
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 الدلیل التوجیھي للعمیل
 

 11/2020: في تم التحدیث
  
  



 رسالة الشركة
 

 وترتكز على الصب في مصلحة من تعاطي المخدرات والتعافي التي تھتم بالوقایة الجیدةتوفیر خدمات الصحة النفسیة 
 ككل". الفرد، مع زیادة االھتمام بـ "الفرد

 
 رؤیةال
 

عندما یتعلق األمر بأي  األولخیارھم  النفسیةلصحة تراي كاونتي لخدمات  جمیعًا بحیث تصبحلألفراد خدماتنا موجھة 
 الصحة السلوكیة. جانب من جوانب

 
 القیم والمبادئ

 
 معاملة جمیع الناس باحترام. بأھمیة نحن نؤمن •
 أن الصحة السلوكیة ضروریة للصحة الشاملة.ب نحن نؤمن •
 .معقولةفي الوصول إلى خدمات صحیة سلوكیة سریة وآمنة وبأسعار  العمیلنحن نؤمن بحق  •
أن تنسیق موارد الصحة السلوكیة في المجتمع أمر ضروري لتوفیر رعایة مستدامة وشاملة وفعالة ب نحن نؤمن •

 من حیث التكلفة لعمالئنا.
 والعمالء ضروریة لنجاحنا المستمر. ومقدمي الخدمةالموظفین  آراءأن ب نحن نؤمن •
 بیئة عمل آمنة وتعاونیة وأخالقیة ومنتجة. بأھمیة خلقنؤمن نحن  •
 .تبعًا لمستویاتنا الثقافیةموظفینا وعمالئنا واحترام اختالفاتنا الفردیة  نحن نؤمن بتقدیر تنوع •
 نحن نؤمن بالمسؤولیة المالیة. •

 
  

 !مأھال بك
لتقدیم الرعایة  ك تراي كاونتيیسعدنا اختیارو ).TCMHSة تراي كاونتي لخدمات الصحة النفسیة (مرحبًا بكم في شرك

، یھماتمشكلة تعاطي المخدرات أو كل أو النفسیةمشكلة تتعلق بالصحة  تعاني منالصحیة السلوكیة الخاصة بك. سواء كنت 
والذي غیر ھادف للربح  لصحة النفسیةبا تعافیك. نحن مركز مجتمعي خاص تھدف إلىیسعدنا تقدیم مجموعة من الخدمات 

. ویھدف ھذا الكتیب إلى تزویدك ببعض المعلومات 1990منذ عام في نورثالند رعایة عالیة الجودة  رص على تقدیمیح
حول  تراودكوالتي نأمل أن تجیب على بعض أسئلتك. ال تتردد في طرح أي أسئلة إضافیة قد  تراي كاونتياألساسیة حول 

 وكالتنا.
 

 ؟تراي كاونتيكیف أتصل بـ 
یقبع . بنورثالند مات اإلنسانیةفي مركز الخد مابل وودز المجتمعیةفي حرم كلیة  ـ تراي كاونتيالرئیسي لیقع المكتب 

. یمكنك التواصل معنا عبر الھاتف MO 64119، كنساس سیتي، 1001، جناح 83شمال شرق شارع  3100 فيعنواننا 
 موقعنا اإللكترونيیمكنك أیًضا زیارتنا على  .816-468-6623ھو  الخاص بنا. رقم الفاكس 816-468-6623 رقم على

www.tri-countymhs.org. 
 

 ساعات عمل الوكالة
نفتح أبوابنا أیًضا وفقًا مساًء.  5:00صباًحا حتى الساعة  8:30ثنین إلى الجمعة من الساعة تفتح الوكالة أبوابھا من اإل

 عیادات األدویة.في في بعض أمسیات األربعاء والسبت المحجوزة  لبعض المواعید
 

 العمل األزمات بعد ساعات خالل إمكانیة الوصول
، فیمكنك االتصال بخط أو في نھایة األسبوع العمل اتوتحتاج إلى التحدث إلى شخص ما بعد ساع وضع متأزمإذا كنت في 

م االتصال ، یمكنھط األزمات مجھز بأخصائیین مدربین، وإذا لزم األمر. خ1-888-279-8188األزمات على الرقم 
 تراي كاونتي.في  المناوببالطبیب 

 
 جھة االتصال

في الوكالة ھو الطبیب الذي أكمل تقییمك وإحالتك. بمجرد أن تحضر موعدك  تكون جھة االتصال الخاصة بك، في البدایة
أو الممرضة  في العیادة الخارجیةبك ھو معالجك  ستكون جھة االتصال الخاصة، خدمات العیادات الخارجیة لتلقيألول ا

 المخصصة لطبیبك المعالج.



 
 ؟تراي كاونتي ما ھي الخدمات التي تقدمھا

 الدخولھذه الخدمات عند  من لتلقي بعٍض الخدمات التالیة. قد تتم إحالتك  شركة تراي كاونتي لخدمات الصحة النفسیةتقدم 
تراي ، قد ال تكون مؤھالً لجمیع برامج ماتكا على كیفیة الدفع مقابل خدأو في األوقات المناسبة أثناء عالجك. اعتمادً 

أو االتصال بنا  طبیبك عند الدخول، فیرجى التحدث مع فة المزید حول أي من ھذه الخدمات. إذا كنت مھتًما بمعركاونتي
 .816-468-0400على 

 
 كالي وبالیت ورايمقاطعة األزمات لعمالئنا واألعضاء اآلخرین في مجتمع  لحل: تتوفر خدمات التدخل خدمات األزمات

مستشفیات المنطقة  نستطیع مساعدتك في تسجیل الدخول إلى. نحن وفي جمیع أیام األسبوع، ساعة في الیوم 24على مدار 
 .استقرار حالتك لضمانحسب الحاجة 

 
/ ألمراضاجزء من برنامج شامل إلدارة : یتم تقدیم خدمات األدویة لعمالئنا الذین یحتاجون إلیھا كخدمات الطب النفسي

