
    

   
   

 
  

       
       

        
       
       
        

  

       
       
         

      
     

     
 

    

 
 

 

       
      

       
       
       

       
       
       

       
     

    
      

   
   

      
      

 

     

      
     

   

 الخدمات؟ هذه عىل الحصول له يحق من

 تتم الذين 21) سن تحت( والشباب لألطفال يحق
 لديهم والذين Medicaid نامجبر خالل من تغطيتهم

 عقاقير، تناول أو/و العقلية بالصحة تتعلق احتياجات
 األسري والعالج األطفال عالج خدمات عىل الحصول

 تتم .إضافية تكلفة أي بدون الدعم خدمات وكذلك
 Medicaid نامجبر قبل من الخدمات هذه تغطية

 صحية عايةر لخطة االنضمام حالة وفي التقليدي،
 تغطية تتم ،Medicaid* نامجبر بواسطة ةمدار
 .الصحية الخطة خالل من الخدمات هذه

 المساعدة؟ الخدمات هذه تقدم كيف

 عاية،الر منسق أو بالمقاطعة، المحلي ديةالفر االحتياجات الخدمات هذه تلبي
بواسطة ةالمدار عايةالر خطة أو عايةالر مقدمي/وعائالتهم الشباب/لألطفال

 :في تساعد أن يمكن .لهم
 Medicaid. نامجبر

 العقلية الصحة احتياجات تحديد •
 في تحتاجها التي العقاقير أو/و

 .مبكر وقت

 .والمجتمع المنزل في الدعم تقديم •

 الطوارئ، فةغر اتلزيار الحاجة عدم •
 المستشفى، في البقاء أو
 .المنزل خارج البقاء أو

 :بك الخاص المحلي عايةالر مقدم

 ؟Medicaid نامجبر بواسطة ةالمدار عايةالر خطة هي ما*

 Medicaid نامجبر بواسطة ةالمدار عايةالر خطط تعد
 تقديم عملية عىل افباإلشر تقوم صحي تأمين كاتشر
 أغلب تغطية تتم سوف .عليها الحصول وتنسيق عايةالر
 الذين والشباب لألطفال بالنسبة Medicaid نامجبر ايامز

 من Medicaid نامجبر بواسطة ةمدار عايةر بخطة التحقوا
 .الصحية الخطة خالل

 عالج خدمات حول المعلومات من المزيد فةلمعر
االتصال رجىي الدعم، وخدمات األسري والعالج األطفال ُ 

 عايةالر مدير أو بك، الخاص الصحية عايةالر خدمة بمقدم
 العقلية الصحة قسم أو لية،المنز الصحية

 كريونيو ينةبمد لطفالأل Medicaid مجنابر

 األطفال عالج خدمات
 األسري والعالج

 الدعم وخدمات
والعائالت الشباب/لألطفال معلومات

 مكتب خدمات مكتب خدمات 
مكتب خدمات

 األطفال والعائالت
مكتب خدمات ةاروز

األشخاص الذين إدمان الكحول 
الصحة العقلية  الصحة

لديهم إعاقات نمو  والمشروبات األخرى



    
  

           
         

           
          

            

   
                 

            
             

  
  

     
   

       
   

       
    

   
        

       
      
      

       
    

      

       

   
      

 
        

      
 

       
  

       
   

    
       

       
       

        
   

        
    

     

      

       
   

 التأهيلية الخدمات
 العالج والمجتمعي االجتماعي النفسي التأهيل(

 )النفسي والدعم
 في العالجية األهداف دمج كيفية تعلم •

 ةإدار أدوية عىل والحصول اليومية األنشطة
 .اإلضافي الدعم

 مع أفضل بشكل والتواصل العالقات إنشاء •
 .واآلخرين واألصدقاء العائلة،

 اتمهار واستخدام الذاتية، عايةالر تعلم •
 .العواطف في للتحكم التأقلم

 والتدريب األسرية النظير دعم خدمات
 لديه شاب/طفل كنت إذا الدعم عىل احصل

 عقاقير لتناول بحاجة أو/و عقلية صحة تحديات
 معتمد أسري نظير محامي قبل من مقدم .معينة

 عىل عمله تكزير خصمر تعافي نظير محامي أو
 .مماثلة اتخبر ولديه الشاب

 في التحكم أجل من اتالمهار بتنمية قم •
 .مستقل تصبح ولكي الصحية التحديات

 .اتارالقر اتخاذ عىل ةبالقدر اشعر •

 .والمصادر الطبيعية الدعم عمليات مع تواصل •

 لالنتقال االستعداد في المساعدة عىل احصل •
 .البالغين عايةر نظام إىل

والعالج األطفال عالج  خدمات
الدعم وخدمات  األسري

برنامج في المتوافر العقاقير، وتناول العقلية بالصحة المتعلقة الخدمات هذه  تعمل
سن 21)  (تحت والشباب األطفال، إعطاء عىل نيويورك، بمدينة لألطفال Medicaid 
التي الحياة جودة وكذلك ومعيشتهم، الصحية، حالتهم تحسين عىل القدرة  وعائالتهم
قرارات اتخاذ عىل ومساعدتهم العائالت تقوية عىل الخدمات هذه تعمل يعيشونها.

المجتمع. في أو المنزل في الخدمات تقديم يتم برعايتهم. يتعلق فيما علم عىل  مبنية

األزمات في  التدخل

العالجية  الخدمات
آخر) مرخص (ممارس

تقييم الحتياجات • عىل  احصل
العقاقير. و/أو العقلية  الصحة

خالل • من والقدرات القوة نقاط  تحديد
والجماعية. الفردية العالج  عمليات

جماعي، • أو فردي، عالج عىل  احصل
يريحك. ما بحسب أسري  أو

األسرية النظير دعم  خدمات
لديه شاب تربية حالة في الدعم عىل  احصل

عقاقير لتناول بحاجة و/أو عقلية صحة  تحديات
معتمد/ أسري نظير محامي قبل من مقدم معينة.

مماثلة. خبرات لديه مرخص تعافي نظير  محامي

التي • المتاحة والمصادر المعلومات عىل  اعثر
أسرتك. وكذلك الطفل/الشاب احتياجات  تلبي

علم.• عىل مبنية قرارات باتخاذ  قم

الطبيعية • الدعم عمليات وتقوية بتكوين  قم
والمصادر.

 وال مكتئب شاب أو طفل يكون عندما وذلك المجتمع في أو المنزل في تقدم افيةاحتر مساعدة هي
 والمساعدة الدعم عىل الحصول .عليه ةالسيطر األخرى الدعم وخدمات واألصدقاء ةاألسر تستطيع

 .المستقبل في ماتاألز تقليل أو ومنع مةاألز حدة لتقليل ماتاألز خطط استخدام أجل من


