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دليل إلى برامجنا وخدماتنا

5303 S. Cedar St., Suite 1
Lansing, MI 48911

مركز تري كاونتي أوفيس لخدمات
كبار السن (Tri-County Office
 )on Agingهو أهم مصدر في
المنطقة للحصول على المعلومات
والخدمات التي توفر الدعم للمسنين
وأصحاب التحديات ليعيشوا حياتهم
بالطريقة التي يختارونها.
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التعاون المشترك بين مقاطعات كلينتون وإيتون وإنجهام
ومدينتي النسنغ وشرق النسنغ .وتتمثل مهمة المركز في
تعزيز استقالل المسنين والحفاظ على كرامتهم.

بوصفنا مؤسسة ال تهدف للربح ،يوفر مركز تري كاونتي
أوفيس للمسنين فرصة لالستمتاع ببعض البرامج والمزايا،
كما يسعى لتحسين حالتهم الصحية ،والحفاظ على ارتباطهم
بمجتمعاتهم .ومن خالل العمل في شراكة مع الوكاالت
ومقدمي الخدمات في المنطقة ،يتبنى المركز فلسفة قائمة
على الفرد أي أنه يركز على الطريقة التي يرغب فيها كل
فرد في عيش حياته مع احترام تفضيالته واالعتزاز بها.
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تترك البرامج التي
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والعامة والعون
MIوالمعلومات
الرعاية،
والعافية ،ودعم مقدمي
أثرً ا إيجابيًا ومهمًا على حياة المسنين في المنطقة .ويوفر هذا
الدليل نظرة عامة على برامج مركز تري كاونتي أوفيس
لكبار السن وخدماتها.
لمزيد من المعلومات التفصيلية،
يُرجى االتصال برقم 517-887-1440
أو 1-800-405-9141
أو زيارة الموقع اإللكتروني .www.tcoa.org

www.tcoa.org • 517-887-1440

برامجنا

تعرف على خيارات الرعاية...

برنامج خيارات ميتشغان /خيارات المشروع
(:)Project Choices/MI Choice Program
يوفر البرنامج بديالً للعيش في دار رعاية المسنين لألفراد الذين
يستوفون مستوى معي ًنا من معايير الرعاية والجدارة المالية،

حيث يساعدهم التمريض وفريق الرعاية في وضع خطة
للرعاية باالستعانة بعائالت المسنين وأصدقائهم.
وإضافة إلى تنسيق الخدمات األساسية وتوفيرها ،مع احترام
حق كل فرد في تحديد خياراته ،يوفر البرنامج للمشتركين
فرصة البقاء في المنزل أو العيش في المكان الذي يُفضلونه.
خدمات االنتقال من دار رعاية المسنين
(:)Nursing Facility Transition Services
يوفر البرنامج لألشخاص المؤهلين خيارات الرعاية والسكن
الالزمة لالنتقال واستكشاف المجتمع من خالل برنامج خيارات
ميتشغان /خيارات المشروع.
تنسيق الحاالت ( :)Case Coordinationيختص هذا
البرنامج بالتعامل مع األفراد الذين يمكنهم االستفادة من الدعم
البسيط؛ فيُجرى االختصاصي تقييمًا للحالة ،ويمكنه ترتيب

توفير خدمات منزلية للشخص الذي يحتاج إلى بعض
المساعدة في الرعاية الشخصية وترتيب المنزل أو في أثناء
فترة راحة مقدمي الرعاية.
دعم مقدمي الرعاية ( :)Caregiver Supportيوفر
البرنامج المعلومات والمصادر والصفوف التوعوية الالزمة
لمقدمي الرعاية وعائالتهم من أجل التخطيط للمستقبل
والتعامل مع التحديات التي تواجههم.
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نا

