California’s protection & advocacy system
تلفن رایگان (800) 776-5746

معافیت  Medi-Calایدز( )AIDSچگونه به شما
کمک می کند تا مراقبت های الزم را در منزل دریافت
کنید
بازنگری شده در آگوست  ،2017نشریه شماره .Farsi 5435 16
برنامه معافیت  Medi-Cal HIV/AIDSچیست؟
برنامه معافیت "( Medi-Cal HIV/AIDSمعافیت  )"AIDSخدمات مراقبت مستقیم و مدیریت پرونده
را به افرادی که با بیماری  HIV/AIDSزندگی می کنند ،به عنوان جایگزینی برای دریافت خدمات در
مرکز مراقبت یا بستری شدن ارائه می دهد .شما می توانید از این خدمات برای دریافت مراقبت در منزل
یا برای مرخص شدن از مرکز و رفتن به خانه استفاده کنید.
چه کسانی واجدشرایط هستند؟
افراد واجدشرایط باید دارای شرایط زیر باشند:
 تأییدیه مکتوب مبنی بر تشخیص بیماری  HIVیا  AIDSاز ارائه دهنده مراقبت های اولیه؛ و باید دارای وضعیت سالمت به گونه ای باشند که آنها را برای دریافت مراقبت های مناسب درمنزل واجدشرایط می کند؛ و
 در روز ثبت نام و هر ماه بعد از آن واجدشرایط  Medi-Calباشند؛ و برای رسیدن به سطح مراقبت مرکز پرستاری یا باالتر و امتیاز  60یا کمتر با استفاده ازابزار ارزیابی مقیاس توانایی عملکردی گواهی داشته باشند.
چه نوع خدماتی تحت این معافیت در دسترس هستند؟
-

مدیریت پرونده پرستار و مددکار اجتماعی
خدمات خانه داری مثل آماده سازی غذا و کارهای روزانه منزل ،خرید خواروبار و غیره.
خدمات همراه
سازگاری های جزئی فیزیکی مثل نصب رمپ ،نرده ،عریض کردن درب های ورودی و
غیره.
سفارشی سازی تجهیزات/لوازم پزشکی
پرستاری حرفه ای – RN/LVN
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روان درمانی
کمک های مالی برای کودکان/نوزادان در مراکز پرورشگاهی
مشاوره تغذیه
حمل و نقل پزشکی غیراورژانسی
ارسال غذا به منزل

اطالعات اضافی:
خدمات معافیت  AIDSبدون دریافت هیچ هزینه ای از مشتری ارائه می شود ،با اینحال افرادی که دارای
سهم هزینه  Medi-Calهستند ،برای واجدشرایط شدن در دریافت این خدمات ،باید سهم هزینه خود را هر
ماه بپردازند .سهم هزینه ای تا میزان  25,727$به صورت ساالنه وجود دارد و از  1ژانویه 2017
اجرا می شود.
افراد نمی توانند برای برنامه های زیر و دریافت خدمات به صورت همزمان ثبت نام یا آنها را دریافت
کنند :برنامه آسایشگاهی Medi-Cal؛ خدمات مدیریت پرونده طرح ایالتی؛ مدیریت پرونده هدفمند برای
معافیت تکمیلی AIDS؛ یا معافیت دیگری برای خدمات  Medi-Calدر منزل یا خدمات در مرکز.
افراد می توانند به صورت همزمان در برنامه آسایشگاهی  Medicareثبت نام کنند.
سازمان های معافیت  AIDSمی توانند درخصوص صالحیت و خدمات برنامه ،ثبت نام و ارائه مستقیم
خدمات مدیریت پرونده توسط یک پرستار یا مددکار اجتماعی اطالعات بیشتری ارائه دهند .اگر شما واجد
شرایط معافیت  AIDSنیستید ،ممکن است برای سایر برنامه ها نیز در چهارچوب همان سازمان یا
سازمان مادر آن واجدشرایط نباشید .برای دیدن فهرست سازمان ها بر حسب شهرستان به فهرست زیر
رجوع کنید .برای مشاهده سایر منابع به آدرس زیر رجوع کنید
.https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DOA/Pages/OA_care_mcwp.aspx
برای کسب اطالعات درخصوص دریافت خدمات معافیت  ،AIDSمی توانید با سازمان شهرستان که در
فهرست زیر آورده شده است ،تماس بگیرید .اگر درخصوص تقاضا برای  Medi-Calاطالعات می
خواهید به آدرس زیر رجوع کنید http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-
cal/Pages/ApplyforMedi-Cal.aspx
ارائه کنندگان معافیت AIDS
سازمان سالمت عمومی کالیفرنیا
شعبه مراقبت های HIV ،AIDS
نام سازمان

