
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة ديالع اةطيلتغ اعن OhioRISEج مارنختلف بكيف ي

   Ohio Medicaidج مارنلب

  ؟ةلوكي السةحلصل

  ون إلىاجتحي ني الذبابش العلى OhioRISE جامنرب ركزي

  بابلش وال األطفاعي لجمنمكي مانيب .ةصصختة ميعار

  على لوحصال Ohio Medicaid جامنرب في عضاءاأل

  قىلتي س،تدرا المخطيعات بطراواض ةيفسن الةح الصةيعار

  ةيوك السلةح الصتماخد OhioRISE  جامنرب في نجلوالمس

 جامنرب  يف نولجسملا لصحيس .ةنسحملاو ةديدجلا

OhioRISE لالخ ن مةي السلوكةح الصتماخد على  

Aetna (ةطخ OhioRISE)ةيندب الةصح التما خدلىع و  

 جمانرب وأ ةلصفنم ةرادم ةياعر ةسسؤم لالخ نم

Medicaid وم رسلبمقا تماللخد . 

ّ

ُ

ج مارنخالل بمن ت امخدل اهر هذيفا يتم تواذمل

OhioRISE ج مارنة بطخخالل من س ليو Ohio

Medicaid ؟"ةديالع"ا 

  عقدةلم اةيسلوك الةيصح التاجايتاالح ي ذونب ماب الشديفتسي

  .همتيعا لرطيطخت للقسنم جهنو ربأك لشكب ةفثمك تما خدنم

  تما الخدميمقد ند ميدلع اعم OhioRISE جامنرب لعمي

  ن مباب الش أولطفا األتاجايت احةيبلت نأكد متل لتؤسسالموا

  تالئعاوال لطفا األتارايوخ  أراءعيرات ةيعا رةطخ لالخ

ٍ . سواء  حدعلى

 

 

 

 

 

 

 

  OhioRISEج مارنيد عن بزملامعرفة ي  يمكننأين
 ؟لكتيب اي هذافدة ر الواوالمعلومات

  :ينروتلك اإلعق الموفي OhioRISE  جامنرب ةصفح ارةي زرجىي
unitedcare.medicaid.ohio.gov/ohiorise،انتراسلو م أ  

OhioRISE@medicaid.ohio.gov     ينروتلك اإلديرب الربع
 . كتفساراتاس ني م أنع ةبلإلجا

 

  ةدنيمل اقوقحللة يلرايدفل انينلقوا واةاليلو انينواق

  نينوالقوا ةي الوالنينواق   Ohio Medicaidجمانرب عبتي

  ةملعالم ا أوزييمت النك ميحمت يت الةينلمد اقحقو للةيدراليالف

  عدةفر المساوتت ،بيتلكا هذا همف  فيكتعد لمسا.ةعادل الريغ

  رفوتت وةيفضا اإلتعدالمسا واةيورالف ةرجمت التماخد وةياللغو

  تماخد الهذه بطل كنمكي .ةكلفت ي أنو دبطلال دنع تماالخد

 نييكيألمر انون/قاةينلمدا قو الحققسنمب لصات االقيطر نع

ويها أوفي Medicaid جامنرب  إدارةيف (ADA) ةقعااإل يذو

   أو،711 صين الفتهاال/9981-995-614   الرقمعلى

  :ينروتلك اإلديربال أو 1434-644-614-1  ،ساكالف

@ ODM_EEO_EmployeeRelations 

medicaid.ohio.gov .

  4.21.2022ث فييتحدالتم 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Resilience through Integrated جامنرب

Systems and Excellence لالخ نة من)المرو  

  اراصتخا هيلإ راشي يذلاو (زيمتلاو ةلماكتملا ةمظنألا

OhioRISE ينعم صصختم ةرادم ةياعر جمانرب وه  

  ةيوسلوك ةيصح تاجايتح اهمي لدني الذبابوالش لاألطفاب

. ةظمن أعدة لدخت بطلتت وعقدةم

ً

 

ُ
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 ؟  OhioRISEجمارنمن بدة فيمستلا ئاتفلا هي ما

  تما خدنفادة مت االسهمنمكي ني الذبابش واللاألطفا
 : OhioRISE جامنرب

  ةصح التايحدت نع ةجتان عددةتت ماجايت احهميلد •
  و/أو ،ةيالسلوك

  نضومعر  أوةظمن أعدة لخدت بطلتت تاجايت احهميلد •
  /أوو قعم ألشكب ةظمن األلدخت طرلخ

  خارج نكا مفي داعي اإلطرخ لنضومعر •
   فيهمعداي إعدب هم أسرلى إندوئعا ال أولزنلما
 . لزنلم ارج خاتؤسسام

  لخدت بطلتت يت التاجايتح االيو ذنم  بابالش جاتحي ام ابالغ
  يت الةيمعت المجةظمن األنم تماوالخد عدة المسا إلىةظمن أعدة
  مون الت وإعاقالطفا األةيماوح ث األحداضاءق لشمت قد
 . هاريغ ونماد واإلةيفسن الةصح والسمداروال

