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مقدمة
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إخالء المسؤولية
هذا ملخص للخدمات الصحية المغطاة من ِقبل خطة  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planلعام .2022
هذا مجرد ملخص .يرجى قراءة كتيب األعضاء لالطالع على قائمة المزايا الكاملة.

للحصول على كتيب األعضاء ،يمكنك االتصال أو طلب نسخة عبر البريد أو عبر اإلنترنت.
عبر الهاتف ،اتصل برعاية العمالء على الرقم:
1-855-905-3825
الهاتف النصي711 :
الوقت :من الساعة  8:00صبا ًح ا حتى الساعة  8:00مسا ًء ،طوال أيام األسبوع.
عبر الم راسلة ،يمكنك إرسال طلب عبر البريد إلى:
Blue Shield of California Promise Health Plan
Customer Care Operations
601 Potrero Grande Dr.
Monterey Park, CA 91755
للطلب عبر االنترنت ،تفضل بزيارة:
https://promise.blueshieldca.com/ca/eapp?planType=cmc
 Blue Shield of California Promise Health Planهي خطة صحية متعاقدة مع كل من برنامجي  MedicareوMedi-Cal
بهدف تقديم مزايا البرنامجين للمسجلين.

من خالل  ،Blue Shield Promise Cal MediConnect Planيمكنك الحصول على خدمات  Medicareو Medi-Calفي خطة
صحية واحدة .وسيساعدك مدير الرعاية بخطة  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planفي إدارة احتياجات رعايتك الصحية.
هذه ليست قائمة كاملة .فمعلومات المزايا مجرد ملخص سريع وال تمثل وص ًف ا كام الً للمزايا .لمزيد من المعلومات ،اتصل بالخطة أو اقرأ كتيب األعضاء.

تمتثل خطة  Blue Shield of California Promise Health Planلقوانين الحقوق المدنية الفيدرالية والقوانين الخاصة بالوالية المعمول
بها وال تم يّ ز أو تستبعد األشخاص أو تعاملهم بشكل مختلف على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو هوية المجموعة العرقية أو الحالة الطبية أو
المعلومات الوراثية أو الساللة أو الدين أو الجنس أو الحالة االجتماعية أو النوع االجتماعي أو هوية النوع االجتماعي أو التوجه الجنسي 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:

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

مترجمون فوريون مؤهلون
معلومات مكتوبة بلغات أخرى

إذا كانت لديك أسئلة ،فيرجى التواصل مع  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planعلى الرقم
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.Blue Shield of California Promise Health Plan  فاتصل بمنسق الحقوق المدنية بخطة،إذا كنت بحاجة إلى هذه الخدمات

 لم تنجح في توفير هذه الخدمات أو قامت بالتمييز بطريقة أخرىBlue Shield of California Promise Health Plan وإذا كنت تعتقد أن
على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو هوية المجموعة العرقية أو الحالة الطبية أو المعلومات الوراثية أو الساللة أو الدين أو الجنس أو الحالة االجتماعية
: يمكنك تقديم تظلم إلى،أو النوع االجتماعي أو هوية النوع االجتماعي أو التوجه الجنسي أو العمر أو اإلعاقة العقلية أو اإلعاقة البدنية
Blue Shield of California Promise Health Plan
Civil Rights Coordinator
601 Potrero Grande Dr. Monterey Park, CA 91755
)711 :) (الهاتف النصي844( 883-2233 :رقم الهاتف
)323( 889-2228 :رقم الفاكس
BSCPHPCivilRights@blueshieldca.com :البريد اإللكتروني