وخدماتنا

احصل على الموارد والمعلومات

برنامج رعاية ذي القربى  /راحة مقدمة الرعاية
( :)Kinship Care/Respite Programيهدف
هذا البرنامج إلى تخفيف بعض األعباء التي تقع على عاتق
المسنين من غير اآلباء (أكبر من  55عامًا) الذين يربون
طفالً في عمر  18عامًا أو أقل وتوفير الراحة لهم؛ فيمكن
للبرنامج المساعدة عن طريق سداد تكلفة بعض األنشطة
مثل الرعاية النهارية أو المعسكرات الرياضية أو الصفوف
الصيفية أو األنشطة الالمنهجية.
المعلومات والعون ()Information & Assistance
يقدم االختصاصيون في هذا البرنامج معلومات حول
الموضوعات التي تهم المسنين وذوي التحديات مثل السكن
واألهلية المالية للبرامج والخدمات المنزلية وخيارات
الرعاية طويلة األجل.
الخدمات االستشارية حول الخيارات المتوفرة
( :)Options Counselingيوفر البرنامج للمسنين
ومقدمي الرعاية المساعدة في التخطيط لتلبية احتياجات
الرعاية طويلة األجل للمسنين والتي تظهر عند محاولتهم
االستمرار في المجتمع مع التقدم في العمر .وقد تتضمن
هذه الخدمات التعرف على االحتياجات وتوفير المعلومات
التي تتعلق بموارد المجتمع ووضع خطة عمل.
ويمكنك الحصول عليها عن طريق كل من الهاتف
والمقابالت الشخصية ،كما أنها ال تعتمد على أي متطلبات
للدخل وتتوفر لألفراد ومن يوفر لهم الدعم.
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برامجنا
الحصول على المصادر والمعلومات...
برنامج مساعدة ميديكيد  /ميديكير في والية
ميتشغان (Michigan Medicare/Medicaid
) :)Assistance Program (MMAPفي
إطار هذا البرنامج ،يساعد المستشارون األفراد على
فهم برنامجي ميديكير وميديكيد ،واالشتراك في تغطية
ميديكير للعقاقير الموصوفة ،ومراجعة احتياجات التأمين
التكميلية ،والتقدم بطلب لالنضمام إلى برنامجي ميديكير
أو  ،Medicare Savingsوتوفير المعلومات للمساعدة
في اكتشاف حاالت االحتيال أو إساءة االستخدام أو التزوير
واإلبالغ عنها .يمكنك االتصال بالرقم 1-800-803-7174
لالطالع على مزيد من المعلومات.
مركز خدمات األزمات للمسنين
( :)Crisis Services for the Elderlyيوفر المركز
بعضًا من المساعدة لحاالت الطوارئ غير الطبية ،مثل إشعارات
التوقف عن تقديم الخدمات ومشكالت العقاقير الموصوفة لكبار
السن في عمر  60عامًا أو أكبر في منطقة المقاطعات الثالثة.
يعمل المركز على مدار الساعة وسبعة أيام أسبوعيًا.
برنامج مؤسسة  AARPالستشارات الضرائب
(:)AARP Foundation Tax Aide Program
يوفر البرنامج متطوعين مدربين لمساعدة المسنين من أصحاب
الدخول المنخفضة والمتوسطة وأصحاب التحديات في المعامالت
المتعلقة بضرائب الدخل وأشكال الخصم الضريبي العقاري.
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وخدماتنا
تقوية الجسم والعقل...
يلجأ أكثر من  19ألف
شخص سنو ًيا إلى مركز تري
كاونتي أوفيس لخدمات كبار
السن للحصول على الخدمات
المتنوعة بد ًءا من المساعدة
في حساب الضرائب إلى
المساعدة في فهم برنامجي
ميديكير وميديكيد.
برامج مثبتة الكفاءة باألدلة والبراهين
يتعاقد مركز تري كاونتي أوفيس لخدمات كبار السن مع
شركاء محليين لتقديم برامج مثبتة الكفاءة باألدلة والبراهين
للمسنين .ومن بين البرامج التي يقدمها المركز برنامج
 Enhanced®Fitnessو A Matter of Balanceو
Diabetes Personal Action Toward Health
) (D-PATHو Chronic Pain PATHوMedical
) Nutrition Therapy (MNTوCreating
® Confident CaregiversوPowerful Tools
.for Caregivers
برامج إعداد مقدمي الرعاية Creating Confident
 :Caregivers®/SAVVY Caregiversسلسلة
توعوية تمتد على مدار ستة أسابيع لمقدمي الرعاية غير
المحترفين المعنيين بتقديم الرعاية للمسنين الذين يُعانون
من الخرف .ومن الممكن توفير خدمات فترة الراحة من
الرعاية.
ورشة توعوية لمقدمي الرعاية Powerful Tools
 :for Caregiversهي ورشة عمل على مدار ستة
أسابيع لمقدمي الرعاية من غير المحترفين ،وتهدف الورشة
إلى توفير األدوات واإلستراتيجيات الالزمة للتعامل بشكل
أفضل مع التحديات الفريدة التي تواجهها في أثناء رعاية أحد
أفراد العائلة أو األصدقاء.
www.tcoa.org • 517-887-1440

