برنامج Resilience through Integrated
( Systems and Excellenceالمرونة من خالل
اختصارا
األنظمة المتكاملة والتميز) والذي يشار إليه
ً
 OhioRISEهو برنامج رعاية ُمدارة متخصص معني
باألطفال والشباب الذين لديهم احتياجات صحية وسلوكية
معقدة وتتطلب تدخل عدة أنظمة.

كيف يختلف برنامج  OhioRISEعن التغطية العادية
لبرنامج Ohio Medicaid
للصحة السلوكية؟
يركز برنامج  OhioRISEعلى الشباب الذين يحتاجون إلى
رعاية متخصصة .بينما يمكن لجميع األطفال والشباب
األعضاء في برنامج  Ohio Medicaidالحصول على
رعاية الصحة النفسية واضطراب تعاطي المخدرات ،سيتلقى
المسجلون في برنامج  OhioRISEخدمات الصحة السلوكية
الجديدة والمحسّنة .سيحصل المسجلون في برنامج
 OhioRISEعلى خدمات الصحة السلوكية من خالل
( Aetnaخطة  )OhioRISEوعلى خدمات الصحة البدنية
من خالل مؤسسة رعاية ُمدارة منفصلة أو برنامج
 Medicaidللخدمات مقابل رسوم.

لماذا يتم توفير هذه الخدمات من خالل برنامج
 OhioRISEوليس من خالل خطة برنامج Ohio
" Medicaidالعادية"؟
يستفيد الشباب من ذوي االحتياجات الصحية السلوكية المعقدة
من خدمات مكثفة بشكل أكبر ونهج منسق للتخطيط لرعايتهم.
يعمل برنامج  OhioRISEمع العديد من مقدمي الخدمات
والمؤسسات للتأكد من تلبية احتياجات األطفال أو الشباب من
خالل خطة رعاية تراعي أراء وخيارات األطفال والعائالت
على ح ٍد سواء.

أين يمكنني معرفة المزيد عن برنامج OhioRISE
والمعلومات الواردة في هذا الكتيب؟
يرجى زيارة صفحة برنامج  OhioRISEفي الموقع اإللكتروني:
 ،unitedcare.medicaid.ohio.gov/ohioriseأو مراسلتنا
عبر البريد اإللكتروني OhioRISE@medicaid.ohio.gov
لإلجابة عن أي من استفساراتك.

قوانين الوالية والقوانين الفيدرالية للحقوق المدنية
يتبع برنامج  Ohio Medicaidقوانين الوالية والقوانين
الفيدرالية للحقوق المدنية التي تحميك من التمييز أو المعاملة
غير العادلة .لمساعدتك في فهم هذا الكتيب ،تتوفر المساعدة
اللغوية وخدمات الترجمة الفورية والمساعدات اإلضافية وتتوفر
الخدمات عند الطلب دون أي تكلفة .يمكنك طلب هذه الخدمات
عن طريق االتصال بمنسق الحقوق المدنية/قانون األمريكيين
ذوي اإلعاقة ( )ADAفي إدارة برنامج  Medicaidفي أوهايو
على الرقم /614-995-9981الهاتف النصي  ،711أو
الفاكس  1-614-644-1434،أو البريد اإللكتروني:
@ ODM_EEO_EmployeeRelations
.medicaid.ohio.gov

تم التحديث في 4.21.2022

ما هي الفئات المستفيدة من برنامج OhioRISE؟
األطفال والشباب الذين يمكنهم االستفادة من خدمات
برنامج :OhioRISE
•

لديهم احتياجات متعددة ناتجة عن تحديات الصحة
السلوكية ،و/أو

•

لديهم احتياجات تتطلب تدخل عدة أنظمة أو معرضون
لخطر تدخل األنظمة بشكل أعمق و/أو

•

معرضون لخطر اإليداع في مكان خارج
المنزل أو العائدون إلى أسرهم بعد إيداعهم في
مؤسسات خارج المنزل.

