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االستفادة من خدمات الرعاية الصحية عن بُعد في تلقي خدمات الصحة السلوكية   
 (COVID-19أثناء حالة الطوارئ الصحية العامة لمرض )

 

لتقليل التعامالت  عن طريق الهاتف والفيديو  تكون مقابالتال خدمات صحية عن بُعد. وتلك يطرح مقدمو الرعاية الصحية اآلن
(. يوفر هذا المستند معلومات حول ما يمكن توقعه إذا  COVID-19أثناء حالة الطوارئ الصحية العامة لمرض ) الشخصية

 (. COVID-19أو إعاقات النمو أثناء مرض ) المواد تلقيت خدمات الرعاية الصحية عن بُعد للسالمة العقلية أو تعاطي
 

 ما هي خدمات الرعاية الصحية عن بُعد؟

 هي عبارة عن خدمات الرعاية الصحية التي تتلقاها عن طريق الهاتف أو الفيديو بدالً من الزيارة الشخصية.  •
 

 ؟التي يمكن أن أتلقاها  خدمات الرعاية الصحية عن بُعد ما أنواع 

تقييم نقاط القوة لديك  تتلقي خدمات عن بُعد مثل . فيمكنك أنعن بُعد يمكن تقديمها خدمات الرعاية الصحية كثير من •
وتقديم العالج. اتصل بمقدمي الرعاية الصحية لديك لمعرفة   والفحص الكتشاف األمراض واالحتياجات الخاصة بك

 المزيد حول الخدمات التي يمكنهم تقديمها عن طريق خدمات الرعاية الصحية عن بُعد. 
 

 كيف ستتم حماية خصوصيتي؟

وسائل حماية الخصوصية الفيدرالية والخاصة بالوالية )مثل قانون نقل التأمين الصحي والمساءلة ال تزال  •
HIPAA)  سارية لحماية سريتك وخصوصيتك. تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية لديك حول كيفية الحفاظ على )

 خصوصية معلوماتك عندما تتلقى خدمات الرعاية الصحية عن بُعد.

 أو  Apple FaceTimeيمكن استخدام التطبيقات التي تسمح بالدردشة عبر الفيديو، بما في ذلك    •
Facebook Messenger  أوGoogle Hangouts   أوZoom  أوSkype كل هذه التطبيقات يمكن .

  استخدام التطبيقاتعدم (. يجب COVID-19استخدامها ألغراض خدمات الرعاية الصحية عن بُعد أثناء مرض )
في خدمات   Twitchو  Facebook Liveو   Tiktokالتي ال تتسم بالخصوصية وتُعَرض على العامة مثل 

 الرعاية الصحية عن بُعد.  

 وال يجوز تسجيل خدمات الرعاية الصحية عن بُعد دون الحصول على موافقتك.   •
 

 الهاتف؟ هل يمكنني إعطاء موافقتي على خدمات الرعاية الصحية عن بُعد عبر 

 نعم، يمكنك إعطاء موافقتك عبر الهاتف. •
 

 ، هل يمكنني تلقي خدمات الرعاية الصحية عن بُعد؟Medicareأو  Medicaidإذا كان لدي تأمين 

 تلقي خدمات الرعاية الصحية عن بُعد.  Medicareو  Medicaidنعم، يمكن لمن لديه تأمين  •
 

 الرعاية الصحية عن بُعد؟هل يجب أن أدفع شيئًا مقابل خدمات 

وسوق   Medicaidقامت والية نيويورك بتوسيع خدمات الرعاية الصحية عن بُعد وخفضت تقاسم التكاليف لتأمين   •
والية نيويورك وخطط التأمين الصحي األخرى التي يغطيها قانون والية نيويورك أثناء حالة الطوارئ الصحية  

بتوسيع تغطية خدمات الرعاية الصحية عن بُعد مؤقتًا،  Medicare(. كما قامت COVID-19العامة لمرض )
وكذلك الحال بالنسبة لخطط التأمين الصحي األخرى التي ال يحكمها قانون والية نيويورك. يرجى التحقق من خطتك 

 الصحية للحصول على معلومات بشأن التغطية.

