ND ራያን ዋይት ኽፋል B ፕሮግራም ዳግም ምምዝጋብ
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ምክፍፋል ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ሕማማትን ብደም ዚመሓላለፍ ሕማማት
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እዚ ዚስዕብ ሓበሬታ ነቲ ኣብ ኖርዝ ዳኮታ ራያን ዋይት ኽፋል B ፕሮግራም ክትካፈል ዘሎካ ብቕዓት እንደገና ኽትግምግሞ ኣሎካ።
ኣታዊ፦ ኣታዊኻ (ቅድሚ ግብሪ) ንዅሎም ኣባላት ስድራ ቤት ዜርኢ መዛግብቲ ኣምጽእ (ንኣብነት ናይ ቀረባ እዋን ፎርም ቀረጽ፣ ናይ ደሞዝ መኽሰብ፣
SSID፣ SSI)። ናይ ውልቀ - ሰባት መድሕን ዕዳጋ ዝለዓለ ደገፍ ዝረኽቡ ዓማዊል ኣብታ ዝለዓለ ደገፍ ዝረኸቡላ ዓመት ምሉእ ግብሪ ክኽፈሎም ኣለዎ።
መንበሪ፦ ናይ ሕጂ ኣድራሻኻ (ንኣብነት ፍቓድ መራሕ ማኪና፣ ቕብሊት ክራይ ገዛ፣ ወጻኢታት) ዚዝርዝር መዝገብ ኣምጽእ።
መድሕን ጥዕና፦ ቅዳሕ ናይ መድሕን ካርድ (ቅድሚትን ድሕሪትን) ኣምጽእ።
ሜዲኬድ/ሚዲኬር፦ ቅዳሕ ናይ መዲክአይድን ሕክምናን ካርድታትካ (ቅድሚትን ድሕሪትን) ኣምጽእ። ኣመልኪትካ ኣብ ዝሓለፈ ሽዱሽተ (6) ኣዋርሕ
ካብ ሕክምናዊ ሓገዝ እትረኽቦ ጥቕሚ እንተ ተኸልኪልካ በጃኻ ቅዳሕ እታ መዲሲድ ዝኸሓደት ደብዳበ ጽሓፍ።
በጃኻ ነዚ ፎርም እዚ ብዝበለጸ ፍልጠትን በቲ ንኣመሓዳሪ ጕዳይካ ዚህቦ ዝርዝር ሰነዳትን ጌርካ ወድኦ። ናብዚ ዚስዕብ ደብዳበ ወይ ፋክስ ኽትልእኽ
ትኽእል ኢኻ፦
ፕሮግራም ራያን ጻዕዳ ኽፋል B
ክፍሊ ጥዕና ሰሜናዊ ዳኮታ
600 E Boulevard Ave, Bismarck, ND 58505-0200
ፋክስ፦ 701-328-0338
ዝያዳ ሓበሬታ፣ እንተ ደሊኻ በጃኻ 701-328-2378 ወይ ከኣ ብጻሕ ndhealth.gov/hiv።
ናይ ራያን ዋይት ጕዳይ ምምሕዳር ሳይት

ND ራያን ዋይት ቍጽሪ ዓማዊል

ND ADAP ቍጽሪ ዓማዊል

ስም ኣቦ

ዕለት ልደት

ሓበሬታ እቲ ኣመልካቲ
ስም
ኣድራሻ ጐደና

ከተማ

መንግስቲ

ዚፕ ኮድ

ኣድራሻ መልኣኺ (እተፈልየ እንተ ዀይኑ)

ከተማ

መንግስቲ

ዚፕ ኮድ

ቀንዲ ቝጽሪ ተሌፎን

ካልኣይ ቍጽሪ ተሌፎን

ኣድራሻ ኢ-መይል

ስም ሓኪም

ክሊኒክ

ፋርማሲ

ስም ኣብ ህጹጽ ግዜ ዝጽዋዕ

ቍጽሪ ተሌፎን

ርክብ

ደረጃ ዜግነት
ዜጋ
ሃገራዊ

ቀዋሚ መንበሪ

ግዝያዊ ቪዛ

ሰነድ ዘይብሉ

ኵነታት ስራሕ
ናይ ምሉእ ግዜ
ስም ኣስራሒ

ናይ ክፍለ-ግዜ ስራሕ

ናይ ገዛእ ርእስኻ ስራሕ

ስራሕ ዘይብሎም

ተምሐራይ
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ስንኩል

ጥሮታ ዝወጸ

ሓበሬታ መድሕን
ሕጂ ዘሎካ ዓይነት ናይ ጥዕና ኽፍሊት ምረጽን ቅዳሕ ናይ መድሕን ካርድ (ቅድሚትን ድሕሪትን) ድማ ሃብ።
ናይ ብሕቲ መድሕን

ሜዲኬይድ

ሜዲኬር

ካልእ

ክፍሊ A/B
ክፍሊ D
(መሸፈኒ መድሃኒት)

ኣስራሒ ዝተሞርከሰ
ባህላዊ
ናይ ብሕቲ ውልቀ-ሰብ
ምስፋሕ
ስኒ
ድርብ ብቑዕ
ምርኣይ
(ሜዲኬድ/ሚዲኬር)
ካልእ፦
ስም ኣላዪ መድሕን (ንኣብነት BCBS)
ስም ኣላዪ መድሕን (ንኣብነት BCBS)