 فإن منسق الحقوق المدنية، إذا كنت بحاجة للمساعدة في تقديم طلب التظلم.يمكنك تقديم تظلم شخص ًي ا أو عن طريق البريد أو الفاكس أو البريد اإللكتروني
.متاح لمساعدتك
يمكنك أيضً ا تقديم شكوى تتعلق بالحقوق المدنية إلى
U.S. Department of Health and Human Services, Office(  مكتب الحقوق المدنية،وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية بالواليات المتحدة
 مكتب الحقوق المدنية) إلكترون يً ا من خالل مدخل الشكاوى الخاص بمكتب الحقوق المدنية،) (وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية بالواليات المتحدةfor Civil Rights
: أو عن طريق البريد أو الهاتف على،https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf والمتوفر على
U.S. Department of Health and Human Services
Independence Avenue, SW 200
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
) (جهاز التواصل عن بعد للصم800-537-7697 و،1-800-368-1019
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html تتوفر نماذج الشكاوى على الموقع
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,chúngtôisẽcungcấpmiễnphídịchvụhỗtrợ
ngônngữchoquývị.Gọisố1-855-905-3825(TTY:711),8giờsángđến8giờtối,bảyngàytrongtuần.
Cuộcgọinàymiễnphí.
Tagalog )Tagalog – Filipino(: PAUNAWA: Kung nagsasalita kayo ng Tagalog, may mga available
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:
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 با شماره. خدمات امداد زبانی بدون اخذ هزینه در اختیار شما می باشد، اگر به زبان فارسی صحبت می کنید: توجه:)Farsi( فارسی
. این تماس رایگان است. شب در هفت روز هفته تماس بگیرید8:00  صبح تا8:00  از ساعت،)TTY: 711( 1-855-905-3825
• Р
 усский(Russian):ОБРАТИТЕВНИМАНИЕ!ЕслиВыговоритепо-русски,мыможемпредложитьВам
бесплатныеуслугиязыковойподдержки.Звонитепотелефону1-855-905-3825(TTY:711)с8:00до
20:00безвыходных.Звонокбесплатный.
 اتصل على الرقم. یتوفر لك خدمات المساعدة اللغویة المجانیة، إذا كنت تتحدث اللغة العربیة: تنبیه:)Arabic( العربیة
. عل ًم ا بأن هذه المكالمة مجانیة. مسا ًء طوال أیام األسبوع8:00  صباحً ا إلى8:00  من الساعة،)TTY: 711( 1-855-905-3825
• ខ្មែ�ែរ )Khmer(: ចាប់់អារម្មែណ៍៍៖ បើប់ើសិិនអ្ននកនិយាយភាសាខ្មែ�ែរ បើសិវាជំំនួយភាសា គឺឺមានសិំរាប់់អ្ននក បើ�យឥតគឺិតថ្លៃ�ៃ។ 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।
Lus Hmoob )Hmong(: LUS CEEV: Yog koj hais Lus Hmoob, muaj kev pab txhais lus pub dawb rau
koj. Hu rau 1-855-905-3825 )TTY: 711(, 8:00 teev sawv ntxov txog 8:00 teev tsaus ntuj, xya hnub hauv
ib lub as thiv. Qhov hu xov tooj no yog hu dawb xwb.
• ພາສາລາວ )Laotian(: ສ່ງສຳາຄັັນ: ຖ້້າທ່່ານເວ້າພາສາລາວແມ່່ນມ່ີບໍຳລິການຊ່່ວຍເຫຼືືອ
� ທ່າງດ້້ານພາສາບໍ່ເສຍຄັ່າໃຫຼື້ທ່່ານ. ໂທ່ຫຼືາເບໍີ
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。
ภาษาไทย )Thai(: เรีียน หากคุุณพููดภาษา ภาษาไทย เรีามีีบรีิการีคุวามีช่่วยเหลืือด้านภาษาให้แก่คุณ
ุ โดยไมี่มีคุ
ี า่ ใช่้จ่า่ ย โทรี
1-855-905-3825 )TTY: 711( 8:00 น. ถึึง 20:00 น. ได้ตลือดเจ่็ดวันต่อสััปดาห์ โทรีฟรีี ไมี่มีคุ
ี า่ ใช่้จ่า่ ย
• 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.