ً

ج مارنها بمقدي يلت اةاصخل اخدماتل اهيما 
OhioRISE ؟اءألعضل 

  دةي الجدةيسلوك الةصح التمادخ OhioRISE جامنرب فرويس
ّ   :ةيلاتلا ةنسحملاو
 

  ةطسوتلم وامركزة الةيعا الرقيسنت •

 (IHBT) فثمك الزلينلم اعالج النيحست •

 ( PRTFs) ةي الواللخ دافسين العالج التشآنم •

  ةي السلوكةح الص لمرضىةتقؤلم اةليدب الةيعاالر •

  ةيساس أةن مرليموت قيادنص •

( MRSS) ةقالن القرارتس واالةبجاتالس اتماخد •   

 
 

ج مانرمات بخدلى عحصول للة لمؤهل ائاتفل اهيما 
OhioRISE ؟ 

 جامنرب تما لخدنيهلؤ منونكوي قد ني الذبابش واللاألطفا
OhioRISE : 

 جامنرب تما خدعلى لصو للحنالمؤهلو •
 Ohio Medicaid(ةدارم ةياعر تناك واءس  

  ،(وم رسلبمقا ة خدمأو
ُ

ً ،اماع 0-20 نس نهم ممارع أوحراتتو •

  خدامتاسب هسايق متي ،اغالب ايكوسل ايحص اجالع نوجاتحيو •
 Ohio Child and Adolescent Needsمييقت

 )and Strengths (CANS

ً ً ً ً

 

ً   تامدخ ىلع لوصحلل اضيأ نيلهؤم بابشلاو لافطألا نوكي دق
  ليب سعلى .ةنيمع ةئطار  فظرو ببسب OhioRISE جامنرب
  قلعتت بابسأل ىفشتسم يف اعدوم باش وأ لفط ناك اذإ ،لاثملا
 . ةي السلوكةصحالب

ً

 

 ؟CANS قييم هو تام

  جامنرب لةيهل األديحدت لخدمتست  أداةهو CANS مييقت
OhioRISE. ب الشان مل كفظرو ةس دراهاللخ نم متي  

  ديحدت  فيعدة وللمسا،هتوق طقان وهتاجايتحا هملف  واألسرة
CANS  مييقت ثيحدت متي .عدةم المسايقدت لقطر اللفضأ
 . ةيعا للرمرتسلم اطيطخت ال فيعدةظام للمساتناب

 

 ع خضليب اشل ا أوفلطل ايذهب  أنمكنأين ي

 ؟CANSقييم لت

   :ـب لصت ا،CANS مييقت بطلل

ُ   و أ،بابش الو ألافطأل لةدارم ةياع رةسسؤم •

•Aetna Better Health of Ohio ،أو  

    و أ،ةيعا الر إلدارةةيحلة مجه •

  أو،Medicaid جامنرب الءعم لنساخ الطالخ •

  سمجال و أةيوك السلةح الصتما خدميمقد •

Family and Children First Councils ،

  و أةسسالمؤ لداخ CANS ميقم فروت قد يتوال

 . همأحدب لصات االهانمكي

ّ

 

 

 

 

 

ج مارنمات بخدي قلي تف بدءل الشاب ا أوفلطللمكن ى يمت
OhioRISE ؟ 

  تبث نيلذ ابابش واللفاط األليسجت متي ،CANS مييقت عدب
 ميدقت خيرات نم ارابتعا  OhioRISEجامنرب لنهم مؤهلونأ
   فيليجست القفواي س،ةجلعا الت الحاال في. CANSمييقت
 : OhioRISE جامنرب

ً

  ببسب فىشت المسن إلىيي الداخل المرضىلخو دخيارت •

   أوتمخدرا الطيعات براطض او أفسين مرض

 . (PRTF) فسينال عالج للةامق إر داى إللخو الدخيارت •

  ؟يملزاإ  OhioRISEجمارني بفجيل هل التس

ً   جمانرب تامدخ ىلع لوصحلل الهؤم باش وأ لفط ناك اذإ .معن
OhioRISE،جامنرب  فيليجست الن فإ OhioRISE نكوي  

  راعشإ لاسرإ متيسف ،لهؤم ريغ باش وأ لفط ناك اذإ .ايمازلإ
  و أل طفنكا  إذا.ديربالب هيل إماعتس اةجلس عقد قووحق فضالر
  جامنرب في هليسجت متي نأ ديري  الهيعل وصي/الوالده و أبشا

OhioRISE، عجرات س.ليسجت الغاء إلبطل هنمكي  ODM  
  نكا  إذاما قررت وبطلال (وياه أوفي Medicaid  جامنرب )إدارة

  ءاغلإ مت يذلا باشلا وأ لفطلا نكمتي نل .ابسانم ليجستلا ءاغلإ
  تماخد العلى لوحص النم OhioRISE  جامنرب في هليسجت
 جمانرب لالخ نم طقف ةحاتم تامدخلا هذه نأل ةنسحملاو ةديدجلا

OhioRISE . 

ً

ً

ّ
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