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مة الفصل األول:  الممّدِ
 
 

الخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل عبارة عن خدمات دعم ضرورٌة لتمكٌن الفرد متلمً الرعاٌة من البماء فً المنزل أو الرجوع إلى 
هذه الخدمات مساعدته فً االستحمام وارتداء مبلبسه واستخدام المنزل بدالا من االضطرار إلى دخول مإسسة رعاٌة صحٌة.  لد تشمل 

المرحاض والتنمل وتوفٌر الدعم الؽذابً الضروري للعمٌل للبماء فً منزله أو تواجده بٌن أفراد مجتمعه.  كما لد تشمل الخدمات أٌضاا 
 اإلشراؾ والرعاٌة المإلتة.

 

 

ر العمٌل أن الفرد متلمً الرعاٌة ـ أو الشخص الذي ٌختاره الفرد متلمً الرعاٌة ـ ٌعنً لرار االستفادة من الخدمات الموجهة حسب اختٌا
 سٌكون المسإول عن موظفً ممدمً الرعاٌة الذٌن ٌمدمون الدعم والخدمات بدالا من الرعاٌة الموجهة من الوكالة الصحٌة.

 
اختٌار العمٌل معلومات حول المسإولٌات والمكاسب ( الموجهة حسب Employer of Record, EORٌمدم مسإول ممدمً الرعاٌة )

المصاحبة لتوجٌه العمٌل، ومن بٌنها مهام التوظٌؾ والتدرٌب واإلشراؾ، وإذا لزم األمر، إلالة ممدمً 
 الرعاٌة الذٌن ٌمدمون للفرد خدمات موجهة حسب اختٌاره.

 

تتوفر الخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل ضمن البرامج والمزاٌا واإلعفاءات الخاصة بـ  
Medicaid :التالٌة 

 

 للرعاٌة اإلضافٌة المنسمة. CCC Plus( برنامج اإلعفاء 1
 (Community Living, CL)( برنامج اإلعفاء الشامل 2
 ( لدعم األفراد وأسرهمFamily and Individual Supports, FIS( برنامج )3
 )الفحص المبكر والدوري وكذلن التشخٌص والعالج( EPSDT( االستفادة من مزاٌا برنامج 4
 لتوفٌر فرص العمل المناسبة لذوي اإلعالة Medicaid Works( برنامج 5

 

 

( وال الوكٌل المالً/وكٌل مسإول ممدمً DMASال تموم إدارة خدمات المساعدة الطبٌة )مالحظة:  
ممدم الرعاٌة؛ وإنما الفرد متلمً الرعاٌة المستفٌد من هذه الخدمات الموجهة ـ أو َمْن ٌعٌنه هذا الفرُد ـ هو الذي  بتوظٌؾ( F/EAالرعاٌة )

ا لتحمل المسإولٌات كمسإول عن ممدمً الرعاٌة.   ٌعد مسإول ممدمً الرعاٌة.  ٌُرجى مراجعة هذا الدلٌل وتكرار الرجوع إلٌه كثٌرا
 من خبلل دلٌل مسإول ممدمً الرعاٌة هذا. ٌرشد جدول المحتوٌات المسإول

 

 

 
 مصطلحات ٌجب معرفتها

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفرد الذي ٌتلمى الخدمات 

الموجهة حسب اختٌار العمٌل 

نه هذا الفرد( هو )أو من ٌعٌ

مسوإل ممدمً الرعاٌة. فً 

هذا الدلٌل، تشٌر كلمة 

"الفرد" إلى الشخص الذي 

ٌتلمى الخدمات، بدعم من 

 اآلخرٌن حسب الحاجة.
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 مصطلحات ٌجب معرفتها

 مزاٌا الخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل

  ٌموم بدور المسإول فً نموذج الرعاٌة الموجهة حسب اختٌار العمٌل.  لد ٌكون مسإول الشخص الذي  –مسؤول ممدمً الرعاٌة
 ممدمً الرعاٌة هو الفرد متلمً الرعاٌة المستفٌد من الخدمات أو طرفاا آخر ٌحدده هذا الفرد.

   الشخص المستفٌد من خدمات/أشكال دعم  –الفرد متلمً الرعاٌةMedicaid .المستندة إلى برامج اإلعفاء 

  ر الخدمات  هو مزود الخدمات المسإول عن مساعدة الفرد/مسإول ممدمً الرعاٌة فً – ُمٌّسِ
 ملفات وبٌانات مسإول ممدمً الرعاٌة، وتوظٌؾ ممدم الرعاٌة، وتنسٌك الخدمات األخرى الموجهة حسب اختٌار العمٌل.

   الوكٌل المالً/وكٌل مسؤول ممدمً الرعاٌة(F/EA )– ( المتعالد مع إدارة خدمات المساعدة الطبٌةDMAS أو مع مإسسة )
 ( الذي ٌتولى عملٌات سداد المستحمات المالٌة لممدمً الرعاٌةMCOالرعاٌة الصحٌة الُمدارة )

 ممابل الخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل نٌابةا عن مسإول ممدمً الرعاٌة.

   هذه الوظٌفة لتمدٌم رعاٌة أو دعم موجه حسب اختٌار العمٌل. الشخص المعٌن فً –ممدم الرعاٌة 
 

 





 زٌادة المرونة 

 تلبٌة االحتٌاجات الفردٌة والتفضٌبلت 

 تحمل المسإولٌة الكاملة عن توظٌؾ ممدمً الرعاٌة وتدرٌبهم وإلالتهم 

 التحكم فً لرارات التوظٌؾ 

 زٌادة فرص اختٌار ممدم الرعاٌة الذي ٌمدم الخدمات 

 

 

 َمْن هم األشخاص المؤهلون لالستفادة من الخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل؟  
 

.  تتولى اإلدارات المحلٌة Medicaidلٌستفٌدوا من تلمً خدمات إعفاء برنامج  Medicaidٌجب أن ٌكون األفراد مإهلٌن لبرنامج 
الذي ٌمدم الخدمات  Medicaid.  إذا لم تكن مسجبلا بعد فً برنامج Medicaidللخدمات االجتماعٌة مهمة تحدٌد مدى األهلٌة لبرنامج 

 ولع:( ٌمدم لن معلومات مفٌدة؛ وهذا هو رابط المDMASالموجهة حسب اختٌار العمٌل، فإن مولع إدارة خدمات المساعدة الطبٌة )
http://www.dmas.virginia.gov/#/longtermwaivers. 

 
 تتوفر الخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل على شكل إعفاءات أو مزاٌا أو برامج على النحو التالً:  
 للرعاٌة الصحٌة اإلضافٌة المنسمة. CCC Plusبرنامج   
 (CLبرنامج اإلعفاء الشامل )  
 ( لدعم األفراد وأسرهمFISبرنامج )  
 )الفحص المبكر والدوري والتشخٌص والعبلج( EPSDTاالستفادة من مزاٌا برنامج   
 لتوفٌر فرص عمل مناسبة لذوي اإلعالة Medicaid Worksبرنامج   

 
 من الحاالت التالٌة: أيال ٌكون الفرد متلمً الرعاٌة مإهبلا لبلستفادة من الخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل فً حال وجود  لد

 
 إذا تمرر أنه ال ٌصلح أن ٌكون هو المسإول، وال ٌوجد أي شخص آخر ٌصلح لتولً هذا الدور، أو  
الخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل، لكنه ال ٌستطٌع ضمان الصحة حٌن ٌرؼب الفرد متلمً الرعاٌة فً االستفادة من   

 والسبلمة أو وضع خطة دعم احتٌاطً، أو
إذا كان الفرد متلمً الرعاٌة فً حاجة ماسة إلى تلمً العبلج والحصول على األدوٌة أو لدٌه احتٌاجات رعاٌة تمرٌضٌة   

 ل الخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل.مخصصة أو حاالت طبٌة/سلوكٌة ال ٌمكن تلبٌتها من خبل
 
بالنسبة لؤلفراد ؼٌر المإهلٌن لبلستفادة من الخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل، لد ٌتوفر الدعم الموجه من الوكالة الصحٌة. ستتم 

ر الخدمات، ومدٌر ( وبشكل دوري عن طرٌك LTSSمراجعة ما ورد أعبله أثناء عملٌة فحص الخدمات والدعم على المدى الطوٌل ) ُمٌّسِ
 ( و/أو وكٌله المعتمد.DMASالحالة، ومنسك الدعم، وإدارة خدمات المساعدة الطبٌة )

 

 

http://www.dmas.virginia.gov/%23/longtermwaivers
http://www.dmas.virginia.gov/%23/longtermwaivers
http://www.dmas.virginia.gov/%23/longtermwaivers
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 خطة الدعم االحتٌاطٌة
  

 
ٌجب أن ٌكون لدى الفرد متلمً الرعاٌة المستفٌد من الخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل خطة دعم احتٌاطً فً حالة عدم تمكن ممدم 

الرعاٌة الموجهة حسب اختٌار العمٌل من الحضور إلى العمل، وبهذا ال ٌُترن الفرد متلمً الرعاٌة من دون شخص ٌهتم بؤداء المهام 
 والواجبات التً ٌإدٌها ممدم الرعاٌة عادةا. ٌجوز للفرد اختٌار أحد أفراد األسرة أو أحد الجٌران أو األصدلاء أو الموظفٌن المستعدٌن

د الحاجة كخطة دعم احتٌاطً. ٌجب أن ٌحتفظ الفرد متلمً الرعاٌة بمابمة تحتوي على أسماء لمساعدته عن
 األشخاص وأرلام هواتفهم والساعات التً ٌستطٌعون العمل فٌها كدعم احتٌاطً.

 

 أو العمٌلمإهلٌن لبلستفادة من الخدمات الموجهة حسب اختٌار  ؼٌراألفراد الذٌن لٌس لدٌهم خطة احتٌاطٌة 
ر  الحتى ٌضعوا خطة احتٌاطٌة بدٌلة. لد  Medicaidإعفاءات وممٌزات برنامج  ٌجوز أن ٌكون ُمٌّسِ

 الخدمات أو مدٌر الحالة أو منسك الدعم الداعم االحتٌاطً للفرد.
 

 

 

 

 للرعاٌة الصحٌة اإلضافٌة المنسمة CCC Plusبرنامج   
 

مإهلون لبلستفادة من الخدمات الموجهة   Commonwealth Coordinated Care (CCC) Plusإن األفراد المسجلٌن فً برنامج
للرعاٌة الصحٌة اإلضافٌة أو االستفادة من مزاٌا برنامج  CCC Plusحسب اختٌار العمٌل أثناء فترة تسجٌلهم فً برنامج اإلعفاء 

EPSDT  الفحص المبكر والدوري وكذلن التشخٌص والعبلج( أو برنامج(Medicaid Works  لتوفٌر فرصة عمل مناسبة لؤلشخاص
الصحٌة بؤنها خطط صحٌة.  (.  ؼالباا ما ٌشار إلى مإسسات إدارة الرعاٌة MCOذوي اإلعالة من خبلل مإسسة إدارة الرعاٌة الصحٌة )

ر الخدمات وٌحصلون على الموارد اإلضافٌة لمنسك الرعاٌة المعٌَّن من الخطة الصحٌة لضمان تلبٌة  ٌستمر األفراد فً العمل مع ُمٌّسِ
 احتٌاجات الفرد.

 
ح فً هذا الدلٌل؛ فإذا كان لدى مسإول ممدمً الرعا ر الخدمات للٌبلا عن الموضَّ ٌة أي أسبلة، ٌجب علٌه منالشتها مع لد ٌختلؾ دور ُمٌّسِ

( أو االتصال بالرلم الموجود على ظهر بطالة تعرٌؾ برنامج MCOمنسك رعاٌة الفرد متلمً الرعاٌة بمإسسة إدارة الرعاٌة الصحٌة )
CCC Plus. 

 
ء األفراد ؼٌر المسجلٌن نفس المستوى من الدعم والخدمات الضرورٌة مثل هإال CCC Plusٌتلمى جمٌع األفراد المسجلٌن فً برنامج 

( مسإوالا عن ترخٌص الخدمات بناءا على MCOبمإسسة إدارة الرعاٌة الصحٌة ) CCC Plus.  ٌُعد برنامج CCC Plusفً برنامج 
ر الخدمات.  خطة الرعاٌة التً وضعها منسك الرعاٌة ومسإول ممدمً الرعاٌة وُمٌّسِ

 

وكٌل مالً للمإسسة إلٌكال الخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل إلٌه على النحو ( مع MCOتتعالد كل مإسسة رعاٌة صحٌة ُمدارة ) 
 التالً:

 

 iLLats ieBentBcHt ci uuPالوكٌل المالً  – tene rteetB hteaeH re ttB tnte مإسسة 
 iLLats ieBentBcHt ci uuPالوكٌل المالً  – neHt  hteaeHhtt tBc iaLc مإسسة 
 ACCES$ Financial Management Solutionsالوكٌل المالً  – Magellan Complete Care of Virginiaمإسسة 
 iLLats ieBentBcHt ci uuPالوكٌل المالً  – et e hteaeH Pr  Lnte  PeBt  مإسسة 
 iLLats ieBentBcHt ci uuPالوكٌل المالً  – nteth hteaeHseBt مإسسة 
 Consumer Direct Care Network (CDCN)الوكٌل المالً  – Virginia Premier Elite Plusمإسسة 

 

 

 

 

 

 

ٌجب وال بد أن ٌكون 

لدى الفرد خطة دعم من 

 بدٌل احتٌاطً.
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ه حسب اختٌار العمٌل؟  ما الخدمات التً ٌمكن أن تُوجَّ

 

ه حسب اختٌار العمٌل؟               ما الخدمات التً ٌمكن أن تُوجَّ
 

 

 

 

ا أو أكثر.  هذه الخدمات ؼٌر  06الذٌن تبلػ أعمارهم  FISو CLمتاحة فمط لؤلفراد المستفٌدٌن من برنامجً اإلعفاء  خدمات المرافمة عاما
ؾ خدمات المرافمة بؤنها مساعدة األفراد Medicaid Worksأو برنامج  EPSDTأو مزاٌا  CCC Plusمتاحة فً برنامج اإلعفاء  . تُعرَّ

 البالؽٌن فً تدبٌر شإون المنزل والتسوق وأنشطتهم المجتمعٌة.  
 

األفراد فً أنشطتهم الٌومٌة، مثل ارتداء المبلبس واالستحمام واستعمال المرحاض وتناول الطعام  الشخصٌةخدمات المساعدة تساعد 
ا لدعم األفراد فً أنشطتهم  ومساعدتهم فً االعتماد على أنفسهم فً استعمال األدوٌة وتناولها. ٌمكن االستفادة من هذه الخدمات أٌضا

، وفً برنامج FISو CLو CCC Plusجتمعهم. هذه الخدمة متاحة فً برامج اإلعفاء الٌومٌة فً العمل واألماكن األخرى فً م
Medicaid Works ومزاٌا ،EPSDT. 

 
المساعدة والدعم لؤلفراد الذٌن ٌوفرون الولت البلزم لممدم الرعاٌة األولٌة ؼٌر المدفوع )كؤحد أفراد األسرة  خدمات الرعاٌة المؤلتةتمدم 

تاجون إلى المٌام بها من أجل هإالء األفراد أو ألفراد آخرٌن من أفراد األسرة.  ٌساعد ممدم الرعاٌة المإلتة الفرد مثبلا( للمٌام بؤشٌاء ٌح
من متلمً الرعاٌة فً المنزل وفً المجتمع فً المهام التً تساعد األسرة/ممدم الرعاٌة فٌها عادةا، مما ٌمنح األسرة/ممدم الرعاٌة مزٌداا 

 الولت.
 

ال ٌمكن لممدم الرعاٌة تمدٌم خدمات الرعاٌة المإلتة التً تحتاج إلى مهارات معٌنة. نمصد بخدمات الرعاٌة المإلتة التً مبلحظة:    
أداإها فمط بواسطة ممرضة ممارسة مجازة  ٌجبتحتاج إلى مهارة معٌنة على سبٌل المثال الخدمات التمرٌضٌة المتخصصة المإلتة التً 

(LPN( لة ( من أجل توفٌر الراحة لممدم الرعاٌة األولٌة ؼٌر المدفوع الذي ٌمدم الرعاٌة عادةا والتخفٌؾ عنه.  أما RN( أو ممرضة مسجَّ
لة فهً متاحة فً برامج اإلعفاء   CCCخدمات الرعاٌة المإلتة العامة التً ال تتطلب تدخل ممرضة ممارسة مجازة أو ممرضة مسجَّ

Plus وCL وFISمتاحة فً برنامج  .  خدمات الرعاٌة المإلتة ؼٌرEPSDT  أو برنامجMedicaid Works. 
 

 
 

 الخدمات المستبعدة من الخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل
 
ال تشمل خدمات ممدم الرعاٌة الموجهة حسب اختٌار العمٌل خدمات التمرٌض، إال إذا كان ممدم الرعاٌة ٌمدم مهام رعاٌة صحٌة ٌموم بها 

ا على المٌام بها. ٌنبؽً أن ٌكون الفرد متلمً الرعاٌة المستفٌد م ن برامج الفرد متلمً الرعاٌة عادةا بنفسه، لكن لظروؾ اإلعالة لم ٌعد لادرا
هة وتوجٌهه إلى تنفٌذ المهام المطلوبة.  لد تساعد بعض األمثلة التوضٌحٌة الفر ا على اإلشراؾ على ممدم الرعاٌة الموجَّ د اإلعفاء لادرا

 متلمً الرعاٌة فً تناول أدوٌته وكٌفٌة استعمالها أو كٌفٌة وضع ضمادات جافة على الجروح.  

 

ال ٌتم توجٌهها واإلشراؾ علٌها من لِبَل الفرد متلمً الرعاٌة ولٌست مهمة ال ٌموم بها  إذا كان ممدم الرعاٌة ٌمدم أي خدمات تمرٌضٌة
ممابل الخدمة، فمد ٌتم استبعاد الفرد من الخدمات الموجهة حسب اختٌار  Medicaidالفرد عادةا خبلل الولت الذي ٌدفع فٌه برنامج 

ر الخدمات.  ممدمً الرعاٌة ؼٌر العمٌل.  إذا كانت هنان أي أسبلة حول ما ٌندرج تحت بند خ دمة التمرٌض، فعلٌن التحدث إلى ُمٌّسِ
 مدربٌن وؼٌر مصرح لهم بتمدٌم خدمات التمرٌض.

 
لد ٌكون لدى الفرد احتٌاجات تحتاج إلى مهارة تمرٌضٌة وٌكون ممن ٌتلمون الخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل ما دام ٌتم تمدٌم خدمة 

أو ممدم رعاٌة ؼٌر مدفوع، أو خدمة ٌتم إجراإها من  Medicaidالتمرٌض المتخصصة من لِبَل ممدم رعاٌة صحٌة ؼٌر تابع لبرنامج 
 للرعاٌة الصحة بالمنزل. Medicaidٌتم تمدٌمها من خبلل طالم تمرٌض متخصص أو من خبلل مزاٌا برنامج لِبَل الفرد، أو 
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 اختٌار الخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل الفصل الثانً:
 
 
 

 

   دور مسؤول ممدمً الرعاٌة     
 

(.  ٌُعتبر هذا الشخص EORأن ٌكون هنان مسإول عن ممدمً الرعاٌة )لكل فرد ٌستفٌد من الخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل، ٌنبؽً 
ا.  ٌنبؽً  06هو المسإول عن توظٌؾ ممدمً الرعاٌة الذٌن ٌمدمون الرعاٌة/الدعم للفرد. ٌنبؽً أال ٌمل عمر مسإول ممدمً الرعاٌة عن  عاما

  باعتباره مسإول ممدمً الرعاٌة بالنسبة للطفل الذي ٌمل عمره عنأن ٌتصرؾ أحد الوالدٌن/ولً األمر أو أي شخص آخر ٌتحمل المسإولٌة 
من الحاالت ٌكون مسإول ممدمً الرعاٌة هو الفرد نفسه المستفٌد من الخدمات.  وفً حاالت أخرى، ٌكون  الثامنة عشر.  فً كثٌر

مسإول ممدمً الرعاٌة هو شخص ٌعٌنه الفرد المستفٌد من الخدمات لٌكون بمثابة رب العمل.  ال 
ٌد عندما ٌمكن ٌمكن أن ٌمدم مسإول ممدمً الرعاٌة خدمة إال نٌابةا عن فرد واحد. االستثناء الوح

لمسإول ممدمً الرعاٌة أن ٌخدم عدة أفراد هو إذا كان األفراد الذٌن ٌستفٌدون من الخدمات الموجهة 
حسب اختٌار العمٌل ممٌمٌن فً نفس العنوان. مسإول ممدمً الرعاٌة هو الفرد الذي ٌموم بالتولٌع 

 موم بالتولٌع على الجداول الزمنٌة.على الوثابك واألوراق الضرٌبٌة وٌُشِرؾ على ممدمً الرعاٌة كما ٌ
 

مالحظة: مسؤول ممدمً الرعاٌة ال ٌمكن سداد مستحماته المالٌة إلى الرعاٌة 
المباشرة، وال ٌمكن أن ٌكون هو نفسه ممدم الرعاٌة مدفوع األجر، وال ٌمكن 

ر الخدمات.  أن ٌكون أًٌضا هو نفسه ُمٌّسِ
 

 

 من واجبات مسإول ممدمً الرعاٌة ما ٌلً:
 إجراء المماببلت مع جمٌع ممدمً الرعاٌة وتوظٌفهم وتدرٌبهم وتوجٌههم واإلشراؾ علٌهم؛ و  
 إلالة ممدم الرعاٌة، إذا لزم األمر؛ و  
 إعداد الجداول الزمنٌة والمهام التً ٌتعٌن على كل ممدم رعاٌة إكمالها؛ و  
 إدارة عمل كل ممدم رعاٌة وتمٌٌمه؛ و  
 بعة الخدمات التً ٌمدمها ممدم الرعاٌة؛ واستمرار تعمب ومتا  
 وإرسالها العملإنشاء نظام للتولٌع على بنود نوبات   

 ( فً مواعٌدها المحددة.F/EAإلى الوكٌل المالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة ) 
 

 

الخدمات؛ ومع ذلن فمد ٌكون مسإول فً هذا الدلٌل، ٌتم الحدٌث عن مسإول ممدمً الرعاٌة كما لو كان هو الفرد نفسه المستفٌد من 
ا ممثبلا عن هذا الفرد  .ممدمً الرعاٌة أٌضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسؤول مقذمي الرعايت ال 

يمكه سذاد مستحقاته الماليت 

إلى الرعايت المباشرة، وال 

يمكه أن يكون هو وفسه 

مقذم الرعايت مذفوع األجر، 

وال يمكه أن يكون أيًضا هو 

ر الخذماث.  وفسه ُميس ِّ
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ر الخدمات     دور ُمٌّسِ

ر الخدمات ) ر الخدمات بتدرٌب مسإول ممدمً الرعاٌة  ( هو الشخص الذي ٌدعم الفرد فً خدمات توجٌه العمٌل. حٌث ٌمومSFُمٌّسِ ُمٌّسِ

 وكٌفٌة اإلشراؾ على ممدمً الرعاٌة.على مسإولٌات كونه رب العمل 

 
ر الخدمات باألدوار التالٌة:  ٌضطلع ُمٌّسِ

 
 التؤكد من حصول الفرد على الخدمات المطلوبة.  
 وضع خطة الخدمات بالتنسٌك مع الفرد ومسإول ممدمً الرعاٌة.  
 تزوٌد الوكٌل المالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة بالنماذج المناسبة لبدء عملٌة تنصٌب مسإول ممدمً الرعاٌة.  
 مراجعة هذا الدلٌل مع مسإول ممدمً الرعاٌة.  
 إرسال طلبات ترخٌص الخدمة للخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل إلى المتعالد المختص بتوفٌر ترخٌص الخدمة.  
 رٌب مسإول ممدمً الرعاٌة على المهام المطلوبة على ٌد مسإول ممدمً رعاٌة.تد  
 (.DMASالمٌام بخدمات التوثٌك كما هو مطلوب من لِبَل إدارة خدمات المساعدة الطبٌة )  
 مساعدة مسإول ممدمً الرعاٌة عند ملء األوراق الخاصة بالوكٌل المالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة.  
 الزٌارات الدورٌة وزٌارات إعادة التمٌٌم المطلوبة.إجراء   
 إجراء عملٌة مراجعة المستوى السنوي للرعاٌة.  

 

 

 

ر الخدمات فً أي ولت.   ر  ٌنبغًٌمكن لؤلفراد منالشة مخاوؾ مسإول ممدمً الرعاٌة واألسبلة المطروحة مع ُمٌّسِ أن ٌكون ُمٌّسِ
ا مسجبلا فً برنامج  لٌن حالٌاا فً برنامج  لتٌسٌر الخدمات. Medicaidالخدمات عضوا ري الخدمات المسجَّ للحصول على لابمة ُمٌّسِ

Virginia Medicaid لم بزٌارة مولع ،Virginia Medicaid Portal :ًمن خبلل الرابط التال 

https://www.virginiamedicaid.dmas.virginia.gov/wps/portal/searchforproviders 
 

ر الخدمات: ال ٌمكن  أن ٌكون ُمٌّسِ
 الفرد نفسه المستفٌد من الخدمات؛ أو  
 زوج/زوجة الفرد نفسه؛ أو  
ا؛ أو    والد الفرد نفسه، إذا كان ذلن الفرد لاصرا
 مسإول ممدمً الرعاٌة.  

 

 

https://www.virginiamedicaid.dmas.virginia.gov/wps/portal/searchforproviders
https://www.virginiamedicaid.dmas.virginia.gov/wps/portal/searchforproviders
https://www.virginiamedicaid.dmas.virginia.gov/wps/portal/searchforproviders
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 (F/EAدور الوكٌل المالً/وكٌل مسؤول ممدمً الرعاٌة )   
 

كشوؾ المرتبات نٌابة عن مسإول ممدمً الرعاٌة.   حٌث إن ( بتنفٌذ أنشطة F/EAٌموم الوكٌل المالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة )
( مع DMASهذا ٌتٌح للفرد استخدام أموال اإلعفاء لبلستعانة بممدمً الرعاٌة ودفع مستحماتهم. تتعالد إدارة خدمات المساعدة الطبٌة )

الرعاٌة تستند إلى ترخٌص الخدمة المعتَمد ( لضمان أن عملٌة دفع مستحمات ممدم F/EAالوكٌل المالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة )
الذي ٌوثك عدد الساعات والخدمات والجداول الزمنٌة التً اعتمدها مسإول ممدمً الرعاٌة. ٌحتفظ الوكٌل 
المالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة بسجبلت المدفوعات وٌلتزم بجمٌع المواعد الضرٌبٌة نٌابةا عن مسإول 

ف إ ممدمً الرعاٌة. ر الخدمات )DMASدارة خدمات المساعدة الطبٌة )ال توّظِ ( وال الوكٌل SF( وال ُمٌّسِ
( ممدمً الرعاٌة؛ وإنما ٌموم بهذه المهمة مسؤول ممدمً F/EAالمالً/وكٌل مسؤول ممدمً الرعاٌة )

 (.EORالرعاٌة )
 

 

 ( مسإوالا عن:F/EAٌعد الوكٌل المالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة )
 انات التسجٌلإدارة ملفات وبٌ  
 مساعدة مسإول ممدمً الرعاٌة وممدمً الرعاٌة أنفسهم فً عملٌة التسجٌل  

 معالجة عملٌة توظٌؾ ممدمً الرعاٌة والمستندات المتعلمة بالضرابب  

معالجة كشوؾ المرتبات وإصدار شٌكات الرواتب لممدمً الرعاٌة كل أسبوعٌن مع استبلم جداول زمنٌة مكتملة ومولعة بالكامل   
 (DMASللخدمات التً اعتمدتها إدارة خدمات المساعدة الطبٌة )

( للرعاٌة الطبٌة Medicareحساب مصارٌؾ ضرٌبة دخل الوالٌة الحكومٌة وضرابب الدخل الفٌدرالٌة وبرنامج مٌدٌكٌر )   
 والتؤمٌن الصحً والتؤمٌن االجتماعً

 وضرابب البطالة وخصمها وإٌداع رسومها بالنسبة لممدمً الرعاٌة للحفاظ على االمتثال الضرٌبً
 إكمال عملٌات التحمك من السوابك الجنابٌة )تحرٌات الخلفٌة( لكل ممدم رعاٌة  
 تمدٌم نماذج شهرٌة وربع سنوٌة وسنوٌة وإٌداع الرسوم الضرٌبٌة لدى الوكاالت الحكومٌة والفٌدرالٌة  
 ( لكل ممدم رعاٌة فً شهر ٌناٌر من كل عامW-2 Statementsإصدار البٌانات الضرٌبٌة )  
 المتبمٌةتمدٌم تمارٌر ربع سنوٌة لمسإول ممدمً الرعاٌة توضح الخدمات المستخدمة والخدمات   
 اإلجابة عن جمٌع األسبلة التً ٌطرحها مسإولو ممدمً الرعاٌة وممدمو الرعاٌة أنفسهم بخصوص كشوؾ المرتبات والخدمات  

 
من هذا الدلٌل للحصول على معلومات االتصال الحالٌة للوكٌل المالً/وكٌل مسإول  14مبلحظة:  راجع الملحك )أ(، فً الصفحة 

 روابط مولع الوٌب.( وF/EAممدمً الرعاٌة )
 

 

 
م الرعاٌة     دور ممّدِ

 

ممدم الرعاٌة هو الفرد الذي ٌمدم خدمات الرعاٌة للفرد حسب اختٌار هذا الفرد.  ممدم الرعاٌة هو الشخص الذي ٌعٌنه مسإول ممدمً 
المإلتة أو خدمات المرافمة لهذا الفرد الرعاٌة، والذي ٌمدم المساعدة الشخصٌة الموجهة حسب اختٌار الفرد العمٌل أو خدمات الرعاٌة 
ح بها من لِبَل إدارة خدمات المساعدة الطبٌة ) ( أو الوكٌل المعٌن من لِبَلها DMASالعمٌل. ٌمدم ممدم الرعاٌة هذه الخدمات المصرَّ

 لترخٌص الخدمات.
 

الواجبات البلزمة لدعم الفرد الذي ٌتلمى الخدمات.  ٌجب أن ٌكون لدى ممدم الرعاٌة المعرفة والمهارات والمدرات الكافٌة ألداء الوظابؾ و
 راجع الفصل الخامس من هذا الدلٌل للحصول على مزٌد من المعلومات حول متطلبات ممدم الرعاٌة.

 

عاٌة طفبلا ٌوجد أشخاص ال ٌجوز لهم العمل كممدمً رعاٌة.  ال ٌمكن أن ٌكون ممدم الرعاٌة أحد الوالدٌن إذا كان الفرد الذي تُمدَّم له الر
ا أو زوج/زوجة الفرد متلمً الرعاٌة.  ال ٌجوز تمدٌم خدمات المرافمة من لِبَل ممدمً رعاٌة الحضانة )الكفالة( البالؽٌن أو أي م مدم لاصرا

 رعاٌة آخر مدفوع لفرد ٌعٌش معه فً نفس المنزل تحت سمؾ واحد.
 

من خبلل شرطة والٌة فٌرجٌنٌا وفحص خلفٌته فٌما ٌتعلك بتمدٌم خدمات ٌنبؽً على ممدم الرعاٌة اجتٌاز فحص الخلفٌة الجنابٌة بنجاح 
.  رعاٌة األطفال إذا كان ٌمدم الرعاٌة لطفل لاصر.  راجع الفصل الخامس من هذا الدلٌل للحصول على معلومات أكثر تفصٌبلا

 

ٌموم الوكٌل المالً 

لمسإول ممدمً الرعاٌة 

بالدفع لممدمً الرعاٌة 

نٌابة عن الفرد. مسإول 

ممدمً الرعاٌة ٌعد هو 

 صاحب العمل.
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 تولعات الوظٌفة لمسإول ممدمً الرعاٌة -العملٌة التدرٌجٌة خطوة بخطوة   

 

 خدمات الرعاٌة الموجهة حسب اختٌار العمٌل اختٌار
 

، أو تمرٌر أنه بحاجة إلى رعاٌة شخصٌة من خبلل FISو CLو CCC Plusٌنبؽً أن ٌتم فحص الفرد مسبماا وتسجٌله فً برامج اإلعفاء 
من أجل تمكنه من اختٌار خدمات  Medicaid Works، أو تؤهله لشروط فبة مساعدات برنامج EPSDTاالستفادة من مزاٌا برنامج 

ا من خدمات الرعاٌة  الرعاٌة الموجهة حسب اختٌار العمٌل.  عندما ٌختار الفرد خدمات الرعاٌة الموجهة حسب اختٌار العمٌل أو مزٌجا
ري الخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل وخدمات الرعاٌة الموجهة حسب اختٌار الوكالة الصحٌة، فسوؾ ٌتم إعطاإه لابمة بؤسماء  ُمٌّسِ

(SF( ر الخدمات ر الذي ولع SF( المحتملٌن. ٌختار الفرد ُمٌّسِ ( المناسب من بٌن األسماء الموجودة بالمابمة ومن ثَم ٌتصل مباشرةا بالُمٌّسِ
ر بزٌارة الفرد. ر الخدمات المختار على تمدٌم الخدمات، فسٌموم هذا الُمٌّسِ  علٌه االختٌار.  إذا وافك ُمٌّسِ

 

 ارة الشاملةالزٌ
 

ا لوجه مع الفرد ومسإول ممدمً الرعاٌة بما ٌتناسب مع الؽرض من الزٌارة األولٌة الشاملة وٌضمن أن الفرد  ر الخدمات وجها ٌلتمً ُمٌّسِ
ر الخدمات نموذج اختٌار الفرد لخدمات الر عاٌة مإهل فعبلا لبلستفادة من خدمات الرعاٌة الموجهة حسب اختٌار العمٌل.   ٌراجع ُمٌّسِ

( ونموذج اتفالٌة تمدٌم الخدمات بٌن الفرد وممدم تٌسٌر خدمات الرعاٌة الموجهة DMAS-489الموجهة حسب اختٌار العمٌل )نموذج رلم 
ر DMAS-486حسب اختٌار العمٌل )نموذج رلم  (.     توضح هذه النماذج مسإولٌات كل من الفرد ومسإول ممدمً الرعاٌة وُمٌّسِ

ر الخدمات لبل أن ٌبدأ الفرد/مسإول ممدمً الخدمات.  ٌجب أن ٌت م التولٌع علٌها وتؤرٌخها من لِبَل الفرد/مسإول ممدمً الرعاٌة وُمٌّسِ
ا بؤن ٌحتفظ  ر الخدمات بنُسخ من هذه النماذج، وٌُوصى أٌضا الرعاٌة فً توظٌؾ ممدم رعاٌة فً خدمات البرنامج. ٌجب أن ٌحتفظ ُمٌّسِ

 ها.  توجد نُسخ من هذٌن النموذجٌن فً الملحك )جـ( من هذا الدلٌل.مسإول ممدمً الرعاٌة بنُسخ من
 

ر الخدمات ) ( أسبلة حول متطلبات الخدمة واألولوٌات وسٌعمل مع الفرد متلمً الرعاٌة على SFأثناء إجراء الزٌارة الشاملة، سٌطرح ُمٌّسِ
ر وضع خطة خدمات تركز على الفرد متلمً الرعاٌة وتتضمن أنواع الخدمات ال مطلوبة وحجمها.  بعد إجراء الزٌارة، سٌرسل ُمٌّسِ

( كامبلا مع جمٌع المستندات البلزمة إلى المإسسة المبلبمة المعنٌة بناءا على خطة الخدمات المتفك SAالخدمات طلب ترخٌص الخدمة )
ر الخدمات مع الوكٌل المالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة ) لؾ تسجٌل مسإول ممدمً الرعاٌة الذي ( لطلب مF/EAعلٌها. سٌتواصل ُمٌّسِ

ٌمكن إرساله بالبرٌد إلى مسإول ممدمً الرعاٌة من أجل مشاركة الفرد/مسإول ممدمً الرعاٌة مع الوكٌل المالً/وكٌل مسإول ممدمً 
ا بتوفٌر ملؾ التسجٌل عبر اإلF/EA(.  ٌموم الوكبلء المالٌون/وكبلء مسإولً ممدمً الرعاٌة )F/EAالرعاٌة ) نترنت لتنزٌله ( أٌضا
 وإكماله.

 
 إكمال ملف تسجٌل مسؤول ممدمً الرعاٌة بوالٌة فٌرجٌنٌا 

 

( لبل بدء تمدٌم الخدمات.  ٌجب أن ٌكمل F/EAٌجب أن ٌتعاون مسإول ممدمً الرعاٌة مع الوكٌل المالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة )
مسإول ممدمً الرعاٌة بالكامل وٌعٌد إرسالها. ٌنبؽً على مسإول ممدمً مسإول ممدمً الرعاٌة جمٌع النماذج الموجودة فً ملؾ تسجٌل 

 الرعاٌة أن ٌرسل الملؾ األصلً مكتمل البٌانات عبر البرٌد العادي أو البرٌد اإللكترونً إلى الوكٌل المالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة
(F/EAوالذي بدوره ٌتؤكد من اتباع جمٌع لواعد التوظٌؾ فٌما ٌتعلك ب ) كشوؾ المرتبات.  عندما تتم معالجة الملؾ ومراجعته بنجاح

ا لتعٌٌن ممدم الرعاٌة.(F/EA)بواسطة الوكٌل المالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة   ، ٌصبح مسإول ممدمً الرعاٌة جاهزا
 

 تدرٌب مسؤول الرعاٌة على مهام اإلدارة
 

ر الخدمات تدرٌب مسإول ممدمً الرعاٌة على فً ؼضون سبعة أٌام من إجراء الزٌارة األولٌة الشاملة )أو ف ً نفس الٌوم(، ٌنبؽً على ُمٌّسِ
جه مهام تعٌٌن ممدمً الرعاٌة واإلشراؾ علٌهم وتدرٌبهم وإلالتهم. تُوثَّك الموضوعات المحددة للتدرٌب فً نموذج تدرٌب الفرد الشامل المو

ر الخدمات خبلل فترة التدرٌب، كما ٌنبؽً (. ٌنبؽً إكمال هذا الDMAS-488حسب اختٌار العمٌل )نموذج رلم  نموذج من لِبَل ُمٌّسِ
ر الخدمات بعد فترة التدرٌب.  الحصول على تولٌعات من الفرد متلمً الرعاٌة/مسإول ممدمً الرعاٌة وُمٌّسِ
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 عملٌة توظٌف ممدمً الرعاٌة
 

ٌوظفهم.   ٌنبؽً على ممدمً الرعاٌة إتمام ملء نموذج بٌانات ٌموم مسإول ممدمً الرعاٌة باختٌار ممدمً الرعاٌة المناسبٌن للتوظٌؾ ثم 
( على اإلنترنت. بعد استبلم نموذج الطلب، سٌرسل F/EAممدم الرعاٌة الموجود على مولع الوكٌل المالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة )

رحٌب بتعٌٌن ممدم رعاٌة جدٌد" والتً ٌنبؽً ( إلى مسإول ممدمً الرعاٌة "حزمة التF/EAالوكٌل المالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة )
ل لممدم الرعاٌة إكمالها.  بمجرد أن تتم معالجة الملؾ ومراجعته بنجاح، ٌتم اعتبار ممدم الرعاٌة فً حالة "جٌدة لدفع مستحماته" من لِبَ 

 (.F/EAالوكٌل المالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة )
 

ممابل الخدمات الممدَّمة حتى ٌتم استالم جمٌع المعلومات ومعالجتها من لِبَل الوكٌل المالً/وكٌل  لن ٌتم الدفع لممدم الرعاٌة مالحظة مهمة:
إذا بدأ ممدم الرعاٌة فً تمدٌم الخدمات لبل الموافمة على ترخٌص الخدمة   ( وأخذ الموافمة على ترخٌص الخدمة.F/EAمسؤول ممدمً الرعاٌة )

ه لساعات ألل من المطلوب، فلن ٌتم الدفع للعامل ممابل ساعات العمل وظهرت مشكلة مثل عدم الموافمة على تر خٌص الخدمات أو تمت الموافمة عٌل
( مسإوالا بشكل شخصً EORالتً تم العمل فٌها بعد تلن الساعات التً تمت الموافمة علٌها.   وفً هذه الحالة، لد ٌكون مسإول ممدمً الرعاٌة )

ح بها لممدم الرعاٌة.   فً أي ولت ال ٌكون  Medicaidال ٌمكن الدفع لممدمً الرعاٌة من أموال برنامج عن دفع ممابل هذه الساعات ؼٌر المصرَّ
أو برامجه المابلة أو مزاٌاه  Medicaidالطبٌة، أو مؤهاًل للحصول على إعفاءات  Medicaidفٌه الفرد مؤهاًل للحصول على معونة برنامج 

ح به من لِبَل إدارة خدمات المساعدة الطبٌة أو وكٌلها المتعالد لتمدٌم خدمة الرعاٌة الموجهة حسب اختٌار العمٌل.  للتطبٌك، ومصرَّ
 

 نوبات العمل
 

متضٌه بنود نوبات ٌنبؽً على مسإول ممدمً الرعاٌة تدرٌب ممدمً الرعاٌة وإبداء المبلحظات وتمدٌم النصح واإلرشاد لهم حسب ما ت
( الممدم IVR( أو نظام االستجابة الصوتٌة التفاعلٌة )EVVالعمل. باستخدام تطبٌك هاتؾ جوال متوافك مع التحمك اإللكترونً من الزٌارة )

ا عن الولت الموضح لٌتم تؤكٌده(F/EA)من لِبَل الوكٌل المالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة  بواسطة  ، سوؾ ٌرسل ممدم الرعاٌة تمرٌرا
(.  سٌحدد كل من مسإول ممدمً الرعاٌة وممدم الرعاٌة النظام األفضل للدخول والموافمة على بنود نوبات EORمسإول ممدمً الرعاٌة )

( أو F/EAالعمل.  للحصول على مساعدة أو طرح أسبلة متعلمة بإكمال نوبات عمل ممدمً الرعاٌة وتسلٌمها آلخر، اتصل بوكٌلن المالً )
ر  خدماتن. ُمٌّسِ

 

 كشوف المرتبات
 

( بالدفع لممدم الرعاٌة مماببلا لخدمات الرعاٌة التً ٌتلماها الفرد متلمً الرعاٌة، مع F/EAٌموم الوكٌل المالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة )
د من خدمات دفع ضرابب مطبمة ألل وخصومات أجور للمرضى وأي استمطاعات أخرى، حسبما ٌمتضً األمر.  ٌتحمل الفرد المستفٌ

مباشرةا إلى ممدم الرعاٌة.  تم تحدٌد لٌمة األجر عن المرٌض بمزٌد من  -إذا لزم األمر -اإلعفاء مسإولٌة دفع لٌمة األجر عن المرٌض 
 التفصٌل فً الفصل الرابع من هذا الدلٌل.

 

ر الخدمات  زٌارات المتابعة التً ٌجرٌها ُمٌّسِ
 

ر الخدمات بزٌ • ا من االجتماع الشامل األول لمتابعة عملٌة  45ارة الفرد مرتٌن على األلل فً ؼضون ٌُوصى بؤن ٌموم ُمٌّسِ ٌوما
 توظٌؾ خدمات الرعاٌة الموجهة حسب اختٌار العمٌل

ر الخدمات بزٌارة نصؾ سنوٌة على األلل إذا تم تمدٌم خدمات رعاٌة مإلتة أو خدمات المرافمة فمط. •  ٌجب أن ٌموم ُمٌّسِ

ر • ا إذا كان ٌجري تمدٌم خدمات  75إلى  15الخدمات أن ٌزور الفرد متلمً الرعاٌة مرة واحدة على األلل كل  ٌجب على ُمٌّسِ ٌوما
ر  ر الخدمات على معدل تكرار هذه الزٌارات. لد ٌزور ُمٌّسِ الرعاٌة الشخصٌة.  كما ٌجب أن ٌتفك مسإول ممدمً الرعاٌة وُمٌّسِ

ا بصورة  متكررة حسب الحاجة أو حسب الطلب أو كبلهما معاا. الخدمات الفرد متلمً الرعاٌة أٌضا

ر الخدمات فً أي ولت لبلستفسار عن أي سإال. •  ٌجوز للفرد متلمً الرعاٌة أو مسإول ممدمً الرعاٌة االتصال بُمٌّسِ

 
 

 تمارٌر الخدمات ربع السنوٌة
 

(. ٌمدم هذا التمرٌر F/EAلمالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة )الممدَّم من الوكٌل ا تمرٌر الخدمات ربع السنويٌراجع الفرد متلمً الرعاٌة 
معلومات للفرد متلمً الرعاٌة عن عدد ساعات الخدمة المستؽَلة، والجزء المستمَطع الذي ٌتحمله المرٌض، والمبلػ الذي ٌتم دفعه لكل 

ر الخدمات )موظَّؾ.  سٌتم إرسال هذا التمرٌر إلى مسإول ممدمً الرعاٌة كل ثبلثة أشهر.  ٌجب إب ( أو الوكٌل المالً/وكٌل SFبلغ ُمٌّسِ
 ( عن أي أخطاء ٌتم مبلحظتها.F/EAمسإول ممدمً الرعاٌة )
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 تحدٌد احتٌاجات الفرد متلمً الرعاٌة وتخطٌط الخدمات    الثالث: الفصل
 

 خطة الخدمات
 

أو الوسابل لتنظٌم تخطٌط المعٌشة واالسترشاد به مع األفراد  إن التخطٌط المرتكز على الشخص نفسه ٌعتمد على مجموعة متنوعة من األسالٌب

إذ إن التركٌز على الفرد متلمً الرعاٌة فً التخطٌط المرتكز على الشخص ٌضمن أن تتخطى خطة   متلمً الرعاٌة وأسرهم وأصدلابهم.
شته. عبلوةا على ذلن، فً التخطٌط المرتكز الخدمات تخطٌط البرنامج وتؤخذ فً االعتبار الصورة الكاملة عن حٌاة الفرد وطرٌمة معٌ

ر الخدمات واألفراد اآلخرٌن من  على الشخص، فإن الفرد متلمً الرعاٌة هو الذي ٌوجه عملٌة الدعم وتخطٌط الخدمات بمساعدة من ُمٌّسِ
 العابلة واألصدلاء.

 
 شؤن خطة الخدمات أن تحدد ما ٌلً: من

 التفضٌبلتمتطلبات وأولوٌات رعاٌة الفرد متلمً الرعاٌة أو دعمه، و 

 المهام التً سٌإدٌها ممدم الرعاٌة على أساس ٌومً، أو حسب الحاجة، و 
  األهداؾ الشخصٌة للفرد متلمً الرعاٌة، و 

 
 حجم الخدمات ومدى تكرارها ومدتها ونطالها، و 

 
 لخدمة المطلوب لتمدٌم كل خدمة، ونوع ممدم ا 

 
 خطة الدعم االحتٌاطً، و 

 أشكال الدعم الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة 
 

 

لد ٌحتاج الفرد متلمً الرعاٌة إلى خدمات الرعاٌة الموجهة حسب اختٌار العمٌل فً أولات مختلفة من الٌوم )على سبٌل المثال: بضع 
أن توضح خطة الخدمات األنشطة التً سٌتم المٌام بها خبلل كل فترة زمنٌة. ال  ساعات فً الصباح وبضع ساعات فً المساء(.  ٌنبؽً

 مانع من أن ٌموم برعاٌة الفرد اثنان مختلفان من ممدمً الرعاٌة:  أحدهما فً فترة الصباح واآلخر فً فترة المساء، أو ممدم رعاٌة واحد
الساعات اإلجمالً للخدمات الممدمة فً خطة الخدمات والمصرح بها من ٌعمل فً كلتا الفترتٌن.  وفً كلتا الحالتٌن، ٌجب توثٌك عدد 

 لِبَل متعالد ترخٌص الخدمة.
 

مسإول ممدمً الخدمات رصد تنفٌذ خطة الخدمات وٌجب أن ٌحتفظ بنسخة من خطة  ٌنبغً علىبصفته المسإول عن ممدمً الرعاٌة، 
صرح بها والمستندة إلى برامج اإلعفاء والموثَّمة فً خطة الخدمات على النحو الخدمات فً المنزل. ال ٌجوز الدفع إال ممابل الخدمات الم

 المنصوص علٌه.
 

 إصدار تصرٌح الخدمات     
 

( DMASجمٌع خدمات الرعاٌة الموجهة حسب اختٌار العمٌل تتطلب إصدار تصرٌح الخدمات من لِبَل إدارة خدمات المساعدة الطبٌة )
حالٌاا هً الوكٌل المسإول عن معالجة طلبات خدمة "دفع الرسوم ممابل الخدمات"  KEPRO. تُعتبر أو الوكٌل المعٌن من لِبَلها

( هً المسإولة عن معالجة الطلبات المستندة إلى برنامجً DBHDSوالمصادلة علٌها.  تعد إدارة الصحة السلوكٌة والخدمات اإلنمابٌة )
لصحٌة هً المسإولة عن المصادلة على طلبات الخدمة لَمْن ٌخضعون للرعاٌة والمصادلة علٌها.  خطط الرعاٌة ا FISو CLاإلعفاء 
 الُمدارة.

