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 آمدید خوش خودتان Green Mountain Care برنامھ بھ
 ھای بخش. است مربوط ما صحی مراقبت ھای برنامھ ھمۀ بھ کھ دارد کلی معلوماتی راھنما کتاب این اول بخش
 ای برنامھ چھ عضو دانیدنمی اگر. ایدپیوستھ آن بھ شما کھ کندمی  ارائھ ای برنامھ دربارۀ را معلوماتی بعدی

 Green Mountain و Vermont Health Connect مشتریان پشتیبانی مرکز  با دارید، سؤالی یا ھستید،
Care شوید تماس در 8427-250-800-1 شماره بھ. 

 پشت در شماره این). است بستھ تعطیل روزھای( شوید تماس در جمعھ تا دوشنبھ عصر 5:00 تا صبح 8:00 از
 .است موجود نیز شما Green Mountain Care کارت

 
Green Mountain Care ضروری طبی نظری از باکیفیت پوشش تحت خدمات کندمی توصیھ دھندگان ارائھ بھ 

 را ضروری طبی نظری از پوشش تحت خدمات کندنمی توصیھ پزشکان بھ و کنند ارائھ اعضا ھمۀ برای را
 قائل تبعیض شما علیھ فدرالی شدۀ ممنوع شرایط اساس بھ Green Mountain Care. کنند منحصر یا رد محدود،

 8427-250-800-1 با تماس ذریعھ Green Mountain Care ھای برنامھ دربارۀ بیشتر معلومات. شود نمی
 .است دسترس در مشتریان پشتیبانی مرکز

 
 Vermont مشتریان  پشتیبانی مرکز با کنید، لغو را خود Green Mountain Care پوشش دارید دوست اگر

Health Connect و Green Mountain Care پوشش لغو برای. شوید تماس در 8427-250-800-1 شماره بھ 
ً  نوشتاری، بصورت خود  :کنید پست زیر آدرس بھ را خود درخواست لطفا

 
DCF/Economic Services Division 

ADPC 
103 South Main Street 

Waterbury, VT 05671-1500 

 
 نام ھای برنامھ

Medicaid است ناتوانی دارای  افراد مسن، افراد سرپرستان، والدین، اطفال، برای صحی مراقبت برنامھ یک 
 بودن واجدشرایط شرایط کھ طفلی بدون خاص بزرگساالن و کنندمی رعایت را برنامھ ھای دستورالعمل کھ

 طبی یارھایمع کھ است دسترس در افرادی برای بلندمدت مراقبت Medicaid. کنندمی رعایت را خاصی
 .کنندمی رعایت را منابع و درآمد ھای دستورالعمل و) مستقل و مسن، ناتوان، افراد اداره ذریعھ شده تعیین(

 
Dr. Dynasaur برنامھ یک Medicaid است باردار زنان و 19 سن حداکثر تا اطفال برای ویژه. 

 شما  Green Mountain Careکارت 
ً . شد خواھد پست شما خانھ بھ شما شناسایی کارت  اگر. دھید نشان را آن روید،می طبی مراقبت مرکز بھ وقتی لطفا

 را خود کارت یا نکردید، دریافت را خود جدید شناسایی کارت راھنما، کتاب این دریافت از بعد ماه یک طول در
 را جدید کارت یک و شوید تماس در 8427-250-800-1 شماره بھ مشتریان پشتیبانی مرکز با کردید، گم

 خودتان کنندۀ ارائھ بھ را خود بیمھ شناسایی کارت دو ھر دارید، دیگری طبی مراقبت بیمھ اگر. کنید درخواست
 .دھید نشان
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 معرفان  و بھداشتی مراقبت
 )PCPارائھ کننده مراقبت اولیھ (

 با اول دارید، نیاز طبی قبتمرا بھ وقتی کھ است شخصی شما PCP. اولیھ یعنی اینجا در" primary" کلمھ
 مراقبت وقت تعیین برای و کرد خواھد ارائھ را شما طبی مراقبت بیشترین شما  PCP. شویدمی تماس در او

 .کرد خواھد ھمکاری شما با نیازتان زمان در ویژه ھای
 

 با. کند ارسال جدیدتان PCP برای را شما طبی سوابق بخواھید خود قدیمی PCP از است، جدید شما PCP اگر
PCP کھ دارد ضرورت. شودمی ارسال  او برای سوابق کھ بگویید و شوید تماس در جدیدتان PCP سوابق شما 
 .باشد داشتھ اختیار در را شما طبی

 مراقبت بعد از ساعات کاری
 طبی مراقبت مشکل اگر. کنید مالقات خود PCP با معمول اداری ساعات طول در طبی مشکالت برای کنید سعی

 و شوید تماس در خود PCP دفتر با توانیدمی است، بستھ شما) PCP( اولیھ مراقبت کننده ارائھ دفتر و دارید عاجل
 .بگیرید راھنمایی یا کمک

 
. بود خواھد اضرح شما بھ کمک برای شما PCP دفتر در ھفتھ روز ھفت در و ساعتھ 24 بصورت شخصی

 .کنید مطالعھ را راھنما کتاب این 11 صفحۀ عاجل و اضطراری مراقبت دربارۀ بیشتر معلومات کسب برای

 متخصصان 
 کار صحی مراقبت مشکالت از خاصی انواع بر و دیده بیشتری ھای آموزش کھ است شخصی متخصص

 قلب متخصص یک نزد کندمی کمک ماش بھ شما PCP باشید، داشتھ قلبی مشکالت اگر مثال، برای. کندمی
 متخصص یک بھ مراجعھ از قبل موارد بیشتر در. گویندمی" معرفی یا ارجاع" را این. بگیرید مالقات وقت
 نیاز متخصص بھ کھ بگیرید تصمیم کند کمک  شما بھ تواندمی شما PCP. کنید مالقات خود PCP با باید

 نامھ معرفی خود PCP از مراجعھ از قبل اگر. کنید مالقات یدبا متخصصی قسم چھ با اینکھ و خیر یا دارید
 بھ زیادی دفعات ھستید مجبور اگر. کنید پرداخت را معاینھ ھزینھ شوید مجبور است ممکن نگیرید،

 برای نامھ معرفی یک ضرورت، و صالحدید صورت در بخواھید، خود PCP از کنید، مراجعھ متخصص
 .بدھد شما بھ بازدید چندین
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 را پذیرش نکند Green Mountain Careاگر پزشک شما 
 از پس روز 60 حداکثر تا توانیدمی نیست، شما برنامھ عضو کھ کنیدمی مراجعھ ای کننده ارائھ بھ اکنون اگر

 پذیر امکان زیر شرایط در تنھا امر این. دھید  ادامھ را کننده ارائھ آن بھ مراجعھ ایدپیوستھ برنامھ بھ اینکھ
 :است
 یا  دارید، خطرناک بیماری یک 

 یا  دارید، شونده حاد یا کننده ناتوان بیماری یک 

 و ھستید، باردار ماه سھ از بیشتر 
 پذیردمی را برنامھ قوانین کردن رعایت و برنامھ ھای نرخ کننده ارائھ. 

 با ما، ھای برنامھ کنندگان ارائھ و ھا معرفی دربارۀ بیشتر معلومات کسب یا روزه 60 تمدید یک تعیین برای
 بھ رفتن با توانیدمی ھمچنین. شوید تماس در 8427-250-800-1 شماره بھ مشتریان پشتیبانی مرکز

vtmedicaid.com، کننده ارائھ جستجوی بر  کلیک و )up-Provider Look(،  کنندگان ارائھ  کدام یدببین 
Green Mountain Care بیمھ است  ممکن" شبکھ از خارج" لیست کنندگان ارائھ. کنندمی پذیرش را  
Green Mountain Care نپذیرند را. 

 
 بخاطر نکنند، پذیرش اگر. کند پذیرش را Green Mountain Care باید کنیدمی مالقات کھ ای کننده ارائھ ھر

 را خدمات ھزینۀ شد خواھید مجبور و کرد نخواھید دریافت پولی Green Mountain Care از خود درمان
 باید شما کننده ارائھ بدھد، را درمان ھزینھ از بخشی  یا ھمھ است ممکن کھ دارید دیگری صحی بیمھ اگر. بدھید

 .کند پذیرش را صحی بیمھ برنامھ دو ھر

 ھای انتظار برای قرارھای مالقاتزمان
 :بگیرید مالقات قرار یک باید شوید، می تماس در خود PCP فترد با وقتی
 بھ را شما سالمتی است ممکن باشد مراقبت بدون ساعت 24 اگر کھ دارید مشکلی ساعت؛ 24 حداکثر در 

 بیندازد، خطر

 و تر،جزئی مشکالت برای روز 14 در 
 معمول/بدنی سالیانھ ھای معاینھ مثل( پیشگیرانھ مراقبت برای روز 90 در.( 

 کننده ارائھ دفتر در ساعت یک از بیش شده، ریزی برنامھ مالقات قرار یک برای  نیست نیازی اوقات، بیشتر
 تعیین یا لغو و گرفتن تماس مسئولیت بروید، مالقاتی قرار بھ توانید نمی اگر: باشد یادتان. بمانید منتظر خود
 .است خودتان با مجدد وقت

 
 مرکز نزدیکترین بھ بود، خواھد شما سالمتی برای جدی تھدیدی نشود، درمان سریع کھ دارید مشکلی اگر

 .شوید تماس در خود PCP با عاجل مراقبت مرکز بھ رفتن از بعد ممکن وقت اسرع در. بروید عاجل مراقبت

 
 زمان سفر

 :باشند دسترس در شما بھ زیر سفر ھای زمان محدودۀ در ما کنندگان ارائھ کنیممی سعی
 30 اولیھ مراقبت کننده ارائھ تا دقیقھ (PCP)، 
 30 ھا، شفاخانھ تا دقیقھ 

 60 دارای روانپزشکی کلی، سنجی بینایی دواخانھ، ایکس، اشعھ آزمایشگاه، مثل مراقبتی مراکز تا دقیقھ 
 .بستری تخت دارای طبی توانبخشی خدمات و MRI بستری، تخت
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 معاینات معمول 
. کنیم پیشگیری را آنھا صحی، مشکالت شروع از قبل شھھمی است بھتر
 خودتان PCP با معمول معاینات انجام  پیشگیری روشھای از یکی
 بھ معاینات این انجام دفعات گیری تصمیم در تواندمی شما پزشک. است
 بھ کھ خاصی صحی مراقبت ھای غربالگری دربارۀ. کند کمک شما

 ارائھ از دھید، انجام باید یفرد خطرآفرین عوامل و خود سن اساس
 .کنید سؤال خودتان اولیھ مراقبت کننده

 
 برای. دارد معاینات دربارۀ ھایی توصیھ ورمونت بھداشت اداره
  شمارۀ بھ ورمونت بھداشت اداره با بیشتر معلومات کسب

 سایت ویب از یا شوید تماس در 1-800-464-4343
www.healthvermont.gov کنید بازدید. 