VA
IHS
ካልእ፦

ብናይ ራያን ዋይት
ፕሮግራም እተኸፍሎ
ናይ ዕዳጋ መድሕን

ካብቲ (ዕለት)
ኣትሒዘ ኽፍሊ ጥዕና
የብለይን፦

እንተ ተመሪጽካ፦ ብኽብረትካ ነቲ ናይ ጥዕና
ዝርግሐ ምርመራን ምስክር ወረቐት ወድኦ

መንነት ኣባል

ዕለት ምጅማር ፖሊሲ

መንነት ኣባል

ዕለት ምጅማር ፖሊሲ

ናይ ጥዕና ዝርግሐ ምርመራን ምስክር ወረቐትን
ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ጥዕና ሸፈን እንተ ዘይብልካ ወይ ኣብቲ ብናይ ራያን ዋይት ፕሮግራም ዝኽፈል ናይ ዕዳጋ መድሕን ጥዕና እንተ ተመዝጊብካ በጃኻ ነዚ ኽፋል እዚ
ዛዝሞ።
ኣብ ዝሓለፈ 12 ኣዋርሕ ዝረኸብክዎ ኣታዊ ትሕቲ 20,000 ዶላር እዩ።
ኣብ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ናብ ND መዲክኤድ ኣመልኪተ ኢየ ብሰንኪ እዚ ድማ ተኸልኪለ ኢየ፦
ኣታዊ

ዜግነት/ኵነታት ስደተኛታት

ዘይተማልአ መመልከቻ ምሓዝ

ኣብ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ND ሜዲኬድ ኣመልኪተ ኣይፈልጥን እየ።
ኣብ ዝሓለፈ 12 ኣዋርሕ ዝረኸብክዎ ኣታዊ ልዕሊ 20,000 ዶላር እዩ። ኣነ፣ ወይ ካልኦት ኣባላት ስድራቤተይ፣ ስራሕ ኣሎና እንተዀነ ግን፦
ኣስራሒይ ናይ ጥዕና መድሕን ኣይህብን እዩ።
ኣብ ቤተይ ዝኾነ ይኹን ብ ስራሕ ናይ ጥዕና መድሕን ንዓይ ዝምልከት ዝተወሃቦ ዋላ ሓደ የልቦን።
ኵሎም እቶም ኣብታ ስድራቤት ዘለዉ ሰራሕተኛታት ኣስራሒኦም ነታ ናይ ኣስራሕቲ መሸፈኒ መሳርሒ ኪመልእዋ ኣለዎም።
ብቑዕ እንተዄንካ እሞ ብመዲክኤድ ሕክምና ወይ ብናይ ብሕቲ ኣስራሕቲ መደባት ኣቢልካ ናይ ጥዕና ሽፈና እንተ ዘይረኺብካ፣ ምስቲ ራያን ዋይት ክፋል B ብዛዕባ
“ናይ መወዳእታ ኣማራጺ ዚኸፍል” ፖሊስ ኣይትሰማማዕን ኢኻ። እዚ ኸኣ ግቡእ መሸፈኒ ኽሳዕ እትረክብ ንራይያን ዋይት ካቨርድ ሰርቪስ ብቑዕ ከም ዘይትኸውን
ይገብረካ። መደባት ንጡፍ ክሳዕ ዚኸውን ኣገልግሎት ንምሽፋን ክሳዕ ንሰለስተ ወርሒ ዚኸውን መድሃኒትን ኣገልግሎትን ንምሃብ ቈላሕታ ኺግበር እዩ
ሜዲክኤድ፣ ሜዲኬር ወይ ናይ ብሕቲ ኣስራሕቲ መደብ ከተውጽእ ኣመልኪትካ እንተ ድኣ ዄንካ እሞ ብቑዕ እንተድኣ ዘይኰንካ በቲ ራያን ዋይት ኣብ ዝቕጽል ክፉት
እዋን ንኽምዝገብ ዘጽደቖ ናይ ጥዕና መድሕን ዕዳጋ ኣቢልካ ብቑዕ ናይ ጥዕና መደብ ክትምዝገብ ኣሎካ። ፕሮግራም ራያን ዋይት ካብቲ ናይ መድሕን ወለድ እተወሰነ
ኽፍሊት ክትከፍል ትኽእል ኢኻ። ኣብ ዚቕጽል እዋን ኣብ መደብ መድሕን ጥዕና እንተ ዘይተመዝጊብካ ካብ መደብ ራያን ዋይት ክፍሊ B ወይ መድሕን ጥዕና ኽሳዕ
ዚኽፈል ዓመት ምድንጓይ ኬስዕብ ይኽእል እዩ።
________ (በጃኻ ናይ መጀመርታ) ፕሮግራም ራያን ዋይት ክፍሊ B ናይ መወዳእታ ኣማራጺ ኸም ዚኸፍልን ካልእ ደሞዝ ኣብ ዘይብሉ እዋን ጥራይ ኣገልግሎታት
ከም ዚሽፍንን ተረዲኡኒ እዩ።
ከምዚ ኺበሃል ከሎ ናይ ጥዕና ኽፍሊ ኽረክብ ብቑዕ እንተ ዀይነ እሞ እንተ ዘይተመዝጊበ ራያን ዋይት ግቡእ ሓበሬታ ኽሳዕ ዝረክብ ነቲ ራያን ዋይት ክፍሊ B
ንምርካብ ዘሎኒ ብቕዓት ኬቋርጾ እዩ ማለት እዩ።
ንኣመሓደርቲ ጕዳይ፦
እዚ ኣመልከትቲ እዚ ናይ ጥዕና ኽፍሊ ንምርካብ ብቑዕ ኣይኰነን ንኣገልግሎት ራያን ዋይት ድማ ብቑዕ ኣይኰነን።
እዚ ኣመልከትቲ እዚ ናይ ህዝቢ ወይ ናይ ብሕቲ ሽፈና ጥዕና ንምርካብ ብቑዕ ኢዩ ከምኡ ዉን ናይ 3 ወርሒ መስኰት ግዜ ናይ RW ሽፈና ን ዕለት ዝዉድእ
ክወሃቦ ኣለዎ፦ ______________________________.
እዚ ዓማዊል እዚ ምስ ፖሊሲታት ራያን ዋይት ኣይሰማማዕን ኢዩ ንኣገልግሎት ራያን ዋይት እውን ብቑዕ ኣይኰነን።
ዕለት
ክታም ዓማዊል/ሓላዊ
ኣካያዲ ስራሕ ጕዳይ ክታም