وبالیت سیتي  غكسلسیور سبرنغز في والعیادات التابعة كلیة مابل وودزمركز ض. یتم تقدیم خدمات األدویة في األعرا
خدمات األدویة من قبل طبیب نفسي/ ممرضة ممارسة متقدمة  . یجب أن یتم فحص العمالء الذین یحتاجون إلىوریتشموند

 إلجراء تقییم نفسي قبل وصف أي أدویة. TCMHS نفسیةتابعة لشركة تراي كاونتي لخدمات الصحة ال
 

ال یتم األدویة.  تحمل نفقةصعوبة في  TCMHS شركة تراي كاونتي لخدمات الصحة النفسیة یواجھ العدید من عمالء
شركة تراي كاونتي  لمساعدة ھؤالء العمالء في الحصول على العالج الذي یحتاجون إلیھ. قد یكون عمالء دخار أي جھدا

مؤھلین للحصول على  Medicare /Medicaidأو  اصحیً  اتأمینً  ال یمتلكونالذین  TCMHS لخدمات الصحة النفسیة
عینات األدویة أو األدویة منخفضة عبر تلقي ) أو PAPمن خالل برنامج مساعدة المرضى ( موقوتة بأجل محددمساعدة 
خدمات  للحصول علىأیًضا تراي كاونتي محدود. تتعاقد  نطاق)، على POSشراء الخدمة ( من خالل صنادیقالتكلفة 

 معملیة للعمالء الذین لیس لدیھم تأمین صحي.
 

یعملون في  استشاریینمع  ن على التعاقدونحن حریصالعالج الفردي والعائلي. تراي كاونتي خدمة : تقدم خدمات العالج
تلبیة احتیاجات كل عمیل من ل نحن نعمل جاھدینخاصة في مناطق المقاطعات الثالث لتوفیر العالج لعمالئنا.  عیادات

كما نقدم خدمات العالج في بعض المناطق التعلیمیة المحلیة  .المجال المعنيخالل إحالتھ إلى شخص متخصص في 
 واألقسام الصحیة لدینا.

 
أیام في األسبوع. تشمل ھذه الخدمات  5توفر خدمات العیادات الخارجیة المكثفة : تخدمات العیادات الخارجیة المكثفة

 العالج الجماعي وخدمات إدارة الحالة.
 

في مجاالت مثل: فھم خدمات  الحالةھذا البرنامج لمساعدة البالغین من خالل خدمات إدارة  تأسیس: تم إدارة حاالت البالغین
، والمساعدة في التقدم تملة فیما یتعلق بالنقل واإلسكاناستكشاف الخیارات المحو ؛د المجتمعیة المتاحةالدعم والموار

 المشكالتي معالجة الدعم ف تقدیم ، باإلضافة إلىبرامج المساعدة في حاالت الطوارئللحصول على المزایا الرئیسیة و
 التعافي.وأھداف الھتمامات الحیاتیة تیاجات التوظیف ومتابعة ا، واحالطبیة والصحیة

 
نادي نورث  –/ ترفیھیة للبالغین ثالثة برامج اجتماعیة تراي كاونتيتدیر  :)Star( سانت أندرو السكنیة للشباب رامجب

). تقدم ھذه غكسلسیور سبرنغز(في نادي شوتنج ستار ) وریفرساید (فينادي رایزینج ستار ، و)مابل وودز (في ستار
األنشطة لتعلیم وتعزیز الحیاة المستقلة والمھارات  تخصیص ھذهالنوادي فرًصا تعلیمیة وداعمة وترفیھیة ألعضائھا. تم 

 مفتوحة خمسة أیام على األقل في األسبوع. ھذه األماكناالجتماعیة. جمیع 
 

كما . آمنینفال وعائالتھم على البقاء معًا : یساعد العاملون في دعم المجتمع األطلألطفال والشباب الدعم المجتمعي
یساعدون العائالت على  كما أنھمالمشاعر والتعامل بشكل أفضل مع اآلخرین.  التحكم فيمھارات  یحرصون على تعلیمھم

 یبذلون جھدھم على كما أنھماألطفال في المنزل والمدرسة.  یحرص ھؤالء العاملون على دعم. أمانھمإیجاد طرق لزیادة 
 المصالح الفضلى للطفل واألسرة مع مقدمي الخدمات اآلخرین. وھم یحرصون على تعزیزجمیع أفراد األسرة. 

 
وإعادة  لعالج تعاطي المخدرات: البرنامج الشامل CSTAR وإعادة التأھیل لعالج تعاطي المخدراتالبرنامج الشامل 

لعالج تعاطي البرنامج الشامل یوفر وعالج اإلدمان.  ) ھو نھج فرید من نوعھ لعالج تعاطي المخدراتCSTARالتأھیل (
الفردیة  والمشورةكاملة من خدمات التعافي، بما في ذلك المشورة الجماعیة،  مجموعة CSTAR وإعادة التأھیل المخدرات

لعالج البرنامج الشامل  ، وخدمات إدارة الحالة. یتم تقدیم خدماتاالعتماد المفرط على أحد أفراد األسرة ومشورة، والعائلیة



 نعمل على إتاحة وسائل التنقل. رايوكالي مناسبة في مقاطعتي  أماكنفي  CSTAR وإعادة التأھیل تعاطي المخدرات
 لألفراد الذین یحتاجون إلى المساعدة في الحصول على العالج.