 

 خدمات
 توانید دریافت کنید)ھای برنامھ شما (خدماتی کھ میپوشش

 نسخھ شفاخانھ،  مراقبت متخصص،/کننده ارائھ معاینات ،Green Mountain Care ھایبرنامھ بیشتر
 از اطالع برای. دھندمی پوشش ھاییمحدودیت و قوانین با را دیگر خدمات از بسیاری و دوا ھای

 .کنید مطالعھ را 14 تا 12 صفحات خودتان، برنامھ ھای پوشش
 

EPSDT  چیست؟ 
EPSDT ،Medicaid و Dr. Dynasaur تا را اطفال کندمی سعی. است سال 21 یرز جوانان و اطفال مختص 

. باشدمی ای دوره و زودھنگام گری غربال با تشخیصی درمان مخفف EPSDT. دارد نگھ سالم ممکن جای
 :باید

 کند پیدا آغازشان زمان از و زودھنگام را مشکالت •
 کند  بررسی معمول شدۀ مشخص زمانھای در را اطفال سالمت •
 کند  استفاده گری معاینھ زمایشاتآ از مشکالت، پیداکردن برای •
 و دھد انجام را پیگیری آزمایشات  شد، پیدا مشکالتی اگر •
 کند درمان را پیداشده صحی مشکالت گونھ ھر •

 
 EPSDT عملکرد نحوۀ

EPSDT موردنیاز طبی نظر از صحی مراقبت خدمات ھزینۀ باید ایالت کھ کندمی حکم. است فدرالی قانون یک 
 پزشکان بیشتر کھ  است کاری و. است نیاز مورد صحی مشکل آن برای یعنی موردنیاز طبی نظر از. بپردازد را

 تحت بزرگساالن برای کھ کندمی پرداخت را خدماتی برخی ھزینۀ. داد خواھند انجام طبی، مشکل آن درمان برای
 .شوند تأیید پیشین مجوز پروسھ ذریعھ باید  خدمات برخی. نیست پوشش

 
 EPSDT ھایپوشش
 معمول  معاینات •
 طفل  یادگیری و رشد نحوۀ بھ مربوط آزمایشات •
 ھا آمپول •
 چشم  آزمایشات •
 شنوایی آزمایشات •

http://www.healthvermont.gov/
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 شوید  تماس در  1-888-834-7898 (TDD/TTY) 8427-250-800-1 با : پرسشھا
 .کنید دریافت  را ھا قالب سایر و رایگان شفاھی مترجم خدمت توانیدمی ھمچنین

 

 

 

 سرب اثر در مسمومیت ھای بررسی •
 نپزشکی دندا معاینات •
 مشاوره  •

 
 شود؟ می معاینھ یکبار وقت چند طفل ھر

 اینجا لیست، مشاھدۀ برای. است موجود دھند، انجام سال ھر باید جوانان و اطفال کھ صحی معاینات از لیستی
 .کنید کلیک را اینجا دندانپزشکی معاینھ لیست مشاھدۀ برای.کنید کلیک را

 

EPSDT کرد نخواھد پرداخت را زیر ھای ھزینھ: 
 .اند نشده لیست) اجتماعى تأمین قانون (a)1905 بخش( Medicaid فدرالی قوانین در کھ کاالھایی یا خدمات •
 .ندارد اثری یا نیست ایمن کھ آزمایشی مراقبت •
 .باشد داشتھ را عملکرد ھمان ارزانتر موردی کھ صورتی در قیمت، گران کاالھای یا خدمات •
 .نیستند طبی کھ خدمات •

 
 1-800-250-8427 شماره با یا کنید بازدید  www.greenmountaincare.org سایت ویب از بیشتر، معلومات کسب برای

 .شوید تماس در

 دھدچیزھایی را پوشش نمیبرنامھ شما چھ  
 شود،  داده پوشش کارگران خسارت جبران ذریعھ باید کھ کاری ھای آسیب 

 باشند، موردنیاز طبی نظر از اینکھ مگر دادگاھی، خدمات ھای ھزینھ 

 ھستند،  تحقیقاتی یا آزمایشگاھی کھ خدماتی 

 شما ظاھر بھترکردن بھ مربوط خدمات( زیبایی یا آرایشی خدمات(، 
 نیستند، موردنیاز طبی نظر از کھ خدماتی 
 درمانی، ماساژ یا فشاری طب سوزنی، طب 

 شوید باردار کند می کمک شما بھ کھ خدماتی( باروری درمان(، 
 و صحی، ھای باشگاه ھای عضویت 
 خارجی کشورھای در مراقبت دریافت. 

 Dr. Dynasaurو  Medicaidدریافت خدمات تحت پوشش برنامھ ھای 
 ھا استثناء

 آن کنید درخواست توانیدمی نیست، Medicaid پوشش تحت باالتر و سالھ 21 بزرگساالن برای خدمتی وقتی
 کمک شما بھ درخواست این ارائۀ در توانیدمی مشتریان پشتیبانی مرکز. گیرد قرار پوشش تحت شما برای خدمت

 اداره بھ را آن بھ نیازتان دلیل و خدمت آن بھ مربوط معلوماتی شودمی خواستھ شما کننده ارائھ و شما از. کند
 خدمات تمامی. کرد خواھیم پست شما برای روز 30 حدود در را خود پاسخ. کنید ارائھ ورمونت صحی دسترسی

 تحت قسم بھ خدمتی اگر. ھستند پوشش تحت EPSDT ذریعھ سال 21 از کمتر افراد برای موردنیاز طبی نظر از
 .کند درخواست را آن تأیید پیشین مجوز یک با باید شما دهکنن ارائھ نشده، لیست پوشش

 
. شوید تماس در مشتریان پشتیبانی مرکز با استثناء، درخواست یا پروسھ، این دربارۀ بیشتر معلومات کسب برای
 است  موجود www.greenmountaincare.org/member-information/forms در آنالین قسم بھ ھافورم

https://www.aap.org/en-us/Documents/periodicity_schedule.pdf
https://www.aap.org/en-us/Documents/periodicity_schedule.pdf
https://www.aap.org/en-us/Documents/periodicity_schedule.pdf
https://www.aap.org/en-us/Documents/periodicity_schedule.pdf
https://www.aap.org/en-us/Documents/periodicity_schedule.pdf
http://www.healthvermont.gov/sites/default/files/documents/pdf/Vermont%20Dental%20Periodicity%20Schedule.pdf
http://www.greenmountaincare.org/
http://www.greenmountaincare.org/member-
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 شوید  تماس در  1-888-834-7898 (TDD/TTY) 8427-250-800-1 با : پرسشھا
 .کنید دریافت  را ھا قالب سایر و رایگان شفاھی مترجم خدمت توانیدمی ھمچنین

 

 

 تأیید پیشین
Green Mountain Care مراقبت کھ شود مطمئن  تا کند می ھمکاری متخصصان سایر و ھا نرس داکترھا، با 

 این. شوند تأیید شما دریافت از قبل باید دواھا و  خدمات برخی. باشد موردنیاز طبی نظر از شما دریافتی صحی
 شما طرف از و تندھس قسم چھ دواھا و خدمات آن دانندمی شما کنندگان ارائھ. نامند می پیشین تأیید را پروسھ
 .داد خواھند درخواست پیشین تأیید برای

 می گرفتھ کنیم، دریافت را نیاز مورد معلومات کھ تاریخی از روز سھ ظرف پیشین تأیید بھ مربوط تصمیمات
 .کرد خواھید دریافت تصمیم این شمول بھ ای نامھ  شما کنندۀ ارائھ و شما. شود

 
 )DMEدستگاه پزشکی بادوام ( 

 برای توانیدمی خودتان، طبی عارضھ بھ توجھ با کھ است چیزی )DME( بادوام پزشکی دستگاه
 .ھستند DME ھای مثال از شفاخانھ تختھای و ویلچرھا. کنید استفاده آن از کردن زندگی ترراحت

 
 کنم؟  دریافت را آن چطور. دارم نیاز DME بھ و دارم Medicaid من

 .کرد خواھد معرفی ارزیابی مأمور یک بھ سنجش برای را شما تان، کننده ارائھ .1

 را رازیابی وقت یک ارزیابی مأمور. ھستند شغلی یا بدنی درمانگران ارزیابی، مأموران بیشتر •
 شوید مجبور است ممکن باشد، پر  بسیار ارزیابی مأمور وقت اگر. کرد خواھد تعیین شما ھمراه
 شما بھ دستگاه از استفاده در DME فروشنده باشد الزم اگر ھمچنین. بمانید منتظر سنجش برای
 کھ است کمپانی ،DME فروشندۀ. بمانید منتظر را مدتی شوید مجبور است ممکن کند، کمک

 .کند می ارائھ را دستگاه

 ارائھ اگر. باشید نداشتھ نیازی ارزیابی بھ است ممکن باشد، ساده نیازتان مورد DME اگر :توجھ •
 .بروید 2 مرحلھ بھ ندارید، نیازی رزیابیا بھ کھ کند مشخص شما کنندۀ

 ارائھ برای ارزیابی فورم یک و دارید نیاز DME قسم چی بھ گرفت خواھد تصمیم ارزیابی مأمور •
 .کرد خواھد ارسال شما کنندۀ

 .نوشت خواھد نسخھ یک شما کنندۀ ارائھ .2

 خواھد ارسال فروشنده بھ DME برای نسخھ  یک و کرد خواھد امضاء را ارزیابی فورم شما کنندۀ ارائھ •
 .کرد

 .کرد خواھد درخواست Medicaid از پیشین تأیید دریافت برای DME فروشندۀ .3

 .بروید 5 مرحلھ بھ ندارید، نیازی پیشین تأیید بھ اگر

 مورد DME و شما با مرتبط معلومات فروشنده دارید، نیاز DME برای پیشین تأیید بھ اگر •
 بتوانید  اینکھ از قبل کھ معناست بدین پیشین تأیید. کرد خواھد ارسال Medicaid بھ را نیازتان
 .کند تأیید را آن باید Medicaid کند، دریافت را دستگاه

 طبی نیاز کھ گیردمی تصمیم مرور مأمور. کرد خواھد مرور ار شما معلومات بالینی، مرور مأمور یک •
 .خیر یا دارید دستگاه برای

 بھ خیر یا دارید طبی نیاز دستگاه برای اینکھ گیری تصمیم برای بالینی مرور مأمور است ممکن •
 Medicaid باشد، داشتھ نیاز بیشتری معلومات  بھ مرور مأمور اگر. باشد داشتھ نیاز بیشتری معلومات

 را معلومات روز 12 ظرف باید فروشنده. کند ارسال را آنھا خواست خواھد DME فروشندۀ از
 ساعت  72 \ظرف باید مرور مأمور آورد، بدست را معلومات تمام Medicaid وقتی. کند ارسال
 .کند گیری تصمیم
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 شوید  تماس در  1-888-834-7898 (TDD/TTY) 8427-250-800-1 با : پرسشھا
 .کنید دریافت  را ھا قالب سایر و رایگان شفاھی مترجم خدمت توانیدمی ھمچنین

 

 

 داده سفارش DME کھ باری اولین باید باشد، خانگی صحی معاینھ یک از بخشی DME گرا •
 کنید مالقات خود کنندۀ ارائھ با شود،می

 
4. Medicaid کرد  خواھد ارسال شما برای تصمیم ابالغیۀ یک 

• Medicaid داد خواھد اطالع شما بھ را خود حکم تصمیم، ابالغیۀ نام بھ ای نامھ ارسال با .
Medicaid فروشندۀ و شما کنندۀ ارائھ بھ ای نامھ ینھمچن DME اداره. کرد  خواھد ارسال 

 ھا نامھ بنابراین کند،می اداره ورمونت در را Medicaid ،(DVHA) ورمونت صحی دسترسی
 .شد خواھد ارسال DVHA از

 .کرد خواھد دریافت شما برای را DME دستگاه DME فروشندۀ .5

 .داد خواھد سفارش شما برای  را آن یا داد خواھد شما بھ را DME دستگاه DME فروشندۀ ،Medicaid تأیید صورت در

 مرکز با خواھی فرجام ارائۀ برای. بدھید خواھی فرجام حکم این علیھ توانیدمی نکنید، تأیید Medicaid اگر
 ورمونت، در DME درخواست تأیید برای. شوید تماس در 8427‐250-800-1 شمارۀ بھ مشتریان پشتیبانی

Medicaid روز 9 حدود پیچیده، و خاص ویلچرھای برای. کند کم را پروسھ این زمان کھ کرده کوشش بسیار 
 نیز ملی میانگین از ھمچنین. کنندمی ایجاب Medicaid قوانین کھ زمانی از ترکوتاه مدت این. کشدمی طول
 دیگری بیمھ برنامھ یا Medicare و Medicaid اگر. تاس کمتر ساده، تجھیزات تأیید زمان مدت. است ترکوتاه

 .بکشد طول بیشتر پروسھ این است ممکن دارید،
 
 

 دواھا و تأیید پیشین 
Green Mountain Care،  و معقول قیمت با را باکیفیتی صحی پوشش دارد سعی بیمھ ھای کمپانی سایر مثل 

