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)Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan
ارائه شده توسط Blue Shield of California Promise Health Plan

اطالعیه ساالنه تغیی رات ب رای
سال 2022
مقدمه
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 .Aبیانیه های رفع مسئولیت
طرح  Blue Shield of California Promise Health Planیک طرح بیمه سالمت است که برای ارائه همزمان مزایای  Medicareو
 Medi-Calبه ثبت نام کنندگان ،با هر دو برنامه قرارداد منعقد کرده است.
این فهرست کامل نیست .اطالعات مربوط به مزایای ذکر شده در این سند خالصه ای کوتاه بوده و توضیح کامل مزایا منی باشد .برای کسب اطالعات بیشرت با طرح
بیمه متاس گرفته تا دفرتچه راهنامی اعضاء طرح  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planرا مطالعه کنید.
 Blue Shield of California Promise Health Planقوانین جاری ایالتی و حقوق مدنی فدرال را رعایت می کند و بر اساس نژاد ،رنگ پوست،
ملیت ،مشخصات نژادی ،عارضه پزشکی ،اطالعات ژنتیکی ،تبار ،مذهب ،جنس ،وضعیت تأهل ،جنسیت ،هویت جنسی ،گرایش جنسی ،سن ،معلولیت جسمی یا ذهنی
تبعیض قائل منی شود یا آنها را از عضویت درطرح محروم یا رفتار متفاوتی با آنها منی کند.
 Blue Shield of California Promise Health Planموارد زیر را ارائه می دهد:
به اف راد دارای معلولیت که قادر به برق راری ارتباط مؤثر با ما نیستند کمک ها و خدمات رایگان ارائه می دهد ،خدماتی مثل:

مرتجامن زبان اشاره دارای صالحیت
اطالعات مکتوب در قالب های دیگر )چاپ درشت ،فرمت صوتی ،فرمت های الکرتونیک قابل دسرتس ،سایر فرمت ها(
خدمات زبانی رایگان به اف رادی که زبان اصلیشان انگلیسی نیست ،مثل:

مرتجامن دارای صالحیت
اطالعات مکتوب به زبان های دیگر
در صورت نیاز به این خدمات ،با هامهنگ کننده حقوق مدنی طرح  Blue Shield of California Promise Healthمتاس بگیرید.

اگر فکر می کنید  Blue Shield of California Promise Health Planدر ارائه این خدمات کوتاهی کرده یا بر اساس نژاد ،رنگ پوست ،ملیت،
مشخصات نژادی ،عارضه پزشکی ،اطالعات ژنتیکی ،تبار ،مذهب ،جنس ،وضعیت تأهل ،جنسیت ،هویت جنسی ،گرایش جنسی ،سن یا معلولیت جسمی و ذهنی افراد
تبعیضی علیه آنها قائل شده است ،می توانید شکایت خود را به مرجع زیر ارائه دهید:
Blue Shield of California Promise Health Plan
Civil Rights Coordinator
Potrero Grande Dr. Monterey Park, CA 91755 601
تلفن(TTY: 711) (844) 883-2233 :
فکس(323) 889-2228 :
ایمیلBSCPHPCivilRights@blueshieldca.com :

شکایت را می توانید حضوری ،از طریق نامه ،فکس یا از طریق ایمیل ارسال کنید .اگر برای طرح شکایت به کمک نیاز دارید ،هامهنگ کننده حقوق مدنی برای
کمک به شام در دسرتس است.
شام همچنین می توانید یک شکایت حقوق مدنی را نزد دفرت حقوق مدنی وزارت سالمت و بهداشت و خدمات انسانی ایاالت متحده آمریکا
) ،(U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rightsبه روش الکرتونیکی از طریق پورتال شکایات
دفرت حقوق مدنی به آدرس ،https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsfیا از طریق پستی یا تلفنی با این مشخصات مطرح کنید:
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U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
)1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD
فرم های شکایت در آدرس  http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.htmlموجود است.

 .Bبررسی پوشش  Medicareو
 Medi-Calشما ب رای سال آینده
مهم است که همین حاال پوشش خود را بررسی کنید تا اطمینان حاصل کنید که در سال آینده نیز نیازهای شام را برآورده می کند .اگر طرح نیازهای شام را برآورده منی
کند ،شاید بتوانید طرح را ترک کنید .برای اطالعات بیشرت به بخش  E2مراجعه کنید.
اگر تصمیم به ترک  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planبگیرید ،عضویت شام در آخرین روز از ماهی که درخواست شام را دریافت
کنیم پایان می یابد.
اگر طرح ما را ترک کنید ،همچنان تا هنگامی که واجد رشایط باشید عضو برنامه های  Medicareو  Medi-Calباقی خواهید ماند.
شام درباره نحوه دسرتسی به مزایای  Medicareخود حق انتخاب خواهید داشت )به صفحه  11مراجعه کنید(.