 
تعاطي المخدرات في ن بیالمدانجرائم الالعالج لمرتكبي  تراي كاونتي: توفر تقدیم الخدمات العالجیة لألشخاص المدانین

لیصبحوا أعضاء بحیث تتاح للجناة الفرصة الالزمة ت وراي. یوفر ھذا البرنامج األدوات والحوافز یمقاطعات كالي وبال
، بدالً من الذھاب إلى السجن. تمت الموافقة على اإلحاالت لھذا البرنامج من قبل مكتب المدعي العام منتجین في المجتمع

 كل مقاطعة. في
 

أسبوًعا لسكان  16للمراھقین ھو برنامج مدتھ  تعاطي المخدرات: برنامج عالج للمراھقین تعاطي المخدراتبرنامج عالج 
على المستوى البرنامج لتقدیم خدمات  تدشینعاًما. تم  17و 13ت وراي الذین تتراوح أعمارھم بین یكالي وبال اتمقاطع

وتقلیل  عن التعاطياالمتناع  الوصول إلىمن المراھقین وأسرھم لمساعدتھم في  المخدراتلألفراد الذین یتعاطون  الفردي
 تعاطي المخدرات. یتم تقدیم الخدمات في مقاطعتي كالي وراي. ارتداد مشكلةمخاطر 

 
 إیجاد ، العمالء على تحقیق ھدفھم فيالتأھیل المھنيإعادة بالتنسیق مع قسم  ،: تساعد خدمات التوظیفخدمات التوظیف

وإعداد ؛ عن وظیفة عملیات البحثمكنھ المساعدة في أخصائي التوظیف الذي ی االجتماع مع عبروظائف. یتم تحقیق ذلك 
عمل تقدیم المساعدة أثناء الو؛ والتمرس في مقابالت العملالسیرة الذاتیة لالنضمام إلى قوة العمل من خالل تطویر  األفراد

 أخصائي االجتماع معمن خالل  استحقاقاتھم إدراكاإلضافة إلى مساعدة العمالء على ؛ بلتحقیق النجاح في مكان عملھم
 .االستحقاقات

 
 :المنزلیة الرعایة الصحیة

الرعایة الصحیة  بینما یخدم برنامج في والیة میسوريالمؤھلین ھیلث نیت  لمستفیديبرنامج الرعایة الصحیة المنزلیة  یُقدم
. یخدم كال لیس لدیھم اشتراك في ھیلث نیت بوالیة میسوري أولئك الذین Medicaidالمنزلیة لغیر المشتركین في 

الحاالت الصحیة الجسدیة المزمنة. ینسق فریق الرعایة بالتزامن مع الصحة السلوكیة و األفراد على صعیدالبرنامجین 
من  تراي كاونتيویمّكن  ،األجل طویلةالخدمات والسلوكیة و والحرجةجمیع الخدمات الصحیة األولیة  المنزلیةالصحیة 
 " بدالً من تلبیة االحتیاجات الصحیة السلوكیة لعمالئنا فقط.ككل الفردمعالجة "

 
 وتتم إدارتھ بواسطة. 1995في نوفمبر نورثالند استقبال : تم إنشاء مركز من قبل المستھلكین الُمدار  االستقبالمركز 
ھو توفیر التنشئة االجتماعیة  ھذا االستقبالمركز ، والغرض من النفسیةلخدمات الصحة  من المستھلكین نیعدون یموظف

 االستقبالمركز ال یمثل ت وراي. یفي مقاطعات كالي وبال یقطنون ممننفسیة واألنشطة للبالغین المصابین بأمراض 
إطار العالج. یمكن  المساء ونھایة األسبوع لبناء عالقات اجتماعیة خارجساعات  یفتح المركز في. برنامًجا عالجیًا

 .1ة تحویل 3555-777-816على الرقم  االستقبالموظفي مركز  التواصل مع
 

 یاجات المتنوعة للطالب في مقاطعةمجموعة واسعة من الخدمات لتلبیة االحت تراي كاونتي: توفر الخدمات المدرسیة
 والمشورةلعائلي، وإدارة الحاالت، الفردي وا، والعالج تشمل ھذه الخدمات: العالج بالفن، والعالج بالموسیقى .كالي

م تقدیم معظم یت .تعاطي المخدرات حاالت ، وإدارة رعایةالقدرة على التكیفالجماعیة، والتدخل في األزمات، وخدمات 
، تراي كاونتي قدمو خدماتنا بالطالب في منازلھم، أو في مكتب، في بعض األحیان یلتقي مالخدمات في المدارس، ومع ذلك

 مجتمعي بدیل. مكانأو في 
 

تنسیق الرعایة المتخصصة والمساعدة لكبار السن لضمان الوصول إلى الرعایة المناسبة نعمل على : خدمات كبار السن
 .االستثنائیةالحتیاجاتھم 

 
المدنیة والمدارس لتقدیم  والفصائل: یلتقي الموظفون ویتشاورون مع وكاالت الخدمة االجتماعیة المجتمعیة الوقایة والعافیة

 وتعاطي المخدرات. النفسیةمعلومات حول الصحة 
 

 ما ھي حقوقي كعمیل؟
، یحق لك التمتع بالحقوق واالمتیازات التالیة دون (TCMHS) تراي كاونتي لخدمات الصحة النفسیة بصفتك عمیالً لشركة

 :شروطقیود أو 
 لرعایة والعالج اإلنساني؛الحصول على ا .1
 الرعایة والعالج على الفور؛تلقي لتقییم ول الخضوع .2
 كامل بمسار رعایتك والقرارات التي قد تؤثر على العالج؛ أن تكون على علمٍ  .3



 ھذه الخدمات في بیئة أقل تقییدًا؛ أن تتلقى .4
 ھذه الخدمات في بیئة نظیفة وآمنة؛ أن تتلقى .5
 ؛كإنسانوكرامة باحترام  تتم معاملتكأن  .6
 معلومات دقیقة وفي الوقت المناسب للمساعدة في اتخاذ قرارات سلیمة بشأن العالج؛ ىتلقأن ت .7
أو موافقة شخص مخول قانونًا للتصرف نیابة موافقتك  إال بعد الحصول علىتجربة أو بحث في  یتم إشراككال أ .8

 عن العمیل؛
المعلومات والسجالت وفقًا للقوانین واللوائح الفیدرالیة وقوانین الوالیة، كما ھو موضح في  االحتفاظ بسریة .9