خطة الخدمات تحدد 

متطلبات وأولوٌات 

رعاٌة الفرد متلمً 

 الرعاٌة أو دعمه.
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ر الخدمات للحصول على تصرٌح الخدمة  بدء تمدٌم الخدمات.  بمجرد استخراج التصرٌح عن  لبلٌعمل مسإول ممدمً الرعاٌة مع ُمٌّسِ
إذا بدأ ممدم الرعاٌة فً تمدٌم طرٌك متعالد ترخٌص الخدمة، ستتم إعادة ترحٌل الخدمات إلى تارٌخ البدء المعتَمد إلصدار التصرٌح.  

ساعات ألل من المطلوب، فلن ٌتم الخدمات لبل استالم التصرٌح، وظهرت مشكلة مثل عدم الموافمة على التصرٌح أو الموافمة علٌه ل
الدفع للعامل أو سٌتم الدفع له ممابل الساعات التً عملها فمط.  وفً هذه الحالة، لد ٌكون الفرد متلمً الرعاٌة مسؤواًل بشكل شخصً 

 عن الدفع لممدم الرعاٌة ممابل هذه الساعات الخطأ أو غٌر المصرح بها.
 

ر الخدمات.  ٌتم تشجٌع مسإول ممدمً الرعاٌة على ٌجب إرسال طلبات إجراء تؽٌٌر على خطة  الخدمات والتصارٌح من لِبَل ُمٌّسِ
ر الخدمات أو مدٌر الحالة عند حدوث ظروؾ استثنابٌة، أو حٌن تكون هنان حاجة إلحداث تؽٌٌرات فً ساعات تمدٌم  االتصال بُمٌّسِ

 الخدمات وأولاتها.
 

ر الخدمات مسإولٌة  ضمان إكمال الطلبات السنوٌة لتجدٌدات ترخٌص الخدمة وتمدٌمها سلفاا إلى متعالد كما تمع على عاتك ُمٌّسِ
 ترخٌص الخدمة المناسب لتجنب أي تولؾ للخدمة أو تؤخر فً سداد المستحمات لممدم الرعاٌة.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 دلٌل مسإول ممدمً الرعاٌة الموجهة حسب اختٌار العمٌل
 2020نسخة ٌناٌر المنمحة 

 17الصفحة 

 

 

 
 الفصل الرابع:

  
 

 

 المسؤولٌات الملماة على عاتك مسؤول ممدمً الرعاٌة    
 

ـ بصفته صاحب العمل ـ جمٌع  (EOR) عند اختٌار خدمات الرعاٌة الموجهة حسب اختٌار العمٌل، ٌتحمل مسإول ممدمً الرعاٌة
 ( كل ما هو مطلوب من المسإول.EORمسإولٌات صاحب العمل.  من المهم أن ٌفهم مسإول ممدمً الرعاٌة )

 
بلا فً أحد برامج و Medicaidٌجب أن ٌكون الفرد متلمً الرعاٌة الذي ٌتلمى الخدمات مإهبلا للحصول على خدمات   األهلٌة: مسجَّ

من اإلعفاء أو المزاٌا أو البرامج الخاصة بوالٌة فٌرجٌنٌا والتً تتٌح تمدٌم خدمات الرعاٌة حسب اختٌار العمٌل حتى ٌتمكن ممدم الرعاٌة 
سإول ممدمً الرعاٌة المالٌة المستحمة ممابل الخدمات التً ٌمدمها.  فً حالة انتهاء هذه األهلٌة، لد ٌكون م Medicaidاستبلم مدفوعات 

 مسإوالا عن دفع المبالػ المستحمة ممابل الخدمات الممدمة خبلل فترة عدم األهلٌة.
 

( SFبصفته المسإول عن ممدمً الرعاٌة، ٌجب أن ٌوافك مسإول ممدمً الرعاٌة على العمل مع مٌسر الخدمات )  خطة الخدمة:
لتً ٌرٌد الفرد متلمً الرعاٌة من ممدم الرعاٌة أن ٌإدٌها له.  سٌتم كتابة هذه لتطوٌر خطة خدمات تحدد مهام وأنشطة الحٌاة الٌومٌة ا

 الخطة وإتاحتها لممدم الرعاٌة لتوجٌه الدعم والخدمات التً ٌنتظر الفرد متلمً الرعاٌة منه أن ٌإدٌها له.
 

ا مثبلا ٌجب وضع خطة احتٌاطٌة بدٌلة تحسباا ألي ظروؾ ؼٌر متولعة  الخطة االحتٌاطٌة البدٌلة: ، عندما ال ٌكون ممدم الرعاٌة لادرا
على المدوم إلى العمل لعذر مرضً، أو بسبب إجازات مجدولة، وعطبلت، وما إلى ذلن. فً الخطة االحتٌاطٌة البدٌلة ٌمكن أن ٌكون 

ا ولدٌه الرؼ بة والمدرة على المساعدة عند ممدم الرعاٌة واحداا من أفراد األسرة أو األصدلاء أو الجٌران أو أي موظؾ آخر ٌتماضى أجرا
 الحاجة.

 
ٌجب أن ٌحتفظ مسإول ممدمً الرعاٌة بسجل ٌتضمن خطة الخدمات، وطلب )طلبات( التوظٌؾ التً ٌرسلها ممدم الرعاٌة،   الوثائك:

ٌة ( لخدمات الرعاEORوتوثٌك اختبار مرض السل، إذا لزم األمر، وأي معلومات أخرى ذات صلة بكونه مسإول ممدم رعاٌة )
 الموجهة حسب اختٌار العمٌل.

 
ا ألي مراجعات أو EORٌوافك مسإول ممدمً الرعاٌة )  (:DMASمراجعات إدارة خدمات المساعدة الطبٌة ) ( على أن ٌكون متاحا

ى طلب (.  ٌجب أن ٌمدم مسإول ممدمً الرعاٌة الوثابك البلزمة، بناءا علDMASعملٌات تدلٌك تجرٌها إدارة خدمات المساعدة الطبٌة )
 ( أو خطط الرعاٌة الصحٌة، ألؼراض المراجعة والتدلٌك.DMASإدارة خدمات المساعدة الطبٌة )

 
 
 

 (F/EA( المتعلمة بالوكٌل المالً/وكٌل مسؤول ممدمً الرعاٌة )EORمسؤولٌات مسؤول ممدم رعاٌة )
 

تمع على عاتك ( لمعالجتها.  F/EAٌجب إكمال هذه النماذج وإعادتها إلى الوكٌل المالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة )  :ملفات التسجٌل

( لبل أن ٌبدأ ممدم الرعاٌة F/EA( مسإولٌة ضمان إرسال الملفات إلى الوكٌل المالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة )EORمسإول ممدمً الرعاٌة )

( إكمال ملء جمٌع النماذج الضرورٌة الموجودة فً ملؾ تسجٌل مسإول EORعلى مسإول ممدمً الرعاٌة ) ٌجب  فً عمله بالفعل.
  .حزمة الترحٌب بتعٌٌن ممدم رعاٌة جدٌدممدمً الرعاٌة، كما ٌجب على ممدم الرعاٌة إكمال جمٌع معلومات الموظؾ الضرورٌة فً 

 ( للحصول على المساعدة إذا لزم األمر.F/EAمسإول ممدمً الرعاٌة )( أو الوكٌل المالً/وكٌل SFاتصل بمٌسر الخدمات )

 
( بعمل الملؾ الضرٌبً وإمساكه لجمٌع الضرابب المستحمة على F/EAسٌموم الوكٌل المالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة ) الضرائب:

ل ممدمً الرعاٌة الموجهة حسب اختٌار مسإول ممدمً الرعاٌة والضرابب الفٌدرالٌة والضرابب الخاصة بالوالٌة نٌابة عن مسإو
 العمٌل.
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( فحص سجبلت الخلفٌة الجنابٌة المطلوبة. إذا F/EAسوؾ ٌطلب الوكٌل المالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة )  تحرٌات الخلفٌة الجنائٌة:

ً هذه الوظٌفة، أو لدٌه نتٌجة موثمة فً أظهر فحص السجل الجنابً أن ممدم الرعاٌة لدٌه إدانة سابمة بارتكاب جرٌمة مانعة من التوظٌؾ ف

ا(، فحٌنبذ سوؾ ٌُحظر على مسإول ممدمً الرعاٌة CPSالسجل المركزي لخدمات حماٌة الطفل ) ( )إذا كان الفرد متلمً الرعاٌة لاصرا

 توظٌؾ ممدم الرعاٌة أو االستمرار فً توظٌفه.

 

 المسؤولٌات المتعلمة بممدمً الرعاٌة  
 

ح  : ٌجب علىالتدرٌب مسإول ممدمً الرعاٌة تدرٌب وتوجٌه ممدم الرعاٌة فً تمدٌم الخدمات المصرَّ
 بها الموضحة فً خطة الخدمات.

 
ل زمنً ٌتفك علٌه الطرفان مع ممدم ٌجب على مسإول ممدمً الرعاٌة وضع جدو  الجدولة الزمنٌة:

الرعاٌة.  ٌجب إتمام العمل خبلل الساعات المتفك علٌها وفك خطة الخدمات المعتمدة للفرد متلمً 
الرعاٌة والترخٌص.  ٌتحمل كل من مسإول ممدمً الرعاٌة وممدم الخدمة مسإولٌة تمدٌم إخطار 

ة. فً حالة مرض ممدم الرعاٌة أو حدث مناسب بالتؽٌٌرات فً الجدول الزمنً لعمل ممدم الرعاٌ
ظرؾ طارئ له أو أي حالة أخرى تمنع لدومه إلى العمل أو تإدي إلى تؤخر وصوله، ٌجب علٌه 
إخطار مسإول ممدمً الرعاٌة فً ألرب ولت ممكن.  إذ إن هذا ٌعطً مسإول ممدمً الرعاٌة 

(EOR.الولت المناسب لترتٌب توفٌر مساعدة بدٌلة من شخص آخر ) 

 
( أي معدات ولوازم أمان EORٌجب أن ٌوفر مسإول ممدمً الرعاٌة )  اللوازم الطبٌة والمعدات:

ضرورٌة لتوفٌر الرعاٌة )إذا تم التعامل مثبلا مع الدم أو سوابل أخرى بالجسم، فعلى المسإول أن ٌوفر المفازات الولابٌة.( تستند 
لى إرشادات ولابٌة عالمٌة حالٌة صادرة عن مراكز السٌطرة على األمراض التوصٌات المتعلمة بالعناصر التً ٌمكن التخلص منها إ

من أمثلة العناصر التً ٌمكن التخلص منها المفازات الطبٌة ؼٌر المعممة التً ٌمكن   .www.cdc.gov  والولاٌة منها على المولع:
التخلص منها، ومبلبس العزل المخصصة للعاملٌن فً المستشفى، وأدوات ولاٌة الوجه مثل والً الوجه أو لناع الوجه أو النظارات 

تفصٌبلا عن االحتٌاطات العامة. توجد مزٌد من المعلومات المذكور أعبله للحصول على معلومات أكثر  CDCالوالٌة.   راجع مولع 
 عن االحتٌاطات العامة فً الفصل السادس بهذا الدلٌل.

 
ثمن المفازات الوالٌة فً بعض الحاالت، عند مبلمسة الدم مثبلا أو سوابل أخرى بالجسم.  ٌتم  Medicaid:  لد ٌدفع برنامج مالحظة

ل لدى  الوصول إلى اللوازم الطبٌة من خبلل .  اطلب Medicaidمزود المستلزمات الطبٌة والمعدات المتٌنة طوٌلة التحمل المسجَّ
 ، إن أمكن.(SF)المساعدة من مٌسر الخدمات 

 

   
 المسؤولٌات المتعلمة بدفع أجر ممدم الرعاٌة      

 

 

ٌجب إكمال األسالٌب المعتمدة لجداول تسجٌل ساعات العمل بشكل صحٌح والتولٌع/الموافمة علٌها من لِبل  جداول تسجٌل ساعات العمل:
لة فً جداول تسجٌل ساعات  بعدممدم الرعاٌة وكل من مسإول ممدمً الرعاٌة  ا.  ال ٌمكن أن تتجاوز الساعات المسجَّ إكمال العمل تماما

الخدمة المعتمد.  ٌتم توفٌر الطرق المعتمدة من لِبل الوكٌل المالً/وكٌل مسإول ممدمً ترخٌص  أوالعمل عدد الساعات المصرح بها 
(.  لئلجابة عن االستفسارات والحصول EVV( وهً متوافمة مع المتطلبات الفٌدرالٌة للتحمك اإللكترونً من الزٌارة )F/EAالرعاٌة )

، ٌرجى االتصال بـالوكٌل المالً/وكٌل (EVV)ونً من الزٌارة على إرشادات عن إكمال مدخبلت نوبة العمل مع التحمك اإللكتر
 ( للحصول على المساعدة.SF( أو مٌسر الخدمات )F/EAمسإول ممدمً الرعاٌة )

 
 ٌجب اتباع المتطلبات التالٌة لتمدٌم كشؾ ساعات العمل الصحٌح:

 
المبلػ عنها باإلضافة إلى التؤكد من أن كشؾ ساعات تمع على عاتك مسإول ممدمً الرعاٌة مسإولٌة التحمك من ساعات العمل   

 العمل دلٌك ومكتمل لبل إرساله

فً نظام  أو( F/EAٌمكن إدخال كشؾ ساعات العمل إلكترونٌاا فً تطبٌك الهاتؾ المحمول الخاص بالوكٌل المالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة )

  (.F/EAلدى الوكٌل المالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة )( من خبلل هاتؾ متاح IVRاالستجابة الصوتٌة التفاعلٌة )

 

تؤكد من االحتفاظ بؤسماء 

المستخدمٌن وكلمات 

المرور فً مكان آمن. 

ال تشارن ممدم الرعاٌة 

 كلمات المرور.

http://www.cdc.gov/
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 والسنة( واعتمادهاوالٌوم وبٌان تارٌخها )الشهر ٌجب تولٌع مدخبلت الولت كل أسبوعٌن،   

 ممدم الرعاٌة بعد اكتمال العمل.  ومن لِبل كل من مسإول ممدمً الرعاٌة  

 ٌمكن تسجٌل التولٌع إلكترونٌاا أو حرفٌاا.

 
لة فً مدخبلت الولت ال ٌمكن أن تزٌد عنالساع    عدد الساعات المسموح بها فً ترخٌص الخدمة المعتمد. ات المسجَّ

 

 
 فترة الدفع. نهاٌةمن  ٌومً عملفً ؼضون  تمع على عاتك مسإول ممدمً الرعاٌة مسإولٌة اعتماد مدخبلت الولت  

 



 ٌتم دفعه حتى اكتمال الفترة الزمنٌة. لننهاٌة فترة الدفع  لبلأي مدخل من مدخبلت الولت ٌتم تسجٌله   

 
 سٌتم "رفض" أو "تعلٌك" مدخبلت الولت ؼٌر الصحٌحة ولن ٌتم الدفع لممدم الرعاٌة حتى ٌتم حل جمٌع المشكبلت.  

 
 

 

ٌجب أال ٌشارن مسإول ممدمً الرعاٌة أسماء المستخدمٌن وكلمات المرور مع ممدمً الرعاٌة.  إذا إن المٌام بذلن لد  مالحظة مهمة:
ا  ٌسمح لممدم الرعاٌة بإرسال واعتماد جداول تسجٌل ساعات العمل التً لم ٌتم التحمك منها من لِبل مسإول ممدمً الرعاٌة. من الجٌد دوما

مٌن وكلمات المرور فً مكان آمن لحماٌتها من وصول اآلخرٌن إلٌها.  باإلضافة إلى ذلن، ٌجب أال ٌشارن االحتفاظ بؤسماء المستخد
 المسإول أسماء المستخدمٌن أو كلمات المرور مع مسإول ممدمً الرعاٌة.

 

)وٌسمى "المبلػ الذي ٌتحمله لد ٌتعٌن على الفرد متلمً خدمات الرعاٌة دفع جزء من أجر ممدم الرعاٌة   :المبلغ الذي ٌتحمله المرٌض
المرٌض"(، لدر المستطاع.  سٌتم إخطار الفرد متلمً الرعاٌة من لِبل اإلدارة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة بؤي مسإولٌة مبلػ ٌتحمله 

لػ الذي ٌتحمله ( على التؤكد من أن الفرد متلمً خدمات الرعاٌة ٌدفع لممدم الرعاٌة المبEORالمرٌض. ٌوافك مسإول ممدمً الرعاٌة )
المرٌض على أساس منتظم وفً الولت المناسب.  ٌجب دفع المبلػ الذي ٌتحمله المرٌض لممدمً الرعاٌة فً التارٌخ الذي تم استمطاعه 

 (.F/EAفٌه.  لن ٌتم تضمٌن هذا المبلػ فً أجر ممدم الرعاٌة المستلم من الوكٌل المالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة )

 
لن ٌتم سداد الدفعات المستحمة لممدمً الرعاٌة إال فً حالة وجود ترخٌص خدمة معتمد صالح وحسب عدد الساعات   :تصرٌح الخدمة

ٌتم سداد مستحمات أي عمل ٌإدٌه ممدم الرعاٌة فً حالة عدم وجود ترخٌص خدمة صالح بواسطة إدارة  لن المعتمدة للفترة الزمنٌة.
( EOR(. ٌتحمل مسإول ممدمً الرعاٌة )F/EAل المالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة )( أو الوكDMASٌخدمات المساعدة الطبٌة )

مسإولٌة دفع الولت ؼٌر المصرح به بما فً ذلن األجور والضرابب المطبمة.  ٌجب أن ٌعمل مسإول ممدمً الرعاٌة بالتنسٌك مع مٌسر 
ا للفرد متلمً SFالخدمات )  الرعاٌة.( لضمان وجود ترخٌص خدمة معتمد صالح دوما

 
( تكمٌل المدفوعات بخبلؾ التزاماتها المتعلمة بالمبلػ الذي EORال ٌمكن لمسإول ممدمً الرعاٌة )  بالكامل: Medicaidمدفوعات 

تعتبر  Medicaidٌتحمله المرٌض كما هو موضح أعبله. ٌجب أن ٌوافك ممدمو الرعاٌة المعٌنون على أن المدفوعات التً تتم بتموٌل 
( وهذا المعدل ؼٌر لابل Virginia General Assemblyمدفوعة بالكامل.  ٌتم تحدٌد معدل األجور من لِبل الجمعٌة العامة لفٌرجٌنٌا )

 للتفاوض.  ال ٌجوز دفع أي مبلػ إضافً لممدمً الرعاٌة أعلى من هذا المعدل.

 
على أموال ممابل هذا  Medicaidد فً سٌارات ممدمً الرعاٌة، لكن لن ٌحصلوا من ٌمكن لممدمً الرعاٌة نمل األفرا  وسائل النمل:

الولت وال ممابل نفمات النمل. ومع ذلن، ٌمكنهم تسجٌل المسافات الممطوعة باألمٌال ونفمات النمل ذات الصلة وٌمكنهم احتسابها 
دٌم ضراببهم.  للحصول على المساعدة بشؤن المشورة كخصومات على ضرابب دخلهم، حتى لو كانوا ٌستخدمون النموذج الموجز لتم

( أو إدارة الضرابب فً والٌة فٌرجٌنٌا.  ٌنبؽً أن تكون IRSالضرٌبٌة، ٌمكن لممدمً الرعاٌة االتصال بدابرة ضرٌبة الدخل األمرٌكٌة )
على دراٌة بؤن السٌارات المستخدمة
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لٌن حالٌاا من خبلل دابرة تسجٌل فً نمل األفراد، سواء كانوا ٌنتمون إلى الفرد متلمً ال رعاٌة أو إلى ممدم الرعاٌة، ٌجب أن ٌكونوا مسجَّ
( وأن ٌكونوا لد تم التؤمٌن علٌهم بشكل صحٌح وفك أدنى متطلبات تؤمٌن المسإولٌة.  لمزٌد من المعلومات، راجع DMVالمركبات اآللٌة )

ال تتحمل إدارة خدمات   ./:gov/#/a/www.dmv.virginihttps. اإللكترونً التالً: DMVالمحلً أو مولع  Virginia DMVمكتب 
 األفراد.( وال الكومنولث أي مسإولٌة فً حالة حدوث إصابة أو ضرر آخر أثناء نمل فرد من DMASالمساعدة الطبٌة )

 

من  أيٌتم تمدٌمها لممدمً الرعاٌة فً حالة وجود  لن Medicaidٌجب أن ٌمر مسإول ممدمً الرعاٌة بؤن مدفوعات معلومات مهمة:  
 الظروؾ التالٌة:

 
 الخدمات التً لم ٌتم تنفٌذها أو الولت الذي لم ٌتم أداء عمل فٌه؛ أو 

 عمل فٌه؛ أوعدم وجود ترخٌص الخدمة للولت الذي تم أداء  

)منشآت الرعاٌة المتوسطة  CPI/CCIالخدمات عندما ٌكون الفرد متلمً الرعاٌة فً المستشفى أو فً منشؤة خدمات تمرٌضٌة أو  

 لؤلفراد ذوي اإلعالة الذهنٌة(؛ أو

 اإلرسال ؼٌر الصحٌح أو ؼٌر الكامل لجداول تسجٌل ساعات العمل؛ أو 
بلا فً إعفاء أو مزاٌا  dthtsethلفرد متلمً الرعاٌة مإهبلا لبرنامج الخدمات الممدمة عندما ال ٌكون ا  أو لم ٌعد مسجَّ

TiSIE  أو برنامجdthtseth crBec. 
 

( أو ممدم الرعاٌة EORال ٌُسمح بؤي بٌان كاذب للولت والخدمات واألفراد و/أو المعلومات األخرى. إذا وافك مسإول ممدمً الرعاٌة )
على جدول ساعات عمل به معلومات كاذبة أو لاموا بالتولٌع علٌه، فسوؾ ٌفمد الفرد خٌار توجٌه العمٌل وسٌتم اإلببلغ عنه إلى وحدة 

بٌانات  .  ٌتم دفع األجور من األموال الفٌدرالٌة وصنادٌك الوالٌة.  ستتم مماضاة أي ادعاءات أوMedicaidمكافحة االحتٌال فً برنامج 
أو مستندات كاذبة أو إخفاء حمابك مادٌة بموجب الموانٌن الفٌدرالٌة ولوانٌن الوالٌة المعمول بها ولد ٌإدي ذلن إلى فمدان تؽطٌة 

Medicaid .للفرد 

 
التً تم ( و(F/EA)فً اتفالٌة مسإول ممدمً الرعاٌة )الموجودة على مولع الوٌب الخاص الوكٌل المالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة 

 :  تولٌعها وتؤرٌخها من لِبل مسإول ممدمً الرعاٌة، تنص االتفالٌة على ما ٌلً
أي محاولة إرسال بٌانات غٌر صادلة للخدمات الممدمة أفهم وألر أن األجور تأتً من الصنادٌك الفٌدرالٌة وصنادٌك الوالٌة.   

محاولة االحتٌال على    .Medicaidحتٌال على برامج للحصول على مدفوعات غٌر مستحمة سوف تخضع للتحمٌك باعتبارها ا
 تعد جناٌة ٌمكن أن تؤدي إلى عموبات كبٌرة و/أو السجن. Medicaidبرامج 

 

http://www.dmv.virginia.gov/%23/
http://www.dmv.virginia.gov/%23/
http://www.dmv.virginia.gov/%23/
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 تعٌٌن ممدم رعاٌة الفصل الخامس:
 
 

ٌؽطً هذا الفصل الخطوات البلزمة لتوظٌؾ أحد ممدمً الرعاٌة، بما فً ذلن اإلعبلن وفرز المتمدمٌن وإجراء مماببلت معهم، واتخاذ 
 ، واختبار مرض السل.(CPS)المرار، وإجراء فحوصات الخلفٌة والسجل المركزي لخدمات حماٌة الطفل 

 
 من الذي ٌمكنه أن ٌكون ممدم رعاٌة؟      

 
الرعاٌة هو الشخص الذي ٌمدم الرعاٌة الشخصٌة أو الدعم للفرد متلمً الرعاٌة.  ممدم الرعاٌة هو الشخص الذي ٌعٌنه مسإول ممدم 

ممدمً الرعاٌة، والذي ٌمدم المساعدة الشخصٌة الموجهة حسب اختٌار الفرد العمٌل أو خدمات الرعاٌة المإلتة أو خدمات المرافمة لهذا 
 الفرد العمٌل.