 ط مساعدةلفهم حقوق التأمين الخاصة بك بشكل أفضل، يمكنك أن تتصل على خ  •
Community Health Access to Addiction and Mental Healthcare Project   هيئة الصحة(

 . 5400-614-888المجتمعية لمشروع عالج اإلدمان والرعاية الصحية العقلية( على الرقم 
 

 واضطراب تعاطي المخدرات؟ المواد هل يمكنني تلقي خدمات الرعاية الصحية عن بُعد بسبب مشكالت تعاطي 
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في والية نيويورك تقديم الخدمات باستخدام الخدمات الصحية عن بُعد،   موادنعم، يمكن لمقدمي عالج تعاطي ال •
 باستثناء عالج الميثادون.

 
 خدمات الصحية عن بُعد؟هل يمكن أن يتم وصف دواء لي بواسطة ال 

يمكن لمقدمي الرعاية وصف بعض أنواع األدوية، بما في ذلك أدوية اضطراب استخدام المواد األفيونية، مثل  •
 البوبرينورفين، عن طريق الهاتف أو الفيديو دون تقييم شخصي. 

لرعاية الصحية الخاص  تحدث مع مقدم ا ومع ذلك، قد تتطلب بعض أنواع األدوية، مثل الميثادون، زيارة شخصية.  •
 بك لتحديد ما إذا كان يمكن وصف األدوية التي تحتاجها عن بُعد.

 إذا كنت مهتًما ببدء استخدام البوبرينورفين للمرة األولى، يمكنك االتصال بعيادة  •
New York Health and Hospitals’ Virtual Buprenorphine Clinic عيادة البوبرينورفين( 

لتحديد موعد للخدمات الصحية   2664-562-212االفتراضية التابعة لمؤسسة مستشفيات نيويورك( على الرقم 
 عن بُعد. 

 
  ليس لدي مقدم رعاية صحية بشكل منتظم ولكني بحاجة إلى التحدث إلى شخص ما بشأن سالمتي العقلية أو مشكلة تعاطي

 ن بُعد خالل الزيارات األولى؟. هل يمكنني االستفادة من الخدمات الصحية عالمواد

 نعم ، يمكن لمقدمي الرعاية الصحية رؤية مرضى جدد باستخدام تقنية الخدمات الصحية عن بُعد.  •

للوصول إلى   311تحدث إلى مقدم التأمين الخاص بك، أو تصفح موقع خطة تأمينك الصحي أو اتصل بالرقم   •
 مقدمي الرعاية الصحية في منطقتك.

يمكنك  .المواد للعثور على مقدم خدمات السالمة العقلية أو مشكالت تعاطي nyc.gov/nycwellتفضل بزيارة  •
أيام في األسبوع بأكثر  7ساعة و 24أيًضا التحدث أو المراسلة النصية أو الدردشة مع أحد المستشارين على مدار  

 تشارات القصيرة والدعم والحصول على إحالة إلى الرعاية. اتصل برقم الهاتفلغة لالس 200من 
 .nyc.gov/nycwell أو قُم بالدردشة عبر الرابط  9355-692-888

 
 بُعد؟ ليس لدي تأمين صحي. هل يمكنني االستفادة من خدمات الرعاية الصحية عن 

إذا لم يكن لديك تأمين صحي أو فقدت تأمينك الصحي المقدم من صاحب العمل مؤخًرا، فيمكن لمدينة نيويورك  •
" للتواصل مع شخص يمكنه مساعدتك في عملية  Get covered NYCوقُل "  311مساعدتك. اتصل برقم  

 لمزيد من المعلومات. getcoverednyc@hra.nyc.govيمكنك أيًضا إرسال بريد إلكتروني إلى  التسجيل.

للحصول على مزيد من المعلومات حول خيارات التأمين في والية نيويورك، يمكنك أيًضا زيارة   •
nystateofhealth.ny.gov   855-355-5777أو االتصال برقم . 

إذا لم تكن مؤهالً للحصول على أي خطة تأمين صحي، أو ال يمكنك تحمل تكلفة التغطية التأمينية أو ليس لديك المال   •
 لدفع تكاليف الرعاية الطبية، يمكنك الحصول على الرعاية من خالل

 NYC Health + Hospitalsل بزيارة . تفضnychealthandhospitals.org  أو اتصل بالرقم   
 لمزيد من المعلومات. 311أو   4692-692-844

 
 ماذا لو كنت بحاجة إلى أن يراني الطبيب في زيارة شخصية؟

زيارة شخصية، فاتصل بمقدم الرعاية الخاص بك قبل الذهاب إلى  إذا كنت تعتقد أنك بحاجة إلى أن يراك الطبيب في  •
مكتبه. إذا قرر مقدم الرعاية أن الزيارة الشخصية مطلوبة، فيمكنه تحديد موعد لك بطريقة تساعد في الحفاظ على  

 سالمتك. 

