
State of California-Health and Human Services Agency

Department of Health Care Services
P.O. Box 989009, West Sacramento, CA 95798-9009

XX/XX/XXXX

ةيحصلاة ينيمأتلاك تيطغتل وحة مهمر ابخأ

John Sample يزيزع

Senate Bill) )SB) 75(، ما يعني حصولك على  California، وهو قانون مجلس الشيوخ ًارا! صدر قانون جديد لوالية ًنزف إليك خبرا س
Medi-Cal 19، الحصول على مزايا كاملة النطاق. سوف تتحول مزايا Medi-Cal. بإمكان بعض األطفال دون سن مزايا إضافية من

. كلذ لاًلهؤمت نكل احي فق اطنلاة لماكا يازمى لإك بة صاخلاق اطنلاة دودحم

؟ديدجلان وناقلاو ها م
ر ظنلاض غبك لذو، 19نسن ودل افطأللق اطنلاة لماكMedi-Cal. يمنح هذا القانون مزاياCaliforniaهو قانون جديد فيSB 75القانون

ل خديف وس. ىرخأل اMedi-Calعن موقف الهجرة الخاص بك. ولكن ال يزال عليك تلبية جميع قواعد أهلية االلتحاق ببرنامج
.هدعبو أ2016ويام1يفذ يفنتلاز يحSB 75القانون

؟قاطنلاة لماك Medi-Cal ما هي مزايا
ج مانربك حنمي. Californiaرعاية صحية مجانية أو منخفضة التكلفة لبعض الناس الذين يعيشون فيMedi-Calيوفر برنامج
ن انسألابة صاخة ياعروة يبطة ياعرك لر فويو هف. ئراوطة لاحبر متا مدنعة ياعرلاد رجمن مر ثكأMedi-Calكامل النطاق

ك نكمي. ديزملاك لذر يغوك بيبطا هبلطيي تلاة يودألاو، تاردخملاوت ايلوحكلان امدإي طغيا مك(. نيعلا(رصبلاوة يلقعلاة حصلاو
.www.dhcs.ca.gov على الموقع اإللكتروني Medi-Cal التعرف على المزيد حول

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

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

Medi-Calت سل ًجديد. ولكن إذا تلقيت طردا بريدًيا يحتوي على نموذج تجديد، فيجب عليه تعبئته. وبعد ذلك يمكنك ًمضطرا لتعبئة طلب
ن وكيف وس، هدعبو  أ2016ويام1خ يراتي فو. ديدجلان وناقلان ايرسأ دبين أل بقك بة صاخلاق اطنلاة دودحما يازملاي قلتي فر ارمتسالا

بمقدورك التحول إلى مزايا كاملة النطاق. قد تطلب منك المقاطعة معلومات التجديد الخاصة بك. وفي حال تغير معلوماتك في أي وقت، 
احرص على إخبار مكتب مقاطعتك بذلك على الفور.

في الوقت الحالي، فيجب أن يكون لديك بطاقة Medi-Cal ID. وهي تدعى بطاقة تعريف المزايا  Medi-Cal ًنظرا ألنك تتلقى خدمات
ج اتحيف وس. قرزألان وللابة باتكا هيلعوء اضيبة يكيتسالبة قاطبن عة راب ع BIC (Benefits Identification Card) )BIC(. البطاقة

د نعك بة صاخلاBIC الخاصة بك عندما تأتي لتلقي الرعاية. لذلك احرص على حمل بطاقةBICالطبيب - أو العيادة - إلى رؤية بطاقة
.ةديدجة قاطبى لعل وصحللك تعطاقمب تكمبل اصتالاى جري، كبة صاخ BIC زياراتك للطبيب في جميع األوقات. إذا لم يكن لديك بطاقة
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؟قاطنلاة لماكMedi-Calكيف سأستخدم مزايا 
Medi-Cal، (. وإلى حين التحاقك بخطةMedi-Cal(خطةMedi-Calسوف يتعين عليك االشتراك في خطة رعاية صحية مدارة من

ً يطلق على هذا البرنامج أحيانا خطة .Medi-Cal سوف تحصل 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 Medi-Cal العادية. في خطة

ر 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  Medi-Cal ً. بيد أنه يمكنك أيضا في أي خطة من خطط ً حامال ِبحالة طوارئ، أو إذا كنت

ًا بريديا ًهذه الخدمات، إذا كان هناك حاجة طبية لها. سوف تتلقى طردMedi-Calمرضية أو الخضوع لعملية جراحية. سوف تغطي خطة
.ايازملاع يمجبك ربخيMedi-Calمن خطة

؟ةيحصلاMedi-Calما هي خطة
ك لوصحن امضلة يحصلاة ياعرلاي مدقمع مة طخلال معت. Medi-Calعبارة عن خطة تأمين صحي تغطي خدماتMedi-Calخطة

ً مع طبيبك إلدارة رعايتك. عندما تكون ملتحقا في إحدى خططMedi-Calعلى الخدمات التي تحتاجها لتظل في صحة جيدة. تعمل خطة
Medi-Cal ،ةيحصلاك تياعرت امدخم ظعمة طخلاك لم دقتف وس.

