تماس شوید یا رجوع کنید بھ802( 241-0294
services-ogytechnol-high-https://asd.vermont.gov/services/adult  . 

پروگرام مراقبت در خانھ با تکنالوژی پیشرفتھ اطفال از سوی دیپارتمنت اطفال با ضرورت ھای صحی ویژه برای 
 یا  4427-660-(800)-1سال نظارت می شود. برای دریافت معلومات بیشتر، با نمبر  21افراد زیر 

 بھ تماس شوید یا رجوع کنید بھ  863-7338-(802)
-health-special-families/children-youth-https://www.healthvermont.gov/children

nursing-tech-eeds/highn . 

   خدمات خانھ ساز

سال و باالتر کھ معلولیت دارند در تامین ضرورت ھای فردی  18پروگرام خانھ ساز ورمونت بھ افراد دارای سن  
ن زندگی در خانھ کمک می کند. خدمات خرید، پاک کاری و خشکھ شویی را در یا کارھای خانھ برای ایجاد امکا

و در یک محیط صحتمند و مصون  بر می گیرد. این خدمات بھ افراد کمک می کنند تا بھ گونھ مستقل در خانھ
منت  زندگی کنند. ارائھ دھنده گان ایجنسی ھای صحت خانگی می باشند. برای دریافت معلومات بیشتر با دیپارت

 بھ تماس شوید یا رجوع کنید بھ 0294-241 (802)بھ نمبر  ) DAILمعلولیت، افراد کالن و زندگی مستقل (
https://asd.vermont.gov/tags/homemaker  . 

 

 

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://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
https://asd.vermont.gov/tags/homemaker
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  کلینیک ھای ویژه

ھای اطفال چند شعبھ ای می باشند کھ پرسونل مددکاری اجتماعی نرسینگ و طبی آن ھا را مدیریت می   کلینیک 
ایجاد می کنند یا بلند می برند و یک سیستم جامع، متمرکز بر خانواده و ھماھنگ مراقبتی از خدمات مستقیم را 

کنند. این کلینیک ھا در این مضامین تخصص دارند قلب و عروق؛ رشد اطفال؛ جمجمھ صورت/شکاف لب و کام؛ 
فیبروز سیستیک؛ صرع/عصب شناسی؛ دست؛ آرتریت روماتوئید نوجوانان؛ متابولیک؛ میلومننگوسل؛ دیستروفی  

 رتمنت صحت ورمونت بھ تماس شویدعضالنی؛ ارتوپدی؛ ریزوتومی و امراض دیگر. با نمبر ذیل با دیپا
 .vwww.healthvermont.goیا رجوع کنید بھ  (802)-863-7200یا  1-(800)-4343-464

   خدمات ویژه

ای انجام وظیفھ می   ای دیپارتمنت صحت منطقھ  کھ در دفاتر منطقھ CSHNنرس ھا یا مددکاران اجتماعی طبی 
  CSHNھای خدمات مستقیم  ھای صحی تخصصی کھ در کلینیک  ینھ دسترسی بھ و ھماھنگی مراقبت کنند، در زم

 ارائھ نمی شوند، کمک می نمایند. با نمبر ذیل با دیپارتمنت صحت ورمونت بھ تماس شوید
 .www.healthvermont.govیا رجوع کنید بھ  (802)-863-7200یا   1-(800)-4343-464

   پروگرام تشخیص و مداخلھ زودھنگام شنوایی ورمونت

حمایت، تعلیمات و مدیریت مراقبت را در ) VTEHDI( پروگرام تشخیص و مداخلھ زودھنگام شنوایی ورمونت
اختیار خانواده ھا و نوزادان آنھا و ارائھ دھنده گان جامعھ قرار می دھد. این ھمکاری ھا در رجعت بھ موقع برای 

تست ھای تشخیصی و خدمات مداخلھ زودھنگام موثر ھستند. برای دریافت معلومات بیشتر در مورد ھر یک از 
بھ تماس شوید یا رجوع کنید بھ  1872-651-(802)یا  0076-537-(800)-1م ھا، لطفا با نمبر این پروگرا

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

   صحت روانی

شده در سرتاسر ایالت قرارداد عقد می کند برای ارائھ گروپی از خدمات صحت  ایالت ورمونت با ایجنسی ھا تعیین
عاطفی، امراض روانی یا مشکالت رفتاری جدی زندگی آن ھا را مختل روان بھ افراد و فامیل ھایی کھ پریشانی 

کرده اند. خدمات ھر ایجنسی ممکن است با خدمات ایجنسی دیگر فرق داشتھ باشد، اما پروگرام ھای اصلی در ھمھ 
ا ھای ورودی در ھر سایت با افراد ھمکاری می کنند ت  کنندهایجنسی ھای تعیین شده ارائھ می شوند. ھماھنگ

 پروگرام ھا و خدماتی را مشخص نمایند کھ برای رفع ضرورت ھای افراد موجودند. ھمچنان، ایجنسی ھای تعیین
ھای قابل تبدیل عاجل یا شفاخانھ  ھای ویژه اقامتی، تخت شده دسترسی الزمی را بھ چند خدمت ایالتی برای مراقبت 

