
AB دع@ نع ة<حصلا ة;اعرلا عيسوتل ئراوطلا دعاوق نأش- ةعئاشلا ةلئسألا
C 

 Medicaid جمانرب

45 23يغتلا اذ. ءارجإ متي اذامل
 ؟ئراوطلا دعاوق 6

:9 دع7 نع ة.حصلا ة(اعرلا ة.مهأ د(ازت ب#س!
 ەذه ةهجاومل اهABفوت عيسوت ةرو:Lو 19 دجتسملا انوروك سوABف ةهجاوم ;

:9 نولوزعملا صاخشألا عيطتس] دع7 نع ة.حصلا ة(اعرلا ABفوت عيسوت لالخ نم .ةمقافتملا ةمزألا
 لوصحلا رارمتسا مهلزانم ;

الضف مهلزانم نم ة.بطلا تامدخلا cع
ً

:9 نjامأ ءالخإ نع 
 نيذلا 19 انوروك سوABف :oرمل ة.حصلا تnشmملاو تا.فشkسملا ;

:9 ناuسلل اًض(أ حمسsس دع7 نع ة.حصلا ة(اعرلا ABفوت عيسوتو .ة.لخاد ة(اعر نوجاتح(
wxلت رارمتسا7 انkيالو ;

 تامدخلا ;
:9 اهABغو جالعلا تاسلج د.عاومو ;|صلا صحفلا لثم ة(دا.تعالا

 .;�امتجالا دعا�تلا رماوأ قيبطت لظ ;

 ؟يذFفنتلا رمألا اذ. رمأ@ م?

 دع7 نع ة.حصلا ة(اعرلا ف.لاuت د(دسkب HFS تالئاعلاو ة.حصلا ة(اعرلا تامدخ ةرادإ موقتس ،ئراوطلا دعاوق :�تقم7
 صنت ام� .ةماعلا ة.حصلا ئراوطلا ءاهتنا �xح 2020 سرام 9 موي نم اهد.عاوم أد�ت ;�xلا اً���� ةمئالملاو اً.بط ة�رو:�لا
 ة(د.لقتلا قرطلا7 ةمدقملا تامدخلا راعسأ سفن دع7 نع ة(اعرلا تامدخ ل7اقم تامدخلا ;�دقمل عفدُ( نأ cع اًض(أ دعاوقلا
 .دع7 نع ة.حصلا ة(اعرلا تامدخل اهمادختسا نكم( ;�xلا لصاوتلا لاuشأ عيسوت cع ئراوطلا دعاوق صنت ،اABًخأو .ة��ا�ملا

RSلت عقوم" ـل د@دجلا فIJعتلا ام
 ؟ةح2Sقملا دعاوقلا بجوم? "ةمدخلا 6

wxلت عقاوم
 ءاضعأل نكم( ،ئراوطلا دعاوق :�تقم7 .دع7 نع ة(اعرلا تامدخ ض��ملا اهيف wxلتي ;�xلا نjامألا ;� ةمدخلا ;

Medicaid لتwx
:9 تامدخلا ;

 .يونيلإ ة(الو جراخ وأ لخاد ةتقؤملا عقاوملا وأ مهتماقإ نjامأ اهنم تnشmملا نم §jAأ ةعومجم ;
¬»اصخأ وأ ب.بطلا دجاوتي نأ طAxش] ال

:9 صخرملا ة.حصلا ة(اعرلا ;
:9 تامدخلا ءانثأ ض��ملا عم تاقوألا عيمج ;

wxلت عقوم ;
; 

 .ةمدخلا

RSلت عقاوم Y6 ام
 ؟ةأش^ملا مادختسا موسرل ةل.ؤملا تامدخلا 6

wxلت عقوم نوك(
 اهب دجاوتي ة.حص تامدخ ةمظنم وأ ةدمتعم ةقحتسم ةأشmم نوك( امدنع ةأشmملا موسرل اًقحتسم ةمدخلا ;

 ة(اقولا ةدحو نم ةصخرملا نامدإلا جالع جمارب :cع �تقت نأ نود لمش± ;�و ،دع7 نع ة(اعرلا ةمدخل ه.قلت ءانثأ ض��ملا
:9اعتلاو

