داخوازا ناڤنڤیسینا دووجارییا بەرنامەیا ND RYAN WHITE PART B
فەرمانگەها ساخلەمیا NORTH DAKOTA

پشکا نەخوەشیێن ڤەگوهەستییا سێکسی و خوینی
( SFN 58583ڤەشانا)07-2021 .

زانیاریا ژێ پێدڤە ژ بۆ دیسا نرخاندنا شیاندیا تە ژ بۆ بەرنامەیا .North Dakota Ryan White Part B
داهات :تۆمارێن بینە کو داهاتا پەتتیا (بەری باجان) ژ بۆ ئەندامێن مالباتا تە نیشان بە (وەکی فۆرما داوییا باج ،پسوولەیێن باج.)SSDI ،SSI ،
مشتەریێن کو ئالیکاریا پرێمیم ژ بۆ بیمەیا کەسیا بازار وەردگرن دبە باجا تەمام ژح بۆ سالەک کو ئالیکاریا پرێمیم وەرگرتنە ڤەگەرینن.
نیشتەجهبوون :تۆمارێن خوە بینە کو ناڤنیشانا نوهایا تە رێز دکە (پەرمانا لێخورین ،ڕەسیدێن کرێکرن ،پسوولەیێن خزمەتێن).
بیمەیا ساخلەمی :کۆپیەک ژ کارتا بیمە بینە (پێشڤە و پشتڤە).
 :Medicaid/Medicareکۆپیەک ژ کارتا  Medicaidو  Medicareبینە (پێشڤە و پشتڤە) .هەکە کو داخواز کرینە لێ د شەش ( )6مەهێن بەری
دە بێنەفیتێن  Medicaidرەد کریە ،ژ کەرەما خوە کپۆپیەک ژ نامەیا رەتکرنا  Medicaidبینە.
ژ بۆ تیژیکرنا وی فۆرم ب زانیارا تەماما خوە و بەلگەیا ریزکریا خوە ژ بۆ برێڤەبەرا کەیسا خوە پێشکێش بکە .هەرۆسا تو دکاری نامە بشینی ئان فاکس
بنێری ژ بۆ:
Ryan White Part B Program
North Dakota Department of Health
600 E Boulevard Ave, Bismarck, ND 58505-0200
فاکس701-328-0338 :

ژ کەرەما خوە ژ بۆ زانیاریا ێدەتر تێکلی بکە ب هەژمارا تەلەفۆنا  701-328-2378ئان سەردانا وی مالپەرێ بکە
جهێ برێڤەبرنا کەیسا

Ryan White

زانیاریا داخوازکر
ناڤ

هەژمارا مشتەرییا ND Ryan White

پاشناڤ

.ndhealth.gov/hiv

هەژمارا مشتەرییا ND ADAP

رۆژبوون

ناڤنیشانا شەقام

باژار

ویالیەت کۆدا پۆستی

ناڤنیشانا ئیمەیل (هەکە کو جیاواز بە)

باژار

ویالیەت کۆدا پۆستی

هەژمارا تەلەفۆنا سەرەکی

هەژمارا تەلەفۆنا دووەم

ناڤنیشانا ئیمەیل

ناڤا بژیشک

کلینیک

دەرمانخانە

ناڤا تێکلیکرنا بلەز

هەژمارا تەلەفۆن

پەیوەندی

دۆخا شارومەندی
نەتەوە
شارومەند
دۆخا کاری
دامەزراندییا تەما-کات
ناڤا خوەدیا کار

نیشتەجهبوونا هەمیشەیی
دامەزراندییا نیڤ-کات

ڤیزایا دەمکی
خوەدامەزراندی

بێبەلگەه
بێکار
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خانەنشین

کێمئەندام

خانەنشین

زانیاری بیمە
ئەڤ بیمەیا ساخلەمی هلبژیرە کو تو هەیە و کۆپیەک ژ کارتا بیمەیا خوە پێشکێش بکە (پێشڤە و پاشڤە).
بیمەیا تایبەت

Medicaid

نەریتی
مەزنکرن
شیاندیا هەردوو

دن

Medicare

پشکا
پشکا D
(قەرەبوویا دەرمان)

