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 تم تغيير كتيب األعضاء الخاص بك لتضمين المزيد من الخدمات
 

 خدمات األطفال المنزلية والمجتمعية
 

أكتوبر  1( بموجب برنامج إعفاء األطفال. اعتباًرا من HCBSتغطي والية نيويورك خدمات األطفال المنزلية والمجتمعية )
لألطفال لألعضاء المشاركين في برنامج إعفاء األطفال وتوفر إدارة  HCBSالصحية  MetroPlusستغطي خطة  ،2019

 الرعاية لهذه الخدمات.
 

األماكن راحةً  في أكثر HCBSلألطفال خدمات شخصية ومرنة لتلبية احتياجات كل طفل/شاب. تتوفر  HCBSتقدم 
 لألطفال/الشباب واألسر وتدعمهم فيما يعملون على تحقيق أهدافهم وإنجازاتهم.

 
 لألطفال؟ HCBSمن يمكنه الحصول على 

 
HCBS :لألطفال هي لألطفال والشباب الذين 

 يحتاجون إلى المزيد من الرعاية والدعم ليبقوا في المنزل/المجتمع •

 و/أو صحة سلوكية معقدةلديهم احتياجات صحية، أو نمائية  •

 يرغبون في تجنب الذهاب إلى المستشفى أو منشأة رعاية طويلة األمد •

 ويشاركون في برنامج إعفاء األطفال HCBSيتأهلون للحصول على  •
 

 عاًما من الحصول على هذه الخدمات من خالل الخطة الصحية الخاصة بهم: 21وسيتمكن األعضاء الذين تقل أعمارهم عن 

 لمجتمعيالتأهيل ا •

 التأهيل النهاري •

 دعم وخدمات مقدم الرعاية/األسرة •

 التدريب على المناصرة الذاتية المجتمعية ودعمها •

 عاًما فأكبر 14يجب أن يكون السن  -خدمات التدريب قبل المهني •

 عاًما فأكبر 14يجب أن يكون السن  -التوظيف المدعوم •

 خدمات الراحة )الراحة المخططة والراحة في األزمات( •

 الرعاية التلطيفية •

 التعديالت البيئية •

 تعديالت المركبات •

 المعدات التأقلمية والمساعدة •

 خدمات دعم وتدريب األقران الشباب •

 التدخل في األزمات •
 
يجب أن يتلقى األطفال/الشباب المشاركون في برنامج إعفاء األطفال خدمة إدارة الرعاية.  توفر إدارة الرعاية شخًصا يمكنه 

 المساعدة في العثور على الخدمات المناسبة لك والحصول عليها. 

الخاصة  CMAقاء مع (، يمكنك البCMAإذا كنت تتلقى إدارة الرعاية من وكالة إدارة الرعاية المنزلية الصحية ) •
 لمساعدتك في الحصول على الخدمات التي تحتاج إليها.    CMAالصحية مع  MetroPlusبك. ستعمل خطة 

، 2019أكتوبر،  1(، فاعتباًرا من C-YESإذا كنت تتلقى خدمة إدارة الرعاية من خدمة تقييم األطفال والشباب ) •
 إدارة الرعاية الخاصة بك.  وتوفر خدمة  C-YESالصحية مع  MetroPlusستعمل خطة 

 
 

 لمعرفة المزيد حول هذه الخدمات، يمكنك االتصال بخدمات األعضاء على 
 (.711)الهاتف النصي:  1-800-303-9626 