 رای تماس با دیپارتمنت صحت روانی با نمبر کنند. بھای بستری در شفاخانھ فراھم می ای، و مراقبت 
 . www.mentalhealth.vermont.gov ) بھ تماس شوید یا رجوع کنید بھ802( 241-0090

  خدمات سراپایی افراد کالن 

این پروگرام خدماتی را ارائھ می دھد کھ در ھر ایجنسی فرق می کند و معموال لست انتظار برای خدمات وجود  
ت ارزیابی، مشاوره، تجویز ادویھ و نظارت و ھمچنان خدمات ویژه افراد شصت سال دارد. این خدمات ممکن اس

و باالتر کھ ضرورت ھای مراقبت صحت روان دارند را دربرگیرند. برخی از این خدمات از طریق ارائھ دھنده 
 گان خصوصی فراھم می شوند و امکان رجعت برخی افراد بھ آنھا وجود دارد. 

  فامیلخدمات طفل، نوجوان و 

این پروگرام خدمات تداومی و حمایت از خانواده ھا را فراھم می کند تا اطفال و نوجوانان دچار مشکالت روانی  
بتوانند در مکتب و جامعھ خود زیست کنند، تعلیم ببینند و رشد کنند. این خدمات معاینھ، خدمات پیشگیری، حمایت  

 دربر می گیرند.  ھای اجتماعی، تداوی، مشاوره و پاسخ بھ بحران را

http://www.healthvermont.gov/
https://www.healthvermont.gov/family/health-care/hearing-health
https://www.healthvermont.gov/family/health-care/hearing-health
http://www.mentalhealth.vermont.gov/
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  توانبخشی و تداوی اجتماعی

این پروگرام خدمات صحت روان مبتنی بر جامعھ را فراھم می نماید تا افراد بتوانند با بیشترین سطح استقالل در 
جوامع خود ھمراه فامیل، دوستان و ھمسایگان خود زندگی کنند. فقط افراد کالن مبتال بھ امراض روانی جدی و 

دسترسی دارند کھ دارای تشخیص مناسب می باشند و معیارھای واجد شرایط بودن   CRTخدمات جامع دوامدار بھ 
بیشتر را مراعات می کنند مثل سابقھ استفاده از خدمات و بستری در شفاخانھ، شدت ناتوانی، و اختالالت 

 عملکردی. 

   خدمات عاجل

ساعتھ و در ھفت روز ھفتھ برای افراد،  این پروگرام خدمات عاجل صحت روان را بھ صورت بیست و چھار
سازمان ھا و اجتماعات فراھم می کند. خدمات ضروری عاجل می تواند حمایت تلیفونی، ارزیابی حضوری،  

 رجعت و مشاوره را دربرگیرد. 

  پروگرام آسیب مغزی تروماتیک

متوسط تا شدید برای آن ھا  سال یا بیشتر سن دارند و تشخیص آسیب مغزی 16این پروگرام بھ مردم ورمونت کھ 
داده شده است کمک می کند. این پروگرام افراد را از شفاخانھ ھا و مراکز بھ طرف یک محیط مبتنی بر جامعھ 
ھدایت می نماید. این پروگرام یک پروگرام توانبخشی انتخابی می باشد کھ ھدف آن حمایت از افراد برای کسب 

بھ بازگشت آن ھا بھ وظیفھ است. برای دریافت معلومات بیشتر با  سطح مطلوبی از استقالل مطلوب و کمک 
بھ تماس شوید یا رجوع  0294-241 (802)بھ نمبر ) DAILدیپارتمنت معلولیت، افراد کالن و زندگی مستقل (

 . program-https://asd.vermont.gov/services/tbiکنید بھ 

   )WICپروگرام زنان، نوزادان و اطفال (

WIC  یک پروگرام تغذیھ ای است کھ غذاھای صحتمند، آموزش تغذیھ و حمایت از شیردھی را برای زنان حاملھ
سال فراھم می نماید. تمام اشتراک کننده گان  5یا زنانی کھ تازه زایمان کرده اند و نوزادان و طفلک ھای زیر 

Medicaid  واجد شرایط پروگرامWIC  بیشتر و درخواستی آنالین می باشند. برای کسب معلوماتWIC  رجوع
 تکست کنید.  855-11را بھ  VTWICکنید یا  www.healthvermont.gov/family/wicبھ 

 www.vermont211.orgمعلومات بیشتر در مورد منابع موجود در اجتماع خود را می توانید در ویب سایت 
    ببینید.

https://asd.vermont.gov/services/tbi-program
http://www.healthvermont.gov/family/wic
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 بھ تماس شوید.  8427-250-800-1توجھ! اگر بھ زبان خود ضرورت بھ کمک دارید، لطفا با 

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

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

7842-250-800-Pažnja! Ako vam je potrebna pomoć na vašem jeziku, pozovite 1  

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

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