ما هي الفئات المؤهلة للحصول على خدمات برنامج
OhioRISE؟

متى يمكن للطفل أو الشاب البدء في تلقي خدمات برنامج
OhioRISE؟

األطفال والشباب الذين قد يكونون مؤهلين لخدمات برنامج
:OhioRISE

بعد تقييم  ،CANSيتم تسجيل األطفال والشباب الذين ثبت
اعتبارا من تاريخ تقديم
أنهم مؤهلون لبرنامج OhioRISE
ً
تقييم  .CANSفي الحاالت العاجلة ،سيوافق التسجيل في
برنامج :OhioRISE

•

المؤهلون للحصول على خدمات برنامج
( Ohio Medicaidسواء كانت رعاية ُمدارة
أو خدمة مقابل رسوم)،

•

وتتراوح أعمارهم من سن  20-0عا ًما،

•

ويحتاجون عال ًجا صحيًا سلوكيًا بالغًا ،يتم قياسه باستخدام
تقييم Ohio Child and Adolescent Needs
)and Strengths (CANS

غالبًا ما يحتاج الشباب من ذوي االحتياجات التي تتطلب تدخل
عدة أنظمة إلى المساعدة والخدمات من األنظمة المجتمعية التي
قد تشمل قضاء األحداث وحماية األطفال وإعاقات النمو
والمدارس والصحة النفسية واإلدمان وغيرها.

قد يكون األطفال والشباب مؤهلين أيضًا للحصول على خدمات
برنامج  OhioRISEبسبب ظروف طارئة معينة .على سبيل
المثال ،إذا كان طفل أو شاب مودعًا في مستشفى ألسباب تتعلق
بالصحة السلوكية.

ما هي الخدمات الخاصة التي يقدمها برنامج
 OhioRISEلألعضاء؟

ما هو تقييم CANS؟

سيوفر برنامج  OhioRISEخدمات الصحة السلوكية الجديدة
والمحسّنة التالية:
•
•
•
•
•
•

تنسيق الرعاية المركزة والمتوسطة
تحسين العالج المنزلي المكثف ()IHBT
منشآت العالج النفسي داخل الوالية ()PRTFs
الرعاية البديلة المؤقتة لمرضى الصحة السلوكية
صناديق تمويل مرنة أساسية
خدمات االستجابة واالستقرار النقالة ()MRSS

تقييم  CANSهو أداة تستخدم لتحديد األهلية لبرنامج
 .OhioRISEيتم من خالله دراسة ظروف كل من الشاب
واألسرة لفهم احتياجاته ونقاط قوته ،وللمساعدة في تحديد
أفضل الطرق لتقديم المساعدة .يتم تحديث تقييم CANS
بانتظام للمساعدة في التخطيط المستمر للرعاية.

أين يمكن أن يذهب الطفل أو الشاب ليخضع
لتقييم CANS؟
لطلب تقييم  ،CANSاتصل بـ:
•

مؤسسة رعاية ُمدارة لألطفال أو الشباب ،أو

•

 ،Aetna Better Health of Ohioأو

•

جهة محلية إلدارة الرعاية ،أو

•

الخط الساخن لعمالء برنامج  ،Medicaidأو

•

مقدمي خدمات الصحة السلوكية أو مجالس
،Family and Children First Councils
والتي قد توفر مقيّم  CANSداخل المؤسسة أو
يمكنها االتصال بأحدهم.

•

تاريخ دخول المرضى الداخليين إلى المستشفى بسبب
مرض نفسي أو اضطراب تعاطي المخدرات أو

•

تاريخ الدخول إلى دار إقامة للعالج النفسي (.)PRTF

هل التسجيل في برنامج  OhioRISEإلزامي؟
نعم .إذا كان طفل أو شاب مؤهالً للحصول على خدمات برنامج
 ،OhioRISEفإن التسجيل في برنامج  OhioRISEيكون
إلزاميًا .إذا كان طفل أو شاب غير مؤهل ،فسيتم إرسال إشعار
الرفض وحقوق عقد جلسة استماع إليه بالبريد .إذا كان طفل أو
شاب أو والده/الوصي عليه ال يريد أن يتم تسجيله في برنامج
 ،OhioRISEيمكنه طلب إلغاء التسجيل .ستراجع ODM
(إدارة برنامج  Medicaidفي أوهايو) الطلب وتقرر ما إذا كان
إلغاء التسجيل مناسبًا .لن يتمكن الطفل أو الشاب الذي تم إلغاء
تسجيله في برنامج  OhioRISEمن الحصول على الخدمات
الجديدة والمحسّنة ألن هذه الخدمات متاحة فقط من خالل برنامج
.OhioRISE