 کنندگان ارائھ از ھا ھزینھ نگھداشتن یینپا برای Green Mountain Care. کند ارائھ صرفھ بھ مقرون
 و عمومی دواھای انتخابی، دواھای لیست دواھای برخی. کنند تجویز را انتخابی دواھای لیست دواھای خواھدمی
. کنند می تبلیغ دوا تولیدکننده ھای کمپانی کھ است تریقیمت گران دواھای مثل آنھا عملکرد. ھستند ھزینھ کم

 مناسب طبی نظر از کھ برابری عملکرد با دواھای ارزانترین باید ھا دواخانھ و کنندمی یزتجو کنندگان ارائھ
 دوای شما Green Mountain Care برنامۀ است ممکن کنید، رد را جایگزین دوای اگر. کنند تھیھ را ھستند

 .ندھد پوشش را غیرانتخابی
 

 روزانھ قسم بھ داروھا این. شوند ارائھ شما بھ روزه 90 ھای بستھ در باید خاص بلندمدت ھای درمان دواھای
 شامل و دارند بستگی شخص صحی وضعیت بھ آنھا. شوندمی استفاده انتخابی صحی مشکالت مدیریت برای

 کنید،می امتحان را دوایی کھ باری اولین. شوندمی دیابت و کلسترول باال، خون فشار مدیریت برای دواھایی
 مناسب شما برای دوا آن کھ بگیرید تصمیم تانکننده ارائھ و شما تا شود داده شما بھ کمتری مدت برای است ممکن
 .شودمی  داده شما بھ روزه 90 بستھ یک آن، از بعد. خیر یا است

 
 شود، ارائھ روزه 90 بستھ یک نباید یا نیست منتخب کھ دارید نیاز دوایی بھ کندمی فکر شما کننده ارائھ اگر
 دواھای لیست از  کاپی یک اگر. کنیم پرداخت را دوا ھزینھ تا دھد درخواست ما از مجوز ریافتد برای تواندمی

 تماس در مشتریان پشتیبانی مرکز با دارند، نیاز روزه 90 بستھ بھ کھ خواھیدمی را دواھایی از لیستی یا منتخب
  بروید زیر سایت ویب بھ یا شوید

criteria-clinical-list-drug-providers/preferred-http://dvha.vermont.gov/for . 

http://dvha.vermont.gov/for-providers/preferred-drug-list-clinical-criteria
http://dvha.vermont.gov/for-providers/preferred-drug-list-clinical-criteria
http://dvha.vermont.gov/for-providers/preferred-drug-list-clinical-criteria
http://dvha.vermont.gov/for-providers/preferred-drug-
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 شوید  تماس در  1-888-834-7898 (TDD/TTY) 8427-250-800-1 با : پرسشھا
 .کنید دریافت  را ھا قالب سایر و رایگان شفاھی مترجم خدمت توانیدمی ھمچنین

 

 

 موارد عاجل 
 است عالئمی با روانی سالمت وضعیت یا طبی، عارضھ یک غیرمنتظره، و ناگھانی بیماری یک عاجل مورد

ً  اگر دارید باور کھ  مثال چند. باشد شما جان یا سالمت برای جدی تھدیدی تواندمی نشود، طبی توجھ آن بھ سریعا
 :شودنمی محدود لیست این بھ عاجل موارد اما شده، ارائھ
 سینھ  قفسھ درد 

 شکستھ ھای استخوان 

 صرع  یا تشنج 

 شدید  خونریزی 

 شدید  سوختگی 

 شدید  درد 

 بحرانی  روانی سالمت 

 ثابت عاجل، مورد دادن پوشش از بعد شما سالمتی  اینکھ از شدن مطمئن برای عاجل موارد از پس خدمات
 .ماندمی

 
 .ندھست پوشش  تحت نیز ھا پروسھ سایر یا ایكس ھای اشعھ جراحی، زدن، بخیھ مثل عاجل طبی خدمات

 
 مراقبت مرکز نزدیکترین  بھ عاجل مراقبت فوری دریافت برای یا بگیرید تماس 911 با دارید عاجلی مورد اگر

 اسرع در. ندارید نیازی خود PCP نامھ معرفی بھ عاجل مراقبت فوری دریافت برای. بروید شفاخانھ یا عاجل
 .است افتاده اتفاقی چھ دھید خبر خود PCP بھ توانیدمی کھ وقتی

 
 تمام  Green Mountain Care دارید، نیاز عاجل مراقبت بھ ھستید، شبکھ یا ایالت بیرون کھ زمانی در راگ

 ھر. کنیم پرداخت را صورتحساب ھزینھ بتوانیم تا کند پیدا دسترسی کننده ارائھ بھ تا کرد خواھد را خود تالش
 گزارش  8427-250-800-1 شمارۀ بھ مشتریان پشتیبانی مرکز بھ را دریافتی صورتحساب و معلومات گونھ
 .کنید

 
 ً  از خارج یا ایالتی بیرون کنندگان ارائھ کند تضمین تواندنمی Green Mountain Care کھ باشید داشتھ توجھ لطفا

ً  شبکھ  پیسھ ھزینۀ خودتان باشید مجبور شاید و کرد خواھند پذیرش را Green Mountain Care بیمھ حتما
 .کنید پرداخت را خدمات

 

 کنید  پرداخت مجبور  زمانی ھچ
 کھ ھایینمونھ. کنید پرداخت را خدمات ھزینھ شوید مجبور است ممکن نکنید، رعایت را برنامھ قوانین اگر
 :دھدمی رخ اتفاق این
 نکرده دریافت را آن خدمت، آن دریافت از قبل شما و دارد نیاز پیشین تأیید یا نامھ معرفی بھ خدمت آن اگر 

 باشید،
 کھ کنید مراجعھ ایکننده ارائھ بھ اگر Green Mountain Care کند،نمی پذیرش را 
 دریافت را آن گیریدمی تصمیم قسمی ھر بھ اما نیست، پوشش تحت خدمت آن بگوید شما بھ کننده ارائھ اگر 

 .کنید
 

 رعایت را خودتان برنامھ قوانین کنید، پرداخت را خود طبی مراقبت ھایصورتحساب ندارید قصد اگر 
 .کنید
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 شوید  تماس در  1-888-834-7898 (TDD/TTY) 8427-250-800-1 با : پرسشھا
 .کنید دریافت  را ھا قالب سایر و رایگان شفاھی مترجم خدمت توانیدمی ھمچنین

 

 

 اگر صورتحساب دریافت کنید
 نخواھید دریافت را پوشش تحت طبی خدمات  صورتحساب کنید، رعایت را خودتان برنامھ قوانین اگر

 انجام را ذیل  مراحل کردید، دریافت را صورتحسابی اگر. باشید داشتھ مشترکی پرداخت اینکھ مگر کرد،
 :دھید
  ً  کنید،  بررسی را حسابصورت سریعا

 عضو شما کھ شوند مطلع شوید مطمئن و شوید تماس در کننده ارائھ با Green Mountain Care ،و ھستید 
 شوید تماس در مشتریان پشتیبانی مرکز با کمک، دریافت برای. 

 

 دارید دیگری بیمھ  اگر

 بیمھ برنامھ عضو کنندگان ارائھ بھ. کنید رعایت را خودتان دیگر بیمھ برنامھ قوانین باید دارید، دیگری بیمھ اگر
 ممکن . کندمی  ارسال شما دیگر بیمھ بھ  ابتدا را صورتحساب شما کنندۀ ارائھ. کنید مراجعھ ما برنامھ و خودتان

 .دھد پوشش دھد،نمی پوشش شما دیگر بیمھ کھ را مواردی ما ھایبرنامھ است
 

 شما بھ را آن پول توانیدنمی کنید، پرداخت را خدماتی ھزینۀ  اگر. دھدمی ھپیس کنندگان ارائھ بھ تنھا ما ھایبرنامھ
 .کنیم بازپرداخت

 
 
 

Medicaid و Dr. Dynasaur 
 مالقات وقت تعیین از قبل. دھد می نشان را Dr. Dynasaur و Medicaid پوشش  تحت  خدمات زیر جدول
. کنید مالقات خودتان  اولیھ مراقبت کننده ارائھ با ابتدا باید دارد، نیاز نامھمعرفی  بھ  کھ خدماتی دریافت برای
 خدمت  آن  کھ شود مطمئن خدمت آن ارائۀ از قبل و شود تماس در  دھنده ارائھ خدمات با باید شما کنندۀ ارائھ
 در مشتریان پشتیبانی  مرکز با دارید، نشده لیست  خدمتی دربارۀ سؤالی اگر. است پوشش تتح شما برای
 .شوید تماس

 

 Dr. Dynasaur یا Medicaid پوشش تحت خدمات

 مخدر  مواد و الکول از سوءاستفاده درمان
 آمبوالنس 

 چھ ھر. نیست نیازی نامھمعرفی بھ سالمتی یا جانی تھدیدکننده عاجل موارد برای
 .دھید خبر خود PCP بھ سریعتر

 خانوار  ریزی برنامھ/بارداری  از جلوگیرى
 متخصص  ،PCP بھ توانیدمی . شود می مشاوره و بارداری از جلوگیری  ھایروش  شامل

 کنید  مراجعھ آمریکا شدهتنظیم  فرزندپروری فدراسیون یا زنان ھاىبیماری
 فقرات  ستون  كردن  جابجا و ماساژ خدمات

 برای و تقویمی سال ھر در معاینھ 10 از بیش برای پیشین تأیید. نخاعى ھایدرمان تنھا
 سوی از طبی ضرورت مستندات بھ سال 5 از کمتر اطفال. سال 12 زیر اطفال تمام

 .دارند نیاز خود اولیھ مراقبت پزشک

 دندانپزشکی 
 برای$$  محدودیت ھیچ. دارد تقویمی سال ھر در$$  محدودیت  بزرگساالن مزایای
 ندارد  وجود زایمان از بعد روز 60 یا باردار زنان اطفال،
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 Dr. Dynasaur یا Medicaid پوشش تحت خدمات

 مصنوعى  ھایدندان 
 .است پوشش تحت سال 21 زیر اعضاء برای تنھا

 مشاوره  و دیابتی ھایبستھ
 .دوایی نسخھ نیازمند

 داکتر  معاینات
 عاجل  خدمات

 در 911 با. نیست نیازی نامھمعرفی بھ سالمتی یا جانی تھدیدکننده عاجل موارد برای
ً  یا شوید تماس  .بروید عاجل  مراقبت مرکز بھ سریعا

 )معمول( چشم معاینات
 .دارد نیاز نامھ معرفی بھ چشم ھایآسیب یا ھابیماری درمان
 عینک 

 .است پوشش تحت سال 21 زیر اعضاء برای تنھا
 )زنان  صحت از مراقبت( زنان ھاىبیماری  متخصص

 شنوایی  ھای آلھ
 خانھ  در سالمتی

 آسایشگاه 
 سازی  ایمن

 شفاخانھ  در بسترى
 آزمایشگاھی  آزمایشات

 جواز  دارای ھای قابلھ نرس شمول بھ) زایمانی( حاملگی مراقبت
 پزشکی  تداركات و تجھیزات

 .کنید مشاھده را 8 صفحھ. باشد نیاز پیشین تأیید یا نسخھ بھ است ممکن
 روانی  صحت خدمات

 .کنید مطالعھ  را 24 صفحھ بیشتر معلومات کسب برای
 درمانى  طبیعت داکترھای

 .است نیاز نامھ معرفی بھ نباشد، PCP طبیعی کنندۀ درمان اگر
 گفتاری  یا بدنی شغلی، درمانگر
 سرپایى بیماران شفاخانھ در مراقبت
 نسخھ  بی دواھای
 .دوایی نسخھ نیازمند

 بدنی 
 .شود ارائھ خودتان اولیھ مراقبت کننده ارائھ ذریعھ وقتی
 پا  طب

 .پا از مراقبت برای تنھا و غیرمعمول
 نسخھ  نیازمند دواھای
 واجدشرایط مشتریان. دارند نیاز پیشین تأیید بھ دواھا برخی. دوایی نسخھ نیازمند

Medicare و Medicaid بخش در باید نسخھ، پوشش داشتن برای D نیازمند دواھای 
)PDP (نسخھ Medicare کنند نامثبت نیز. 

