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معلومات هامة
 هناك تغيير على الطريقة التي تحصل بها على خدمات Medi-Cal. يجب عليك االلتحاق بإحدى خطط 

Medi-Cal الصحية المدارة للحصول على خدمات Medi-Cal. والسبب وراء هذا التغيير هو المساعدة على 
جمع خدمات Medi-Cal معاً في مكان واحد.

يرجى قراءة هذا اإلخطار بعناية. ليس عليك القيام بأي شيء بعد. سوف نرسل إليك معلومات إضافية ومواد 
االلتحاق بالخطة الصحية في غضون شهر واحد. إذا كنت في Medicare، فهذا التغيير ال يؤثر على تغطية 

Medicare التي تحصل عليها أو قدرتك على زيارة طبيب Medicare المتابع لك.

ما هي الخدمات التي ستحصل عليها من خطة Medi-Cal الصحية الخاصة بك؟
سوف ُتنسق خطة Medi-Cal الصحية جميع خدمات Medi-Cal الخاصة بك الخاضعة للتغطية.

إذا كنت في Medicare، فسوف تسدد خطة Medi-Cal الصحية بعض رسوم المشاركة في 	 
تكاليف Medicare ومزايا إضافية محددة )مثل األدوية التي تصرف بروشتة وغير الخاضعة لتغطية 

.Long Term Services and Supports وبعض رسوم النقل وبعض ،)Medicare
إذا كان لديك Medi-Cal فقط، فسوف تكون خطة Medi-Cal الصحية مسؤولة عن جميع خدمات 	 

.Long Term Services and Supports الرعاية الطبية الخاصة بك وبعض رسوم النقل وبعض

ما هي Medi-Cal Long Term Services and Supports؟
In-Home Supportive Services (IHSS) هي خدمات رعاية شخصية لألشخاص الذين  	

يحتاجون إلى المساعدة للعيش بأمان في منازلهم. إذا كنت تحصل على IHSS، فليس عليك أن تغير 
مزودي IHSS، وال يزال بإمكانك تعيين مزودين واالستغناء عنهم وإدارتهم.

Community-Based Adult Services (CBAS) هي رعاية صحية نهارية في المراكز التي  	
توفر الرعاية التمريضية والعالج البدني واألنشطة والوجبات لألشخاص الذين يعانون من حاالت صحية 

مزمنة محددة.
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يوفر Multipurpose Senior Services Program (MSSP) خدمات تنسيق الرعاية 	 
االجتماعية والصحية لألشخاص الذين يبلغون من العمر 65 فأكثر. إذا كنت تحصل على MSSP، فسوف 

تعمل خطتك الصحية مع مزودي MSSP من أجل تنسيق رعايتك بشكل أفضل. إذا كنت تحصل على 
.MSSP في الوقت الراهن، فلست بحاجة إلى تغيير مزود MSSP

رعاية المنازل التمريضية: إذا كنت تحصل على خدمة في منزل رعاية تمريضية، فسوف تعمل خطتك  	
الصحية مع طبيبك ومنزل الرعاية التمريضية من أجل تنسيق الخدمات التي تحصل عليها بشكل أفضل. إذا 

كنت حالياً في منزل رعاية تمريضية، فليس عليك أن تغير منزل الرعاية التمريضية الحالي.

إذا لم تكن تحصل على هذه الخدمات اآلن، فيمكن أن تساعدك خطتك الصحية في الحصول عليها في 	 
المستقبل، إذا كنت بحاجة إليها.

هل يمكنني زيارة أطباء Medicare المعالجين لي بعد التسجيل في إحدى خطط Medi-Cal الصحية؟
نعم، إذا كان لديك Medicare، فلن يتغير مزودو خدمات Medicare الذين تتبعهم.

هل يمكنني زيارة أطباء Medi-Cal المعالجين لي بعد التسجيل في إحدى خطط Medi-Cal الصحية؟
إذا كان لديك Medi-Cal فقط، فسوف تحتاج إلى مراجعة خطتك الصحية لتحديد ما إذا كان مزودو الخدمات الذين 

تتبعهم يعملون مع الخطة الصحية. وبشكل عام، يمكنك زيارة أطبائك الحاليين لمدة 12 شهراً.

التسجيل في إحدى خطط Medi-Cal الصحية:

ال يغير خدمات أو إعانات Medicare الخاصة بك. 	
ال يغير استحقاقك لـ Medi-Cal أو يكلفك أمواالً إضافية. 	
ال يخفض أي من خدمات أو إعانات Medi-Cal التي تحصل عليها. 	

متى أحتاج إلى االلتحاق في إحدى خطط Medi-Cal الصحية؟
سوف تتلقى معلومات إضافية بشأن خياراتك إلحدى خطط Medi-Cal الصحية. إذا لم تقم باالختيار، فسوف يتم 

.MM/DD/YYYYتسجيلك في إحدى خطط Medi-Cal الصحية بداية من

ماذا ينبغي أن أفعل اآلن؟
تحدث عن خياراتك مع شخٍص على دراية باحتياجاتك من الرعاية الصحية، مثل أسرتك أو أصدقائك أو 	 

أطبائك أو مزودي خدمات Long Term Services and Supports المحليين.
ترقب بريدك الستقبال طرد من Health Care Options في غضون شهر واحد.	 

للمساعدة أو للحصول على معلومات إضافية
إذا كنت بحاجة إلى هذا الخطاب بلغٍة أخرى أو بتنسيق مختلف، مثل الطباعة بأحرف كبيرة أو كمادة مسموعة أو 

على طريقة برايل؛ أو إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في التسجيل بإحدى الخطط الصحية، يرجى االتصال على:

Health Care Options
1-844-580-7272 	 TTY: 1-800-430-7077

االثنين – الجمعة، 8 صباحاً – 5 مساًء
www.HealthCareOptions.dhcs.ca.gov
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