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 ( CPCSخدمات الرعاية الشخصية لألطفال )

 ( 19-فيروس كورونا المستجد )كوفيدتغيرات بالبرنامج لمواجهة 
 

 نظرة عامة 

يتأهل األطفال للحصول على خدمات الرعاية الشخصية لألطفال نظًرا ألنهم بحاجة إلى دعم إضافي في سبيل ممارستهم ألنشطة الحياة  

( ينذر بأن األسر قد ال يكون في  19-(. فالوضع الصحي العام الطارئ الناتج عن انتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيدADLsاليومية )

 إمكانها الحصول على دعم إضافي من مقدم خدمة خارجي بسبب المخاطر المتزايدة للتعرض لإلصابة بفيروس كورونا.  

( للسماح  CMSوكالة فيرمونت للخدمات اإلنسانية تنازالً من مراكز ميديكيد وميديكير )  لمواجهة تلك التحديات اإلضافية للرعاية، طلبت

للوالدين وأفراد األسرة من األطفال المستفيدين من خدمات الرعاية الشخصية لألطفال بتلقي مدفوعات مالية للرعاية الشخصية اإلضافية  

 اللوائح الفيدرالية التي تحكم برنامج خدمات الرعاية الشخصية لألطفال.  المقدمة منهما. ويعد ذلك تغييًرا هاًما، ولكنه مؤقت في 

 كيف سيتم تنفيذ ذلك؟

يمكن أن يتلقى أحد الوالدين، أو شخص آخر يتولى الرعاية تحدده أسرة الطفل، مدفوعات مالية كل أسبوعين للرعاية الشخصية اإلضافية  

 الطارئ. التي يقدمانها خالل الوضع الصحي العام 

يحدد مبلغ الدفعة المالية على أساس مخصصات الطفل األسبوعية من ساعات برنامج خدمات الرعاية الشخصية للطفل، والمقررة بالسعر  

الموظف المستخدم عادة لبرنامج خدمات    -دوالًرا في الساعة(. وتختلف هذه الترتيبات عن نموذج صاحب العمل   13.74األساسي لميديكيد )

 ألطفال.  الرعاية الشخصية ل

كل أسبوعين تشتمل على بعض المعلومات األساسية، مثل اسم مقدم الرعاية وعالقته    ARIS Solutionsيقوم الوالدان بتقديم فاتورة إلى  

اإللكتروني. ويتم كذلك إرسال نسخ    ARISبالطفل ونطاق التاريخ وعدد الساعات المقدمة. كما يمكن تنزيل نسخة من الفاتورة من موقع  

 ، مصحوبة بأظرف إرجاع مدفوعة الرسوم البريدية، في الجولة التالية لتقارير اإلنفاق التي تعد كل أسبوعين.  ARISد إلى بالبري 

 تقدم الدفعات المالية من مخصصات الطفل الحالية في برنامج خدمات الرعاية الشخصية لألطفال.  

ويعني ذلك أنه يمكن للوالدين تقديم   ابق ألمر إغالق مدارس فيرمونت.، الموافق األحد الس 2020مارس    15يعود هذا التنازل إلى تاريخ  

 .  2020مارس  15فواتير للرعاية اإلضافية التي قدماها منذ 

 األسئلة المتوقعة 

ي تقديم رعاية شخصية )
 ( آخرين؟ PCAأال يزال باإلمكان انضمام مرافق 

، فإن ذلك سوف يؤثر  نعم. إذا اختارت أرسة من األرس أن تحصل عىل دعم لمرافق تقدي ي م رعاية شخصية خارج 

ي يتم دفعها للوالدين ومقدمي الرعاية من خالل التنازل المؤقت.  
 عىل إجمالي األموال المتاحة الت 

ي التأهيل لها؟ 
ي يمكنت 

 كم عدد الساعات أسبوعًيا الت 

ي األموال من خالل ال
تنازل المؤقت، فقط لعدد  يمكن الدفع ألولياء األمور ومقدمي الرعاية الذين يختارون تلق 

ا أن الطفل مؤهل لها.  
ً
ي وجد سابق

 الساعات أسبوعًيا الت 

، من أجل ادخار أموال  ومع ذلك، يمكن أن يختار الوالدان أن يتم الدفع لهما لساعات أقل من اإلجمالي األسبوعي
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. ويسمح نموذج فاتورة   ي تقديم الرعاية الشخصية الخارجيي  
يح عدد الساعات  للوالدين بتوض  ARISلمرافق 

ي يتم الدفع عىل أساسها، حت  الحد األسبوعي الخاص بطفلهما.  
 الت 

ي سوف يرسي فيها هذا التنازل؟ 
 ما طول المدة الت 

 طوال مدة الوضع الصحي العام الطارئ، كما هو معلن من قبل الحكومة الفيدرالية.  

