نظام محافظت و مدافعه کالیفرنیا
تلفن رایگان (800)776-5746

برنامه خدمات ارشد چند منظوره ممکن است راهی
برای ماندن در خانه به جای رفتن به خانه سالمندان
باشد.
آوریل  ،2016انتشارات5395.16# .
برنامه خدمات ارشد چند منظوره چیست ()MSSP؟
 MSSPخدمات و پشتیبانی برای کمک به شما برای ماندن هر چه بیشتر در خانه است .هدف این
برنامه این است که از بستری شدن شما در آسایشگاه جلوگیری به عمل آید .این یک معافیت Medi-
 Calمبتنی بر خانه و جامعه است که منابع اضافی در اختیار شما قرار می دهد تا شما را در خانه
خود نگه دارد.
اگر شما متأهل هستید و مشمول  Medi-Calنمی شوید به دلیل منابع بیش از اندازه یا درآمد بیش از
اندازه ،،هنوز هم می توانید برای  MSSPواجد شرایط شوید.

چه کسانی برای دریافت خدمات  MSSPواجد شرایط می شوند؟
برای واجد شرایط شدن باید:
 حداقل  ۶۵سال سن داشته باشید؛ شخصی با نوعی معلولیت که در معرض بستری شدن در آسایشگاه باشد .برای تشخیص اینکهآیا شما واجد شرایط دریافت خدمات  MSSPهستید یا خیر یک پرستار شما را ارزیابی می کند؛
 واجدین شرایط فعلی  Medi-Calنمی توانند از معافیت های دیگر مبتنی بر خانه و جامعهاستفاده کنند.
اگر هم اکنون در بیمارستان یا آسایشگاه بستری هستید و تمایل دارید مرخص شوید ،قوانین
خاصی وجود دارند که درآمد زیاد همسر شما و منابعی را که شرایط شما برای واجد شرایط شدن
آسانتر می کنند ،محاسبه نمی کنند .اگر هم اکنون برای  ،Medi-Calبه دلیل منابع زیاد و درآمد
همسر واجد شرایط نیستید ،یا سهمی از هزینه را دارا می باشید ،در ادامه می توانید درباره
پرداخت خدمات انتقالی اطالعاتی را ببینید.
 سکونت در کشوری که این برنامه را دارا می باشدـ ضمیمه  Bرا برای لیست فعلی کشورهاییکه این برنامه را دارند مطالعه کنید.
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چه نوع خدماتی موجود است؟
خدمات در دسترس شامل :
 برنامه های مرکز ارشد مشاوره و خدمات مدیریت پول مدیریت پرونده  -که معموالً توسط یک پرستار یا مددکار اجتماعی انجام می شود که : به نیازهای بهداشتی و دیگر نیازهای شما واقف باشد یک برنامه مراقبتی برای تأمین آن نیازها ترتیب دهد به امور الزم برای خدمات مربوط به نیازهای شما رسیدگی کند. سالمت خود را نظارت کنید ارائه مدافعه اطالعات و ارجاع فرجه  -مراقبت های کوتاه مدت برای شما توسط کسی غیر از شخصی که از شما مراقبت میکند در زمانی که او نیاز به یک استراحت کوتاه دارد
 کمک در خانه داری شامل: سازگاری فیزیکی دستگاه های کمکی کمک اضطراری در جابجایی مخارج مسکن موقت در شرایط خاص کمک برای بازیابی خدمات آب و برق تعمیر یا جایگزینی لوازم ضروری خانه مثل اجاق گاز ،یخچال یا تخت خدمات قانونی تعمیرات جزئی ایمنی حمل و نقل همراهی برای مراجعه به دکتر اطمینان خاطر از درست بودن تلفن مالقات دوستانه ارزیابی های بهداشتی و روانی خدمات تغذیه مراقبت های بهداشتی منزل مراقبت های بهداشتی پیشگیری کننده خدمات خانه داری و امور مربوط به خانه خدمات غذا در منزل یا در موقعیتی دیگر مراقبت های روزانه بزرگسال شامل مراقبت های بهداشتی کمک در مراقبت های شخصی برای حفظ بهداشت ،ایمنی فردی ،و فعالیت های روزمره نظارت حفاظتی  -نظارت  24ساعته برای افرادی که بسیار ضعیف هستند و یا ممکن استموارد اورژانسی پزشکی برای آنان پیش بیاید.
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 خدمات ارتباطی -ترجمه و خدماتی برای ارائه یک سیستم واکنش اضطراری -خرید تجهیزات