شام مزایای  Medi-Calخود را از طریق یک برنامه درمانی مدیریت شده  Medi-Calبه انتخاب خود ،دریافت خواهید کرد
)برای کسب اطالعات بیشرت به صفحه  12مراجعه کنید(.
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 منابع اضافی.B1
• ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to
you. Call 1-855-905-3825 (TTY: 711), 8:00 a.m. to 8:00 pm., seven days a week. The call is free.
• Español (Spanish): ATENCIÓN: Si usted habla español, hay a su disposición servicios de
asistencia de idiomas sin costo. Llame al 1-855-905-3825 (TTY: 711), de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.,
los siete días de la semana. La llamada es gratuita.
• 中文 (Chinese): 请留意：如果您说中文，可以免费获得语言协助服务。请拨打1-855-905-3825
（听障和语障 专线：711），每周七天办公，早上8:00至晚上8:00。此电话为免付费专线。
• T
 iếngViệt(Vietnamese):LƯUÝ:NếuquývịnóitiếngViệt,chúngtôisẽcungcấpmiễnphídịch
vụhỗtrợngônngữchoquývị.Gọisố1-855-905-3825(TTY:711),8giờsángđến8giờtối,bảy
ngàytrongtuần.Cuộcgọinàymiễnphi.́
• T
 agalog(Tagalog–Filipino):PAUNAWA:KungnagsasalitakayongTagalog,maymgaavailable
na libreng serbisyo ng tulong sa wika para sa inyo. Tumawag sa 1-855-905-3825 (TTY: 711),
8:00 a.m. hanggang 8:00 p.m., pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag.
• 한국어(Korean):주: 귀하가 한국어를 사용하시는 경우, 무료로 언어 지원 서비스를 이용하실 수
있습니다. 1-855-905-3825(TTY: 711)번으로 주 7일, 오전 8시부터 오후 8시까지 전화하실 수
있습니다. 이 전화는 무료입니다.
• Հայերեն (Armenian): ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, Ձեզ տրամադրելի են
անվճար լեզվական օգնության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-855-905-3825 (TTY՝ 711)
համարով, 8:00-ից 20:00, շաբաթը յոթ օր: Հեռախոսազանգն անվճար է:
با.خدماتامدادزبانیبدوناخذهزینهدراختیارشمامیباشد،اگربهزبانفارسیصحبتمیکنید:توجه:(Farsi)• فارسی
اینتماس.شبدرهفتروزهفتهتماسبگیرید8:00صبحتا8:00ازساعت،(TTY: 711) 1-855-905-3825شماره
.رایگاناست
• Р
 усский(Russian):ОБРАТИТЕВНИМАНИЕ!ЕслиВыговоритепо-русски,мыможем
предложитьВамбесплатныеуслугиязыковойподдержки.Звонитепотелефону
1-855-905-3825(TTY:711)с8:00до20:00безвыходных.Звонокбесплатный.
اتصلعلىالرقم.یتوفرلكخدماتالمساعدةاللغویةالمجانیة،إذاكنتتتحدثاللغةالعربیة:تنبیه:(Arabic)• العربیة
عل ًم ابأنهذهالمكالمة.مساءًطوالأیاماألسبوع8:00صباحً اإلى8:00منالساعة،(TTY: 711) 1-855-905-3825
.مجانیة
• ខ្មែ�ែរ(Khmer):ចាប់់អារម្មែណ៍៍៖ បើប់ើសិិនអ្ននកនិយាយភាសាខ្មែ�ែរ បើសិវាជំំនួយភាសា គឺឺមានសិំរាប់់អ្ននក បើ�យ
ឥតគឺិតថ្លៃ�ៃ។ បើ� 1-855-905-3825 (TTY: 711) បើមាោង 8:00 ព្រឹ�ឹក ដល់់ 8:00 យប់់ ព្រឹ�ំ�ីរថ្លៃ�ម្ម
ៃ ួយអាទិិតយ។
បើ�គឺឺឥតគឺិតថ្លៃ�បើៃ ទិ។
• भाषा (Hindi): ध्ान: यद ि आप भाषा बोलते हैं, तो आपके ल लए भाषा सहायता से व ाएं न नःशु ल्क उपलब्ध हैं। फोन करना
1-855-905-3825 (TTY: 711), सु ब ह 8:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक, सप्ाह के सातों द िन। फोन करना फ्री है।
• LusHmoob(Hmong):LUSCEEV:YogkojhaisLusHmoob,muajkevpabtxhaisluspubdawb
raukoj.Hurau1-855-905-3825(TTY:711),8:00teevsawvntxovtxog8:00teevtsausntuj,xya
hnubhauviblubasthiv.Qhovhuxovtoojnoyoghudawbxwb.
• ພາສາລາວ (Laotian): ສ່ງສຳາຄັັນ: ຖ້້າທ່່ານເວ້າພາສາລາວແມ່່ນມ່ີບໍຳລິການຊ່່ວຍເຫຼືືອ
� ທ່າງດ້້ານພາສາບໍ່ເສຍຄັ່າໃຫຼື້ທ່່ານ. ໂທ່ຫຼືາ
ເບໍີ 1-855-905-3825 (TTY: 711), 8:00 ໂມ່ງເຊ່້າ ຫຼືາ 8:00 ໂມ່ງແລງ, ເຈັັດ້ວັນຕໍ່່ອາທ່ິດ້. ການໂທ່ແມ່່ນບໍ່ເສຍຄັ່າ.
• 日本語 (Japanese):注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。
1-855-905-3825 (TTY: 711）まで、お電話にてご連絡ください。毎日午前8時から午後8時まで受け付け
ています。通話は無料です。
 با این شامره متاس بگیریدBlue Shield Promise Cal MediConnect Plan  لطفاً با،اگر سوالی دارید
. این متاس رایگان است. هفت روز هفته، شب8:00  صبح تاTTY: 711، 8:00 1-855-905-3825
. بازدید کنیدwww.blueshieldca.com/promise/calmediconnect برای اطالعات بیشرت از وب سایت
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• ภาษาไทย (Thai): เรีียน หากคุุณพููดภาษา ภาษาไทย เรีามีีบรีิการีคุวามีช่่วยเหลืือด้านภาษาให้แก่คุณ
ุ โดยไมี่มีคุ
ี า่ ใช่้
จ่่าย โทรี 1-855-905-3825 (TTY: 711) 8:00 น. ถึึง 20:00 น. ได้ตลือดเจ่็ดวันต่อสััปดาห์ โทรีฟรีี ไมี่มีคุ
ี า่ ใช่้จ่่าย
• ਪੰ ਜਾਬੀ(Punjabi):ਸਾਵਧਾਨ : ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ [ਪੰ ਜਾਬੀ] ਬੋ ਲ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਲਈ ਮੁ ਫ ਤ ਭਾਸਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ,
ਉਪਲਬਧ ਹਨ | ਕਾਲ ਕਰੋ 1-855-905-3825 (TTY: 711), ਸਵੇ ਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 8:00 ਵਜੇ ਤੱ ਕ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ
ਸੱ ਤ ਦਦਨ |711), ਸਵੇ ਰ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤਕ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱ ਤ ਦਦਨ. ਕਾਲ ਫ੍ ੀ ਹੈ |

• Українська(Ukrainian):ЗВЕРНІТЬУВАГУ!ЯкщоВирозмовляєтеукраїнською,миможемо
запропонуватиВамбезкоштовніпослугимовноїпідтримки.Телефонуйте1-855-905-3825
(TTY:711)з8:00до20:00безвихідних.Дзвінокбезкоштовний.
• Mienh(Mien):TOVJANGXLONGXOC:BeivtaixmeihgorngvMienhwaacnor,ninhmbuogorn
zangcduqvmbencnzoihwang-henhnzieweihfaanwaacbunmeihmuangxmaivzuqcfeixliuc
cuotvzinhnyaanh.Doucwaaclorxtaux1-855-905-3825(TTY:711),8:00diemvzianghhoclungh
ndormminghtaux8:00zianghhoclunghmuonz,yietcnormlivbaaizsekoinzoihsiechnoi.Naaiv
normdoucwaacgornsewang-henhlongcmaivzuqcfeixliuccuotvzinhnyaanh.

