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XX/XX/XXXX

تذكير أخير هام
سوف تتغير الطريقة التي تحصل بها على إعانات  Medi-Calبحلول []MM/DD/YYYY
يتعين عليك االلتحاق بإحدى خطط الرعاية الصحية المدارة من  Medi-Calللحصول على خدمات .Medi-Cal
والسبب وراء ذلك التغيير هو مساعدتك على الجمع بين خدمات  Medi-Calالخاصة بك مع بضعها البعض في
برنامج واحد.
وهذا خطاب تذكيري أخير إلخطارك بالخيارات المتاحة أمامك من أجل تحديد خطة  Medi-Calالتي ترغب بها.
وإذا لم تختر خطة  Medi-Calمختلفة ،فسوف تصبح تغطيتك في
[]Health Plan Name
فعالة بدءاً من التاريخ  .MM/DD/YYYYوقد اخترنا هذه الخطة لك استناداً على الخدمات واحتياجات الرعاية
الصحية التي تلقيتها سابقاً ،ولكن يظل لك الحق في اختيار خطة  Medi-Calأخرى.
وإذا كنت تحظى بتغطية  ،Medicareفلن يؤثر ذلك التغيير على تغطية  Medicareوال على قدرتك على زيارة
أطباء  Medicareالتي تتابع معهم.

علي؟
كيف سيؤثر هذا التغيير
َّ
•سوف تقوم خطة  Medi-Calبالتنسيق بين جميع خدمات  Medi-Calالواقعة تحت التغطية بما في ذلك
.Long Term Services and Supports
•لن تتغير خدمات  Medicareوال موفري الخدمات التابعين لها.
•لن تتغير خدمات  Medi-Calوال اإلعانات التابعة لها.
•لن تتغير أهلية  Medi-Calالخاصة بك ولن تكلفك أية مصاريف إضافية.
إذا لم يكن لديك سوى  Medi-Calفقط ،فسيتعين عليك الرجوع إلى خطة  Medi-Calلتحديد ما إن كان موفري
الخدمات الذين تتعامل معهم يعملون مع الخطة أم ال.
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ما هي Medi-Cal Long Term Services and Supports؟
•( In-Home Supportive Services (IHSSهي عبارة عن خدمات رعاية شخصية تقدم للذين
يحتاجون إلى مساعدة من أجل العيش في أمان في منازلهم .إذا كنت تحصل حاليا ً على خدمات  ،IHSSفلن
يتوجب عليك تغيير موفري خدمات  IHSSوسيظل في مقدورك تعيين موفري الخدمات أو فصلهم أو إدارتهم.
•( Community-Based Adult Services (CBASهي عبارة عن خدمات نهارية للرعاية
الصحية تقدم بالمراكز التي توفر الرعاية التمريضية والعالجية باإلضافة إلى األنشطة والوجبات لمن
يعانون من بعض الحاالت الصحية المزمنة.
•تقدم ( Multipurpose Senior Services Program (MSSPخدمات تنسيق للرعاية
الصحية واالجتماعية لمن تبلغ أعمارهم  65عاما ً أو أكثر .وإذا كنت حاليا ً من المشتركين في ،MSSP
فستعمل خطة  Medi-Calمع موفر خدمات  MSSPالخاص بك من أجل تنسيق أفضل للرعاية التي
تحصل عليها ولن تحتاج إلى تغيير موفر خدمات .MSSP
•الرعاية المنزلية التمريضية :إذا كنت تحصل على خدمة التمريض المنزلية ،فسوف تعمل خطتك الصحية
مع طبيبك ومع مركز رعاية التمريض المنزلية من أجل تنسيق الخدمات التي تحصل عليها بشكل أفضل.
إذا كنت حاليا ً في منزل رعاية تمريضية ،فليس عليك أن تغير منزل الرعاية التمريضية الحالي.
وإذا لم تكن تحصل على تلك الخدمات اآلن ،فبإمكان خطة  Medi-Calالخاصة بك مساعدتك على الحصول عليها
مستقبالً إذا كنت في حاجة إليها.

ما هي الخيارات المتاحة أمامي؟

•البقاء في خطة  Medi-Calالتي اخترناها لك .وإذا قررت أن
[]Health Plan Name
مناسبة بالنسبة إليك ،فلن تحتاج إلى القيام بأي شيء .سوف يتم تسجيلك في إحدى خطط Medi-Cal
الصحية بدءاً من التاريخ . MM/DD/YYYY
•اختيار خطة  Medi-Calأخرى .يمكنك استعراض الخطط المتاحة في مقاطعتك للنظر فيما إن كانت
إحداها تناسبك بشكل أكبر .وقد أرسلنا لك بالفعل حزمة اختيارات تحتوي على المعلومات الخاصة بالخطط
التي يمكنك االختيار من بينها.
•يمكنك التواصل مع  Health Care Optionsعلى الرقم  1-844-580-7272لتحديد
اختيارك ،أو تعبئة استمارة اختيار خطة  Medi-Calالصحية وتوقيعها وإرسالها مرة أخرى قبل
حلول  . MM/DD/YYYYإذا كنت ترغب في الحصول على نسخة أخرى من حزمة االختيارات،
برجاء االتصال على .Health Care Options

للمساعدة أو للحصول على معلومات إضافية

إذا كنت مشموالً بتغطية  Medicareبالفعل ،فبرجاء االتصال على California Health Insurance
( Counseling & Advocacy Program (HICAPعلى الرقم .)TTY: 711( 1-800-434-0222
إذا كانت لديك أية استفسارات بخصوص  ،Medicareبرجاء االتصال على 1-800-MEDICARE
( )1-800-633-4227طوال  24ساعة على مدار  7أيام في األسبوع .وعلى مستخدمي  TTYاالتصال على
رقم .1-877-486-2048
إذا كنت ترغب في اختيار خطة  Medi-Calأخرى و/أو أن تحصل على هذا الخطاب بلغة أخرى أو
بتنسيق مختلف – كأن يكون بحروف أكبر أو يكون صوتيا ً أو بطريقة  ،Brailleبرجاء االتصال على
 Health Care Optionsمن االثنين إلى الجمعة من الساعة  8صباحا ً حتى الساعة  5مسا ًء على الرقم
 1-844-580-7272أو .TTY: 1-800-430-7077
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