 ٌجب على ممدم الرعاٌة: لعدٌد من األشٌاء التً ٌجب على الشخص المٌام بها لبل أن ٌتم تعٌٌنه كممدم رعاٌة.توجد ا
 

 ا أو أكثر؛ و 06أن ٌبلػ من العمر  عاما

 
 أن ٌمتلن المهارات البلزمة ألداء الخدمات على النحو المحدد فً خطة خدمات الفرد متلمً الرعاٌة؛ و 

 
 المهارات األساسٌة فً الرٌاضٌات والمراءة والكتابة؛ وأن تكون لدٌه  

 
 أن ٌكون لدٌه رلم ضمان اجتماعً ساري المفعول ومصرح له بالعمل فً الوالٌات المتحدة؛ و 

 
خدمة أن ٌتم إرسال بٌاناته إلى سجبلت الخلفٌة الجنابٌة لفحصها من خبلل شرطة والٌة فٌرجٌنٌا، وإذا كان الفرد الذي ٌتم تمدٌم ال 

ا، فسٌتم إرسال بٌانات ممدم الرعاٌة إلى السجل المركزي لخدمات حماٌة الطفل ) ( التابع إلدارة الخدمات PiSله لاصرا
 (؛ وtISSاالجتماعٌة بوالٌة فٌرجٌنٌا )

 
فً تلمً  أن ٌظهر المدرة على أداء أنشطة العناٌة الصحٌة الدورٌة المطلوبة والمذكورة فً خطة الخدمات، أو ٌكون راؼباا  

 التدرٌب على أداء األنشطة؛ و
 

ا/زوجة للفرد الذي ٌتلمى الخدمات     والداا/والدة أو زوج األم/زوجة األب لطفل لاصر ٌتلمى الخدمات؛ و أوأال ٌكون زوجا

 
 أال ٌكون هو نفسه مٌسر الخدمات الخاص بالفرد متلمً الرعاٌة أو مدٌر الحالة أو منسك الدعم؛ و  

 
 أال ٌكون هو نفسه الشخص المعٌَّن على أنه مسإول ممدمً الرعاٌة الذي ٌوجه رعاٌة الفرد متلمً خدمات الرعاٌة.  

 

 
 

 باإلضافة إلى ذلن، ٌجب على ممدم الرعاٌة:
 

اإلعفاء أو حماٌة صحة الفرد متلمً الرعاٌة وسبلمته ورفاهٌته من خبلل تمدٌم الخدمات المصرح بها وفماا لسٌاسات ومعاٌٌر  
 .dthtsethالمزاٌا أو البرنامج المعمول بها فً 

 
 الحفاظ على جمٌع المعلومات السرٌة المتعلمة بالفرد متلمً الرعاٌة واحترام خصوصٌته. 

 
استٌعاب أن ممدم الرعاٌة ٌتم توظٌفه من لِبل مسإول ممدمً الرعاٌة، ولٌس الوكٌل المالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة  
(I/T )وال مٌسر الخدمات، وال ، 

 (.MCO، وال مإسسة رعاٌة صحٌة ُمدارة )(DMAS)إدارة خدمات المساعدة الطبٌة 
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استٌعاب أن ممتلكات الفرد متلمً خدمات الرعاٌة، بما فٌها هاتفه، ال ٌجب استخدامها من لِبل ممدم الرعاٌة لبلستخدام  
 ل هذه الممتلكات.الشخصً ما لم ٌتفك الطرفان على ذلن لبل استعمال مث

 
أن ٌكون مواظباا على المواعٌد ومرتدٌاا المبلبس البلبمة، وأن ٌحترم جمٌع أفراد األسرة. ٌجب تنفٌذ جمٌع التعلٌمات المتعلمة  

 بالرعاٌة بعناٌة.
 

 

 الوصف الوظٌفً لممدم الرعاٌة    
 

الرعاٌة وما ٌحبون وما ٌكرهون.  ٌمكن أن تكون خطة ٌمكن لمسإول ممدمً الرعاٌة وضع وصؾ وظٌفً ٌعكس احتٌاجات ممدمً 
 الخدمات أساساا للمعلومات والواجبات التً ٌجب تضمٌنها فً هذا الوصؾ الوظٌفً.

 
 ٌجب أن ٌوضح الوصؾ الوظٌفً:

 
 ما الواجبات التً ٌحتاج مسإول ممدمً الرعاٌة/الفرد متلمً الرعاٌة من ممدم الرعاٌة أداءها و  

 
 الساعات التً ٌحتاج ممدم الرعاٌة العمل خبللها من أجل الفرد متلمً الرعاٌة؛ و  

 
 كٌؾ سٌإدي ممدم الرعاٌة الوظٌفة.  

 
ٌعد وضع وصؾ وظٌفً محدد وسهل الفهم لممدم الرعاٌة واحداا من األمور األساسٌة للنجاح كمسإول عن ممدمً الرعاٌة. ٌتم استخدام 

اجبات وإدارة الولت وجدولة مواعٌد ممدم الرعاٌة.  والؽرض منه تزوٌد الشخص الذي لد ٌصبح ممدم رعاٌة الوصؾ الوظٌفً لتحدٌد الو
 بوصؾ موجز لما ٌنبؽً أن ٌفعله كممدم رعاٌة ٌومٌاا لدعم الفرد متلمً الرعاٌة.  كن والعٌاا بشؤن ما ٌمكن أن ٌفعله ممدم الرعاٌة لدعم

 خطة الخدمات.الفرد متلمً الرعاٌة وتنفٌذ متطلبات 
 

( من ممدم الرعاٌة الحصول على مإهبلت إضافٌة أو أداء واجبات محددة تتعلك باحتٌاجات EORلد ٌطلب مسإول ممدمً الرعاٌة )
الفرد متلمً الرعاٌة. ٌمكن للفرد متلمً الرعاٌة أن ٌوثك هذه المتطلبات فً الوصؾ الوظٌفً وٌطلب من ممدم الرعاٌة تولٌع وتؤرٌخ 

 ثك الواجبات المحددة لبل بدء العمل.اتفالٌة تو
 

:  ٌوجد نموذج تمدٌم لطلب وظٌفة ممدم رعاٌة فً نهاٌة هذا الدلٌل.  استخدام هذا النموذج اختٌاري؛ ومع ذلن، لد ٌكون مفٌداا مبلحظة
 (.EORلمسإول ممدمً الرعاٌة )

 

 
 
 

 
 اإلعالن عن وظٌفة شاغرة كممدم رعاٌة  

 
ممدمً الرعاٌة وصفاا وظٌفٌاا، فإن الخطوة التالٌة هً اإلعبلن عن وظٌفة شاؼرة كممدم رعاٌة، إذا لم ٌكن هنان اآلن بعد أن أنشؤ مسإول 

 شخص ما فً ذهنن بالفعل.
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 فرز المتمدمٌن للوظٌفة وتحدٌد مواعٌد إلجراء المماببلت

فً اختٌار المإهلٌن من المتمدمٌن وسٌعرؾ كٌفٌة الوصول  (EOR) ( بمساعدة مسإول ممدمً الرعاٌةSFٌموم مٌسر الخدمات )  
( بمساعدة مسإول ممدمً الرعاٌة SFع المناسبة أو ٌعرؾ بعض المرشحٌن المتاحٌن. ٌموم مٌسر الخدمات )إلى موارد المجتم

(EOR فً انتماء المإهلٌن من المتمدمٌن عن طرٌك سإال أفراد العابلة أو األصدلاء أو الجٌران أو عن طرٌك وضع إعبلنات )
ات المجتمعٌة فً المكتبات المحلٌة والمتاجر والكلٌات عن وظٌفة شاؼرة فً الصحؾ المحلٌة أو على لوحات اإلعبلن

 والمستشفٌات ومراكز التدرٌب ونحو ذلن.
 

 ( وحده.EORتكلفة تعٌٌن ممدم الرعاٌة هً من مسإولٌات مسإول ممدمً الرعاٌة )  

 
عن أي نفمات  (SF) ( بتعوٌض مسإول ممدمً الرعاٌة أو مٌسر الخدماتDMASال تموم إدارة خدمات المساعدة الطبٌة )  

 تستلزمها عملٌة التوظٌؾ مثل الدعاٌة أو التدرٌب.
 

 

 

  
 

 

( فً السإال عن EORبعد نشر إعبلن عن هذه الوظٌفة، كن مستعداا الستمبال المكالمات الهاتفٌة.  سٌرؼب مسإول ممدمً الرعاٌة )
والساعات التً ٌمكن للمتمدمٌن العمل خبللها وٌنالش معهم األمور المالٌة. ٌتم تحدٌد معدل سعر الساعة من لِبل الجمعٌة العامة األٌام 

(.  F/EA( وال الوكٌل المالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة )SFلفٌرجٌنٌا ولٌس بواسطة مسإول ممدمً الرعاٌة وال مٌسر الخدمات )
ٌفة بؤجر أكثر مما هو مسموح به، أو كان ال ٌستطٌع العمل خبلل الساعات البلزمة، فبل ٌتعٌن على الفرد متلمً إذا طالب المتمدم للوظ

الرعاٌة إجراء مماببلت معه.  طرح هذه األسبلة ٌوفر الولت ألنه ٌساعد فً فرز المتمدمٌن واستبعاد كل من ال ٌستوفى هذه المعاٌٌر 
 المإهبلت األساسٌة للتوظٌؾ على النحو المحدد سابماا فً هذا الفصل. ٌن لدٌهماألساسٌة. تؤكد من أن جمٌع المتمدم
 

 
التوظٌؾ، ( فً تمدٌم وصؾ موجز للوظٌفة إلى ممدم طلب EORلد ٌرؼب مسإول ممدمً الرعاٌة )

وساعات العمل، ومعدل سعر الدفع. احتفظ بالوصؾ الوظٌفً بالمرب من هاتفن، مع ورلة وللم رصاص 
( إرشادات وتدرٌباا إضافٌاا إلى مسإول ممدمً SFلتدوٌن المبلحظات. ٌمكن أن ٌمدم مٌسر الخدمات )

 ( عن كٌفٌة فرز المتمدمٌن، حسب الضرورة.EORالرعاٌة )

 

ا كذلن بممابلته، فمد ٌحدد EORا بالوظٌفة، وكان مسإول ممدمً الرعاٌة )إذا كان الشخص مهتما  ( مهتما
مسإول ممدمً الرعاٌة ولتاا إلجراء ممابلة رسمٌة. لد ٌطلب مسإول ممدمً الرعاٌة طلب وظٌفة مكتمبلا 

 و/أو سٌرة ذاتٌة من ممدم الطلب لبل الممابلة، إن أمكن.
 

ٌتم تحدٌد معدل سعر ساعة 

عمل ممدم الرعاٌة من لِبل 

الجمعٌة العامة وهو سعر 

 ؼٌر لابل للتفاوض.
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 إجراء الممابالت مع المتمدمٌن 

 
الؽرض الربٌسً من الممابلة هو التعرؾ على ممدم الطلب، وتحدٌد ما إذا كان مإهبلا لهذه الوظٌفة أم ال، وتحدٌد ما إذا كان هو الشخص 

ممدم الطلب فً مكان  الذي ٌرؼب مسإول ممدمً الرعاٌة فً تعٌٌنه لتمدٌم الدعم والخدمات. ٌوصى بؤن ٌلتمً مسإول ممدمً الرعاٌة مع
 عام )ألسباب تتعلك بالسبلمة( إلجراء الممابلة واستكمال الطلب إذا لم ٌكن لد تم استبلمه لبل الممابلة.

 
الؽرض من الممابلة هو معرفة أكبر لدر ممكن من الخلفٌة عن ممدم الطلب وتبادل المعلومات عن الوظٌفة والواجبات، بحٌث ٌكون لدى 

فٌة التخاذ لرار مستنٌر.  لد ٌرؼب مسإول ممدمً الرعاٌة فً وجود شخص موثوق به وحضوره هذه الممابلة. أثناء الطرفٌن معلومات كا
 الممابلة، ٌمكن لمسإول ممدمً الرعاٌة تمٌٌم أشٌاء كثٌرة عن الشخص ولو بدون طرح أسبلة.

 
 على سبٌل المثال، هل ممدم الطلب:

 حضر فً الولت المحدد للممابلة؟ 

 مبلبس نظٌفة وأنٌمة؟ ٌرتدي 

 ٌهتم بحدٌثن معه؟ 

 مهذب؟ 

 ٌجٌب عن األسبلة بشكل كامل؟ 

 
عند تحدٌد موعد للمماببلت، امنح ولتاا كافٌاا بٌن كل موعد وآخر للتفكر فً كل متمدم لابلته وكتابة بعض المبلحظات عنه.  من المفٌد 

 سرد النماط التً تراها مهمة عن كل متمدم.
 

 :المفٌدة عند الممابلةمن األشٌاء 

 عّرؾ بنفسن وساعد المتمدم للوظٌفة على أن ٌشعر بالراحة. 

ا لتمدٌمه للمتمدم للوظٌفة والض بعض الولت لشرح الواجبات والتولعات واحتٌاجات   اجعل الوصؾ الوظٌفً المكتوب جاهزا
 الرعاٌة لدى الفرد متلمً الخدمات.

 وعدد ساعات العمل المطلوبة.تحدث عن معدل األجر وكٌؾ ٌتم الدفع  
 اسؤل المتمدم للوظٌفة عن تارٌخه الوظٌفً وخبراته ذات الصلة. 

 اطلب من المتمدم للوظٌفة تمدٌم لابمة بالوظابؾ التً شؽلها سابماا وأصحاب العمل الذٌن عمل لدٌهم وأسباب تركه العمل معهم. 

 سابمٌن وتؤكد من التحمك من المراجع الممدمة.اطلب منه مرجعٌن اثنٌن على األلل من أصحاب العمل ال 

 اسؤل المتمدم عن سبب رؼبته فً أداء هذا النوع من العمل. 

( وال بد من PiSاشرح له أنه سٌتعٌن علٌه الخضوع لفحص الخلفٌة الجنابٌة وفحص السجل المركزي لخدمات حماٌة الطفل ) 

ا.إذا كان الفرد متلمً الرعاٌة طفبلا  اجتٌاز هذا الفحص   لاصرا
 

فً نهاٌة الممابلة، اشكر المتمدم على ولته.  ٌمكنن إخباره أنه سٌتم إخطاره عند اتخاذ المرار النهابً. ٌجب أن نراعً إخطار  
 بالمرار النهابً. جمٌع المتمدمٌن
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 أسئلة نموذجٌة لطرحها فً الممابلة
 

 

( أن ٌضع كل منهما فً اعتباره الصفات المرؼوبة فً EORالرعاٌة/مسإول ممدمً الرعاٌة )فً أثناء الممابلة، ٌجب على الفرد متلمً 
ا ٌؤلفه الفرد متلمً الرعاٌة وٌحترمه.  لد تساعد بعض األسبلة التالٌة ف ً شخص ممدم الرعاٌة المنشود. ٌنبؽً أن ٌكون ممدم الرعاٌة شخصا

ا طرح أسبلة أخرى  تحدٌد ما إذا كان الفرد متلمً الرعاٌة /مسإول ممدمً الرعاٌة وممدم الرعاٌة سوؾ ٌتفمان وٌنسجمان معاا.  ٌمكن أٌضا
 عن أشٌاء مهمة للفرد متلمً الرعاٌة.

 
 

 نماذج من األسئلة التً ٌنبغً طرحها خالل الممابلة:
 

 خبرة العمل
 ما خبراتن فً العمل مع أفراد ذوي إعالة؟ .0
 حصلت علٌه فٌما ٌتعلك باحتٌاجات الرعاٌة الشخصٌة؟ما الدورات والتدرٌب "العملً" الذي  .0
 هل ٌمكنن بسهولة تمبل المساحة الشخصٌة لآلخرٌن وتفضٌبلتهم دون شعور بالحرج؟ .1
 كٌؾ ٌمكنن إظهار مشاعر االحترام والتمدٌر والمراعاة تجاه األفراد الذٌن عملت معهم؟ .2
 هل تحضر فً الولت المحدد لعملن الٌومً؟ .3

 
 األؼذٌة وتناول الطعام ترتٌبات
 .  هل تحب أن تطهو الطعام؟  ما األصناؾ التً تجٌد طهٌها؟0
 .  إذا كنت تفضل أطعمة مختلفة عن األطعمة التً أحبها أنا، فهل ٌمكنن تحضٌر وجباتً لً؟0
 .  هل ستساعدنً إذا احتجت إلى مساعدة فً تناول طعامً؟1

 
 وسابل النمل

 ً مهامً ومشاوٌري الٌومٌة؟.  ما شعورن تجاه مساعدتً ف0
 .  هل أنت على استعداد لمٌادة سٌارتً؟0
 .  هل أنت على استعداد للمٌادة بً باستعمال سٌارتن؟  إذا كان الجواب "نعم"، فهل لدٌن تؤمٌن؟1
 .  هل ٌمكن أن تخبرنً عن سجل لٌادتن؟2

 

 ترتٌب وتنظٌؾ المنزل

 والؽَسل؟.  ما تجربتن مع ترتٌب وتنظٌؾ المنزل 0
 .  هل تحب أن تكون األشٌاء أنٌمة جداا أم أنن ال تهتم بهذه التفاصٌل؟0

.  هل األفضل لن العمل وفك جدول زمنً محدد للتنظٌؾ والؽَسل )على سبٌل المثال، استعمال المكنسة الكهربابٌة ٌوم االثنٌن، 1
 هذه األشٌاء بنفسن؟ ودعن األرضٌات ٌوم الثبلثاء، وما إلى ذلن(، أو هل ترؼب فً أن تحدد

 .  هل أنت على استعداد للمٌام بمهام التنظٌؾ والؽسل وفك تفضٌبلتً؟2

 
 )أمثلة: االستحمام، وارتداء المبلبس، واستعمال المرحاض، والنظافة، والتؽذٌة، والتنمبلت، والتحرن والتجول( الرعاٌة الشخصٌة

 استعمال التحامٌل.  هل تفعل هذه األمور بارتٌاح؟سؤحتاج إلى مساعدتن فً استعمال المرحاض و/أو  .0
ا من لبُل فً مثل هذه الرعاٌة الشخصٌة؟  هل ساعدت شخصا

ا من لبُل فً مثل هذه الرعاٌة  .0 سؤحتاج إلى مساعدتن فً االستحمام.  هل تفعل هذه األمور بارتٌاح؟  هل ساعدت شخصا
 الشخصٌة؟

 ة الشخصٌة الخاصة بً ٌجعلن تشعر بعدم ارتٌاح؟هل ٌوجد أي أمر من أمور احتٌاجات الرعاٌ .1
 ما خبراتن فً تمدٌم الرعاٌة الشخصٌة؟ .2
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 األنشطة المفضلة وأسبلة أخرى
 .   هل تدخن؟0
 .   هل تحب األنشطة التً تم التخطٌط لها جٌداا أم تفعل األشٌاء بشكل مفاجا؟0
 خططن فً اللحظة األخٌرة؟ .   كٌؾ تتصرؾ إذا اضطرتن الظروؾ إلى تؽٌٌر1
 .   لماذا ترٌد هذه الوظٌفة؟2
 .   هل لدٌن أسبلة حول الوصؾ الوظٌفً؟3
 .   هل لدٌن أي مخاوؾ بشؤن هذه الوظٌفة؟4

 

 
 

 أسئلة معٌنة أثناء الممابلة( EORٌطرح مسؤول ممدمً الرعاٌة ) اللد 
 

عند إجراء ممابلة وتوظٌؾ ممدم رعاٌة، ال ٌسمح المانون الفٌدرالً لمسإول ممدمً الرعاٌة بالتمٌٌز 
 عند اتخاذ لرار التوظٌؾ. ال ٌمكن طرح األسبلة فً الفبات التالٌة لانونٌاا:

  العمر، أو 

 الجنس، أو 

 الدٌن، أو 

 العرق، أو 

 اإلثنٌة، أو 

 سً.التوجه الجن 
 

 

 اتخاذ لرار بشأن المتمدم للوظٌفة   
 

ص ـ ٌعد اختٌار ممدم الرعاٌة المناسب أحد أهم المرارات التً ٌمكن للفرد متلمً الرعاٌة اتخاذها.  لم بإجراء ممابلة مع العدٌد من األشخا
مسإول ممدمً الرعاٌة بتوظٌؾ ممدم  ما أمكن ـ وفكر فً مزاٌا وعٌوب كل شخص لبل اختٌار الشخص الذي سٌتم تعٌٌنه. ٌجب أال ٌموم

ا لوجه مع أي متمدم.  التحمك من الجهات المرجعٌة التً ذكرها المتمدم لد ٌساعد فً  رعاٌة عبر الهاتؾ. ٌوصى بشدة بإجراء ممابلة وجها
ل لدٌهم المتمدم وشرح طبٌعة اتخاذ المرار بمن ٌصلح للتعٌٌن. ٌمكن للفرد متلمً الرعاٌة االتصال بؤصحاب العمل السابمٌن الذٌن كان ٌعم

ا على التوافك مع اآلخرٌن بشكل جٌد أ ا موثولاا به وصادلاا ولادرا م العمل الجدٌد الذي ٌتمدم له الشخص وٌسؤل عما إذا كان المتمدم شخصا
ظؾ المتمدم مرة ال.  لد تكون هنان أسبلة أخرى ٌرؼب الفرد متلمً الرعاٌة فً طرحها، مثل ما إذا كان مسإول ممدمً الرعاٌة سٌو

 أخرى أم ال.
 

كن على دراٌة باألسبلة التً 

ال ٌمكن طرحها من الناحٌة 

 المانونٌة فً أثناء الممابلة!
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 المهام الضرورٌة التً ٌجب المٌام بها عند تعٌٌن ممدم الرعاٌة    
 

( نموذج طلب توظٌؾ ممدم رعاٌة من الوكٌل T Eعندما ٌتم تعٌٌن ممدم رعاٌة، ٌجب أن ٌطلب مسإول ممدمً الرعاٌة ) 
مل ممدم الرعاٌة ملء جمٌع الحمول المطلوبة.  سٌرسل الوكٌل ( وأن ٌك I/Tالمالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة )
إلى مسإول ممدمً الرعاٌة عبر البرٌد.   حزمة الترحٌب بتعٌٌن ممدم رعاٌة جدٌد( F/EAالمالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة )
ل مسإول ممدمً الرعاٌة إلى الوكٌل المالً/وكٌ حزمة الترحٌب بتعٌٌن ممدم رعاٌة جدٌدٌكمل مسإول ممدمً الرعاٌة وٌرسل 

(F/EA.وٌحتفظ بنُسخ من سجبلتهم ) 
 

لبل أن ٌبدأ ممدم الرعاٌة عمله  حزمة الترحٌب بتعٌٌن ممدم رعاٌة جدٌدٌجب على ممدم الرعاٌة إكمال النماذج المطلوبة فً  
( بتضمٌن مظروؾ مختوم F/EAالجدٌد أو ٌمبض مستحماته المالٌة.  سوؾ ٌموم الوكٌل المالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة )

( دفع أي F/EAمالحظة: ال ٌمكن للوكٌل المالً/وكٌل مسؤول ممدمً الرعاٌة ) ومعنون بعنوان المرسل فً كل حزمة.  
 مستحمات ممابل أي خدمات إال بعد ٌتم استالم حزمة مكتملة وإتمام معالجة إجراءاتها لكل ممدم رعاٌة.

 
الرعاٌة مسإولٌة ضمان إكمال ملء النماذج بالشكل الصحٌح وتمدٌمها إلى الوكٌل تمع على عاتك شركة مسإول ممدمً  

(.  سٌتم إصدار رلم هوٌة لكل ممدم رعاٌة من لِبل الوكٌل المالً/وكٌل مسإول  I/Tالمالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة )
 ( فً هذه المهام.SFساعد مٌسر الخدمات )( بعدما تتم معالجة جمٌع األوراق المعمول بها.  ٌمكن أن F/EAٌممدمً الرعاٌة )

 
بحٌث تكون هنان حزمة مستملة لكل مسإول ممدمً  حزمة الترحٌب بتعٌٌن ممدم رعاٌة جدٌدٌجب على ممدمً الرعاٌة إكمال  

 ( ٌموم بتعٌٌن ممدمً الرعاٌة.EORرعاٌة )

 
اعد كبلا من مسإول ممدمً الرعاٌة وممدم الرعاٌة ( وممدم الرعاٌة ٌسEORوجود اتفالٌة مكتوبة بٌن مسإول ممدمً الرعاٌة ) 

ا من  وٌجب  حزمة الترحٌب بمسإول ممدمً الرعاٌةعلى معرفة ما تتطلبه وظٌفة كل منهما.  تعد االتفالٌة المكتوبة جزءا
ة الزمنٌة (.  تتناول هذه الوثٌمة األجور والجدولF/EAإكمالها وإرسالها إلى الوكٌل المالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة )

 ومإهبلت ممدم الرعاٌة والواجبات والمسإولٌات المشتركة التً ٌتحملها كل طرؾ.
 