 مصنوعى  اعضاى 
 .باشد نیاز پیشین تأییدیھ یا نسخھ بھ است ممکن
 درمانی  کیمیاوی و پرتو
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 Dr. Dynasaur یا Medicaid پوشش تحت خدمات

 معمول  معاینات
 سیگار  ترک محصوالت

 .دوایی نسخھ نیازمند
 جراحی 

 نقل  و حمل
  شمارۀ بھ مشتریان پشتیبانی مرکز با

 .شوید تماس در 1-800-250-8427
 ایكس  ھای اشعھ

 

 Medicaidپرداخت مشترک برای 
 مشتریان Medicaid 3$ کنندمی پرداخت دندانپزشک معاینھ ھر برای. 
 مشتریان Medicaid 1$ ،2$ کنندمی پرداخت نسخھ ھر برای 3$ یا. 
 مشتریان Medicaid کنندمی پرداخت 3$ شفاخانھ سرپایى معاینات برای شفاخانھ در روز ھر ازای بھ. 

. شود می محسوب شفاخانھ سرپایی خدمات جزو شفاخانھ از بیرون داکتر مطب در  ارائھ مورد خدمات از برخی
 سؤال خود  کننده ارائھ از را خیر یا  شودمی صادر صورتحساب خانھشفا سرپایی معاینھ قسم بھ خدمتی  اینکھ
 .کنید
 .بود خواھد$ 3 شما مشترک پرداخت باشد، اینطور اگر

 
 افراد . بپردازند مشترک  پرداخت نیستند مجبور خصوصى ھای شفاخانھ افراد و باردار زنان اطفال، بیشتر 

 .بپردازند مشترک پرداخت نیستند مجبور رحم گردن و سینھ سرطان درمانی برنامھ در شده نامثبت
 

 :بپردازید مشترک پرداخت زیر موارد برای نیستید مجبور
 پیشگیری  خدمات •

 بارداری  از جلوگیری ھای بستھ و خدمات •

 عاجل خدمات •

 جنسی  تجاوز بھ مربوطھ خدمات •

 حق بیمھ
 ھای بیمھ حق مبالغ. کنند پرداخت را ماھیانھ بیمھ حق باشند مجبور Dr. Dynasaur اعضای از برخی است ممکن

 می دریافت را خود صورتحساب اولین وقتی. دارد بستگی خانوار صحی بیمھ وضعیت و اندازه درآمد، بھ خانوار
 از را خود پوشش تا کنید پرداخت موقع بھ ھمیشھ. شود آغاز شما پوشش تا کنید پرداخت را آن سریع باید کنید،
 چھ بدانید تا شوید تماس  در مشتریان پشتیبانی مرکز با اید، کرده گم را خود بیمھ حق صورتحساب اگر. ندھید دست
 .کنید پرداخت باید چطور و ھستید بدھکار مبلغی

 

 )Primary Care Plus )PC Plus برنامھ
 Dr. Dynasaurیا  Medicaidمراقبت تحت مدیریت 

 نام ثبت PC Plus در پوشش دریافت دوام باید ندارند، دیگری بیمھ کھ ،Dr. Dynasaur و Medicaid اعضای
 پست را فورم یا شوید تماس در مشتریان پشتیبانی مرکز با کنید، می دریافت را PC Plus نام ثبت فورم وقتی. کنند
 .کنید
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 30 فاصلھ در کھ کنند انتخاب را PCP یک انندتومی Dr. Dynasaur و Medicaid ھایبرنامھ  PC Plus عضو اعضای
 نیستید مجبور نباشد، دسترس در ای دقیقھ 30 فاصلھ در PCP دو حداقل اگر. دارد قرار آنھا خانھ یا کار محل از ای دقیقھ

 کمک برای. کنید انتخاب را دندانپزشک یک خود خانوار سال 18 زیر اطفال برای شما از ھمچنین. شوید PC Plus عضو
 مراقبت محدودکردن یا کاھش برای .شودمی پرداخت پول ،PC Plus عضو کنندگان ارائھ بھ عضو از مراقبت مدیریت بھ

 .کنند نمی دریافت مالی انگیزه عضو، صحی

 ) خود PCPتغییر ارائھ کننده مراقبت اولیھ (
 ماه 1 روز در تغییر این. دشوی تماس در مشتریان پشتیبانی مرکز با زمانی ھر توانیدمی خود PCP تغییر برای

 .شد خواھد آغاز درخواست ارائۀ از بعد

 ) خود PCPمتخصص بھ قسم ارائھ کننده مراقبت اولیھ (
 دارد، نیاز تخصصی مراقبت بھ طوالنی مدت برای کھ دارید جانی تھدیدکننده ناتوانی یا بیماری عارضھ، یک اگر
 بھ و کند موافقت امر این با باید متخصص آن. کنید بانتخا خود PCP قسم بھ را خود متخصص بتوانید شاید

 .دارید نیاز) DVHA( ورمونت صحی دسترسی اداره طبی مدیر تأییدیھ
 مرکز با دارید، خود PCP قسم بھ متخصص یک از استفاده یا خود، PCP تغییر ،PC Plus دربارۀ سؤالی اگر

 .شوید تماس در مشتریان پشتیبانی
 

 ببینید ،)up)-Provider Look کننده ارائھ جستجوی بر کلیک و www.vtmedicaid.com بھ رفتن با توانیدمی
 .کنندمی پذیرش را Primary Care Plus و Green Mountain Care داکترھا کدام

 

 لغو ثبت نام 
 مرکز با دارید، سؤال و اید شده نام ثبت لغو PC Plus از اگر. شود حذف PC Plus از شخصی یعنی نام ثبت لغو

 .شوید تماس در مشتریان پشتیبانی
 :شد خواھید نام ثبت لغو PC Plus از بیفتد، اتفاق زیر موارد از یکی اگر
 کنید؛ دریافت خصوصی صحی بیمھ 

 Medicare کنید؛ دریافت 

 باشید؛ داشتھ خانگی نرس یا بروید گاهآسایش بھ 

 عضو Medicaid یا Dr. Dynasaur دو حداقل کھ رویدمی ایالت از ایمنطقھ بھ و ھستید PCP عضو PC 
Plus عضو بگیرید تصمیم قسم ھر بھ اینکھ مگر( ندارند حضور آنجا در PC Plus بمانید باقی.( 

 دوام برای PC Plus ،ھمیشھ خود: 
 نکنید؛ تھدید ھرگز باشید، صبور و کنید ھمکاری» 
 کنید؛ ھمکاری اید، کرده موافقت آن با  داکترتان و شما کھ درمانی در »
 یا شوید؛ حاضر مالقات ھای وقت در »

 .شوید تماس در مالقات وقت لغو برای پیشتر ھمیشھ »

 .شد خواھید Medicaid عضو هدوبار باشید، شرایط واجد کھ صورتی در اید، شده نام ثبت لغو PC Plus از اگر
 

 شما  ھایمسئولیت و حقوق
 :دارید حق
 شود، رفتار شما با احترام و منشیبزرگ با ھمیشھ 

http://www.vtmedicaid.com/
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 شود، رفتار شما با اندیشمندانھ 

 دھید،  تغییر و کنید انتخاب را خود دھندگان ارائھ 

 کنید، کسب معلومات دھندگان ارائھ و برنامھ خدمات دربارۀ 

 باشد، درک قابل شما برای کھ کنید دریافت جمالتی با را خودتان صحت بھ  مربوط جدید و کامل معلومات 
 رد حق و خود سؤاالت پاسخ دریافت شمول بھ خودتان صحی مراقبت بھ مربوط تصمیمات در 

 کنید، اشتراک درمان کردن

 درخواست است، اشتباه علوماتیم دارید باور وقتی و دھید درخواست خود طبی سوابق کاپی دریافت برای 
 شود، اعمال آنھا در تغییراتی کنید

 در کھ واجدشرایطی کننده ارائھ از Vermont Medicaid کنید،  دریافت ثانویھ نظر یک شده، نام ثبت 

  معلومات کسب برای( کنید بحث خود صحی مراقبت یا برنامھ دربارۀ  خود ھای نگرانی دربارۀ 
 ،)کنید مطالعھ را 20 صفحۀ بیشتر،

 استفاده کردن مثل بھ مقابلھ یا راحتی تنبیھ، زورگویی، قسم بھ کھ انزوا یا محدودیت  گونھ ھر از بودن رھا 
 و شود،می
 کسب برای. دھید خواھی فرجام درخواست شده،  ممنوع شما برای دارید نیاز کنیدمی فکر کھ را خدماتی اگر 

 .کنید مطالعھ را 19 صفحھ بیشتر معلومات

 :است خودتان با تانسالمتی و صحت  بھ  توجھ  مسئولیت زیر،  کارھای انجام با
 دادن؛  خبر خودتان کننده ارائھ بھ خودتان صحی سابقھ و عالئم دربارۀ 

 پرسیدن؛ سؤال کنید، نمی درک را چیزی یا دارید نیاز بیشتری معلومات بھ وقتی 

 اید؛  کرده موافقت آن با تانکننده ارائھ و شما کھ درمانی ھای برنامھ کردن رعایت 

 بروید؛  مالقات قرار بھ توانیدنمی کھ صورتی در گرفتن، تماس آن لغو برای زودتر یا شدن حاضر مالقات قرار در 

 را استفاده بیشترین کنید دریافت توانیدمی کھ خدماتی از بتوانید تا برنامھ، قوانین دربارۀ معلومات کسب 
 باشید؛ داشتھ

 از شوید مطمئن گان، کننده ارائھ سایر بھ اجعھمر از قبل PCP نامھ معرفی) نیاز صورت در( خودتان 
 اید؛ گرفتھ

 ضروری؛ ھایزمان در مشترک ھای پرداخت و ھا بیمھ حق پرداختن 

 بروید مالقاتی قرار بھ توانید نمی کھ صورتی در مجدد، ریزی برنامھ یا لغو برای شدن تماس در. 
 
 
 

 ھا نامھ سفارش و ھا نامھ وصیت

 برای آن معنای و کاربرد و) 231 فصل ،18 عنوان در موجود( ورمونت نامھ وصیت قانون کلی خالصھ
 :شده ارائھ اینجا در بیمار

 
 کند، اقدام شما طرف از کسی چھ دارید دوست کنیدمی  بیان آن در کھ است نوشتاری سابقھ یک" نامھ وصیت"

 مراقبت در تاندرمانی  اھداف یا ھا خواستھ برای شما ھای دستورالعمل و کیست شما اولیھ مراقبت کننده ارائھ
 وصیت. باشد نھایی  مراقبت سند یک یا صحی مراقبت برای دار دوام نامھ وکالت یک شاید. چیست شما صحی

 .ھستند رایگان ھا نامھ
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 Green Mountain Care و Vermont Health Connect مشتریان پشتیبانی مرکز
 شوید  تماس در  1-888-834-7898 (TDD/TTY) 8427-250-800-1 با : پرسشھا
 .کنید دریافت  را ھا قالب سایر و رایگان شفاھی مترجم خدمت توانیدمی ھمچنین

 

 

 

 را صحی مراقبت تصمیمات دارند اجازه کھ گزینیجای افراد و نفر چند یا یک معرفی برای تواندمی بزرگسال ھر
 چھ باشد، داشتھ اجازه و اختیار چقدر شخص آن کنید تعریف توانیدمی. کند استفاده نامھ وصیت از بگیرند شما برای
 خاکسپاری ھای ھماھنگی  مثل شما شخصی مسائل کنید مشخص خواھید،نمی یا خواھیدمی  را صحی مراقبت قسم

 نیاز صورت در سرپرست، قسم بھ نفر چند یا یک معرفی برای نامھ وصیت از توانمی ھمچنین .شود اداره چطور
 .بگیرند تصمیم شما برای ندارید دوست کھ کرد استفاده افرادی معرفی یا سرپرست، بھ

