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Michigan Department of Health and Human Services (إدارة الصحة والخدمات البشرية لوالية ميشيغان) 
Medical Services Administration (مصلحة إدارة الخدمات الطبية) 

 

 أسئلة شائعة
 للمستفيدين والعمالء والمشاركين

  

 )؟EVVالذي يُعرف باسمه المختصر  Electronic Visit Verificationما هو تثبيت وقوع الزيارة إلكترونياً (

 ) هو استخدام نظام إلكتروني كالهاتف أو جهاز الكومبيوتر لتثبيت إيتاء الخدمات الطبية الخاصة بك.EVVت وقوع الزيارة إلكترونياً (يإن تثب

 بالتقاط المعلومات التالية إلكترونياً: EVVسيقوم نظام 

 تأديتها؛ مّ نوع الخدمة التي ت .1
 ى الخدمة؛اسم المستفيد أو العميل أو المشارك الذي يتلقّ  .2
 تاريخ الخدمة؛ .3
 موقع إيتاء الخدمة؛ .4
 اسم الشخص الذي يقوم بتقديم الخدمة؛ و .5
 وقت ابتداء الخدمة وانتهائها .6

  

 ؟EVV م نظامب من برنامجي استخداإذا كان يتطلّ  كيف يمكنني أن أعرف

تتلقّى وفي ميشيغان  MI Health Linkأو  MI Choice Waiverأو  Home Helpأو  Home Healthمج اإذا كنت مسجالً في بر
بأنك  EVVفي نظام أن يثبّت الشخصية أو خدمات الرعاية الصحية المنزلية، فيتطلّب من مقدم الخدمة الذي يقوم بتقديمها لك  عنايةالخدمات 

 Behavioralب من بعض مقدمي خدمات الدعم في شؤون الصحة السلوكية للذين يعيشون في المجتمع (كما سيتطلّ . يت تلك الخدماتتلقّ 
Health Community Living Support تثبيت تقديم تلك الخدمات في نظام (EVV. 

  

 ؟EVVب تثبيت تقديمها في نظام ما الخدمات التي يتطلّ 

 األناقةدمات الرعاية الصحية المنزلية مثل المساعدة في المشي واالستحمام وارتداء المالبس وى خدمات العناية الشخصية أو خإذا كنت تتلقّ 
 .EVVبدفع تكاليفها، فيجب تثبيت تقديمها من خالل نظام  Medicaidوالنظافة الشخصية ووجبات الطعام وخدمات التدبير المنزلي التي تقوم الـ 

  

ً اها حاليلتي أتلقّ على الخدمات ا EVVهل يؤثر نظام   ؟ا

 اها حالياً بموجب خطة الرعاية المعتمدة الموضوعة لك.على إيتاء الخدمات التي تتلقّ  EVVال يؤثر نظام 

  

الشخصية أو خدمات الرعاية الصحية المنزلية على كيفية  لعنايةون خدمات اهل سيتم تدريب المستفيدين والعمالء والمشاركين الذين يتلقّ 
 ؟EVV نظام استخدام

(إدارة الصحة والخدمات البشرية لوالية ميشيغان) بتزويد  Michigan Department of Health and Human Servicesنعم. ستقوم 
واألفراد الذين يقومون بتقديم هذه  تقديم العنايةبون هذه الخدمات. كما سنوفر التدريب لموظفي الوكالة والقائمين يتلقّ  نالتدريب إلى األشخاص الذي

 الخدمات.

  



08/2018 Page  2 of 2 

 ؟EVVي اختيار عدم المشاركة في تثبيت إيتاء الخدمات المقدمة لي من خالل نظام بإمكان هل

الشخصية وخدمات الرعاية الصحية  العنايةومقدمي الخدمات بتثبيت إيتاء خدمات  عنايةالال. تفرض القوانين الفيدرالية على القائمين بتقديم 
 .EVVمة لك في نظام المنزلية المقدّ 

  

 ؟EVVمن خالل نظام  التي أحصل عليهاالشخصية أو خدمات الرعاية الصحية المنزلية  عنايةالخدمات  تثبيت ستكون بدايةمتى 

(إدارة الصحة والخدمات البشرية لوالية ميشيغان) في أوائل  Michigan Department of Health and Human Servicesال تزال 
لمستفيدين والعمالء واألفراد الذين امل على كيفية تطوير هذا النظام، سنواصل االستفسار عن آراء وبينما نع .EVVنشاء نظام إمطلع مرحلة 

الشخصية أو خدمات الرعاية الصحية المنزلية. يمكنكم إرسال أسئلتكم واستفساراتكم إلى عنوان البريد اإللكتروني التالي:  العنايةون خدمات يتلقّ 
EVV@michigan.gov-MDHHS. 

  

 من يمكنني االتصال به للحصول على مزيد المعلومات؟

(إدارة الصحة والخدمات البشرية لوالية ميشيغان) جهودها  Michigan Department of Health and Human Servicesستواصل 
. يمكنكم إرسال أسئلتكم واستفساراتكم إلى عنوان البريد EVVفي تحديث هذا الموقع اإللكتروني مع توافر مزيد من المعلومات عن نظام 

 .gan.govEVV@michi-MDHHSاإللكتروني التالي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