 اتصل على.يمكنك الحصول على هذا المستند مجانًا بتنسيقات أخرى كأن تكون مطبوع ًة بأحرف كبيرة أو بطريقة ب رايل أو مسجلة صوت ًي ا
. تكون المكالمة مجانية. طوال أيام األسبوع، مسا ًء8:00  صبا ًح ا حتى الساعة8:00  من الساعة،)711 : (الهاتف النصي1-855-905-3825
 يُ رجى االتصال بالعناية، لتقديم طلب.يمكنك تقديم طلب دائم للحصول على هذا المستند بلغة أخرى غير اللغة اإلنجليزية أو بتنسيق بديل اآلن وفي المستقبل
 سنحتفظ بتنسيقك ولغتك المفضلة في السجالت من أجل االتصاالت.Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan بالعمالء بخطة
.Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan  يرجى التواصل مع خطة، إلج راء أي تحديثات في تفضيالتك.المستقبلية
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األسئلة المتداولة
يسرد المخطط التالي األسئلة المتداولة.
األسئلة المتداولة ()FAQ

اإلجابات

ما املقصود بربنامج Cal MediConnect Plan؟ يُعترب برنامج  Cal MediConnect Planمبثابة مؤسسة مكونة من األطباء واملستشفيات
والصيدليات ومقدمي خدمات طويلة األجل ومقدمي خدمات آخرين .كام تتضمن مديري رعاية ملساعدتك
يف إدارة جميع مقدمي الخدمات والخدمات .وهم يعملون جمي ًعا م ًعا لتوفري الرعاية التي تحتاج إليها.
Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
( )Medicare-Medicaid Planهي خطة Cal MediConnect Plan
التي ت ُقدم مزايا كل من برنامجي  Medi-Calو Medicareللمسجلني.

مدير رعاية  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planهو الشخص الرئييس
ما املقصود مبدير رعاية Blue Shield Promise
الذي تتواصل معه .فهو يساعدك يف إدارة جميع مقدمي الخدمات والخدمات ويتأكد من حصولك عىل كل ما
Cal MediConnect؟
تحتاج إليه.
ما املقصود بالخدمات ووسائل الدعم طويلة األجل ()LTSS؟  LTSSمخصصة لألعضاء الذين يحتاجون إىل مساعدة ألداء املهام اليومية مثل االستحامم وارتداء الثياب وإعداد
الطعام وتناول الدواء .يتم تقديم غالبية هذه الخدمات يف منزلك أو يف املجتمع ،ولكن قد يتم توفريها يف
مستشفى أو دار متريض.
تشتمل  LTSSعىل الربامج التالية :خدمات البالغني املجتمعية ( )CBASوالرعاية التمريضية الحاذقة طويلة
األجل املقدمة من ِقبل مرافق التمريض (.)NF
ستحصل عىل معظم مزايا  Medicareو Medi-Calاملغطاة مبارشة من خطة
هل سأحصل عىل نفس مزايا  Medicareو
 Medi-Calيف خطة  .Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan Blue Shield Promiseستعمل مع فريق من مقدمي
الخدمات الذين سيساعدون يف تحديد الخدمات التي ستلبي احتياجاتك عىل النحو األفضل .ويعني هذا
 Cal MediConnect Planالتي أحصل عليها
اآلن؟
أن بعض الخدمات التي تحصل عليها اآلن قد يتغري.
عندما تس ّجل يف  ،Blue Shield Promise Cal MediConnect Planفإنك تعمل
مع فريق رعايتك م ًعا عىل وضع خطة رعاية مخصصة ملعالجة احتياجاتك الصحية والخاصة بالدعم ،بحيث
تعكس أهدافك وتفضيالتك الشخصية .وكذلك ،إذا كنت تتناول أيًا من األدوية املوصوفة يف الجزء (د) من
 Medicareالتي ال تغطيها Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
عادة ،ميكنك الحصول عىل إمداد مؤقت وسنساعدك يف االنتقال إىل دواء آخر أو يف الحصول عىل استثناء
لخطة  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planلتغطية الدواء إذا كان
رضوريًا من الناحية الطبية.

