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   .لمعلا أد&ن ا"ه
 ف"ظوتلا تامدخ دوزمل اههيجوت متي ةلئسأ

 
 م$قلا

 ؟اهرفوت 123لا ف/ظوتلا تامدخ ةمهم ام •
كرت اهرFGطتو فئاظو نع ثح@لا ة/لمع نأ نمضت ف/ك •

H
 ؟درفلا Jع ز

OP ذخأت ف/ك •
OP ةوقلا طاقن كرا@تعا 3

 ؟هتاردقو ،هتاراهمو ،هتامامتها كلذكو ،ةف/ظو نع ثحا@لا ة/صخش 3
 ؟ة/لمعلا ەذه لالخ اًد/ج اهنوفرع_hهنوفرع_ نمو ،ةف/ظو نع ثحا@لا efPب عمجت نأ كنكم_ ف/ك •
 ؟عيمجلا لعف_ املثم ة/جذومنلا صرفلا عم ة/مويلا ةا/حلا م/ق Jع ة/لمعلا لالخ دكؤت ف/ك •

 
 ةمدخلا ةدوج 

• uلماعلا ددع غل@ي مefP ؟اهرفوت 123لا ف/ظوتلا تامدخ نمض مهفظوت نيذلا 
OP لمعلا قyGف تاراهم فصت ف/ك •

 ؟كتلاuو 3
 ؟تامدخلا Jع لوصحلل راظتنا ةمئاق ك_دل دجوت له •
 ؟تامدخلا ل/غش� أد@ي 12ح رمألا قرغتس~ مu ،دامتعالا| قلعتي ام/ف •
  ؟Ticket to Work وأ ،Medicaid Waivers وأ ،ODP وأ ،OVR لثم اهعم لمعت 123لا ةماعلا لFGمتلا تانا/ك ام •
OP ةمزاللا ة��خلا| كتلاuو عتمتت له •

 ؟معدلا تالاجم نم ددحم لاجم 3
�فوتل اًدعتسم اهلالخ نكت مل ةددحم فقاوم كانه له •f ع( صاخشألا دحأل معدلاJ وأ ،ةقاعإلا| ةصاخ تاجا/تحا ،لاثملا ل/�س 

 ؟)ة/بط وأ ،ة/كولس تاجا/تحا
 

 ةف$ظو نع ثح/لا 
�P/ظولا معدلا عFن ام ،لما�لا| ة/لمعلا لالخ •

 ؟هعقوت ةف/ظو نع ثحا@لل نكم_ يذلا 3
•  uف نم رمألا قرغتس~ مyGع فرعتلل لمعلا قJ طت ة/لمع ءد| مث ،ةف/ظو نع ثح@ي صخشFG؟ةف/ظولا ر   
 ؟ةف/ظو نع ثحا@لا عم ةف/ظو نع ثح@لا ة/لمع أد@ت ف/ك •
• uع( هتاردقل ة@سانم ةف/ظو لضفأ| قلعتي ام/ف ةف/ظو نع ثحا@لا اهعقوتي نأ نكم_ 123لا ةنورملا رادقم غل@ي مJ لاثملا ل/�س، 

��زج ماودhلماu ماود| لمع نع ثح@لا
�ملا efPب ةفاسملاو ،لمعلا تاعاسو ،3PP؟)خلإ ،لمعلاو ل 

�فوتب ةلاuولا موقت ف/ك •f ؟لمعلا| ةصاخلا تالاقتنالا د_دحت دنع معدلا 
 ؟ة/لعفلا لمعلا تاعاس لالخ لمعلا �إ باهذلل ةقyGط Jع فرعتي 12ح درفلا ةلاuولا معدت له •
 ؟ف/ظوتلا| ا_ازملا رثأت ىدم مهف Jع ةدعاسملل معدلا ةلاuولا رفوت ف/ك •
 ؟اهص/صختب تمق 123لا فئاظولا نم د_دعلا Jع ةلثمألا ضع| ركذا •

 
78$ظولا معدلا 

9 
OP طاش¢ب ةلاuولا رمتس� ف/ك •

�هجتلا مادختسا 3fP؟ةدعاسملا ة/نقتلاو تا 
�يغت عم 12ح ،بولطملا معدلا ه_دل رفوت¤س ةف/ظولا نع ثحا@لا نأ نم د£أتت ف/ك  •f لماعلاefP OP

 ؟نyGخ¥| ةلاuولا 3
OP ءادألا ىوتسم ضافخناو ة/ع/بطلا معدلا دراوم ةجلاعم ةلاuولا �وتت ف/ك •

 ؟لمعلا عقوم 3
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 جئاتنلا

• uولا اهترفو 123لا فئاظولا ددع غل@ي مuاملا ماعلا لالخ ةلا§P
 ؟3

• uع اولصح نيذلا صاخشألا ددع غل@ي مJ معدلا OP
OP فئاظو داج_إ ل/�س 3

P§املا ماعلا 3
 ؟3

 ؟كتلاuو لالخ نم مهمعد متي نيذلا صاخشألا| ةصاخلا روجألا رادقم ام •
 ؟كتلاuو لالخ نم اهيلع لوصحلل دارفألا معد مت 123لا فئاظولا عFن ام •
efP OPيعتلل ة@س¢لا| ةف/ظولا| ظافتحالا لدعم ام •

 ؟فئاظولا 3
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