State of California
Health and Human Services

W

XX/XX/XXXX

معلومات هامة بشأن  Medicareو  Medi-Calالخاصين بك
تتلقى هذا الخطاب ألن لديك كال من  Medicareو  .Medi-Calوالطريقة التي تتلقى بها الرعاية الصحية سوف
تتغير .إذ سوف يكون أمامك اآلن خيارات جديدة لتلبية احتياجات الرعاية الصحية الخاصة بك.

 Cal MediConnectهي نوع جديد من الخطة الصحية.
التسجيل في إحدى خطط :Cal MediConnect
•يجمع كل إعانات وخدمات  Medicareأو  Medi-Calالتي تتلقاها اآلن في خطة واحدة.
•لن يكلفك أكثر مما تدفعه حاليا ً نظير إعانات  Medicareو .Medi-Cal
•يضمن أن يعمل أطباء وأخصائيو  Cal MediConnectوغيرهم من مزودي الخدمات المعتمدين معا ً
من أجل توفير الرعاية الصحية التي تحتاجها.
•يتيح النقل اإلضافي إلى الخدمات الطبية وإعانات النظر.

ما هي الخيارات المتاحة أمامي؟

هذا أول خطا ٍ
ب يُطلعك على خياراتك الجديدة .وسوف تتلقى خطابا ً ثانيا ً يتضمن المزيد من المعلومات حول
خياراتك قريباً.
 1 .1سجل تلقائيا ً في خطة  Cal MediConnectالتي اخترناها لك .للقيام بهذا ،ليس عليك فعل أي شيء .سيتم
التسجيل تلقائياً.
 2 .2إذا كنت ال تريد التسجيل تلقائيا ً في خطة  Cal MediConnectالتي تم اختيارها لك ،يجب عليك إما االتصال
بـ  Health Care Optionsعلى الرقم  1-844-580-7272أو سوف نرسل إليك خالل نحو شهر استمارة
اختيارات الخطة التي يمكنك تعبئتها وإعادتها الختيار أحد هذه الخيارات:
•الخيار  :Aالتسجيل في خطة  Cal MediConnectمختلفة.
•الخيار  :Bاإلبقاء على  Medicareكما هي والتسجيل في إحدى خطط .Medi-Cal
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قد يكون البعض مؤهلون للتسجيل في (.Program of All-Inclusive Care for the Elderly (PACE

ماذا ينبغي أن أفعل اآلن؟
•تحدث بشأن خياراتك مع شخص على معرفة باحتياجاتك من الرعاية الصحية ،مثل عائلتك او أطباؤك.
اتصل بـ California Health Insurance Counseling & Advocacy Program
للحصول على استشارة مجانية بشأن التأمين الصحي على الرقم .1-800-434-0222
•راقب بريدك لتلقي طرد بريدي من  Health Care Optionsفي غضون شهر واحد.

كيف يمكنني الحصول على المساعدة أو معلومات إضافية؟
إذا كنت تريد:
•	 التحدث إلى استشاري تأمين صحي مجانا ً
بشأن هذه التغييرات والخيارات
المتاحة لك
•	
•	
•	
•	

اختيار خطة Cal MediConnect
مختلفة،
البقاء في برنامج  Medicareالعادي،
معرفة المزيد بشأن  ،PACEأو
الحصول على هذا الخطاب بلغة أخرى
أو بأحرف كبيرة أو في صورة صوتية أو
بلغة Braille

اتصل على:
California Health Insurance Counseling
(& Advocacy Program (HICAP
1-800-434-0222
على مستخدمي  TTYاالتصال على 711
Health Care Options
1-844-580-7272
على مستخدمي  TTYاالتصال على رقم
.1-800-430-7077

•	 توجيه أسئلة بشأن Medicare

(1-800-MEDICARE (1-800-633-4227
على مستخدمي  TTYاالتصال على رقم
.1-877-486-2048

•	 الحصول على المساعدة بشأن المشكالت
والشكاوى المتعلقة بخطة
Cal MediConnect

محقق شكاوى Cal MediConnect
1-855-501-3077
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