
 
   
  

 
        
        

 

      

  

الخاصة بك    الصحیة التغطیة حول أخبار مھمة

عزیزي المستفید،  

من مزایا  الرعایة الصحیة في القریب العاجل. قد  یتغیر    تحصل على المزید أخبار رائعة! قد
 .full scope  Medi-Cal   إلى  restricted scope  Medi-Cal الخاص بك

ل ك    Older Adult Expansion الجدید   full scope Medi-Cal للكبار   سیوفر بدایةً من األول  من   1 مایو   2022،
ینظرون إلى وضع الھجرة .  ّكما  أنھم ال . Medi-Cal   تجاوزت أعمارھم   50 من المؤھلین للحصول  على الذین

من خالل  full scope Medi-Cal؟  من مزایا  الرعایة الصحیة  كیف  أعرف  ما إذا كان بإمكاني ال حصول على المزید
رسالة  عبر  البری د. ستوضح ل ك  ما إذا كان بإمكانك  الحصول  على     في شھر أبریل لعام  2022،  ستتلقى

من المزایا  .  ّكما  ستوضح لك الرسالة  أیًضا متى  ستبدأ في الحصول على المزید . full scope  Medi-Cal 

 
مجانیة أو منخفضة التكلفة لألشخاص الذین یعیشون ف ي   California. یختلف     نعم.  یقد م  Medi-Ca l رعایة صحیة

والرعایة األولیة .    أخرى مثل االدویة ال یغطي  أمور  Medi-Cal بعض الخدمات فقط.

 یغ طي  full scope  Medi-Ca l الخدمات التالیة وأكثر  : 

العالج من تعاطي الكحول والمخدرات   
العنایة باألسنا ن   
تقدیم الرعایة  في  حاالت الطوارئ   
تنظیم األسرة   
العنایة بالقدمی ن   
المعینات  السمعیة   
الرعایة الطبیة    
یحددھا  طبیبك    األدویة التي
اإلمدادات  الطبیة    
الرعایة بالصحیة النفسیة   
 

اإلحاالت إلى  األخصائیین إذا  لزم   األمر   
إجراء  االختبارات بناًء  على  أوامر  طبیب ك   
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 ھل       سأحصل على المزید من خدمات الرعایة الصحیة باستخدام  full scope Medi-Cal؟

Restricted scope   یغطي بھ  اآلن .  full  scope Medi-Cal عن  restricted scope  Medi-Cal الذي تتمتع

• 
•
• 
•
• 
•
• 
•
• 
•
• 

•
• 

الرعایة من خالل المرافقة الشخصیة وتقدیم الخدمات األخرى  التي تساعد  األشخاص على البقاء خارج دور  
رعایة المسنین  
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النقل إلى الطبیب وزیارات طبیب األسنان والحصول  على األدویة  من الصیدلیة   
العنایة بالبصر  (النظارات )  

 
تغط ایھ  بجمیع الخدمات الطبیة الضروریة التي تتمتع بالحمل في الوقت الحالي،  فإن إذا كان لدیك   Medi-Cal یتعلق

 .Medi-Cal 

 تعرف  على  المزید من   Medi-Cal في قسم  Frequently Asked Questions  (FAQ)  الُموضح في ھذا  الكت اب.  

على خدمات الرعایة  الصحیة؟   سأحصل  كیف
ُلمدرجین في   full scope Medi-Cal على خدمات الرعایة الصحیة من خالل خطة    سیحصل معظم األشخاص ا

ّكما  أنھا    Medi-Cal Managed Care Plan . تعد   Medi-Cal Managed Care Plan إحدى  الخطط  الصحیة .
توفر    أنھا كّما الخطة. خدمة اآلخرین في منطقة تنطبق على األطباء والمستشفیات والصیدلیات  ومقدمي الرعایة الصحیة

خدمات الرعایة الصحیة . 

خالل  Fee-For-Service (regular) Medi-Cal، حیث تشمل توفیر الخدمات الصیدالنیة وعالج    
  substance use disorder وكذلك خدمات  األسنان  . 

تعیش  فیھا،  فلدى بعض     تعتمد  اختیارات  خطة   Medi-Cal Managed Care health plan على المقاطعة التي
المقاطعات  خطة  واحدة . ولدى  البعض  اآلخر  أكثر من  خطة  واحدة  لالختیار من  بینھ م. سنرسل  لك بریًدا  إلكترونیًا یضم   

 :  Health Care  Options  یمكنك   معرفة ا لمزید  حول اختیارات  خطتك .

 من  خالل  االتصال  ھاتفیًا : اتصل على رقم    4263-430-800-1، من  االثنین  إل ى  الجمعة،  من  الساعة  8 صباًحا   

 
 

 .M edi-Cal Managed Care Plan اختیار  خطة

الخاصة بي ؟  ( BIC) Medi-Cal Benefits Identification Card على الحفاظ  ھل  ینبغي
تصمیم أزرق وأبیض .   بالستیكیة علیھا  أزھار  الخشخاش البرتقالیة أو بطاقة ینبغي لك  االحتفاظ بـ   BIC . فھو  عبارة عن  نع م.

ستحتاج إلیھ  عندما تحصل على   full scope Medi-Cal . اتصل بمكتب المقاطعة  عند الحاجة إلى   BIC جد ید. 