؟ةيحصلاMedi-Calكيف يمكنني االلتحاق بإحدى خطط
ًكاملة النطاق، سوف تتلقى إشعارا عبر Medi-Calعلى المقاطعة التي تعيش فيها. بعد أن تختار مزاياMedi-Calيتوقف اختيارك لخطط

ًشهرين تقريبا. سوف يطلعك هذا اإلشعار على اختياراتك. كما سيخبرك بطريقة التحاقك في  َرسل إليك هذا اإلشعار في غضون 2 ُالبريد. سي
ةطخر ايتخاك نكمي، كلذد عبو. الم أك تعطاقمي فه ذهMedi-Cal. اسأل طبيبك عن ما إذا كان يعمل مع خطةMedi-Calخطة من خطط
.هذه Medi-Cal

؟ةيحصلاMedi-Calكيف يمكنني تلقي الرعاية قبل أن التحق بخطة
Medi-Cal.  يمكن الذهاب Medi-Calسوف تتلقى مزايا العادية حتى يتم التحاقك بخطة Medi-Cal ٍكاملة النطاق في أول شهر من خالل خطة

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

:يلاتلاط بارلاى لعت نرتنإلاى لعة دوجوملاMedi-Calاستخدام 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؟ Medi-Cal ًمن سيكون طبيبي الخاص عندما أكون مشتركا في خطة

أم ال. وإذا كان طبيبك يعمل  Medi-Cal Medi-Cal. اسأل طبيبك عن ما إذا كان يعمل مع خطة ٍيتعين عليك اختيار طبيب يعمل مع خطة
.  ةطخلاي فك كارتشاد نعب يبطلاا ذهر ايتخاك لذد عبك نكميو. هرييغتم دعوه عمء اقبلاك نكمي، كتعطاقمي فMedi-Calمع خطة 

ً قائمة باألطباء. ويمكنك أيضا الحصول على المساعدة من مكتب  Medi-Cal إذا كنت في حاجة إلى المساعدة، سوف ترسل لك خطة
ًا، سوف تختار الخطة طبيبا لك. ويمكنك تغيير طبيبك في أي وقت. اتصل بخط خدمات أعضاء  ًخدمات أعضاء الخطة. وإذا لم تختر طبيب

.  كبة صاخلاMedi-Calخطة

ٍولمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني
http://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/HCOCSP/Enrollment/default.aspx

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

ى قلتتف وسLos AngelesأوSacramentoوفحصها باألشعة السينية وتنظيفها وحشوها وغير ذلك المزيد. إذا كنت تعيش في مقاطعة
Dental Managed Care (. أما إذا كنت تعيش في مقاطعة أخرى، سوف يتم إلحاقك  ) ًطرد بريديا لتحديد خطة رعاية مدارة لألسنان

ف وس، قاطنلاة لماكMedi-Cal. وبمجرد اكتمال التحاقك بمزاياDenti-Calببرنامج الرسوم مقابل الخدمات. وهذا البرنامج يدعى خطة
ًنرسل لك خطابا. سوف يخبرك هذا الخطاب ببرنامج رعاية األسنان الذي أنت ملتحق به.
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19ًغولبك شوى لعت نكو لا ذام ؟اماع
ن  مٌديزمك لر فوتيد قوق اطنلاة لما كMedi-Calًعاما في الستة أشهر التالية، يمكنك الحصول على مزايا19ر معلان مغ لبتست نكا ذإ

Medi-Cal. وسوف يتوقف ذلك على المقاطعة التي تعيش  ُالخيارات. ربما يسمح لك اختيار االشتراك أو عدم االشتراك في إحدى خطط
Medi-Cal. العادية، إذا لم تلتحق بإحدى خططMedi-Calفيها. سوف تحصل على خدمات في خطة

؟اهتفرعمى لإج اتحأي تلاى رخألار ومألاي ها م
:يلاتلاكك عضون اكا ذإة طخي أبق احتلالاك نكميال . Medi-Calقد يتعذر على بعض األشخاص االلتحاق بإحدى خطط

 و،Medi-Cal• تعيش في مقاطعة بها أكثر من خطة واحدة لـ
ً مشموال بتغطية صحية أخرىوأف يلاكتلاي فة بسنك يلع• 

.  ةيداعلاMedi-Calسوف تتلقى مزاياك كاملة النطاق في خطة

ًكاملة النطاق من المواطنين الذين يتم اعتبارهم عبئا على الدولة؟Medi-Calهل سيجعلني استخدام مزايا
مدختستن ل. كتامولعمة يصوصخى لع(  Department of Health Care Services) ) DHCS تحافظ مديرية خدمات الرعاية الصحية(

DHCSمعلوماتك إال للتحقق من أهليتك لاللتحاق بـ .Medi-Cal

ًا عبئا على الدولة. ولالطالع على ورقة الحقائق الخاصة باألفراد الذين يمثلون ًتقديم توصية بشأن جعلك مواطنDHCSال يمكن لمديرية
(USCIS( على: ًعبئا على ميزانية الدولة، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني إلدارة الجنسية والهجرة األمريكية

ل اصتالاى جري، ىرخأة لئسأك يدلن اكا ذإ.   http://www.uscis.gov/news/fact-sheets/public-charge-fact-sheet
ٍبمحام متخصص في شئون الهجرة أو بمكتب المساعدة القانونية المحلي.

طبارق وفر قنا.  : http://dhcs.ca.gov/SB75علىDHCSتوجد المزيد من المعلومات على الموقع اإللكتروني لـ
(. ةعئاشلاة لئسألا( Frequently Asked Questions

من الذي يمكنني االتصال به للتعرف على مزيد من المعلومات أو الحصول على المساعدة؟
. ةيناجمة ملاكملا. DHCS Medi-Calاتصل بخط المساعدة المجاني الخاص بـ

1-800-541-5555
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