 میتوانید هفت روز هفته از. خط بریل یا فایل صوتی دریافت منایید،شام می توانید این اطالعیه ساالنه تغییرات را به فرمتهای دیگر مانند چاپ درشت
. این متاس رایگان است. متاس بگیرید1-855-905-3825 (TTY: 711)  با شامره، شب8:00  صبح تا8:00 ساعت
 لطفا با، برای درخواست.هم اکنون و در آینده می توانید یک درخواست دامئی برای دریافت این سند به زبانی غیر از انگلیسی یا با فرمتی دیگر بدهید
 زبان و فرمت ترجیحی شام را برای ارتباطات آینده. متاس بگیریدBlue Shield Promise Cal MediConnect Plan مراقبت مشرتیان
. متاس بگیریدBlue Shield Promise Cal MediConnect Plan  لطفا با، برای به روزرسانی ترجیحات خود.بایگانی خواهند کرد

Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan  اطالعاتی درباره.B2
 وMedicare  یک طرح بیمه سالمت است که برای ارائه همزمان مزایایBlue Shield of California Promise Health Plan
. با هر دو برنامه قرارداد منعقد کرده است، به ثبت نام کنندگانMedi-Cal
 این. به عنوان «حداقل پوشش رضوری» برای واجدین رشایط استBlue Shield Promise Cal MediConnect Plan پوشش تحت
 برای.( را برآورده می کندACA) پوشش نیازمندی های مسئولیت های مشرتک فردی بر اساس قانون حامیت از بیامران و مراقبت مقرون به رصفه
( به آدرسIRS) اطالعات بیشرت در مورد الزامات مسئولیت مشرتک فردی از وب سایت خدمات درآمد داخلی
. بازدید کنیدwww.irs.gov/affordable-care-act/individuals-and-families
 ارائهBlue Shield of California Promise Health Plan  توسطBlue Shield Promise Cal MediConnect Plan
 میBlue Shield of California Promise Health Plan " "به ما" یا "متعلق به ما،" در این اطالعیه ساالنه تغییرات منظور از "ما.میشود
. می باشدBlue Shield Promise Cal MediConnect Plan ،" منظور از "طرح" یا "طرح ما.باشد

 با این شامره متاس بگیریدBlue Shield Promise Cal MediConnect Plan  لطفاً با،اگر سوالی دارید
. این متاس رایگان است. هفت روز هفته، شب8:00  صبح تاTTY: 711، 8:00 1-855-905-3825
. بازدید کنیدwww.blueshieldca.com/promise/calmediconnect برای اطالعات بیشرت از وب سایت
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برای سال  Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan 2022اطالعیه تغییرات ساالنه
بررسی کنید که آیا هیچ تغییری در پوشش داروهای تجویزی ما به وجود آمده که ممکن است بر روی وضعیت شام تأثیرگذار باشد.

آیا داروهای شام تحت پوشش قرار می گیرند؟ آیا داروهای شام در رده سهم هزینه دیگری هستند؟ آیا می توانید به استفاده از داروخانه های فعلی
خود ادامه دهید؟
مهم است که تغییرات به وجود آمده را بررسی کنید تا اطمینان حاصل شود که پوشش دارویی ما در سال آینده برای شام مناسب خواهند بود.
برای اطالعات مربوط به تغییرات در پوشش دارویی ما به بخش  D2مراجعه کنید.
ممکن است هزینه داروهای شام از سال گذشته تا کنون افزایش یافته باشد.

درباره گزینه های ارزان تری که ممکن است موجود باشند با پزشک خود صحبت کنید؛ این کار می تواند موجب رصفه جویی در هزینه های
ساالنه تان برای موارد پرداخت مستقیم از جیب شود.
برای دریافت اطالعات تکمیلی درباره قیمت داروها ،به این سایت مراجعه کنید

 .www.medicare.gov/drug-coverage-part-d/costs-for-medicare-drug-coverageبر روی
لینک “داشبوردها ) ”(dashboardsدر وسط ) Noteیادداشت( به سمت پایین صفحه کلیک کنید .صفحه کلیک کنید .این داشبوردها،
رشکت هایی را که قیمت هایشان را افزایش داده اند هایالیت می کنند و سایر اطالعات مربوط به قیمت سال-به-سال داروها نیز ارائه شده
است(.
به خاطر داشته باشید که مزایای طرح شام مشخص می کند که هزینه های دارویی شام دقیقا ً ممکن است تا چه اندازه تغییر کند.
بررسی کنید که آیا ارائه دهندگان خدمات و داروخانه های شام در سال آینده نیز در شبکه ما قرار خواهند داشت.

آیا پزشکان شام از جمله متخصصان شام کامکان عضو شبکه ما می باشند؟ داروخانه شام چطور؟ بیامرستان ها یا سایر ارائه دهندگان خدماتی که شام از
آنها استفاده می کنید چطور؟
برای کسب اطالعات درباره فهرست خدمات دهندگان و داروخانه های ما به بخش  Cمراجعه کنید.
در مورد مجموع هزینه های خود در طرح فکر کنید.

برای خدمات و داروهای تجویزی که به طور مرتب استفاده می کنید چقدر از جیب خود هزینه پرداخت می کنید؟
هزینه های کل در مقایسه با سایر گزینه های پوشش چگونه می باشد؟
به این فکر کنید که آیا از طرح ما رضایت دارید.
در صورت تصمیم به ماندن در Blue Shield Promise Cal
:MediConnect Plan

در صورت تصمیم به تغییر طرح ها:

اگر می خواهید در سال آینده هم با ما مبانید ،کار شام آسان است  -الزم
نیست کاری انجام دهید .اگر تغییری در وضعیت خود ندهید ،شام به
طور خودکار عضو طرح ما باقی می مانید.

اگر به این نتیجه برسید که طرح دیگری نیازهای شام را بهرت برآورده می کند ،شاید
بتوانید طرح خود را تغییر دهید )برای اطالعات بیشرت به بخش  E2مراجعه کنید(.
اگر شام در یک طرح جدید ثبت نام کنید ،پوشش بیمه جدید شام از اولین روز ماه
بعدی رشوع می شود .برای کسب اطالعات بیشرت درباره گزینه های پیش روی خود،
به بخش  ،Eصفحه  10مراجعه کنید.

?

اگر سوالی دارید ،لطفاً با  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planبا این شامره متاس بگیرید
 TTY: 711، 8:00 1-855-905-3825صبح تا  8:00شب ،هفت روز هفته .این متاس رایگان است.
برای اطالعات بیشرت از وب سایت  www.blueshieldca.com/promise/calmediconnectبازدید کنید.
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برای سال  Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan 2022اطالعیه تغییرات ساالنه

 .Cتغیی رات ایجاد شده در شبکه ارائه
دهندگان و داروخانه ها
شبکه های ارائه دهندگان خدمات و داروخانه های ما برای سال  2022تغییر کرده است.

