601 Potrero Grande Drive
Monterey Park, CA 91755

اية وصيدلياتعر يوفرم لصحيحات دليت ورقة  BLUE SHIELD PROMISE CAL MEDICONNECTﻟﻌﺎم2022
هذه معلومات مهمة عن التغييرات التي طرأت على تغطية  Blue Shield Promise Cal MediConnectلعام  2022الخاصة بك.
ً
عضوا في خطتنا .هذا
مسبقا دليل موفري الرعاية والصيدليات لعام  2022والذي يحتوي على معلومات حول تغطيتك بصفتك
لقد وفرنا لك
ً
إشعار بتحديث المعلومات المتضمنة في دليل موفري الرعاية والصيدليات لعام  .2022القسم ب :3تم تغيير الخدمات والمساعدات طويلة األجل
(.)Long-Term Services and Supports, LTSS
في القسم ب ،3حذفت  Blue Shield Promiseاإلشارات الخاصة بخدمات الدعم بالمنزل
( )In-Home Supportive Services, IHSSوبرنامج خدمات الكبار متعدد األغراض
( )Multipurpose Senior Services Program, MSSPفي الصفحات  15و .16وستجد أدناه معلومات حديثة شارحةً للتصحيح.
التغييرات الطارئة على دليل موفري الرعاية والصيدليات لعام  2022الخاص بك
تظهر الكلمات المحذوفة في الجدول أدناه يتوسطها خط .وتبدو الكلمات المحذوفة هكذا :النص المحذوف.
المعلومات األصلية

دليل موفرو الرعاية
والصيدليات
عضوا في
ب .3الخدمات والمساعدات بصفتك
ً
طويلة األجل ،الصفحات Blue Shield Promise 15
 ،Cal MediConnectقد
و.16
قادرا على الحصول على
تصبح ً
الخدمات والمساعدات طويلة األجل
( ،)LTSSمثل

المعلومات الحديثة

ما الذي يعنيه هذا بالنسبة لك؟

عضوا في
بصفتك
ً
Blue Shield Promise
 ،Cal MediConnectقد
قادرا على الحصول على
تصبح ً
الخدمات والمساعدات طويلة األجل
( ،)LTSSمثل

لن تتغير مزايا  IHSSالخاصة
بك ،حيث تدير إدارة الخدمات
االجتماعية بوالية كاليفورنيا المزايا
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الخدمات المجتمعية للكبار
الخدمات المجتمعية للكبار
( ،)CBAS( Community-Based Adultوالتي توفر خدمات
التمريض ،والعالج الطبيعي
،)Day Services, CBAS
والمهني وعالج التخاطب،
والتي توفر خدمات التمريض،
والعالج الطبيعي والمهني وعالج واألنشطة العالجية ،والوجبات في
مراكز مجتمعية.
التخاطب ،واألنشطة العالجية،
والوجبات في مراكز مجتمعية.
خدمات الدعم بالمنزل (،)IHSS
وهي خدمات منزلية مقدمة
لألشخاص الذين ال يتمكنون من
الحفاظ على سالمتهم في منازلهم
بدون مساعدة في تقديم الرعاية.
ب .3الخدمات والمساعدات تشمل الخدمات والمساعدات
وتتضمن الخدمات والمساعدات
طويلة األجل ،الصفحات  15طويلة األجل األخرى التي توفرها طويلة األجل األخرى المقدمة من
و.16
 Blue Shield Promise Calقِبل Blue Shield Promise
 MediConnect Planبرنامج Cal MediConnect Plan
الرعاية طويلة األجل
خدمات الكبار متعدد األغراض
( .)MSSPويعد  MSSPبرنامج (/)Long- Term Care, LTC
الرعاية الوصائية ،والتي تُعنى
 Medicaid Waiverإلدارة
بتوفير خدمات الرعاية الطبية
رعاية الكبار من عمر  65فأكبر
واالجتماعية والشخصية للمشاركين
من المؤهلين
في برنامج  Medi-Calالذين ال
لـ  Medi-Calوالمعتمدون
لإلقامة في مركز تمريض ولكنهم يستطيعون الحفاظ على سالمتهم
يرغبون في االستمرار في العيش في المنزل ولكنهم ال يحتاجون إلى
في المجتمع .ويعمل مديرو رعاية اإلقامة في المستشفى.
ويتم استضافة األشخاص
 MSSPمع المستفيدين ،وأفراد
في مركز التمريض
عائالتهم ،والفريق الطبي لتحديد
()Nursing Facility, NF
الخدمات وتنسيقها في المنزل؛
األنسب لهم حسب احتياجاتهم
وتُعنى الرعاية/الوصائية طويلة
الطبية.
األجل بتوفير خدمات الرعاية
للعثور على موفري هذه الخدمات،
الطبية واالجتماعية والشخصية
يُرجى االطالع على صفحة 28
للمشاركين في برنامج
من هذا الدليل .يمكن أن يخبرك
 Medi-Calالذين ال يستطيعون
منسق الرعاية الخاص بك المزيد
الحفاظ على سالمتهم في المنزل
عن كيفية الحصول على ،IHSS
ولكنهم ال يحتاجون إلى اإلقامة
و ،MSSPوالخدمات األخرى
في المستشفى .يصنف األشخاص
المتوفرة ،لمساعدتك في العيش
حسب مستوى الرعاية األنسب
براحة في منزلك أو مجتمعك
الحتياجاتهم الطبية والتي
بأكبر قدر ممكن من االستقاللية،
تتضمن مراكز خدمات التمريض
المتخصصة ( Skilled Nursingباإلضافة إلى معرفة متطلبات
األهلية ،وكيفية التسجيل
 ،)Facilities, SNFومنشآت
في تلك البرامج.
رعاية الحاالت شبه االحادة،
ومنشآت الرعاية المتوسطة .للعثور
على موفري هذه الخدمات،
يُرجى االطالع على صفحة 28
من هذا الدليل.

لم تتغير مزايا  MSSPالخاصة
بك .سوف تستمر في تلقي خدمات
 MSSPمن موقع MSSP
الخاص بك .وتدير إدارة كاليفورنيا
للمسنين هذه المزايا.

احصل على المعلومات المهمة بشكل أسرع .يمكنك إنشاء ملف التعريف الخاص بك أو تحريره عبر الرابط blueshieldca.com/go
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ً
أنت غير مطالب باتخاذ أي إجراء ً
مستقبل .إذا كانت لديك أية
ردا على هذه الوثيقة ،ولكننا نوصيك أن تحتفظ بهذه المعلومات للرجوع إليها
مساء ،طوال أيام األسبوع.
صباحا إلى 8
فيرجى االتصال على الرقم ( ،)855( 905-3825 )TTY: 711من الساعة 8
استفساراتُ ،
ً
ً
ً
مجانا بتنسيقات أخرى ،مثل :الطباعة بأحرف كبيرة أو بطريقة برايل أو كمواد سمعية.
يمكنك الحصول على هذه الوثيقة
علما بأن هذه المكالمة مجانية.
صباحا إلى 8
اتصل على الرقم ( ،)855( 905-3825 )TTY: 711من الساعة 8
ً
مساء ،طوال أيام األسبوعً .
ً
ُتعد  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planخطة صحية تتعاقد مع كل من برنامجي  Medicareو Medi-Calلتوفير
مزايا كال البرنامجين للمشتركين في الخطة.

بشكل أسرع .يمكنك إنشاء ملف التعريف الخاص بك أو تحريره عبر الرابط blueshieldca.com/go
احصل على المعلومات المهمة
ٍ
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