خدمات اللغة ألعضاء
Health Choice

تريد رشكة  Health Choiceأن تحصل أنت عىل الرعاية الصحية التي تحتاجها وباللغة التي
تفضلها .خدمات اللغة متاحة لك مجانًا! خدمات اللغة = الرتجمة الفورية (الشفوية)
والرتجمة (التحريرية).
خصوصيتك مهمة بالنسبة لنا .نظ ًرا لطبيعة املعلومات التي قد تتم مناقشتها ،ال ميكننا السامح
للقرص أو األطفال بتقديم خدمات اللغة لك .يجب تقديم خدمات اللغة بواسطة مرتجم شفوي و
 /أو مرتجم مؤهل.
بصفتك عض ًوا يف  ،Health Choiceهناك طريقتان للحصول عىل خدمات اللغة اعتام ًدا عىل
الوقت الذي تحتاج فيه إىل الخدمات.

 .2ممثل .Health Choice

 .1موفر الرعاية أو عيادة الطبيب.

•	يجب أن يقوم قسم خدمات األعضاء يف  Health Choiceبرتتيب
خدمات اللغة ملواعيدك مع أعضاء فريق .Health Choice

•	يجب عىل جميع موفري  Health Choiceالرتتيب لتوفري خدمات
اللغة يف كل مواعيدك مع موفر الرعاية هذا.

عند تحديد موعدك أو التحدث مع أعضاء فريق :Health Choice

عند تحديد موعد رعايتك الصحية مع موفر الرعاية الخاص بك:

• من أمثلة موظفي  Health Planأقسام خدمات األعضاء أو إدارة
الرعاية أو أقسام  Health Choiceاألخرى.

•	أخربهم بنوع خدمات اللغة التي تحتاجها.

• أخرب قسم خدمات األعضاء يف  Health Choiceباحتياجاتك فيام
يتعلق بخدمات اللغة.

املواد واملعلومات املكتوبة
•	توفر  Health Choiceجميع املواد املكتوبة باللغتني اإلنجليزية
واإلسبانية.
•	إذا كنت بحاجة إىل معلومات مكتوبة بلغة أخرى ،فأبلغ قسم خدمات
األعضاء يف  Health Choiceبذلك.

هل تحتاج إىل مساعدة يف تحديد موعد؟

• إذا نسيت أن تذكر أنك بحاجة إىل خدمات اللغة يف وقت
الحجز ،فال يزال بإمكانك الرتتيب للحصول عىل هذه الخدمات.
اتصل مبوفر الرعاية قبل أربعة ( )4أيام من موعدك إلخبارهم
باحتياجات خدمات اللغة الخاصة بك.
•	يتحدث العديد من موفري الخدمة اللغة اإلنجليزية ولغات أخرى.
يرسد دليل موفري الرعاية الخاص بنا اللغات التي يتم التحدث بها
يف عيادة موفر الرعاية .ميكنك اختيار موفر رعاية حسب اللغة التي
يستخدمها .قم بزيارة املوقع  HealthChoiceAZ.comلالطالع عىل
دليل موفري الرعاية عرب اإلنرتنت .ميكنك أيضً ا طلب إرسال نسخة
مطبوعة بلغتك املفضلة عرب الربيد .هذا متاح بدون تكلفة .اتصل بنا
عىل الرقم  1-800-322-8670للحصول عىل نسخة.

إذا كنت بحاجة إىل مساعدة يف تحديد موعد رعايتك الصحية ،فأخربنا بذلك!

ميكن الوصول إىل قسم خدمات األعضاء يف  Health Choiceعرب الرقم
املجاين  ،1-800-322-8670بالنسبة ملستخدمي الهواتف النصية :ميكنهم
االتصال عىل الرقم  ،711من االثنني إىل الجمعة من  6صبا ًحا حتى  6مسا ًء.
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