
 

  Medicareإذا كنت ملتحقًا بـ

، فاعرف المزید عن Medi-Calو

Cal MediConnect  وھو خیار ،

 خطة صحیة جدید. 
 

 
في  Cal MediConnect كیف یمكن إلحدى خطط

 مقاطعة لوس أنجلوس أن تساعدني؟
 
 
 

 . معاMedi-Cal ومخصصات   Medicareمخصصات  تعمل سوف •
 

 قدمي الخدمات رعایتك لمساعدتك على الحفاظ على صحة جیدة. سینسق أطباؤك والصیادلة وغیرھم من م •
 

ستتلقى تقییًما شامًال الحتیاجاتك والرعایة الوقائیة والخدمات في منزلك ومجتمعك كلما أمكن، بدًال من غرف   •
 الطوارئ والمستشفیات ودور الرعایة. 

 
ز على سالمتك ویقلل الفحوصات یجب أن تتحسن جودة الرعایة الخاصة بك؛ سیزید تنسیق رعایتك من التركی •

 واألدویة غیر الضروریة. 
 

 ستتلقى مخصصات إضافیة، بما في ذلك تغطیة طب العیون وخدمات النقل.  •
 

أم ال، اتصل بخطط  Cal MediConnectلتعرف إذا كان طبیبك أو المستشفى أو أي مقدم خدمات آخر موجوًدا في شبكة  
Cal MediConnect  :الصحیة في مقاطعتك 

 
   

 
 

 
 
 
 

 

 المحلي:  PACEأحد الخیارات المتاحة إذا كنت مؤھًال. اتصل ببرنامج  PACE برنامج قد یكون
AltaMed Senior BuenaCare 1-877-462-2582  

 لرعایة كبار السن  Brandmanمراكز 
(Brandman Centers for Senior Care) 1-818-774-3065 

1-800-734-8041                                       LA Coast PACE 
1-800-851-0966                                           Pacific PACE 

 اللتحاق بإحدى الخطط، اتصل بـ: ل
Health Care Options  580-7272)844 ( 

  اإلعاقة بأصحاب   الخاص  الرقم
 )800(430 - 7077السمعیة:

  Anthem Blue Cross Cal MediConnect 7344-350-888-1 
 Blue Shield Promise Cal MediConnect 5382-905-855-1خطة 
 Health Net Cal MediConnect  5539-788-888-1خطة  
  L.A. Care Cal MediConnect  8129-522-888-1خطة 

Molina Dual Options 1-855-665-4627 



 

 أین یمكن أن أذھب للحصول على المزید من المساعدة؟ 
 
 
 

على مساعدة مجانیة   للحصول
 ومخصصة حول خیاراتك: 

 
اتصل ببرنامج استشارات التأمین  

 Health)الصحي والدعم 
Insurance Counseling 

and Advocacy Program 
(HICAP))   

 
(213) 383-4519 

الرقم الخاص بأصحاب اإلعاقة 
 711السمعیة: 

 0222-434-800-1الخط الساخن: 
 
 

 2014إبریل  1بدًءا من 
 وتحتاج المزید من المساعدة:  Cal MediConnect إذا كنت ملتحقًا بإحدى خطط 

 
 Cal MediConnect (Cal MediConnect Ombudsmanسیساعد برنامج محقق الشكاوى الخاص بخطة 

Program) وتقدیم الطعون والشكاوى عند الحاجة.  المسائل معالجة، الملتحقین في  2014إبریل  1، بدًءا من 
 

 بالتالي:  Cal MediConnectیقوم برنامج محقق الشكاوى الخاص بخطة  كذلك سوف 
 

 ؛ Cal MediConnectشكاوى الملتحقین الخاصة بخطط  /مشاكلالتحقیق والتفاوض وحل  •
 

إحالة الملتحقین إلى الجھات والبرامج ذات الصلة بحسب الحاجة، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر قسم   •
وبرامج استشارات    Department of Managed Health Care (DMHC( الرعایة الصحیة المدارة
ارد التقدم في العمر واإلعاقة  موو للوالیة التابعة والدعم الحمایة برامج)  HICAPالتأمین الصحي والدعم ( 

State Protection and Advocacy Programs, Aging and Disability Resource 
Centers (ADRCs)  ستھلك ( وبرامج دعم المConsumer Assistance Programs  وبرامج (

 ).Legal Services Programsالخدمات القانونیة (
 

 ) Cal MediConnect  501-3077)855ة  اتصل ببرنامج محقق الشكاوى الخاص بخط
 ] 2014إبریل  1[بدًءا من 
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