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ةيحصلاة ينيمأتلاك تيطغتل وحة مهمر ابخأ

John Sample يزيزع

من  SB) 75(، ما يعني حصولك على مزايا إضافية California، وهو قانون مجلس الشيوخ ًنزف إليك خبرا ساًرا! قد صدر قانون جديد لوالية
ى لإك بة صاخلاق اطنلاة دودحم Medi-Cal 19، الحصول على مزايا كاملة النطاق. سوف تتحول مزايا Medi-Cal. بإمكان بعض األطفال دون سن

ًهال لذلك.  ؤمت نكل احي فق اطنلاة لماكا يازم

؟ديدجلان وناقلاو ها م
ة رجهلاف قومن عر ظنلاض غبك لذو، 19نسن ودل افطأللق اطنلاة لماك Medi-Cal القانون SB 75 هو قانون جديد فيCalifornia. يمنح هذا القانون مزايا

و أ2016ويام1يفذ يفنتلاز يحSB 75 األخرى. سوف يدخل القانونMedi-Calالخاص بك. ولكن ال يزال عليك تلبية جميع قواعد أهلية االلتحاق ببرنامج
.هدعب

؟قاطنلاة لماك Medi-Cal ما هي مزايا
ل ماكMedi-Cal. يمنحك برنامجCaliforniaرعاية صحية مجانية أو منخفضة التكلفة لبعض الناس الذين يعيشون فيMedi-Calيوفر برنامج

ا مك. (نيعلا)ر صبلاوة يلقعلاة حصلاون انسألابة صاخة ياعروة يبطة ياعرك لر فويو هف. ئراوطة لاحبر متا مدنعة ياعرلاد رجمن مر ثكأق اطنلا
ع قوملاى ل عMedi-Calيغطي إدمان الكحوليات والمخدرات، واألدوية التي يطلبها طبيبك وغير ذلك المزيد. يمكنك التعرف على المزيد حول

.www.dhcs.ca.gov اإللكتروني

؟الم أق اطنلاة لماكMedi-Calكيف سأعرف ما إذا كان بإمكاني الحصول على مزايا
ًارا عبر البريد. سوف يخبرك هذا اإلشعار ما إذا كان بإمكانك الحصول على مزايا .الم أق اطنلاة لماكMedi-Calسوف تتلقى إشع

؟نآلاه بم وقأن  أيَّلعب جيي ذلاا م
بالفعل، فأنت لست Medi-Calلن يتم أي تغيير على مزايا Medi-Calًمضطرا لتعبئة ًالخاصة بك اآلن. لذلك ال تقم بأي شيء حاليا. ونظًرا ألنك مشترك في

ً جديد. ولكن إذا تلقيت طردا بريدًيا يحتوي على نموذج تجديد، فيجب عليه تعبئته. وبعد ذلك يمكنك االستمرار في تلقي المزايا محدودة النطاق  Medi-Calطلب
ة عطاقملاك نمب لطتد ق. قاطنلاة لماكا يازمى لإل وحتلاك رودقمبن وكيف وس، هدعبو  أ2016ويام1خيراتي فو. ديدجلان وناقلان ايرسأ دبين أل بقك بة صاخلا

معلومات التجديد الخاصة بك. وفي حال تغير معلوماتك في أي وقت، احرص على إخبار مكتب مقاطعتك بذلك على الفور.
ايازملاف يرعتة قاطبى عدتي هو. Medi-Cal ID في الوقت الحالي، فيجب أن يكون لديك بطاقةMedi-Calنظًرا ألنك تتلقى خدمات

Benefits Identification Card) )BIC)البطاقة .)BICو أ - بيبطلاج اتحيف وس. قرزألان وللابة باتكا هيلعوء اضيبة يكيتسالبة قاطبن عة رابع
ع يمجي فب يبطللك تارايزد نعك بة صاخلاBICالخاصة بك عندما تأتي لتلقي الرعاية. لذلك احرص على حمل بطاقةBICالعيادة - إلى رؤية بطاقة

.ةديدجة قاطبى لعل وصحللك تعطاقمب تكمبل اصتالاى جري، كبة صاخ BIC األوقات. إذا لم يكن لديك بطاقة
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؟قاطنلاة لماكMedi-Calكيف سأستخدم مزايا
ل صحتف وس، Medi-Cal(. وإلى حين التحاقك بخطةMedi-Cal(خطةMedi-Calسوف يتعين عليك االشتراك في خطة رعاية صحية مدارة من

العادية. في خطة Medi-Cal ًيطلق على هذا البرنامج أحيانا خطة  .Medi-Cal على مزاياك كاملة النطاق من خالل برنامج الرسوم مقابل الخدمة من
  .Medi-Cal العادية، يمكنك الذهاب إلى طبيب أو طبيب أسنان أو صيدلية تتعاون مع Medi-Cal

ة لاحبر متت نكا ذإة ياعرللك يقلتر متسيف وس. ةطخلاع من ولمعين يذلاء ابطألاى لإب اهذلاك يلعن يعتي، Medi-Calوفي أي خطة من خطط
زيارة أخصائي أو الحصول على رعاية لحالة مرضية أو  Medi-Cal ً. بيد أنه يمكنك أيضا في أي خطة من خطط ً حامال ِطوارئ، أو إذا كنت

ًا بريديا من خطةًهذه الخدمات، إذا كان هناك حاجة طبية لها. سوف تتلقى طردMedi-Calالخضوع لعملية جراحية. سوف تغطي خطة
Medi-Calايازملاع يمجبك ربخ ي.