ዕለት
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ባህርያት ስድራ ቤት
ዓይነት መንበሪ (በጃኻ ሓንቲ ምረጽ)
ቀዋሚ መንበሪ (ኣፓርታማ፣ ገዛ፣ መሕደሪ ገዛ)

ክራይ

ናይ ዉልቕኻ

ግዜያዊ (ንግዳም ሓደር ዚኸውን ግዝያዊ መንበሪ፣ ምስ ፈተውትኻ ወይ ስድራ ቤትካ ምቕማጥ)
ዘይርጉእ (መዕቈቢ ህጹጽ ኵነታት፣ ቤት ማእሰርቲ፣ ማካይን፣ ጐደናታት፣ ሆቴል ወይ ብህጹጽ ብዝወሃብ ገንዘብ እተኸፍሎ ሞቴል)
ሓገዝ ኣባይቲ ትረክብዶ ኣለኻ (HOPWA፣ ህዝባዊ ኣባይቲ፣ ክፋል 8)?

ኣይፋል

እወ፣ በጃኻ ኸምዚ ኢልካ ግለጽ፦

ብዛዕባ እዚ ሕጂ ዘሎ መነባብሮ ግለጽ(ርግኣት፣ ድሕንነት፣ ዋጋ)

ዋጋ/ወርሒ

ኣብ ዝሓለፈ 12 ኣዋርሕ፣ ካብ ኵሉ ንላዕሊ ዘይርጉእ ኵነታት መንበሪ እንታይ እዩ ኣጋጢሙካ?
ግዳም ሓደር ወይ ዘይርጉእ መንበሪ
ግዝያዊ መንበሪ

ርጉእ ወይ ቀዋሚ መንበሪ

ግዝፍን ኣታዊን ስድራ ቤት
ኵነታት ሓዳር
ንጽል

በዓል ሓዳር

ብሕጊ ዝተፈላለየ

ፍቱሕ

መበለት

ካልእ፦

ንነፍሲ ወከፍ ኣባል ስድራ ቤት ዘርዝሮ ምሳኻ ዚነብር (ሕጋዊ መጻምድቲ፣ ዉሉድካ/ዘዕበኻዮ/ደቒ ሰበይትኻ/ሰብኣይኪ) ከምኡ ዉን ኣብ ግብሪ እተመርኰሰ ኸም
ዝዀነ እትዛረብ ዝዀነ ይኹን ሰብ። ዚምልከቶም እንተ ዀይኑ ኣታዊኦም ዘርዝር። ኣድላዪ እንተ ዀይኑ ተወሳኺ ወረቓቕቲ ኣጣብቕ።
ስም

ርክብ

ዕለት ልደት

ዓይነት ኣታዊ

ገዛእ ርእስኻ

ግዝፊ ስድራ ቤት

ድምር ወርሓዊ ኣታዊ ስድራ ቤት
ደረጃ ድኽነት ስድራ ቤት (ብኣመሓዳሪ ጕዳይ ኪዛዘም)

ኣታዊ ዘይርከበሉ መግለጺ
ኣብዚ እዋን እዚ ኣታዊ እንተ ዘይብልካ በጃኻ ነዚ ዚስዕብ ሓበሬታ ምልኣዮ።
ግብሪ ኣታዊ ብ 20______ ኣይኣተኹን። እዚ ሓሳብ እዚ ምስ ፍልጠተይ ሓቒ እዩ።
ኣብዚ እዋን እዚ ኣታዊ የብለይን ካብቲ ግዜ እቲ ኣትሒዘ ድማ ኣታዊ ኣይረኸብኩን፦
ብዛዕባ እዚ ሕጂ ዘሎ ኣታዊ ጸብጻብ እንተ ዘይሂብካ ንመነባብሮኻ ዜውጽኦ ወጻኢታት ብኸመይ ከም ዚማላእ ግለጽ።