اکیدا به شام توصیه می کنیم که فهرست فعلی خدمات دهندگان و داروخانه های ما را مرور کنید تا ببینید آیا خدمات دهندگان یا داروخانه شام
هنوز در شبکه ما هستند .نسخه به روزرسانی شده فهرست راهنامی خدمات دهندگان و داروخانه ها در وب سایت ما به نشانی
 www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect/directoryموجود می باشد .همچنین برای دریافت
اطالعات جدیدتر در مورد یک خدمات دهنده یا درخواست از ما برای ارسال فهرست راهنامی خدمات دهندگان و داروخانه ها برای شام از طریق
پست ،می توانید با مرکز مراقبت مشرتیان به شامره  1-855-905-3825متاس بگیرید.
الزم است بدانید که ما ممکن است در طول سال نیز تغییراتی در شبکه خود ایجاد کنیم .در صورتی که ارائه دهنده خدمات شام طرح را ترک کند ،شام از حقوق و
پشتیبانی های خاصی برخوردار خواهید شد .برای اطالعات بیشرت ،به فصل  3از کتابچه راهنامی اعضاء خود مراجعه کنید.

 .Dتغیی رات ایجاد شده در مزایا و هزینه ها
ب رای سال آینده
 .D1تغییرات ایجاد شده در مزایا و هزینه ها برای خدمات پزشکی
ما در سال آینده پوشش خود برای برخی خدمات پزشکی و آنچه که شام برای این خدمات پزشکی تحت پوشش می پردازید را تغییر می دهیم .این تغییرات در جدول زیر
رشح داده شده اند.

?

اگر سوالی دارید ،لطفاً با  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planبا این شامره متاس بگیرید
 TTY: 711، 8:00 1-855-905-3825صبح تا  8:00شب ،هفت روز هفته .این متاس رایگان است.
برای اطالعات بیشرت از وب سایت  www.blueshieldca.com/promise/calmediconnectبازدید کنید.
6
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( 2021امسال)

( 2022سال آینده)

شام مبلغ  $0پرداخت مشرتک می کنید

شام مبلغ  $0پرداخت مشرتک می کنید

شام مبلغ  $0به عنوان پوشش اضطراری/فوری در رسارس جهان
پرداخت مشرتک می کنید

شام مبلغ  $0به عنوان پوشش اضطراری/فوری در رسارس جهان
پرداخت مشرتک می کنید

 $25,000سقف پوشش طرح برای خدمات اورژانسی/فوریتی
در خارج از ایاالت متحده در هر سال.

سقفی برای پوشش طرح خدمات اورژانسی/فوریتی در خارج از
ایاالت متحده در سال وجود ندارد.

برنامه خدمات چند
منظوره ساملندان

شام مبلغ  $0پرداخت مشرتک می کنید )حداکرث سقف پوشش
مزایای بیمه  $5,356.25دالر در سال(

از طریق برنامه ما پوشش داده نشده است  ،اما ما همچنان به
هامهنگی دسرتسی به این خدمات برای شام کمک می کنیم.

داروهای بدون نیاز به
نسخه ()OTC

سقف  $120هر  3ماه

سقف  $185هر  3ماه

شام می توانید در هر سه ماه یک سفارش دهید .برخی
محدودیت ها ممکن است مصداق داشته باشد .برای اطالعات
بیشرت به کاتالوگ  OTCمراجعه کنید.

شام می توانید در هر سه ماه دوسفارش دهید .برخی محدودیت
ها ممکن است مصداق داشته باشد .برای اطالعات بیشرت به
کاتالوگ  OTCمراجعه کنید.

شام مبلغ  $0پرداخت مشرتک می کنید

شام مبلغ  $0پرداخت مشرتک می کنید

شام مبلغ  $0به عنوان پوشش اضطراری/فوری در رسارس جهان
پرداخت مشرتک می کنید

شام مبلغ  $0به عنوان پوشش اضطراری/فوری در رسارس جهان
پرداخت مشرتک می کنید

 $25,000سقف پوشش طرح برای خدمات اورژانسی/فوریتی
در خارج از ایاالت متحده در هر سال.

سقفی برای پوشش طرح خدمات اورژانسی/فوریتی در خارج از
ایاالت متحده در سال وجود ندارد.

مراقبت های اضطراری

()MSSP

مراقبت اضطراری

 .D2تغییرات در پوشش داروهای تجویزی
تغییرات در فهرست دارویی ما
نسخه به روزرسانی شده از فهرست داروهای تحت پوشش در وب سایت ما به نشانی

 www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect/pharmacyموجود می باشد .شام همچنین می توانید با بخش مراقبت
مشرتیان به شامره تلفن  TTY: 711 1-855-905-3825متاس بگیرید :برای دریافت اطالعات دارویی جدیدتر یا به منظور درخواست از ما برای ارسال پستی یک
نسخه از فهرست داروهای تحت پوشش ،از ساعت  8:00صبح تا  8:00شب ،هفت روز هفته با شامره  ،711متاس بگیرید.
فهرست داروهای تحت پوشش همچنین "فهرست دارویی" نامیده می شود.

ما تغییراتی را در فهرست دارویی خود اعامل کرده ایم ،که از جمله آنها می توان به تغییرات در داروهایی که ما پوشش می دهیم و تغییرات در محدودیت های مربوط
به پوشش ما برای داروهای خاص اشاره کرد.
فهرست دارویی را بررسی کنید تا مطمنئ شوید که داروهای شام برای سال آینده تحت پوشش قرار می گیرد و ببینید که آیا محدودیت خاصی وجود دارد.

?

اگر سوالی دارید ،لطفاً با  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planبا این شامره متاس بگیرید
 TTY: 711، 8:00 1-855-905-3825صبح تا  8:00شب ،هفت روز هفته .این متاس رایگان است.
برای اطالعات بیشرت از وب سایت  www.blueshieldca.com/promise/calmediconnectبازدید کنید.
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در صورتی که تغییرات در پوشش دارویی وضعیت شام را تحت تأثیر قرار می دهد ،ما شام را تشویق می کنیم که:
به کمک پزشکتان )یا سایر تجویزکنندگان( داروی دیگری که تحت پوشش ما می باشد را انتخاب کنید.

شام می توانید با بخش مراقبت مشرتیان به این شامره تلفن متاس بگیرید  ،TTY: 711 1-855-905-3825از ساعت  8:00صبح تا  8:00شب ،هفت
روز هفته یا با هدایتگر مراقبتی خود متاس بگیرید تا لیستی از داروهای تحت پوشش که هامن بیامری را درمان می کنند را درخواست کنید.
این فهرست می تواند به ارائه دهندگان خدمات شام کمک کند تا داروی تحت پوشش مناسب شام را پیدا کنند.
به کمک پزشکتان )یا سایر تجویزکنندگان( از طرح بخواهید تا با اعامل یک استثناء داروی مربوطه را پوشش دهد.