بیمەیا بازرگانی هاتە
پەرەدان د ئالیێ Ryan

ئەز بیمەیا
ساخلەمی نەبوویە ژ
(ڕۆژا):

ئەساسا خوەدیا کار
کەسا تایبەت
درانی
()Medicaid/Medicare
دیتن
دن:
ناڤا پێشکێشکرا بیمە (وەکی میناک )BCBS

ناسنامەیا ئەندام

ڕۆژا دەسپێکرنا رێباز

ناڤا پێشکێشکرا بیمە (وەکی میناک )BCBS

ناسنامەیا ئەندام

ڕۆژا دەسپێکرنا رێباز

A/B

VA
IHS

دن:

White program

هەکە کو هلبژارتیە ،ژ کەرەما خوە سکرینکرن و
تەئید تیژی بکە

سکرینکرن و تەئیدکرنا قەرەبوویا ساخلەمی
ژ کەرەما خوە وی پشک تژی بکە هەکە کو تو د وی دەمێ دە هیچ قەرەبوویەکە ساخلەمی نینە ئان د بیمەیا ساخلەمیا جهێ بازرگانی ناڤنڤیسین کریە کو
بەرنامەیا  Ryan Whiteپەرەیا وی دایە.
داهاتا مە ژ بۆ  12مەها بهۆری دە  $20,000ـە.
ئەز داخواز ژ بۆ  ND Medicaidکریە د  6مەهێ بهۆری دە و ژ بەر وی هاتیە رەتکرنێ:
داهات

شارومەندی/دۆخا کۆچبەری

داخوازا نەتەمام هەبوویە

ئەز د  6مەهێ بهۆری دە داخواز ژ  ND Medicaidنەکریە.
داهاتا مە ژ بۆ  12مەها بهۆری دە زێدەتر ژ  $20,000ـە .ئەز ،ئان ئەندامێن دنێن مالباتا مە ،هاتنە دامەزراندن لێ:
خوەدیا کارا مە بیمەیا ساخلەمی پێشکێش ناکە.
تو کەس ژ مالباتا مە بیمەیا ساخلەمی ب وان پێشنیار نەبوویە ب رێیا کا کو د وان ئەز پشکا شیاندی بم.
هەمی ئەندامێ دامەزراندییا مالبات دبە خوەدیا کارا وان وی تیژی بکە ئاالڤا بیمەیا خوەدیا کار.
هەکە کو تو شیاندی بی و ب رێیا  Medicaid ،Medicareئان پالنێن تایبەتیا ئەساسا خوەدیا کار بیمەیان ساخلەمی وەرنەگربە ،تۆ ب رێبازێ پشکا
 White Bدەربارێ "پەرەدەرا داوین جهێ ئسراحەتێ" پابەند نەبوویە .ئەڤ تە دخە دۆخەک کو شیاندیا خزمەتێن قەرەبووکرییا  Ryan Whiteنەبی ،هەا
بیمەیا گونجاو بەدەست تێ .سەرنج تێتە داین ژ بۆ پێشکێشکرنا دەرمان و خزمەتێن ژ بۆ هەیا سێ مەهان ژ بۆ هەوە کوو خزمەتێن بگرە هەیا پالنێن
چاالک دبن.