ገምጋም ኣገልግሎት ራያን ዋይት
ነየናይ ናይ ND ራያን ዋይት ኣገልግሎትን ናይ ኣገልግሎትን ናይ ኣገልግሎት ገንዘን ከም ዜድልየካ ምረጽ፦
ምምሕዳር ጕዳይ
ናይ ደገ ሕሙም HIV ሕክምናዊ ደገፍ
ክንክን ስኒ
ኣእምሮኣዊ ጥዕና
ሓገዝ ክራይን መሳለጥያታትን
HIV ጕጅለታት ደገፍ
ካልእ

መድሃኒት (ADAP)
ናይ መድሕን ወለድ (ADAP)
ናይ ምርኣይ ክንክን
መመላእታ ምግቢ
መጓዓዝያ
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ወርሓዊ ሓፈሻዊ ኣታዊ
(ቅድሚ ግብሪ)

መሰረታዊ ገምጋም ዜድልዮ ነገራት
መወከሲታትን ሓገዝን ዜድልየካ መዳያት ምረጽ።
መንበሪ/መሳለጥያታት
ናይ ሕክምና ወጻኢታት
ምግብን ክዳንን
ወጻኢታት ምኽፋል/ምምሕዳር ገንዘብ

ዜግነት/ኵነታት ስደተኛታት
ቋንቋን/ባህልን ዕንቅፋታት
ጕዳያት ሕጋዊ/ማእሰርቲ
ስራሕ ምርካብ/ምቕጻል

ካልእ

ምዝካር ኣብ ክንክን ከምኡ ዉን ምርምር ኣብ ጠንቕታት HIV
ምስ HIV ኣአንጋዲኻ ንመወዳእታ ግዜ ዝገበርካዮ ምብጻሕ መዓስ እዩ ነይሩ?
ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ
ኣብ ዝሓለፈ 12 ወርሒ
ልዕሊ 12 ወርሒ
ናትካ ቑጽሪ CD4 ልዕሊ 200 ዋህዮታት/ሚሊ ድዩ?

ኣብዚ እዋን እዚ ብቫይረስ ትጉዳእ ኣለኻ ዶ?
እወ

ኣይፋል

ኣይፈለጥኩን

እወ

ኣብዚ እዋን እንታይ ዓይነት መድሃኒት ናይ HIV ተወስድ ኣለኻ?

ኣይፋል

ኣይፈለጥኩን

ኣብ ዝሓለፋ 12 ኣዋርሕ መድሃኒትካ ከይወስድካ ሓሊፍካ ነይርካ ዲኻ?
ኣይፋል
እወ፣ ግለጽ፦

ኣብ ዝሓለፈ 12 ኣዋርሕ ዘይዉሑስ ጾታዊ ርክብ፣ ብዙሓት ወይ መንነቶም ዘይፍለጥ ሰባት ጾታዊ ርክብ፣ ወይ መርፍእ ንካልእ ሰብ ኣካፊልካዶ ትፈልጥ?
ኣይፋል
መልሲ ዘይምሃብ
እወ፣ በጃኻ ግለጾ፦

ኤች. ኣይ. ቪ ንዘለዎም ሰባት ክገብርዎ ዘለዎም ምርመራ
ኣብ ዝሓለፈ 12 ኣዋርሕ ንሕማም ፍንጣጣ ተመርሚርካ ትፈልጥ ዶ?
እወ
e
ጾታዊ ርክብ ኣይገብርን

ዝተመርመርካሉ ዕለት

ዉጽኢት ናይ ምርመራ

ኣብ ዝሓለፈ 12 ኣዋርሕ ክላሚድያን ጅግልን ከም ዘሎካ ተመርሚርካ ትፈልጥኦ?
እወ
ኣይፋል
ጾታዊ ርክብ ኣይገብርን

ዝተመርመርካሉ ዕለት

ዉጽኢት ናይ ምርመራ

ነብሰ ጾር ዲኺ?
እወ
ኣይፋል

እወ እንተኾይኑ፣ ቕድመ ወሊድ ዝዉሃብ ክንክን
ትወስዲ ዶ ኣለኺ?
እወ
ኣይፋል

ዘይምልከቶ

እተገምገመ ዕለት ምዉላድ

ኣጠቓቕማ ነገራትን ገምጋም ኣእምሮኣዊ ጥዕናን
ትምባኾ ትጥቀም ዲኻ?
እወ
ኣይፋል
ቕድም

ኣብዚ እዋን እዚ ሽጋራ ምትካኽ ከተቋርጽ ትደሊዶ?
እወ
ኣይፋል
ዘይምልከቶ

ንካልኣይ ደረጃ ምትካክ ሽጋራ ዝተቓላዕካ ዲኻ?
እወ
ኣይፋል
ናይ ቕድም ተጠቓማይ
ናብ ካልእ ሰብ ክንመርሓካ ትደሊዶ?
ብዛዕባ ሓሽሽ ምምኽኻር
ኣገልግሎት ሲሪንጋ

