
 LIVING INDEPENDENCE FOR THE ELDERLY
)LIFE( )تمتع كبار السن بحياة مستقلة(

www.dhs.pa.gov/citizens/LIFE :ولمزيد من المعلومات تفضل بزيارة

ستستلم هذا الخطاب ألنك قد تكون مؤهًل للبرنامج المقدم من إدارة بنسلفانيا للموارد البشرية 
.)LIFE( الذي ُيعرف باسم برنامج تمتع كبار السن بحياة مستقلة

ما LIFE؟
يعد LIFE برنامًجا خاًصا بـ Medicaid وMedicare وهو يخدم كبار السن في بنسلفانيا داخل 

منازلهم ومجتمعاتهم. وفي برنامج LIFE مزودون محليون يتولون مسؤولية إدارة وتنسيق وتقديم 

جميع الخدمات الصحية البدنية والسلوكية. ويتم إدارة الرعاية وتقديمها بواسطة فريق يشمل طبيًبا، 

وممرًضا، واختصاصًيا اجتماعًيا، واختصاصي معالجة، واألفراد اآلخرين المعنيين بالرعاية. ويتم 

.LIFE بواسطة برنامج Medicareو Medicaid تغطية جميع امتيازات

كيف أعرف بأهليتي لبرنامج LIFE؟
إذا كنت تبلغ 55 سنة من العمر أو أكبر، قد يكون برنامج LIFE خياًرا لك. ويجب أن تكون مؤهًل 

طبًيا لمرفق الرعاية التمريضية، ومؤهًل مادًيا لـ Medical Assistance )للمساعدة العلجية(، 

وتقيم في ذات المنطقة التي يخدمها مزود برنامج LIFE، وأن تعيش بشكل آمن في المنزل أو المجتمع.

ماذا إن كنت مقيًدا في برنامج آخر؟
يمكن ألي شخص مؤهل لبرنامج LIFE االنتقال إلى برنامج LIFE. ويمكنك أن تختار االنتقال 

من برنامج LIFE في أي وقت. وإذا أردت مواصلة استلم الخدمات من خلل مزودك الحالي، 

ال يلزمك اتخاذ أي إجراء.

تتضمن خدمات LIFE المتاحة:
• الخدمات الصحية اليومية

• خدمات علج السمع

• خدمات علج األسنان

• خدمات الطوارئ

• خدمات مرحلة االحتضار

• خدمات المستشفى ومرافق 

التمريض

• الرعاية الداعمة داخل المنزل

• خدمات المختبر واألشعة السينية

• الوجبات

• خدمات النقل

• اختصاصيي الخدمات الطبية

• خدمات البصريات والنظارات 

• تمريض على مدار الساعة 

وتغطية علجية

• رعاية التمريض

• الرعاية الشخصية

• الخدمات الصيدالنية

• العلج الطبيعي والكلم 

والعلج المهني

• الرعاية الطبية األساسية

• األنشطة الترفيهية واالجتماعية

• الخدمات االجتماعية

• المعدات الطبية المتخصصة

• الخدمات األخرى التي يتراءى 

لفريق LIFE أنها ضرورية
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http://www.dhs.pa.gov/citizens/LIFE


كيف أسجل في برنامج LIFE؟
استخدم الجدول التالي في تحديد مكان مزود الخدمة الخاص بك أو تفضل بزيارة 

 LIFE وأدخل الرمز البريدي الخاص بك لتحديد مكان برنامج www.palifeprograms.org/locate-a-life-program
القريب منك. 

 ستتمكن من االتصال بمزود برنامج LIFE مباشرة للتعرف على المزيد من المعلومات والتسجيل. كما يمكنك أيًضا االتصال بالرقم الساخن 
لـ Independent Enrollment Broker )وسيط التسجيل المستقل( على الرقم 3655-824-844-1 كي تحال مباشرة إلى برنامج 

LIFE في منطقتك.

 بدأ في 1998، صارت بنسلفانيا من أوائل الواليات في الدولة التي تقدم برنامج LIFE )المعروف على المستوى الوطني ببرنامج الرعاية 
الشاملة لكبار السن – "PACE"(. ويعد برنامج LIFE أقدم برامج الرعاية في بنسلفانيا الذي لم يزل قائًما. 

LIFE رقم الهاتفعنوان الموقع اإللكتروني المقاطعات المغطاة اسم مزود برنامج

Albright LIFE)الرمز البريدي 19320 فقط( Chesterhttps://lancaster.albrightlife.org717-381-4320

LIFE St. Mary

Bucks )الرمز البريدي: 18901، 18902، 
 ،18925 ،18922 ،18914 ،18913 ،18912

 ،18938 ،18934 ،18933 ،18929 ،18928
 ،18976 ،18974 ،18966 ،18954 ،18940
 ،19021 ،19020 ،19007 ،18980 ،18977

 ،19055 ،19054 ،19053 ،19047 ،19030
)19067 ،19057 ،19056

Montgomery )الرمز البريدي: 18041، 
 ،18076 ،18074 ،18073 ،18070 ،18054
 ،19001 ،18969 ،18964 ،18936 ،18915

 ،19038 ،19025 ،19009 ،19006 ،19002
 ،19090 ،19075 ،19046 ،19044 ،19040
 ،19446 ،19440 ،19438 ،19436 ،19435

)19505 ،19504 ،19477 ،19454

www.stmaryhealthcare.org/life267-991-7600

Mercy LIFE
Philadelphia )الرمز البريدي: 19106، 19107، 
 ،19137 ،19134 ،19133 ،19125 ،19123 ،19122

)19148 ،19147 ،19146 ،19145 ،19140

www.mercyhealth.org/services/ 
mercy-life215-339-4747

 Mercy LIFE — 
West Philadelphia

Delaware )جميع الرموز البريدية(

Philadelphia )الرمز البريدي: 19103، 19104، 
 ،19143 ،19142 ،19139 ،19131 ،19130 ،19121

)19153 ،19151

www.mercyhealth.org/services/ 
mercy-life/west-phila267-787-8282

New Courtland LIFE

Philadelphia )الرمز البريدي: 19111، 19114، 
 ،19124 ،19120 ،19119 ،19118 ،19116 ،19115

 ،19135 ،19132 ،19129 ،19128 ،19127 ،19126
 ،19150 ،19149 ،19144 ،19141 ،19138 ،19136

)19154 ،19152

www.newcourtlandlife.org888-530-4913
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