
 
  

  
 

برنامج النازل
الصحية 

Health) 
Homes 

(Program 

نظرة عامة عل بر نامج 
النازل الصحية 

 Health Homes)  يقدم برنامج النازل الصحية

 Program, HHP) خدمات إضافية مجانية لعضاء 
الذين يعانون  من مشكلت صحية  Medi-Cal   خطة 

و/أو عقلية مزمنة معينة ولديهم احتياجات رعاية صحية  

عالية أو ليس لديهم مكان للعيش فيه. 

 HHP    كيف يكن لبنامج
أن يساعدك؟ 

إذا كنت مؤهلً، فسيقدم لك بر نامج  HHP خدمات  
الرعاية الصحية وغيها من الساعدات لتلبية احتياجاتك. 

وسيكون لديك فريق يساعدك ف أمور مثل: 

 وضع خطة للحصول عل الرعاية التي تحتاج إليها   •

 العثور عل الطباء وتحديد مواعيد لك  •

 تزويد جميع أطبائك بآخ ر الستجدات عن  •

احتياجاتك الصحية وأمنياتك 

 توصيلك بالخدمات الجتمعية والجتمعية التي   •

تحتاج إليها )مثل الطعام والسكن( 

ت ُقدم هذه الخدمات الضافية كجز ء من خطة
Medi-Cal الحالية الخاصة بك .

 لن تتغي خدمات  Medi-Cal التي  تتلقاها حالي ا 
أو ت ُحرم منها. ول يزال بإمكانك زيار ة الطباء ذاتهم، 
ولكن يكنك الن الحصول عل الزيد من الساعدة .

ّ

من يكنه الحصول عل خدمات برنامج  HHP؟ 

للحصول عل خدمات بر نامج  HHP، يجب أن تستوف 
هذه الشوط الثلثة جميعها: 

      1 

           

      

    تكون  مسجلً ف خطة الرعاية الصحية 
Medi-Cal   ال ُدارة

و عقلية ت صحية و/أن من حالتعا 2
منة معينةمز

      ًكنت محتجزا ف الستشفى، أو قمت3
بزيارات إل قسم الطوارئ، أ و ليس 

لديك مكان تعيش فيه 

إذا كنت مؤهلً، فلديك حرية ال ختيار 
.HHP   للحصول  عل  خدمات برنامج

برنامج   HHP مخصص  لعضاء 

Medi-Cal   الخطة الصحية 

 Medi-Cal   يجب أن تكون مسجلً ف الخطة الصحية
للحصول عل خدمات بر نامج  HHP. إذا كنت بحاجة  

 ،Medi-Cal  إل مساعدة ف التسجيل ف خطة 
فيمكنك التصال بقسم خيارات الرعاية الصحية 
( Health Care Options) عل الرقم 

.1-800-430-4263 

 

 

 

 



برنامج النازل
الصحية 
Health) 
Homes 

(Program 

ل الصحية نامج النازة عامة عل برنظر

من يقدم خدمات برنامج HHP؟ 

ي ُخصص لك فريق الر عاية الذي يتعاون أفراده معا ً

 ّلساعدتك عل تلقي الخدمات التي تحتاج إليها.  

يتأس فريق رعايتك منسق الرعاية، الذي ي ثل 
جهة التصال الرئيسية لك. 

هم شخاص تختارعايتك عل أيشتمل فريق ر
بنفسك، مثل: 

ضات المرالتخصصي، وطباء، وال •

خصائيي التغذية أالصيادلة و •

جتمعية ت الخدمة الي حالمدير •

نظام الدعم الشخص عاية ومقدمي الر •

 Medi-Cal   كيف يحصل أعضاء خطة
الؤهلون عل  خدمات برنامج  HHP؟ 

 هناك   3 طرق للحصول عل خدمات 
:HHP   برنامج

    يكن أن يتواصل معك طبيبك، أ و  خطة   1    
  Medi-Cal الخاصة بك، أو مقدم 

رعاية صحية آخر 

      2  Medi-Cal   يخطر طبيبك الخطة  الصحية  

بأنك  قد تكون مؤهلً 

3       Medi-Cal   يكنك ال تصال  بالخطة  الصحية   

للحصول عل  معلومات  ومعرفة  ما إذا كنت مؤهلً 

:HHP   لعرفة الزيد عن برنامج

1.  Medi-Cal   للعثور عل رقم الهاتف، افحص  بطاقة تعريف  هوية .Medi-Cal   اتصل بالخطة الصحية   
 

  

 
  

  
 

 

 

 

 

 

واضغط عل مقاطعتك . bit.ly/plandirectoryن وقع اللكتة الوو تفضل بزيارأ

 اتصل بقسم خيارات الرعاية الصحية  (Health Care Options) عل الرقم   1-800-430-4263 .2
(الهاتف النص   1-800-430-7077).

نامج. و العيادة عن الباستفس من طبيبك أ .3

The Health Homes Program 
bit.ly/HHPInformation 

bit.ly/plandirectory
bit.ly/HHPInformation



