
 
ي 

ف �ف  PACE�جب أن �حصل كافة المشاركني
ي ذلك 

ع� الرعا�ة الصح�ة الالزمة، بما �ف
الرعا�ة األول�ة والخدمات الطب�ة 

المتخصصة (بخالف خدمات الطوارئ) من 
أو من ك�ان مفوض من قبل  PACEمؤسسة 
. �جوز أن يتحمل  PACEمؤسسة 

ي 
المسؤول�ة ال�املة  PACEالمشاركون �ف

والشخص�ة عن كافة تكال�ف الخدمات غ�ي 
. PACEقعة خارج نطاق الم�ح بها أو الوا 

 خدمات الطوارئ خاضعة للتغط�ة. 
 
 

و "  " Portland metroبورتالند م�ت
503-215-6556 

كال�سوب/ت�الموك 
"Clatsop/Tillamook " 

503-717-7150 

ي 
 الهاتف المجايف

1-855-415-6048 

 الهاتف الن�ي / صع��ات السمع
1-800-848-4442 

providence.org/elderplace 

ل�ة تمنح كبار السن القدرة  ف الخدمات الم�ف
ي منازلهم مع 

ع� مواصلة الع�ش �ف
الحصول ع� الدعم من برنامج  

Elderplace/PACE  قد يتضمن الدعم .
ي العنا�ة الشخص�ة، 

تقد�م المساعدة �ف
ف الوجبات، وخدمات التنظ�ف،  وتجه�ي

 . والتذك�ي بالدواء، والم��د غ�ي ذلك

ل�ة �ي جزء واحد من  ف الخدمات الم�ف
ي تحصل   المجموعة الشاملة للخدمات اليت

 Providenceعليها مع برنامج 
ElderPlace/ PACE. 

 Providence ElderPlace/PACEبرنامج 

ي المنازل
 الخدمات المقدمة �ف



 
 

 : ل�ة ما ��ي ف  قد تتضمن الخدمات الم�ف
ف الوجبات، والتسوق، وتنف�ذ  • تجه�ي

 المهمات
ل تدب�ي شؤون  • ف  الم�ف
 التذك�ي بالدواء •
ي العنا�ة الشخص�ة مثل  •

المساعدة �ف
�ن  ف  االستحمام، وارتداء المال�س، وال�ت

ال��ارات الدور�ة إ� مرا�ز الصحة   •
والخدمات االجتماع�ة التابعة لنا 

لممارسة النشاطات، وتناول الوجبات، 
، والحصول ع�  والتواصل االجتما�ي

 الرعا�ة الطب�ة
لك إ  • ف � مركز الصحة االنتقال من م�ف

والخدمات االجتماع�ة والمقابالت 
 الطب�ة

ي الرعا�ة 
�مكن التواصل مع منس�ت
نامج  ف ل�ب ل�ة التابعني ف الم�ف

ElderPlace/PACE  لحل المشكالت
الخاصة بالرعا�ة والخدمات المقدمة 

ي نتعاقد معها   إل�ك من خالل الشبكة اليت
ل�ة   ف ي تتألف من مقد�ي الرعا�ة الم�ف واليت

ف و  . المدر�ني ف  المتخصصني
متعدد  ElderPlaceكما يتوافر ف��ق 

ي حالة 
التخصصات لتقد�م الدعم لك �ف

االنتقال إ� مستوى آخر من الرعا�ة،  
 عند الحاجة إ� ذلك. 

 
 
 
 

 Providence�قدم برنامج 
ElderPlace/ PACE  ا من خ�ارات عدد�

ي ذلك
 السكن الذي تدعمهالح�اة بما �ف

ElderPlace  جلندوف�ي ، ي كا�ي
�ف

"Cully, Glendoveer  وق��ة "
 ". Irvingtonإرفنغتون "

كما أننا نتعاقد مع عدد من مرافق  
ي منطقة الخدمة التابعة لنا. 

 الرعا�ة �ف
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