Ryan

هەکە کو توو داخواز کربە و شیایا  Medicaid ،Medicareئان پالنێن تایبەتیا ئەساسا خوەدیا کار نەبین ،دبە د پالنەکا ساخلەمییا شیاندا ناڤنڤیسین بکی ب
رێیا جهێ بازرگانیا بیمەیا ساخلەمی ب پالنا پەەسەندکریا  Ryan Whiteدەما داڤیا ڤەکرنا ناڤنڤیسین .بەرنامەیا  Ryan Whiteدکارە پشکا تە ژ پرمیوما بیمە
بدە .ناڤنڤسیننەکرن د پالنا بیمەیا ساخلەمی د دەما داوییا بەردەستبوونا ناڤنڤیسین دبە سەدەما یەک سال هالویستن د بەرنامەیا  Ryan White Part Bئان
هەیا ئەڤ کو قەرەبوویا بیمەیا ساخلەمی بهێتە وەرگرتن.
________(ژ کەرەما خوە ناڤ بنڤیسینە) ئەز تێدگەهم کو بەرنامەیا  Ryan White Part Bپەرەدەرا جهێ داوییە و هەیە کو تەنێ خزمەتێن بگرە
گاڤەک کو پەرەدەر بەردەست نەبە .ئەڤ تێ وی واتایێ کو ئەز شیاندیا قەرەبوویا ساخلەمیم و هەکە کو ئەز ناڤنڤیسین نەکم Ryan White ،شیاندیا مە
ژ بۆ  Ryan White Part Bتێتە هالویستن هەتا ئەز قەرەبوویا گونجاو بدەست دینم.
ژ بۆ برێڤەبەرێن کەیس:
وی داخوازکر نها ژ بۆ هەر قەرەبوویەکە ساخلەمی بەردەست نیە و شیاندیا خزمەتێن Ryan Whiteـە.
ئەڤ داخوازکر شیاندیە ژ بۆ قەرەبوویا ساخلەمیا حکومی ئان تایبەت و دبە  3مەه دەما پەنجەرەیا قەرەبوویا  RWوەربگرە کو بداڤی تێ د:
______________________________.
وی مشتەری پێکەتیان ڕێبازێن  Ryan Whiteنینە و شیاندیا خزمەتێن  Ryan Whiteنینە.
رۆژ
ئیمزەیا مشتەری/سەرپەرشت
ئیمزەیا برێڤەبەرا کەیس

رۆژ
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تایبەتمەندیا مالبات
جوورا خانی (ژ کەرەما خوە یێک ژ وان هلبژیرە)
خوەدی
کرێکری
خانیا هەمیشەیی (ئەپارتمان ،خانی ،خانیا عەمبارکرن)
دەمکی (خانیا ئینتالئ ژ بۆ بێخانیێن ،دگەل هەڤال ئان مالبات دمینە)
نەجێگر (پەناگەها بلەز ،بەند ،ئاالڤ ،شەقام ،هۆتێل ئان مۆتێل کو بودجەیا بلەز پەرەیا وی دایە)
تو ئالیکاریا نیشتەجکرنی ( ،HOPWAخانییا گشتی ،پشکا )8؟

نا

ئەرێ ،ژ کەرەما خوە ببێژە:
تێچوو/مەه

ڕێکخستنا ژیانا هەییا خوە ببێە (جێگرکرن ،پاراستن ،پێشکێشکرن)

د  12مەها بهووری دە ،چ تشتەکە پرناجێگیر د دۆخا خانی هەبوویە کو تو تەجروبە کریە؟
جێگیر ئان نیشتەجهکرنا هەمیشەیی
نیشتەجهکرنا دەمکی
بێخانیبوون ئان خانیا نەجێگیر
ئەندازەیا خانی و داهات
دۆخا زەجیتی
سەلت

زەوجاندی

ب ئاوایەکە یاسایی جوداهبووی

تەالقگرتی

بێمێر/بێژن

دن:

هەر ئەندامەکە مالبات کو ب تە دژی ریز بکە (هەڤژینا یاسایی ،بیۆلۆژیک/گرتی/زرزارۆک) و هەر کەسەک کو ئیدعا دکی کو گرێدایا باجا
تە یە .هەکە کو ببە داهاتا وان رێز بکە .هەکە کو پێدڤی بە رووپەلێن زێدە هەڤپێچ بکە.
داهاتا پەتیا مەهانە
(بەری باجێن)
جوورا داهات
رۆژبوون
پەیوەندی
ناڤ
خوە

ئەندازەیا مالبات

داهاتا مالباتا سەرجەما مەهانە
ئاستی هەژاریا فەدەراال مالبات (دبە برێڤەبەرا کەیس ئەڤ تیژی بکە)

لێدڤانا نەبوونا داهات
هەکە کو تو داهاتەک نەبە ،ژ کەرەما خوە وان زانیاریێن تیژی بکە.
ئەز باجا داهات فایل نەکریە دە ____ .20وی لێدڤان ب بێترین زانیاریا مە راست و دروستە.
ئەز د وی دەمێ دە داهاتە نینە و داهاتەک ژ وەرنەگرتیە ژ:

ژ کەرەما خوە رۆهن بکە تێچوویا ژیانا تە چاو تێتە داین هەکە کو تو راپۆر دکی کو داهاتەک نینە.
نرخاندنا خزمەتێن Ryan White
ژ کەرەما خوە هلبژیرە کو کیژان خزمەتێن  ND Ryan Whiteو قەرەبوویا خزمەت پێدڤیە:
دەرمانێن ()ADAP
برێڤەبەرا کەیس
پرێمیومێن بیمە ()ADAP
چاڤدێریا دەرمانیا HIVـا دەرڤەیا نەخوەشخانە
چاڤدێریا چاڤ
دەرمانا دران
تەواوکەرێن خوارنی
ساخلەمیا دەروونی
ڤەگوهەستن
کرێ و ئالیکاریا خزمەت
گرووپێن پشتەڤانیا HIV
دن
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نرخاندنا پێدڤیێن بنگەهین
ژ کەرەما خوە پشکین هلبژیرە کو ناردن و ئالیکاری پێدڤیە.
خانی/خزمەتێن
پسوولەیێن دەرمانی
خوارن و جلوبەرگ

شارومەندی/دۆخا کۆچبەری
زمان/لەمپەرێن فەرهەنگی
پرسگرێن یاسایی/بەندکرن
پەیداکرن/هالندنا پیشە

پسوولەیێن پەرەدان /برێڤەبرنا پەرە

دن
هالندن د لێنێرین و نرخاندنا مەترسیا HIV
داوین سەرانا پێشکێشکرا HIVـا خوە کەنگی بوو؟
د  12مەها بهووری
د  6مەها بهووری
نها ڤایرۆسەک تو سەرکوت دکە؟

ئەز نەزانم
نا
ئەرێ
د وی دەمێ دە چ دەرمانێن ژ بۆ  HIVدخۆی؟

زێدەتر ژ  12مەهان
گەلۆ CD4ـا یا تە زێدەتر ژ 200 cells/mLـە؟

ئەرێ

نا

ئەز نەزانم

تۆ د  12مەها بەری دە دۆزەک ژبیر کریە؟
ئەرێ ببێژە:
نا
تود  12مەها بەری دە سێکسا نەپاراستی ،چەن شەریکا سێکسی ئان نەناسکری هەبوویە ،ئا دەرزی دگەل کەسەکە دن پارڤە کریە؟
ئەرێ ،ژ کەرەما خوە ببێژە:
نەکارە بەرسڤ بدە
نا
سکرینکرنێن پێشنیازکر ژ بۆ کەسێن کو ب  HIVدژی
ئەنجاما تێست
رۆژا تێستکرن
تۆ د  12مەها بەری دە تێستا سڤیلیس کریە؟
ب ئاوایا سێکسی چاالک نەبوومە
نا
ئەرێ
ئەنجاما تێست
رۆژا تێستکرن
تۆ د  12مەها بەری دە تێستا کالیمیدیا ئان سووزەنەک کریە؟
ب ئاوایا سێکسی چاالک نەبوومە
نا
ئەرێ
ڕۆژا تەخمینکریا زارۆکبوون
هەکە کو بەرسڤ ئەرێیە ،تو چارسەرا دایکێتی وەردەگری؟
تو د وی دەمێ دە دووجانی؟
نا
ئەرێ
پەیوەندیدار نینە
نا
ئەرێ
نرخاندنا بکارینانا دەرمان و ساخلەمیا دەروونی
تو جگارەیا بکارهاتن خواریە؟
حەز دکی د وی دەمێ دە بداوی بینی؟
تو تووتن دخۆی؟
نەخێر
ئەرێ
پەیوەندیدار نینە
نا
ئەرێ
بەری نها
نا
ئەرێ
هەکە کو بەرسڤ ئەرێ بە ،هەموو وان هلبژیرە کو دبە
د ئێستا تە خراپ دەرمان ئان ئەلکهۆل بکار ئانیە؟
دەرزی
رەچەتە
شەقام
ئەلکهۆل
بەری نها بکار ئانیە
نا
ئەرێ
ناردنەک ژی حەز دکی؟
بجە نەکریە
نا
تەرککرنا تووتن
خزمەتێن دەرزی
راوێژکاریا خراپبکارانینا دەرمانا
شرۆڤەیێن
تو نیگەرانیەکە ساخلەمیا دەروونی هەیە؟
بەری نها
نا
ئەرێ
تو د ژیانا خوە دە ترۆما هەبوویە؟
نا
ئەرێ
تو راوێژ/دەرمان وەردگری؟
پەیوەندیدار نینە
نا
ئەرێ