راجع الجدول الزمنً لؤلٌام واألولات التً من المتولع أن ٌعمل خبللها ممدم الرعاٌة واألٌام التً سٌتولؾ فٌها ممدم الرعاٌة عن  
العطبلت العادٌة لممدم الرعاٌة، إذا لزم األمر.  اذكر التارٌخ الذي سٌبدأ العمل.  ٌجب استخدام خطة الدعم االحتٌاطٌة فً أٌام 

 فٌه ممدم الرعاٌة عمله الجدٌد.  حدد ولتاا لتدرٌب ممدم الرعاٌة.
 

راجع خطة خدمات الرعاٌة وكٌؾ سٌموم ممدم الرعاٌة بدعم الفرد متلمً الرعاٌة.  ٌنبؽً أن تخبر ممدم الرعاٌة بمكان خطة  

 فً المنزل.الخدمات 

 
تحدث مع ممدم الرعاٌة عن توارٌخ استحماق ممابل كشؾ ساعات العمل وجدول الرواتب.  سٌتم إعداد أول كشؾ رواتب بعد  

(.   ٌمكن F/EAاستبلم جمٌع التراخٌص ومعالجة معلومات التسجٌل من لِبل الوكٌل المالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة )
ري الخدمات التابعٌن لهم( التحمك من حالة كشوؾ المرتبات بالوصول إلى البوابة لمسإولً ممدمً الخدمات )أو مٌس

)جداول ساعات العمل(  Timesheets، والنمر على (F/EA)اإللكترونٌة الخاصة بالوكٌل المالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة 
ا عرض )لابمة كشؾ ساعات العمل( Timesheet Listأو  حالة كشوؾ المرتبات الخاصة به داخل .  ٌمكن لممدم الرعاٌة أٌضا

 (.F/EAالبوابة اإللكترونٌة الخاصة بالوكٌل المالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة )
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 التحرٌات عن الخلفٌة   

 
 طلب سجل الخلفٌة الجنائٌة

)إعفاء  102-1570رلم  لانون فٌرجٌنٌافً  لكل ممدم رعاٌة ٌتم تعٌٌنه. الجرابم المدرجة نموذج طلب سجل الخلفٌة الجنابٌةٌجب تمدٌم 
FIS) إعفاء  204-1570، رلم(CL ورلم )إعفاء  0: 04077-070(CCC Plus تعتبر جرابم مانعة من التوظٌؾ فً هذه الوظٌفة وأي )

كٌل مسإول ممابل خدماته.  سٌموم الوكٌل المالً/و Medicaidإدانة بؤي من هذه الجرابم سوؾ تمنع ممدم الرعاٌة من تلمً مدفوعات 
( عندما ٌشٌر فحص الخلفٌة إلى أن ممدم الرعاٌة لد أدٌن بالفعل EOR( بإخطار مسإول ممدمً الرعاٌة )F/EAممدمً الرعاٌة )

( ٌوضح فٌه ما إذا EOR( خطاباا إلى مسإول ممدمً الرعاٌة )F/EAبجرٌمة.  سٌرسل الوكٌل المالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة )
 علومات أخرى إضافٌة.كانت هنان حاجة إلى م

 
 (CPSالسجل المركزي لخدمات حماٌة الطفل )

ا، فسٌجب إكمال نموذج  طلب بحث فً السجل إذا كان الفرد متلمً الرعاٌة الذي ٌتلمى خدمات الرعاٌة حسب اختٌار العمٌل لاصرا
( للبحث فً السجل المركزي ونموذج VDSS)التابع إلدارة الخدمات االجتماعٌة بوالٌة فٌرجٌنٌا  (CPSالمركزي لخدمات حماٌة الطفل )

 (.F/EAكجزء من الحزمة المرسلة إلى الوكٌل المالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة ) اإلفصاح عن المعلومات
 

 
 اختبارات مرض السل  

 
الراحة ( من ممدمً الرعاٌة توفٌر الرعاٌة الشخصٌة للمرص المضؽوط وخدمات VDHتتطلب لوابح وزارة الصحة بفٌرجٌنٌا )

(.  VDHوالمرافمة إلجراء اختبارات السل، مثل اختبار الجلد أو فحص الدم.  ٌتولى تحدٌد اختبارات السل وزارة الصحة بفٌرجٌنٌا )
، فإن النتٌجة اإلٌجابٌة (VDH)ٌمكن إجراء معظم االختبارات فً إدارات الصحة المحلٌة.  حسب إرشادات وزارة الصحة بفٌرجٌنٌا 

لسل تعنً فمط إصابة الشخص بجراثٌم السل. وال تشٌر إلى ما إذا كان الشخص مصاباا بمرض السل النشط أم ال.  الختبار عدوى ا
وٌحتاج األمر مزٌداا من االختبارات األخرى، مثل تصوٌر الصدر باألشعة السٌنٌة وأخذ عٌنة من البلؽم لمعرفة ما إذا كان الشخص 

 مصاباا بمرض السل أم ال.
 

 ( الخاصة بفحوصات التحري عن مرض السلVDHلومات، راجع إرشادات وزارة الصحة بفٌرجٌنٌا )لمزٌد من المع
 /http://www.vdh.virginia.gov على المولع:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.vdh.virginia.gov/
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 واجبات مسؤول ممدمً الرعاٌة الٌومٌة الفصل السادس:
 

 الفصل، تم شرح الواجبات الٌومٌة لمسإول ممدمً الرعاٌة المطلوبة للخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل. فً هذا

 
 حفظ السجالت   

 
ا لحفظ السجبلت الورلٌة، مثل االحتفاظ بدفتر  ا منظما بصفته المسإول عن العمل، ٌجب أن ٌؤخذ مسإول ممدمً الرعاٌة فً االعتبار نظاما

 حاوٌات أوراق، لبلحتفاظ بجمٌع األوراق المتعلمة بممدم الرعاٌة.مبلحظات سلكً أو 
 

 تشمل المستندات التً ٌجب االحتفاظ بها ما ٌلً:   

 طلب التمدم لوظٌفة ممدم الرعاٌة  
 المبلحظات التً خرج بها من الممابلة  
 عملٌات التحري من الجهات المرجعٌة  
 نُسخ من جداول تسجٌل ساعات العمل  
 االتفاق الذي تم بٌن مسإول ممدمً الرعاٌة وممدم الرعاٌة  
 سجل التدرٌب الذي تم توفٌره لممدم الرعاٌة  

 
ٌمة االحتفاظ بمثل هذه السجبلت الدلٌمة والكاملة لد ٌحل خبلفات كثٌرة لد تنشؤ. ال تنس تولٌع وتؤرٌخ أي وثابك. تظهر فابدة السجبلت الدل

ا لمسإول ممدم  .Medicaidً الرعاٌة فً حالة إجراء مراجعة لبرنامج والمنظمة أٌضا

 
 تدرٌب ممدمً الرعاٌة الجدد   

 
أهم جزء فً تدرٌب ممدم الرعاٌة الجدٌد هو إعطاء توجٌهات واضحة ٌمكنه فهمها بسهولة. وجود لابمة لمراجعة مستندة إلى خطة الخدمة 

 المضٌفة لد ٌساعد على سرعة تعلم الروتٌن الٌومً.
 

 ( مع ممدم الرعاٌة:EORٌلً لابمة بمهام التدرٌب التً لد ٌإدٌها مسإول ممدمً الرعاٌة ) فٌما  

 
 ( أنواع المهام التً سٌتم تنفٌذها.EORلد ٌشرح مسإول ممدمً الرعاٌة )  

 صحٌح.اطلب منه توضٌح المهمة للتؤكد من أنه ٌإدٌها بشكل واطلب من ممدم الرعاٌة أن ٌكرر المهام التً تم شرحها له 
 

 اشرح أي حاالت طوارئ متعلمة بالصحة أو السبلمة لد تحدث.  

 
 ٌجب تدوٌن الحاالت الطبٌة وتضمٌن أي شًء ٌجب على ممدم الرعاٌة المٌام به فً حالة الطوارئ.  

 
 

احتفظ بمابمة فً نفس المكان فٌها اسم طبٌب الفرد متلمً الرعاٌة ورلم هاتفه وأمراض الحساسٌة   
 التً لدٌه والمستشفى المفضل.   احتفظ بجمٌع أرلام االتصال فً مكان سهل الوصول إلٌه.

 
 

الرلم إذا كانت هنان حالة طوارئ، فتؤكد من أن ممدم الرعاٌة ٌعرؾ أن الواجب علٌه أن ٌتصل ب  
ا إلى 0-0-7  .7-0-0لبل االتصال بالرلم  التصرؾ أوالا ، لكن لد ٌحتاج ممدم الرعاٌة أٌضا

 

 إذا كانت هنان مهمة ما تحتاج إلى أدابها بطرٌمة معٌنة، فاشرح كٌؾ ٌنبؽً له المٌام بها.  
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 تحدٌد نظام روتٌنً معٌن لكٌفٌة تنفٌذ المهام وولتها واتباع هذا الروتٌن بانتظام لد ٌساعد على تمدٌم الخدمات بالطرٌمة المفضلة.  
 

 

 تؤكد من أن ممدم الرعاٌة ٌعرؾ كٌفٌة التعامل بشكل صحٌح مع األجهزة، بما فً ذلن اتباع احتٌاطات السبلمة.  
 
 

السماح لممدم الرعاٌة باستخدامها.  تؤكد  لبلدام كل لطعة من األجهزة تؤكد من شرح كٌفٌة استخ  
 ما ٌجب فعله فً حالة حدوث عطل فً الجهاز. بالضبطمن أن الموظؾ ٌعرؾ 

 
 

 معرفة التفضٌبلت الشخصٌة للفرد متلمً الرعاٌة بما فً ذلن متى وكٌؾ ٌنبؽً تمدٌم الدعم له.  

 
 

الرعاٌة أول األمر ثم ٌُعمد بصفة دورٌة منتظمة حسب الحاجة. ٌعد التدرٌب المنتظم على كٌفٌة تمدٌم ٌجب عمد التدرٌب عند تعٌٌن ممدم 
ا ضرورٌاا للتؤكد من أن ممدم الرعاٌة ٌتبع خطة خدمات الرعاٌة الموضوعة.  الخدمات والدعم مع ممدم الرعاٌة أمرا
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 نموذج توثٌك أنشطة ممدم الرعاٌة الموجهة حسب اختٌار العمٌل          

 
نموذج توثٌك أنشطة نشجع مسإولً ممدمً الرعاٌة بشدة على جعل ممدم الرعاٌة ٌموم بتوثٌك أنشطته بصفة أسبوعٌة.   ٌمكن استخدام 

ضمن هذا النموذج تعلٌمات تدرٌجٌة خطوة بخطوة. ( لهذا الؽرض.  ٌتDMAS-487)رلم  ممدم الرعاٌة الموجهة حسب اختٌار العمٌل
ا لحماٌة كل من مسإول ممدمً الرعاٌة ) ا مهما ( وممدم الرعاٌة.  ٌمكن استخدام الوثابك لتبرٌر الرعاٌة إذا EORٌعد توثٌك األنشطة أمرا

 ظهرت مشكلة ما فً كشؾ ساعات العمل.
 

 ممدم الرعاٌة الموجهة حسب اختٌار العمٌل على النحو التالً:ٌجوز لمسإول ممدمً الرعاٌة استخدام نموذج توثٌك أنشطة 
 

 أسبوع. كلممدم رعاٌة  لكلٌجب استخدام نموذج واحد   
 ضع توارٌخ هذا األسبوع فً الجزء العلوي من النموذج فً لسم سطر التارٌخ.  
 ضع دابرة حول األنشطة فً المابمة التً فً العمود األٌسر والتً ٌإدٌها ممدم الرعاٌة.  
 ضع عبلمة اختٌار بجانب األنشطة التً ساعد ممدم الرعاٌة فً أدابها فً ذلن التارٌخ.  
 ارجع إلى التعرٌفات فً صفحة التعلٌمات الخاصة بالمهام المحددة.  
 أي "أنشطة خاصة" كما هو موضح فً النموذج، ٌجب أن تتضمن وثابك مكتوبة فً  

 لسم "مبلحظات" لوصؾ النشاط بتفصٌل.
( التولٌع على النموذج وتؤرٌخه بعد اكتمال األسبوع.  على EORٌجب على الفرد متلمً الرعاٌة أو مسإول ممدمً الرعاٌة )  

ا التولٌع على النموذج  وتؤرٌخه.  من خبلل التولٌع، ٌتفك الطرفان على أن المعلومات صحٌحة ودلٌمة. ممدم الرعاٌة أٌضا
 ( بالنماذج المكتملة فً مجلد أو دفتر مبلحظات كسجل للخدمات الممدمة.EORٌجب أن ٌحتفظ مسإول ممدمً الرعاٌة )  

 
إلى الوكٌل المالً/وكٌل مسإول ممدمً  العمٌلنموذج توثٌك أنشطة ممدم الرعاٌة الموّجهة حسب اختٌار :  ٌجب عدم إرسال مالحظة
(. مرة أخرى، هذا النموذج مخصص ألؼراض حفظ سجبلت مسإول DMAS( وال إلى إدارة خدمات المساعدة الطبٌة )F/EAالرعاٌة )

نشجع ٌاري، لكن ممدمً الرعاٌة فمط ولتبرٌر الرعاٌة إذا ظهرت مشكلة ما فً كشؾ ساعات العمل. فً حٌن أن استخدام هذا النموذج اخت
 على توثٌك الخدمات الممدمة من لِبل ممدم الرعاٌة باستخدام هذا النموذج المتاح.األفراد بشدة 
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 إجراءات كشف ساعات العمل    
 

دفع  ( هو المسإول عن التؤكد منEORٌعد مسإول ممدمً الرعاٌة ) ممدمو الرعاٌة ٌرٌدون استالم مستحماتهم فً ولتها المحدد!
مستحمات ممدم الرعاٌة بالشكل الصحٌح وفً الولت المحدد. من المهم جداا إكمال ملء جداول تسجٌل ساعات العمل بدلة. حتى الخطؤ 
الذي ٌبدو بسٌطاا ٌمكن أن ٌتسبب فً تؤخٌر دفع مستحمات ممدم الرعاٌة.  ٌمدم المسم التالً بعض النصابح المفٌدة عن كٌفٌة ملء كشؾ 

 أول مرة.ساعات العمل 
 

نصابح مفٌدة لمسإول ممدمً الرعاٌة عند إرسال جداول تسجٌل 
 ساعات العمل:

 
مراجعة جداول تسجٌل ساعات العمل بعناٌة لبل إرسالها  EORٌجب على مسإول ممدمً الرعاٌة   

 للمطالبة بدفع ممابلها.
 تؽٌٌر كشؾ ساعات العمل تحت أي ظرؾ من الظروؾ. ال ٌمكنه(  I/Tاعلم أن الوكٌل المالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة ) 

كشؾ ساعات العمل الدلٌك والمولَّع/المعتمد من شؤنه أن ٌخول الوكٌل المالً/وكٌل مسإول ممدمً   
( إلصدار شٌن راتب ممدم الرعاٌة نظٌر ما لدمه من خدمات إدارة خدمات F/EAالرعاٌة )

 ( المعتمدة.DMASالمساعدة الطبٌة )
( الهاتفً IVRٌمكن تمدٌم كشؾ ساعات العمل إلكترونٌاا أو عبر نظام االستجابة الصوتٌة التفاعلٌة )  

 لكن ٌجب استكماله بالكامل وتولٌعه/تؤرٌخه.
 ٌتم إصدار شٌكات الرواتب كل أسبوعٌن.  
 تعتمد كشوؾ البعد إكمال كشوؾ ساعات العمل، كن على دراٌة بعدد الساعات المصرح بها و  

ح بها.   ساعات عمل ممدم الرعاٌة التً تحتوي على عدد ساعات عمل أكثر من الساعات المصرَّ
 وإال فسٌإدي ذلن إلى تؤخٌر إتمام إجراءات كشؾ ساعات العمل.

عند توظٌؾ عدة ممدمً رعاٌة، تؤكد من عدم تداخل ساعات كشؾ ساعات عمل كل ممدم رعاٌة.    
 ( الدفع ممابل ساعات عمل متداخلة.F/EAل ممدمً الرعاٌة )ال ٌمكن للوكٌل المالً/وكٌل مسإو

( F/EAتمدٌم كشوؾ ساعات العمل إلى الوكٌل المالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة ) عدمٌجب   
 ٌتم استبلم ترخٌص الخدمة المذكورة فً ساعات العمل بكشؾ ساعات العمل واعتمادها. حتى

ا من تارٌخ بدء تمدٌم الخدمة. 00ٌمكن دفع ممابل كشؾ ساعات العمل حتى     شهرا

 
( بتسدٌد المدفوعات إلى ممدم الرعاٌة بناءا على جدول الدفع المخصص.  F/EAسٌموم الوكٌل المالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة )

. Bو الجدول أ A( إما جدول الرواتب EORحسب المكان الذي ٌعٌش فٌه الفرد متلمً الرعاٌة، سوؾ ٌستخدم مسإول ممدمً الرعاٌة )
( على الوٌب.  راجع الملحك )أ(، F/EAٌمكن العثور على كبل الجدولٌن على مولع الوكٌل المالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة )

 (.F/EAفً هذا الدلٌل لمعرفة عنوان مولع الوكٌل المالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة ) 12الصفحة 

 
 التمٌٌمات الوظٌفٌة  

 
المعطاة لممدم الرعاٌة مبلحظات حول كٌفٌة أدابه فً عمله.  تعد التمٌٌمات مهمة ألنها تتٌح لممدمً الرعاٌة معرفة األنشطة توفر التمٌٌمات 

 التً ٌمومون بها بشكل جٌد )ٌمكن معرفة هذا من الثناء علٌها( ومعرفة كٌؾ ٌمكنهم المٌام بعمل أفضل )من خبلل التوصٌات(.

 
( بتمٌٌم الموظؾ ممدم الرعاٌة، ٌجب أن ٌمنحه الولت الكافً للرد على التعلٌمات/المبلحظات.  EORاٌة )عندما ٌموم مسإول ممدمً الرع

ٌجب أن ٌولً مسإول ممدمً الرعاٌة اهتمامه الكامل لممدم الرعاٌة وأن ٌستمع وٌصؽً إلٌه عن لرب.  بعد انتهاء ممدم الرعاٌة من 
اته الخاصة ما لٌل للتؤكد من الفهم المتبادل للموضوع.  لد ٌبدأ مسإول ممدمً الرعاٌة كبلمه، ٌجب أن ٌكرر مسإول ممدمً الرعاٌة بكلم

( فرصة التؤكد من فهم ما لاله ممدم EORبموله: "إذن ما تخبرنً به هو ..." أو "إذن أنت تمول ....؟" هذا ٌمنح مسإول ممدمً الرعاٌة )
 الرعاٌة.

 
الوظٌفً الخاص بممدم الرعاٌة أو المابمة المرجعٌة التً تتضمن واجبات الوظٌفة  ( الوصؾEORلد ٌستخدم مسإول ممدمً الرعاٌة )

م التً من المنتظر أن ٌإدٌها ممدم الرعاٌة بما ٌساعد على تمٌٌم ممدم الرعاٌة.  إن استخدام المابمة المرجعٌة والتواصل المستمر مع ممد
ؽٌرة لبل أن تتفالم وتصبح مشاكل كبٌرة. ٌمكن للموابم المرجعٌة حماٌة الرعاٌة ٌساعدان مسإول ممدمً الرعاٌة فً حل المشكبلت الص

 ( وممدم الرعاٌة من خبلل تمدٌم سجل مكتوب ٌحوي واجبات الوظٌفة.  كما أنهاEORكل من مسإول ممدمً الرعاٌة )
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ا إذا ما ُطلب من مسإول ممدمً الرعاٌة ) ظٌفً لممدم رعاٌة سابك أو إذا كان الفرد متلمً ( فً أي ولت تمدٌم مرجع وEORمفٌدة أٌضا
 الرعاٌة بحاجة إلى شرح سبب إلالة ممدم الرعاٌة من وظٌفته.

 
 ( مرة واحدة سنوٌاا على األلل واالحتفاظ بهاEOR* ٌجب إكمال تمٌٌمات أداء الموظؾ من لِبل مسإول ممدمً الرعاٌة )

 (.EORالرعاٌة )فً سجبلت الفرد متلمً الرعاٌة/مسإول ممدمً 

 
 التواصل مع ممدم الرعاٌة

 
ٌرؼب مسإولو ممدمً الرعاٌة فً أن ٌشعر ممدمو الرعاٌة بالسعادة والرضا عن عملهم. التواصل الجٌد هو سر النجاح. ممدم الرعاٌة 

 المطمبن والسعٌد بعمله هو الذي ٌبمى لفترة أطول وٌمدم رعاٌة أفضل.
 

 مة:فٌما ٌلً بعض نصابح التواصل العا
 

.   ٌرٌد ممدمو الرعاٌة أن ٌشعروا أن عملهم محل تمدٌر وٌلبً حاجة وعلى لدر من األهمٌة.  لدم مبلحظات بناءة عند ظهور مشكلة.  0
ا وصادلاا؛ ولدم التراحات عن الكٌفٌة المثلى إلتمام إنجاز المهمة و/أو تحسٌنها.  كن منفتحا

 
 كبٌرة.  إذا ظهرت بعض المخاوؾ أو المشاكل، فتحدث عنها فً أسرع ولت ممكن..   ال تدع المشاكل الصؽٌرة تصبح مشاكل 0

 
ا.1 ا وصبورا  .  احترم ممدم الرعاٌة وعامله بالطرٌمة التً تحب أن ٌعاملن الناس بها.  كن صادلاا وعادالا ولطٌفاا ومحترما

 
بؽً لهذا الفرد أن ٌكلفه من العمل ما هو خارج عن نطاق خطة .   رؼم أن ممدم الرعاٌة ٌعمل لصالح الفرد متلمً الرعاٌة، إال أنه ال ٌن2

الرعاٌة.  ٌجب اتباع ساعات عمل ممدم الرعاٌة وجدوله الزمنً المتفك علٌه والمدرج فً الوصؾ الوظٌفً.  ٌجب أال ٌُطلب من 
 ممدمً الرعاٌة إكمال مهام ؼٌر واردة فً الوصؾ الوظٌفً.

 
ا لمشاركة االهتمامات .   اسؤل ممدم الرعاٌة عن شعوره ت3 جاه العمل واسؤله عن الفرد متلمً الرعاٌة كصاحب عمل.  حدد ولتاا منتظما

 واألفكار بشؤن العمل.

 
 السالمة واالحتٌاطات العامة   

 
الخارجة من ٌجب أن ٌكون ممدم الرعاٌة والفرد متلمً الرعاٌة بؤمان فً جمٌع األولات.  من المهم توخً الحذر عند التعامل مع السوابل 

جسم اإلنسان، مثل الدم وسوابل الجسم األخرى التً تحتوي على دم مربً ومخاط وبول وبراز ولًء ولعاب.  إذا كان هنان احتمال أن 
ا ارتداء المفازات واألؼطٌة التً ٌمكن التخلص منها )لفازات ببلستٌكٌة ٌمكن التخلص  ٌبلمس ممدم الرعاٌة سوابل الجسم، فٌجب علٌه دوما

ها(، مثل المراٌل أو النظارات الوالٌة. تساعد ممارسة االحتٌاطات العامة هذه فً الحفاظ على صحة كل من الفرد متلمً الرعاٌة وممدم من
 الرعاٌة.

 
 من األمثلة على االحتٌاطات العامة ارتداء المفازات التً تستخدم لمرة واحدة عند تؽٌٌر الضمادات و/أو المساعدة فً االستحمام وعبلج
الفرد متلمً الرعاٌة إذا كان جلده به جرح. ٌجب عدم ؼسل المفازات التً تستخدم لمرة واحدة وال إعادة استخدامها.  ٌجب التخلص منها 

 بمجرد اتساخها أو تمزلها أو تلفها واستبدالها بمفازات جدٌدة.
 

ٌب جسم ممدم الرعاٌة أو ٌتناثر علٌه رشاش دم أو سوابل ٌجب استخدام ألنعة الوجه أو النظارات الوالٌة عندما ٌكون هنان احتمال أن ٌص
ا ٌنزؾ بشدة لدرجة أن بعضه لد ٌتناثر على ممدم الرعاٌة، أو  من جسم الفرد متلمً الرعاٌة. على سبٌل المثال، لد ٌشمل الرش جرحا

 حاوٌة بول انسكبت أو سمطت عن طرٌك الخطؤ على
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 ب على ممدم الرعاٌة ارتداء مرٌلة ببلستٌكٌة أو ؼٌرها من المبلبس الوالٌة لحماٌة مبلبسه من االتساخ.األرضٌة.  فً بعض األحٌان، ٌج
 
بعد خلع المفازات والنظارات الوالٌة أو ؼٌرها من المواد الوالٌة، ٌجب على ممدم الرعاٌة أن ٌؽسل ٌدٌه وأي مناطك جلدٌة أخرى ربما 

والصابون على الفور. إذا لمس ممدم الرعاٌة أي سوابل جسدٌة وشعر بالملك، فٌجب علٌه فً ألرب تكون لد المست سوابل الجسم، بالماء 
 ولت ممكن االتصال بإدارة الصحة المحلٌة أو طبٌب الرعاٌة األولٌة.