؟ةيحصلاMedi-Calما هي خطة 
ت امدخلاى لعك لوصحن امضلة يحصلاة ياعرلاي مدقمع مة طخلال معت.  Medi-Cal عبارة عن خطة تأمين صحي تغطي خدمات Medi-Cal خطة

ً مع طبيبك إلدارة رعايتك. عندما تكون ملتحقا في إحدى خطط Medi-Cal، سوف تقدم Medi-Calالتي تحتاجها لتظل في صحة جيدة. تعمل خطة
لك الخطة معظم خدمات رعايتك الصحية.

؟ةيحصلاMedi-Calكيف يمكنني االلتحاق بإحدى خطط
، قاطنلاة لماكMedi-Calواحدة فقط في المقاطعة التي تعيش فيها. بعد تغييرك المزايا محدودة النطاق إلى مزاياMedi-Calتتوفر لك خطة

ا يازملاى لإر ييغتللي لاتلار هشلان مل وألام ويلاي فن ايرسلاز يحة طخلابك قاحتلال خديف وس. هذ هMedi-Calسوف تلحقك مقاطعتك بخطة
 >insert COHS Plan Name< :يهك تعطاقمي ف Medi-Cal كاملة النطاق. خطة

؟يتعطاقمبة صاخلاة يحصل اMedi-Calكيف يمكنني تلقي الرعاية قبل أن ألتحق بخطة
الخاصة بمقاطعتك. Medi-Calسوف تتلقى مزايا Medi-Cal العادية حتى يتم التحاقك بخطة Medi-Cal ٍ كاملة النطاق في أول شهر من خالل خطة

ًأو أن تسأل أصدقاءك أو طبيبا ذهبت إليه من Google. وللعثور على طبيب، يمكنك البحث علىMedi-Calيمكن الذهاب إلى طبيب متعاون مع
Medi-Cal« أم ال. يمكنك  ًقبل. عندما تتصل هاتفيا بمكتب طبيب، اسأله ما إذا كان يقبل مرضى جدد مشتركين في برنامج »الرسوم مقابل الخدمة من

الموجودة على اإلنترنت على الرابط التالي: Medi-Cal ًأيضا استخدام قائمة األطباء المشتركين في برنامج الرسوم مقابل الخدمة من
.https://chhs.data.ca.gov/Facilities-and-Services/Profile-of-Enrolled-Medi-Cal-Fee-for-Service-FFS-P/nnz9-spdi

الصحية الخاصة بي؟ Medi-Cal ًمن سيكون طبيبي الخاص عندما أكون مشتركا في خطة
Medi-Cal في مقاطعتك أم ال. إذا كان طبيبك يعمل  Medi-Cal. اسأل طبيبك عن ما إذا كان يعمل مع خطة ٍيتعين عليك اختيار طبيب يعمل مع خطة

مع الخطة في مقاطعتك، يمكنك البقاء مع طبيبك وعدم تغييره، ثم اختر هذا الطبيب عندما تشترك في الخطة.
ًقائمة باألطباء. ويمكنك أيضا الحصول على المساعدة من مكتب خدمات أعضاء  Medi-Cal إذا كنت في حاجة إلى المساعدة، سوف ترسل لك خطة

ًا، سوف تختار الخطة طبيبا لك. ويمكنك تغيير طبيبك في أي وقت.   ًالخطة. وإذا لم تختر طبيب

؟نانسألاة ياعرا يازمن عا ذام
ً كاملة النطاق، سوف تحصل أيضا على خدمات رعاية األسنان. يمكنك الحصول على خدمات اختبارات األسنان وفحصها  Medi-Cal مع مزايا

باألشعة السينية وتنظيفها وحشوها وغير ذلك المزيد. سوف يتم إشراكك في برنامج الرسوم مقابل الخدمات لرعاية األسنان. وهذا البرنامج يدعى خطة
Denti-Calوبمجرد اكتمال التحاقك بمزايا .Medi-Cal كاملة النطاق، سوف نرسل لك خطابا. سوف يخبرك هذا الخطاب ببرنامج رعاية األسنان ً

الذي أنت ملتحق به.  

ًكاملة النطاق من المواطنين الذين يتم اعتبارهم عبئا على الدولة؟Medi-Calهل سيجعلني استخدام مزايا
DHCS (Department of Health Care Services) )DHCS( على خصوصية معلوماتك. لن تستخدم تحافظ مديرية خدمات الرعاية الصحية

Medi-Cal.  معلوماتك إال للتحقق من أهليتك لاللتحاق بـ

ًا على الدولة. ولالطالع على ورقة الحقائق الخاصة باألفراد الذين يمثلون عبئا على ًا عبئًتقديم توصية بشأن جعلك مواطنDHCSال يمكن لمديرية
United States Citizenship and Immigration) ميزانية الدولة، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني إلدارة الجنسية والهجرة األمريكية

، ىرخأة لئسأك يدلن اكا ذإ.   http://www.uscis.gov/news/fact-sheets/public-charge-fact-sheet (Services )USCIS( على:
ٍيرجى االتصال بمحام متخصص في شئون الهجرة أو بمكتب المساعدة القانونية المحلي

: http://dhcs.ca.gov/SB75. علىDHCSتوجد المزيد من المعلومات على الموقع اإللكتروني لـ
(.  ةعئاشلاة لئسألا( Frequently Asked Questions انقر فوق رابط

من الذي يمكنني االتصال به للتعرف على مزيد من المعلومات أو الحصول على المساعدة؟
.5555-541-800-1. ةيناجمة ملاكملاDHCS Medi-Calاتصل بخط المساعدة المجاني الخاص بـ

:ينورتكلإلاع قوملاة رايزى جري، ةيحصلاك تطخل وحت امولعملان مد يزمل
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MMCDHealthPlanDir.aspx
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