ናብ ካልኣይ ኢድ ሽጋራ ምትካኽ ተጋላፂ ዲኻ?
እወ
ኣይፋል

እወ ምስ ዝኸዉን፣ ንኹሉ እቲ ዝምልከተካ/ኪ ምልክት ግበሩ
ኣልኮል
ጎደና
መድሃኒት
መርፍእ
ቑራጽ ትንባኮ

ኣይፋል

ዘይምልከቶ

ርእይቶታት
ኣእምሮኣዊ ጥዕናኻ/ኺ የተሓሳስበካ ድዩ?
እወ
ኣይፋል
ቕድም

ርእይቶታት

ኣብ ህይወትካ በሰላ የሕልፈካ/ኪ ዲኺ?
እወ
ኣይፋል

ኣካላዊ ወይ ስምዒታዊ ማህሰይቲ የተሓሳስበካ ድዩ?
እወ
ኣይፋል፣ ድሕንነት ይስምዓኒ

ምኽሪ/ሕክምና ትረክብዶ ኣለኻ?
እወ
ኣይፋል
ዘይምልከቶ

ሓገዝ ክትረክብ ትደሊዶ?
እወ
ኣይፋል
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ዘይምልከቶ

ብናይ ጕዳይ ኣካያዲ ስራሕ - ስፍሓት ክዛዘም
ከባቢ ህይወት
ውን ነጥቢ

0 ነጥብታት
ርእስኻ ምግታእ።

ኣብ ሕክምና ዘሎ
ምትእስሳርን
ምዕቃብን

ተገልጋሊ ናይ HIV ኩሉ
ቖጸራታትኣብ ዝሓለፈ 12
ኣዋርሕ ተኻፊሉ ኢዩ።

ዓማዊል ኣብ ዝሓለፈ
12 ኣዋርሕ ሓደ ቘጸራ
ኣሕሊፉ ወይ ብዙሕ
ቈጸራታት ከም ብሓድሽ
መዲቡ።

ዓማዊል ኣብ ዝሓለፈ 12
ኣዋርሕ ካብ ሓደ ንላዕሊ ናይ
ሕክምና ቘጸራ ኣሕሊፉ ኢዩ።

ኣብ ዝሓለፈ 12 ኣዋርሕ እተመዝገበ
ቤተ-ምርምር ኣይነበረን። ዓማዊል እዩ፦
ሓድሽ ምርመራ እተገብረሉ
ነብሰ ጾር
ዝተዳኸመ ናይ ምክልካል ዓቕሚ
ኣብ ዝሓለፈ 90 መዓልቲ ኻብ
መአረምታ ክፍሊ ተፈትሐ
ኣብተን ዳሕሮት 30 መዓልትታት ኣብ
ሆስፒታል ኣትዩ/ኣሎ ወይ ኣብ ጥቕሚ
ውዒሉ ER ወይ ህጹጽ ክንክን ተገብረሉ

ሓደጋታትን
ልምድታትን ንባህርያት
ምንካይ ይርድኦ ምስ ጾታዊ
ብጾት ከኣ ብዛዕባ ዝሓሸ
ጾታዊ ርክብ (ንኣብነት
ኮንዶም ምጥቃም፣ PrEP፣
ምርመራ) ሓሳብ ንሓሳብ
ይለዋወጥ)

ሓደጋታት ይርዳእን
መብዛሕትኡ ግዜ ሓደጋታትን
ልምድታትን ይንኪ እዩ።

ትሑት ፍልጠት ኣለዎን ኣብ
ሓደገኛታት ባህርያት ይሳተፍ።
ናይ ቫይረስ ጾር/ብዝሒ ይርአ።
ናይ ብጻይ ኣገልግሎት የድልዮ።

መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሓደገኛ ባህርያት
እዩ ዚጽመድ። ብቫይረስ ዚተዳኸመ
ኣይኰነን። HIV ንምትሕልላፍ ልዑል
መጠን። ናይ ብጻይ ኣገልግሎት የድልዮ።

ብምሉእ ንመድሃኒት
ጠቢቕካ ምስዓብ ኣብቲ
ዘይቑጸር ቫይረስ ቑጽሪ
የሪኢ።

ሓሓሊፉ መድሃኒት
ይርስዕ ምስ ትሑት ዓቐን
ቑጽሪ ቫይረስ።

ተደጋጋሚ ኸኒናታት
ከይተወስደ ይሕለፍ እዩ። ክንበብ
ዝኽእል ዓቐን ቫይረስ ት ትሕቲ
200 ቕዳሓት/ሚሊ ኣለዎ።

ሕክምናዊ ሸፈነ ኣለዎ።
ሕክምናዊ ክንክን ክረክብ
ይኽእል።

ኣብ ናይ ጥዕና ኽፍሊት
እኳ እንተ ተመዝገበ ነቲ
ኽፍሊ ንምዕቃብ ግን ደገፍ
የድሊ።

ሕክምናዊ ኽፍሊት እኳ
እንተ ኣለዎ ነቲ ኽፍሊ ንምዕቃብ
ግና ዝለዓለ ደገፍን ADAP ን
CM ደገፍን የድልዮ እዩ።

መዓልታዊ መድሃኒት ኣይወሰድን ከምኡ
ዉን ዓቕን ቫይረስ ልዕሊ 200
ቕዳሓት/ሚሊ እዩ።
ምኽሪ ምክትታል መድሃኒት የድልዮ።
ናይ ጥዕና ሽፋን የለን።
ህዝባዊ ወይ ናይ ብሕቲ ኽፍሊ
ንምርካብ ብቑዕ ኣይኰነን።
ብቑዕ እኳ እንተ ዀነ ኣይተመዝገበን።

