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 أنباء مهمة حول تغطيتك الصحية 

 عزيزي المستفيد: 

ذات  Medi-Calمزايا ذات النطاق المحدود قد تتغير إلى  Medi-Calالجديد على أن مزايا  Californiaأخبار سارة! سينص قانون 
 النطاق الكامل. 

 ما مضمون القانون الجديد؟

ذات النطاق الكامل إلى الشباب ممن هم أقل من  Medi-Calسيمنح  Californiaهناك قانون جديد في  ،2020 يناير 1 اعتباًرا من
 األخرى.  Medi-Calسنة، بغض النظر عن وضع الهجرة الخاص بهم، إال أنه يجب عليك الوفاء بجميع قواعد أهلية  26

 ذات النطاق الكامل؟ Medi-Calما تعريف 

ذات  Medi-Cal. تغطي Californiaلبعض األشخاص الذين يعيشون في رعاية صحية مجانية أو منخفضة التكلفة  Medi-Calتوفر 
البصر  النطاق الكامل أموًرا أكثر من مجرد الرعاية الطارئة، حيث تشمل الرعاية الطبية ورعاية األسنان والرعاية العقلية ورعاية

ذات النطاق الكامل كالً من العالج من تعاطي الكحول والمخدرات وصرف األدوية التي وصفها الطبيب  Medi-Calتغطي )العين(. كما 
، Medi-Calلمزيد من المعلومات حول قد توفر االنتقال إلى الطبيب والزيارات لطبيب األسنان والحصول على أدويتك. وغير ذلك، كما 

 ( المرفقة مع هذا الخطاب. FAQsرجاء قراءة األسئلة األكثر تداوالً )

ذات  Medi-Calيث تغطي ذات النطاق المحدود التي تتمتع بها اآلن. ح Medi-Calذات النطاق الكامل عن  Medi-Calتختلف 
ذات النطاق  Medi-Calبعض الخدمات إال إنها ال تغطي أشياء مثل األدوية والرعاية األولية. إذا كنت تتمتعين بتغطية النطاق المحدود 

 ة. المغطاة طالما أن مثل هذه الخدمة مطلوبة من الناحية الطبي Medi-Calستتمتعين بجميع خدمات المحدود فيما يتعلق بالحمل، 

 كيف سأحصل على خدمات الرعاية الصحية؟ 

الصحية.  Medi-Calخدمات الرعاية الصحية من خالل خطة ، ستحصل على معظم ذات النطاق الكامل Medi-Calعندما تسجل في 
. ولكل خطة مزودو الرعاية الخاصون بها. Medi-Calتأمين صحي تغطي خدمات خطة الصحية بمثابة  Medi-Calخطة هذا وتعد 

 Medi-Calلمزيد من المعلومات حول اختيارات خطة الصحية التي تخدم المقاطعة التي تعيش فيها.  Medi-Calويمكنك اختيار خطة 
 . s.dhcs.ca.govhttps://www.healthcareoption/، تفضل بزيارة الصحية

 ذات النطاق المحدود التي تتمتع بها اآلن، ينبغي أن يكون معك  Medi-Calبناء على 
Medi-Cal Benefits Identification Card (BIC) .BIC  زهرة الخشخاش" أو عبارة عن بطاقة من البالستيك ذات تصميم"

 BICالخاصة بك. رجاء أخذ  BICالرعاية، يحتاج الطبيب أو العيادة إلى االطالع على "أزرق وأبيض". وعندما تذهب للحصول على 
ذات النطاق الكامل، ستستمر في استخدام  Medi-Calالخاصة بك في جميع الزيارات الطبية أو زيارات رعاية األسنان. إذا سجلت في 

BIC  الخاصة بك. وإذا احتجت إلىBIC مقاطعة للحصول على بطاقة جديدة. جديدة، رجاء االتصال بمكتب ال 

الصحية الخاصة بك. وعند  Medi-Calخطة صحية من خطة الصحية، ستحصل أيضا على بطاقة  Medi-Calخطة عندما تسجل في 
 صحية. خطة البطاقة الالخاصة بك و BICزيارة طبيبك أو طبيب األسنان أو أي مزود آخر للرعاية الصحية، أظهر دائًما 
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 ذات النطاق الكامل؟  Medi-Calكان يمكنني الحصول على  كيف سأعرف إذا

 ذات النطاق الكامل.  Medi-Calستتلقى خطاًبا في بريدك يبلغك ما إذا كان بإمكانك الحصول على مزايا 

 هل يلزمني فعل شيء ما اآلن؟ 

 فالذات النطاق المحدود بالفعل،  Medi-Calنظًرا ألن لديك الخاصة بك لن تتغير اآلن، لذا ال تفعل أي شيء.  Medi-Calال، فمزايا 
، ينبغي عليك ملء هذا Medi-Calجديد. لكن إذا استلمت مجموعة من الرسائل في البريد من أجل تجديد  Medi-Calيلزمك ملء طلب 

 الطلب. 

 أين يمكنني معرفة المزيد أو طلب المساعدة؟ 

 أو لطلب المساعدة: للشباب،  Medi-Calلمعرفة المزيد حول 

  رجاء االتصال بخط مساعدةMedi-Cal  علما أن المكالمة مجانية. 5555-541-800-1على الرقم ، 

  تفضل بزيارة موقعDepartment of Health Care Services  :على العنوان التالي
cal/eligibility/Pages/YoungAdultExp.aspx-https://www.dhcs.ca.gov/services/medi. 

 : Medi-Calبالنسبة لألسئلة المتعلقة بالهجرة بما في ذلك ما يختص ببرنامج 

منظمات مؤهلة غير ربحية لتقديم الخدمات إلى المهاجرين  California Department of Social Services (CDSS)تمول 
 في  CDSSعلى موقع . Californiaالمقيمين في والية 

-Services/Immigration-Services/Immigration-Services/More-itshttps://www.cdss.ca.gov/Benef
Contractors-Services  .ستجد قائمة بمزودي الخدمة 

على  Californiaلمزيد من المعلومات والمصادر المتعلقة بالهجرة، تفضل بزيارة موقع دليل المهاجرين في 
/https://immigrantguide.ca.gov . 

 

 

 شكًرا جزيالً 
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https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhcs.ca.gov%2Fservices%2Fmedi-cal%2Feligibility%2FPages%2FYoungAdultExp.aspx&data=02%7C01%7CJillian.Davis%40dhcs.ca.gov%7C8aeb66e4fef04487b46d08d6e9393f51%7C265c2dcd2a6e43aab2e826421a8c8526%7C0%7C0%7C636952829419310343&sdata=lbYTc1koAziK%2FC%2BmdMIynVXU0gVZffeRGUfEm97mtNM%3D&reserved=0
https://www.cdss.ca.gov/Benefits-Services/More-Services/Immigration-Services/Immigration-Services-Contractors
https://www.cdss.ca.gov/Benefits-Services/More-Services/Immigration-Services/Immigration-Services-Contractors
https://immigrantguide.ca.gov/