شرۆڤەیێن
تو نیگەرانیێن خراپبکارینان عاتفی ئان فیزیکی هەیە؟
نا ،هەست ب ئەولەهی دکم
ئەرێ
حەز دکی ئالیکاری وەربگری؟
پەیوەندیدار نینە
نا
ئەرێ
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دبە برێڤەبەرا کەیس ئەڤ تیژی بکە  -پیڤانا ژیری
 1خال
پێدڤین بنگەهی

بەستەرا ژیان
و خاالن

 0خاالن
برێڤەبرنا خوە

پەیوەند وو گرتن
د لێنێرینا
بژیشکی

مشتەری د  12مەهێ
بهووری دە د هەمی
هەڤدیتنێن  HIVئامادە بوویە.

مشتەری د  12مەهێ
بهووری د یەک هەڤدیتن
ژدەست دایە ئان چەند
هەڤدیتنێن دیسا مەلحەزە
کریە.

تێگهیشتن ژ
 HIVو رەفتارا
خەتەر

مەترسی و رەفتارێن
کێمکرنا خەتەر ناس دکەن و
دەربارێ سێکسا بێمەترسی
دگەل شەریكێن سێکسیا خوە
تێکلی دکە (وەک بکارئانینا
کاندۆم ،PrEP ،تێستکرن)

 3خاالن
پێدڤیا بلند

 2خاالن
پێدڤیێن مامناڤەند

برێڤەبەرێن کەیسا بژیشکی

خاال ژیری:

مشتەری د  12مەهێ
بهووری دە زێدەتر ژ یەک
هەڤدیتنێن ژدەست دایە.

راپۆرەکە تاقیگەهی د  12مەهێ بەر دە
نەبوویە .مشتەری:
تازە هاتیە تەشخیسکرن
دووجانە
نارێکیا سیستەما ئیمەنی هەیە
د ناڤ  90رۆژێن بهووری دە د پشکا
بێترکرن دەرباس بوویە
د نەخوەشخانە بووە ئان  ERئان
لێنێرینا بلەز د  30رۆژێن بەری بکارئانیە

پرانیا جاران ل
مەترسیێن تێدگە و کێمکرنا
مەترسی بکار دینە.

زانیاریا کێم هەیە و
رەفتارێن پرخەتەر دکە .بارا
ڤایرۆسی تێتە تەشخیسدان .پێدڤی
ب خزمەتێن شەریک هەیە.

پر جاران رەفتارێن پرخەتەر دکە .ب
ئاوایەکە ڤایرۆسی نەهاتیە سەرکوتکرن.
مەترسیا زۆرا ڤەگوهەستنا  .HIVپێدڤی ب
خزمەتێن شەریک هەیە.

پابەندی ب
دەرمان
خاال ژیری:

پابەندی ب دەرمان د نا
بارا تەشخیسیا ڤایرۆسی
دەرکەتیە.

جارنا ب دۆماندنا
سەرکوتکرنا بارا ڤایرۆسی
دۆزێن ژدەست ددە.

پرجاران دۆزێن ژدەست
ددە .بارا ڤایرۆسیا تەشیخکرنێ
کێمتر ژ 200 copies/mL
هەیە.

دۆزێن رۆژانە ژدەست ددە و بارا
ڤایرۆسیا زێدەتر ژ 200 copies/mL
هەیە.
پێدڤی ب راوێژکا پابەندبوون هەیە.

بیمەیا ساخلەمی

قەرەبوویا دەرمانی
هەیە .دکارە لێنێرینا دەرمانی
هەبە.

د قەرەبوویا ساخلەمی
ناڤ نڤیساندیە لێ پێدڤیە کو
قەرەبوویا ئەسڵی پشتەڤانی
بکە.