شهرستان های
خدمت رسان:
آالمدا ( )Alamedaپروژه  AIDSدر شرق
بی ()East Bay
آمادور
Sierra HOPE
(،)Amador

آدرس سازمان

تلفن سازمان

8400 Enterprise Way
Oakland, CA 94621
1168 Booster Way

(510) 663-7979
(209) 736-6792
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Angels Camp, CA
95222

(530) 343-0727

1398 Ridgewood Drive
Chico, CA 95973

مدیرت منزل و مراقبت
سالمت

(925) 313-6740

597 Center Avenue
Martinez, CA 94553

(530) 889-2437

Locksley Lane 12183
Auburn, CA 95602

سازمان مراقبت های
سالمت شهرستان کنترا
Contra ( کاستا
)Costa
Sierra Foothills
AIDS Foundation

(707) 468-9347

301 South State Street
Ukiah, CA 95481

شرکت مدیریت مراقبت
در مرکز

(323) 436-5000

بنیاد مراقبت های
1001 North Martel
AIDS سالمت
Avenue, Los Angeles,
CA 90046
 لسAIDS پروژه
611 South Kingsley
آنجلس
Drive, Los Angeles, CA
90005
شرکت خدمات سالمت
5427 E. Whittier
)AltaMed( آلتامد
Boulevard, Los
Angeles, CA 90022
 برایAIDS پروژه
5149 West Jefferson
افراد غیربالغ
Boulevard, Los
Angeles, CA 90016
1045 Atlantic Avenue مرکز پزشکی سنت مری
Long Beach, CA 90813
مراکز درمانی تارزانا
7101 Baird Avenue
)Tarzana(
Reseda, CA 91335
AIDS بنیاد خدمات
17982 Sky Park Circle

(213) 201-1600

(877) 462-2582

(323) 936-4949

(888) 509-2187
(888) 777-8565
(949) 809-5700

کاالوراس
،)Calaveras(
تولوم
)Tuolumne(
،)Butte( بوتی
،Colusa)( کلوزا
،)Glenn( گلن
،)Shasta(شاستا
،)Sutter(ساتر
،)Tehama( تهاما
،)Trinity(ترینیتی
)Yuba(یوبا
کنترا کاستا
)Contra Costa(

El Dorado,
Nevada,
Placer
،)Lake( لیک
مندوسینو
،)Mendocino(
سونوما
)Sonoma(
لس آنجلس
لس آنجلس
لس آنجلس
لس آنجلس
لس آنجلس
لس آنجلس
اورنج
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ریورساید
پروژه  AIDSبرای
( ،)Riversideسن مناطق صحرایی
برناردینو ( San
)Bernardino
شرکت منابع انسانی و
ساکرامنتو
( ،)Sacramentoمراقبت های منزل .Rx
یولو ()Yolo
شبکه حمایت دسترسی
سن لویی ابیسپو
( San Luis
)Obispo
خدمات مراقبت در مرکز
سانفرانسیسکو
وست ساید
( San
()Westside
)Francisco
سازمان خدمات سالمت
سانتا کروز
شهرستان سانتاکروز
()Santa Cruz
سازمان خدمات سالمت
استانیس الئوس
شهرستان استانیس
()Stanislaus
الئوس
ونتورا ( )Venturaسازمان سالمت عمومی
ونتورا ()Ventura

Irvine, CA 94621
(760) 323-4197
1695 North Sunrise
Way, Palm Springs, CA
92262
4640 Marconi Avenue
Sacramento, CA 95821

(916) 485-8200

130 Nipomo Street
San Luis Obispo, CA
93401
1153 Oak Street
San Francisco, CA
94117
1060 Emeline Avenue
Santa Cruz, CA 95060
830 Scenic Drive
Modesto, CA 95350

(805) 781-3660

3147 Loma Vista Road
Ventura, CA 93003

(415) 431-9000

(831) 454-4313
(209) 558-7000

(805) 652-6267

می خواهیم از شما بشنویم! لطفا ً نظرسنجی زیر را درباره نشریه های ما پر کنید و ما را از کیفیت کارمان
مطلع کنید!
https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDPzv
tuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1
جهت معاونت حقوقی با شماره 800-776-5746تماس بگیرید یا فرم درخواست کمک را تکمیل کنید.
جهت تمام امور دیگر با شماره های ( 916-504-5800کالیفرنیای شمالی)؛ 213-213-8000
(کالیفرنیای جنوبی) تماس بگیرید.
مخارج سازمان معلولین کالیفرنیا از منابع گوناگونی تأمین می شود که برای اطالع از لیست حمایت
کنندگان می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید /http://www.disabilityrightsca.org
.Documents/ListofGrantsAndContracts.html