 
عاٌة ٌومٌاا باتباع هذه ٌجب إعطاء كل هذه المعلومات لممدم الرعاٌة أثناء لٌام الفرد متلمً الرعاٌة بتدرٌبه.  ٌجب علٌن تذكٌر ممدم الر

الممارسات الصحٌة واالحتٌاطات العامة الهامة.  إذا كان ممدم الرعاٌة سٌتعرض لدم أو ألي سوابل أخرى خارجة من الجسم تحتوي على 
من جهة  Medicaidالفرد متلمً الرعاٌة من الحصول على لفازات تستعمل لمرة واحدة أو عباءات أو ألنعة طبٌة عبر  فمد ٌتمكندم، 

 تورٌد معدات طبٌة متٌنة ٌختارها الفرد متلمً الرعاٌة.
 

لمزٌد من المعلومات الحالٌة عن احتٌاطات العزل الشاملة، انتمل إلى:  
ology/surveillance/hai/standardprecautions.htmwww.vdh.virginia.gov/epidemi 

 
 

 الحوادث الوالعة فً أثناء العمل
                

( على دراٌة بؤي مخاطر فً منزل الفرد متلمً الرعاٌة لد تتسبب فً EORبصفته صاحب العمل، ٌجب أن ٌكون مسإول ممدمً الرعاٌة )
مسإول ممدمً الرعاٌة توجٌهات واضحة وآمنة أثناء مساعدة الفرد متلمً الرعاٌة أو أثناء ولوع حوادث أو إصابة.  من المتولع أن ٌعطً 

 المٌام بمهام منزلٌة. فً ممدمة واجبات الفرد متلمً الرعاٌة كصاحب عمل الحفاظ على "سبلمة ممدم الرعاٌة أوالا".
 

إذا لم ٌكن المسإول متؤكداا من كٌفٌة إخبار ممدم الرعاٌة بالمٌام بمهمة معٌنة بؤكثر الطرق أماناا )مثل مساعدة 
الفرد متلمً الرعاٌة على االنتمال من الكرسً المتحرن إلى المرحاض(، فمم بإحضار شخص لام بهذه المهمة 

الصحٌحة للمٌام بها لكً ٌتعاون مع الفرد متلمً الرعاٌة وممدم الرعاٌة وٌرٌهما من لبُل وٌعرؾ جٌداا الطرٌمة 
 الطرٌمة األكثر أماناا للنمل.

 

لد تتوفر مماطع فٌدٌو تدرٌبٌة متاحة على اإلنترنت لعرض أسالٌب النمل المبلبمة ولعل الفرد متلمً الرعاٌة 
.  التدرٌب المبلبم والمعرفة أمران حاسمان لمنع ٌختار عرضها أمام ممدمً الرعاٌة الجدد كجزء من تدرٌبه

 إصابة الفرد متلمً الرعاٌة أو ممدم الرعاٌة.

 

ٌتم تغطٌة ممدمً الرعاٌة بموجب تعوٌضات العاملٌن من التً ٌوفرها برنامج  ال  مالحظة مهمة:
Medicaid .الموجه حسب اختٌار العمٌل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال تتم تؽطٌة ممدمً 

 برنامجالرعاٌة من لِبل 

 مستحمات العاملٌن

 (Workers’ 

Compensation). 

http://www.vdh.virginia.gov/epidemiology/surveillance/hai/standardprecautions.htm
http://www.vdh.virginia.gov/epidemiology/surveillance/hai/standardprecautions.htm
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 بٌن المسإول وممدم الرعاٌةالعبللة  الفصل السابع:

 

 

 
 

 

 

 تولعات أداء ممدم الرعاٌة 

 

( من ممدم الرعاٌة تولعات معٌنة بشؤن األداء الوظٌفً.  ٌجب بٌان تلن التولعات بوضوح. ومع ذلن، EORٌتولع مسإول ممدمً الرعاٌة )
إذا ظهر تخوؾ أو للك من شًء ما، فٌجب ( وممدم الرعاٌة. EORلد تظهر من ولت آلخر موالؾ صعبة بٌن مسإول ممدمً الرعاٌة )

على كل من مسإول ممدمً الرعاٌة وممدم الرعاٌة محاولة التحدث أوالا عن المشكلة لحلها معاا.  فً معظم األحٌان، ٌفٌد التحدث عن 
وتزٌد وتصبح مشكبلت  المشكلة وإخبار ممدم الرعاٌة بما هو متولع.  فً بعض األحٌان، ٌمكن أن تتراكم المشكبلت الصؽٌرة أو تتراكم

 أكبر.  التحدث عن المشكبلت فور حدوثها ٌعد استجابة استبالٌة وٌفٌد أكثر من مجرد تجاهل األشٌاء المثٌرة للملك والتخوؾ.
 

 فٌما ٌلً بعض االلتراحات عند التحدث إلى ممدم الرعاٌة:
 

أن المخاوؾ تتعلك بواجبات أو إجراءات وظٌفٌة محددة،  .   صؾ بهدوء تصرفات ممدم الرعاٌة التً تثٌر تخوفن أو للمن.  تؤكد من0
 على سبٌل المثال ٌمكن وصؾ األفعال بمولنا: "إنن تتؤخر عن موعد العمل الصباحً فً آخر أربعة أٌام".  ولٌست متعلمة بشخصٌات.

 
فٌها أو ٌخسر. على سبٌل المثال ٌمكننا .   صؾ كٌؾ تإثر المشكلة علٌن وأنن راؼب فً حلها. ال تصفها بؤنها معركة إما المرء ٌفوز 0

 المٌام بذلن بمول: "عندما تتؤخر أنت عن العمل، أتؤخر أنا عن العمل. فماذا عسانا أن نفعل لحل هذه المشكلة؟"
 

متلمً  .   ِصؾ المشكلة بشكل محدد وواضح لدر اإلمكان واذكر أمثلة.   على سبٌل المثال، ٌمكن أن ٌمول مسإول ممدمً الرعاٌة/الفرد1
 الرعاٌة، "عندما تتؤخر عن العمل، ال ٌمكننً االستعداد لعملً فً الولت المبلبم. ثم تفوتنً الحافلة وأتؤخر عن العمل".

 
(/الفرد متلمً الرعاٌة: EOR.   صؾ المشاعر وردود الفعل تجاه األداء الوظٌفً لممدم الرعاٌة.  لد ٌمول مسإول ممدمً الرعاٌة )2

ى العمل فً الولت المحدد، أشعر بإحباط وللك وأخاؾ جداا من فمدان عملً.  وهذا ٌجعلنً أشعر بؤنن ال تمدر "عندما ال تحضر إل
 وال تحترم حاجتً إلى الذهاب إلى عملً فً الولت المضبوط دون تؤخر".

 
 .   صؾ أي جزء من المشكلة لد ٌكون من مسإولٌة الفرد متلمً الرعاٌة.  مثال على ذلن: "أعرؾ3

ا بممدار ساعة كاملة".أنً   لم أخبرن أن الحافلة التالٌة التً تمر من أمام محل عملً سوؾ توصلنً إلى هنان متؤخرا
 
بعد أن ٌستمع بعضكما إلى بعض والتحدث معاا، حاوال االتفاق على وضع خطة تحل المشكلة. أحٌاناا ٌكون من الصعب إخبار اآلخر أنن ؼٌر 

(/الفرد متلمً الرعاٌة للماا بشؤن التحدث مع ممدم الرعاٌة بشؤن وجود مشاكل فً أدابه، فاطلب EORالرعاٌة ) راٍض عنه.  إذا كان مسإول ممدمً
 ( مساعدتن فً التواصل مع ممدم الرعاٌة والعمل معاا على حل المشكلة.SFمن أحد أفراد األسرة الموثوق بهم أو اطلب من مٌسر الخدمات )

 

 
 إلالة ممدم الرعاٌة   

 
( توجٌه تحذٌر إلى EORلم تإد المنالشات المتكررة والتوجٌهات المفٌدة إلى حل المشكلة، فمد ٌتعٌن على مسإول ممدمً الرعاٌة )إذا 

(/الفرد متلمً الرعاٌة لٌس سعٌداا بالطرٌمة التً ٌإدي بها ممدم EORممدم الرعاٌة. دع ممدم الرعاٌة ٌعرؾ أن مسإول ممدمً الرعاٌة )
فهم معنى المخاوؾ والملك وأعطه  ه.  اشرح أسباب كونن ؼٌر سعٌد واضرب أمثلة على ذلن.  اسؤل ممدم الرعاٌة عنالرعاٌة مهام عمل

ا معٌناا من الولت )ربما أسبوع أو نحو ذلن( للتؽٌر إلى األفضل.  بصفتن مسإول ممدمً الرعاٌة ) (/صاحب العمل، ٌجوز لن EORلدرا
دوث أمر خطٌر. إنها لفكرة جٌدة أن تدون وتسجل المشاكل التً ٌواجهها الفرد متلمً الرعاٌة فصل ممدم الرعاٌة على الفور فً حالة ح

 مع ممدم الرعاٌة هذا )أو أن تطلب من شخص ما أن ٌدونها نٌابة عن الفرد متلمً الرعاٌة(
 

فمد ٌتحتم إنهاء عمل ممدم الرعاٌة.   إذا لم تتحسن األمور بعد التحدث عن المخاوؾ ومنالشة أي تؽٌٌرات لد ٌكون من البلزم اتخاذها،  
 (/صاحب العمل، معن الحك فً فعل هذا.EORبصفتن مسإول ممدمً الرعاٌة )
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 إخطار باإلٌماف عن العمل      
 

(/صاحب العمل تمدٌم نموذج EORعلى مسإول ممدمً الرعاٌة )ٌجب عندما ٌتم طرد عامل أو ترن العمل ألي سبب من األسباب، 
الوكٌل المالً/وكٌل مسإول ( إلى (F/EA))متوفر على مولع الوكٌل المالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة  إخطار باإلٌماؾ عن العمل

ت ممكن.  ٌمنع هذا اإلجراء إمكانٌة الموافمة على الدفع ممابل كشوؾ ساعات العمل المستمبلٌة فً ألرب ول (F/EAممدمً الرعاٌة )
 (.F/EAمن لِبل الوكٌل المالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة ) إخطار باإلٌماؾ عن العملالتً ٌؤتً تارٌخها بعد استبلم نموذج 

 
 البحث عن ممدم رعاٌة جدٌد    

 
الرعاٌة االحتٌاطً البدٌل من مساعدة الفرد متلمً الرعاٌة حتى ٌتم تعٌٌن مضٌؾ جدٌد، فٌجوز للفرد متلمً الرعاٌة أن إذا لم ٌتمكن ممدم 

( التابع له.  ٌمكن للفرد متلمً الرعاٌة استخدام هذه المابمة للعثور على SFٌطلب لابمة بممدمً الرعاٌة المحتملٌن من مٌسر الخدمات )
 ل حتى ٌتسنى العثور على ممدم رعاٌة آخر.ممدم رعاٌة جدٌد أو بدٌ

 
إذا كان من الصعب على الفرد متلمً الرعاٌة تعٌٌن ممدم رعاٌة أو االحتفاظ به، فمد ٌعرض ذلن صحته وسبلمته للخطر. لد ٌمثل هذا مشكلة 

فً هذه الحالة، لد ٌحتاج مسإول ممدمً  خاصة إذا كانت خطة الدعم االحتٌاطً ال تلبً جمٌع احتٌاجات الفرد متلمً الرعاٌة مع مرور الولت. 
( التحدث عن الحصول على خدمات موجهة حسب اختٌار الوكالة الصحٌة للفرد متلمً الرعاٌة حتى SF( ومٌسر الخدمات )EORالرعاٌة )

لرعاٌة أو االحتفاظ بهم عاد ( أن تعٌٌن ممدمً اEORٌتٌسر إجراء ترتٌبات أخرى دابمة. لد ٌمرر الفرد متلمً الرعاٌة ومسإول ممدمً الرعاٌة )
ا ال ٌُجدي نفعاا وأنه لم ٌعد هنان اهتمام بخدمات الرعاٌة حسب اختٌار العمٌل. لد ٌطلب مسإول ممدمً الرعاٌة ) ( من مٌسر الخدمات EORأمرا

(SFومدٌر الحالة، حسب االلتضاء، المساعدة فً الحصول على خدمات أخرى تلبً احتٌاجات الفرد متلمً الرعاٌة ) .بشكل أفضل 
 

 

 إساءة المعاملة أو اإلهمال أو االستغالل    
 
ٌمكن تعرٌؾ إساءة المعاملة واإلهمال بؤنهما اعتداء جسدي و/أو لفظً و/أو جنسً و/أو عملً و/أو عاطفً و/أو إهمال تجاه الفرد متلمً 

ا ضعٌفاا ـ بسبب مجموعة متنوعة من  األسباب مثل العمر أو الصحة أو االعتماد على الؽٌر أو الرعاٌة ـ والذي ؼالباا ما ٌكون شخصا
ؾ بؤنه استؽبلل شخص ما، ؼالباا ما ٌكون فرداا مسناا أو فرداا معالاا عن طرٌك إسا ءة العجز المعرفً أو اإلعالة.  أما االستؽبلل فٌُعرَّ

ل على مولع الوٌب الخاص بإدارة الخدمات االجتماعٌة استخدام أمواله أو ممتلكاته الشخصٌة. تتوفر مثل هذه التعرٌفات واألمثلة بالتفصٌ
 .http://dss.virginia.gov/family/as/aps.cgi ( على الرابط التالً: VDSSبفٌرجٌنٌا )

 

هنان شبهة فً استؽبلله مالٌاا، ٌحك للفرد متلمً الرعاٌة/مسإول إذا أساء ممدم الرعاٌة أو أهمل الفرد الذي تحت رعاٌته، أو كانت 
ٌجب على مسإول ممدمً الرعاٌة المسإول إببلغ خدمات حماٌة  ممدمً الرعاٌة طرد ممدم الرعاٌة هذا على الفور.  وفً هذه الحالة،

ا عن إساءة المعاملة أو اإلهمال أو االستؽبلل، أو إببلغ خدمات APSالبالؽٌن ) ( فً حالة إساءة معاملة CPSحماٌة الطفل )( فورا
مدٌر األطفال أو إهمالهم، فً إدارة الخدمات االجتماعٌة فً المدٌنة/المماطعة التابعة للفرد حٌث ٌمٌم، وإببلغ مٌسر الخدمات التابع له أو 

 )مجلس الخدمات المجتمعٌة بوالٌة فٌرجٌنٌا(. CSBالحالة أو منسك دعم 

 
الخط الساخن المخصص لتلمً بالغات إساءة معاملة األطفال دارات المحلٌة للخدمات االجتماعٌة أو ٌمكن ألي شخص إببلغ اإل

ساعة ٌومٌاا، سبعة أٌام فً األسبوع، عن أي حالة مشتبه أنها إساءة معاملة أطفال أو إهمالهم.  رلم  02الذي ٌعمل على مدار  وإهمالهم
 .800-552-7096فٌرجٌنٌا هو:  الخط الساخن المجانً على مستوى الوالٌة داخل

 
على مستوى والٌة  (APSالخط الساخن لخدمة حماٌة البالغٌن )ٌجوز ألي شخص إببلغ اإلدارات المحلٌة للخدمات االجتماعٌة أو 

ساعة ٌومٌاا، سبعة أٌام فً األسبوع، عن أي حالة مشتبه أنها إساءة معاملة بالؽٌن أو إهمالهم أو استؽبللهم مالٌاا.  02فٌرجٌنٌا على مدار 
 .888-832-3858رلم الخط الساخن المجانً على مستوى الوالٌة داخل فٌرجٌنٌا هو: 

 
ضون فً والٌة كومنولث فٌرجٌنٌا.  وعلى هذا النحو، ٌتعٌن علٌهم اإلببلغ عن أي إساءة ممدمو الرعاٌة ومٌسرو الخدمات مراس لون مفوَّ

م فٌها معاملة مشتبه بها أو إهمال أو استؽبلل للفرد متلمً الرعاٌة على الفور إلى اإلدارة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة فً المنطمة التً ٌمٌ
انٌة على مستوى الوالٌة المذكورة أعبله. ٌمكن العثور على موارد تدرٌب المراسلٌن المفوضٌن من الفرد أو إلى أرلام الخط الساخن المج
( على مولع إدارة CPS( وخدمات حماٌة الطفل )APS( وموارد خدمة حماٌة البالؽٌن )VDSSإدارة الخدمات االجتماعٌة بفٌرجٌنٌا )
 http://dss.virginia.gov/family/as/aps.cgi(APS)   ( التالً:    VDSSالخدمات االجتماعٌة بفٌرجٌنٌا )

(CPS) http://dss.virginia.gov/family/prevention.cgi. 
 

http://dss.virginia.gov/family/as/aps.cgi.
http://dss.virginia.gov/family/as/aps.cgi
http://dss.virginia.gov/family/prevention.cgi
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 االحتٌال وإساءة المعاملة    
 

(/ الفرد متلمً الرعاٌة الذي ٌستؤجر وٌشرؾ على ممدم الرعاٌة مسإولٌة لراءة EORٌتحمل ممدم الرعاٌة ومسإول ممدمً الرعاٌة )
ل اإلرشادات المعمول بها ولوابح الوالٌة واللوابح الفٌدرالٌة ولوانٌن الضرابب وااللتزام بها والمتطلبات المنصوص علٌها فً "دلٌل مسإو

الرعاٌة الموجهة حسب اختٌار العمٌل".  من خبلل تولٌعهما على جمٌع النماذج وكشوؾ ساعات العمل المطلوبة، ٌشهد ممدم ممدمً 
( والوكٌل المالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة DMASالرعاٌة والمسإول أن المعلومات الممدمة إلى إدارة خدمات المساعدة الطبٌة )

(F/EA.صحٌحة ودلٌمة وكاملة ) 

 
لممارسات ؼٌر األخبللٌة أو وثابك السجبلت أو كشوؾ ساعات العمل أو ؼٌرها من الوثابك المطلوبة المشكون فً صحتها أو ؼٌر ا

( أو المتعالدٌن معها.  تمع مسإولٌة DMASالدلٌمة تخضع للمراجعة والتدلٌك فً أي ولت من لِبل إدارة خدمات المساعدة الطبٌة )
فً مكتب المدعً العام بوالٌة  Medicaidمزود الخدمة على عاتك وحدة مكافحة االحتٌال فً برنامج التحمٌمات فً مزاعم احتٌال 

فٌرجٌنٌا.  من الضروري أن ٌلتزم كل من ممدمً الرعاٌة والمسإول/الفرد متلمً الرعاٌة بجمٌع متطلبات هذا البرنامج لتجنب أي شبهة 
ا على مٌسري ا لون. Medicaidلخدمات، الذٌن هم ممدمو خدمة وجود نشاط احتٌالً. ٌنطبك هذا أٌضا  المسجَّ

 
 فٌما ٌلً بعض النصابح لمنع االحتٌال وإساءة المعاملة المحتملة:

 
( مطلماا مع أي شخص معلومات تسجٌل الدخول/ كلمة المرور الخاصة بالبوابة EORٌجب أال ٌشارن مسإول ممدمً الرعاٌة ) 

ا( EOR(.  من المهم أال ٌموم مسإول ممدمً الرعاٌة )F/EAل ممدمً الرعاٌة )اإللكترونٌة للوكٌل المالً/وكٌل مسإو  أبدا
بمشاركة كلمة المرور الخاصة به مع ممدم الرعاٌة.  لد ٌإدي المٌام بذلن إلى الموافمة على كشوؾ ساعات عمل احتٌالٌة 

 ؼٌر مستحمة. Medicaidومدفوعات 

كشوؾ ساعات العمل أبداا لبل تمدٌم ساعات عمل ممدم الرعاٌة ولٌام مسإول ممدمً ٌجب أال ٌولع مسإول ممدمً الرعاٌة على  
 الرعاٌة بمراجعتها للتؤكد من دلتها.

إخطار باإلٌماؾ عند إنهاء عمل أحد ممدمً الرعاٌة ألي ظرؾ من الظروؾ، من المهم أن ٌمدم مسإول ممدمً الرعاٌة نموذج  
( فً ألرب ولت ممكن. ٌإدي هذا إلى تجنب دفع مزٌد من F/EAل ممدمً الرعاٌة )إلى الوكٌل المالً/وكٌل مسإو عن العمل

 المال إلى ممدم الرعاٌة بعد آخر ٌوم عمل له بالفعل.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الملحك )أ(:
 معلومات عن الموارد وجهات االتصال     

 
 
 

 (DMASمعلومات عن برنامج إدارة خدمات المساعدة الطبٌة )

 

( على الرابط DMAS، لم بزٌارة مولع إدارة خدمات المساعدة الطبٌة )FISو  CLو  CCC Plusللحصول على معلومات إعفاء 
 التالً:

http://www.dmas.virginia.gov/#/longtermwaivers 
 

 )الفحص المبكر والدوري والتشخٌص والعالج(: DMAS EPSDTمزاٌا 
http://www.dmas.virginia.gov/#/maternalepsdt 

 

http://www.dmas.virginia.gov/%23/longtermwaivers
http://www.dmas.virginia.gov/%23/longtermwaivers
http://www.dmas.virginia.gov/%23/maternalepsdt
http://www.dmas.virginia.gov/%23/maternalepsdt
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 التعرٌفات المستخدمة فً الخدمات الموجهة حسب اختٌار العمبلءالملحك )ب(:  

ٌمكنن زٌارة المولع:  Medicaid Worksللحصول على معلومات عن برنامج 
https://www.dmas.virginia.gov/#/medicaidworks 

 

 1-800-552-8627 )لمٌسري الخدمات(: DMASمركز اتصاالت مزود خدمات 

 
 1-804-786-6145  (:Medicaid)لألفراد من برنامج  DMASخط مساعدة مستلمً خدمات 

 
 DMAS  : dmasinfo@dmas.virginia.govاالستعالم عن المعلومات اإللكترونٌة لوكالة 

 

 
 

 (F/EAالوكٌل المالً/وكٌل مسؤول ممدمً الرعاٌة )
 

 (CDCNشبكة الرعاٌة الموجهة حسب اختٌار العمٌل )
 

 بوالٌة فٌرجٌنٌا Premier CCC Plusمالحظة: لألعضاء واألفراد الذٌن ٌتلمون الخدمات ممابل رسوم وفك خطة الرعاٌة الصحٌة 
 www.consumerdirectVA.com  مولع الوٌب:

 InfoCDVA@ConsumerDirectCare.com  البرٌد اإللكترونً:
 1-888-444-8182رلم الهاتؾ: 
 )الجداول الزمنٌة فمط( 1-877-861-4523رلم الفاكس: 

1-877-571-8649 (I EIS )فمط 

 
 Public Partnerships LLC (PPL)شركة 

 United CCC Plus Health Plansو  Optimaو  Anthemو  Aetnaمالحظة:  لألفراد فً 
 http://www.publicpartnerships.com/programs/virginia/index.htmlمولع الوٌب:  
 1-833-549-5672رلم الهاتؾ: 
 1-866-709-3319رلم الفاكس: 

 pplVA@pcgus.com: البرٌد اإللكترونً
 

Acess 
 Magellan Complete Care CCC Plusمالحظة: لألفراد المدرجٌن فً خطة الرعاٌة الصحٌة 

 virginia.html-https://www.mycil.org/acessمولع الوٌب: 
 1-833-955-4545رلم الهاتؾ: 
 1-888-862-3840رلم الفاكس: 

 SupportVA@mycil.org :البرٌد اإللكترونً

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمة ٌكون فٌها مزود الخدمات )ولٌس الفرد الذي ٌتلمى خدمات الرعاٌة( مسإوالا عن توجٌه  -الخدمات الموجهة من لبل الوكالة الصحٌة 
 وإدارة الخدمات وفماا لخطة الخدمات.

