
 Medicare هم
 Medi-Cal هم

دارید؟

اگر ساکن اورنج کانتی هستید، OneCare Connect  یک گزینه 

مراقبت سالمت جدید است که خدمات Medicare و Medi-Cal را به 

صورت همزمان با مزایای اضافی از جمله حمل و نقل و جابجایی، خدمات چشم 

پزشکی، دندانپزشکی، و کمک درمانی را ارائه می کند. 

در رشایطی که کلیه خدمات مراقبت از سالمت و درمان خانگی در کنار یکدیگر 

ارائه می شوند، یک کارت به شام داده می شود که در جلسه های مالقات آن 

را ارائه می کنید و همچنین یک شامره تلفن که می توانید از طریق متاس با آن 
کلیه پرسش هایتان را مطرح کنید.

 OneCare به
Connect ملحق 

شوید

Medicare را بدون 
تغییر نگهدارید

برای دریافت مزایای بیشرت، می توانید در هر زمان از طریق 

متاس با CalOptima با شامره -855-705- 1

8823 در OneCare Connect ثبت نام کنید.

اگر منی خواهید در پوشش مراقبت از سالمت فعلیتان تغییری 

ایجاد شود، نیاز به انجام هیچ کاری نیست.

یا

درباره گزینه های موجود و نحوه ثبت نام در پشت این صفحه اطالعات بیشرتی ارائه شده است.

بهرتین انتخاب ها را برای مراقبت از سالمت خود داشته باشید:

در این صورت ممکن است برای OneCare Connect واجد رشایط باشید.

OneCare Connect چیست؟



 برای دسرتسی به خدمات مشاوره رایگان و منصفانه 

1-714-560-0424              Council on Aging (HICAP(       برای تصمیم گیری هایتان می توانید با آدرس زیر متاس بگیرید

 OneCare Connect برای ثبت نام در 

1-855-705-8823                                    CalOptima                                                :یا لغو ثبت نام

1-855-501-3077    Cal MediConnect Ombudsman  :مشکلی دارید OneCare Connect اگر در رابطه با طرح

info@calduals.org             www.calduals.org                     :برای اطالعات بیشرت از این سایت دیدن کنید

ارائه شده توسط خدمات یکپارچه برای بزرگساالن اورنج کانتی )Orange County Aging Services Collaborative( و OC کار گروه 

    )OC Communications Workgroup( برقراری ارتباط

���✓���کلیه رسویس هایMedicare )بخش های A ،B و D( و 
Medi-Cal خدمات تحت یک طرح

 
���✓   خدمات و پشتیبانی طوالنی مدت )LTSS) نیز با طرح همراه می 

شود

 LTSS شامل موارد زیر است:
    •  خدمات بزرگساالن مبتنی بر انجمن 

)Community-Based Adult Services، CBAS(
    •  رسویس های پشتیبانی در منزل 

)In-Home Supportive Services، IHSS(
    •  برنامه خدمات چندمنظوره به افراد مسن

)Multipurpose Senior Services Program، )MSSP((
   • مراقبت در مراکز نگهداری از ساملندان

طرح OneCare Connect موارد زیر را تحت پوشش قرار می دهد:

◄���فقط یک کارت دارید  که در جلسه های پزشکی آن را ارائه 
خواهید کرد و یک شامره تلفن در اختیارتان قرار می گیرد تا 

بتوانید سؤال هایتان را مطرح کنید

◄��LTSS شام )از جمله IHSS(  هیچ تغییری نخواهد کرد

◄   در این طرح مزایای بیشرتی ارائه می شود از جمله خدمات حمل 
و نقل و جابجایی،  چشم پزشکی،   و  دندانپزشکی.

◄   می توانید به مسئول هامهنگی خدمات پزشکی شخصی  و یک 
تیم مراقبت دسرتسی داشته باشید

OneCare Connect مزایای ملحق شدن به

مسئول هامهنگی خدمات مراقبت شخصی ممکن است یک مدیر 

پرونده، مددکار اجتامعی یا پرستاری باشد که به مدیریت خدمات 

مراقبت از سالمت کمک می کند و ممکن است گزینه های 

پشتیبانی دیگری را نیز پیشنهاد کند که برایتان مفید باشد.

مسئول هامهنگی خدمات مراقبت در کنار سایر خدمات می 

تواند کارهای زیر را انجام دهد:

◄��دریافت ارجاع از طرف پزشک عمومی اصلیتان برای مراجعه 
به پزشکان متخصص

◄  ادامه دریافت خدمات مراقبت  تا بتوانید ارائه دهندگان 
خدمات مراقبت خارج از شبکه درمانتیان را برای مدت زمان 

محدودی مالقات کنید

◄��کمک در زمینه حمل و نقل و جابجایی برای رفنت به قرار 
مالقات های پزشکی

◄��برقراری ارتباط بین شام و LTSS  در صورتی که واجد 
رشایط باشید

◄�  کمک در زمینه یافنت خدمات و تجهیزات پزشکی  که 
کمک می کنند با استقالل بیشرتی زندگی کنید

مسئول هامهنگی خدمات مراقبت شخصی چطور می تواند به شام کمک کند؟
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