ምግቢ፣ ክዳዉንቲ፣
ከምኡ ዉን ብናይ ገዛእ
ርእሱ ዓቕሚ ዓማዊል
ዚርከብ ካልእ መሰረታዊ
ነገራት እውን ኣሎ።
መሰረታዊ ድሌታት
ብቐጻሊ ዚዕቅብ መደባት
ረድኤት ብቐጻሊ ኺረክብ
ይኽእል እዩ።
ብርእሶም መዓልታዊ
ንጥፈታት ኪገብሩ ይኽእሉ
እዮም (ADL)

መሰረታዊ ነገራት
ብስሩዕ ይማልእ ምስ
ሓሓሊፉ ኣብ መደባት
ረድኤት ሓገዝ ስለ ዜድሊ
እዩ።
ብዘይ ህጹጽ ሓገዝ
መሰረታዊ ነገራት ብቐጻሊ
ኸማልእ ኣይክእልን።
ኣብ ሰሰሙን ADL
ንምግባር ሓገዝ የድልዮ እዩ።

ነቲ መሰረታዊ ነገራት ዘድሊ
መደባት ረድኤት ንምርካብ
ወትሩ ሓገዝ የድሊ እዩ።
መደባት ረድኤት ብርእሱ
ምርካብ ከምዘጸግም ታሪኽ ኣሎ
እዩ።
መደባት ረድኤት ብርእሱ
ምርካብ ከምዘጸግም ታሪኽ ኣሎ
እዩ።
መዓልታዊ ኣብ ቤት ሓገዝ
ADL የድልዪ።

ምግቢ ናይ ምርካብ ዕድል የብሉን።
መሰረታዊ ነገራት ኣየድልዮምን እዩ።
መብዛሕትኡ ADL ኺፍጽም
ኣይክእልን እዩ።
ADL ሓገዝ ዚወሃበሉ ቤት የልቦን።

ታሪኽ ናይ ኣእምሮ
ጸገም ጥዕና የለን። መወከሲ
ኣየድልን እዩ።

ሕሉፍ ጸገማትን ከምኡ
ዉን/ወይ ጸብጻባት ከም
ዚሕብሮ እዚ ሕጂ ዘሎ
ጸገማትን ውጥረትን - ይዓዪ
ወይ ድሮ ኣብ ክንክን
ኣእምሮኣዊ ጥዕና ተጸሚዱ
ኣሎ።

መዓልታዊ ዕዮ ምዕያይ
የጸግሞም እዩ። ዓብዪ ደገፍ
የድሊ። ናብ ክንክን ኣእምሮኣዊ
ጥዕና ኺውከስ ኣለዎ።

ንገዛእ ርእሱ/ሳ ወይ ንኻልኦት ሓደገኛ
ስለ ዝዀነ ቅልጡፍ ስጕምቲ ኽወሳእ
ኣለዎ። ናብ ክንክን ኣእምሮኣዊ ጥዕና
ኺውከስ ኣለዎ።

1 ነጥቢ
መሰረታዊ ድሌት

2 ነጥብታት
መጠኑ ዝሓለወ ድሌት

3 ነጥብታት
ልዑል ድሌት

ምምሕዳር ሕክምና

ነጥቢ ኣኩቲ፦

ምርዳእ HIV ን
ሓደገኛ ባህርያት

ነጥቢ ኣኩቲ፦

ጠቢቕካ ምስዓብ
መድሃኒት

ነጥቢ ኣኩቲ፦
ምሽፋን ጥዕና

ነጥቢ ኣኩቲ፦

ምምሕዳር ሕክምናዊ ዘይኰነ ጕዳያት
መሰረታዊ ነገራት

ነጥቢ ኣኩቲ፦

ኣእምሮኣዊ ጥዕና

ነጥቢ ኣኩቲ፦
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ከባቢ ህይወት
ውን ነጥቢ
ምጥቓም ዕጸ

ነጥቢ ኣኩቲ፦

መንበሪ

0 ነጥብታት
ርእስኻ ምግታእ።
ዕጸ ምጥቃም ጸገም
የብሉን። ዋላ ሓንቲ
መወከሲ ኣየድለዮን።

ነጥቢ ኣኩቲ፦

ኣብ ጽሩይን፣ ርጉእን
መንበሪ ምንባር ሓገዝ
ኣየድልዮን እዩ።

ቋንቋን ባህልን
ዕንቅፋታት

ናይ ቋንቋን/ባህልን
ዕንቅፋታት የለን።

ነጥቢ ኣኩቲ፦

መጓዓዝያ

ነጥቢ ኣኩቲ፦

ድምር ነጥብታት
፦

ናይ ትካል ደገፍ
ዘየድልየሉ ቀጻልን
ዘተኣማምንን መጓዓዝያ
ኣለዎ።

1 ነጥቢ
መሰረታዊ ድሌት

2 ነጥብታት
መጠኑ ዝሓለወ ድሌት

3 ነጥብታት
ልዑል ድሌት

ሕሉፍ ጸገማት እኳ
እንተ ኣጋጠመሕጂ ግና
ይሓዊ ኣሎ። መዓልታዊ ናይ
ምዕያይ ወይ ሕክምና ናይ
ምርካብ ክእለት ኣይትንክፍን
ኢዩ።
ቀዋሚ መንበሪ( ደገፍ
ይግበረሉ ወይ ኣይገበረሉ)።
ሓሓሊፉ ሓገዝ መንበሪ
የድልዮ (<2 ግዜ ኣብ
ዓመት)።