قەرەبوویا دەرمانی هەیە.لێ
پێدڤیە ئالیکاریا پرەمیەم ADAP
و پشتەڤانیا  CMهەبە ژ بۆ هەوە
کوو قەرەبوو بهێلە.

پێدڤین بنگەهی

خوارن ،جلوبەرگ و
پشکێن بنگەهینێن دن ک ب
رێیا مشتەریا خوە بەردەستە.

خاال ژیری:

خاال ژیری:

قەرەبوویا ساخلەمی نینە.
شیاندیا قەرەبوویا حکومی ئان تایبەت
نینە.
شیاندیە لێ ناڤ نەنڤیسیە.

برێڤەبەرێن کەیسا نا-بژیشکی

خاال ژیری:

پێدڤیێن بنگەهین ب
ئاوایەکە بەردەوام ب پێدڤیێن
جاربجار ژ بۆ بەردەستکرنا
بەرنامەیێن ئالیکاری.

دەستگهیشتنا بەردەوام
ب بەرنامەیێن ئالیکاری
هەیە کو بەردەوام پێدڤیێن
بنگەهین دهێلە.

نەکارە هەردەم پێدڤیێن
بنگەهین ب بێ ئالیکاریا بلەز
بەرسڤ بدە.

دکارە چاالکیێن
سەرخوەبوونا ژیانا رۆژانە
بجە دکە ()ADL

ژ بۆ بجهکرنا هن
 ADLهەفتانە پێویست ب
یارمەتی هەیە.

جار ب جار ژ بۆ پێدڤیێن
بنگەهین پێدڤی ب بەرنامەیێن
ئالیکاریا بەردەستکرن هەنە.
رابردوویا دژوار د
بەردەتکرنا بەرنامەیێن ئالیکاری
ب خوە رە.
جارنا خوارن ،جلوبەرگ،
ئان پێدڤیێن بنگەهینێن دن.
رۆژانە ئالیکاری د پێدڤیێن
ناڤ خانیا .ADL
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دەستگهیشتن ب خوارن نینە.
بێیا پرانیا پێدڤیێن بنگەهین.
نەکارە پرانیا  ADLبجە بکە.
خانیەک ژ بۆ وەرگرتنا ئالیکاری ب
 ADLنینە.

بەستەرا ژیان
و خاالن
ساخلەمیا
دەروونی
خاال ژیری:

بکارینانا
دەرمانێن
خاال ژیری:

خانووبەرە
خاال ژیری:

زمان و
لەمپەرێن
فەرهەنگی
خاال ژیری:
ڤەگوهەستن
خاال ژیری:

سەرجەم خالێن:

 2خاالن
پێدڤیێن مامناڤەند

 3خاالن
پێدڤیا بلند

 0خاالن
برێڤەبرنا خوە
رابردوویا پرسگرێن
ساخلەمیا دەروونی نینە.
پێدڤی ب شاندن نینە.

پرسگرێن بهووری
و/ئان راپۆرێن ل سەر
پرسگرێن هەیی/سترێس -
کار دکە ئان بەری نها د
لێنێرینا ساخلەمیا دەروونی
پشکدارە.

پسگر د بجهکرنا رۆژ-ب-
رۆژ هەیە .پێدڤی ب پشتەڤانیا
بەرجەستە هەیە .پێویست ب
شاندن ب لێنێرینا ساخلەمیا
دەروونی هەیە.

مەترسی ژ بۆ خوە و کەسێن دن و پێدڤی
ب دەستوەردانا بلەز هەیە .پێویست ب شاندن
ب لێنێرینا ساخلەمیا دەروونی هەیە.

پرسگرێن د بکارینانا
دەرمانێن نینە .شاندن
نەپێویستە.

پرسگرێن بەری لێ نها
د بێتربوون دە یە .کار ناکاتە
سەر کارینا چاالکیا رۆژانە
ئان بەردەستکرنا لێنێرینا
دەرمانی.

بکارینانا دەرمانێن نها –
دخوازە ئالیکاری هەبە .کار دکە
سەر کارینا چاالکیا رۆژانە و
بەردەستکرنا لێنێرینا دەرمانی.

بکارینانا دەرمانێن نها – ناخوازە
ئالیکاری هەبە .نەکارە چاالکیا ڕۆژانە هەیە
ئان لێنێرینا دەرمانی بهیلینە.