 إشعار ممارسات الخصوصیة.
بنفس الحقوق والمسؤولیات القانونیة التي یتمتع بھا أي مواطن آخر، ما لم ینص القانون على خالف  تتمتعأن  .10

 ذلك؛
سبب العرق أو العقیدة أو التوجھ الجنسي أو الحالة االجتماعیة بلك الخدمات تقدیم أو  دخولكتسجیل عدم رفض  .11

 ؛رأو الجنس أو الھویة الجنسیة أو األصل القومي أو اإلعاقة أو العم
 واإلذالل واإلھمال. والمعاملة الھجومیةعدم التعرض لإلیذاء واالستغالل  .12
 ؛لك السجالت والمستنداتمحتوى  أن یتم توضیح .13
 یة والعالج وفقًا لمعاییر الممارسة الطبیة المقبولة.الحصول على الرعایة الطب .14
 شركة تراي كاونتي لخدمات الصحة اإلنسانیة رأي ثاٍن وفقًا لسیاسات وإجراءات أن تطلب الحصول على .15

TCMHS. 
 .العمیللتشاور مع ممارس خاص ومرخص لھ على نفقة ا .16
 خدمات القانونیة في أي وقت.وال التوعیةإلى مجموعات المساعدة الذاتیة وخدمات  إتاحة الوصول .17
 .النتھاكات الحقوق المزعومةمراجعة محایدة  أن تتلقى .18

 
 ما ھي واجباتي كعمیل؟

بصفتك أن تتبع قواعد وأنظمة البرنامج. قد یؤدي عدم القیام بذلك إلى إنھاء الخدمات.  فنحن نتوقع منك، بصفتك أحد العمالء
 ، من المتوقع أن:أحد العمالء

 المسؤولیة عن نفسك وسلوكك. تتحمل .1
 خطة العالج/ إعادة التأھیل الخاصة بك وااللتزام بھا. وضعشارك في ت .2
إخطار  فیتعین علیكموعد،  الحضور إلىجمیع المواعید كما ھو مقرر. إذا كنت غیر قادر على  تحضر إلى .3

 في أقرب وقت ممكن. ُمقدم المشورةالوكالة/ 
 خصوصیة وسریة وھویة العمالء اآلخرین الذین قد تتواصل معھم. تحترم .4
وغیر العنیف تجاه ممتلكات الوكالة والموظفین والعمالء اآلخرین  المؤذيحافظ على السلوك المحترم وغیر ت .5

التمییز ضد الموظفین أو العمالء اآلخرین على أساس العرق أو الدین أو إن سلوك  الذین قد تتواصل معھم.
القومي أو العمر أو اإلعاقة أو الحالة  المنشأأو اللون أو الجنس أو التوجھ الجنسي أو الھویة الجنسیة أو  قاداالعت

، من أخرى محمیة بموجب القانون صفةالعسكریة أو التاریخ الطبي للعائلة أو المعلومات الجینیة أو أي 
 یمكن التسامح معھا.السلوكیات التي ال 

 وااللتزام بسدادالخدمة تلقي معلومات الموارد المالیة (مثل التأمین وإثبات الدخل واإلقامة) في وقت  تقدم .6
 الفواتیر عند االستحقاق. وحسابالمدفوعات المشتركة 

في حیاتك في  مھمةیحظون بمكانة  نوالذیعلى إشراك أشخاص آخرین  نحن نحثكتوقعات مشاركة األسرة:  .7
عن المعلومات  الكشفقاء واألشخاص المھمین اآلخرین). تأكد من التوقیع على نماذج عالجك (العائلة واألصد

 للعائلة واألصدقاء لیتمكنوا من المشاركة في عالجك.
  



 أو السلوكیات التي قد تؤدي إلى فقدان االمتیازات؟ الحاالتما ھي 
 

الحضور : عدم وتتمثل بعض األمثلة فيقد ال نتمكن من االستمرار في تقدیم الخدمة لك إذا كنت ال تفي بمسؤولیاتك كعمیل. 
طة العالج الخاصة بك، ، أو عدم اتباع خساعة على األقل 24قبل لإللغاء ل الھاتفي المواعید المجدولة عادةً دون االتصاإلى 

 ، أو عدم الوفاء بالتزاماتكعلى موظفینا أو العمالء اآلخرین سلوك الذي یمثل خطًرا، أو الأو انتھاك خصوصیة اآلخرین
، فسنحیلك إلى مقدم عالج آخر. قد یكون للبرامج الفردیة معاییر أكثر تحدیدًا وستتم تقدیم الخدمة لكالمالیة. إذا لم نتمكن من 

 .البرنامج التوجیھ اإلرشادي لھذامراجعة ذلك معك في 
 

سیاسات المتعلقة بفقدان االمتیازات أو إنھاء الخدمات وإجراءات استعادة االمتیازات من برنامج إلى آخر. یرجى تختلف ال
. یجوز التفاصیل المحددةالخدمات للحصول على  عبرهتتلقى  الذي یختص بالبرنامج (البرامج)مراجعة الكتیب الذي 

كونون مسؤولین عن إبالغك بالقیود والشروط الخاصة بإعادة الحق ، ویفقدان االمتیاز اتخاذ قرارین فقط للموظفین المشرف
 أو االمتیاز.

