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قد تكونين مؤهلة لبرنامج  Medi-Cal  المخصص  للسيدا ت  ا لالتي  يعا ني ن من سرطان الثدي، أو سرطان عنق الرحم أو ك ال  

النوعين. وإن كنت مؤهلة،  سيغطي البرنامج تكاليف العالج. ويعرف البرنامج باسم برنامج عالم سرطان الثدي وسرطان عنق  

 . "BCCTP"  الرحم، أو

ً .BCCTP  ويمكن أن يؤهل األفراد من جميع األعمار، وأيا كانت أوضاع الهجرة الخاصة بهم، وهوياتهم الجنسانية  لبرنامج

  Medi-Cal في الماضي أو  أنتهت تغطية Medi-Cal وقد تكونين مؤهلة حتى إن لم يمكنك الحصول على تغطية

الخاصة بك. وقد تكونين مؤهلة كذلك إن كان لديك تأمين صحي آخر.  

ويجب أن يتم إجراء  تشخيص اإلصابة  بأ و را م عنق الرح م  الحميدة، أو سرطان عنق الرحم أو  سرطان  الثدي وتحتاجين للعالج أو  

متابعة الرعاية.  ويجب أن  تكونوا من المقيمين  بوالية  California  و يجب تلبية  اشتراطات محددة خاصة بالدخل . 

 .)BCCTP( توجد2 طرق للتقديم في برنامج عالج سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم 

-1ًFamily   أو برنامج  Every Woman Counts تحدثي إلى طبيبك. اسأليه إن كان مشاركا في برنامج 
 California  وإن كان األمر كذلك، يمكنه تقديم طلبك من أجلك. ويشارك العديد من األطباء في جميع أنحاء .PACT

في هذه البرامج.

وإن أردت المساعدة في البحث عن طبيب يشارك في البرامج، يمكنك : 

االتصال ببرنامج  Every Woman Counts  للبحث عن طبيب متخصص في عالج سرطان الثدي أو سرطان عنق الرحم األقرب إليك .

  االتصال على الرقم:  511-2300 (800)

 www.dhcs.ca.gov/services/cancer/EWC/Pages/ewc-clinic-locator.aspx  زيارة الموقع اإللكتروني:  

االتصال ببرنام ج Family PACT  للبحث عن الطبيب المتخصص في عالج سرطان عنق الرحم األقرب إ ليك.

  االتصال  على الرقم:  650-0414 (916)

 تحدثي إلى  مسؤول األهلية بالمقاطعة. أخبريه بإصابتك بسرطان الثدي أو سرطان عنق الرحم وأنك تودين2-
.BCCTP التسجيل

سيرسل مسؤول األهلية بالمقاطعة المعلومات الخاصة بك إلى اختصاصي األهلية ببرنا مج BCCTP. وسيطلعك

اختصاصي األهلية ببرنامج  BCCTP عبر البريد إن تمت الموافقة على تسجيلك ببرنامج  BCCTP أم ال. 

كما  مسؤو ل  األهل ية  التحق ق م ن بالمقاطع ة إن ك نت  مؤهلة ا ل  Medi-Cal. وسيطلعك عبر البريد إن كنت مؤهلة 

Medi-Cal أم ال. 

www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/BCCTP.aspxللتعرف على المزيد:  
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هل تعانين من سرطان الثدي أو سرطان عنق الرحم؟

هل تشعرين بالقلق إزاء سداد تكاليف العالج؟ 

https://www.dhcs.ca.gov/services/cancer/EWC/Pages/ewc-clinic-locator.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/BCCTP.aspx