 

https://www.dmas.virginia.gov/#/medicaidworks
https://www.dmas.virginia.gov/#/medicaidworks
mailto:dmasinfo@dmas.virginia.gov
http://www.consumerdirectva.com/
mailto:InfoCDVA@ConsumerDirectCare.com
http://www.publicpartnerships.com/programs/virginia/index.html
mailto:pplVA@pcgus.com
https://www.mycil.org/acess-virginia.html
mailto:SupportVA@mycil.org
mailto:SupportVA@mycil.org
mailto:SupportVA@mycil.org
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الشخص المعٌن لتمدٌم المساعدة الشخصٌة الموجهة حسب اختٌار العمٌل.  ممدم الرعاٌة هو الشخص الذي ٌمدم الرعاٌة  -ممدم الرعاٌة 
ا فً هذا الدلٌل لوصؾ األشخاص الذٌن ٌمدمون خدمات مإلتة أو  الشخصٌة أو الدعم للفرد متلمً الرعاٌة.  ٌستخدم هذا المصطلح أٌضا

ا فً هذا الدلٌل إلى ممدم الرعاٌة باسم "الموظؾ".خدمات مرافك من خبلل الخدمات الم  وجهة حسب اختٌار العمٌل. ٌشار أٌضا
 

الجرابم الخطٌرة، إذا ما تم العثور علٌها فً سجل الخلفٌة الجنابٌة للموظؾ أو ممدم الرعاٌة المحتمل، وتعد  -الجرائم المانعة من التوظٌف 
تتضمن لابمة هذه الجرابم المتل أو االختطاؾ أو االعتداء أو السرلة أو الحرق العمد أو أسباباا تبرر عدم التوظٌؾ أو الفصل الفوري.   

 إساءة المعاملة واإلهمال. 
 

 والذٌن ٌجب أن ٌكونوا فً سن  FISو CLالخدمات المتاحة فمط لؤلفراد المإهلٌن إلعفاء  -خدمات المرافك 
سنة أو أكبر.  ٌتم تعرٌؾ خدمات المرافك بؤنها مساعدة األفراد البالؽٌن فً ترتٌب وتنظٌؾ المنزل والمٌام بالتسوق وأداء األنشطة  06

 المجتمعٌة واالجتماعٌة. 
 

ام للصحة مجلس الخدمات المجتمعٌة هو نمطة الدخول إلى نظام الخدمات الممولة من المطاع الع -( CSBمجلس الخدمات المجتمعٌة )
 02( خدمات الفحص المسبك للمبول على مدار CSBالنفسٌة واإلعالة الذهنٌة وتعاطً المخدرات.  ٌمدم مجلس الخدمات المجتمعٌة )

( منتشرة فً جمٌع أنحاء والٌة CSBمجلس خدمات مجتمعٌة ) 25أٌام فً األسبوع.  فً والٌة فٌرجٌنٌا، ٌوجد  5ساعة فً الٌوم، 
 الكومنولث من أجل خدمة الجمهور العام. 

 
خدمات الرعاٌة حسب اختٌار العمٌل هً خدمات دعم ضرورٌة لتمكٌن الفرد متلمً  -( CDالخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل )

لد تشمل هذه الخدمات مساعدته فً االستحمام وارتداء  الرعاٌة من البماء فً المنزل أو العودة إلى المنزل بدالا من دخول مإسسة رعاٌة. 
مبلبسه واستخدام المرحاض والتنمل وتوفٌر الدعم الؽذابً الضروري للعمٌل للبماء فً منزله أو تواجده بٌن أفراد مجتمعه.  كما لد تشمل 

ا اإلشراؾ والرعاٌة المإلتة.  الخدمات أٌضا
 

منه لجمٌع موظفً )ممدمً( الخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل لبل توظٌفهم.  كل من مطلب ال بد  -فحص سجالت الخلفٌة الجنائٌة 
( ٌساعدان األفراد/مسإول ممدمً F/EAمٌسر خدمات الرعاٌة حسب اختٌار العمٌل والوكٌل المالً/وكٌل مسإول ممدمً الرعاٌة )

 جٌنٌا. ( فً إتمام إجراءات هذه الفحوصات من خبلل شرطة والٌة فٌرEORالرعاٌة )

 
وكالة حكومٌة مسإولة عن إدارة خدمات الصحة النفسٌة وتعاطً المخدرات  -( DBHDSإدارة الصحة السلوكٌة والخدمات التنموٌة )

 والصحة السلوكٌة والخدمات اإلنمابٌة.
 

وتراخٌص الخدمة الخاصة  ( مسإولة عن العملٌات الٌومٌة، وتحدٌد األهلٌة،DBHDSتعتبر إدارة الصحة السلوكٌة والخدمات التنموٌة )
 ( فً والٌة فٌرجٌنٌا.BI، وبناء االعتماد على النفس )(FIS، ودعم األسرة واألفراد )(CLبالحٌاة المجتمعٌة )

 
 Medicaidوكالة الوالٌة المسإولة عن إدارة الخدمات طوٌلة األجل الممولة من برنامج  -( DMASإدارة خدمات المساعدة الطبٌة )

( مسإولة عن تحدٌد أهلٌة اإلعفاء بخصوص إعفاء DMASودعم البرامج، بما فٌها اإلعفاءات.  تعد إدارة خدمات المساعدة الطبٌة )
CCC Plus . 

 
اإلدارات المحلٌة للخدمات االجتماعٌة هً وكاالت المماطعة أو المدٌنة المسإولة عن تحدٌد األهلٌة  -( DSSإدارة الخدمات االجتماعٌة )

ا مع خدمات حماٌة األطفال والبالؽٌن.Medicaidمالٌة لبرنامج ال  .   تتعامل هذه الوكاالت أٌضا

 
خطة ٌتم وضعها بواسطة الفرد متلمً الرعاٌة ولصالحه، وهو الفرد الذي ٌستخدم خدمات  -الخطة البدٌلة االحتٌاطٌة فً حالة الطوارئ 

ا أو صدٌماا أو موظفاا  الرعاٌة الموجهة حسب اختٌار العمٌل متلمً الرعاٌة، بؽض النظر عن اإلعفاء، والتً تحدد فرداا من العابلة أو جارا
ا لمساعدة الفرد متلمً الرعاٌة فً حالة تعذر حضور ممدم الرعاٌة/الموظؾ ألداء عمله كما هو متولع منه أو  مدفوع األجر راؼباا ومتاحا

س لدٌهم خطة احتٌاطٌة ؼٌر مإهلٌن للحصول على خدمات الرعاٌة حسب اختٌار فً حالة تركه العمل دون سابك إنذار.  األفراد الذٌن لٌ
 حتى ٌتم تطوٌر خطة احتٌاطٌة. Medicaidالعمٌل أو إعفاءات 

 
مسإول ممدمً الرعاٌة الموجهة التدرٌب الذي ٌمدمه مٌسر خدمات الرعاٌة حسب اختٌار العمٌل إلى  -التدرٌب على إدارة المسإول 

 لحسب اختٌار العمٌ

مسإول ممدمً الرعاٌة الموجهة حسب أٌام من تفوٌض الخدمات )فً الزٌارة الشاملة األولٌة( الذي ٌشرح مسإولٌات  5فً ؼضون  
 .اختٌار العمٌل
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الفرد متلمً الرعاٌة الذي ٌتلمى خدمات الرعاٌة حسب اختٌار العمٌل من مضٌؾ شخصً ٌتم تعٌٌنه  -( EOR) -المسإول المسجل 

ا ممثل EORراؾ علٌه من لبل الفرد متلمً الرعاٌة / مسإول ممدمً الرعاٌة. لد ٌكون مسإول ممدمً الرعاٌة )وتدرٌبه واإلش ( أٌضا
 الفرد. فً هذا الدلٌل، ٌُشار إلى الشخص الذي ٌتلمى خدمات اإلعفاء باسم "الفرد".

 
هذا الدلٌل هو الذي ٌمدمه مٌسر خدمات الرعاٌة حسب اختٌار العمٌل إلى مسإول ممدمً  -( EORدلٌل مسؤول ممدمً الرعاٌة )

ا EORالرعاٌة ) ( الموجهة حسب اختٌار العمٌل فً الزٌارة الشاملة األولٌة التً تشرح مسإولٌاتهم كصاحب عمل. ٌتوفر هذا الدلٌل أٌضا
 .http://www.dmas.virginia.gov/#/longtermwaivers ( التالً:DMASعلى مولع وٌب إدارة خدمات المساعدة الطبٌة )

 
EPSDT  )الفحص المبكر والدوري والتشخٌص والعبلج(- ( توفر مٌزة الفحص والتشخٌص والعبلج المبكر والدوريEPSDT )

ا المسجلٌن فً برنامج  00خدمات رعاٌة صحٌة شاملة وولابٌة لؤلطفال دون سن  هو أساس ضمان  EPSDTٌعد  . Medicaidعاما
 حصول األطفال والمراهمٌن على الخدمات الولابٌة، وخدمات األسنان، والصحة النفسٌة، واإلنمابٌة، والتخصصٌة المبلبمة.

 
( الذي ٌدفع لممدم الرعاٌة DMASهو متعالد إدارة خدمات المساعدة الطبٌة ) -( F/EAاٌة )الوكٌل المالً/وكٌل مسؤول ممدمً الرع

مستحماته المالٌة، وٌتؤكد من أن السداد ٌتم فً حدود عدد ساعات الخدمة المعتمد، وٌتبع جمٌع لواعد التوظٌؾ والضرابب نٌابة عن الفرد 
 (.  EORمتلمً الرعاٌة بصفته المسإول/مسإول ممدمً الرعاٌة )

 
.  بسبب الدعم الممدم من لِبل أفراد األسرة وممدمً الرعاٌة Medicaidأو مستخدم خدمات  Medicaidفرد تابع لبرنامج  -الفرد 

 اآلخرٌن، ؼالباا ما ٌشٌر مصطلح "الفرد" إلى كل من ٌحتاج "الدعم والمساعدة من اآلخرٌن".

 مشترن لمساعدة الوالٌات فً تمدٌم المساعدة الطبٌة إلى األشخاص المإهلٌن لتلمٌها.البرنامج الفٌدرالً والوالبً ال - Medicaidبرنامج 
 

المبلػ المالً الذي ٌدفعه الفرد متلمً الرعاٌة مباشرة إلى ممدم الرعاٌة، إذا كان ذلن ممكناا.  ٌتم تحدٌد  -المبلغ الذي ٌتحمله المرٌض 
المحلٌة للخدمات االجتماعٌة وٌجب أن ٌتم تحدٌده لبل تعٌٌن ممدم الرعاٌة. تتوفر مزٌد من المبلػ الذي ٌتحمله المرٌض من لِبل اإلدارة 

 المعلومات التفصٌلٌة عن المبلػ الذي ٌتحمله المرٌض فً الفصل الرابع.
 

ول إلى األماكن المساعدة فً أنشطة الحٌاة الٌومٌة، أو أنشطة الحٌاة الٌومٌة المفٌدة، أو تٌسٌر الوص -خدمات المساعدة الشخصٌة 
 المجتمعٌة، أو اإلدارة الذاتٌة لؤلدوٌة، أو االحتٌاجات الطبٌة األخرى، ومرالبة الحالة الصحٌة والحالة البدنٌة.

 
 

ؼٌر هو سعر ساعة ممدم الرعاٌة الذي حددته جمعٌة فٌرجٌنٌا العامة للخدمات الموجهة حسب اختٌار العمبلء.  هذا المعدل  -معدل األجر 
 اوض.للتف لابل

 
الخدمات الممدمة لؤلفراد المإهلٌن ؼٌر المادرٌن على رعاٌة أنفسهم؛ وٌتم تمدٌمها إما على أساس عرضً أو دوري  -الرعاٌة المؤلتة 

متفك علٌه بسبب الحاجة إلى توفٌر الراحة لهإالء األشخاص الذٌن ال ٌتم الدفع لهم أو ممدم )ممدمً( الرعاٌة األساسً الذٌن ٌمدمون 
 عادةا. الرعاٌة

 
( أو وكٌلها المعٌن. DMASالموافمة المسبمة على خدمات محددة ممدمة من إدارة خدمات المساعدة الطبٌة ) -( SAترخٌص الخدمة )

 EPSDTو FFS CCC Plus( لؤلفراد المإهلٌن إلعفاءات SAهً الوكٌل الحالً لوكٌل ترخٌص الخدمة ) KEPROتعتبر 
 Medicaidو EPSDTو CCC Plusوترخٌص إجراء خطط الرعاٌة الصحٌة ألعضاء الرعاٌة المدارة  Medicaid Worksو

Works تعتبر  .DBHDS ( الوكٌل الحالً لوكٌل ترخٌص الخدمةSA إلعفاءات )CL وFIS. 

 
الشخص الذي ٌوجه األفراد المتلمٌن لخدمات الرعاٌة فً عملٌة للخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل،  -( SFمنسك الخدمات )

 CCC Plusتوظٌؾ ممدمً الرعاٌة وتدرٌبهم واإلشراؾ علٌهم حسب الحاجة وذلن وفك اإلعفاءات والمزاٌا والبرامج التالٌة:  إعفاءات 
ا مدٌر الحالة أو منسك ، لد ٌكون هذا الشخص أCLو  FIS.  بالنسبة إلى إعفاءMedicaid Worksو EPSDTو FISو CLو ٌضا

 الدعم.
 

نموذج ٌتم إكماله بواسطة الفرد متلمً الرعاٌة، بمساعدة مٌسر الخدمات، وهو نموذج ٌسرد النتابج الشخصٌة للفرد  -خطة الخدمة 
ؼٌر الرسمٌة فً  وجمٌع المهام التً سٌإدٌها ممدم الرعاٌة على أساس ٌومً، بناءا على احتٌاجات الفرد، فضبلا عن تمدٌم أشكال الدعم

http://www.dmas.virginia.gov/%23/longtermwaivers
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المجتمع.  ٌجب أن تحتوي خطة الخدمة على أنواع الخدمات التً سٌتم تمدٌمها، وممدار كل خدمة ومعدل تكرارها ومدتها ونوع مزود 
 الخدمة.  ال ٌجوز الدفع إال ممابل الخدمات المصرح بها فً خطة الخدمة.
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  نموذج طلب توظٌف ممدم الرعاٌة  

    

 

 
 

 )مالحظة: ٌمكنن استخدام هذا النموذج أو وضع نموذج آخر خاص بن أنت.(

                                                                  

    االسم:

   الهاتف: 
 
 

   عنوان الشارع: 

 

   الرمز البرٌدي:   الوالٌة_  المدٌنة 

 

   كم الفترة التً عشتها هنان؟  

 

   سنة أو أكثر؟ 11هل عمرن     الجنس:

 

   فً حالة الطوارئ، علٌن إخطار:  

 

 هل لدٌن خبرة فً العمل فً مجال تمدٌم الرعاٌة المنزلٌة/التمرٌض/خدمات المرافك؟
 

 
 
 

 

   إذا كان لدٌن خبرة، فأٌن حصلت علٌها؟    كم مدة خبرتن؟

 

أثناء   بالنهار فمط       ولت جزئً  ساعات العمل المتاحة:   
    أٌام العطالت   اللٌل فمط 

     التوفر:   مواعٌد     البدٌل االحتٌاطً  

 

   كم ساعة فً األسبوع؟   

 

   ولادر على ذلن؟هل أنت مستعد للمٌام بأعمال احتٌاطٌة فً حاالت الطوارئ 

 

   هل لدٌن وسٌلة تنمل موثولة وثابتة من وإلى العمل؟ 

 

   هل لدٌن رخصة لٌادة سارٌة المفعول فً والٌة فٌرجٌنٌا؟ 

 

 

 

 

 

   هل سبك أن تمت إدانتن بجرٌمة ما أو جرٌمة جنائٌة؟ 

         

 إذا كان األمر كذلن، فاشرح هذه الجرٌمة.      
 

 

أي وظائف ال ترغب فً المٌام بها )على سبٌل المثال، العمل من أجل الجنس اآلخر، والواجبات هل توجد 
   المدرجة فً الوصف الوظٌفً، وما إلى ذلن(؟

 

اإلجابات  
الواردة 
فً هذا 
التطبٌك 
صحٌحة 
وكاملة 

على حد 
علمً.  
أفوض 

بالتحمٌك 
فً جمٌع 
البٌانات 
الواردة 
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 ورة للتوصل إلى لرار التوظٌف.  أفهم أن هذا الطلب لٌس عمد عمل.فً هذا الطلب للتوظٌف حسب الضر
 
 
 

   التارٌخ   تولٌع ممدم طلب التوظٌف 

 

 

 



 دلٌل مسإول ممدمً الرعاٌة الموجهة حسب اختٌار العمٌل
 2020نسخة ٌناٌر المنمحة 

 44الصفحة 
 

 

 عٌنة من الوصف الوظٌفً لوظٌفة ممدم الرعاٌة 

 مالحظة: ٌمكنن استخدام هذا النموذج أو وضع نموذج آخر خاص بن أنت.( (
 

 أنا أستخدم ممدم رعاٌة لمساعدتً ودعمً من خالل الطرق التالٌة

 المساء: ________                 عطالت نهاٌة األسبوع:                 أٌام األسبوع:

 
 الحٌاة الٌومٌة التً تشمل:لمساعدتً فً أنشطة ممدم رعاٌة أحتاج إلى  

 االستحمام: 

 التنمبلت:

إعداد وتجهٌز 

وجبات التؽذٌة/تناول 

الطعام: النظافة 

الصحٌة الشخصٌة: 

 استعمال المرحاض:

 ارتداء المبلبس: 

 

 لمساعدتً فً أداء عملً عن طرٌك: ممدم رعاٌةأحتاج إلى  

  

 التالٌة )بعد تلمٌه التدرٌب الكافًلمساعدتً فً األنشطة الخاصة ممدم رعاٌة أحتاج إلى  

ا طبٌاا دورٌاا من ولت آلخر من لِبل ممرضة(    وفحصا

 العناٌة بالمثانة: 

 العناٌة باألمعاء:

 العناٌة بالجروح:

 نطاق ممارسة الحركة:

 

 لدعمً بطرق أخرى كما ٌلًممدم رعاٌة أحتاج إلى              

 مساعدتً فً تناول األدوٌة/اعتمادي على نفسً فً استعمال الدواء:             

 رطبلا: 35التمكن من رفع ثمل ٌصل وزنه إلى              

 إعداد وجبة ؼذابٌة:             

 ترتٌب وتنظٌؾ المنزل              

 ؼسل المبلبس:              

 شراء األؼذٌة والبمالة:              

 التؤكد من أننً بؤمان:              

 الذهاب معً إلى مواعٌدي أو حضور األنشطة االجتماعٌة/الترفٌهٌة:             

ا وأنٌماا وصادلاا وأن ٌرتاح إلى  العمل مع اآلخرٌن.  أطلب منن أن ترتدي مبلبس ؼٌر رسمٌة.  من فضلن أعطنً  مبلحظة:  أتولع أن ٌحضر ممدم الرعاٌة إلى عمله فً الولت المحدد وأن ٌكون مهندما
ا ألٌام العطلة المخطط لها لبلها بؤسبوع على األلل.  إذا لررت  ا وإخطارا ا لبل ساعتٌن على األلل إذا كنت ستتؤخر أو كنت مرٌضا ترن هذه الوظٌفة فً أي ٌوم خبلل الشهر، فمن فضلن أعطنً إخطارا

ا  ً الجلد.  ال تتردد فً طرح أي أسبلة بشؤن رعاٌتً لبلها بؤسبوعٌن. عند تمدٌم خدمات الرعاٌة الشخصٌة لً )أو لطفلً(، ٌرجى إببلؼً )أو المسإول( إذا الحظت أي كدمات أو خدوش أو مشاكل فإخطارا
الذي أحتاجه.  ٌتم تحدٌد األجر بالساعة للخدمات الموجهة حسب اختٌار العمبلء من لِبل الجمعٌة العامة فً الشخصٌة أو احتٌاجاتً األخرى.  أنا أشعر براحة أكبر عندما ٌفهم اآلخرون الؽرض من الدعم 

 فٌرجٌنٌا وهو أجر ؼٌر لابل للتفاوض.
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اتفالٌة خدمة إدارة خدمات المساعدة الطبٌة بوالٌة فٌرجٌنٌا بٌن الفرد متلمً الرعاٌة ومزود 
 العمٌلتسهٌل الخدمات الموجهة حسب اختٌار 

 
 
 

المشار إلٌه فٌما ٌلً باسم "مٌسر الخدمات الموجهة حسب اختٌار                                                  تم إبرام هذه االتفالٌة بٌن 
المشار إلٌه فٌما بعد باسم "الفرد"، لؽرض توضٌح العبللة واألدوار والمسإولٌات بٌن                                        العمٌل" وبٌن 

ح له بتمدٌم  الطرفٌن. ل والمصرَّ مٌسر الخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل هو مزود تسهٌل الخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل المسجَّ
عمٌل فً والٌة فٌرجٌنٌا وفك برنامج خدمات اإلعفاء الذي تم تسجٌل الفرد متلمً الرعاٌة الخدمات من خبلل برامج الخدمات الموجهة حسب اختٌار ال

المرافك،  فٌه. ٌعد الفرد متلمً الرعاٌة مإهبلا لتلمً رعاٌة الخدمات الشخصٌة الموجهة حسب اختٌار العمٌل، وخدمات الرعاٌة المإلتة، و/أو خدمات
 فً خطة خدمات الرعاٌة الخاصة به.اعتماداا على نوعٌة الخدمات المسموح بها 

 

 أ. الفرد
 

ح للفرد 0 . بموجب هذه االتفالٌة، فإن الفرد ٌختار مٌسر الخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل كمزود مإهل لخدمات تسهٌل الخدمات المصرَّ
ت الموجهة حسب اختٌار العمٌل سوؾ تمتصر . ٌدرن الفرد أن الخدمات التً سٌمدمها مٌسر الخدماMedicaidبالحصول علٌها وفك إعفاء برنامج 

 على األنشطة والمهام المتعلمة بخطة الخدمات المعتمدة لهذا الفرد.
 

 . ٌوافك الفرد على اتباع سٌاسات وإجراءات مٌسر الخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل، الخاصة بالمعٌنٌن من لِبل0

العمٌل، والخاصة ببرامج الخدمات الموجهة حسب من ٌعٌنهم مٌسر الخدمات الموجهة حسب اختٌار 
 اختٌار العمٌل فً والٌة فٌرجٌنٌا، بما فٌها ما ٌلً:

 إببلغ مسإول الخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل عن أي تؽٌٌرات من شؤنها أن تإثر على أهلٌة الفرد متلمً الرعاٌة أو حاجته إلى  أ(
 خدمات الرعاٌة حسب اختٌار العمٌل؛ و

تلمً التدرٌب والمساعدة من مٌسر الخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل والمشاركة فً تدرٌب الموظفٌن )ممدمً الرعاٌة(، حسب   ب(
الضرورة، لضمان صحة الفرد متلمً الرعاٌة وسبلمته واستمرار مشاركة الفرد متلمً الرعاٌة فً برنامج )برامج( خدمات الرعاٌة الموجهة 

 وحسب اختٌار العمٌل؛ 
السماح لمٌسر الخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل و/أو ممثلً برنامج )برامج( الخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل بوالٌة فٌرجٌنٌا   ج(

 بالدخول إلى
 منزل الفرد متلمً الرعاٌة مرة واحدة على األلل شهرٌاا لمرالبة مدى مشاركة الفرد متلمً الرعاٌة فً البرنامج )البرامج(؛ و

إتاحة مستندات فحص مٌسر الخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل ونسخ المستندات والسجبلت المطلوبة الستمرار مشاركة الفرد متلمً   د(
 الرعاٌة فً برامج الخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل فً والٌة فٌرجٌنٌا.

 
فصل الفرد من برنامج )برامج( الخدمات الموجهة  واإلجراءات لد ٌإدي إلىٌدرن الفرد متلمً الرعاٌة أن اإلخفاق فً اتباع هذه السٌاسات 

 حسب اختٌار العمٌل فً والٌة فٌرجٌنٌا.
 

ة حسب . ٌتفهم الفرد متلمً الرعاٌة حمه فً اختٌار موظفٌه )ممدمً الرعاٌة(، واتخاذ المرارات، وتوجٌه عملٌة توفٌر الخدمة )الخدمات( الموجه1

كم فٌها إلى ألصى حد ٌرؼب فٌه الفرد متلمً الرعاٌة وٌستطٌعه. ٌدرن الفرد متلمً الرعاٌة أنه لد ٌطلب وٌتلمى المساعدة والدعم اختٌار العمٌل والتح
 من مٌسر الخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل فً تنسٌك الخدمات الموجهة حسب اختٌار الفرد.

 
ساعات عمل ممدم الرعاٌة فً الولت المناسب وفماا لجدول الرواتب الذي وضعه الوكٌل  . الفرد متلمً الرعاٌة مسإول عن استكمال وتسلٌم كشوؾ2

 المالً. ٌدرن الفرد متلمً الرعاٌة أن تؤخر إرسال كشوؾ ساعات العمل لد ٌإدي إلى تؤخٌر دفع أجور الموظؾ )ممدم الرعاٌة(.
 

 من خبلل وكٌل مالً ٌتصرؾ نٌابة عنه. ٌوافك الفرد متلمً الرعاٌة على دفع أجر الموظؾ )ممدم الرعاٌة( 3

 بشكل كامل وفك جدول منتظم لساعات العمل المعتمدة التً عملها الموظؾ )ممدم الرعاٌة(.