د خانیەکە پاکژ و
جێگیر دژی .پێدڤی ب
ئالیکاری نینە.

خانووبەرەیا جێگیر
(ئابوونەکری ئان نەکری).
جار ب جار پێدڤی ب
ئالیکاریا خانووبەرە هەەیە
(< 2جاران د سال دە).

خانووبەرەیا دەمکی
(ئابوونەکری ئان نەکری).
بنپێکرنا بەردەوام و ئاگاهداریا
دەرکرن و رابردوویا بێخانیبوون.

خانووبەرەیا نەجێگیر.
نها روبرویا دەرکرن ئان بێخانیبوون دبە.

بێزمان/لەمپەرێن

هن زمان/لەمپەرێن
فەرهەنگی کە پرانی کار
ناکەنە سەر بەردەتکرن ژ بۆ
لێنێرینا دەرمانی ئان
خزمەتێن.

زمان و لەمپەرێن
فەرهەنگی کو ڕێگری ل
مشتەری دکن ژ بەردەستکرن
لێنێرنا دەرمانی و خزمەتین.

زمان/لەمپەرێن فەرهەنگی .مشتەری
نەکارە لێنێرینا دەرمانی هەبە ئان چارەسەری
بێیا ئەڤ کو خزمەتا وەرگێران و ئالیکاریا
 CMهەبە.

بەردەستکرنا بەردەوام
و پێباوەر ژ بۆ ڤەگوهەست
بێیا پێویستبوون ب پشتەڤانیا
ئاژانس هەیە.

جارنا پێدڤی ب ئالیکاریا
ڤەگوهەستن هەیە ژ بۆ هەوە
کوو د لێنێرینا دەرمانی بمینە.

ئوتومبێل ئان پاس هەیە لێ
پێدڤی ب ئالیکاریا  CMهەیە ل
گۆر رێکخستن و قەرەبوویا
ڤەگوهەستن.

ڤەگوهەستنا سنۆردار هەیە ئان
بەردەستکرنا وان نینە (زمان ،کارینا ناسینی،
ساخلەمیا دەروونی) ک تەسیر دکە سەر
بەردەستبوونا لێنێرینا دەرمانی و خزمەتین.

فەرهەنگی.

 1خال
پێدڤین بنگەهی

د هەر خەت ژ بۆ دیاریکرنا هەمی ،سەرجەم خالێن زێدە بکە
 0خالێن :خوە-برێڤەبرن
 11-20خالێن :برێڤەبەرا کەیسا مامناڤەند

 1-10خالێن :برێڤەبەرێن کەیسا بنگەهین
 21-30خالێن :برێڤەبەرێن کەیسا توند

ئاگاهیێن:

راوێژ و مەرجێن پێشکێشکری (ژ بۆ برێڤەبەرێن کەیس)
ناردن ژ بۆ لێنێرینا دەرمانیا HIV
پەیوەندیدار نینە
نا
ئەرێ
راوێژکاریا کێمکرنا مەترسیا HIVـا ب مەرج
پەیوەندیدار نینە
نا
ئەرێ
ناردن ژ بۆ خزمەتێن خراپبکارینانا دەرمان
پەیوەندیدار نینە
نا
ئەرێ
ناردن ژ بۆ خزمەتێن جڤاکی
پەیوەندیدار نینە
نا
ئەرێ
ناردنێن دن

ناردن ژ بۆ خزمەتا ناڤنڤیسینا قەرەبوویا ساخلەمی
پەیوەندیدار نینە
نا
ئەرێ
راوێژا پابەندی ب دەرمانا ب مەرج
پەیوەندیدار نینە
نا
ئەرێ
ناردن ژ بۆ خزمەتێن ساخلەمیا دەروونی
پەیوەندیدار نینە
نا
ئەرێ
ناردن ژ بۆ خزمەتێن خانووبەرە
پەیوەندیدار نینە
نا
ئەرێ
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 ND Ryan White Program Part Bبەالڤکرنا زانیاریا مشتەری
ئەز ،_________________________________ ،رێ ددم ب ستافا بەرنامەیا  ND Ryan Whiteئان بریکارێن وان کو دەربارێ کەیسا مە
و تەشخیس (هەکە کو پێدڤی بە) ب دابینکەرێن ڕێزکری ژ بۆ بەردەستکرنا و راگرتنا خزمەتێن کو هەیە کو ئەز شیاندیا وان بم:
برێڤەبەرێن کەیس
یاریدەرا ئابووریا ناڤچە
بژیشکێن
ئالیکارێن ناڤنڤیسینا بیمە
پێشکێشکرێن لێنێرینا دەرمانیێن دن
(دەرمانساز ،ددانبژیشک ،هتد)