 . 911إذا كنت تواجه حالة طوارئ، اذهب إلى غرفة الطوارئ القريبة منك أو اتصل برقم  •
 
 

 أستعد لموعد الرعاية الصحية عن بُعد؟كيف 

راجع مقدم الرعاية الخاص بك لمعرفة المزيد حول الخدمات التي يقدمونها باستخدام الرعاية الصحية عن بُعد  •
 ولتحديد موعد.

 تحقق من معلومات التأمين والفواتير الخاصة بك مع مقدم الرعاية الخاص بك أو شركة تأمينك.   •

https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
mailto:getcoverednyc@hra.nyc.gov
https://nystateofhealth.ny.gov/
https://www.nychealthandhospitals.org/


3 
 

تحقق من عمل األجهزة التكنولوجية المستخدمة في التواصل. تأكد من عمل النظام األساسي أو التطبيق الذي  •
ا قبل موعدك. إذا كنت تخطط  ستستخدمه. قم بإجراء مكالمة فيديو تجريبية أو جرب تطبيق الكمبيوتر في وقت م

الستخدام سماعات الرأس، فاستخدمها أثناء المكالمة التجريبية للتأكد من أن الشخص الموجود على الطرف اآلخر  
 من الهاتف أو مكالمة الفيديو يمكنه سماعك بوضوح.

فيها أثناء موعدك. إذا  ابحث عن مكان تشعر فيه بالراحة أثناء التحدث. حاول اختيار مساحة خاصة لن يتم مقاطعتك  •
كانت الخصوصية صعبة داخل منزلك، ففكر في تنزيل تطبيق للضوضاء البيضاء على جهاز آخر وقم بتشغيل 

الضوضاء البيضاء بالقرب من الباب أثناء موعدك. تبادل األفكار مع مقدم الرعاية الخاص بك للتفكير في طرق 
 أخرى لزيادة راحتك وخصوصيتك.

لتي تريد أن تطرحها على مقدم الرعاية الخاص بك أو المعلومات التي ترغب في مشاركتها حول  فكر في األسئلة ا  •
 أعراضك أو حالتك. قد ترغب في كتابة تلك األشياء مسبقًا. 

 في يوم المقابلة:   •
o .تأكد من شحن جهازك وتشغيل التطبيقات الالزمة 
o لة من الموعد المحدد. اتصل أو قم بتسجيل الدخول إلى منصة المقابلة قبل دقائق قلي 

 إذا كنت بحاجة إلى مساعدة بشأن الهاتف أو الوصول إلى اإلنترنت: •
o  " األسر التي لديها تالميذ في مرحلةK-12  من الحضانة إلى الثانوية( وطالب جامعات، وأولئك الذين( "

ة. اتصل  يعتبرون من ذوي الدخل المنخفض، يمكن لهم الحصول على خدمة الواي فاي/اإلنترنت المجاني
بمقدم خدمة اإلنترنت لديك لمعرفة ما إذا كنت مؤهالً للحصول على خدمة إنترنت/واي فاي مجانية أو  

 بتكلفة مخفضة.
o    تقدم العديد من شركات الهاتف المحمول واإلنترنت خطط بيانات غير محدودة بدون رسوم إضافية. اتصل

 بمقدم الخدمة لديك لمزيد من المعلومات.
o إذا اشتركت في SafeLink Wireless جيجابايت   3دقيقة و  350، فقد تكون مؤهالً لتلقي ما يصل إلى

 للتسجيل والدعم بشأن تغيير الخطط. 3546-723-800من البيانات. اتصل برقم 
o   قد تكون مؤهالً للحصول علىLifeline  وهو برنامج فيدرالي يساعد على خفض تكلفة فاتورة هاتفك ،

اإلنترنت. يمكنك أن تصير مؤهالً إذا اشتركت في برنامج إعانات حكومية أو كان  الشهرية أو فاتورة 
  Lifelineلمعرفة المزيد حول   ٪ من المبادئ التوجيهية الفدرالية للفقر.135دخلك يعادل أو أقل من نسبة  

 أو اتصل برقم  lifelinesupport.orgولمعرفة ما إذا كنت مؤهالً أم ال، تفضل بزيارة 
 800-234-9473 . 
 

 8.6.20        بتغيير التوصيات مع تطور الموقف. NYCقد تقوم إدارة الصحة في 

 

http://www.lifelinesupport.org/