شام می توانید درخواست اعامل استثناء را قبل از سال آینده مطرح کرده و ما پاسخ شام را در طی  72ساعت پس از دریافت درخواست شام )یا بیانیه
پشتیبان تجویزکننده نسخه( اعالم خواهیم کرد.
برای اطالع از آنچه باید برای درخواست اعامل استثناء انجام دهید ،به فصل  9کتابچه راهنامی اعضاء  2022مراجعه کنید یا با این شامره تلفن متاس بگیرید
 8:00 ،TTY: 711 1-855-905-3825صبح تا  8:00شب ،هفت روز هفته .این متاس رایگان است.
در صورت نیاز به راهنامیی در مورد تقاضای استثنای دارویی ،می توانید با مراقبت مشرتیان یا هدایتگر مراقبتی خود متاس بگیرید .برای کسب اطالعات بیشرت
درباره نحوه متاس با هدایتگر مراقبتی خود به فصل  2و فصل  3کتابچه راهنامی اعضاء مراجعه کنید.
از طرح بخواهید تا عرضه موقت دارو را پوشش دهد.
در برخی رشایط ،ما تأمین موقت دارو را طی [ ]90روز اول سال پوشش می دهیم.

این تأمین موقت برای حداکرث یک ماه ادامه خواهد داشت) .برای کسب اطالعات بیشرت در مورد زمان دریافت یک تأمین موقت و نحوه درخواست آن ،به
فصل  5کتابچه راهنامی اعضاءمراجعه کنید(
زمانی که تأمین موقت دارو دریافت می کنید ،باید با پزشک خود صحبت کنید تا مشخص شود که هنگام پایان تأمین داروی تان چه باید انجام دهید .شام
می توانید دارویتان را به داروی دیگری که تحت پوشش برنامه است تغییر دهید یا از طرح بخواهید که برای شام استثناء قائل شود و داروی فعلی شام را
تحت پوشش قرار دهد.
درخواست های استثنائات فرموالری باید هر سال به برنامه ارائه شود.

تغییرات در هزینه داروهای تجویزی
طبق  ،Blue Shield Promise Cal MediConnect Planدو مرحله پرداخت برای پوشش داروهای تجویزی  Medicareبخش  Dشام وجود
دارد .اینکه شام چه مبلغی باید بپردازید به این بستگی دارد که هنگام ارائه اولین نسخه و تجدید آن ،در کدام مرحله قرار داشته باشید .این دو مرحله عبارت است از:

?

اگر سوالی دارید ،لطفاً با  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planبا این شامره متاس بگیرید
 TTY: 711، 8:00 1-855-905-3825صبح تا  8:00شب ،هفت روز هفته .این متاس رایگان است.
برای اطالعات بیشرت از وب سایت  www.blueshieldca.com/promise/calmediconnectبازدید کنید.
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مرحله 1

مرحله 2

مرحله پوشش اولیه

مرحله پوشش وضعیت بحرانی

در این مرحله ،طرح درمانی بخشی از هزینه داروهای شام را می پردازد
و شام سهم خود را پرداخت می کنید .سهم شام ،پرداخت مشرتک نامیده
میشود.

در این مرحله ،طرح متام هزینه داروهای شام تا تاریخ  31دسامرب  2022را
پرداخت می کند.
شام این مرحله را وقتی آغاز می کنید که مبلغ هزینه های پرداخت از جیب
شام به حد خاصی رسیده باشد.

این مرحله وقتی آغاز می شود که شام اولین نسخه سال را تحویل می گیرید.

مرحله اولیه پوشش زمانی به پایان می رسد که هزینه کل مخارج پرداخت شده از جیب شام به  $7,050برسد .در این زمان مرحله پوشش بح رانی آغاز می شود.
ما همه هزینه های دارویی شام را از این زمان تا پایان سال پرداخت خواهیم کرد .ب رای اطالعات بیشرت در مورد اینکه شام چقدر ب رای داروهای تجویزی پرداخت
می کنید به فصل  6کتابچه راهنامی اعضاء م راجعه کنید.

 .D3مرحله " :1مرحله پوشش اولیه"
در مرحله پوشش اولیه ،ما سهمی از هزینه داروهای تجویزی تحت پوشش را به شام پرداخت می کنیم و شام نیز سهم خود را پرداخت می کنید .سهم شام،
پرداخت مشرتک نامیده میشود .تعرفه پرداخت مشرتک به رده تقسیم هزینه دارو و به اینکه دارو را از کجا تهیه می کنید بستگی دارد .شام هر بار که یک
نسخه را دریافت می کنید ،یک مقدار پرداخت مشرتک می پردازید .اگر هزینه های داروهای تحت پوشش از میزان پرداخت مشرتک کمرت باشد ،شام فقط آن هزینه
کمرت را پرداخت می کنید.
ما برخی از داروها در فهرست دارویی را به رده ای باالتر یا پایین تر انتقال داده ایم .اگر داروهای شام از یک رده دارویی به رده ای دیگر منتقل شوند ،این امر
می تواند روی پرداخت مشرتک شام تأثیر گذار باشد .ب رای اطالع از اینکه آیا داروهای شام در یک رده دارویی دیگر ق رار خواهند گرفت ،آنها را در فهرست دارویی
جستجو کنید.
جدول زیر هزینه های شام ب رای داروها را در هر یک از  4رده دارویی ما نشان می دهد .این مقادیر فقط در خالل زمانی که شام در مرحله پوشش اولیه هستید
اعامل می شوند.

داروهای رده 1
(داروهای ژنریک ترجیحی)

هزینه تأمین یک ماهه از داروی موجود در رده دارویی  1که از یک
داروخانه عضو شبکه تهیه می شود
داروهای رده 2
(داروهای ژنریک)

هزینه تأمین یک ماهه از داروی موجود در رده دارویی  2که از یک
داروخانه عضو شبکه تهیه می شود

?

( 2021امسال)

( 2022سال آینده)

پرداخت مشرتک شام برای تأمین یک
ماهه )-30روزه( مبلغ  $0برای هر
نسخه می باشد.

پرداخت مشرتک شام برای تأمین یک
ماهه )-30روزه( مبلغ  $0برای هر
نسخه می باشد.

پرداخت مشرتک شام برای تأمین یک
ماهه )-30روزه( مبلغ $1.30 ،$0
یا  $3.70برای هر نسخه می باشد.