پارێزەرێن
نوونەرا ND Medicaid
ستافا کلینیک
پێشکێشکرێن بیمە
یاریدەرا جڤاکی

هەرۆسا ئەز رێ ددم بەرنامەیا  ND Ryan Whiteکو ب بیمەکەرێن تایبەت و کارمەندێن کو کۆنترۆل بکن دەربارێ بیمەیا ساخلەمی ئان ددانی کو
هەیە کو ئەز هەبە .وی رێپێدان تەنێ ژبۆ ئارمانجا بدەستئانینا رۆژێن زانیاری شیاندن وزانیاریا پرێمیم ژ بۆ ئالیکاریا پەرەیێن بیمە و گەرنتیکرنا
گونجاندنیا بیمەیا ساخلەمیە.
وی رێپێدان یەک سال پشتی رۆژا ئیمزەکرنا مە بداوی تێ .ئەز دکارم هەردەم کو بخوازم ب ئاوایەکە نڤیسکی د بەرنامەیا  ND Ryan Whiteوی
رێپێدان بەتال بکم .هەکە کو ئەز وی رێپێدان بەتال بکم ،ستافا بەرنامەیا  ND Ryan Whiteو کەسێن کو ل ژۆر دیار کرنە هەیە کو ل گۆر زانیاریا مە
کار بکن کو هەیا رۆژا بەتالکرن هاتیە بەالڤکرن.
ئەز تێدگهم کو زانیاری دەربارێ مە د ئالێێ یاسایێن والت و نهێنپارێزیا فەدەرال تێتە پاراستن .ئەز تێدگهم کو وی زانیاری نەکارە بێییا رەزامەندیا من
بهێتە بەالڤکرن ،ژ بلی ئەڤ کو یاسا دیار کریە.
ئەز تێدگهم کو نابە وی فۆرما رێپێدان ئیمزە بکم .هەکە کو ئەز هلبژێرم کو وی فۆرم ئیمزە نەکم ،هەیە کو وان خزمەتێن کو ب مە تێتە پێشنیارکرن
سنۆردار ببە ئان کێم ببە .هەکە کو ئەز وی فۆرم ئیمزە بکم ،ئەز ماف هەیە کو کۆپیەک ژ رێپێدانا تەمامکری وەربگرم.

ئیمزەیا مشتەری/سەرپەرشت

رۆژ

ئیمزەیا برێڤەبەرا کەیس

رۆژ

 ND Ryan White Program Part Bتەئید
ئەز ب وی ئاڤایێ تەئید دەکم کو راگهاندنا داهات ،بیمە و ئالیکاریێن دنێن ئابۆری راست و دروستە و وی پێدڤیێن شیاندن کو د ژۆر دە هاتیبە
باسکرن بجە ئانیە و بەلگەه کریە.
ئەز ل ماف و بەرپرسیارەتیێن ،وەک تەمامکرنا شیاندیا بەلگەهکرنا ههەر  6مەه ،و راپۆرکرنا گوهارتنێن داهات ،دۆخا بیمە ،ئان
نیشتەجهبوون ب برێڤەبەرا کەیس تێدگەهم.
ئەز دزانم کو ئەز دبێ هەر سال هەیا 30ـێ نیسان ناڤنڤیسین بکم و ژ بۆ دۆماندنا شیاندن هەتا 31ـا جۆتمەه دیسا تەئید بکم .هەکە کو
ئەڤ کار نەکم ،ئەز شیاندیاوەرگرتنا خزمەتێن دبم ب رێیا .ND Ryan White Program
رۆژ
ئیمزەیا مشتەری/سەرپەرشت
ئیمزەیا برێڤەبەرا کەیس

رۆژ
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