ኣብዚ ግዜ እዚ ምጥቓም ዕጸ
– ሓግዝ ንምቕባል ፍቓዴኛ
ምዃን። ናይ ምዕያይን ሕክምና
ናይ ምርካብን ክእለት ዜሕድሮ
ጽልዋ።

ኣብዚ ግዜ እዚ ምጥቓም ዕጸ – ሓግዝ
ንምቕባል ፍቓዴኛ ዘይሙኻን። መዓልታዊ
ኽትዓዪ ወይ ሕክምና ኽትከናኸን
ኣይትኽእልን ኢኻ።

ግዝያዊ መንበሪ (ደገፍ ዘለዎ
ወይ ዘይብሉ)።
ብተደጋጋሚ ምጥሓስን ምስራዝን
ዚገልጽ ምልክታታትን ታሪኽ
ግዳም ሓደርምዃንን።

ዘይርጉእ መንበሪ።
ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ቤት ኪስጐጉ ወይ
ግዳም ሓደር ምዃን።

ገሊኡ ቛንቋን ባህልን
ዕንቅፋታት ሕክምናዊ ኽንክን
ወይ ኣገልግሎት ንምርካብ
ዘለዎ ኣጋጣሚ ኣጸቢቑ
ኣይትንክፎን እዩ።
ሓሓሊፉ ኣብ ሕክምና
ምእንቲ ኽትጸንሕ ሓገዝ
መጓዓዝያ የድሊ እዩ።

ዓማዊል ናብ ሕክምናን
ኣገልግሎትን ከይኣቱ ዚዓግት
ዕንቅፋታት ቋንቋን ባህልን።

ቋንቋን/ባህልን ዕንቅፋታት። ዓማዊል
ሕክምናዊ ኽንክን ወይ ሕክምና ብዘይ ናይ
ትርጕም ኣገልግሎትን CM ኺረክብ
ኣይክእልን እዩ።

ማኪና ወይ ኣውቶቡስ እኳ
እንተ ኣለዋ ንመጓዓዝያ ኣብ
ምትሕብባርን ኣብ ምኽሓስን ግና
ሓገዝ CM የድልዮ እዩ።

መጓዓዝያ (ቋንቋ፣ ኣእምሮኣዊ ኽእለት፣
ኣእምሮኣዊ ጥዕና) ድሩት ወይ ፈጺሙ
ኣይርከብን እዩ ፣ እዚ ኸኣ ንሕክምናዊ
ኽንክንን ኣገልግሎትን ዚጸሉ እዩ።

ካብ ነፍሲ ወከፍ መስመር ጠቕላላ ነጥብታት ዉሰድ ጠቕላላ ድምር ንምውሳን
0 ነጥብታት፦ ገዛእ ርእስኻ ምምሕዳር
1-10 ነጥበታት፦ መሰረታዊ ምምሕዳር ጕዳይ
11-20 pts፦ መጠኑ ዝሓለወ ምምሕዳር
21-30 ነጥብታት፦ ጽዑቕ ምምሕዳር ጕዳይ

መዘኻኸሪታት፦

ምኽርን መወከሲታትን (ንኣመሓደርቲ ጕዳይ)
ናብ HIV ሕክምናዊ ክንክን ምስዳድ
እወ
ኣይፋል
ዘይምልከቶ

ናብ ኣገልግሎት ምዝገባ ጥዕና ምኻድ
እወ
ኣይፋል
ዘይምልከቶ

ጠንቕታት HIV ምንካይ ምኽሪ ተዳለወ
እወ
ኣይፋል
ዘይምልከቶ

ንመድሃኒት ጠቢቕካ ምስዓብ ምኽሪ ተዳለወ
እወ
ኣይፋል
ዘይምልከቶ

ናብ ኣገልግሎት ምጥቃም ነገራት ምኻድ
እወ
ኣይፋል
ዘይምልከቶ

ናብ ኣገልግሎት ኣእምሮኣዊ ጥዕና ምኻድ
እወ
ኣይፋል
ዘይምልከቶ

ናብ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ምኻድ
እወ
ኣይፋል
ዘይምልከቶ

ናብ ኣገልግሎት ኣባይቲ ምኻድ
እወ
ኣይፋል
ዘይምልከቶ

ካልኦት መወከሲታት
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ND ራያን ዋይት ፕሮግራም ክፍሊ B ዓማዊል ሓበሬታ ምውጻእ
ኣነ፣ _________________________________፣ ንሰራሕተኛታት ናይ ND ራያን ዋይት ፕሮግራም ወይ ወኪላቶም ብዛዕባ ጕዳየይን
ምርመራይን (ኣድላዪ እንተ ዀይኑ) ምስቶም ብቕዓት ዘሎኒ ኣገልግሎት ንምርካብን ንምዕቃብን ንእተጠቕሱ ኣቕረብቲ ክመያየጡ እፈቕደሎም ኢየ፦
ኣካየድቲ ጕዳይ
ናይ ኣውራጃ ገንዘባዊ ሰራሕተኛ
ሓኪም
ዚምዝገቡ ሰባት መድሕን
ካልኦት ኣለይቲ ሕክምና
(ፋርማሲስት፣ ሓኪም ስኒ፣ወዘተ።)