إذا كانت لديك أسئلة ،فيرجى التواصل مع  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planعلى الرقم
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اإلجابات

هل ميكنني الذهاب إىل نفس األطباء الذين أتعامل
معهم اآلن؟

هذا ما يحدث غالبًا .إذا كان مقدمو الخدمات (مبا يف ذلك األطباء والصيدليات) يعملون مع
 Blue Shield Promise Cal MediConnect Planولديهم عقد معنا ،ميكنك
مواصلةالذهاب إليهم.
ويعد مقدمو الخدمات الذين لديهم اتفاق معنا "داخل الشبكة" .يتعين عليك استخدام مقدمي الخدمات
في شبكة .Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan

إذا كنت بحاجة إلى رعاية عاجلة أو طارئة أو خدمات غسيل الكلى خارج المنطقة ،يمكنك استخدام

مقدمي خدمات خارج خطة .Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
ملعرفة ما إذا كان األطباء يف شبكة الخطة أم ال ،اتصل برعاية العمالء أو اقرأ دليل مقدمي الخدمات والصيدليات
الخاص بخطة  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planعىل موقع الخطة عىل
الويب .www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect

ما الذي يحدث إذا احتجت لخدمة ال ميكن ألحد
داخل شبكة Blue Shield Promise Cal
 MediConnect Planتقدميها؟

أين تتوفر خطة Blue Shield Promise Cal
MediConnect Plan؟

هل أدفع أي مبلغ شهري
(يُعرف أيضً ا باسم قسط شهري) مبوجب خطة
Blue Shield Promise Cal
MediConnect Plan؟
ما املقصود بالترصيح املسبق؟

إذا كانت خطة  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planجديدة بالنسبة لك،
فسنعمل معك عىل وضع خطة رعاية مخصصة ملعالجة احتياجاتك .ميكنك مواصلة االستعانة باألطباء الذين
تتعامل معهم اآلن ملدة  12شه ًرا.
يتم تقديم معظم الخدمات بواسطة مقدمي الخدمات التابعني لشبكتنا .إذا كنت بحاجة لخدمة ال ميكن
تقدميها داخل شبكتنا ،فإن  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planستدفع
تكلفة مقدم خدمات من خارج الشبكة.
تشتمل منطقة خدمات هذه الخطة عىل :مقاطعة  San Diegoومقاطعة ،*Los Angeles
كاليفورنيا ( .)CAيتعني أن تعيش يف هاتني املنطقتني لالنضامم إىل الخطة.
تشري العالمة * إىل تغطية أجزاء باملقاطعة .اتصل برعاية العمالء ملزيد من املعلومات حول ما إذا كانت الخطة
متوفرة يف املكان الذي تعيش فيه.
لن تدفع أي أقساط شهرية إىل Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
مقابل تغطيتك الصحية.
يعني الترصيح املسبق رضورة حصولك عىل موافقة من
 Blue Shield Promise Cal MediConnect Planقبل أن تتمكّن من
الحصول عىل دواء أو خدمة مع ّينة أو من االستعانة مبقدم خدمات من خارج الشبكة .قد ال تغطي
 Blue Shield Promise Cal MediConnect Planالخدمة أو الدواء إذا مل تحصل
عيل املوافقة.
إذا كنت بحاجة لرعاية عاجلة أو طارئة أو لخدمات غسيل الكىل خارج املنطقة ،فلست بحاجة للحصول
عىل موافقة أوالً .ميكن لخطة Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
تزويدك بقامئة الخدمات أو اإلجراءات التي تتطلب منك الحصول عىل ترصيح مسبق من
 Blue Shield Promise Cal MediConnect Planقبل تقديم الخدمة.
راجع الفصل  3من كتيب األعضاء ملعرفة املزيد حول الترصيح املسبق .راجع مخطط املزايا يف الفصل  4من
القسم "د" من كتيب األعضاء ملعرفة الخدمات التي تتطلب ترصي ًحا مسبقًا.