پرداخت مشرتک شام برای تأمین یک
ماهه )-30روزه( مبلغ $1.35 ،$0
یا  $3.95برای هر نسخه می باشد.

اگر سوالی دارید ،لطفاً با  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planبا این شامره متاس بگیرید
 TTY: 711، 8:00 1-855-905-3825صبح تا  8:00شب ،هفت روز هفته .این متاس رایگان است.
برای اطالعات بیشرت از وب سایت  www.blueshieldca.com/promise/calmediconnectبازدید کنید.
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( 2021امسال)
داروهای رده 3
(داروهای دارای نام تجاری)

هزینه برای تأمین یک ماهه از یک داروی موجود در رده دارویی  3که از
یک داروخانه عضو شبکه تهیه می شود
داروهای ردیف 4
(داروهای غیر /Medicare RXداروهای بدون نسخه ())OTC

هزینه تأمین یک ماهه از داروی موجود در رده دارویی  4که از یک
داروخانه عضو شبکه تهیه می شود

پرداخت مشرتک شام برای تأمین یک

( 2022سال آینده)

پرداخت مشرتک شام برای تأمین یک

ماهه )-30روزه( مبلغ $4.00 ،$0
یا  $9.20برای هر نسخه می باشد.

ماهه )-30روزه( مبلغ $4.00 ،$0
یا  $9.85برای هر نسخه می باشد.

پرداخت مشرتک شام برای تأمین یک
ماهه )-30روزه( مبلغ  $0برای هر
نسخه می باشد.

پرداخت مشرتک شام برای تأمین یک
ماهه )-30روزه( مبلغ  $0برای هر
نسخه می باشد.

مرحله اولیه پوشش زمانی به پایان می رسد که هزینه کل مخارج پرداخت شده از جیب شام به $7,050برسد .در این زمان مرحله پوشش وضعیت بحرانی آغاز می
شود .ما همه هزینه های دارویی شام را از این زمان تا پایان سال پرداخت خواهیم کرد .برای دریافت اطالعات بیشرت در مورد اینکه شام چقدر برای داروهای تجویزی
پرداخت خواهید کرد به فصل  6کتابچه راهنامی اعضاء مراجعه کنید.

 .D4مرحله " :2مرحله پوشش بحرانی"
زمانی که هزینه کل مخارج پرداخت شده از جیب شام برای داروهای نسخه ای به  $7,050برسد ،مرحله پوشش بحرانی رشوع می شود .پس از ورود به اين مرحله،
شام تا پايان سال تقوميی در مرحله پوشش بحرانی باقی خواهيد ماند.

 .Eنحوه انتخاب طرح
 .E1نحوه باقی ماندن در طرح ما
ما اميدواريم که شام سال آينده نيز عضو طرح ما باقی مبانید.

اگر برای یک طرح  Cal MediConnectدیگر ثبت نام نکنيد و به طرح  Medicare Advantageیا به  Original Medicareتغییر وضعیت
ندهید ،به طور خودکار عضو طرح ما برای سال  2022باقی خواهيد ماند.

 .E2نحوه تغییر طرح ها
شام می توانید با ثبت نام در یک طرح  Medicare Advantageدیگر ،یک طرح  Cal MediConnectدیگر ،یا انتقال به
 Original Medicareدر هر زمان در طول سال به عضویت خود خامته دهید.

?

اگر سوالی دارید ،لطفاً با  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planبا این شامره متاس بگیرید
 TTY: 711، 8:00 1-855-905-3825صبح تا  8:00شب ،هفت روز هفته .این متاس رایگان است.
برای اطالعات بیشرت از وب سایت  www.blueshieldca.com/promise/calmediconnectبازدید کنید.
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چگونه به خدمات  Medicareدسرتسی پیدا کنید
برای دسرتسی به خدمات  Medicareسه گزینه خواهید داشت .با انتخاب هر یک از این گزینه ها ،بطور خودکار عضویت شام در طرح
 Cal MediConnectما پایان می یابد:
 .1می توانید طرح خود را به موارد زیر تغییر دهید:

آنچه باید انجام دهید:

یکی از طرح های  Medicareمانند
 Medicare Advantageیا چنانچه واجد رشایط هستید و در
منطقه خدماتی مربوطه زندگی می کنید ،یک برنامه مراقبتی جامع ساملندان
یا Program of All-inclusive Care for the Elderly

 24ساعت شبانه روز و  7روز هفته با  Medicareبا این شامره متاس
بگیرید ) .1-800-MEDICARE (1-800-633-4227کاربران
 TTYباید با این شامره متاس بگیرند .2048-486-877-1
برای پرسش ها در زمینه برنامه مراقبتی جامع ساملندان یا  PACEبا این
شامره متاس بگیرند ).1-855-921-PACE (7223

()PACE

اگر به کمک یا اطالعات بیشرت نیاز دارید:

از دوشنبه تا جمعه از ساعت  8:00صبح تا  5:00عرص با برنامه
پشتیبانی و مشاوره بیمه سالمت کالیفرنیا ) (HICAPبه شامره
 1-800-434-0222متاس بگیرید .برای کسب اطالعات بیشرت یا یافنت
یکی از دفاتر  HICAPدر منطقه خود ،لطفا به وب سایت
 www.aging.ca.gov/HICAP/مراجعه کنید.
وقتی پوشش بیمه جدید شام آغاز می شود ،به طور خودکار عضویت طرح
 Blue Shield Promise Cal MediConnectشام پایان
می یابد.
 .2می توانید طرح خود را به موارد زیر تغییر دهید:

آنچه باید انجام دهید:

 Original Medicareبا طرح مجزای  Medicareبرای
داروهای نسخه ای

 24ساعت شبانه روز و  7روز هفته با  Medicareبا این شامره متاس
بگیرید ) .1-800-MEDICARE (1-800-633-4227کاربران
 TTYباید با این شامره متاس بگیرند .1-877-486-2048
اگر به کمک یا اطالعات بیشرت نیاز دارید:

از دوشنبه تا جمعه از ساعت  8:00صبح تا  5:00عرص با برنامه
پشتیبانی و مشاوره بیمه سالمت کالیفرنیا ) (HICAPبه شامره
 1-800-434-0222متاس بگیرید .برای کسب اطالعات بیشرت یا یافنت
یکی از دفاتر  HICAPدر منطقه خود ،لطفا به وب سایت
 www.aging.ca.gov/HICAP/مراجعه کنید.
وقتی پوشش بیمه جدید شام آغاز می شود ،به طور خودکار عضویت

 Blue Shield Promise Cal MediConnect Planشام
پایان می یابد.

?