ًشتركا في    م ً ائما رمز   BIC عند الذھاب إلى  طبیبك وخالل الزیارات الطبیة  وزیارات طب  األسنان  األخرى. إذا كنت  احمل د
ینبغي لك إظھار  كلتا  البطاقتین عند   من خطتك الجدیدة . بطاقة خطة  Medi-Cal Managed Care Plan،  ستحصل على

زیارة  طبیبك وطبیب  األسنان والصیدلیة  ومقدمي الخدمات الطبیة  اآلخرین  . 

 
 ھل ینبغي استكمال طلب   Medi-Cal جدید؟ 

 ال،  فلدیك بالفعل  restricted scope Medi-Cal،  وبالتالي  ال توجد  حاجة الستكمال  طلب  جدید من  أجل  
 .full scope  Medi-Cal  

لطلب المساعدة .  لدیك المقاطعة

مختلفة ؟    كیف  أحصل على المواد بتنسیقات

• 
•

ُ

 عند  االنضمام إلى خطة  Medi-Cal Managed Care Plan،  فأنت ما زلت تحصل على خدمات الرعایة  الصحیة من 

• 

•
. المكالمة  . مجانیة  ً إلى الساعة  6   مساء  ، ویتصل  مستخدموTDD/TYY   على  رقم 7077 -430-800-1 

.  h ttps://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/ التوا  صل  عبر  اإلنترنت: تفضل  بزیارة

 كیف  سأحصل على خدمات الرعایة الصحیة إذا  كنت  أحصل على Medi-Cal   مع  تحمل  )Share of Cost  (SOC ؟
 ، S  OC إذا كنت  تتحمل  S OC إلى  جانب   full  scope Medi-Calاآلن، فسوف تحصل على   SOC  إذا كنت تتحمل  
فسوف تحصل على خدمات الرعایة الصحیة من خالل Fee-For-Service (regular) Medi-Cal  . لست  بحاجة  إلى 

یمكنك  االتصال بمكتب  بك،  فینبغي استكمالھ وإعادتھ .  إذا حصلت على حزمة  في البرید  من أجل تجدید  Medi-Cal، الخاص
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مختلف. قد  یكون التنسیق    بك بتنسیق المعلومات المكتوبة حول مزایا   Medi-Cal الخاصة على جمیع طلب الحصول یمكنك
وقراءتھا  أو  بھ بیانات،  أو تنسیق آخر  لمساعدتك على فھم الحروف بحروف كبیرة،  أو على   CD صوتي أو بطریقة برایل،  أو

استكمال  الحزمة  الخاصة بك . لطلب  ذلك، یمكنك : 
 

م ختلف.       . اتبع التعلیمات الختیار تنسیق

اتصل على   1-833-284-0040  (California Relay 711)، من  االثنین إلى الجمعة، من الساعة   8 صباًحا    
مجانیة .  إلى الساعة   5 مساًء، باستثناء  اإلجازات القومیة. المكالمة

اتصل بمكتب المقاطعة المحل ي.  
 

ماذا لو احتجت إلى مساعدة بلغة مختلفة ؟  
مع    ُلمدرجة بلغة أخرى  غیر  اإلنجلیزیة، اقرأ  قائمة أرقام الھواتف  لخدمات المساعدة اللغویة المجانیة ا مساعدة عند الحاجة إلى

یمكنك  أیًضا  االستعانة بمترجم  لمساعدتك  في  قراءة  ھذا  الكتاب .  ھذا  الكتاب .
 

المساعدة؟    من  أین أحصل  على المزید  من المعلومات  أو
 :Medi-Cal   لمعرفة المزید عن

اتصل على خط المساعدة في  Department  of Health Care Services  (DHCS) Medi-Ca l على رقم   
 5555-541-800-1، من  االثنین  إلى  الجمعة،  من  الساعة   8 صباًحا إلى الساعة   5 مساًء، ماعدا  اإلجازات القومیة. المكالمة   

مجانیة  . 

    

مجانی ة.  الساعة   6 مساًء،  ویتصل مستخدمو   TDD/TYY على رقم   7077-430-800-1. المكالمة

 

 :Medi-Cal    فیما  یتعلق باألسئلة  حول  الھجرة  وبرنامج
 ال  ی ُمكن  ل  Department of Health Care Services  (DHCS) اإلجابة على  األسئلة المتعلقة بالھجرة أو   

 ."public charge" 

خدمات للمھاجرین الذین یعیشون في  والیة  .Californiaتوجد  قائمة  بالمنظمات عل ى الرابط التالي :  
 

وموارد  الھجرة، اطلع  على   California’s Immigrant Guide على الرابط التالي     للحصول  على معلومات
 

انتقل إلى   , public charge   لمعرفة المزید عن
التالي     California Health and Human Services Agency Public Charge من  خالل  الرابط

  

ًشكرا  لك    

 Department of Health Care Services 

 https://afs.dhcs.ca.gov ىلإ لقااالنت •

• 

• 

Medi-Cal Managed Care Plans: نعدلمزیاةفلمعر
تواصل  مع   Health Care Options على رقم   4263-430-800-1 من  االثنین إلى الجمعة، من الساعة   8  صباًحا إلى  

.https://bit.ly/older-adult-expansion   اإللكتروني على DHCS  إلى موقع أو  انتقل

ّ مول   California  Department of Social Services (CDSS) المنظمات  غیر  الربحیة المؤھلة من أجل تقدیم    تُ 

contractors-service-https://bit.ly/immigration. 

https://immigrantguide.ca.gov/. 

.https://bit.ly/calhhs-public-charge-guide 
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https://bit.ly/older-adult-expansion
https://bit.ly/immigration-service-contractors
https://immigrantguide.ca.gov/
https://bit.ly/calhhs-public-charge-guide