 
 عاجلی امر و کنید، ھدایت را خودتان صحی مراقبت توانیدنمی خودتان کھ است صورت بدین شما عارضھ اگر

 مراقبت خیر، یا دارید نامھ وصیت شوند مطلع اینکھ بدون ندارند اجازه صحی مراقبت گان کننده ارائھ ست،نی
 دستورات باید دارید، نامھ وصیت شما دانندمی کھ صحی مراقبت گان کننده ارائھ. کنند ارائھ شما برای صحی

 را نامھ وصیت در موجود اتدستور یا کند گیری تصمیم شما صحی مراقبت برای دارد اجازه کھ شخصی
 .کنند رعایت

 
 دستورات رعایت از اختالفات سایر یا اخالقی، معنوی، دستورات اساس بھ توانندمی صحی مراقبت کننده ارائھ

 امکان صورت در باید کند، مخالفت صحی مراقبت کننده ارائھ اگر حال، این با. کند خودداری شما نامھ وصیت
 انتقال در کند؛ ارائھ توضیحات کند اقدام شما طرف از ایدکرده معرفی کھ کسی ھر و اشم بھ سرپیچی این دربارۀ
 کننده ارائھ کھ زمانی تا کند؛ کمک کند رعایت را دستورات دارد تمایل کھ دیگری کننده ارائھ بھ شما مراقبت
 برای شدن انجام مراحل  ف،اختال آن و کند؛ ارائھ دار دوام صحی مراقبت کند، ارائھ را خدمات و شود پیدا جدیدی

 .کند ذکر شما طبی سوابق در را  اختالف حلراه و اختالف حل
 مطمئن و کنند تبیین را ای نامھ تفاھم باید مسکونی ساختمان و صحی مراقبت اداره صحی، مراقبت کننده ارائھ ھر

 .شود رعایت شدیداً  ایالتی اتمقرر و قوانین تمام کھ شودمی مدیریت قسمی بھ بیماران تمام نامھ وصیت کھ شوند
 

 قانون کھ شخصی علیھ یا شوید تماس در 1612-564-800-1 شمارۀ بھ محافظت و جوازدھی بخش با توانیدمی
 :کنید ارسال نوشتاری شکایت زیر آدرس بھ توانیدمی. کنید ثبت شکایت  آنالین کندنمی رعایت را

 
Division of Licensing and Protection 

103 South Main Street, Ladd Hall 
Waterbury, VT 05671 

 
  سایت ویب از بازدید یا 2909-828-802 شمارۀ بھ ورمونت اخالقی شبکھ با تماس ذریعھ توانیدمی

www.vtethicsnetwork.org کنید کسب معلومات ھایی نامھ سفارش و ھا مھنا وصیت ایالتی، قانون دربارۀ. 
 

 .http://legislature.vermont.gov/statutes/chapter/18/231 است موجود زیر سایت ویب در 18 عنوان
 مشتریان پشتیبانی مرکز با تماس یا خودتان کننده ائھار با صحبت یا شده لیست ھایسایت ویب بھ مراجعھ با

 .کنید کسب را بیشتری معلومات یا  نیاز مورد ھای فورم توانیدمی

 عضو  اھدا

 زیادی افراد بھ تواند می اھداکننده ھر. کنید اھدا را خود اعضاء کنید،می فوت وقتی باشید داشتھ عالقھ شاید
 با رایگان معلومات  کسب برای کنید، کسب بیشتری معلومات مسئلھ این درباره دارید دوست اگر. کند کمک

1-888-ASK-HRSA شوید تماس در. 

http://www.vtethicsnetwork.org/
http://legislature.vermont.gov/statutes/chapter/18/231
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 شوید  تماس در  1-888-834-7898 (TDD/TTY) 8427-250-800-1 با : پرسشھا
 .کنید دریافت  را ھا قالب سایر و رایگان شفاھی مترجم خدمت توانیدمی ھمچنین

 

 

 اولیھ  مراقبت کننده  ارائھ  با معلومات کردن  شریک
)PCP (خود 

 بھ کھ لیستی در شما نام است ممکن کنید،می دریافت مناسبی صحی مراقبت شود مطمئن شما PCP اینکھ برای
 :باشد زیر موارد درباره است ممکن ھا لیست این از برخی. باشد شده ذکر دھیممی او
 اند، نداشتھ چشم معاینھ قبل سال در کھ دیابتی بیماران 

 اند، نداشتھ) ماموگرافی( نگاری پستان یا پپ آزمون اخیراً  کھ زنانی 

 اند، نکرده دریافت را خود جدید ھای واکسین کھ اطفالی 

 و  کنند،می دریافت کمک شوندنمی ترکیب کھ دواھایی بد ھایواکنش از پیشگیری برای کھ دوا کننده مصرف بیماران 
 دارند تأخیر خود معمول معاینات انجام در کھ اطفالی. 

 صوصی خ حریم اقدامات ابالغیھ

 حریم اقدامات ابالغیھ از کاپی یک ھمراه بھ شدید، شناختھ شرایط واجد ما ھایبرنامھ در عضویت برای وقتی
 و پاسخگویی قانون فدرالی، قانون. ھستید شرایط واجد شما کردمی  اعالم کھ کردید دریافت اینامھ  خصوصی،

 حریم حقوق دربارۀ ابالغیھ این. بدھیم شما بھ را ابالغیھ این کندمی ایجاب) HIPAA( صحی بیمھ انتقال قابلیت
 بھ اگر. دھدمی معلومات شما بھ شودمی شریک یا استفاده قسم چھ بھ صحی معلومات  اینکھ و شما خصوصی

 درخواست کاپی یک و شوید تماس در مشتریان پشتیبانی مرکز با توانیدمی دارید، نیاز ابالغیھ این از دیگر کاپی
 کنید مشاھده زیر سایت ویب در ابالغیھ قسم بھ را ابالغیھ این توانیدیم ھمچنین. کنید

www.humanservices.vermont.gov/privacy-documents. 

ً  شده، نقض شما خصوصی حریم  حقوق کنیدمی احساس اگر   شمارۀ بھ AHS خصوصی حریم مأمور با لطفا
-www.humanservices.vermont.gov/policy-legislation/hipaa/hipaa از یا شوید تماس در 802-241-2234

info-beneficiaries/health-information-complaints/کنید بازدید. 

 برنامھ تضمین کیفیت
Green Mountain Care از را باکیفیتی صحی مراقبت کھ شود مطمئن تا دارد کیفیت تضمین برنامھ یک 

 .کنیدمی دریافت خود صحی مراقبت برنامھ از را خوبی خدمات و گان کننده ارائھ
 :کنیممی بررسی  صحی مراقبت کیفیت ارزیابی برای کھ اموری از برخی
 کنند، می استفاده دوا مقدار چھ بیماران 

 کنند،می دریافت معمول پیشگیرانھ مراقبت عضو چند 

 کنند،می استفاده عاجل مراقبت اتاق از ندارند عاجلی مورد کھ زمانی در عضو چند 

 و کنند،می ھماھنگ را ھامراقبت روانی، سالمت مراقبت گان کننده ارائھ و جسمانی سالمت مراقبت گان کننده ارائھ 
 ھستند راضی ما برنامھ از چقدر گان کننده ارائھ و اعضاء. 

 کننده ارائھ و ایمکرده اتخاذ خاص مزمن ھایبیماری برای را بالینی اربردیک ھایدستورالعمل بھترین ما
 .کنند رعایت را آنھا صحی نتایج ارتقاء برای کنیممی تشویق را گان
 پشتیبانی مرکز با کنید، بھتر  نیز را خودتان کارھای و کنید پیشنھاد ما برنامھ ارتقاء برای را ھاییروش دارید دوست اگر

 .بود خواھد ما کیفیت تضمین مرور از بخشی شما نظرات . شوید تماس رد مشتریان
 

 در سالمتی مراقبت گان کننده ارائھ ھا، آسایشگاه ھا، شفاخانھ توسط شده ارائھ مراقبت کیفیت دربارۀ توانیدمی
 بھ مراجعھ با را بالینی کاربردی ھایدستورالعمل بھترین از کاپی یک یا کنید کسب معلومات خانھ

ww.greenmountaincare.org/member_information/other_resourcesw پشتیبانی مرکز با  تماس یا 
 .آورید بدست مشتریان

http://www.humanservices.vermont.gov/privacy-documents
http://www.humanservices.vermont.gov/privacy-documents
http://www.humanservices.vermont.gov/privacy-documents
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 شوید  تماس در  1-888-834-7898 (TDD/TTY) 8427-250-800-1 با : پرسشھا
 .کنید دریافت  را ھا قالب سایر و رایگان شفاھی مترجم خدمت توانیدمی ھمچنین

 

 

 

 نیستید موافق اقدامی با وقتی
 :است زیر موارد از یکی" اقدام"
 خدمات؛  میزان یا افق قسم، شمول بھ خدمات برای بودن واجدشرایط یا پوشش تحت خدمات محدودیت یا رد 

 ،خدماتی؛  برنامھ یک یا پوشش تحت شدۀ تأیید پیشتر خدمات اتمام یا تعلیق کاھش 

 ،پوشش؛  تحت خدمات برای پرداخت جزئی، یا کلی رد 

 کننده؛  ارائھ ذریعھ ضروری، بالینی نظر از پوشش تحت خدمات ارائۀ عدم 

 کرده؛  مشخص ایالتی قانون کھ جایی در موقع بھ اقدام عدم 

 عضو کھ ایکننده ارائھ سوی از پوشش تحت خدمات دریافت برای شما رخواستد رد Medicaid نیست 
 ).کند دریافت بازپرداخت Medicaid از تواندنمی نیست Medicaid عضو کھ ایکننده ارائھ کنید توجھ(

 ورمونت صحی دسترسی اداره اگر. شود مرور اقدام آن کنید درخواست توانیدمی نیستید، موافق اقدامی با اگر
 شمارۀ با) شده تشریح ادامھ در( خود عادالنھ رسیدگی یا خواھی فرجام ارائھ برای توانیدمی کند، تعیین را حکم

 بھ مراجعھ با ھمچنین. بنویسید نامھ زیر آدرس بھ یا شوید تماس در مشتریان پشتیبانی مرکز 1-800-250-8427
 زیر سایت ویب در عادالنھ ھای رسیدگی و ھا خواھی فرجام

http://www.greenmountaincare.org/member_information/appeals  بیشتری معلومات توانیدمی 
 کنید کسب را

 

Vermont Health Connect & Green Mountain Care Customer Support Center 
101 Cherry Street, Suite 320 

Burlington, VT 05401 

 فرجام خواھی 

 سازمانی درون خواھی فرجام  ارائۀ اول، مرحلھ است؟ اشتباه ما تصمیم کنید می فکر آیا
 .است

 نداشتھ، اشتراک اولیھ تصمیم در کھ DVHA از شخصی. است مشکالت کردن حل برای روشی خواھی، جامفر
 درون خواھیفرجام" را پروسھ این. داد خواھد خبر  شما بھ را خود تصمیم و کرد خواھد بررسی را شما پرونده

 انجام را کار این باید کنید ثبت ایالتی عادالنھ رسیدگی بتوانید اینکھ از قبل موارد، بیشتر در. نامندمی" سازمانی
 .دھید

 
 شما برای را حکم ابالغیھ DVHA کھ شودمی آغاز تاریخی از روز 60. دارید وقت خواھیفرجام برای روز 60

 فرجام تلیفونی یا نوشتاری توانیدمی. کند خواھی فرجام تواندمی شما کننده ارائھ باشید، مایل اگر. است کرده پست
 .یدکن خواھی

 
 :دارد وجود خواھیفرجام برای روش دو

 شوید  تماس در 8427-250-800-1 شمارۀ بھ مشتریان پشتیبانی مرکز با .1

 :بفرستید نامھ زیر آدرس بھ .2
Vermont Health Connect & Green Mountain Care 

Customer Support Center   
101 Cherry Street, Suite 320 

Burlington, VT 05401 
  

http://www.greenmountaincare.org/member_information/appeals
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 شوید  تماس در  1-888-834-7898 (TDD/TTY) 8427-250-800-1 با : پرسشھا
 .کنید دریافت  را ھا قالب سایر و رایگان شفاھی مترجم خدمت توانیدمی ھمچنین

 

 

 سازمانی درون خواھی فرجام طول در ؟ایمکرده متوقف یا کم را کردیدمی دریافت پیشتر کھ صحی مزایای آیا
 تاریخی از روز 11. دارید وقت خواھی فرجام برای روز 11 تنھا اما کنید حفظ را خود مزایای ھمچنان توانیدمی

 مشتریان پشتیبانی مرکز  با خود، مزایای حفظ برای. است ردهک پست شما برای را ابالغیھ DVHA شودمی  آغاز
 .شوید تماس در 8427-250-800-1 شمارۀ بھ

 
 را جلسھ یک  خود تصمیم  مجدد بررسی برای DVHA افتد؟ می اتفاقی قسم چی سازمانی  درون خواھیفرجام در

 شما  جای بھ بخواھید شخصی از یا  دکنی صحبت خودتان  توانیدمی. کنید اشتراک توانیدمی شما. کرد خواھد تعیین
 .کند صحبت

 کمک  بتوانید شاید دارید؟ نیاز کمک بھ. بدھد DVHA بھ را معلوماتی یا کند صحبت  تواندمی شما کننده ارائھ
 سایت  ویب یا 7787-917-800-1 شمارۀ بھ Health Advocate حقوقی کمک دفتر از را رایگان حقوقی

0-https://vtlawhelp.org/appeals کنید دریافت. 
 

