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 Child Health Plusنموذج لغة عقد المشترك في 
 2023ینایر  1

 
ل ھذا الملحق عقد المشترك من خالل إضافة المزایا التالیة:    یُعّدِ

 
للشباب البالغین، وخدمات   ACT)، وخدمات ACTسندفع مقابل خدمات الرعایة المجتمعیة الفعّالة (خدمات الرعایة المجتمعیة الفعّالة.  

ACT  مي الخدمات الُمرخَّصین اآلخرین المختصین بفنون للشباب. یجب أن تتم اإلحالة إلى الخدمات من قِبَل أحد األطباء أو ُمقّدِ
ة المستفید  المعالجة، ضمن النطاق الخاص بھم بموجب قانون الوالیة، من أجل الحد من اإلعاقة الجسدیة أو العقلیة إلى أقصى حٍد وإعاد

 إلى أفضل مستوى وظیفي ممكن لھ.  
 

م خدمة في عالج حالة طبیة ُمحدَّدة، والتي تكون عادةً  المستلزمات الطبیة.  سندفع مقابل المستلزمات الطبیة، التي تم طلبھا من قَِبل ُمقّدِ
 ا قیمة قابلة لإلنقاذ بشكٍل عام.  استھالكیة، وغیر قابلة إلعادة االستخدام، وتستخدم مرة واحدة، ولغرض ُمحدَّد، ولیست لھ

 
سندفع مقابل خدمات تقویم األسنان لعدم تطابق الفكَّین بسبب إعاقة  خدمات تقویم األسنان لعدم تطابق الفكَّین بسبب إعاقة جسدیة حادة. 

لعدم تطابق الفكَّین بسبب  جسدیة حادة. یجب الحصول على موافقة مسبقة لتغطیة تقویم األسنان. تتضمن الخدمات رعایة تقویم األسنان 
 إعاقة جسدیة حادة كمیزة مرة واحدة في العمر یتم سدادھا ألحد األعضاء المؤھلین لمدة ثالثة أعوام بحّدٍ أقصى من رعایة تقویم األسنان

غطاة. یجب أن تتم الموافقة  النشطة، باإلضافة إلى عام واحد من استبقاء الرعایة. وال تُعَد إعادة معالجة الحاالت المنتكسة من الخدمات المُ 
 عاًما.   19على العالج وأن یبدأ العالج النشط (وضع األجھزة وتنشیطھا) قبل بلوغ العضو 

 
سندفع مقابل خدمات اإلسعاف الجوي من أجل األمراض أو الظروف المھددة للحیاة أو الكارثیة عندما؛ یكون  خدمات اإلسعاف الجوي. 

النقل السریع ضروریًا لتقلیل خطر الوفاة أو تدھور حالة المریض إلى الحد األدنى؛ أو یكون النقل األرضي غیر مناسب للمریض؛ أو  
 یة المتقدمة أمًرا ضروریًا أثناء النقل.  تكون المعدات الداعمة للحیاة والرعایة الطب 

 
سندفع مقابل النقل الجوي واألرضي بین المنشآت عندما تكون ھذه الخدمات عملیات نقل طارئة. وھذا یشمل االنتقال  النقل بین المنشآت. 

من غرفة الطوارئ إلى مركز الطب النفسي؛ والنقل من غرفة الطوارئ إلى مركز الصدمات/العنایة بالقلب/الحروق؛ والنقل من غرفة  
 من غرفة الطوارئ إلى منشأة أخرى. وال یكون التصریح المسبق مطلوبًا.  الطوارئ إلى غرفة طوارئ أخرى؛ والنقل 

 
). ربما یتم تقدیم  CFTSSسندفع مقابل خدمات عالج األطفال واألسرة ودعمھم (). CFTSSخدمات عالج األطفال واألسرة ودعمھم (

یشترك في الخدمات. تشتمل الخدمات على ما یلي:  الخدمات في المجتمع الذي یعیش فیھ الطفل/الشاب، و/أو یلتحق فیھ بالمدرسة، و/أو 
)، وخدمات التدخل في األزمات، والدعم والعالج النفسي المجتمعي  OLPالخدمات الُمقدَّمة من قَِبل المھنیین الُمرخَّصین اآلخرین ( 

)CPST الشباب.  )، وخدمات إعادة التأھیل النفسي االجتماعي، وخدمات دعم األقران األسریة، ودعم األقران من 
 

خدمات أساسیة محدودة ذات صلة بالصحة في منشأة صحیة تابعة لوكالة كفالة تطوعیة  خدمات أساسیة محدودة ذات صلة بالصحة.  
)VFCA 29) بموجب المادة-I  یجب أن تفي خدمات الرعایة الصحیة والصحة السلوكیة بمعاییر معقولة ومقبولة للممارسات الصحیة .

بَل الوالیة بالتشاور مع المؤسسات الصحیة المعترف بھا. تشمل الخدمات خمس خدمات أساسیة محدودة ذات صلة  كما ھي ُمحدَّدة من قِ 
بالصحة، وھي: خدمات بناء المھارات؛ وخدمات التمریض؛ وتخطیط العالج وتخطیط الخروج من المستشفى؛ وخدمات  

  ). VFCAوكالة كفالة تطوعیة (لدى  Child Health Plusاالستشارات/اإلشراف الطبي؛ ومنسق/مسؤول 


