
 07/2022تمت المراجعة في 

ي برنامج  
 WISEWOMANالموافقة ع� المشاركة �ف

 باسم مرض القلب)، أو  ")  WISEWOMANالمشار إل�ه بـ " ( WISEWOMAN�حدد برنامج 
�
مخاطر اإلصابة بمرض القلب واألوع�ة الدم��ة (المعروف أ�ضا

ي   WISEWOMANبن��ة قلب�ة، أو �سكتة دماغ�ة، أو بمرض السكري. س�عمل برنامج  ي قد تقلل من خطر إصابيت
ي نمط ح�ايت

ات صح�ة �ف م�ي إلجراء تغي�ي
ف ، WISEWOMANبهذە األمراض. من أجل التأهل لالنضمام إ� برنامج   اوح أعمار النساء بني أقل  ، وأن �كون دخل األ�ة لديهن سنة   64و 40�جب أن ت�ت

ي المئة 250من أو �ساوي 
.  �ف

�
، وأن �كون تأمينهن محدودا� أو ال �مل�َن تأمينا  من حد الفقر الف�درا�ي

:  WISEWOMANس�قوم مزّود خدمة برنامج   ي بما ��ي
�

 المح�

ي وضغط د�ي  •
 ق�اس طو�ي ووزيف

ف  • وتني ول ال�ب ي مرتفع ال�ثافة، وكولس�ت ف الدهيف وتني ول ال�ب ، وكولس�ت ول ال��ي ول (ال�ولس�ت ي د�ي وال�ولس�ت
ي  فحص مستوى السكر (الجلوكوز) �ف الدهيف

 منخفض ال�ثافة، والدهون الثالث�ة) لديّ 
ي الص�ي وتار�ــــخ  •

ّ أسئلة حول تار��ف ي الذي أقوم ط�ح ع�ي
ي أتناولها ومقدار النشاط البديف ، مثل عدد الفوا�ه والخضار اليت ي

ي الص�ي وأسلوب ح�ايت عائليت
 به 

نامج ككل  • ي أقدمها لمراقبة مدى تقد�ي وتقي�م ال�ب  استخدام ق�اسات جسدي والمعلومات اليت
ي إ� برنامج  • ي شؤون تغط�ة  ( Michigan Breast and Cervical Cancer Control Navigation Program (BC3NP)إحاليت

برنامج المساعدة �ف
 لفحص ال�شف عن �طان الثدي أو �طان عنق الرحم. سوف  

�
ي م�ش�غان) إذا لم أ�ن أخضع حالّ�ا

ف ألمراض �طان الثدي وعنق الرحم �ف التأمني
ي االطالع ع� أحدث خدمات فحوص ال�شف عن ال�طان. 

نامج �ف ي هذا ال�ب
 �ساعديف

ي مزود خدمة برنامج إذا لم تكن أي من  • ي طب�ع�ة، فقد �ح�ليف
ي  WISEWOMANنتائج اختبارايت  إلجراء تقي�م طيب

ي مزود خدمة  • ول وداء السكري ، WISEWOMANقد �ح�ليف  إذا لزم األمر، إلجراء اختبارات دم إضاف�ة لل�ولس�ت
نامج  • ي مدرب ص�ي مح�ي تابع ل�ب

ة صح�ة   WISEWOMANسوف �ساعديف ي اتخاذ خطوة صغ�ي
ي �ف  تهميف

ي برنامج مجتم�ي مثل برنامج  •
ت المشاركة �ف أو   TOPSبرنامج الوقا�ة من داء السكري) أو برامج ( Diabetes Prevention Programإذا اخ�ت

Weight Watchers  أوCooking Matters ،  فس�دفع برنامجWISEWOMAN  .بعض التكال�ف أو كلها 
ي ولن يتم مشا   •

ما لم أع�ي موافقة خّط�ة، أو ُطلب ذلك   WISEWOMANركتها مع أي شخص خارج برنامج سيتم الحفاظ ع� خصوصّ�ة معلومايت
 بموجب القانون. 

 ؟ WISEWOMANمن س�سّدد تكال�ف خدمات برنامج 

مقابل الخدمات المذكورة أعالە طالما كنت مؤهلة لالنضمام إ� برنامج  WISEWOMANإذا لم �كن لدّي تغط�ة تأمين�ة، فسوف �دفع برنامج  •
WISEWOMAN  ، .للتوجيهات 

�
نامج وفقا ي ال�ب

 وطالما كنت أتوجه إ� مقدم رعا�ة صح�ة مشارك �ف
.   WISEWOMANإذا كان لدّي تغط�ة تأمين�ة، فسوف �دفع برنامج  • ي ي ال �سّددها تأمييف  مقابل الخدمات المغطاة اليت
 . بعة، أو دواء �صفه مقدم الخدمة المتابع �ي مقابل أي مواع�د متابعة طب�ة أخرى، أو اختبارات متا WISEWOMANبرنامج   �دفع  لن •
ي تحمل تكلفة الدواء، فإن مزّود خدمة   • ي التواصل مع برامج تقدم مساعدات خاصة   WISEWOMANإذا لم �كن باستطاعيت

ي �ف
المح�ي س�ساعديف

ي دفع تكلفة الدواء. 
ي �ف

 بالوصفات الطب�ة لمساعديت

ي هذە االستمارة وأ
 المعلومات الواردة �ف

�
ي برنامج  أفهم تماما

ي أي  .  WISEWOMANوافق ع� المشاركة �ف
 أنه �حق �ي رفض هذە الخدمات �ف

�
وأفهم أ�ضا

ي   I GOT SCREENED (844-446-8727)-844الرقم  وقت. لالستفسارات، ُير�ب االتصال ع�
ويف �د االل��ت  أو التواصل ع�ب ال�ب

MiWISEWOMAN@michigan.gov-MDHHS. 

 

 التار�ــــخ *توقيع المشار�كة: 

 

 التار�ــــخ LWAتوقيع موظف أو شاهد لدى 

 

 بوض�ح 
�
 اسم المشار�كة مكت��ا

 

 بوض�ح  LWA اسم موظف أو شاهد لدى 
�
 مكت��ا
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