ተጣበቕቲ
ND ሕክምናዊ ሓገዝ ተወካሊ
ሰራሕተኛታት ክሊኒክ
ኣቕረብቲ መድሕን
ማሕበራዊ ሰራሕተኛ

ብተወሳኺውን ንኤን. ዲ. ራያን ዋይት ብዛዕባ እቲ ዘሎኒ ናይ ጥዕና ወይ ናይ ስኒ መድሕን ንብሕታዊ መድሕንን ኣስራሕትን ክምርምሮ እፈቕደሉ ኢየ።
እዚ ፍቓድ እዚ ብቑዕ ሓበሬታ ዚወሃበሉ ዕለት ንምርካብ ጥራይ እዩ ከምኡ ዉን ግቡእ ናይ ጥዕና ኽፍሊ ኸም ዚህሉ ድማ ኣረጋግጽ።
እዚ ፍቓድ እዚ ኻብታ ዝፈረምኩላ ዕለት ሓደ ዓመት ኪውዳእ እዩ። ነዚ ፍቓድ እዚ ኣብ ዝዀነ ይኹን እዋን ናብ ፕሮግራም ራያን ዋይት ብምጽሓፍ
ክስርዞ እኽእል ኢየ። ነዚ ፍቓድ እዚ እንተ ሰሪዘዮ፣ ND ሰራሕተኛታት መደብ ራያን ዋይት ኰኑ እቶም ኣብ ላዕሊ እተሓበረ ሰባት ነቲ ኽሳዕ ዕለት እቲ
ስንብታ ዝወጸ ሓበሬታ ኣብ ውሽመይ ስጕምቲ ኺወስዱ ይኽእሉ እዮም።
ብዛዕባይ ዚገልጽ ሓበሬታ ብሕግታት መንግስትን ፈደራላዊ ጕዳያትን ከም ዚሕሎ ተረዲኡኒ እዩ። እዚ ሓበሬታ እዚ ብዘይ ፍቓደይ ኪወጽእ ከም
ዘይክእል ተረዲኡኒ እዩ ብዘይካ ብሕጊ እተዋህበ።
ነዚ ፎርም ፍቓድ እዚ ኽፍርም ግዴታ ከም ዘይኮን ተረዲኡኒ እዩ። ነዚ ፎርም እዚ ኸይፍርም እንተ መሪጸ፣ ነቲ ዚቐርበለይ ኣገልግሎት ኪድርቶ ወይ
ኪንክዮ ይኽእል እዩ። ነዚ ፎርም እዚ እንተ ፈሪመ፣ ቅዳሕ እቲ እተዛዘመ ፍቓድ ክቕበል መሰል ኣሎኒ።
ክታም ዓማዊል/ሓላዊ

ዕለት

ኣካያዲ ስራሕ ጕዳይ ክታም

ዕለት

ናይ ND ራያን ዋይት ፕሮግራም ክፍሊ B ምስክር ወረቐት
በዚ ኸምዚ እቲ ዝረኸብክዎ ኣታዊ፣ መድሕን ከምኡውን ካልእ ገንዘባዊ ደገፍ ናይ ሓቅን ቅኑዕን መግለጺ ምዃኑ ኸምኡውን እቲ ኣብ ላዕሊ
ተዘርዚሩ ዘሎ ብቑዕ ንምዃን ዘድሊ ብቕዓታት ከም እተማልአን ከም እተመዝገበን አረጋግጽ።
መሰለይን ሓላፍነተይን ተረዲኡኒ እዩ ፣ ገለ ኻብዚ ኸኣ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 6 ወርሒ፣ ብቑዕ ምዃነይ ዚገልጽ ሰነድ ምውዳእ ከምኡውን ኣብ
ኣታዊይ፣ ኵነታት መድሕን ወይ መንበሪተይ ብኡንብኡ ንኣመሓዳሪ ጕዳየይ ጸብጻብ ምሃብ ዜጠቓልል እዩ።
ቐጻሊ ብቕዓት ክህልወኒ መታን ዓመታዊ ብ ኣፕሪል 30 ክምዝገብ ከም ዘለኒ ከምኡ ዉን ብ 31 ኦክተበር ዳግማይ ክምዝገብ ከም ዘለኒ
ተረዲኡኒ ኣሎ። እዚ እንተ ዘይገይረ፣ ብናይ ነዲ ራያን ጻዕዳ ፕሮግራም ኣቢለ ኣገልግሎት ክቕበል ኣይክእልን እየ።
ክታም ዓማዊል/ሓላዊ

ዕለት

ኣካያዲ ስራሕ ጕዳይ ክታም

ዕለት
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