State of California — Health and Human Services

Department of Health Care Services
P.O. Box 989009, West Sacramento, CA 95798-9850

XX/XX/XXXX

معلومات هامة
الطريقة التي تحصل بها على إعانات  Medi-Calسوف تتغير في []MM/DD/YYYY
يجب عليك االلتحاق بإحدى خطط  Medi-Calللرعاية المدارة من أجل الحصول على خدمات  .Medi-Calالسبب
وراء هذا التغيير هو المساعدة في تجميع خدمات  Medi-Calمعا ً في مكان واحد.
هذا هو الخطاب الثاني الذي نطلعك فيه على الخيارات المتاحة لك لكي تختار إحدى خطط .Medi-Cal
استناداً إلى الخدمات التي حصلت عليها واحتياجاتك من الرعاية الصحية في السابق ،يجب تخصيصك لخطة
 Medi-Calالمذكورة أدناه .ما لم تقم باختيار خطة  Medi-Calمختلفة ،سيتم إلحاقك في الخطة الصحية
المبينة في
MM/DD/YYYY: NAME OF PLAN
إذا كانت لديك  ،Medicareفإن هذا التغيير ال يؤثر على تغطية  Medicareالخاصة بك أو قدرتك على زيارة
طبيب  Medicareالخاص بك.

علي؟
كيف سيؤثر هذا التغيير
َّ
•سوف تتولى خطة  Medi-Calتنسيق جميع خدمات  Medi-Calالخاضعة للتغطية.
•لن تتغير خدمات وموفرو .Medicare
•لن تتغير خدمات وإعانات  Medi-Calالخاصة بك.
•لن تتغير أهليتك لبرنامج  Medi-Calولن تتحمل أية تكاليف إضافية.
يرجى الرجوع إلى خطتك الصحية إذا كان موفرو الخدمات يعملون مع خطة  Medi-Calالمحددة الخاصة بك.

MU_6003912_ARA1_0214

Y

ما هي الخدمات التي ستحصل عليها من خطة  Medi-Calالصحية الخاصة بك؟
سوف تتولى خطة  Medi-Calتنسيق جميع خدمات  Medi-Calالخاصة بك الخاضعة للتغطية ،بما في ذلك
.Long Term Services and Supports
•إذا كنت في  ،Medicareفسوف تدفع خطة  Medi-Calالصحية مقابل المشاركة في تكلفة بعض خدمات
 Medicareوغيرها من اإلعانات غير الخاضعة للتغطية من قبل  ،Medicareمثل بعض نفقات السفر وبعض
المستلزمات الطبية المحددة وبعض العقاقير الطبية التي ُتصرف بروشتة.

ما هي Medi-Cal Long Term Services and Supports؟
•( In-Home Supportive Services (IHSSهي خدمات رعاية شخصية لألشخاص الذين
يحتاجون إلى المساعدة للعيش بأمان في منازلهم .إذا كنت تحصل على  IHSSفي الوقت الحالي ،فال يتعين
عليك تغيير موفري خدمات  IHSSويمكنك االستعانة بموفريك واالستغناء عنهم وإدارتهم.
•( Community-Based Adult Services (CBASهي رعاية صحية نهارية في المراكز التي
توفر الرعاية التمريضية واألنشطة والوجبات لألشخاص الذين يعانون من حاالت صحية مزمنة محددة.
•يوفر ( Multipurpose Senior Services Program (MSSPخدمات تنسيق الرعاية
االجتماعية والصحية لألشخاص الذين يبلغون من العمر  65فأكثر .إذا كنت تحصل على خدمات MSSP
في الوقت الحالي ،فسوف تعمل خطتك الصحية مع موفر  MSSPمن أجل تنسيق رعايتك بشكل أفضل .ال
يتعين عليك أن تغير موفر  MSSPالخاص بك.
•الرعاية المنزلية التمريضية :إذا كنت تحصل على خدمة التمريض المنزلية ،فسوف تعمل خطتك الصحية
مع طبيبك ومركز 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.
إذا لم تكن تحصل على هذه الخدمات اآلن ،فيمكن أن تساعدك خطة  Medi-Calالصحية في الحصول عليها في
المستقبل ،إذا كنت بحاجة إليها.

متى سيتم إلحاقي بإحدى خطط  Medi-Calالصحية؟
سيتم إلحاقك بإحدى خطط  Medi-Calالصحية بداية من .MM/DD/YYYY

هل يمكنني اختيار خطة  Medi-Calصحية مختلفة؟

نعم .سوف تتلقى طرداً بريديا ً قريبا ً يتضمن معلومات حول الخطة الصحية .يرجىقراءة المعلومات الواردة في هذا
الطرد البريدي .يتضمن هذا الطرد:
• ُكتيب اختيار يتضمن إرشادات حول كيفية اختيار إحدى خطط  Medi-Calللرعاية الصحية المدارة في
مقاطعتك وااللتحاق بها.
•أدلة الموفرين التي تورد األطباء الذين يعملون مع كل خطة.
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ماذا ينبغي أن أفعل اآلن؟
•يُرجى مشاركة هذا الخطاب والمعلومات مع عائلتك أو شخص ما يعرف احتياجاتك من الرعاية الصحية.
•تح ّدث إلى أطبائك وغيرهم من موفري الخدمات الصحية لمعرفة الخطط الصحية التي يعملون معها.
•إذا كانت لديك  ،Medicareفيرجى االتصال بـ California Health Insurance
( Counseling & Advocacy Program (HICAPعلى 1-800-434-0222
(.)TTY: 711
•الختيار خطة صحية مختلفة ،اتصل بـ  Health Care Optionsمن االثنين وحتى الجمعة من الساعة 8
صباحا ً وحتى الساعة  5مسا ًء على الرقم  1-844-580-7272أو  TTY: 1-800-430-7077بحلول
.MM/DD/YYYY

للمساعدة أو للحصول على معلومات إضافية
إذا كانت لديك أية أسئلة بشأن  ،Medicareيرجى االتصال بـ 1-800-MEDICARE
( )1-800-633-4227على مدار  24ساعة في اليوم 7 ،أيام في األسبوع .ينبغي على مستخدمي TTY
االتصال على .1-877-486-2048
إذا كنت تريد اختيار خطة  Medi-Calمختلفة ،و/أو الحصول على هذا الخطاب بلغة أخرى أو صيغة بديلة – مثل
الطباعة الكبيرة أو الصوت أو لغة  – Brailleيرجى االتصال بـ  Health Care Optionsمن االثنين وحتى
الجمعة من الساعة  8صباحا ً وحتى الساعة  5مسا ًء على الرقم  1-844-580-7272أو
.TTY: 1-800-430-7077
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