 تامدخ ;�دقمو ة.شsعملا تاناعإلا جمارب تامدخ ;�دقمو ة��º#لا تامدخلا ةرادإل ةع7اتلا )SUPR( نامدإلا نم ;
Hospice لا تامدخ ;�دقموAxعملا تا�¾تsتملا ة.عمتجملا ة.شuةلما )CILA( تاعوفدم نوقلتي نيذلا تامدخلا ;�دقمو 

 .ض��ملا ماعطو ةماقإ ل7اقم

 ؟ةد@دجلا دعاوقلا بجوم? "ةمدخلا م@دقت عقاوم" اهتفص? ةجردملا تaش^ملا ام

 لجسملا سرامملل زوج( .دع7 نع ة(اعرلا تامدخ مدق( يذلا ة.حصلا ة(اعرلا سرامم عقوم Ãإ ABش] ةمدخلا م(دقت عقوم
:9 تامدخلا مدق( يذلا

 ة�رادإ وأ ة.فارغج دويق يأ نود ة.حصلا ة(اعرلا سرام( نأ يراسلا ەدامتعا وأ هتصخر قاطن ;
 :;c( ام دع7 نع ة(اعرلا تامدخ ;�دقم عيسوت لمش] .دع7 نع ةمدقملا ة.حصلا تامدخلل

A( اصخأ وأ دعاسم ب.بط وأ ب.بط«¬
 ة(الو نم صخرم مدقتملا ض��متلل سرامم ضرمم وأ مادقألا جالع ;

 ض��ملا اهب دجاوتي ;�xلا ة(الولا نم وأ يونيلإ
B( ع اً.لارد.ف لهؤم ;§�ط زكرمc بملا وحنلاÇB: 9:

 Ã; )Sectionارد.فلا ;�امتجالا نامضلا نوناق ;
1905(l)(2)(B) of the federal Social Security Act( 

C( ةدا.ع )Rural Health Clinic( ةدا.ع وأ )Encounter Rate Clinic( 
D( اصخأ«¬

 )LCP( صخرم ;m.ÕيلÔإ ;Óفن ;
E( اصخأ«¬

 )LCSW( صخرم ;m.ÕيلÔإ ;�امتجا ;



F( فنلا بطلا ض��مت ةسراممل دمتعم مدقتملا ض��متلل سرامم لجسم ضرممÓ; ةحصلاو 
 ة.سفنلا

G( ة.لحم ة.م.لعت ةئيه 
H( ع ةسردم لخاد ;§�ط زكرمc بملا وحنلاÇB: 9:

 )Ill Adm. Code, 641.10 77( يرادإلا نوناقلا ;
I( اصخأ«¬

:ÇB: 9بملا وحنلا cع ;:�هملا جالعلا وأ قطنلا جالع وأ ;Þ.بطلا جالعلا ;
 140.457 ةداملا ;

J( نانسأ ب.بط 
K( ة.لحم ة.حص ةرادإ 
L( ة.لحملا ةقطنملا7 ة.حص ةئيه 

M( ة.لحملا ةقطنملا7 ة.كولس ةحص زكرم وأ ة.سفن ةحص زكرم 
N( سمkشw: عc بملا وحنلاÇB: 9:

 148.25 ةداملا ;
 

 ؟ةFكولسلا ةحصلا تامدخ رثأتت فFك

:AB 9يغتلا بجوم7 ة.كولسلا ةحصلا تامدخ عيسوت مت
:9 ةحاتم ة.كولسلا ةحصلا تامدخ نم د�ãملا .دعاوقلا ;

 دع7 نع ة(اعرلا ;
:9 رارقتسالا قيقحتو ة7اجتسالا تامدخ ءانثkسا7(

:ÇB: 9بملا وحنلا cع لاوجلا فتاهلا §Aع تامزألا ;
; )140.453)d()3((. )نكم 

x»وصلا لصاوتلا مادختسا7 تامدخلا ەذه م(دقت
:wتاهلا ��ا�ملا ;

¬»رملا لصاوتلا وأ ;
 .ئراوطلل ةد(دجلا دعاوقلل اًقفو ;

oSلا ةد@دجلا لصاوتلا لاkشأ ام
6 p؟ئراوطلل ةد@دجلا دعاوقلا اهلمش 

:9 ةمدختسملا تا.نقتلا عاونأ عيسوت مت
 ة.م� اهيف نوكت ;�xلا لصاوتلا مظن لمش± تح�صأ ث.ح7 دع7 نع ة.حصلا ة(اعرلا ;