 
 دفعھ مقابل الخدمات؟ يّ ما الذي یجب عل

أو التأمین  Medicare+ أو  MCأو  (Medicaid)ھیلث نیت بوالیة میسوري ، بما في ذلك نإذا كنت مشموالً بخطة تأمی
صاحب العمل، فسنقدم مطالبة مباشرة إلى شركة التأمین الخاصة بك. قد تكون مسؤوالً عن أي مدفوعات  الذي یوفره

شھري. إذا كنت  حساب . ستتم محاسبتك على المدفوعات المشتركة والخصومات في بیانیتم تطبیقھامشتركة أو خصومات 
، فقد تتم اسحقاق على أساس شھري للرعایة الصحیةرسوم ، ولدیك ھیلث نیت بوالیة میسوري تأمین مشموالً من قبل

 .رسوم استحقاق الرعایة الصحیةمحاسبتك على بعض أو كل 
 

في  النفسیةالصحة  إدارة، فیمكننا إرسال فاتورة بالخدمات إما إلى األھلیة مستوفیًا لمتطلباتإذا لم یكن لدیك تأمین، وكنت 
. تعتمد األھلیة للتغطیة رايوت یبالوكالي في مقاطعة  لصحة النفسیةالضریبة المفروضة على امجلس والیة میسوري أو 

في والیة  النفسیةالصحة  إدارةعلى دخلك وعدد أفراد أسرتك. قد یحصل العمالء الذین یتلقون خدمات مدفوعة من قبل 
على تمویل من  رسوم متدرج یحدده دخلك. من أجل التأھل للحصول مقیاسمیسوري على دفعة شھریة مشتركة بناًء على 

أو إدارة الصحة العقلیة في میسوري،  رايوت یبالوكالي  اتفي مقاطع الضریبة المفروضة على الصحة النفسیةمجلس 
ھیلث نیت  ،ثال(على سبیل الم للحصول علیھاكون مؤھالً قد ت المستحقات التيللحصول على بطلب قد یُطلب منك التقدم 

، أو إلغاء االستحقاقات التي بطلب للحصول على ھذه االستحقاقات). إذا لم تتقدم الجزء د Medicare بوالیة میسوري،
 ، فقد یتم تعلیق خدماتك.السداد المشتركب لم تلتزم، أو الوصول إلى التمویل العامإتاحة من أجل تكون مؤھالً للحصول علیھا 

 
الحفاظ  إحدى منظمات، إذا حصلت على تأمین أو قمت بتغییر التأمین الخاص بك إلى تراي كاونتيأثناء تلقیك للخدمات في 

، فستتم تراي كاونتيال تشارك فیھا التي ) PPO( مقدمي الخدمة المفضلین إحدى منظمات) أو HMO( على الصحة
التي ال  تراي كاونتيت في في الشبكة. قد تكون مؤھالً لمواصلة تلقي الخدمامشارك  مقدم خدمةمساعدتك في التحویل إلى 

جدیدة أو زایا متأمین/ حصولك على ). سیؤدي عدم اإلبالغ عن یغطیھا التأمین الخاص بك (مثل خدمات إدارة الحاالت
 / المزایا إلى تعلیق الخدمات.التغییرات في التأمین

 
وقت التحدیث الخاص بك. تقع على أساس سنوي. سوف نتصل بك عندما یحین  للحالة المالیةنطلب أن یكون لدیك تحدیث 

 على عاتقك مسؤولیة التأكد من اكتمال التحدیث الخاص بك. قد یتم تعلیق خدماتك حتى اكتمال التحدیث السنوي الخاص بك.
 

 لرعایتي وعالجي؟تراي كاونتي  كیف تخطط
الذي  الطبیب عند الدخول، سیتم تقییمك مبدئیًا من قبل خدمات تراي كاونتي لخدمات الصحة النفسیةالوصول إلى إتاحة عند 

، وسیوصي التي تحتاج إلى المعالجةالطبیة المشكلة ، وبدایة وتاریخ للحصول على الخدمات حضوركمعك سبب سیناقش 
الغ مساھمتك ومشاركتك أمًرا ب وتعد، من األنشطة التشاركیة ووضع الخطة العالجیة. یعتبر التقییم عالجیةخطة وضع ب

وتتناسب مع تفضیالتك. ستصف  التي تعاني منھامكتوبة تكون خاصة بظروفك  عالجیةاألھمیة. سیضع الطبیب معك خطة 
في الوصول إلى  المعني بھا مساعدتك، ووصف الخدمات والتدخالت وح األھداف التي ترغب في تحقیقھاالخطة بوض

 مشاركتك وموافقتك. مؤكدًا علىعلى الخطة . سوف توقع إلتمام العالج، والتواریخ المستھدفة أھدافك
 

أقرب موعد متابعة متاح لك.  حجزوسیساعدك في  لحالتك إلى الخدمات والموارد المناسبة الطبیب عند الدخولسیحیلك 
 وتحدیثھا حسب الضرورة. العالجیة ستتم مراجعة خطتك

 



المعلومات حول المخاطر والفوائد والبدائل لكل  ، بما في ذلكبخدمات وإجراءات محددة ن على علمٍ لدیك الحق في أن تكو
 خدمة مقترحة.

 
بیانات إذا كانت الام قاعدة ، أو استخدمع مقدمي الخدمات الطبیة اآلخرینالتنسیق  یجوز لنانحن نھتم بصحتك وسالمتك. 

 .ثر فائدةً ، لتحدید األدویة التي یتم وصفھا لك للتأكد من أننا نقدم الرعایة األكثر أمانًا واألكمتوفرة
 

 ؟ستستغرق فترة عالجيكم 
تمت على االستمرار في العالج طالما  نحثكختلف طول الفترة الزمنیة التي ستحتاجھا للعالج من شخص آلخر. نحن ت

، ویمكنك االنسحاب من العالج في أي العالج طوعیة ، فإن مشاركتك فيالطبیب المعالج. ومع ذلك من قبل بذلك التوصیة
ومشاركتك من أجل ضمان  مساھمتكبناًء على ، فسیتم وضع خطة انتقالیة تم نقلك من مستوى رعایة إلى آخر وقت. إذا

، وسوف تحتاج إلى لمدة ستة أشھر متتالیة، فقد یتم إیقاف عالجك من طرفنا تحصل على أي خدماتانتقال سلس. إذا لم 
، فقد نعید توجیھك إلى أقرب السكنیة المنطقة انتقلت إلى خارجتئناف الخدمات. باإلضافة إلى ذلك، إذا إعادة تقدیم طلب الس

