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 عاًما فأكثر  21بأعمار  HARPالمؤھلین لخطة  HIV-SNPأو أعضاء برنامج  HARPألعضاء خطة  

 
 أُجریت بعض التغییرات على "كتیب األعضاء" الخاص بك لتحدیث بعض الخدمات 

 
    ).COREخدمات التعافي والتمكین المجتمعي (  -الصحة السلوكیة 

 
سیتم تغییر أربع خدمات منزلیة صحیة سلوكیة للبالغین والخدمات المجتمعیة  ، 2022األول من فبرایر، اعتباًرا من 

)BH HCBS) إلى خدمات التعافي والتمكین المجتمعي (CORE وستغطي خطة .(MetroPlus   الصحیة خدمات
CORE ویمكنك استخدام بطاقة خطة .MetroPlusHealth   الخاصة بك للحصول على خدماتCORE .ھذه 

 
. یمكن  BH HCBSمقارنةً بخدمات  COREتجري والیة نیویورك ھذا التغییر نظًرا لسھولة الحصول على خدمات 

م خدمة معتَمد.  COREلألعضاء المؤھلین الحصول على خدمات   من خالل توصیة من ُمقّدِ
 

 ھي:   COREإلى خدمات  BH HCBSالخدمات المنتقلة من 
 

 )PSRالنفسي االجتماعي (إعادة التأھیل 
تساعد ھذه الخدمة في تحسین المھارات الحیاتیة، مثل بناء عالقات اجتماعیة، والبحث عن وظیفة أو الحفاظ علیھا، وبدء  

 الرحلة التعلیمیة أو العودة إلى المدرسة، واستخدام الموارد المجتمعیة.  
 

  ) CPSTالدعم والعالج النفسي المجتمعي (
 ة في التحكم في األعراض من خالل االستشارة والعالج السریري.    تساعدك ھذه الخدم

 
 وسائل دعم األقران -خدمات التمكین  

تعمل ھذه الخدمة على توصیلك باختصاصي دعم تعافي األقران ممن مروا بتجربة التعافي، كما ستحصل على الدعم  
 والمساعدة مع تعلُّم كیفیة: 

 
 والتعامل باستقاللیة.التعایش مع المشكالت الصحیة  •
 المساعدة في اتخاذ قرارات بشأن تعافیك.  •
 البحث عن وسائل الدعم والموارد الطبیعیة. •

 ) FSTدعم األسر وتدریبھا (
 توفر ھذه الخدمة ألسرتك وأصدقائك المعلومات والمھارات لمساعدتك ودعمك. 

 
 ؟ COREإلى  BH HCBSما التغیرات من خدمات 

 . ولكن ھناك تغییران: BH HCBSھذه ھي نفسھا تقریبًا كما كانت في  COREخدمات 

م خدمات   .1  COREلدیك اآلن خیارات أكثر للخدمات لدعم األھداف المرتبطة بالعمل والمدرسة.  یمكنك العمل مع ُمقّدِ
PSR  :لمساعدتك فیما یلي 

 كالت بسبب اإلدمان.  إیجاد عمل أو الذھاب إلى المدرسة في ظل التحكم في الصحة النفسیة أو مش •
 العیش باستقاللیة وإدارة شؤونك المنزلیة دون االعتماد على الغیر.   •
 بناء عالقات صحیة بناءة أو توطیدھا.  •

 
 
 



 

 
 

یُطلق اآلن على خدمات الراحة قصیرة األجل في وقت األزمات والراحة المكثفة في وقت األزمات اسم "خدمات اإلیواء   .2
 توفرة.أثناء األزمات"، وال تزال م

 
 :BH HCBSھذه الخدمات السبع ما زالت متاحة لدى 

 التأھیل  •
 خدمات الدعم التعلیمي •
 خدمات التدریب ما قبل المھني  •
 التوظیف المؤقت   •
 التوظیف المدعوم المكثف  •
 التوظیف المدعوم الممتد  •
 النقل غیر الطبي  •

 
م خدمات   ؟COREالمعني بي للحصول على خدمات  BH HCBSھل سأضطر لتغییر ُمقّدِ

فبرایر،   1قبل  BH HCBSضمن خدمات   Peer Supportأو دعم  FST، أو PSR، أو CPSTإذا كنت تحصل على 
م الخدمة المعني بك ضمن  2022 م  CORE، فیمكنك مواصلة الحصول على الخدمات ذاتھا من قِبَل ُمقّدِ . سیتحدث إلیك ُمقّدِ

 ي تغییرات ستؤثر علیك. ویمكنك أیًضا طلب المساعدة من مدیر الرعایة المعني بك. الخدمة المعني بك بشأن أ
 

 ؟  BH HCBSھل أحتاج إلى تقییم ألجل 
 BHنعم، أنت تحتاج إلى إجراء تقییم األھلیة في والیة نیویورك مع مدیر الرعایة أو منسق التعافي المعني بك للحصول على 

HCBS . 
 

 ؟ COREھل أحتاج إلى تقییم ألجل خدمات 
 CORE. یمكنك الحصول على خدمة COREال، لست بحاجة إلى تقییم األھلیة في والیة نیویورك للحصول على خدمات 

م الخدمة المؤھل في مناقشة تشخیصك   م خدمة مؤھل لك بھا، مثل طبیب أو أخصائي اجتماعي. قد ال یرغب مقّدِ إذا أوصى مقّدِ
 .COREواحتیاجاتك قبل تقدیم توصیة بخدمة 

 
م خدمة مؤھل للتوصیة بي لخدمات كیف أع  ؟ COREثر على مقّدِ

. إذا احتجت إلى مساعدة في  COREقد یتمكن مقدم الرعایة األولیة أو أخصائي العالج المعني بك من تقدیم توصیة لخدمات 
م خدمة مؤھل، فتواصل مع خدمات األعضاء عبر الرقم أدناه. ویمكنك أیًضا طلب  المساعدة من مدیر الرعایة العثور على مقّدِ

 المعني بك. 

  9626-303-800-1للحصول على مزید من المعلومات عن ھذه الخدمات، یمكنك االتصال بخدمات األعضاء على الرقم 
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