؟  ي ائت 
ي ض 
 
 هل أنا بحاجة لإلبالغ عن هذه المدفوعات ف

د اآلباء واألقارب الذين يحصلون عىل مدفوعات   وَّ ورية    CPCS COVIDنعم. سي ُ  ي الض  يت 
بنماذج اإلبالغ الض 

ي تقدمها مؤسسة 
ي موعد أقصاه ، ARIS Solutionsالت 

 
ي   31ف

   2021يناير/ كانون الثان 

ي 
 
 كصاحب عمل؟   ARIS Solutionsماذا لو لم أقم بالتسجيل بعد ف

كة    من أشكال مدفوعات العمل. ومع ذلك، بالنسبة للوثائق المطلوب تقديمها لرسر
ً
هذه المدفوعات ليست شكال

ARIS  الطفل استكمال »نموذج عالقة  إل  هناك حاجة  تزال  ال  الرعاية  -والوالية،  نامج خدمات  بي  األمر  ولي 

  . ي تصدر كل أسبوعي  
 الشخصية لألطفال« باإلضافة إل الفاتورة الت 

ي تقديم فاتورة مقدًما؟   هل
 يمكنت 

ي تم بالفعل تقديمها.  
 ال، تتطلب قواعد ميديكيد أن يتم تقديم الدفعات المالية فقط للخدمات الت 

 هل أنا بحاجة لإلبالغ عن هذه المدفوعات إذا كنت أحصل عىل مزايا تأمي   البطالة؟  

 من أشكال التوظ 
ً
َ  نعم. عىل الرغم من أن هذه المدفوعات ليست شكال ي 

َ
عت
ُ
مونت قد قررت أنها ت ي في 

يف إال أن إدارة العمل ف 
 أجوًرا، ويجب اإلبالغ عنها عند التقدم للحصول عىل مزايا تأمي   البطالة. 

ي إرسال نماذج 
 (؟ PCAلدفع التكاليف المعتادة لمضيفة الرعاية الشخصية ) COVIDهل يمكنت 

مدفوعات   ا   CPCS COVIDال.  واألقارب  لآلباء  فقط  لتوفي   مخصصة  أموال  ي 
تلق  من   

ً
عادة لمحرومي   

ي توظفها األرسة أن تواصل إرسال سجالت  
الت  الشخصية  الرعاية  الشخصية. ويمكن لمضيفة  الرعاية  خدمات 

 الدوام بالطريقة المعتادة.  

 التغييرات األخرى في البرنامج

ي  
مستوياتهم األسبوعية الحالية لمدة  يقوم برنامج خدمات الرعاية الشخصية لألطفال بتمديد مخصصات األطفال ف 

 أشهر. وسوف نقوم بإخطارك مقدًما بالحاجة إل تقديم طلب آخر.  6

إمكانية لمراجعة   الشخصية، فإنه ال تزال هناك  الرعاية  ي االحتياج األساسي لطفلك لخدمات 
إذا كان هناك تغيي  ف 

لب. كما أنه ال تزال هناك إمكانية لمراجعة  إعادة تقديم طلبات مع إدخال بعض التعديالت عىل عملية تقديم الط

ا.  
ً
 الطلبات الجديدة أيض

وس كورونا المستجد )كوفيد افية إضافية بسبب جائحة في  ي  19-ُيرج  مالحظة أن: أية احتياجات إرسر
( ال تشكل، ف 

نامج خدمات الرعاية الشخصية لألطفال.  ي احتياج الطفل لي 
ا ف  ً  حد ذاتها، تغيي 

 

ي برنامج خدمات الرعاية الشخصية لألطفال لطرح أية أسئلة 
ُيرج  التواصل مع موظق 

ي هذا الخصوص. فنحن نريد معرفة كيفية تأثي  هذا التغيي  عىل أرستك وكيف يمكننا  
ف 

ي أقىص درجات اليقظة للظروف األرسية الفردية.  
 أن نكون ف 
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 معلومات االتصال 

نامج   adam.poulin@vermont.gov   802-865-1 395 آدم بولن، مدير الي 

نامج خدمات الرعاية الشخصية لألطفال    jessica.hill@vermont.gov 802-951-5169 جيسيكا هيل، أخصائية بي 

