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 عاًما فأكثر.   18البالغین من العمر  Medicaidألعضاء 
 نشرة كتیب األعضاء

 
 برنامج الوجبات الُمخصَّصة طبیًا

 
، یمكنك  2022یولیو  1بتقدیم مزایا وخدمات تساعدك على عیش حیاة صحیة. بدایة من  MetroPlusHeathتفتخر 

 االنضمام إلى برنامج مجاني للوجبات الُمخصَّصة طبیًا، الذي یوفر وجبات صحیة یتم توصیلھا مباشرة إلى منزلك.  
 

 لى البرنامج على:  من خالل ھذا البرنامج، یمكن أن تحصل أنت واألعضاء اآلخرون المؤھلون لالنضمام إ
لین. ویكون ھذا الشخص أحد خبراء الغذاء والتغذیة، وسیساعد  • مساعدة من أحد اختصاصي الحمیة والتغذیة الُمسجَّ

 في تقدیم التوجیھ والدعم في اختیار األغذیة الصحیة. 
ما یصل إلى ثالث وجبات في الیوم یتم توصیلھا إلى منزلك لمدة ستة أشھر في كل مرة. وربما تكون قادًرا على  •

متابعة الحصول على الوجبات طالما كنت مؤھالً لالنضمام إلى ھذا البرنامج. وتكون ھذه الوجبات ُمخصَّصة  
یة. الحتیاجاتك الصحیة المخصصة، ویمكنھا أن تساعدك في إمكانیة الح  صول على األغذیة الصحیة والُمغّذِ

 
عاًما أو أكثر. ویجب أن   18الذین یبلغون من العمر  MetroPlusHealth Medicaidیتم تقدیم ھذا البرنامج إلى أعضاء 

 یكون لدى األعضاء مكان آمن لتخزین الوجبات وتسخینھا، و: 
استبدال بعض الساعات الُمخصَّصة إلعداد أن یحصلوا على خدمات الرعایة الشخصیة. یجب أن یختار األعضاء  •

الوجبات والتسّوق لشراء الطعام الخاصة بھم أثناء الحصول على الوجبات الُمخصَّصة طبیًا. وستعتمد الساعات التي  
 أو  ،یتم تخفیضھا على عدد الوجبات التي تحصل علیھا

)،  AIDS)/اإلیدز (HIVالبشریة ( یعانون من السرطان، أو السكري، أو قصور القلب، أو فیروس نقص المناعة •
شھًرا بخصوص  12) خالل آخر ERوعدد ُمحدَّد من مرات اإلقامة في المستشفیات و/أو زیارات غرف الطوارئ (

 ھذه الحاالت المرضیة. 
 

  . وسنخبرك في المكالمة بمزید MetroPlusHealthإذا كنت ترید التسجیل في ھذا البرنامج، فانتظر اتصاالً من أحد وكالء 
من المعلومات عن البرنامج ونساعدك في التسجیل إذا اخترت المشاركة. وربما تحصل أیًضا على توصیة بالوجبات  

م الخدمة المعني بك.   الُمخصَّصة طبیًا من ُمقّدِ
 

 Medicaidیعود قرار االنضمام إلى ھذا البرنامج إلیك. إذا قررت عدم االنضمام، فإن ھذا لن یؤثر في أھلیة انضمامك إلى 
 أو المزایا الخاصة بك.   

 
(مستخدمو الھاتف   9626-303-800-1إذا كانت لدیك أسئلة، فإننا متاحون للمساعدة. یُرجى االتصال بنا على الرقم 

 مساًء.   8صباًحا إلى الساعة  8الثنین إلى الخمیس، من الساعة )، من ا711النصي: 