اگر سوالی دارید ،لطفاً با  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planبا این شامره متاس بگیرید
 TTY: 711، 8:00 1-855-905-3825صبح تا  8:00شب ،هفت روز هفته .این متاس رایگان است.
برای اطالعات بیشرت از وب سایت  www.blueshieldca.com/promise/calmediconnectبازدید کنید.
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 .3می توانید طرح خود را به موارد زیر تغییر دهید:

آنچه باید انجام دهید:

 Original Medicareبدون طرح مجزای  Medicareبرای
داروهای نسخه ای

 24ساعت شبانه روز و  7روز هفته با  Medicareبا این شامره متاس
بگیرید ) .1-800-MEDICARE (1-800-633-4227کاربران
 TTYباید با این شامره متاس بگیرند .1-877-486-2048

توجه :اگر به عضویت  Original Medicareدرآیید و یک
طرح مجزای پوشش داروهای تجویزی  Medicareنداشته باشید،
 Medicareمی تواند شام را به عضویت یک طرح پوشش دارویی
درآورد مگر اینکه شام اعالم کنید که چنین چیزی را منی خواهید.

اگر به کمک یا اطالعات بیشرت نیاز دارید:

از دوشنبه تا جمعه از ساعت  8:00صبح تا  5:00عرص با برنامه
پشتیبانی و مشاوره بیمه سالمت کالیفرنیا ) (HICAPبه شامره
 1-800-434-0222متاس بگیرید .برای کسب اطالعات بیشرت یا یافنت
یکی از دفاتر  HICAPدر منطقه خود ،لطفا به وب سایت
 www.aging.ca.gov/HICAP/مراجعه کنید.

فقط در صورتی باید پوشش دارویی را نپذیرید که توسط منبع دیگری مانند
کارفرما یا اتحادیه تحت پوشش باشید .چنانچه درباره نیاز خود به پوشش
دارویی سوال دارید ،از دوشنبه تا جمعه از ساعت  8:00صبح تا 5:00
عرص با برنامه پشتیبانی و مشاوره بیمه سالمت کالیفرنیا ) (HICAPبه
شامره  1-800-434-0222متاس بگیرید .برای کسب اطالعات بیشرت
یا یافنت یکی از دفاتر  HICAPدر منطقه خود ،لطفا به وب سایت زیر
مراجعه کنید .www.aging.ca.gov/HICAP/

وقتی پوشش بیمه جدید شام آغاز می شود ،به طور خودکار عضویت

 Blue Shield Promise Cal MediConnect Planشام
پایان می یابد.

چگونه به خدمات  Medi-Calدسرتسی پیدا کنید
در صورتی که طرح  Cal MediConnectرا ترک کنید ،وارد یک طرح درمانی تحت مدیریت  Medi-Calبه انتخاب خود خواهید شد .خدمات
 Medi-Calشام شامل خدمات و پشتیبانی های درازمدت و خدمات بهداشت رفتاری می شوند.
هنگامی که درخواست پایان عضویت خود را در بیمه  Cal MediConnectمی دهید ،الزم است که به دفرت گزینه های درمانی اعالم کنید که مایلید به کدام یک
از طرح های درمانی تحت مدیریت  Medi-Calبپیوندید .میتوانید از دوشنبه تا جمعه از ساعت  8:00صبح تا  6:00عرص با  Health Care Optionsبا
این شامره متاس بگیرید  .1-844-580-7272کاربران  TTYباید با این شامره متاس بگیرند .1-800-430-7077

 .Fچگونه میتوان کمک دریافت کرد
 .F1دریافت کمک از Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
پرسشی دارید؟ ما برای کمک به شام در خدمت هستیم .با مراقبت مشرتیان به شامره تلفن  1-855-905-3825متاس بگیرید )فقط  ،TTYبا  711متاس بگیرید( .ما
از ساعت  8:00صبح تا  8:00شب و در هفت روز هفته آماده پاسخگویی به متاسهای تلفنی شام هستیم .متاس با این شامره ها رایگان است.

?

اگر سوالی دارید ،لطفاً با  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planبا این شامره متاس بگیرید
 TTY: 711، 8:00 1-855-905-3825صبح تا  8:00شب ،هفت روز هفته .این متاس رایگان است.
برای اطالعات بیشرت از وب سایت  www.blueshieldca.com/promise/calmediconnectبازدید کنید.
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کتابچه راهنامی اعضاء سال 2022خود را مطالعه کنید
کتابچه راهنامی اعضا  2022مزایای طرح بیمه شام را به طور مفصل و حقوقی توضیح داده است .این کتابچه محتوی جزئیاتی درباره مزایا و هزینه های سال آینده می
باشد .دفرتچه درباره حقوق شام و قوانینی که شام باید برای بهره مند شدن از پوشش خدمات و داروها رعایت کنید توضیح می دهد.
کتابچه راهنامی اعضا  2022تا تاریخ  15اکترب آماده خواهد شد .یک نسخه به روز رسانی شده از کتابچه راهنامی اعضا  2022در وب سایت ما به نشانی زیر موجود
است  .www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect/handbookشام همچنین برای درخواست از ما جهت ارسال یک نسخه
از کتابچه راهنامی اعضاء  ،2022می توانید با بخش مراقبت مشرتیان با شامره این متاس بگیرید .1-855-905-3825
وب سایت ما
شام همچنین می توانید از وب سایت ما به این نشانی بازدید کنید  .www.blueshieldca.com/promise/calmediconnectیادآور می شویم
که وب سایت ما حاوی به روزترین اطالعات در مورد شبکه ارائه دهندگان خدمات و داروخانه های ما ) (Provider and Pharmacy Directoryو
فهرست دارویی ما می باشد.

 .F2دریافت کمک از کارگزار ثبت نام ایالتی
کارگزار ثبت نام ایالتی ،گزینه های مراقبت درمان ) ،(Health Care Optionsمی تواند به شام در عضویت در یک طرح درمانی Cal MediConnect
کمک کند .آنها می توانند در لغو عضویت از یک طرح سالمت  Cal MediConnectنیز به شام کمک کنند .می توانید از دوشنبه تا جمعه از ساعت 8:00
صبح تا  6:00عرص با  Health Care Optionsبا این شامره متاس بگیرید  .1844-580-7272کاربران  TTYباید با این شامره متاس بگیرند
.1-800-430-7077

 .F3دریافت کمک از برنامه Cal MediConnect Ombuds
چنانچه با  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planمشکلی دارید ،برنامه  Cal MediConnect Ombudsمی تواند به شام
کمک کند .خدمات اداره رسیدگی به شکایات ،رایگان هستند .برنامه :Cal MediConnect Ombuds
•به عنوان یک وکیل از طرف شام کار می کند .آنها می توانند به پرسش های شام در زمینه مشکالت یا شکایت های شام پاسخ گفته و می توانند به شام در درک
اینکه چه اقدامی باید انجام دهید کمک کنند.
•اطمینان حاصل می کند که شام اطالعات مربوط به حقوق و حفاظت های خود و نحوه حل شدن نگرانی های خود را در اختیار دارید.