DVHA خواھی فرجام تصمیم تعیین است ممکن. کند تصمیم شما خواھی فرجام درباره روز 30 ظرف باید 
 باشد مفید شما برای کھ تیصور در تنھا اما کند، صرف  وقت بیشتر روز 14 تواندمی DVHA. بکشد طول بیشتر

 وقت یا جلسھ در توانیدنمی یا دارد نیاز بیشتری زمان بھ معلومات ارسال برای شما کننده ارائھ مثال، برای(
 طول گیری تصمیم برای کھ مدتی بیشترین). باشید داشتھ حضور اولیھ زمانی چارچوب در شده مشخص مالقات

 .است روز 44 کشدمی
 

 یا صحت بھ جدی آسیب انتظار اگر کند؟ گیری تصمیم شما خواھی فرجام برای زودتر DVHA خواھیدمی آیا
 نام بھ( سریعتر خواھیفرجام  شرایط واجد کھ  بگیرد تصمیم DVHA اگر. دھید  خبر ما بھ زند،می شما جان

 باشد، دمفی شما برای اگر. کرد خواھید دریافت ساعت 72 طی را تصمیم ھستید،") شده تسریع خواھیفرجام "
DVHA طول روز 17 سریع خواھی فرجام ترینطوالنی است ممکن. کند صرف بیشتری وقت تواندمی 

 .بکشد
 

 را  ایالتی عادالنھ رسیدگی توانیدمی شود؟می قسم چی نباشید، موافق سازمانی درون خواھی فرجام تصمیم با اگر
 .دکنی  مطالعھ را ادامھ بیشتر معلومات کسب برای. دھید درخواست

 
توانید رسیدگی عادالنھ ایالتی را  با تصمیم فرجام خواھی درون سازمانی موافق نیستید؟ می

 درخواست کنید. 
 DVHA گیردمی تصمیم او. کرد خواھد رسیدگی را شما پرونده انسانی خدمات ھیئت در رسیدگی مأمور یک

 .خیر یا گرفتھ درستی تصمیم
 

 درخواست ") قضایی مراجع بھ توسل" بھ مشھور( ایالتی عادالنھ رسیدگی بتوانید اینکھ از قبل موارد، بیشتر در
 مشخص موعد در DVHA اگر اما، .کنید تکمیل را DVHA سازمانی درون خواھی فرجام پروسھ باید دھید،
 دریافت برای ماندن منتظر بدون توانیدمی نکند، گیری تصمیم شما سازمانی درون خواھی فرجام دربارۀ خود

 .کنید درخواست را ایالتی عادالنھ رسیدگی تصمیم،
 

 آغاز  اینامھ روی تاریخ از روز 120. دارید وقت  ایالتی عادالنھ رسیدگی درخواست ارائۀ برای روز 120
 .است کرده بیان را شما سازمانی درون خواھی فرجام تصمیم کھ شودمی

 
 :دارد وجود ایالتی عادالنھ رسیدگی درخواست ارائۀ برای روش دو 

 

 انسانی خدمات ھیئت با یا شوید تماس در 8427-250-800-1 شمارۀ بھ مشتریان پشتیبانی مرکز با .1
 .شوید تماس در 2536-828-802 شمارۀ بھ

 :بفرستید نامھ زیر آدرس بھ .2
 ایالتی، عادالنھ رسیدگی طول در توانیدمی ایم؟کرده متوقف یا کم را کردیدمی دریافت پیشتر کھ صحی مزایای آیا

https://vtlawhelp.org/appeals-0
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 Green Mountain Care و Vermont Health Connect مشتریان پشتیبانی مرکز
 شوید  تماس در  1-888-834-7898 (TDD/TTY) 8427-250-800-1 با : پرسشھا
 .کنید دریافت  را ھا قالب سایر و رایگان شفاھی مترجم خدمت توانیدمی ھمچنین

 

 

 آغاز تاریخی از روز 11. کنید اقدام درخواست این ارائۀ برای روز 11 طی باید. کنید حفظ را خود مزایای
 پشتیبانی مرکز با خود، مزایای حفظ برای. است  کرده ارسال شما برای را خود تصمیم DVHA کھ شودمی

 .شوید تماس در 8427‐250‐800-1 شمارۀ بھ مشتریان
 
 

 مجدد بررسی برای انسانی خدمات ھیئت رسیدگی مأمور افتد؟ می اتفاقی قسم چی ایالتی عادالنھ رسیدگی در
 از یا کنید صحبت خودتان توانیدمی. کنید اشتراک توانیدمی شما. کرد خواھد تعیین را جلسھ یک خود تصمیم

 رسیدگى مأمور بھ را معلوماتی یا کند صحبت تواندمی شما کننده ارائھ. کند صحبت شما جای بھ بخواھید شخصی
 بھ Health Advocate حقوقی کمک دفتر از را رایگان حقوقی کمک بتوانید شاید دارید؟ نیاز کمک بھ. بدھد

  سایت ویب یا 1-800-917-7787 شمارۀ
expect-what-prepare-how-hearing-https://vtlawhelp.org/fair کنید دریافت. 

 
 تصمیم شما پرونده برای دادید، خواھی فرجام کھ تاریخی اولین از روز 90 طی باید انسانی خدمات ھیئت
 .کند گیری

 
 یا صحت بھ جدی  آسیب انتظار اگر کند؟ گیری تصمیم شما پروندۀ برای زودتر رسیدگى مأمور خواھیدمی آیا

") شده تسریع خواھیفرجام " نام بھ( سریعتر ایالتی عادالنھ  رسیدگی شرایط واجد اگر. دھید  خبر ما بھ زند،می شما جان
 .کرد خواھید دریافت ساعت 72 طی را تصمیم باشید،

 
 مزایای بھداشتی دوام 

 درون خواھی فرجام پروسھ طول در توانیدمی دھید، درخواست روز 11 طی اگر کھ گفتیم شما بھ باال در
 .کنید استفاده  خود صحی مزایای از ایالتی عادالنھ رسیدگی و سازمانی

 
 :بدانید مزایا دوام درباره باید کھ اموری سایر
 مبلغ باشد، شما نفع بھ رسیدگی یا خواھی فرجام حکم و باشید، کرده پرداخت را خود مزایای ھزینھ اگر 

 .شد خواھد بازپرداخت شما بھ تانپرداختی
 زمان در کھ را مزایایی گونھ ھر ھزینھ باید شود، داده رد حکم و باشد پرداختھ را مزایا دوام ھزینۀ ایالت اگر 

 .کنید پرداخت اید کرده دریافت خواھی فرجام تعلیق
 نیز مزایا دوام برای عادالنھ، رسیدگی یا خواھی فرجام درخواست ارائۀ با ھمزمان توانیدمی 

 .دھید درخواست
 تمام ایالتی یا فدرالی قوانین در تغییری بخاطر کھ باشد مزیتی بھ مربوط شما رسیدگی یا خواھی فرجام اگر 

 .نیست پذیر امکان خدمت آن ارائۀ دوام شده، کم یا
 پرداخت  بیمھ حق موعد در  را خود بیمھ حق باید باشد، شما بیمھ حق بھ مربوط شما عادالنھ رسیدگی اگر 

 باشد،  شما نفع بھ رسیدگی یا خواھی فرجام حکم اگر. شد خواھد تمام شما پوشش  اینصورت غیر در کنید،
 .شد خواھد بازپرداخت شما بھ بیش تانپرداختی مبلغ

 شکایات 
 صحی مراقبت کننده ارائھ بھ مراجعھ راحتی یا محل مثل اقدامات، از غیر اموری بھ مربوط نارضایتی شکایت،
 توانید می. باشدمی شدن، منفی اثرات دچار خود حقوق اعمال از بعد یا دریافتی صحی مراقبت کیفیت خودتان،
 ید،کن فصل و حل خود کننده ارائھ با را خود اختالفات توانیدنمی اگر. کنید ثبت زمانی ھر در را خود شکایت

 آن. کنید ثبت شکایت خدمات، کیفیت یا کننده ارائھ مسئول  اداره یا مشتریان پشتیبانی مرکز با تماس ذریعھ توانیدمی
 .کرد خواھد ارسال شما برای روز 90 طی مسئلھ این رسیدگی نحوۀ دربارۀ اینامھ اداره

  

https://vtlawhelp.org/fair-hearing-
https://vtlawhelp.org/fair-hearing-
https://vtlawhelp.org/fair-hearing-
https://vtlawhelp.org/fair-hearing-
https://vtlawhelp.org/fair-hearing-how-prepare-what-expect


22 

 Green Mountain Care و Vermont Health Connect مشتریان پشتیبانی مرکز
 شوید  تماس در  1-888-834-7898 (TDD/TTY) 8427-250-800-1 با : پرسشھا
 .کنید دریافت  را ھا قالب سایر و رایگان شفاھی مترجم خدمت توانیدمی ھمچنین

 

 

 یک. کنید درخواست را شکایت مرور توانیدمی ھستید، ناراضی آن بررسی روش از و کردید ثبت شکایتی اگر
 شده اجرا عادالنھ و منصفانھ شکایت پروسھ کھ شود مطمئن تا کرد خواھد بررسی را شما شکایت بیطرف فرد

 .کرد خواھید دریافت را مرور  نتایج حاوی ای نامھ. است
 

 مثل بھ مقابلھ یا پاداش Green Mountain Care علیھ  خواھی فرجام یا شکایت ثبت بخاطر تان کننده ارائھ یا شما
  کارمندان دارید، نیاز کمک بھ خواھی فرجام یا شکایت پروسھ بخش ھر در اگر. کرد نخواھید دریافت

Green Mountain Care  اعضای از یکی از توانیدمی. کنید درخواست است کافی – کنند کمک شما بھ توانندمی 
 یا خواھی فرجام درخواست ارائۀ برای کنید درخواست) کننده ارائھ لمث( دیگری شخص یا دوستان خانواده،
 شخص خواھیدمی کھ دھید خبر ایالت بھ باید صورت آن در. کند کمک شما بھ شکایت ثبت یا عادالنھ رسیدگی
 ھر برای دانیدنمی اگر. باشد شما نماینده پروسھ این طول در توانیدمی شخص آن. کند اقدام شما طرف از دیگری

ً  مراحل، این از یک ھر در راھنمایی دریافت برای یا کنید کار چھ ھادرخواست این از یک  پشتیبانی مرکز با لطفا
  اداره با کمک، دریافت برای توانیدمی ھمچنین. شوید تماس در 8427-250-800-1 شمارۀ بھ مشتریان

Health Care Advocate از یا شوید تماس در 7787-917-800-1 شماره بھ vtlawhelp.org/health بازدید 
 .کنید

 
 
 

 دارید؟ نیاز کمک بھ
 مرکز پشتیبانی مشتریان  

Vermont Health Connect & Green Mountain Care 
 آماده شما بھ کمک برای Green Mountain Care و Vermont Health Connect مشتریان پشتیبانی مرکز
 و کنند، کمک شما  بھ PCP تغییر یا انتخاب در دھند، پاسخ شما نامھبر بھ مربوط سؤاالت بھ توانندمی آنھا. است
 .کنند کمک شما بھ دارید صحی مراقبت دریافت در مشکالتی اگر

 
 بستھ تعطیل روزھای( جمعھ تا دوشنبھ از عصر، 5.00 تا صبح 8:00 از مشتریان پشتیبانی مرکز کارمندان

  TDD یا 8427-250-800-1 در) است
 .ھستند دسترس در 1-888-834-7898

 

 :کنید گزارش تغییر اعمال از روز 10 ظرف را تغییرات

 شما، خانوار یا درآمد در تغییر 
 آدرس، تغییرات 

 طفل،  پذیرش یا ولدت 

 ،و فوت 
 کنیدمی دریافت کھ دیگری صحی بیمھ. 

