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Մենք ուրախ ենք, որ ընտրել եք Pacific Clinics-ը որպես խնամքի Ձեր գործընկեր:  
 
Ի՞նչ պետք է ակնկալեք նախքան Ձեր նշանակումը: 
 

• Մենք կկապվենք Ձեզ հետ նախքան Ձեր նշանակումը, որպեսզի հաստատենք 
Ձեր նշանակումը և լրացնենք մեզանից պահանջվող ծառայության դիմումը և 
ֆինանսական ձևերը Pacific-ի կլինիկաների համար:  
 

• Ձեր նշանակման օրը Ձեզ հետ բերեք հետևյալ փաստաթղթերը՝ 
Սոցիալական ապահովության քարտ, լուսանկարով նույնականացման 
քարտ, Medi-Cal-ի քարտ և/կամ ցանկացած կիրառելի առողջության 
ապահովագրության քարտ: 

 
• Խնդրում ենք ժամանակին ժամանել Ձեր ժամանակացույցով նշանակված 

հանդիպմանը։ Եթե Դուք 15 րոպե ուշանաք ժամանակացույցով նշանակված 
ժամից, մենք կարող ենք փոփոխել Ձեր ընդունման հանդիպումը։    

 
• Ձեր առաջին հանդիպումը կարող է տևել մինչև 2-3 ժամ՝ Ընդունման 

գնահատման գործընթացն ավարտելու համար: Եթե սա մտահոգիչ է, 
խնդրում ենք քննարկել ծրագրի տնօրենի կամ թիմի ղեկավարի հետ: Մեր 
գրասենյակի բարեհամբույր աշխատակիցները կարող են Ձեզ տրամադրել այդ 
տեղեկատվությունը:  
 

Եթե առաջին հանդիպումից առաջ օգնության կարիք ունեք․ 
 

• Եթե անմիջական վտանգի մեջ եք, զանգահարե՛ք 911 և սպասե՛ք շտապ 
օգնության արձագանքման ծառայություններին անվտանգ տարածքում  

• Եթե ունեք մտքեր, ծրագիր, ինքներդ Ձեզ/մյուսներին վնասելու 
մտադրություններ, զանգահարե՛ք 1-800-273-8255 կամ հավաքե՛ք 
988 Ձեր բջջայինից կամ ֆիքսված հեռախոսից: 

• Եթե ինչ-որ մեկի հետ ընկճվածության կամ ծանրաբեռնվածության մասին 
խոսելու կարիք ունեք, զանգահարե՛ք թեժ գիծ 1-855-952-9276 
հեռախոսահամարով կամ գրե՛ք «Տուն» բառը 741741 համարով: 
 

Եթե ունեք հարցեր կամ մտահոգություններ, կարող եք կապվել Զանգերի կենտրոնի 
հեռախոսահամարով՝ 1-877-PC-CARES (722-2737) 
 
Մենք անհամբեր սպասում ենք Ձեզ հետ աշխատելուն: 
 
Հարգանքով՝ 
Pacific-ի կլինիկաներում խնամքի մեջ գտնվող Ձեր գործընկերներ  
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ճանաչել և 
տոնել 

ՀԵՏԵՎԵԼ 
ԱՌԱՋԸՆԹ

ԱՑԻՆ

ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ԾՐԱԳԻՐ

ՈՉ
Ուղու 
վրա չէ

ԱՅՈ 
Նպատա

կներ 
ուղու 
վրա

ՁԵՐ ԾՐԱԳԻՐԸ 
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԴՐԵՔ 

ՆԵՐԳՐԱՎԵԼ և 
ԿԱՅՈՒՆԱՑՆԵԼ 
• Ներգրավել, կայունացնել 

և դիմել անվտանգությանը 

ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄՈԴԵԼ 

1 
2 

3 

4 

5 6 

ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ 
Տեսե՛ք ամբողջական մարդուն, 
մնացե՛ք կենտրոնացած, ճանաչե՛ք 
և տոնե՛ք: 

• Ժամանակին մատչում 
• Ողջունող ոգի 

ԳՆԱՀԱՏԵԼ ԵՎ 
ՀԱՍԿԱՆԱԼ 
• Լրացրե՛ք ինտեգրված 

գնահատումը 
• Ստեղծե՛ք ընդհանուր 

հասկացողություն 

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ ԵՎ 
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵ
ՐԻ ԾՐԱԳԻՐ 
• Ստեղծե՛ք ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ և 

ԴԻՄԱՑԿՈՒՆՈՒԹՅԱՆ 
գործողությունների ծրագիր 

ԱՆՑՈՒՄ 
• Տոնե՛ք հաջողությունը: 
• Անցում աջակցությամբ և 

ծառայություններով, 
անհրաժեշտության 
դեպքում  

Նպաստել 
վերականգնմանը 

ՊԱՏՐԱՍՏՎԵԼ ԱՆՑՈՒՄԻՆ  

• Վերանայե՛ք 
ծրագիրը 

• Անհրաժեշտու
թյան դեպքում 
վերագնահատ
եք 

• Վերանայե՛ք 
ընդհանուր 
փոխըմբռնումը, 
ուժեղ կողմերը և 
նպատակները 

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾ ԵՆ 

ՃԱՆԱՊԱՐՀ ԴԵՊԻ ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆ 