 MSSPو پرداخت خدمات انتقالی
اگر متحمل هزینه برای خدمات در مؤسسه ای شدید برای اینکه به شما کمک کنند به خانه برگردید،
و در زمانی که آن خدمات را دریافت می کردید مشمول  Medi-Calنمی شدید یا بخشی از هزینه را
دارا بودید Medi-Cal ،هزینه خدمات ارائه شده را در شش ماه اخیر که در مؤسسه بودید می
پردازد.
خدمات  Medi-Calهزینه های «خدمات انتقالی» را که به شما کمک می کنند از مؤسسه مرخص
شوید می پردازد .خدمات شامل کاردرمانی ،فیزیوتراپی و سایر خدمات توانبخشی ،تغییرات معماری
در خانه و مدیریت پرونده برای اینکه از مؤسسه مرخص شوید است.
اگر متأهل هستید و به منزل همسرتان باز می گردید یا قبالً در خانه با همسرتان زندگی می کردید،
قوانین خاصی برای منابع و درآمد وجود دارد که واجد شرایط شدن شما را آسانتر می کند.

آیا برای دریافت این خدمات باید هزینه ای پرداخت کنم؟
خیر ،این خدمات هزینه ای برای شما ندارد.

آیا اگر از خدمات در منزل ( )IHSSاستفاده کنم می توانم  MSSPهم دریافت کنم؟
بله .می توانید از هر دو خدمات استفاده کنید.

اگر  MSSPرا دریافت کنم خدمات ( )IHSSمن کاهش خواهد یافت؟
اگر هم اکنون از حداکثر تعداد ساعت ( )IHSSاستفاده می کنید در صورتی که از خدمات در منزل
 MSSPاستفاده می کنید این تعداد ساعات نمی تواند کاهش یابد.
اگر هم اکنون از حداکثر تعداد ساعت ( )IHSSاستفاده نمی کنید ،هر گونه خدماتی که تحت عنوان
 MSSPدریافت می کنید تأثیری بر تعداد ساعات  IHSSندارد.

چطور باید درخواست دهم؟
لیست مندرج در پایان این برگه اطالعاتی را مالحظه کنید .کشور خود را پیدا کرده و با شماره
مربوطه تماس بگیرید .بگویید  « :من فکر می کنم به خدمات  MSSPنیاز دارم  ».همچنین می
توانید با شماره  1-800-510-2020مربوط به آژانس امور سالمندان منطقه خود تماس بگیرید
(.)AAA
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اگر برای دریافت  MSSPواجد شرایط نشدم چه می توانم بکنم؟
می توانید برای دادرسی عادالنه اقدام کرده و درخواست بدهید .به عالوه شما حق دارید که یک
توضیح کتبی راجع به دالیلی که مانع واجد شرایط شدن شما برای دریافت  MSSPشده است دریافت
کنید .توضیح کتبی به شما آنچه را که برای درخواست تجدید نظر می توانید انجام دهید توضیح می
دهد .برای کمک می توانید با سازمان حقوق معلولین کالیفرنیا تماس بگیرید.

چگونه می توانم اطالعات بیشتری درباره  MSSPبدست آورم؟
اگر به اینترنت دسترسی دارید ،به وبسایت زیر بروید:
/http://www.aging.ca.gov/programsproviders/mssp

من برای  MSSPواجد شرایط نشده ام ،آیا برنامه های دیگری نیز وجود دارند که به من
کمک کنند؟
جهت کسب اطالعات و خدمات ارجاعی با آژانس امور سالمندان در منطقه خود تماس بگیرید
( . )AAAبرای به دست آوردن شماره تلفن نزدیکترین دفتر  AAAبا شماره زیر تماس بگیرید1 :
800510-2020
مخاطبان برنامه خدمات ارشد چند منظوره (بر حسب کشور) را می توانید در لینک زیر ببینید – :
http://www.aging.ca.gov/ProgramsProviders/MSSP/Contacts/

منتظر شنیدن خبری از شما هستیم! لطفا ً نظرسنجی زیر را درباره نشریه های ما پر کنید و ما را از
کیفیت کارمان مطلع کنید!
https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wD
PzvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1

مخارج سازمان حقوق معلولین کالیفرنیا از منابع گوناگونی تأمین می شود ،در لینک زیر لیست کاملی
از تأمین کنندگان بودجه ارائه شده است http://www.disabilityrightsca.org/ :
.Documents/ListofGrantsAndContracts.html
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