 .المجتمعیةمركز للصحة النفسیة 
 

 من رعایة العمالء؟ عالي الجودةمستوى  ىقلأننا نت تراي كاونتيكیف تضمن 
في میسوري  النفسیةالصحة  إدارةللعمالء. نحن معتمدون من قبل كل من  عالیة الجودةبتوفیر رعایة  تراي كاونتيتلتزم 

. اإلنسانیةمقدمي الخدمات  والتي تعتمد، وھي منظمة دولیة غیر ھادفة للربح CARF لجنة اعتماد منشآت إعادة التأھیلو
 عملیات تفتیش في الموقع للتأكد من أننا نلبي معاییر الجودة الدولیة.إلجراء كلتا ھاتین الوكالتین  تسعى

 
، سوف نطلب منك الج. خالل فترة العالمرجوة مھمة لتقییم جودة الرعایة والرضا وتحقیق النتائج نحن نؤمن بأن مساھمتك

، حتى نتمكن من معرفة أفضل في إكمال ھذه االستطالعات لنا ساعدتكم نثمنرضا العمالء. نحن  استطالعاتإكمال 
 طریقة لخدمة عمالئنا.

 
تراي . یقدم موظفو قة المقاطعات الثالثمنط فيمجتمع المتطوعین فراد المجلس إدارة یتألف من أیُدیر تراي كاونتي 

، بما في ذلك رضا العمالء. یجتمع مجلس مشكالت جودة الرعایة تختص بمناقشةتقاریر منتظمة إلى مجلس اإلدارة كاونتي 
. مابل وودز في حرم لـ تراي كاونتيمساًء في المكتب الرئیسي  4:30ثنین الرابع من كل شھر الساعة یوم اإلفي اإلدارة 

. في بعض األحیان قد یتم تغییر وقت االجتماع الستیعاب تضارب المواعید. لمشاركة الجمھورھذه االجتماعات مفتوحة 
 ) للتحقق من تاریخ ووقت االجتماع.816-468-0400یرجى االتصال بالرقم الرئیسي (

 
 فیرجى إخبارنا بذلك. ،في أي وقتإذا كان لدیك أي اقتراحات أو أسئلة بخصوص رعایتك 

 
 ؟تراي كاونتي إذا كانت لدي مخاوف أو شكوى بشأنماذا أفعل 

بتزویدك برعایة عالیة الجودة. لجمیع العمالء الحق في أن یعاملوا بكرامة  تراي كاونتي لخدمات الصحة النفسیةتلتزم 
ت والخدمات التي تقدمھا الوكالة دون خوف واحترام. لدیك الحق في إبداء اآلراء والتوصیات والشكاوى المتعلقة بالسیاسا

و تشعر بأن ، أت لدیك مخاوف بشأن أي من خدماتنا. إذا كانالمعاملة الھجومیةأو اإلكراه أو التمییز أو  المعارضةمن 
 یقوم بملء نموذج مخاوف العمالء نیابة عنك. یتم تضمین نموذجل من موظفینا، فیمكنك االتصال بأي حقوقك قد تم انتھاكھا

مخاوف العمالء في ھذا الكتیب إذا كنت ترغب في إكمال النموذج بنفسك. یمكنك إرسال النموذج بالبرید أو الفاكس إلى 
لمناقشة مخاوفك. بعد  المختصین. یمكنك أیًضا طلب مقابلة أحد الموظفین من موظفیناأو تسلیمھ یدویًا إلى أي تراي كاونتي 

 المختصإلى المدیر  قسم تحسین الجودة لدینا وإرسالھ من قبل مراجعتھ سیتم، نموذج تعبیرك عن مخاوفك استالم
إذا لم تكن راضیًا عن حل  یوم عمل. 15. سیتم االتصال بك من قبل أحد الموظفین لحل مشكلتك في غضون لمعالجتھا
ستئناف عندما یتم عملیة االحول ستئناف الخاصة بنا. سیتم إبالغك اال إجراءات، فیحق لك االستئناف من خالل مشكلتك

 االتصال بك بخصوص حل المشكلة.
العمالء عبر رقم حقوق  التواصل مع مراقب، فیمكنك لشخص ما خارج الوكالة مخاوفكیر عن إذا كنت ترغب في التعب

مؤسسة میسوري لحمایة والدفاع عن / أو و ،MO 65105 ،9687-364-800-1، جیفرسون سیتي، 687صندوق البرید 
 .MO 64111 ،1011-756-816كنساس سیتي، ، رئیسي 3100 ،حقوق المستھلك

 
 خصوصیتي؟ تراي كاونتي كیف تحمي



لدى الوكالة عملیات قائمة لضمان حمایة خصوصیتك وسریتك. حقك في الخصوصیة محمي بسیاسات وإجراءات الوكالة 
، سیتم إعطاؤك إشعار ممارسات الخصوصیة الذي المبدئيانون الفیدرالي. في موعدك باإلضافة إلى قانون الوالیة والق

 خصوصیتك.تراي كاونتي یصف بالتفصیل كیف تحمي 
 

إلى  18تعرض طفل أو شخص بالغ معاق (من حول  أي شكوكھناك  ت. إذا كانیلتزم موظفو تراي كاونتي بواجب التبلیغ
تراي ، فإن موظفي ال أو العیش في بیئة غیر آمنةھمعاًما أو أكبر) لسوء المعاملة أو اإل 60یبلغ عاًما) أو شخص بالغ ( 59

في والیة میسوري أو الخط إساءة معاملة األطفال الخاص بالخط الساخن  عبرھذا عن ملزمون قانونًا باإلبالغ  كاونتي
ر إلحاق الضرر بنفسك كبار السن. إذا اعتقدنا أنك معرض لخطلالصحیة إساءة معاملة وإھمال الخدمات الخاص بالساخن 

 ، فقد نحتاج إلى الكشف عن معلومات سریة لضمان سالمتك أو سالمة اآلخرین.أو باآلخرین
 

 الخصوصیة. التحدث مع موظف، فیرجى االتصال بوكالتنا وطلب كنت تعتقد أنھ تم انتھاك خصوصیتكإذا 
 

