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ال نميز عىل أساس العرق أو اللون أو األصل 

القومي أو الجنس أو السن أو اإلعاقة في 

برامجنا وأنشطتنا الصحية.

ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su 
disposición servicios gratuitos de asistencia 
lingüística. Llame al 855-415-6048 
(TTY:711).

CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các 
dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho 
bạn. Gọi số 855-415-6048 (TTY: 711).

الرسالة

كتعبير عن محبة الرب للشفاء، التي 

تبينت من خالل خدمة يسوع، نكرس 

جهودنا عىل خدمة الجميع وخاصة الفقراء 

والضعفاء.

القيم

الرحمة والكرامة والعدل والتميز والنزاهة

بروفيدانس إيلدربليس

PACE/(Providence ElderPlace) 
متاح ألي شخص ينطبق عليه ما يلي:

•  عمره 55 عاًما أو أكبر؛
•  قادر عىل اإلقامة في مكان داخل 

نطاق المجتمع؛

•  بحاجة إىل خدمات للتنقل واإلدراك 
واستخدام المرحاض؛

•  مقيم في المنطقة التي تشملها 
خدماتنا؛

•  مؤهل للحصول عىل خدمات 
Medicaid أو مستعد للدفع بشكل 

خاص )يساوي قسط إيلدربليس 

.)Medicaid تعريفة

اتصل بنا عىل رقم 503-215-6556. 

سيزودك أخصائي المعلومات بمزيد 

من التفاصيل المتعلقة بتوجيهات 

الوالية واألهلية.

Portland metro 503-215-6556

Clatsop/Tillamook 503-717-7150

الهاتف المجاني 1-855-415-6048

 الهاتف النصي /صعوبة السمع 

1-800-848-4442

providence.org/elderplace

كم تبلغ التكلفة؟ 

 تغطي إيلدربليس 

 PACE/)ElderPlace(
جميع الخدمات الطبية واالجتماعية 

وخدمات الرعاية الالزمة طويلة 

األجل. إذا كنت مؤهالً مالًيا 

لخدمات Medicaid، يسدد برنامج 

Medicaid التكاليف نيابًة عنك 
لالنضمام إىل البرنامج. 

كافة الخدمات المعتمدة مغطاة 

بالكامل للمشاركين في PACE. يجب 

أن يتلقى المشاركون في PACE جميع 

أشكال الرعاية الصحية الالزمة، بما في 

ذلك الرعاية األولية وخدمات األطباء 

المتخصصين )بخالف خدمات الطوارئ( 

من منظمة PACE أو من كيان معتمد 

لدى المنظمة. قد يتحمل المشاركون 

في PACE تحماًل كاماًل وشخصيًّا 

المسؤولية عن تكاليف الخدمات 

غير المعتمدة منها أو غير المشمولة 

بتغطيتها. خدمات الطوارئ مغطاة.

PACE/بروفيدانس إيلدربليس

برنامج الرعاية الشاملة لكبار السن



رعاية شاملة ومبسطة

بروفيدانس إيلدربليس هو برنامج 

 ،)PACE( للرعاية الشاملة لكبار السن

وهو برنامج معترف به فيدرالًيا يوفر 

حكًما سلًسا للرعاية الكاملة. يمثل 

إيلدربليس/PACE تأميًنا صحًيا ومقدم 

رعاية صحية.

يتم االتصال بالمشاركين بشكل 

منتظم ودوري من قبل فريق متعدد 

االختصاصات من مقدمي الرعاية 

الطبية واالجتماعية الذين يعملون 

عىل تنسيق الرعاية وتقديمها. 

ويشمل االتصال الدوري ونهج الفريق 

التغيرات الطفيفة حتى في الصحة، 

ويمكن التطرق إىل العافية.

فيما يلي فريقك متعدد االختصاصات:

مقدم الرعاية 

األولية
ممرض مسجل

أخصائي 

المعالج اجتماعي

المهني

منسق النشاط
أخصائي العالج 

الطبيعي

أخصائي 

تغذية

مدير مركز 

الرعاية 

النهارية

 منسق 

الرعاية المنزلية

قسيس

صيدلي
مقدم خدمات 

الصحة العقلية

الوصف المدفوعات 

المشتركة

المزايا

أطباء من ذوي الخبرة لرعاية كبار السن. 0 دوالر الرعاية الطبية األولية

الرعاية الطبية المتخصصة مثل أمراض القلب والرئة 

 وجراحة العظام، حسب الحاجة.

0 دوالر الرعاية الطبية المتخصصة

الرعاية الوقائية والعالج المداوي وفًقا لخطة الرعاية الخاصة بك. 0 دوالر رعاية األسنان/البصر/السمع/القدمين

بناًء عىل احتياجاتك الفريدة وأهداف الرعاية الصحية. 0 دوالر الرعاية المنسقة وتخطيط رعاية مخصصة

تشمل األدوية التي تُصرف بوصفة طبية واألدوية التي ال تستلزم وصفة طبية وجميع المستلزمات 

الطبية الالزمة.

0 دوالر األدوية والمستلزمات والمعدات الطبية

الرعاية الشخصية في منزلك، مثل المساعدة عىل االستحمام وارتداء المالبس والتدبير المنزلي. 0 دوالر الرعاية في المنزل

تشمل التمريض في المنزل وخدمات إعادة التأهيل. 0 دوالر الرعاية الصحية المنزلية

شراكات مع جميع مستويات الرعاية، بما في ذلك الرعاية الدائمة 

 ورعاية المقيمين ودور رعاية البالغين ومرافق رعاية الذاكرة.

0 دوالر السكن الداعم

زيارات المركز الصحي واالجتماعي لتقديم الوجبات واألنشطة والدعم االجتماعي. 0 دوالر مركز الرعاية النهارية للبالغين

يقدَّم عالج إعادة التأهيل بالكامل وفًقا لخطة الرعاية الخاصة بك. 0 دوالر العالج المهني أو البدني أو عالج التخاطب

تشمل الرعاية داخل المستشفى وخارجه. 0 دوالر اإلقامة في المستشفيات واإلجراءات الطبية

المواصالت، بتنسيق من فريق الرعاية، من المركزين الصحي واالجتماعي وإليهما، والمواعيد الطبية. 0 دوالر المواصالت

تغطية تشمل الرعاية الطارئة ومقدم الرعاية عند الطلب عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع. 0 دوالر الرعاية الطارئة والعاجلة

سائق حافلة/

شاحنة
مساعد الرعاية 

الشخصية