•با ما یا با دیگر رشکت های بیمه یا طرح های سالمتی ارتباطی ندارد .شامره تلفن متاس برنامه  Cal MediConnect Ombudsعبارت است از
.1-855-501-3077

 .F4دریافت کمک از برنامه Health Insurance Counseling and Advocacy
شام همچنین می توانید با برنامه ) Health Insurance Counseling and Advocacy (HICAPمتاس بگیرید .در کالیفرنیا SHIP ،را برنامه
) Health Insurance Counseling and Advocacy (HICAPمی نامند .مشاوران  HICAPمی توانند به شام در درک گزینه های خود
در طرح  Cal MediConnectکمک کرده و به پرسش های شام درباره تغییرطرح ها پاسخ دهند HICAP .با ما یا با دیگر رشکت های بیمه یا طرح های
بیمه درمانی ارتباطی ندارد HICAP .در همه شهرها مشاورین آموزش دیده ای دارد و این خدمات رایگان است .شامره تلفن  HICAPعبارت است از
 .1-800-434-0222برای دریافت اطالعات بیشرت و یا برای پیدا کردن یک دفرت محلی  HICAPدر منطقه خود ،لطفا به این وب سایت مراجعه کنید
.www.aging.ca.gov/HICAP/

?

اگر سوالی دارید ،لطفاً با  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planبا این شامره متاس بگیرید
 TTY: 711، 8:00 1-855-905-3825صبح تا  8:00شب ،هفت روز هفته .این متاس رایگان است.
برای اطالعات بیشرت از وب سایت  www.blueshieldca.com/promise/calmediconnectبازدید کنید.
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برای سال  Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan 2022اطالعیه تغییرات ساالنه

 .F5کمک گرفنت از Medicare
برای دریافت مستقیم اطالعات از  ،Medicareمی توانید  24ساعت شبانه روز 7 ،روز هفته با این شامره متاس بگیرید
) .1-800-MEDICARE (1-800-633-4227کاربران  TTYباید با این شامره متاس بگیرند .1-877-486-2048
وب سایت Medicare

شام همچنین می توانید از وبسایت  Medicareبه این آدرس بازدید کنید ) .(www.medicare.govچنانچه تصمیم بگیرید عضویت خود در طرح
 Cal MediConnectرا لغو کرده و به یک طرح  Medicare Advantageبپیوندید ،وب سایت  Medicareاطالعاتی در مورد هزینه ها ،پوشش
ها و درجه بندی کیفیت برای کمک به مقایسه طرح های  Medicare Advantageدر اختیار شام قرار می دهد.
شام می توانید با استفاده از ابزار  Medicare Plan Finderکه در وب سایت  Medicareدر دسرتس است ،اطالعاتی درباره طرح های
 Medicare Advantageدریافت کنید) .برای طالعات در مورد طرح ها ،به آدرس  www.medicare.govمراجعه و روی گزینه ""Find plans
)یافنت طرح ها( کلیک کنید(.
)و شام Medicare & You 2022 (Medicare 2022

شام میتوانید کتابچه راهنامی ( Medicareو شام  Medicare & You 2022 )2022را بخوانید .هر ساله در فصل پائیز ،این کتابچه برای افراد دارای
 Medicareارسال می شود .این کتابچه محتوی خالصه ای از مزایا ،حقوق و حامیت های  Medicareبوده و به سواالت متداول در رابطه با Medicare
پاسخ می گوید.
اگر نسخه ای از این دفرتچه ندارید ،می توانید آن را از وب سایت  (www.medicare.gov) Medicareدریافت کنید یا  24ساعت روز 7 ،روز هفته با
این شامره متاس بگیرید ) .1-800-MEDICARE (1-800-633-4227کاربران  TTYباید با این شامره متاس بگیرند .1-877-486-2048

 .F6دریافت کمک از California Department of Managed Health Care
 California Department of Managed Health Careمسئول تنظیم طرح های خدمات مراقبت سالمت می باشد .اگر علیه بیمه درمانی خود
شکوائیه ای دارید ،باید پیش از متاس با این اداره ابتدا با طرح سالمت خود با شامره تلفن  1-855-905-3825متاس بگیرید و از فرآیند طرح شکوائیه بیمه خود
پیروی کنید .استفاده از روند طرح شکایت مذکور ،شام را از حقوق قانونی یا جربان خسارت هایی که شامل حالتان می شود ،محروم نخواهد کرد .در صورت نیاز به کمک
در موارد شکوائیه اضطراری ،یا موارد شکوائیه که بطور مطلوب رسیدگی نشده اند ،و یا در مواردی که شکوائیه پس از گذشت بیش از  30روز هنوز حل و فصل نشده
باشد ،می توانید برای درخواست کمک با اداره مذکور متاس بگیرید .شام همچنین ممکن است واجد رشایط یک بازبینی مستقل پزشکی ) (IMRباشید .اگر برای IMR
واجد رشایط هستید ،روند  IMRیک بررسی بی طرفانه از تصمیامت پزشکی گرفته شده توسط یک طرح سالمتی در زمینه رضورت پزشکی ارائه خدمات یا درمان های
پیشنهادی ،تصمیامت پوشش برای درمان هایی که تجربی بوده یا از ماهیتی تحقیقی برخوردار هستند و اختالفات در زمینه پرداخت برای خدمات پزشکی اورژانسی و
فوریتی را در اختیار شام قرار می دهد .دپارمتان همچنین دارای یک شامره تلفن رایگان( )1-888-466-2219و یک خط  TDDبه شامره
( )1-877-688-9891برای افراد دارای اختالل شنوایی و گفتاری می باشد .وب سایت اداره به آدرس www.dmhc.ca.govحاوی فرم های شکایت ،فرم
های درخواست  IMRو دستورالعمل های آنالین می باشد.

?

اگر سوالی دارید ،لطفاً با  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planبا این شامره متاس بگیرید
 TTY: 711، 8:00 1-855-905-3825صبح تا  8:00شب ،هفت روز هفته .این متاس رایگان است.
برای اطالعات بیشرت از وب سایت  www.blueshieldca.com/promise/calmediconnectبازدید کنید.
14

Blue Shield of California Promise Health
601 Potrero Grande Dr., Monterey Park, CA 91755

blueshieldca.com/promise/calmediconnect