 ة.فا� ة(اعرلا م(دقت ءانثأ ض��ملا :èÇBو ة.حصلا ة(اعرلل لهؤم سرامم يأ وأ ب.بطلا :ÇBب ةلدا�تملا تامولعملا ةع.بطو
 فتاوهلا cع �تقت نأ نود لمش± ;�و .هجول اًهجو ض��ملل تمدق اذإ ةمدخلا سفنل تا�لطتملاو تانوكملا مهأ ءاف.kسال
 ،دع7 نع ماع ABغ ��ا�م لصاوت ةل.سو يأ مادختساAB )EO 2020-09( 7خألا يذ.فنتلا رمألا حمس] .ة.حوللا ةزهجألاو ة.كذلا
 Facebook Messenger video و Google Hangouts و Apple FaceTime و Skype و ة.فتاهلا تاملاuملا لثم

chat، 9 ،خلإ:
 Facebook لثم ماعلا ��ا�ملا لصاوتلا لئاسو مادختسا7 حمس] ال ءانثkسالا اذهو .دع7 نع ة.حصلا ة(اعرلا ;

Live وأ TikTok وأ Twitch. 

 ؟ئراوطلا دعاوق بجوم? ةstلطملا قئاثولا ام

wxلت عقوم تامدخ مدقمو ةمدخلا م(دقت عقوم تامدخ مدقم ظفتح( نأ بج(
 قئاثولا7 ةأشmملا موسرل نوقحتسملا ةمدخلا ;

 ة(اعرلا تامدخ ةرادإ نم اهيلع صوصنملا ل.جسkلا طو�� عم قفاوتي ام7 ةمدقملا دع7 نع ة.حصلا ة(اعرلا تامدخل ةمزاللا
wxلت عقاوم ظفتحت نأ بج( .HFS تالئاعلاو ة.حصلا

 ة.حصلا ة(اعرلا تامدخ قثوت ;�xلا ة.بطلا تالجسلا7 ةمدخلا م(دقتو ;
:9 هتصخر مقرو ةمدخلا مدقم مسا cع �تقت نأ نود لمش± نأ cع ،دع7 نع ةمدقملا

 م(دقت نjامأو ةمدخلا م(دقت عقوم ;
wxلتو ةمدخلا

 ماظن عõنو دع7 نع ة(اعرلل ة.بطلا ةرو:�لاو اهتياهنو اهتياد7 د.عاومو دع7 نع ة(اعرلا ةمدخ خــــ�راتو ةمدخلا ;
:9 مدختسملا ;cعافتلا لصاوتلا

wxلت عقاوم ;
 .ةمدخلا م(دقتو ةمدخلا ;

 ؟تن2Sنإلا }2ع ةFنوy2Sلإلا تاراwJلاو تاصوحفلا نع اذام

wxلت Medicaid ءاضعأل زوج(
 سرامم ضرمم وأ ب.بط اهمدق( نأ بج( ;�xلا تنAxنإلا cع تاصوحفلا §Aع تامدخلا ;

 م.يقت ةمدخ نع ةئشان نوكت ال لجسم ض��م Ãإ ةراد÷و م.يقت ةمدخ غال7إ مهنكم( نمم دعاسم ب.بط وأ مدقتملا ض��متلل
 عــèرألا لالخ ءارجإ وأ ةراد÷و م.يقت ةمدخ Ãإ ة(دؤم نوكت الو ةق7اسلا ما(أ ةع�سلا لالخ ض��ملل ةمدقم ةلص تاذ ةراد÷و
:9 وأ ةقحاللا ةعاس ن��ºعلاو

 .حاتم دعوم برقأ ;



wxلت ءدo: 7رملل زوج( ام�
 عقاوملا مادختسا7 ;�خش ABغ لصاوت تا.لمع ;� ;�xلا ة.نوúAxلإلا تارا�ãلا §Aع تامدخلا ;

 نكم( .ض��ملا عم ةتباث ةقالع عفدلا7 ةصاخلا تاسرامملل نوكت امدنع الإ تامدخلا ەذه غال7إ نكم( ال .:oرملل ة.نوúAxلإلا
 .ما(أ 7 اهتدم ةAxف رادم cع لصاوتلا ءارجإ