تمتع بتغذية سليمة...

برامجنا

برنامج الوجبات المتنقلة  :Meals on Wheelsبرنامج
يوفر العديد من خيارات برنامج الوجبات .ويقدم كل واحد

من هذه الخيارات وجبات صحية متوازنة ولذيذة توفر ثلث
االحتياجات الغذائية اليومية للمسنين .وعلى الرغم من أن
الوجبات ُتقدم دون اشتراط مقابل مادي ،فإن البرنامج يُرحب
بالتبرعات.
برنامج مطاعم المسنين :Senior Dining Sites
برنامج يمنح المشاركين صحبة جيدة وطعامًا صحيًا ،فضالً
عن األنشطة التثقيفية والترفيهية .وعلى الرغم من أن
الوجبات ُتقدم دون اشتراط مقابل مادي ،فإن البرنامج يُرحب
بالتبرعات.
برنامج  :Senior Project Freshيوفر البرنامج
قسائم لكبار السن المؤهلين من أجل شراء الفاكهة
والخضراوات الطازجة من أسواق المزارعين المشاركة في
البرنامج في ميتشغان بدءًا من يونيو وحتى أكتوبر.
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و

وخدماتنا
ينتج مطبخ مركز
تري كاونتي أوفيس
أكثر من نصف مليون
وجبة سنو ًيا ،وما
زالت الحاجة إلى هذه
الوجبات في تزايد.

برنامج بطاقة عشاء لكبار السن The Senior Dine
 :Cardيوفر البرنامج للمسنين المؤهلين الذين ال يمكنهم
االشتراك في برنامج مطاعم المسنين وجبات من حين آلخر
في المطاعم المحلية المشاركة.
يمكنك مساعدتنا في رفع المستوى الصحي ومنح المسنين
في المجتمع مزي ًدا من السعادة عن طريق التطوع في تقديم
الوجبات المتنقلة أو المساعدة في مطاعم المسنين .ومن
خالل التبرع بوقتك أو مواردك ،يمكنك االنضمام إلى
صفوف من آالف األشخاص في المجتمع الذين يحدثون فر ًقا
في حياة اآلخرين.
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اصنع فر ًقا...

يمكنك

فرص التطوع
التطوع يصنع كل االختالف في المجتمع .لهذا نرجو منك
التفكير في التطوع في مركز تري كاونتي أوفيس لخدمات
كبار السن .وتتضمن خيارات التطوع:
•تقديم الوجبات المتنقلة مرة شهريًا أو مرة أسبوعيًا أو يوميًا.
•المساعدة في برنامج مطاعم المسنين أو في المطبخ
المركزي.
•توصيل المحاصيل الطازجة والمنتجات في إطار برنامج
.Senior Proxy Project
•مساعدة الناس على فهم برنامجي ميديكير وميديكيد (يتوفر
تدريب لذلك).
•المساعدة في تسهيل ورش العمل مثبتة الكفاءة باألدلة
والبراهين (يتوفر تدريب لذلك).
•التخطيط أو المشاركة في فعاليات مركز تري كاونتي
أوفيس المميزة مثل عشاؤنا السنوي والمزاد ،ونزهة
الجولف ،وماراثون الركض لجميع األعمار مسيرة  5كم.
•االنضمام إلى لجنة أو مجلس استشاري.
•الدفاع عن القضايا التي تؤثر على المسنين عن طريق
االتصال بالمشرعين أو مراسلتهم بالبريد أو البريد
اإللكتروني.
•المساعدة في الحفاظ على دقة قاعدة بيانات موارد المجتمع
مع الحرص على تحديثها.
•توفير الدعم اإلداري العام.