 
DMAS-486 

 

 

 2الصفحة  -اتفالٌة الخدمة بٌن الفرد متلمً الرعاٌة ومزود خدمات تسهٌل الرعاٌة الموجهة حسب اختٌار العمٌل 
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 )ممدم الرعاٌة( عن العمل، ٌوافك الفرد على إخطار مٌسر الخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل. عندما ٌتولؾ الموظؾ 4
 والوكٌل والمالً بتارٌخ وسبب التولؾ عن العمل.

 
 ب. منسك الخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل

 
ا فً برنامج خدمات اإلعفاء التابع إلدارة خدمات المساعدة الطبٌة 0 ، وباعتباره مزود خدمات التسهٌل الذي (DMAS) . بصفته ممدم خدمة مرخصا

الطبٌة  دةٌختاره الفرد، ٌوافك مٌسر الخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل على تمدٌم خدمات تٌسٌر الرعاٌة بالتوافك مع لوابح إدارة خدمات المساع
(DMAS.وسٌاساتها وتعلٌماتها ) 

 
 . ٌوفر مٌسر الخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل التدرٌب اإلداري وتنمٌة المهارات لدى الفرد متلمً الرعاٌة.0

 
ٌته الشخصٌة، . ٌوافك مٌسر الخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل على اإلشراؾ على خطة الخدمة بطرٌمة تضمن صحة الفرد وسبلمته واستمبلل1

خصة بما فً ذلن المرالبة الدورٌة لتوفٌر الخدمات. ٌوافك مٌسر الخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل على ضمان أن الخدمات الممدمة للفرد مر
 ومبلبمة.

 
 . ٌوافك مٌسر الخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل على االحتفاظ بالسجبلت المناسبة وتزوٌد الفرد بالمعلومات2

 الضرورٌة لمشاركة الفرد المستمرة فً برنامج )برامج( الخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل فً والٌة فٌرجٌنٌا.

 
 ج. اللوائح

 
لوالٌة و/أو بموجب هذه االتفالٌة وفٌما ٌتعلك بتوفٌر واستبلم خدمات الرعاٌة حسب اختٌار العمٌل ٌتم تضمٌن أي لوابح فٌدرالٌة و/أو لوابح خاصة با
اللوابح فً  لوابح محلٌة معمول بها، بما فٌها دلٌل مسإول الخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل والمستندة إلى برنامج اإلعفاء، مع اإلشارة إلى هذه

ا ألي مراجعات إدارة الجودة )  .DMAS( تتم من لِبل QMRهذه االتفالٌة. ٌتضمن ذلن الموافمة على أن تكون متاحا
 

 وتعدٌلها مدة االتفالٌة -د
 

ج اإلعفاء تشكل هذه االتفالٌة المكتوبة مجمل االتفاق والتفاهم بٌن األفراد المستلمٌن للخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل والمستندة إلى برنام
ا من تارٌخ تولٌع االتف الٌة من لِبل كل من الفرد ومٌسر الخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل. ٌجب أن تكون هذه االتفالٌة سارٌة المفعول اعتبارا

ل أي من ومٌسر الخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل. ٌمكن تعدٌل االتفالٌة باالتفاق بٌن الطرفٌن. ٌجوز إنهاء هذه االتفالٌة على الفور من لِب
( أٌام من أحد الطرفٌن 05ة )الطرفٌن عند خرق أي شرط من شروطها. ٌجوز إنهاء هذه االتفالٌة بدون سبب بناءا على إشعار كتابً مدته عشر

 للطرؾ اآلخر.
 

 
 التارٌخ تولٌع الفرد/مسإول ممدمً الرعاٌة

 

 
 التارٌخ  تولٌع مٌسر الخدمات التابع لمسإول ممدمً الرعاٌة

 
 

DMAS-486 
 
 
 
 
 

 ٌجب تولٌع هذا النموذج واالحتفاظ بنسخة منه فً سجبلت المسإول ومٌسر الخدمة.
 

 دلٌل مسإول ممدمً الرعاٌة الموجهة حسب اختٌار العمٌل( 0553)تارٌخ النسخة األصلٌة  55/0557منمحة بتارٌخ 

 
        

 

 إدارة خدمات المساعدة الطبٌة بوالٌة فٌرجٌنٌا

 
 نموذج توثٌك أنشطة ممدم الرعاٌة الموجهة حسب اختٌار العمٌل
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 )الرعاٌة الشخصٌة/الرعاٌة المؤلتة/رعاٌة المرافك( 

 

 الخاص بالعمٌل Medicaidبرنامج           اسم العمٌل: 

 اسم ممدم الرعاٌة: 

بجوار النشاط  ضع التارٌخ تحت ٌوم من أٌام األسبوع ثم ضع فً لابمة األنشطة فً العمود األٌمن، ضع دابرة حول الخدمة )الخدمات( التً ٌوفرها ممدم الرعاٌة.  
ارجع إلى لابمة التعرٌفات المرفمة لؤلنشطة .. ٌجب أن تحتوي األنشطة المدرجة ضمن  )األنشطة( الذي لام ممدم الرعاٌة بمساعدة العمٌل فٌه فً ذلن التارٌخ.

 "أنشطة العناٌة الخاصة" على وثابك مكتوبة فً لسم "المبلحظات" أدناه.
 

  االحد السبت الجمعة الخمٌس ءاالربعا الثالثاء االثنٌن الٌوم:
/ /   / / / / / / / / / / / / / التارٌخ: )الشهر / التارٌخ / السنة(:

/ 

         أنشطة الحٌاة الٌومٌة
         االستحمام

         ارتداء المبلبس / خلع المبلبس
         استعمال المرحاض

         التنمبلت
         تناول الطعام / التؽذٌة

 التجوال )المشً، والتحرن بالكرسً المتحرن،
 صعود الدرج(

        

         التملب / تؽٌٌر الوضع
         النظافة والعناٌة الشخصٌة

         اإلشراؾ
 األنشطة األساسٌة للحٌاة

 الٌومٌة
        

         تحضٌر وجبة الطعام/ وجبة خفٌفة
         تنظٌؾ المطبخ

 تنظٌؾ المناطك األخرى التً ٌستخدمها
 العمٌل

        

         ترتٌب السرٌر / تؽٌٌر أطمم السرٌر
         التسوق / وضع لابمة التسوق

         َؼسل المبلبس )الخاصة بالعمٌل(
         إدارة األمور المالٌة

         المواعٌد الطبٌة
         االجتماعٌةالعمل / المدرسة / الحٌاة 

         وسابل النمل
         استخدام الهاتؾ

         ؼٌر ذلن
         أنشطة العناٌة الخاصة

         برنامج العناٌة باألمعاء / المثانة
         العناٌة بالجروح

         أنشطة نطاق الحركة
         العبلمات الحٌوٌة

 الذاتٌة الستعمالالمساعدة فً اإلدارة 
 الدواء

        

         ؼٌر ذلن
         اإلشراف

 مالحظات:  
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 تعلٌمات نموذج توثٌك أنشطة ممدم الرعاٌة الموجهة حسب اختٌار العمٌل 
 

                                                          التعلٌمات                                                                                                                     
ا لكل ممدم رعاٌة كل أسبوع. ضع توارٌخ األسبوع ع0 ا واحدا  لى خط التارٌخ المظلل العلوي..    استخدم نموذجا
 .    فً لابمة األنشطة فً العمود األٌسر من النموذج، ضع دابرة حول الخدمة )الخدمات( التً ٌوفرها ممدم الرعاٌة.0

 صة باألنشطة.ارجع إلى التعرٌفات الخا  ضع عبلمة بجوار النشاط أو األنشطة التً ٌموم ممدم الرعاٌة بمساعدة العمٌل فٌها فً ذلن التارٌخ. .1
 " فً النموذج.المالحظات.    ٌجب أن تحتوي األنشطة المدرجة ضمن "األنشطة الخاصة" على وثابك مكتوبة فً لسم "2

ا الت .3 ل التولٌع على النموذج وتؤرٌخه بعد اكتمال األسبوع. ٌجب على ممدم الرعاٌة أٌضا النموذج وتؤرٌخه.  من ولٌع على ٌجب على العمٌل أو مسإول ممدمً الرعاٌة المسجَّ
 خبلل التولٌع، ٌتفك الطرفان على أن المعلومات صحٌحة ودلٌمة.

( أو الوكٌل DMASٌجب عدم إرسال النموذج إلى إدارة خدمات المساعدة الطبٌة ).    ٌجب على العمبلء االحتفاظ بالنماذج المكتملة فً مجلد أو دفتر مبلحظات كسجل.  4
 (.F/EAرعاٌة )المالً/وكٌل مسؤول ممدمً ال

ا اختٌارٌاا فً هذا SF( بعمل نسخة أو مراجعة النموذج على النحو المتفك علٌه بٌن العمٌل وبٌن مٌسر الخدمات )SFلد ٌموم مٌسر الخدمات ) (.  استخدام النموذج ٌعد أمرا
 الولت.

                                                                                                         تعرٌفات                                                                         
وؼسل جسم الشخص  ٌشمل الدخول إلى والخروج من حوض االستحمام كلٌاا أو جزبٌاا، وتجهٌز الحمام )على سبٌل المثال، تشؽٌل الماء(، واالستحمام باإلسفنجة، :االستحمام 

 وتجفٌؾ المنشفة.

المبلبس تعنً المبلبس وحماالت الصدر واألطراؾ إحضار المبلبس من الدوالب و/أو األدراج، ولبسها وربطها وخلعها. كلمة  :ارتداء المالبس / خلع المالبس 
 الصناعٌة التً ٌتم ارتداإها ٌومٌاا.

 الذهاب إلى الحمام والخروج منه، والصعود إلى المرحاض والنزول منه، والتنظٌؾ بعد االنتهاء، وهندمة المبلبس، وتنظٌؾ المرحاض. :المرحاض 

 المدرة على التنمل بٌن السرٌر و/أو الكرسً و/أو السٌارة و/أو الكرسً المتحرن. :التنمالت      

 عملٌة إدخال الطعام / السوابل إلى الجسم بؤي وسٌلة.  :تناول الطعام      

صعود السبللم واستعمال الكرسً التجوال هو المدرة على التجول فً داخل المنزل )المشً( أو فً الخارج حث الهواء الطلك )التنمل(، و :التجوال      

 المتحرن.
ا على األلدام أو باستعمال أطراؾ صناعٌة. المشً: .0  عملٌة التنمل داخل المنزل سٌرا
 عملٌة التنمل بواسطة كرسً متحرن. استعمال الكرسً المتحرن: .0
 عملٌة صعود الدرج والنزول منه من طابك إلى آخر. صعود الدرج: .1

المساعدة فً تؽٌٌر وضعٌة الجسم لتجنب الضؽط بالجلد واألنسجة الرخوة والعضبلت والعظام على سطح صلب مما لد ٌإدي إلى إلحاق إصابات   وضع:التملب / تؽٌٌر ال 
 بالجلد.

 ٌشمل تنظٌؾ األسنان وتمشٌط الشعر وتسرٌحه والنظافة األساسٌة. :النظافة والعناٌة الشخصٌة      
 اإلشراؾ على صحة وسبلمة ورفاهٌة الفرد. اإلشراف:      

التخطٌط لوجبات الطعام  :تحضٌر وجبة الطعام/ الوجبة الخفٌفة      

 وتحضٌرها وطهٌها وتمدٌمها.
 ؼسل األطباق وتخزٌنها ومسح األسطح وما إلى ذلن. تنظٌف المطبخ:      

 ٌة الخفٌفة مثل نفض الؽبار والكنس وتنظٌؾ األرضٌات وتنظٌؾ الحمام الذي ٌستخدمه العمٌل.األعمال المنزل  :تنظٌف المناطك األخرى التً ٌستخدمها العمٌل 

 تؽٌٌر أطمم أؼطٌة السرٌر واستبدالها بؤخرى جدٌدة؛ وترتٌب بٌاضات السرٌر بدلة.ترتٌب السرٌر/تغٌٌر بٌاضات السرٌر:        

جر؛ والوصول إلى المتجر والرجوع منه والحصول على مواد البمالة واألؼذٌة واألشٌاء الضرورٌة األخرى سرد العناصر المطلوبة من المت التسوق/وضع لائمة التسوق: 
 مثل المبلبس وأدوات النظافة والسلع والمستلزمات المنزلٌة ودفع ثمنها وحملها إلى المنزل.

خراجها و/أو تعلٌك المبلبس وإخراجها من حبل الؽسٌل، وكٌها وطٌها ووضعها فً : ٌتضمن ذلن وضع المبلبس فً الؽسالة / المجفؾ وإَغسل المالبس )الخاصة بالعمٌل( 
 الدوالب أو األدراج المخصصة.

 إدارة األمور المالٌة الٌومٌة مثل دفع الفواتٌر وكتابة الشٌكات والتعامل مع المعامبلت النمدٌة ونحو ذلن.إدارة األمور المالٌة:   

 جدولة المواعٌد الطبٌة البلزمة وحضورها. ترتٌب  المواعٌد الطبٌة:      

 المشاركة فً األنشطة المجتمعٌة بما فً ذلن العمل والمدرسة واألنشطة االجتماعٌة / الترفٌهٌة. :العمل / المدرسة / الحٌاة االجتماعٌة      

عود إلٌها  والخروج منها )على سبٌل المثال، سٌارة أو تاكسً أو حافلة أو ٌشمل المدرة على نمل نفسه أو ترتٌب وسٌلة نمل، للوصول إلى السٌارة والص :وسائل النمل 
 شاحنة(.

 البحث عن أرلام الهواتؾ، وطلبها، وسماع المكالمة، والتحدث، والرد على الهاتؾ. :استخدام الهاتف         

 

                                                                                                     األنشطة الخاصة                                                               
ا من خطة الرعاٌة الفردٌة أو خطة الخدمة الفردٌة، أوامر وتعلٌمات من الطبٌب، وتدرٌب ممدم ا لرعاٌة، والمرالبة من لبل تتطلب األنشطة التالٌة، عندما تكون جزءا

ل مرخص )ممرض   ( أو طبٌب رعاٌة أولٌة ووثابك خاصة من لِبل امٌسر الخدمات الموجهة حسب احتٌار العمٌل، حسب االلتضاء فً حالة اإلعفاء.RNمسجَّ
 المساعدة/التدرٌب فً المهام المتعلمة بسلس األمعاء و/أو تفرٌػ المثانة.برنامج األمعاء/المثانة:        

 العناٌة بالجلد حٌث ٌوجد به فتح أو شك )ال ٌشمل ذلن استعمال أسلوب التعمٌم أو الضماد المعمم(.العناٌة الدورٌة بالجروح:        

المفاصل أو مدى لدرة المفصل على أداء حركاته الطبٌعٌة.  ٌساعد تمرٌن نطاق الحركة على زٌادة المرونة والحركة فً العضبلت واألوتار واألربطة ونطاق الحركة:   
 الحفاظ علٌها.

 المساعدة فً إعطاء الدواء )ال ٌشمل تحدٌد جرعة الدواء بؤي شكل من األشكال(. التً ٌمكن أن ٌستعملها الفرد بنفسه:المساعدة فً األدوٌة  

 التشنجات. درجة الحرارة ومعدل النبض ومعدل التنفس للفرد. لد تتضمن مبلحظات على مخطط نوباتالعالمات الحٌوٌة:       
 

DMAS-487  المراجعة بتارٌخ ٌولٌو
0557 
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 نموذج تدرٌب شامل إلدارة خدمات المساعدة الطبٌة الموجهة حسب اختٌار العمالء بوالٌة فٌرجٌنٌا

 
 فً المربع بعد االنتهاء من كل جزء من التدرٌب.()√( )ضع عبلمة 

 

 . خدمات ممدم الرعاٌة الموجهة حسب اختٌار العمٌل1 

 أ. تعرٌؾ الخدمات

ٌجب على الفرد لراءة   ب. نهج تمدٌم الخدمات )على سبٌل المثال، األفراد المعنٌٌن بما فٌهم مٌسر الخدمات والوكٌل المالً(. 

 ا لم ٌتم التولٌع علٌها.اتفالٌات الخدمة وتولٌعها وكذلن تولٌع كل من مٌسر الخدمات والوكٌل المالً إذ

 ج. دور ممدم الرعاٌة فً تمدٌم الخدمات 

إذا لم ٌكن معن تصرٌح، ٌكون الفرد مسإوالا عن الدفع حتى استبلم   ٌجب أن ٌكون لدٌن تصرٌح لبل التعالد مع ممدم رعاٌة. -د 

 الترخٌص.

 
 .  فرد خدمات ممدم الرعاٌة2 

 كفرد )مثل العادات، والرعاٌة جرد احتٌاجات الفرد )تمٌٌم االحتٌاجات أ. 

 الشخصٌة(

 
 اختٌار ممدمً الرعاٌة ب. 

 وضع وصؾ وظٌفً مصاحب )منالشة عٌنة( .0 

 إعبلن عن وظٌفة شاؼرة لممدمً الرعاٌة )منالشة عٌنة( .0 

 تمٌٌم طلب التوظٌؾ الخاص بممدم الرعاٌة .1 

 المإهبلت المطلوبة من ممدمً الرعاٌة .2 

 للوظٌفة وتحدٌد مواعٌد إلجراء المماببلتفرز المتمدمٌن  .3 

 
 عملٌة توظٌؾ ممدمً الرعاٌة ج. 

 الحصول على سجل عمل ممدم الرعاٌة .0  

 إجراء ممابلة مع ممدم الرعاٌة المحتمل )أسبلة ٌجب التفكر فٌها( .0  

 اختٌار العمٌل لممدم الرعاٌة .1  

 حفظ السجبلت .2  

 استكمال حزمة التوظٌؾ .3  

 
 . توظٌف ممدمً الرعاٌة3 

 أ. فلسفة/سٌاسات ممدمً الرعاٌة 

 
 ب. متطلبات كشؾ المرتب لكل ممدم رعاٌة 

 (I-9التحمك من األهلٌة للتوظٌؾ ) .0 

 W-4إكمال النموذج رلم  .0 

 ج. تحدٌد كفاءة ممدمً الرعاٌة 

 العٌنة.االتفالٌات التعالدٌة )بما فً ذلن االتفالٌة بٌن الفرد وممدم الرعاٌة(.   إظهار نموذج اتفالٌة ممدم الرعاٌة وعمد نموذجً على سبٌل  .4 

 2الصفحة  –نموذج التدرٌب الشامل للفرد الموجه حسب اختٌار العمٌل 



 . تدرٌب ممدمً الرعاٌة5

 ٌةأ. تمدٌم الخدمات من لبل ممدم الرعا 

 الخدمات المضمنة/الخدمات المستبعدة .0 

 عٌنة من المابمة المرجعٌة لواجبات ممدم الرعاٌة .0 

 التمٌٌمات الوظٌفٌة لممدم الرعاٌة .1 
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 التواصل مع ممدم الرعاٌة  -ب 

 إٌجاد بٌبة عمل جٌدة .0 

 بناء شعور باأللفة والمودة .0 

 حل النزاعات .1 

 
 اعتبارات هامة  -ج 

 إلالة ممدم الرعاٌة .0 

 مسإول احتٌاطً بدٌل فً حالة الطوارئ .0 

 استبدال ممدمً الرعاٌة .1 

 الحوادث الوالعة فً أثناء العمل .2 

 الموت ؼٌر المتولع وممدم الرعاٌة .3 

 
 السادس استكمال كشوف ساعات عمل ممدم الرعاٌة 

 التصدٌك على الخدمات الممدمة )شرح كشؾ ساعات العمل( -أ 

 
 ب. فهم اإلعفاء من المبلػ الذي ٌتحمله العمٌل 

 

 اإلٌماؾ عن العمل  -ج

 

ل وبعد  ٌجب إكمال هذا النموذج بواسطة منسك الخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل أثناء تدرٌب الفرد / مسإول ممدمً الرعاٌة المسجَّ
 لنموذج فً ملؾ الفرد بواسطة مٌسر الخدمات.التولٌعات التً ٌتم الحصول علٌها بعد التدرٌب.  ٌجب االحتفاظ بهذا ا
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إلٌه فٌما بعد باسم "مٌسر الخدمة"( كموفر تسهٌل الخدمات المعتمد لتنسٌك خدماتً الموجهة حسب اختٌار العمبلء من )ٌشار  ألر بؤنً اخترت 

ٌمدمون خبلل برامج الخدمات الموجهة حسب اختٌار العمبلء فً والٌة فٌرجٌنٌا. أبلؽنً مٌسر الخدمات بما ٌتعلك بمدى تحكمً فً الموظفٌن الذٌن س

ة و/أو ُسبل الراحة و/أو خدمات المرافك. أفهم أن اإلعفاء سٌسمح لً بممارسة حمً فً توجٌه خدمات الرعاٌة حسب اختٌار لً المساعدة الشخصٌ

 العمٌل الخاصة بً واإلشراؾ علٌها بطرٌمة تتفك مع احتٌاجاتً ولدراتً واهتماماتً فً توجٌه خدماتً الخاصة.

 

 الفرد كمسإول عن ممدم الرعاٌة

)ممدمً الرعاٌة(                                 الذي سٌمدم لً خدماتً. عند اختٌار خدمات الرعاٌة الموجهة حسب  تحت ممدم الرعاٌة .0

اختٌار العمٌل، أدرن أننً أختار أن أكون المسإول المانونً عن ممدمً الرعاٌة الذٌن سٌمدمون لً خدماتً. بصفتً المسإول، لدي 

ٌههم فً تمدٌم خدماتً وأن ألوم تجاههم بواجبات المسإول والوفاء بها، بما فً ذلن التوظٌؾ الحك والمسإولٌة فً تعٌٌنهم وتوج

ا، بناءا على  واالختٌار والتوظٌؾ والتدرٌب واإلشراؾ والترخٌص بدفع األجور، وفصل الموظفٌن عند الضرورة. أفهم أنه ٌمكننً أٌضا

ا أن إدارة خدمات المساعدة الطبٌة أو طلبً حسب الحاجة، الحصول على مساعدة من مٌسر الخدمات ف ً أداء هذه المهام. أفهم أٌضا

وكٌلها المعٌن سوؾ ٌفً بكشوؾ المرتبات والواجبات وااللتزامات المالٌة الخاصة بً كصاحب عمل من خبلل تعٌٌنً كوكٌل رواتب 

 ظٌؾ.ووكٌل مالً، للتصرؾ نٌابة عنً، من خبلل التولٌع على النماذج البلزمة فً حزمة التو

 
.   بمجرد اختٌار ممدم رعاٌة وتوظٌفه، سؤلوم بإخطار منسك الخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل. سؤطلب من ممدم الرعاٌة التولٌع على 0

انعة النماذج المطلوبة فً حزمة التوظٌؾ، بما فً ذلن طلب سجل الخلفٌة الجنابٌة. إذا أدٌن ممدم الرعاٌة بجرٌمة على النحو المحدد كجرٌمة م
 من التوظٌؾ فً هذه الوظٌفة المستندة إلى اإلعفاء الذي التحمت به، فؤنا أوافك على فصله أو البحث عن ممدم رعاٌة ؼٌره.

 
 .   سؤضع الجدول الزمنً لممدم الرعاٌة لتمدٌم الخدمات ضمن الحدود المنصوص علٌها فً خطة الخدمات الخاصة بً.1

 

ساسٌة عن اتخاذ الترتٌبات البلزمة لخدمات توفٌر البدٌل االحتٌاطً فً حالة عدم تمكن ممدم الرعاٌة من العمل .   أفهم أننً أتحمل المسإولٌة األ2

 فً ٌوم عمل مجدول بالشكل المعتاد. أوافك على االستعانة بالعابلة واألصدلاء والجٌران كمصادر بدٌلة لخدمات الدعم حٌثما أمكن ذلن.

 
سجل ممدم الرعاٌة الخاص بكشؾ ساعات عمله. ٌشهد ممدمو الرعاٌة وتولٌعاتً على كشؾ ساعات العمل أن  .   أنا مسإول عن اإلشراؾ على3

ل جمٌع األولات الممدمة لدفع المستحمات حمٌمٌة ودلٌمة. أدرن أن برامج الخدمات الموجهة حسب اختٌار العمٌل فً فٌرجٌنٌا ستدفع فمط مماب
 اصة بً.الساعات المتوافمة مع خطة الخدمات الخ

 
 ٌشٌر تولٌعً إلى أننً لد تم إببلؼً بحمولً ومسإولٌاتً ولبولها كصاحب عمل فً

 برنامج اإلعفاء الذي التحمت به.
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 التارٌخ  تولٌع مٌسر الخدمات التابع لمسإول ممدمً الرعاٌة
 

 منه فً سجبلت المسإول ومٌسر الخدمات.ٌجب تولٌع هذا النموذج واالحتفاظ بنسخة 
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