
 Iowa Medicaidرسوم 

 ) FFSمقابل الخدمة ( 

 أعضاء  

 اتصل: 

Access2Care 

1- 866-572-7662

Amerigroup Iowaأعضاء  

 اتصل: 

Access2Careبرنامج  

1-844-544-1389

 Iowa Total Careأعضاء  

 اتصل: 

Access2Care 

1- 833-404-1061
 للنقل 1لخدمات األعضاء ثم   2اضغط 

ا؟  بمن أتصل لتحد�د موعد مشوار مقدم�

 قبول الحاله الخاصة بك:  NEMTإذا كانت لد�ك أسئلة حول حالة أهل�ة 
ي مكتب إدارة الخدمات اإل�سان�ة المح�ي (  .1

 . 1-877-347-5678ع� الرقم  )  DHSاتصل بعامل ص�انة الدخل �ف
ف إ� الجمعة ، 8366-338-800-1ع� الرقم  Iowa Medicaidاتصل بوحدة خدمات أعضاء  .2  . 8a -5p، من االثنني
ي برنامج الرعا�ة المدارة  .3

ا �ف
�
ك ًة ع�: ) MCOف�مكنك االتصال بمنظمة الرعا�ة المدارة ( ،   IA Health Linkإذا كنت مش�ت  الخاصة بك مبا�ش

Amerigroup Iowa, Inc. 1-800-600-4441 | Iowa Total Care 1-833-404-1061 

� الحصول ع�
�حاجة ا� مساعدة ��

المواع�د الطب�ة؟

Iowa Medicaid 
 أعضاء

 مع المزا�ا ال�املة مؤهلون للحصول ع� 

ي غ�ي الطارئ   النقل الطئب
)NEMT ( 

�ي 11/ 2020
ف تم المراجعه 

�� الصفحه الخلف�ه!!
� االرشادات 

 للحجز!!
�
�لزم يوم� �� مس�قا



ي 
ا �ف  هل تعلم بصفتك عضو�

 Iowa Medicaid  ،  سمح لك بـ�ُ
 خ�ار".  "الركوب

 تا��ي | أوت���س 
 �مكن الوصول إليها   ADAس�ارة 

:Access2Care توجيهات ـب لالتصال
 .  واطلب توص�لة  Access 2 Careد تحد�د موعدك مع مقدم الرعا�ة الخاص بك ، اتصل بـ أحتاج إ� توص�لة؟ بمجر  .1

ف �جب الحجز قبل  • ا  30ساعة) ؛ ال ت��د عن    48( يومني يوم�

�ن: عندك مواصلة؟ اطلب    .2 ف  تع��ض الب�ف

من الموعد  ساعة واحدة اتصل ع� األقل قبل  •

 

:

هل تبحث عن طرق للتنقل حول مقاطعة 
جو�سون؟

سنق التنقل اتصل بم

ك��� شنا�در  356-6090 (319)

 kschneider@johnsoncountyiowa.gov 
www.johnsoncountyiowa.gov/mobility

ي 
 2020/ 11تم المراجعه �ف

 تأ�د من حصولك ع� ، Access 2 Careقبل االتصال بـ 
 المعلومات التال�ة: 

معلومات شخص�ة عنك:  معلومات عن موعدك: 

 االسم ال�امل .1

الشارع ، المدينة ، الوال�ة ، الرمز  -العنوان  .2
�دي   ال�ب

 Medicaidرقم عض��ه   .3

 رقم التل�فون .4

 تار�ــــخ الم�الد  .5

الوقت .1

 التار�ــــخ  .2

�دي الشارع ، المدينة ، -عنوان الموعد   .3  الوال�ة ، الرمز ال�ب

 رقم الهاتف لمقدم الخدمه أو الع�ادة .4

 اسم مقدم الخدمه الذي لد�ك موعد معه .5

ي يوجد ف�ه الموعد   .6 اسم المكان الجهه الئت

 :
� عن

قم ب ت�ت�ب النقل غي�  الطب��
ط��ق اعفاء  ق�مه التنقل االتصال 

1-888-630-4822

تحقق من حالة رحلتك 
  :باالتصال ع�

1-888-644-3547

3.     �الحجوزات ع ��اإلن �ة�نت ومعلومات إضاف  :
www.access2care.net/services/managed-transportation/members-riders/online-ordering •

https://www.access2care.net/services/managed-transportation/members-riders/online-ordering
https://www.access2care.net/services/managed-transportation/members-riders/online-ordering
mailto:kschneider@johnsoncountyiowa.gov
http://www.johnsoncountyiowa.gov/mobility

	إذا كانت لديك أسئلة حول حالة أهلية NEMT قبول الحاله الخاصة بك:



