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يتم تقديم خطة Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
( )Medicare-Medicaid Planمن خالل
Blue Shield of California Promise Health Plan

إخطار التغي ريات السنوي لعام 2022
مقدمة
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 .Aإخالء المسؤولية
 Blue Shield of California Promise Health Planهي خطة صحية تتعاقد مع كل من برنامجي  MedicareوMedi-Cal

بهدف تقديم مزايا الربنامجني للمسجلني.

هذه ليست قامئة كاملة .فمعلومات املزايا مجرد ملخص رسيع وال متثل وص ًف ا كام الً للمزايا .ملزيد من املعلومات ،اتصل بالخطة أو اقرأ كتيب األعضاء الخاص
بخطة .Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
متتثل خطة  Blue Shield of California Promise Health Planلقوانني الحقوق املدنية الفيدرالية والقوانني الخاصة بالوالية املعمول بها وال متيّز
أو تستبعد األشخاص أو تعاملهم بشكل مختلف عىل أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو هوية املجموعة العرقية أو الحالة الطبية أو املعلومات الوراثية أو الساللة
أو الدين أو الجنس أو الحالة االجتامعية أو النوع االجتامعي أو هوية النوع االجتامعي أو التوجه الجنيس أو العمر أو اإلعاقة العقلية أو اإلعاقة البدنية.
توفر :Blue Shield of California Promise Health Plan
خدمات ووسائل مساعدة مجانية لألشخاص من ذوي اإلعاقة للتواصل معنا بفاعلية ،مثل:

مرتجمون مؤهلون للغة اإلشارة
معلومات مكتوبة بتنسيقات أخرى (مطبوعة بأحرف كبرية ،مسجلة صوت يً ا ،تنسيقات إلكرتونية ميكن الوصول إليها ،تنسيقات أخرى)
خدمات لغوية مجانية لألشخاص الذين ال تكون اإلنجليزية هي لغتهم األم ،مثل:

مرتجمون فوريون مؤهلون
معلومات مكتوبة بلغات أخرى
إذا كنت بحاجة إىل هذه الخدمات ،فاتصل مبنسق الحقوق املدنية بخطة .Blue Shield of California Promise Health Plan

وإذا كنت تعتقد أن  Blue Shield of California Promise Health Planمل تنجح يف توفري هذه الخدمات أو قامت بالتمييز بطريقة أخرى عىل
أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو هوية املجموعة العرقية أو الحالة الطبية أو املعلومات الوراثية أو الساللة أو الدين أو الجنس أو الحالة االجتامعية أو النوع
االجتامعي أو هوية النوع االجتامعي أو التوجه الجنيس أو العمر أو اإلعاقة العقلية أو اإلعاقة البدنية ،ميكنك تقديم تظلم إىل:
Blue Shield of California Promise Health Plan
Civil Rights Coordinator
601 Potrero Grande Dr. Monterey Park, CA 91755
رقم الهاتف( )844( 883-2233 :الهاتف النيص)711 :
رقم الفاكس)323( 889-2228 :
الربيد اإللكرتوينBSCPHPCivilRights@blueshieldca.com :

i

ميكنك تقديم تظلم شخصيًا أو عن طريق الربيد أو الفاكس أو الربيد اإللكرتوين .إذا كنت بحاجة للمساعدة يف تقديم طلب التظلم ،فإن منسق الحقوق املدنية متاح
ملساعدتك.
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ميكنك أيضً ا تقديم شكوى تتعلق بالحقوق املدنية إىل وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية بالواليات املتحدة ،مكتب الحقوق املدنية
(( )U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rightsوزارة الصحة والخدمات اإلنسانية بالواليات
املتحدة ،مكتب الحقوق املدنية) إلكرتونيًا من خالل مدخل الشكاوى الخاص مبكتب الحقوق املدنية واملتوفر عىل https://ocrportal.hhs.gov/ocr/
 ،portal/lobby.jsfأو عن طريق الربيد أو الهاتف عىل:
U.S. Department of Health and Human Services
Independence Avenue, SW 200
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
( 800-537-7697 ،1-800-368-1019جهاز التواصل عن بُعد للصم)
تتوفر مناذج الشكاوى عىل املوقع http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

 .Bم راجعة تغطية  Medicareو
 Medi-Calالخاصة بك للعام المقبل
تلب احتياجاتك ،فقد تتمكّن من مغادرة الخطة .ارجع إىل الفصل E2
من املهم جدًا مراجعة تغطيتك اآلن للتأكد من أنها ستظل تلبي احتياجاتك خالل العام املقبل .إذا مل ِ
ملزيد من املعلومات.
إذا اخرتت ترك خطة  ،Blue Shield Promise Cal MediConnect Planفستنتهي عضويتك يف آخر يوم من الشهر الذي تم تقديم الطلب فيه.
حتى أنك إذا تركت خطتنا ،فسوف تستمر عضويتك يف برامج  Medicareو Medi-Calطاملا أنك مستحق.
سيتوفر لك اختيار الطريقة التي تحصل من خاللها عىل مزايا برنامج  Medicareالخاص بك (راجع صفحة .)11

ستحصل عىل مزايا برنامج  Medi-Calالخاص بك من خالل برنامج رعاية ُمدارة من  Medi-Calتختارها بنفسك
(راجع صفحة  12ملزيد من املعلومات).

?

إذا كانت لديك أسئلة ،فريجى التواصل مع  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planعىل الرقم
 1-855-905-3825الهاتف النيص ،)711 :من الساعة  8:00صبا ًحا حتى الساعة  8:00مسا ًء ،طوال أيام األسبوع .وتكون املكاملة مجانية.
ملزيد من املعلومات ،تفضل بزيارة موقعنا اإللكرتوين .www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect
2

 إخطار التغيريات السنوي لخطةBlue Shield Promise Cal MediConnect Plan 2022 لعام

 املوارد اإلضافية.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。
 عىل الرقمBlue Shield Promise Cal MediConnect Plan  فريجى التواصل مع،إذا كانت لديك أسئلة
. وتكون املكاملة مجانية. طوال أيام األسبوع، مسا ًء8:00  صبا ًحا حتى الساعة8:00  من الساعة،)711 : الهاتف النيص1-855-905-3825
.www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect  تفضل بزيارة موقعنا اإللكرتوين،ملزيد من املعلومات
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• ภาษาไทย (Thai): เรีียน หากคุุณพููดภาษา ภาษาไทย เรีามีีบรีิการีคุวามีช่่วยเหลืือด้านภาษาให้แก่คุณ
ุุ โดยไมี่มีค
้่ี า่ ใช
ุจ่่าย โทรี 1-855-905-3825 (TTY: 711) 8:00 น. ถึึง 20:00 น. ได้ตลือดเจ่็ดวันต่อสััปดาห์ โทรีฟรีี ไมี่มีค
ี 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 ਦ
| ੈਸੱ ਤ ਦਦਨ |711), ਸਵੇ ਰ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤਕ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱ ਤ ਦਦਨ. ਕਾਲ ਫ੍ ੀ ਹ

• 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.

ميكنك الحصول عىل إخطار التغيريات السنوي هذا مجانًا بتنسيقات أخرى كأن تكون مطبوع ًة بأحرف كبرية أو بطريقة برايل أو مسجلة صوتيًا .اتصل عىل
( 1-855-905-3825الهاتف النيص ،)711 :من الساعة  8:00صبا ًحا حتى الساعة  8:00مسا ًء ،طوال أيام األسبوع .وتكون املكاملة مجانية.
ميكنك تقديم طلب دائم للحصول عىل هذا املستند بلغة أخرى غري اللغة اإلنجليزية أو بتنسيق بديل اآلن ويف املستقبل .لتقديم طلب ،يُرجى االتصال بالعناية
بالعمالء بخطة  .Blue Shield Promise Cal MediConnect Planسيتم االحتفاظ بتنسيقك ولغتك املفضلة يف السجالت من أجل
االتصاالت املستقبلية .إلجراء أي تحديثات يف تفضيالتك ،يرجى التواصل مع خطة .Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan

 .B2معلومات حول Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
 Blue Shield of California Promise Health Planهي خطة صحية متعاقدة مع كل من برنامجي  MedicareوMedi-Cal
بهدف تقديم مزايا الربنامجني للمسجلني.

يتم اعتبار التغطية مبوجب خطة  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planبأنها تغطية صحية مؤهلة ت ُعرف باسم "الحد األدىن
من التغطية األساسية" .فهي تضمن حامية املريض ومتطلبات مشاركة املسؤولية الفردية طبقًا لقانون الرعاية بأسعار معقولة ( .)ACAتفضل بزيارة موقع دائرة
اإليرادات الداخلية ( )IRSاإللكرتوين  www.irs.gov/affordable-care-act/individuals-and-familiesملزيد من املعلومات عن
متطلبات مشاركة املسؤولية الفردية.
يتم تقديم خطة  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planمن خالل Blue Shield of California Promise
 .Health Planوإذا ذكر إخطار التغيريات السنوي هذا كلامت مثل “نحن” أو “إيانا” أو “خاص بنا” ،فإن هذه الكلامت تشري إىل خطة
 .Blue Shield of California Promise Health Planأما إذا ذكرت كلامت مثل “الخطة” أو “خطتنا” ،فإنها تشري إىل خطة
.Blue Shield of California Promise Health Plan

 .B3أشياء مهمة يجب عليك القيام بها:
تحقق مام إذا كان تم إجراء أي تغيريات يف املزايا والتكاليف التي قد تؤثر عليك.

هل توجد أي تغيريات من شأنها التأثري عىل الخدمات التي تستخدمها؟
من املهم جدًا مراجعة التغيريات التي تم إجراؤها يف املزايا والتكاليف للتأكد من أنها ستلبي احتياجاتك خالل العام املقبل.
انظر يف القسم ( )D1للحصول عىل معلومات بشأن تغيريات املزايا والتكاليف الخاصة بخطتنا.

?

إذا كانت لديك أسئلة ،فريجى التواصل مع  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planعىل الرقم
 1-855-905-3825الهاتف النيص ،)711 :من الساعة  8:00صبا ًحا حتى الساعة  8:00مسا ًء ،طوال أيام األسبوع .وتكون املكاملة مجانية.
ملزيد من املعلومات ،تفضل بزيارة موقعنا اإللكرتوين .www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect
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تحقق مام إذا كان تم إجراء أي تغيريات يف تغطية أدوية الوصفات الطبية الخاصة بنا والتي من شأنها التأثري عليك.

هل ستتم تغطية أدويتك؟ هل هم يف مستوى مختلف من تقاسم التكلفة؟ هل ميكنك مواصلة استخدام الصيدليات نفسها؟
من املهم مراجعة التغيريات للتأكد من أن تغطية األدوية الخاصة بنا ستلبي احتياجاتك خالل العام املقبل.
راجع القسم ( )D2لالطالع عىل معلومات بشأن التغيريات يف تغطية األدوية الخاصة بنا.
رمبا ارتفعت تكاليف أدويتك منذ العام املايض.
لذا ،تحدث مع طبيبك حول بدائل أقل تكلفة قد تكون متاحة لك ،فقد يوفر لك ذلك يف التكاليف النرثية السنوية عىل مدار العام.

وللحصول عىل معلومات إضافية حول أسعار األدوية ،تفضل بزيارة

.www.medicare.gov/drug-coverage-part-d/costs-for-medicare-drug-coverage
(انقر فوق رابط “لوحات املعلومات”  dashboardsيف وسط “املالحظة”  Noteباتجاه أسفل الصفحة .تربز لوحات املعلومات هذه
الرشكات املص ّنعة التي رفعت أسعارها وتوضح أيضً ا معلومات أسعار األدوية األخرى من عام آلخر).
ويجب أن تراعي أن مزايا خطتك ستحدد بالضبط مقدار التغيري الخاصة بتكاليف أدويتك.
تحقق مام إذا كان مقدمو الخدمات والصيدليات موجودين يف شبكتنا العام املقبل.

هل أطباؤك ،مبا يف ذلك األخصائيون ،مدرجون يف شبكتنا؟ ماذا عن صيدليتك؟ ماذا عن املستشفيات أو مقدمي الخدمات اآلخرين الذين تستعني بهم؟
راجع القسم ( )Cلالطالع عىل معلومات بشأن دليل مقدمي الخدمات والصيدليات الخاص بنا.
فكر بشأن التكاليف الكلية التي ستتكبدها يف الخطة.

كم تبلغ التكاليف النرثية التي ستتكبدها نظري تلقي الخدمات وأدوية الوصفات الطبية التي تستخدمها بانتظام؟
كيف يتم إجراء مقارنة بني إجاميل التكاليف وخيارات التغطية األخرى؟
فكر بشأن ما إذا كنت راض ًيا بخطتنا.

إذا قررت البقاء يف خطة

:Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan

إذا كنت تريد البقاء يف خطتنا للعام املقبل ،فهذا األمر سهل ويسري ،وال
يتعني عليك القيام بيشء .وإذا مل تقم بإجراء أي تغيريات ،فستظل مسجالً
يف خطتنا تلقائ ًيا.

?

إذا قررت تغيري الخطط:

إذا قررت أن هناك تغطية أخرى ستلبي احتياجاتك بصورة أفضل ،فقد تتمكّن من تبديل
الخطط (راجع القسم  E2ملزيد من املعلومات) .وإذا سجلت يف خطة جديدة ،فستبدأ
تغطيتك الجديدة يف أول يوم من الشهر التايل .راجع القسم ( ،)Eصفحة  10ملعرفة
املزيد عن االختيارات املتاحة لك.

إذا كانت لديك أسئلة ،فريجى التواصل مع  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planعىل الرقم
 1-855-905-3825الهاتف النيص ،)711 :من الساعة  8:00صبا ًحا حتى الساعة  8:00مسا ًء ،طوال أيام األسبوع .وتكون املكاملة مجانية.
ملزيد من املعلومات ،تفضل بزيارة موقعنا اإللكرتوين .www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect
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 .Cالتغيي رات في مقدمي الخدمات
والصيدليات التابعة للشبكة
تم تغيري شبكات مقدمي الخدمات والصيدليات الخاصة بنا لعام .2022

نحن نوصيكم بشدة مبراجعة دليل مقدمي الخدمات والصيدليات الحايل ملعرفة ما إذا كان مقدمو الخدمات أو الصيدليات الخاصة بك ما زالوا يف شبكتنا .يتوفر دليل مقدمي
الخدمات والصيدليات املحدَّث مبوقع الويب الخاص بنا عىل .www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect/directory
وميكنك أيضً ا االتصال "بالعناية بالعمالء" عىل الرقم  1-855-905-3825للحصول عىل معلومات محدّثة حول مقدمي الخدمات أو لطلب إرسال دليل مقدمي الخدمات
والصيدليات عرب الربيد.
من املهم أيضً ا معرفة أننا قد نجري تغيريات عىل شبكتنا خالل العام .إذا غادر مقدم الخدمات الخاص بك الخطة ،فستكون لديك حقوق وإجراءات وقائية معينة .ملزيد من
املعلومات ،راجع الفصل  3من كتيب األعضاء لديك.

 .Dالتغيي رات في المزايا والتكاليف خالل العام
المقبل
 .D1التغيريات يف املزايا والتكاليف الخاصة بالخدمات الطبية
نعمل عىل تغيري تغطيتنا لبعض الخدمات الطبية وعىل ما ستدفعه مقابل هذه الخدمات الطبية املغطاة يف العام املقبل .ويصف الجدول التايل هذه التغيريات.

?

إذا كانت لديك أسئلة ،فريجى التواصل مع  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planعىل الرقم
 1-855-905-3825الهاتف النيص ،)711 :من الساعة  8:00صبا ًحا حتى الساعة  8:00مسا ًء ،طوال أيام األسبوع .وتكون املكاملة مجانية.
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الرعاية الطبية الطارئة

برنامج خدمات كبار
السن متعددة األغراض

()MSSP

العنارص املتاحة بدون

وصفة طبية ()OTC

الرعاية العاجلة

( 2021هذا العام)

( 2022العام املقبل)

تدفع مشاركة يف السداد قيمتها $0

تدفع مشاركة يف السداد قيمتها $0

تدفع مشاركة يف السداد قيمتها  $0للتغطية العاجلة/الطارئة
عىل مستوى العامل

تدفع مشاركة يف السداد قيمتها  $0للتغطية العاجلة/الطارئة
عىل مستوى العامل

حد تغطية الخطة بقيمة  $25,000دوالر للخدمات الطارئة/
العاجلة خارج الواليات املتحدة يف كل عام.

ال يوجد حد لتغطية الخطة للخدمات الطارئة/العاجلة خارج
الواليات املتحدة يف كل عام.

تدفع مشاركة يف السداد قيمتها ( $0يبلغ أقىص مبلغ لتغطية
ميزة الخطة  $5,356.25دوال ًرا كل عام)

غري مغطاة من خالل خطتنا ولكننا سنواصل املساعدة يف تنسيق
الوصول إىل هذه الخدمات لك.

حد بقيمة  $120دوال ًرا كل  3أشهر

حد بقيمة  $185دوال ًرا كل  3أشهر

ميكنك تقديم طلب واحد كل ثالثة أشهر .قد يتم تطبيق بعض
القيود .راجع كتالوج  OTCملزيد من املعلومات.

ميكنك تقديم طلبني كل ثالثة أشهر .قد يتم تطبيق بعض القيود.
راجع كتالوج  OTCملزيد من املعلومات.

تدفع مشاركة يف السداد قيمتها $0

تدفع مشاركة يف السداد قيمتها $0

تدفع مشاركة يف السداد قيمتها  $0للتغطية العاجلة/الطارئة
عىل مستوى العامل

تدفع مشاركة يف السداد قيمتها  $0للتغطية العاجلة/الطارئة
عىل مستوى العامل

حد تغطية الخطة بقيمة  $25,000دوالر للخدمات الطارئة/
العاجلة خارج الواليات املتحدة يف كل عام.

ال يوجد حد لتغطية الخطة للخدمات الطارئة/العاجلة خارج
الواليات املتحدة يف كل عام.

 .D2التغيريات يف تغطية أدوية الوصفات الطبية
التغيريات يف قامئة األدوية الخاصة بنا
تتوفر قامئة األدوية املغطاة املحدّثة مبوقع الويب الخاص بنا عىل .www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect/pharmacy
وميكنك أيضً ا االتصال بقسم العناية بالعمالء عىل الرقم  1-855-905-3825الهاتف النيص ،711 :من الساعة  8:00صبا ًحا حتى  8:00مسا ًء ،طوال األسبوع للحصول
عىل معلومات محدّثة حول األدوية أو ملطالبتنا بإرسال قامئة األدوية املغطاة إليك بالربيد.
ويُشار إىل قامئة األدوية املغطاة أيضً ا باسم "قامئة األدوية".
لقد أجرينا تغيريات عىل قامئة األدوية الخاصة بنا ،تتضمن التغيريات عىل األدوية التي نغطيها والتغيريات عىل القيود التي ستطبق عىل تغطيتنا ألدوية معينة.
راجع قامئة األدوية للتأكد من أنه ستتم تغطية أدويتك خالل العام املقبل وملعرفة ما إذا كان سيتم تطبيق أي قيود.
إذا كنت متأث ًرا بأي تغيري يف تغطية الدواء ،فإننا نشجعك عىل:
العمل مع طبيبك (أو واصف دواء آخر) للعثور عىل دواء مختلف نقوم بتغطيته.

ميكنك االتصال بقسم العناية بالعمالء التابع لنا عىل الرقم  1-855-905-3825الهاتف النيص ،711 :من الساعة  8:00صبا ًحا حتى الساعة  8:00مسا ًء،
عىل مدار أيام األسبوع أو تواصل مع مدير الرعاية لطلب الحصول عىل قامئة األدوية املغطاة والتي تعالج نفس الحالة.

?
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ميكن أن تساعد هذه القامئة مقدم الخدمات لديك يف إيجاد دواء مغطى يتالءم معك.
العمل مع طبيبك (أو واصف دواء آخر) ومطالبة الخطة بعمل استثناء لتغطية الدواء.
ميكنك طلب استثناء قبل العام املقبل وسنمنحك الرد خالل  72ساعة بعد حصولنا عىل طلبك (أو البيان الداعم من الواصف الخاص بك).

ملعرفة ما الذي يتعني عليك فعله لطلب استثناء ،راجع الفصل  9من كتيب األعضاء لعام  2022أو اتصل بقسم العناية بالعمالء عىل الرقم
( 1-855-905-3825الهاتف النيص ،)711 :من الساعة  8:00صبا ًحا حتى الساعة  8:00مسا ًء ،طوال أيام األسبوع .وتكون املكاملة مجانية.
إذا كنت بحاجة للمساعدة يف طلب االستثناء ،ميكنك االتصال بالعناية بالعمالء أو مبدير رعايتك .ارجع إىل الفصل  2والفصل  3من كتيب األعضاء ملعرفة املزيد
حول كيفية االتصال مبدير رعايتك.
اطلب من الخطة تغطية إمداد مؤقت للدواء.
يف بعض الحاالت ،سنقوم بتغطية إمداد مؤقت من الدواء خالل أول [ ]90يو ًما من العام التقوميي.
يكون هذا اإلمداد املؤقت إمدادًا ملدة تصل إىل شهر واحد( .ملعرفة املزيد حول متى ميكنك الحصول عىل إمداد مؤقت وكيفية املطالبة بإمداد ،ارجع إىل الفصل 5
من كتيب األعضاء)

عند الحصول عىل إمداد مؤقت من الدواء ،يجب عليك التحدث مع طبيبك لتحديد ما يجب عليك القيام به يف حال نفاد اإلمداد املؤقت الخاص بك .ميكنك إما
التبديل إىل دواء مختلف مغطى يف الخطة أو مطالبة الخطة بإجراء استثناء لك وتغطية دوائك الحايل.
يتعني إرسال طلبات االستثناءات املتعلقة بكتيب الوصفات كل عام إىل الخطة.

التغيريات يف تكاليف أدوية الوصفات الطبية
هناك مرحلتان للسداد يف مقابل تغطية أدوية الوصفات الطبية بالجزء ( )Dمن  Medicareالخاصة بك بخطة Blue Shield Promise Cal
 .MediConnect Planيعتمد ما تقوم بسداده عىل املرحلة التي تكون فيها عندما تقوم برصف أو إعادة رصف الوصفة الطبية .وفيام ييل هاتان املرحلتان:

?
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املرحلة 1

املرحلة 2

مرحلة التغطية األولية

مرحلة التغطية يف حاالت الكوارث

خالل هذه املرحلة ،تسدد الخطة جز ًءا من التكاليف الخاصة بأدويتك ،وأنت تقوم
بسداد حصتك .ويُشار إىل حصتك باسم املشاركة يف السداد.

خالل هذه املرحلة ،تسدد الخطة جميع تكاليف أدويتك ،حتى تاريخ 31
ديسمرب .2022

تبدأ يف هذه املرحلة عندما تقوم برصف وصفتك الطبية األوىل للعام.

تبدأ يف هذه املرحلة عندما تقوم بسداد مبلغ معني من التكاليف النرثية.

تنتهي مرحلة التغطية األولية عندما يصل إجاميل تكاليفك النرثية لألدوية املوصوفة إىل  .$7,050يف هذه املرحلة ،تبدأ مرحلة التغطية يف حاالت الكوارث .تغطي
الخطة جميع تكاليف األدوية الخاصة بك من ذلك الحني وحتى نهاية العام .ارجع إىل الفصل  6من كتيب األعضاء ملزيد من املعلومات حول مقدار ما تدفعه لألدوية
املوصوفة.

 .D3املرحلة " :1مرحلة التغطية األولية"
خالل مرحلة التغطية األولية ،تدفع الخطة جز ًءا من تكلفة أدوية الوصفات الطبية املغطاة الخاصة بك ،وتقوم أنت بسداد حصتك .ويُ شار إىل حصتك باسم املشاركة
يف السداد .تعتمد املشاركة يف السداد عىل مستوى تقاسم التكاليف الخاصة باألدوية وعىل مكان الحصول عىل األدوية كذلك .ستدفع مبلغ املشاركة يف السداد عند
رصف الوصفة الطبية .إذا كانت تكاليف الدواء ضمن التغطية الخاصة بك أقل من مبلغ املشاركة يف السداد ،فسوف تدفع السعر األقل.
لقد نقلنا بعض األدوية املدرجة يف قامئة األدوية إىل مستوى أدوية أدىن أو أعىل .إذا انتقلت أدويتك من مستوى إىل آخ ر ،فقد يؤثر هذا عىل مشاركتك يف السداد.
وملعرفة ما إذا كان سيتم نقل أدويتك إىل مستوى مختلف ،فابحث عنها يف قامئة األدوية.
يوضح الجدول التايل تكاليف األدوية يف كل مستوى من مستويات األدوية األربعة الخاصة بنا .وتنطبق هذه املبالغ فقط عندما تكون يف مرحلة التغطية األولية.

األدوية يف املستوى 1
(األدوية الجنيسة املفضلة)

تكلفة إمداد ملدة شهر واحد من دواء يف املستوى األول يتم رصفه من صيدلية
تابعة للشبكة
األدوية يف املستوى 2
(األدوية الجنيسة)

تكلفة إمداد ملدة شهر واحد من دواء يف املستوى  2يتم رصفه من صيدلية
تابعة للشبكة

?

( 2021هذا العام)

( 2022العام املقبل)

تبلغ مشاركتك يف السداد نظري تلقي
إمداد ملدة شهر واحد ( 30يو ًما) $0
لكل وصفة طبية.

تبلغ مشاركتك يف السداد نظري تلقي
إمداد ملدة شهر واحد ( 30يو ًما) $0
لكل وصفة طبية.

تبلغ مشاركتك يف السداد نظري تلقي
إمداد ملدة شهر ( 30يو ًما)  $0أو
 $1.30دوالر أو  $3.70دوالرات
لكل وصفة طبية.

تبلغ مشاركتك يف السداد نظري تلقي
إمداد ملدة شهر ( 30يو ًما)  $0أو
 $1.35دوالر أو  $3.95دوالرات
لكل وصفة طبية.

إذا كانت لديك أسئلة ،فريجى التواصل مع  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planعىل الرقم
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األدوية يف املستوى 3
(األدوية ذات العالمات التجارية)

تكلفة إمداد ملدة شهر واحد من دواء يف املستوى  3يتم رصفه من صيدلية
تابعة للشبكة
األدوية يف املستوى 4

(األدوية غري التابعة لـ /Medicare RXاملتاحة بدون وصفة طبية
())OTC

( 2021هذا العام)

( 2022العام املقبل)

تبلغ مشاركتك يف السداد نظري تلقي
إمداد ملدة شهر ( 30يو ًما) $0
أو  $4.00دوالرات أو $9.20
دوالرات لكل وصفة طبية.

تبلغ مشاركتك يف السداد نظري تلقي
إمداد ملدة شهر ( 30يو ًما) $0
أو  $4.00دوالرات أو $9.85
دوالرات لكل وصفة طبية.

إمداد ملدة شهر واحد ( 30يو ًما) $0
لكل وصفة طبية.

تبلغ مشاركتك يف السداد نظري تلقي
إمداد ملدة شهر واحد ( 30يو ًما) ر
 $0لكل وصفة طبية.

تبلغ مشاركتك يف السداد نظري تلقي

تكلفة إمداد ملدة شهر واحد من دواء يف املستوى  4يتم رصفه من صيدلية
تابعة للشبكة
تنتهي مرحلة التغطية األولية عندما يصل إجاميل تكاليفك النرثية إىل  .$7,050يف هذه املرحلة ،تبدأ مرحلة التغطية يف حاالت الكوارث .تغطي الخطة جميع تكاليف األدوية
الخاصة بك من ذلك الحني وحتى نهاية العام .ارجع إىل الفصل  6من كتيب األعضاء ملزيد من املعلومات بخصوص مقدار ما تدفعه لألدوية املوصوفة.

 .D4املرحلة " :2مرحلة التغطية يف حاالت الكوارث"
عندما تصل إىل حد التكاليف النرثية البالغ  $7,050ألدوية الوصفات الطبية خاصتك ،تبدأ مرحلة التغطية يف حاالت الكوارث .ستستمر يف مرحلة التغطية يف حاالت الكوارث
حتى نهاية العام التقوميي.

 .Eكيفية اختيار خطة
 .E1كيفية البقاء يف خطتنا
إننا نأمل أن تظل معنا عض ًوا يف خطتنا خالل العام املقبل.

لست مطالبًا بالقيام بأي يشء للبقاء يف خطتك الصحية .إذا مل تقم بالتسجيل يف خطة  Cal MediConnectمختلفة ،أو التغيري لخطة
 ،Medicare Advantageأو التغيري إىل  ،Original Medicareفستبقى تلقائ ًيا كعضو يف خطتنا لعام .2022

 .E2كيفية تغيري الخطط
ميكنك إنهاء عضويتك يف أي وقت خالل العام من خالل التسجيل يف خطة  Medicare Advantageأخرى أو التسجيل يف خطة
 Cal MediConnectأخرى أو االنتقال إىل .Original Medicare

?
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كيفية حصولك عىل خدمات Medicare
سيكون لديك ثالثة خيارات للحصول عىل خدمات  .Medicareوباختيار أحد هذه الخيارات الثالثة ،فإنك تنهي تلقائ ًيا عضويتك يف خطة Cal MediConnect
الخاصة بنا:
 .1ميكنك التغيري إىل ما ييل:

إليك ما ميكنك القيام به:

خطة صحية من  ،Medicareمثل  Medicare Advantageأو
إذا كنت تلبي متطلبات األهلية وتعيش داخل منطقة الخدمات أو برنامج الرعاية
الشاملة للمسنني ()PACE

اتصل بربنامج  Medicareعىل الرقم 1-800-MEDICARE
( ،)1-800-633-4227عىل مدار الساعة ،وطوال أيام األسبوع .ويجب عىل
مستخدمي الهاتف النيص االتصال عىل الرقم .1-877-486-2048
الستعالمات برنامج  ،PACEاتصل عىل (.1-855-921-PACE )7223
إذا احتجت إىل املساعدة أو مزيد من املعلومات:

اتصل بربنامج استشارات التأمني الصحي والدعم بوالية كاليفورنيا
( )HICAPعىل الرقم  ،1-800-434-0222من االثنني إىل الجمعة
من الساعة  8:00صبا ًحا حتى  5:00مسا ًء .ملزيد من املعلومات أو
للعثور عىل مكتب  HICAPمحيل يف منطقتك ،يُرجى زيارة
./www.aging.ca.gov/HICAP

سيتم إلغاء تسجيلك تلقائ ًيا من Blue Shield Promise Cal
 MediConnect Planعندما تبدأ يف تغطية خطتك الجديدة.
 .2ميكنك التغيري إىل ما ييل:

إليك ما ميكنك القيام به:

برنامج  Original Medicareمع خطة أدوية موصوفة منفصلة من
Medicare

اتصل بربنامج  Medicareعىل الرقم 1-800-MEDICARE
( ،)1-800-633-4227عىل مدار الساعة ،وطوال أيام األسبوع .ويجب عىل
مستخدمي الهاتف النيص االتصال عىل الرقم .1-877-486-2048
إذا احتجت إىل املساعدة أو مزيد من املعلومات:

اتصل بربنامج استشارات التأمني الصحي والدعم بوالية كاليفورنيا
( )HICAPعىل الرقم  ،1-800-434-0222من االثنني إىل الجمعة
من الساعة  8:00صبا ًحا حتى  5:00مسا ًء .ملزيد من املعلومات أو
للعثور عىل مكتب  HICAPمحيل يف منطقتك ،يُرجى زيارة
./www.aging.ca.gov/HICAP

سيتم إلغاء تسجيلك تلقائيًا من Blue Shield Promise Cal
 MediConnect Planعندما تبدأ يف تغطية
 Original Medicareالخاصة بك.

?
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 .3ميكنك التغيري إىل ما ييل:

إليك ما ميكنك القيام به:

 Original Medicareبدون خطة أدوية وصفات طبية من
 Medicareمنفصلة

اتصل بربنامج  Medicareعىل الرقم 1-800-MEDICARE
( ،)1-800-633-4227عىل مدار الساعة ،وطوال أيام األسبوع .ويجب عىل
مستخدمي الهاتف النيص االتصال عىل الرقم .1-877-486-2048

مالحظة :إذا قمت باالنتقال إىل  Original Medicareومل تقم بالتسجيل
يف خطة أدوية وصفات طبية منفصلة من  ،Medicareفقد يقوم
 Medicareبتسجيلك يف خطة أدوية ما مل تخطر برنامج Medicare
بأنك ال تريد االنضامم.

إذا احتجت إىل املساعدة أو مزيد من املعلومات:

اتصل بربنامج استشارات التأمني الصحي والدعم بوالية كاليفورنيا
( )HICAPعىل الرقم  ،1-800-434-0222من االثنني إىل الجمعة
من الساعة  8:00صبا ًحا حتى  5:00مسا ًء .ملزيد من املعلومات أو
للعثور عىل مكتب  HICAPمحيل يف منطقتك ،يُرجى زيارة

يجب أن تسقط عنك تغطية أدوية الوصفات الطبية فقط إذا حصلت عىل تغطية
لألدوية من مصدر آخر ،مثل صاحب عمل أو نقابة .إذا كانت لديك استفسارات
حول ما إذا كنت بحاجة إىل تغطية لألدوية ،فاتصل بربنامج استشارات التأمني الصحي
والدعم بوالية كاليفورنيا ( )HICAPعىل الرقم ،1-800-434-0222
من االثنني إىل الجمعة من الساعة  8:00صبا ًحا حتى  5:00مسا ًء .ملزيد
من املعلومات أو للعثور عىل مكتب  HICAPمحيل يف منطقتك ،يُرجى زيارة
./www.aging.ca.gov/HICAP

./www.aging.ca.gov/HICAP

سيتم إلغاء تسجيلك تلقائيًا من Blue Shield Promise Cal
 MediConnect Planعندما تبدأ يف تغطية
 Original Medicareالخاصة بك.

كيفية حصولك عىل خدمات Medi-Cal
إذا تركت خطة  Cal MediConnectالخاصة بنا ،فستظل تتلقى خدمات  Medi-Calالخاصة بك عرب Blue Shield of California
 Promise Health Planما مل تخرت خطة مختلفة لخدمات  Medi-Calالخاصة بك .تتضمن خدمات  Medi-Calالخاصة بك معظم الخدمات

ووسائل الدعم طويلة األجل ورعاية الصحة السلوكية.

عند طلبك إلنهاء عضويتك يف خطة  Cal MediConnectالخاصة بنا ،ستحتاج إلخبار ( Health Care Optionsخيارات الرعاية الصحية) عن خطة الرعاية
املدارة الخاصة بـ  Medi-Calالتي تريد االنضامم إليها .ميكنك االتصال بقسم ( Health Care Optionsخيارات الرعاية الصحية) عىل الرقم
 ،1-844-580-7272من االثنني إىل الجمعة من الساعة  8:00صبا ًحا حتى  6:00مسا ًء .يجب عىل مستخدمي الهاتف النيص االتصال عىل الرقم
.1-800-430-7077

 .Fكيفية الحصول على المساعدة
 .F1الحصول عىل مساعدة من Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
هل لديك أسئلة؟ نحن هنا للمساعدة .يرجى االتصال بقسم العناية بالعمالء التابع لنا عىل الرقم ( 1-855-905-3825الهاتف النيص فقط ،اتصل برقم  .)711ميكننا
استقبال مكاملاتكم الهاتفية من الساعة  8:00صبا ًحا حتى الساعة  8:00مسا ًء ،طوال أيام األسبوع .املكاملات عىل هذه األرقام مجانية.

?
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قراءة كتيب األعضاء الخاص بك لعام 2022

يُعد كتيب األعضاء لعام  2022وصفًا قانونيًا تفصيليًا ملزايا خطتك .إذ يشتمل عىل كل التفاصيل الخاصة باملزايا والتكاليف خالل العام املقبل .فهو يوضح حقوقك والقواعد
التي تحتاج التباعها للحصول عىل الخدمات وأدوية الوصفات الطبية املغطاة.
سيتوفر كتيب األعضاء لعام  2022بحلول  15أكتوبر .تتوفر نسخة محدَّثة من كتيب األعضاء لعام  2022مبوقع الويب الخاص بنا عىل
 .www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect/handbookوميكنك أيضً ا االتصال بقسم العناية بالعمالء عىل الرقم
 1-855-905-3825ملطالبتنا بإرسال كتيب األعضاء لعام  2022عرب الربيد.
موقعنا عىل الويب
ميكنك أيضً ا زيارة موقع الويب الخاص بنا عىل  .www.blueshieldca.com/promise/calmediconnectوللتذكري ،يحتوي موقع الويب الخاص
بنا عىل أحدث املعلومات حول شبكة مقدمي الخدمات والصيدليات الخاصة بنا (دليل مقدمي الخدمات والصيدليات) وكذلك قامئة األدوية (قامئة األدوية املغطاة).

 .F2الحصول عىل املساعدة من وسيط التسجيل بالوالية
سيقدم لك وسيط التسجيل بالوالية ،قسم ( Health Care Optionsخيارات الرعاية الصحية) ،املساعدة بشأن التسجيل يف خطة صحية تابعة لـ
 .Cal MediConnectوميكنه تقديم املساعدة لك أيضً ا بشأن إلغاء تسجيلك يف خطة  .Cal MediConnect Planميكنك االتصال بقسم
( Health Care Optionsخيارات الرعاية الصحية) عىل الرقم  ،1844-580-7272من االثنني إىل الجمعة من الساعة  8:00صبا ًحا حتى  6:00مسا ًء .يجب
عىل مستخدمي الهاتف النيص االتصال عىل الرقم .1-800-430-7077

 .F3الحصول عىل املساعدة من برنامج Cal MediConnect Ombuds Program
ميكن لربنامج  Cal MediConnect Ombuds Programتقديم املساعدة لك إذا كانت لديك مشكلة مع خطة
 .Blue Shield Promise Cal MediConnect Planوتتوفر خدمات أمانة املظامل مجانًا .برنامج
:Cal MediConnect Ombuds Program

يكون مبثابة املدافع عنك ،حيث ميكنه الرد عىل األسئلة إذا كانت لديك مشكلة أو شكوى وميكنه مساعدتك يف فهم ما يجب عليك فعله.
تأكد من وجود معلومات لديك متعلقة بحقوقك ووسائل الحامية الخاصة بك وكيف ميكنك حل مخاوفك.
ال عالقة له بنا أو بأي رشكة تأمني أو خطة صحية .رقم الهاتف لربنامج  Cal MediConnect Ombuds Programهو .1-855-501-3077

 .F4الحصول عىل املساعدة من برنامج استشارات التأمني الصحي والدعم
ميكنك أيضً ا االتصال بربنامج املساعدة يف التأمني الصحي بالوالية ( .)SHIPيف والية كاليفورنيا ،يُعرف برنامج  SHIPباسم برنامج استشارات التأمني الصحي والدعم
( .)HICAPوميكن لالستشاريني التابعني لربنامج  HICAPتقديم املساعدة لك بشأن فهم خيارات خطة  Cal MediConnectواإلجابة عىل أي استفسارات لديك
حول تبديل الخطط .ال عالقة لـ  HICAPبنا أو بأي رشكة تأمني أو خطة صحية .ميتلك  HICAPمستشارين مدربني يف كل مقاطعة ،كام تتوفر الخدمات مجانًا .ورقم
الهاتف الخاص بربنامج  HICAPهو  .1-800-434-0222ملزيد من املعلومات أو للعثور عىل مكتب  HICAPمحيل يف منطقتك ،يُرجى زيارة
./www.aging.ca.gov/HICAP

?

إذا كانت لديك أسئلة ،فريجى التواصل مع  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planعىل الرقم
 1-855-905-3825الهاتف النيص ،)711 :من الساعة  8:00صبا ًحا حتى الساعة  8:00مسا ًء ،طوال أيام األسبوع .وتكون املكاملة مجانية.
ملزيد من املعلومات ،تفضل بزيارة موقعنا اإللكرتوين .www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect
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لعام  Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan 2022إخطار التغيريات السنوي لخطة

 .F5الحصول عىل املساعدة من Medicare
للحصول عىل املعلومات مبارشة من  ،Medicareميكنك االتصال عىل رقم ( ،1-800-MEDICARE )1-800-633-4227عىل مدار الساعة وطوال أيام
األسبوع .ويجب عىل مستخدمي الهاتف النيص االتصال عىل الرقم .1-877-486-2048
موقع الويب الخاص بربنامج Medicare
ميكنك زيارة موقع الويب الخاص بربنامج  Medicareعىل ( .)www.medicare.govإذا اخرتت إلغاء تسجيلك يف برنامج Cal MediConnect
والتسجيل يف برنامج  ،Medicare Advantageفإن موقع الويب الخاص بربنامج  Medicareيحتوي عىل كل املعلومات بشأن التكاليف والتغطية وتصنيفات
الجودة ملساعدتك يف املقارنة بني خطط .Medicare Advantage

ميكنك إيجاد معلومات حول خطط  Medicare Advantageاملتوفرة يف منطقتك باستخدام  Medicare Plan Finderعىل املوقع اإللكرتوين الخاص
بربنامج ( .Medicareللحصول عىل معلومات بشأن الخطط ،ارجع إىل موقع الويب  www.medicare.govثم انقر فوق "( "Find plansالبحث عن
الخطط)).
كتيب  Medicare( Medicare & You 2022وأنت )2022

ميكنك قراءة كتيب  Medicare( 2022 Medicare & Youوأنت  .)2022يتم إرسال هذا الكتيب خالل فصل الخريف من كل عام بالربيد إىل األشخاص
املشرتكني يف برنامج  .Medicareويشتمل الكتيب عىل ملخص ملزايا برنامج  Medicareوحقوقه وإجراءاته الوقائية ،فضالً عن تقديم إجابات لألسئلة املتداولة حول
.Medicare

إذا مل يكن لديك نسخة من هذا الكتيب ،ميكنك الحصول عليها من عىل املوقع اإللكرتوين الخاص بربنامج  )www.medicare.gov( Medicareأو من
خالل االتصال عىل ( ،1-800-MEDICARE )1-800-633-4227عىل مدار الساعة ،وطوال أيام األسبوع .يجب عىل مستخدمي الهاتف النيص االتصال عىل الرقم
.1-877-486-2048

 .F6الحصول عىل مساعدة من دائرة الرعاية الصحية امل ُدارة بوالية كاليفورنيا
()California Department of Managed Health Care
تضطلع ( California Department of Managed Health Careدائرة الرعاية الصحية امل ُدارة بوالية كاليفورنيا) دائرة الرعاية الصحية امل ُدارة بوالية
كاليفورنيا (( )California Department of Managed Health Careدائرة الرعاية الصحية امل ُدارة بوالية كاليفورنيا) مبسؤولية تنظيم خطط
خدمات الرعاية الصحية .إذا كان لديك تظلم ضد خطتك الصحية ،فيجب عليك أوالً االتصال بخطتك الصحية عىل الرقم  1-855-905-3825واستخدام اإلجراء املتبع
للتظلم لدى خطتك الصحية قبل االتصال بالدائرة .واستخدام إجراء التظلم هذا ال يحظر حصولك عىل أي حقوق قانونية محتملة أو تعويضات قد تتوفر لك .إذا كنت بحاجة
ٍ
إىل املساعدة بشأن تظلم ينطوي عىل حالة طارئة ،أو تظلم مل تتم تسويته بصورة مرضية بواسطة خطتك الصحية ،أو تظلم مل يُبت فيه ملدة تزيد عن  30يو ًما ،ميكنك
عندئذ
االتصال بالدائرة للمساعدة .وقد تكون أيضً ا مستحقًا ملراجعة طبية مستقلة ( .)IMRإذا كنت مستحقًا ملراجعة طبية مستقلة ( ،)IMRفستوفر لك عملية املراجعة الطبية
املستقلة ( )IMRمراجعة نزيهة للقرارات الطبية املتخذة من ِقبل الخطة الصحية فيام يتعلق بالرضورة الطبية لخدمة أو معالجة مقرتحة ،إضاف ًة إىل قرارات التغطية التأمينية
الخاصة باملعالجات ذات الطبيعة التجريبية أو االستقصائية ونزاعات السداد للحاالت الطارئة أو الخدمات الطبية العاجلة .لدى الدائرة أيضً ا رقم هاتف مجاين
( )1-888-466-2219وخط ألجهزة االتصال عن بُعد للصم ( )1-877-688-9891واملخصص ملن يعانون من صعوبات السمع والتحدث .يحتوي املوقع
اإللكرتوين الخاص بالدائرة  www.dmhc.ca.govعىل مناذج الشكاوى ومناذج طلبات املراجعة الطبية املستقلة ( )IMRوالتعليامت عرب اإلنرتنت.

?

إذا كانت لديك أسئلة ،فريجى التواصل مع  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planعىل الرقم
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