 
 

 Health Care Advocate (HCA)اداره 
. است آماده شما مزایای یا صحی مراقبت بھ مرتبط مشکالت در کمک برای Health Care Advocate اداره
 بھ عادالنھ ھای رسیدگی و ھا خواھی فرجام شکایات، ثبت در تواندمی ھمچنین Health Care Advocate اداره
 .شوید تماس در 7787-917-800-1 شماره بھ HCA دفتر با توانید می. کند کمک شما
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 Green Mountain Care و Vermont Health Connect مشتریان پشتیبانی مرکز
 شوید  تماس در  1-888-834-7898 (TDD/TTY) 8427-250-800-1 با : پرسشھا
 .کنید دریافت  را ھا قالب سایر و رایگان شفاھی مترجم خدمت توانیدمی ھمچنین

 

 

 اطالعات بیشتر
 عالوه. شویم می خوشحال اعضا بھ خود گان دھنده ارائھ و خدمات ھا، برنامھ دربارۀ معلومات ارائۀ از ما
 :کنید کسب نیز را زیر موارد مثل معلوماتی توانیدمی راھنما، کتاب این مطالب بر
 دارند،  اشتراک ما ھای برنامھ در کھ خودتان منطقھ دھندگاه ارائھ از لیستی 

 امھ،برن مقررات و قوانین 

 و  ما، کیفیت ارتقاء برنامھ 
 پوشش تحت خدمات درباره بیشتر دقیقتر معلومات. 

 سایت ویب این در برنامھ مزایای و بودن واجدشرایط دربارۀ توانیدمی ھمچنین
www.greenmountaincare.org کنید کسب معلومات. 

 
 ھابرنامھ  سایر

 خدمات این محل بھ نقل و حمل. ھستند خانوارھا و بزرگساالن اطفال، دسترس در  خدمات و ھابرنامھ سایر اینھا
 درباره بیشتر معلومات کسب برای. باشد دسترس در است ممکن ایدکرده نام ثبت آن  در کھ ای برنامھ قسم بھ بستھ
 ھای برنامھ این از برخی. شوید تماس در یانمشتر  پشتیبانی مرکز با نقل، و حمل خدمات بودن شرایط واجد

 شماره با خیر، یا ھستید  شرایط واجد بدانید خواھیدمی یا دارید سؤالی اگر. دارند بیشتری بودن واجدشرایط شرایط
 .شوید تماس در زیز لیست در برنامھ ویژه

 خدمات روزانھ برای بزرگسال 
 ارائھ ناتوانی دارای بزرگساالن و ترمسن بزرگساالن بھ کمک برای را خدماتی بزرگسال، برای روزانھ خدمات

 روزانھ مراکز در بزرگسال برای روزانھ خدمات. بمانند مستقل خودشان خانھ در ممکن جای تا بتوانند تا کندمی
 صحی خدمات بھ توانندمی  آنجا در افراد و دارند پشتیبان و ایمن محیطی کھ شود می ارائھ غیرمسکونی و جمعی

) DDAS( مسن افراد و ناتوانی خدمات بخش با  بیشتر، معلومات کسب برای. باشند داشتھ دسترسی تماعیاج و
 .کنید مراجعھ www.ddas.vermont.gov بھ یا شوید تماس در 802-871-3217 شمارۀ بھ

 برنامھ خدمات پرستاری
 دارند، نیاز خود روزانھ ھای فعالیت در بدنی کمک بھ کھ ناتوانی دارای بزرگساالن ستقلم زندگی از برنامھ این

 می آموزش کنند، می استخدام را خود شخصی مراقبت ) ان(پرستار برنامھ، گان کننده اشتراک. کند می پشتیبانی
 خدمات بخش با بیشتر، اتمعلوم کسب برای. کنند می وقت تعیین آنھا برای و کنند می نظارت آنھا کار بر دھند،

 www.ddas.vermont.gov بھ یا شوید تماس در 802-871-3043 شمارۀ بھ) DDAS( مسن افراد و ناتوانی
 .کنید مراجعھ

  

http://www.greenmountaincare.org/
http://www.ddas.vermont.gov/
http://www.ddas.vermont.gov/
http://www.ddas.vermont.gov/
http://www.ddas.vermont.gov/
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 Green Mountain Care و Vermont Health Connect مشتریان پشتیبانی مرکز
 شوید  تماس در  1-888-834-7898 (TDD/TTY) 8427-250-800-1 با : پرسشھا
 .کنید دریافت  را ھا قالب سایر و رایگان شفاھی مترجم خدمت توانیدمی ھمچنین

 

 

 ) CISخدمات یکپارچۀ اطفال (
CIS است سال شش تا متولدشده تازه طفل دارای خانوارھای و کرده زایمان یا باردار زنان برای منبع یک .

 زودھنگام؛ مداخلھ و طفل رشد پرستاری؛ و طفل/مادر صحت خانوادگی؛ و اجتماعی مددکار پشتیبانی در ھاتیم
) درمانی زبان و گفتار تغذیھ، مثل( ھا تخصص سایر  و طفل از مراقبت خانواده؛ روانی سالمت و طفولیت اوایل

  شماره بھ طفل رشد بخش خانوارھا، و اطفال اداره با بیشتر، معلومات کسب برای. ددارن تخصص
 .شوید تماس در 1-800-649-2642

 )CIS-EIمداخلھ زودھنگام ( -خدمات یکپارچۀ اطفال 
 بھ زودھنگام مداخلھ خدمات. دارند رشدی تأخیر یا ناتوانی کھ است سالی 3 زیر اطفال برای ویژه برنامھ این

 بھ ورمونت خانوادگی شبکۀ با بیشتر، معلومات کسب برای. کند می ارائھ خانوارھا و نوپا اطفال نوزادان،
 .شوید تماس در 4005-800-800-1 شمارۀ

 اطفال خدمات مراقبت شخصی 
 ویژه صحی نیازھای دارای اطفال برنامھ مطابق مستقیم مراقبت خدمت یک اطفال، شخصی مراقبت خدمات

(CSHN)، خدمت از Medicaid، صحی عارضھ یا بلندمدت و مھم ناتوانی کھ است سالی  21 از کمتر افراد برای 
) ADL( روزمره زندگی ھای فعالیت ایاجر برای شانتوانایی و آنھا سن با متناسب رشد بر زیادی اثر کھ دارند
 اطفال برای شخصی مراقبت با ھمراه مکمل کمک ارائھ) CPCS( اطفال شخصی مراقبت خدمات ھدف. دارد
 بھ یا شوید تماس در 5169-951-802 متخصص یا 1395-865-802 مدیر شمارۀ با معلومات کسب برای. است
 کنید  مراجعھ www.healthvermont.gov/family/chindrenspersonalcareservices.aspx سایت ویب

 )CSHNکلینیک اطفال دارای نیازھای صحی ویژه (
. کند می ارائھ ویژه صحی نیازھای دارای اطفال برای را مراقبت ھماھنگی و کلینیک خدمات برنامھ این

 نیست، پوشش تحت Dr. Dynasaur یا صحی بیمھ ذریعھ کھ صحی مراقبت ھایھزینھ برخی در ھمچنین
 بھ یا شوید تماس در 4343-464-800-1 شمارۀ بھ ورمونت بھداشت اداره با. کند می کمک

www.healthvermont.gov کنید مراجعھ. 

Choices for Care  ھای موجود برای مراقبت)(گزینھ 
 برای پشتیبانی و مراقبت ھای ھزینھ پرداخت برای بلندمدت مراقبت برنامھ یک مراقبت برای موجود ھایگزینھ
 در خانھ، در روزمره ھایفعالیت در برنامھ این. باشدمی بدنی ھایناتوانی دارای افراد و ورمونت مسن اھالی
 روزانھ مراکز دھندگان ارائھ. کند می کمک افراد بھ پرستاری ساختمان یا پیشرفتھ مسکونی تمراقب محیط

 خانھ، در صحت مراقبت اداره زندگی، کمکی ھای گاه سکونت مسن، افراد ای منطقھ ھای اداره بزرگساالن،
 و ویژه خط با شتربی معلومات کسب برای.باشند می مسکونی مراقبت دارای ھایخانھ و پرستاری ھای ساختمان

 سایت ویب  بھ یا شوید تماس در 5119-642-800-1 شمارۀ بھ اصلی
cfc/-programs/programs-http://www.ddas.vermont.gov/ddas کنید مراجعھ. 

 خدمات ناتوانی رشدی 
 با خانھ در و دارند رشدی ھای ناتوانی کھ مختلف سنین با افراد نگھداری در رشدی ناتوانی خدمات

 و جمعی ھای پشتیبانی اشغال، خدمات پرونده، مدیریت شامل خدمات. کندمی کمک کنندمی زندگی شانخانوارھای
 افرادی برای میانجی خدمات ھایسازمان یا رشدی خدمات گان کننده ارائھ باید گان کننده ارائھ. شودمی دادن مھلت
 مسن افراد و ناتوانی خدمات بخش با بیشتر، معلومات کسب برای. کنند می مدیریتی-خود را خدمات کھ باشند

)DDAS (بھ یا شوید تماس در 802-871-3064 شمارۀ بھ www.ddas.vermont.gov کنید مراجعھ. 
 