تتوفر استمارات التطوع على الموقع اإللكتروني
 ،www.tcoa.org/volunteerأو عن طريق االتصال
بالرقم .517-887-1377
يمكنك العثور على فرصة التطوع المثالية والمناسبة
الهتماماتك أو وقتك أو مواهبك ،عن طريق التواصل
مع مركز تري كاونتي أوفيس .كما يمكنك زيارة الموقع
اإللكتروني لمركز تري كاونتي أوفيس لخدمات كبار السن
أو صفحتهم الرسمية على فيسبوك لالطالع على مستجدات
القضايا والفعاليات.
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المساعدة
مصادر دعم المجتمعي والتمويل
تعد المساهمات الخاصة جزءًا مهمًا من خدمتنا لمجتمعنا
وتوفير فرص الحصول على الدعم المطلوب .ومن المتوقع
أن يشكل البالغون في عمر  65عامًا وما فوق حوالي %20
تقريبًا من إجمالي سكان ميشيغان بحلول عام .2030
وفي منطقة المقاطعات الثالثة ،بلغ معدل الزيادة في عدد
المسنين حوالي  %43منذ عام  .2000يأتي تمويل المركز
الخاص من األفراد والشركات والمؤسسات ،ويتوفر التمويل
الفيدرالي والمحلي وتمويل الوالية عن طريق وكالة خدمات
المسنين والبالغين ،ووزارة الصحة والخدمات اإلنسانية
لوالية ميشيغان ،ومدينتي النسنغ وشرق النسنغ ومقاطعات
كلينتون وإيتون وإنجهام.
التبرعات
من السهل تقديم التبرعات على اإلنترنت عن طريق زيارة
الموقع اإللكتروني  .www.tcoa.org/donateكما
يمكنك معرفة المزيد عن:
•تقديم هبات تكريمًا لشخص ما أو إلحياء ذكرى.
•العطاء المخطط له (ويتضمن الوصايا والتركات،
والهدايا العقارية والصناديق ،والتأمين على الحياة،
والعقارات وغيرها من الهدايا الموجهة من المانحين).
•مساهمات في صندوق هبات مركز تري كاونتي أوفيس
لكبار السن.
•التبرع باألسهم.
ُتعد التبرعات مهما بلغ حجمها محل تقدير كبير في نفوسنا.
مركز تري كاونتي أوفيس لكبار السن هي مؤسسة خيرية
معفاة من الضرائب كما أن التبرعات التي تتلقاها تخصم من
الوعاء الضريبي إلى الحد الذي يسمح به القانون.
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5303 S. Cedar St., Suite 1
Lansing, MI 48911
5303 S. Cedar St., Building 1
Lansing, MI 48911
هاتف(517) 887-1440 :
لالتصال بالرقم المجاني(800) 405-9141 :
فاكس(517) 887-8071 :
الموقع اإللكترونيwww.tcoa.org :
صباحا إلى  5:00مسا ًء
ساعات العمل :من 8:00
ً
من االثنين إلى الجمعة
ال يميّز مركز تري كاونتي أوفيس لخدمات كبار السن ( )Tri-County Office on Agingضد أي شخص أو مجموعة
بسبب العرق ،أو اللون ،أو الديانة ،أو الجنس ،أو األصل القومي ،أو أصل النسب ،أو التوجّ ه الجنسي ،أو العمر أو اإلعاقة
أو وضع المحارب العاجز أو في حقبة فيتنام ،والحالة االجتماعية ،أو غيرها من الصفات األخرى المحمية في أي من
برامجها أو سياساتها .يمتثل مركز تري كاونتي أوفيس لخدمات كبار السن ( )Tri-County Office on Agingبجميع
القوانين والتشريعات المعمول بها .للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية حول الفقرة  1557من قانون الرعاية
الصحية ذي الكلفة المناسبة ،يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني .http://www.tcoa.org
يوليو 2018
يقدم مركز تري كاونتي أوفيس لخدمات كبار السن فرص عمل متكافئة للجميع.