لمقدمي الرعایة الصحیة إدارة ). یتیح تبادل المعلومات الصحیة HIEفي تبادل المعلومات الصحیة ( تراي كاونتيتشارك 
معلومات حول  . یجوز لنا مشاركةالمعلومات الصحیة ومشاركةم اآلمن رعایة المستھلكین بشكل أفضل من خالل االستخدا

لمعلومات . قد تتضمن ا(KHIN)تكنولوجیا المعلومات الصحیة بمدینة كنساس رعایتك الصحیة من خالل تبادل آمن یسمى 
، المشاكل الطبیة المزمنة، وقائمة وردود األفعال التحسسیة، وتاریخ األدویة، تحالیل المختبرونتائج  علومات دیموغرافیة،م

، وسجل الزیارة. ستكون المعلومات متاحة فقط لمقدمي الرعایة الصحیة اآلخرین المشاركین خطة العالجحول ومعلومات 
متطلبات محددة  تلبیةبالخدمة المشاركین في التبادل  جمیع مقدمي یلتزمفي التبادل والمشاركین في رعایتك وعالجك. 

 ).HIPAA( الفیدرالیة وعلى مستوى الوالیة، بما في ذلك معاییر الخصوصیة واألمان للخصوصیة واألمان
 

تبادل المعلومات  یتیح لنا تبادل المعلومات الصحیة تحسین السالمة وتجنب االختبارات غیر الضروریة أو المكررة. بدون
من مقدمي الرعایة الصحیة أجزاء مختلفة من سجلك الصحي. إذا تمكنا من الوصول إلى  لدى كل، قد یكون HIE الصحیة

سوف تستفید . من أجلك، فیمكننا تقدیم رعایة أفضل الشاملةزید من المعلومات الصحیة سجالت بعضنا البعض ورؤیة الم
رات واإلجراءات. لالختبا غیر الضروري والحد من التكرار، التكالیف خفضن طریق ع أیًضا من مشاركة المعلومات ھذه

، فقد ال ن طبیب الرعایة األولیة الخاص بكبك م ةالخاص تحالیل المختبر، إذا تمكنا من الوصول إلى نتائج على سبیل المثال
 مرة أخرى. التحالیل المخبریةنحتاج إلى طلب نفس 

 
، جلك الصحي. للقیام بذلكمشاركة س إلغاء، فیحق لك HIE تبادل المعلومات الصحیة اركة فيإذا كنت ال ترغب في المش

والنقر على  ،KHIN، www.KanHIT.org تكنولوجیا المعلومات الصحیة بمدینة كنساس یرجى زیارة موقع
، ستتم مطالبتك بإكمال عملیة . بمجرد النقر فوق ھذاإلغاء المشاركةخیار  حینھا سترىو. أعلى الصفحة"للمستھلكین" في 

مساعدتك في ذلك  تراي كاونتي، فیمكن ألحد موظفي المشاركة. إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة بشأن إلغاء المشاركةإلغاء 
 مساًء). 4:30 -  مساءً  8:30خالل ساعات العمل العادیة ( مابل وودز في مكتب

 
 تكنولوجیا المعلومات الصحیة بمدینة كنساس ، یرجى زیارة موقعةسئلة حول تبادل المعلومات الصحیإذا كان لدیك أي أ

KHIN  تراي كاونتيفي  الخدمةأو التحدث مع أي من مقدمي. 
 

 من موظفیھا التصرف؟ تراي كاونتي كیف تتوقع
تراي ، یوافق جمیع موظفي لوكالة وقیمھا. باإلضافة إلى ذلكا رسالة تراي كاونتيمن المتوقع أن یدعم جمیع موظفي 

فیما یتعلق  من موظفیھا الوكاالت ما تنتظره تذكر، والتي الخاصة بالوكالة القواعد السلوكیة االمتثال لمجموعةعلى  كاونتي
. ھذه القواعد، یمكنك طلب نسخة من ترغب في ذلكبالممارسات األخالقیة والمسؤولة تجاه العمالء وزمالء العمل. إذا كنت 

، صرف بشكل غیر الئق أو غیر أخالقيقد ت تراي كاونتي لخدمات الصحة النفسیة في متعاقدًات تعتقد أن موظفًا أو إذا كن
الموضح أعاله. ستحقق الوكالة في  العمالءأو مراقب حقوق المشرف على ھذا الشخص یرجى اإلبالغ عن مخاوفك إلى ف

 أي مخاوف.
 

 كیف یمكنني جدولة المواعید أو إعادة جدولتھا؟
أو إعادة  بتحدید موعد. إذا كنت تقوم مقدمي الخدمة المتعاقد معھمومن خالل شبكة من  میدانیًا خدماتھا تراي كاونتيتوفر 
. إذا كنت تحاول 816-468-0400على الرقم  ، فیرجى االتصالـ تراي كاونتيفي المكتب الرئیسي ل محجوزموعد  جدولة

الخدمة مباشرةً. في وقت اإلحالة، سیتم  بمقدمجى االتصال ، فیرالخدمة لدینا مقدميتحدید موعد أو إعادة جدولتھ مع أحد 
 .الخدمة العالجیة، معلومات االتصال بمقدمي إعطاؤك، كتابیًا

 



لمحدود للمواعید النفسیة . بسبب التوافر امن موعده ساعة على األقل 24قبل  جدولتھیرجى إلغاء أي موعد أو إعادة 
، ستتاح لك الفرصة لالنتظار على . في ھذه الحالةحضورهي فرد بعد عدم عد ألمو، ال یجوز للوكالة إعادة جدولة األولیة

الطبیب وستقوم باالتصال باألفراد الموجودین  مواعیدللحصول على موعد متاح. تحتفظ الوكالة بقائمة إلغاء  قائمة التأھب
 مواعید مبكرة عند توفرھا. لحجزبالقائمة 

 
، إلخ) فیما یتعلق بما إذا ألمر متروك لطبیبك المعالج (طبیب، ممرض ممارس، معالج، فإن ادإذا تأخرت عن موعدك المحد

فستستقبلك إحدى ، غیر قادر على مقابلتك/ الممرض الممارس المتقدم مقابلتك أم ال. إذا كان طبیبك كان بإمكانھم
قد تكون لدیك. یُنصح بالوصول قبل المخاوف األخرى التي الرد على و تعبئة استمارة جدیدةللمساعدة في إعادة  الممرضات

 دقائق على األقل من الموعد المحدد لك. 5
 

 فیما یتعلق بالسالمة واألمن؟ تراي كاونتي ما ھي توقعات
یستھدفون قع على عاتق جمیع األشخاص الذین یى بیئة آمنة للعمالء والموظفین. على الحفاظ عل تراي كاونتيتعمل 

. وعلى مستوى الوالیة مسؤولیة التصرف وفقًا لجمیع القوانین الفیدرالیة والمحلیة كاونتيتراي على خدمات في  الحصول
مخدرات أو  بحوزتكأن  تراي كاونتيال یسمح باستخدام األسلحة أو المخدرات غیر المشروعة في المبنى. إذا علمت 

 .د التي تثیر ھذه المخاوفالموا، فسیُطلب منك مغادرة المبنى حتى تتخلص من في متعلقاتك عقاقیر محظورة
 

مؤسسة إنفاذ القانون أو ، ، وفقًا لتقدیرھاتراي كاونتيھي عدم تقیید أو عزل أي فرد. ستشرك  تراي كاونتيإن سیاسة 
 حسب الضرورة للحفاظ على السالمة واألمن. األمن في المبنى يموظف

 
 لى إنھاء خدماتك.إ تراي كاونتيقد تؤدي انتھاكات سالمة العمالء اآلخرین أو موظفي 

 
 تراي كاونتي حول التدخین؟ما ھي سیاسة 

و أدوات التدخین سجائر أو السیجار أو الغلیون أ، مثل الللدخانالُمنتجة منتج من منتجات التبغ أو  ال یُسمح باستخدام أي
تراي  داخل أو خارج أي منشأة تابعة لـ نتج للدخانالمُ غیر أو السجائر اإللكترونیة) أو التبغ  التدخین (مثل أقالماإللكترونیة 

 .كاونتي
 

 ؟النفسیةما ھو التوجیھ المتقدم للصحة 
في حال جعلك  النفسیةھو مستند یسمح لك بتحدید اختیاراتك فیما یتعلق بعالج الصحة  النفسیةالتوجیھ المتقدم للصحة 

مرضك العقلي غیر قادر على اتخاذ القرارات. یتیح لك ذلك اتخاذ قرارات أكثر استنارة والتعبیر عن رغباتك بوضوح. إذا 
مزید من الحصول على بذلك. إذا كنت ترغب في  تراي كاونتي، فیرجى إخبار النفسیةكان لدیك توجیھ متقدم للصحة 

على  NAMIمجموعة التحالف الوطني لألمراض العقلیة ـ، فاتصل بةللصحة العقلیالتوجیھات المتقدمة المعلومات حول 
: الموقع اإللكترونيعلى  NAMI مجموعة التحالف الوطني لألمراض العقلیةبقم بزیارة أو  1-800-950-6264الرقم 

www.nami.org. 
  



 أرقام مساعدة
 

 816-468-0400................................................................ تراي كاونتي لخدمات الصحة النفسیة 
 1-888-279-8188 ...................................................................... خط األزمات بعد ساعات العمل

 1-800-735-2966أو  711ترحیل االتصاالت بوالیة میسوري/ تیلیبرینتر ....................................... خدمات 
 913-281-1234 .................................................................. )غیر مخصص لألزماتخط المساعدة العقلیة (
 ...................................................................... دعم المستھلك)( Compassionate Ear خدمة كومباشنیت إیر

2251-281-913 
 

 ة/ المالجئلاألزمات/ سوء المعام
-292-3738 ......................................................................................... اإلبالغ عن إساءة معاملة األطفال

800-1 
-0210 ............................................................................ الخط الساخن إلساءة معاملة المسنین وإھمالھم

392-800-1 
-4599 ............................................................................................................ الخط الساخن للمشردین

474-816 
-8535 .................................................................................................................. لعنف المنزليملجأ ا
452-816 

 
 اإلدمان مصادر

-471-7229 ................................................................................................ نومدمنو الكحول المجھول
816 

-2250 .................................................................................................. نوالمجھول مدمنو المخدرات
531-816 

-3577 ......................................................................................................... نوالمجھولقمار مدمنو ال
424-888-1 

 
 الرعایة الصحیة

-627-2050......... خدمات سوب الصحیة في نورثالند ...........................................................................
816 

-595-4200 ............................................................................................ إدارة الصحة في مقاطعة كالي
816 

-858-2412 ............................................................................................. إدارة الصحة في مقاطعة بالت
816 

-776-5413 ............................................................................................... مقاطعة راي في صحةالإدارة 
816 

 
 مفیدةأخرى أرقام 

 816-474-6750 .................................................................................... المساعدة القانونیة لغرب میسوري
-221-9472 .................................................................................... إحالة المحامین وخدمات المعلومات

816 
أو  1-877-805-6671 ................................................................................ إدارة الضمان االجتماعي

1213-772-800 
-7900 ............................................................................................................ مھنيال إعادة التأھیل

467-816 
 1-800-364-9687مجموعة التحالف الوطني لألمراض العقلیة في كنساس سیتي الكبرى ........................... 

-800-364-9687 ري ..............................................................................إدارة الصحة النفسیة بوالیة میسو
1 
 



-222-1222....................................................................................................... السموم  مركز مكافحة
800-1 

 
 ل إعجابك بصفحتنا على الفیس بوكسجّ أو  countymhs.org-www.tri !يعنا اإللكترونموقعلى  قم بزیارتنا

Tri-County Mental Health Services 

http://www.tri-countymhs.org/