 )EPSDT( درمان و تشخیصی ای، دوره و زودھنگام غربالگری

 برنامھ کمک مالی 
 در شود، تأیید پیش CSHN بالینی پروگرام ذریعھ یا شود تجویز خدماتی کھ زمانی در داوطلبانھ برنامھ این

 بھ ورمونت بھداشت اداره با. کندمی کمک خانوارھا بھ طفل صحی مراقبت بیمھ از پس ھای ھزینھ پرداخت
 .کنید مراجعھ www.healthvermont.gov  بھ یا شوید تماس در 1-800-464-4343 شمارۀ

http://www.healthvermont.gov/family/chindrenspersonalcareservices.aspx
http://www.healthvermont.gov/family/chindrenspersonalcareservices.aspx
http://www.healthvermont.gov/family/chindrenspersonalcareservices.aspx
http://www.healthvermont.gov/
http://www.healthvermont.gov/
http://www.ddas.vermont.gov/ddas-programs/programs-cfc/
http://www.ddas.vermont.gov/ddas-programs/programs-cfc/
http://www.ddas.vermont.gov/
http://www.healthvermont.gov/
http://www.healthvermont.gov/
http://www.healthvermont.gov/
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 شوید  تماس در  1-888-834-7898 (TDD/TTY) 8427-250-800-1 با : پرسشھا
 .کنید دریافت  را ھا قالب سایر و رایگان شفاھی مترجم خدمت توانیدمی ھمچنین

 

 

 تأمین بودجھ متغیر خانوار
 زندگی خود خانوار با کھ است رشدی ناتوانی دارای مختلف سنین افراد برای خانوار متغیر بودجھ تأمین

 پشتیبانی او از  و ندکنمی زندگی رشدی ناتوانی دارای خانواده عضو با کھ است خانوارھایی برای یا کنندمی
 را پرورش و تربیت محیط بھترین و ترین طبیعی  سرپرست، خانوارھای کندمی تضمین برنامھ این. کنندمی

 با توانمی را  شده ارائھ ھایبودجھ. کنند فراھم رشدی ناتوانی دارای بزرگساالن از بسیاری و اطفال برای
 ارائھ خدمات، گان کننده ارائھ. کرد استفاده خانوار و فرد نفع بھ ھایپشتیبانی و  خدمات برای خانوار تشخیص

 خدمات بخش با بیشتر، معلومات کسب برای. ھستند) منتخب و منتصب ھایاداره( رشدی خدمات گان کننده
 www.ddas.vermont.gov بھ یا شوید تماس در 802-786-5081 شمارۀ بھ) DDAS( مسن افراد و ناتوانی
 .کنید مراجعھ

 مراقبت خانگی دارای تکنالوژی باال 
 را پیچیده طبی نیازھای بتوانند تا است تکنالوژی بھ وابستھ افراد برای فشرده خانھ در پرستاری برنامھ این

 مراقبتی مراکز سایر یا شفاخانھ از انتقال و گذار از پشتیبانی برنامھ این اھداف. کنند برآورده یا برطرف
 افراد برای بیشتر معلومات کسب برای. شدبا می سازمانی جایگزین کاربرد از  پیشگیری و خانھ بھ سازمانی

  شمارۀ بھ بالینی خدمات واحد)/DDAS( مسن افراد و ناتوانی خدمات بخش با سال، 21 از بیشتر
 دارای یخانگ  مراقبت پروگرام .کنید مراجعھ www.ddas.vermont.gov بھ یا شوید تماس در 3044-871-802

 نظارت سال 21 از کمتر افراد برای ویژه صحی نیازھای دارای اطفال مؤسسھ ذریعھ اطفال طب باال تکنالوژی
  شمارۀ بھ اطفال طب باال تکنالوژی دارای خانگی مراقبت پرستاری مدیر با معلومات، کسب برای. شودمی

 http://healthvermont.gov/family/cshn/pedihitech.aspx بھ یا شوید ارتباطات در 1327-865-802
 .کنید مراجعھ
 ھست پروگرام این. Medicaid پذیر آسیب اعضای

 
 خدمات خانھ داری

 انجام یا شانشخصی نیازھای در کھ ناتوانی دارای بیشتر و سال 18 افراد بھ ورمونت داری خانھ پروگرام
 و تمیزکاری خرید، شامل خدمات. کندمی کمک دارند، نیاز کمک بھ خانھ در زندگی ادامھ و خانگی کارھای

 در مستقل قسم بھ و ایمن و بھداشتی محیطی در کندمی کمک افراد بھ خدمات این. شود می لباس شستشوی
 بخش با بیشتر، معلومات کسب برای. ھستند خانھ در سالمتی ادارات گان، کننده ارائھ. کنند زندگی خانھ

 یا شوید تماس در 3069-871-802 شمارۀ بھ فردی پشتیبانی واحد)/DDAS( مسن افراد و ناتوانی خدمات
 .کنید مراجعھ www.ddas.vermont.gov بھ

 کلینیک تخصصی 
 طبی و پرستاری اجتماعی مددکار کارمندان ذریعھ کھ ھستند اطفال طب و ای چندرشتھ ھایکلینیک اینھا

 را مستقیم خدمات از مراقبتی ھماھنگ و محور خانوار و جامع سیستم یک و شوندمی سازی بھینھ یا مدیریت
 یا سقف و شکرى لب/رتصو-جمجمھ طفل؛ رشد شناسى؛ قلب ھای ساحھ در ھاکلینیک این. کنندمی ایجاد

 متابولیسم؛ نوجوانان؛ مفاصل رماتیسم دست؛ شناسى؛ عصب/صرع اى؛كیسھ فیبروز دھان؛ کام
 ھا عارضھ  سایر و بُرى ریشھ استخوان؛ طب عضالنى؛ فساد و تحلیل شکاف؛مھره یا میلومننگوسل

  شمارۀ بھ ورمونت بھداشت اداره با. دارند تخصص
 .کنید مراجعھ www.healthvermont.gov بھ یا ویدش تماس در 4343-464-800-1

 خدمات تخصصی 
 و دسترسی در ھستند ای منطقھ بھداشت اداره بخش دفاتر در کھ CSHN طبی اجتماعی مددکار یا پرستاران
 کمک نیست، دسترس در CSHN مستقیم خدمات ھایکلینیک ذریعھ کھ تخصصی صحی مراقبت ھماھنگی

 بھ یا شوید تماس در 4343-464-800-1 شمارۀ بھ ورمونت بھداشت اداره با. کنندمی
www.healthvermont.gov کنید مراجعھ. 

  

http://www.ddas.vermont.gov/
http://www.ddas.vermont.gov/
http://healthvermont.gov/family/cshn/pedihitech.aspx
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 شوید  تماس در  1-888-834-7898 (TDD/TTY) 8427-250-800-1 با : پرسشھا
 .کنید دریافت  را ھا قالب سایر و رایگان شفاھی مترجم خدمت توانیدمی ھمچنین

 

 

 ورمونت  شنوایی عارضھ زودھنگام مداخلھ و  شناسایی پروگرام

 ارائھ ایالت سرتاسر در نقطھ 12 در را اطفال تشخیصی خدمات برای معرفی و غربالگری ھا،سنجشنوایى
 بھ یا شوید تماس در 0076-537-800-1 شمارۀ با ھا پروگرام این دربارۀ بیشتر معلومات کسب برای. کنندمی

lthvermont.gov/family/hearing/http://hea کنید مراجعھ. 

 سالمت روانی 
 و افراد بھ مختلف روانی صحت خدمات ارائۀ  برای ایالت سرتاسر در منتخب ھایاداره با ورمونت ایالت

 تجربھ را شدیدی رفتاری مشکالت یا روانی بیماری باال، عاطفی تنش و اضطراب کھ دارد قرار خانوارھایی
 ھای پروگرام اما است، متفاوت دیگر اداره بھ ایاداره از خدمات این. کندمی مختل را شان زندگی کھ کنندمی

 و ھاپروگرام تعیین در محل ھر در پذیرش ھایکننده ھماھنگ. ھستند دسترس در منتخب  ھای اداره ھمھ در اصلی
 منتخب، ھایاداره  این،  بر عالوه. دکننمی ھمکاری آنھا با افراد، نیازھای کردن برطرف برای دسترس در خدمات

 یا عاجل مراقبت فشرده، مسکونی مراقبت شمول بھ را ایالت سرتاسر در مختلف خدمات  بھ دسترسی نیاز، قسم بھ
 با روانی، سالمت اداره با تماس برای. کنندمی ارائھ شفاخانھ در بستری بیمار از مراقبت  و شفاخانھ ھایتختخواب

 .کنید بازدید www.mentalhealth.vermont.gov از یا شوید تماس در 028-828-3824 یا 4677-212-888-1

 بزرگسال برای سرپایى بیمار خدمات
 خدمات. است رایج و معمول نیز انتظار لیست در ماندن و کندمی ارائھ اداره ھر  در متنوع خدماتی برنامھ این

 باالتر و سال شصت افراد برای خدمات نیز و دوا مصرف بر نظارت و دوا تجویز مشاوره، ارزیابی، شامل
 دسترس در خصوصی گان کننده ارائھ ذریعھ خدمات برخی. باشدمی روانی سالمت مراقبت نیازھای دارای
 .شوندمی معرفی آنھا بھ افراد برخی و ھستند

 خانوار  و نوجوان طفل، خدمات
 مشکالت دارای نوجوانان و اطفال تا کندمی ارائھ خانوارھا بھ درمانی پشتیبانی و خدمات پروگرام این

 خدمات این. دھند ادامھ خودشان جامعھ و مکتب در سالم رشد و یادگیری زندگی، بھ بتوانند روانی سالمت
 بحرانی موارد بھ پاسخ و مشاوره درمان، اجتماعی، ھای پشتیبانی پیشگیری، خدمات غربالگری، شامل

 .شودمی

 درمان  و جمعی توانبخشی
 در و شان جوامع در استقالل حداکثر با بتوانند افراد تا کندمی ارائھ جمعی روانی  صحت خدمات برنامھ این

 دارای بزرگساالن  برای تنھا CRT جامع خدمات. کنند زندگی خود ھمسایگان و دوستان خانوارھا، میان
 اضافی شرایط واجد معیارھای کھ است دسترس در شرایطی واجد تشخیص با دار دوام و شدید روانی یماریب

 .دارند را عملکردی ھای نقص و ناتوانی شدت شفاخانھ، در بستری سابقھ و خدمات از استفاده شمول بھ

 عاجل  خدمات
 افراد،  برای ھفتھ روز ھفت رد ساعتھ چھار و بیست بصورت را روانی سالمت عاجل خدمات پروگرام این

 بھ  چھره ارزیابی تلیفونی، پشتیبانی شمول بھ اضطراری عاجل خدمات. کند می ارائھ جوامع و سازمان
 .شودمی مشاوره و معرفی حضوری، یا چھره

 پروگرام آسیب تروماتیک یا ضربھ ای مغز 
 کمک اند،شده شناسایی شدید تا متوسط مغزی آسیب دارای کھ بزرگتر یا سالھ 16 ورمونت ساکنین بھ برنامھ این
 بازگشت یا کندمی منتقل جمعی ھایمحیط بھ مراقبتی ھایساختمان و شفاخانھ از را افراد برنامھ این. کندمی
 آنھا بھ کمک و استقالل حداکثر کسب در افراد از پشتیبانی محور، انتخاب و توانبخشی برنامھ این ھدف. دھدمی

 مسن افراد و ناتوانی خدمات بخش با بیشتر، معلومات کسب برای. باشدمی کار بازار بھ بازگشت برای
)DDAS/(بھ یا شوید تماس در 802-871-3069 شمارۀ بھ فردی پشتیبانی واحد s.vermont.govwww.dda 

 .کنید مراجعھ
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 شوید  تماس در  1-888-834-7898 (TDD/TTY) 8427-250-800-1 با : پرسشھا
 .کنید دریافت  را ھا قالب سایر و رایگان شفاھی مترجم خدمت توانیدمی ھمچنین

 

 

 )WICبرنامھ زنان، نوزادان و اطفال (
 و بخورند خوب غذای کندمی کمک خردسال اطفال و مادران بھ سالم، غذاھای و معلومات ارائۀ با WIC برنامھ

 در موجود محل 62 از یکی بھ است ممکن خیر، یا ھستید شرایط واجد شویم متوجھ اینکھ برای. بمانند سالم
 بستھ نیز و خانوار بھ رعھمز ھای سھمیھ آشپزی، ھایکالس تغذیھ، خبرنامھ شامل مزایا. برویم ایالت سرتاسر

  شماره بھ خودتان محلی ورمونت بھداشت اداره با بیشتر، معلومات کسب برای . شودمی فردی غذایی ھای
 کنید  مراجعھ www.healthvermont.gov بھ یا شوید تماس در 4357-649-800-1

 
 

 . www.vermont211.org  است موجود زیر سایت در شما محلھ  در موجود منابع دربارۀ بیشتر اطالعات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توجھ! اگر بھ زبان خودتان بھ کمک نیاز دارید، لطفاً با  
 در تماس شوید  1-800-250-8427

 
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 
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 شوید  تماس در  1-888-834-7898 (TDD/TTY) 8427-250-800-1 با : پرسشھا
 .کنید دریافت  را ھا قالب سایر و رایگان شفاھی مترجم خدمت توانیدمی ھمچنین

 

 

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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