ي 
نامجآن برونسون، فت      anne.bronson@vermont.gov  802-865-1311   بالي 

 

 

 

 

 

 معلومات إضافية  

ARIS Solutions  –   إدارة ميديكيد 

 

ي الدفعة المالية   – ARISمن  نموذج مدفوعات كوفيد 
 فاتورة مطلوبة لتلق 

ي وقت سابق    –  ARISمن    األمر/الطفل نموذج عالقة ولي 
مطلوب فقط إذا كان الشخص الذي يتم الدفع له لم يسجل ف 

 ARISكصاحب عمل من خالل 

 تدرج التواري    خ واألطر الزمنية الهامة    – ARISمن    دورات دفع خدمات الرعاية الشخصية لألطفال 

ي الرئيسي   - خدمات الرعاية الشخصية لألطفال
ون    الموقع اإللكي 

 

 

 

 

 

 

mailto:adam.poulin@vermont.gov
mailto:jessica.hill@vermont.gov
mailto:anne.bronson@vermont.gov
http://www.arissolutions.org/
http://www.arissolutions.org/documents/CPCS_COVID_Payment_Form.pdf
http://www.arissolutions.org/documents/CPCS_Parent_Child_Relationship_Form.pdf
http://www.arissolutions.org/documents/med_DSCalendar_current_year.pdf
https://www.healthvermont.gov/children-youth-families/children-special-health-needs/personal-care-services
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 :ARISتعليمات الستكمال نماذج 

 

 م بالنسبة لدورات الدفع كل أسبوعي   يجب أن تقد  ARIS COVIDنماذج مدفوعات  

ي  
 
ات دفعات متعددة،    2020مارس    15بالنسبة ألول تقديم، يمكن للوالدان اللذان يريدان »اللحاق« من تاري    خ الرسيان ف ضم في 

ي النموذج )عىل سبيل المثال،  
 
ات يجب أن تحدد ف  ، إلخ.(. 20/ 11/ 4 –  20/ 29/ 3،  20/ 28/ 3 –  20/ 15/ 3إال أن تلك الفي 

،    ويجب ة دفع واحدة مدتها أسبوعي  
 أسابيع منفردة أو أجزاء من أسابيع أو أيام منفردة.  وليس  أن تدرج بالنماذج التالية فقط في 

 

 (1يمكن أن تشمل فقط طفال واحدا ) ARIS COVIDنماذج مدفوعات 

ي تتلق  خدمات برنامج  
تقديم نماذج منفصلة، لكل دورة دفع، لكل طفل من    CPCSيجب عىل األرس متعددة األطفال الت 

 األطفال

 

 

ا ) ARIS COVIDنماذج مدفوعات 
ً
ا واحد

ً
 ( 1يمكن أن تشمل فقط مستفيد

عندما يحصل والدان مختلفان عىل دفعات )ال يجب أن تتجاوز مخصص طفلهم األسبوعي من الساعات(، يجب تقديم نماذج  
 منفصلة  

 

الخاصة    CPCSإذا كان الشخص الذي يطلب دفعة ليس صاحب العمل المسجل إلعانات    للوالدين/الطفل   ARISنموذج  جب تقديم  ي

 بالطفل.  

ي كل دورة دف
وري تقديم هذا النموذج ف  ي الملف بالنسبة للمستفيد.    ARISع بعد أن تكون  ليس من الض 

 لديها واحد ف 

 

نامج   CPCSبتقديم الدفعات حت  المبلغ األسبوعي لساعات   ARISويمكن أن تقوم  ي تعتي  الزمة طبًيا من قبل الي 
 الت 

ي األسبوع أكير من المخصصة للطفل، تقوم  
ع ساعات األسبوع  بتعديل الطلب ليتوافق م  ARISعند تقديم النماذج لساعات ف 

 .  CPCSالمحددة من قبل 

تقوم   للطفل،  الحالية  خيص  الي  ة  لفي  ي 
المتبق  عن  تزيد  دفعة  تطلب  نماذج  تقديم  ي    ARISعند 

ف  ي 
المتبق  الرصيد  بدفع 

 التخصيص فقط.  

 

توجد أغلفة عودة مدفوعة بصورة مسبقة ونسخ إضافية من النماذج متاحة عند الطلب بالتواصل مع  

ARIS Solutions ( 1- 800 798- 1658عىل ) 
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