إذا كانت لديك أسئلة ،فيرجى التواصل مع  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planعلى الرقم
 1-855-905-3825الهاتف النصي ،711 :من الساعة  8:00صبا ًحا حتى الساعة  8:00مسا ًء ،طوال أيام األسبوع .تكون المكالمة مجانية.
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اإلجابات

ما املقصود باإلحالة؟

ما املقصود باملساعدة اإلضافية؟

تعني اإلحالة أنه يتعني عىل طبيب الرعاية األولية ( )PCPأن مينحك موافقة قبل أن تتمكّن من الذهاب
إىل أحد مقدمي الخدمات الذي ال يعد هو طبيب الرعاية األولية لك أو استخدام مقدمي خدمات آخرين يف
شبكة الخطة .يف حالة عدم حصولك عىل موافقة ،رمبا ال تقوم خطة Blue Shield Promise Cal
 MediConnect Planبتغطية الخدمات .ال تحتاج إىل إحالة لالستعانة بأخصائيني معيّنني مثل
أخصائيي أمراض النساء.
راجع الفصل  3من كتيب األعضاء ملعرفة املزيد حول متى تحتاج إىل الحصول عىل إحالة من طبيب
الرعاية األولية.
املساعدة اإلضافية هي برنامج تابع لـ  Medicareيساعد األشخاص ذوي الدخول واملوارد املحدودة يف
تقليل تكاليف أدوية وصفات الجزء (د) من  Medicareمثل األقساط والخصومات ومبالغ املشاركة يف
السداد .كام يطلق عىل املساعدة اإلضافية "إعانة الدخل املنخفض" ،أو "."LIS
تشتمل املشاركة يف سداد األدوية املوصوفة مبوجب Blue Shield Promise Cal
 MediConnect Planبالفعل عىل املبلغ الخاص باملساعدة اإلضافية الذي تعد مؤهالً له .ملزيد
من املعلومات حول املساعدة اإلضافية ،اتصل مبكتب الضامن االجتامعي ( )Social Securityاملحيل
لديك أو بالضامن االجتامعي عىل الرقم  .1-800-772-1213ويجب عىل مستخدمي الهاتف النيص
االتصال عىل الرقم

من الذي يجب عيل االتصال به إذا كانت لدي أسئلة؟ أو
احتجت إىل مساعدة ( ُيتبع يف الصفحة التالية)

إذا كانت لديك أسئلة عامة أو أسئلة حول الخطة أو الخدمات أو منطقة الخدمات أو الفوترة أو بطاقات
هوية األعضاء الخاصة بنا ،فريجى االتصال برعاية العمالء يف خطة Blue Shield Promise Cal
:MediConnect Plan

.1-800-325-0778

اتصل عىل 1-855-905-3825
الرقم
املكاملات عىل هذا الرقم مجانية .من الساعة  8:00صبا ًحا حتى الساعة  8:00مسا ًء ،طوال أيام
األسبوع .يتوفر ممثل Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan

للحديث معك من االثنني حتى الجمعة ،كام يتوفر شخص للتواصل معك بصورة مبارشة عرب خدمة
الرد أيام السبت واألحد واإلجازات الفيدرالية.
تتوفر أيضً ا لدى رعاية العمالء خدمات املرتجم الفوري املجانية لألشخاص الذين ال يتحدثون
اإلنجليزية.

الهاتف
النيص

711

هذا الرقم مخصص لألشخاص الذين يعانون من مشاكل يف السمع أو النطق .يتعني أن يكون لديك
جهاز هاتف مخصص لتتمكن من إجراء االتصال.
املكاملات عىل هذا الرقم مجانية .من الساعة  8:00صبا ًحا حتى الساعة  8:00مسا ًء ،طوال
أيام األسبوع.

إذا كانت لديك أسئلة خاصة بصحتك ،فريجى التواصل مع خط املشورة التمريضية بخطة
:Blue Shield of California Promise Health Plan
اتصل عىل )800( 609-4166
الرقم
املكاملات عىل هذا الرقم مجانية 24 .ساعة يف اليوم ،عىل مدار أيام األسبوع .تتوفر خدمات
املرتجم الفوري املجانية لألشخاص الذين ال يتحدثون اإلنجليزية.
الهاتف
النيص

711

هذا الرقم مخصص لألشخاص الذين يعانون من مشاكل يف السمع أو النطق .يتعني أن يكون لديك
جهاز هاتف مخصص لتتمكن من إجراء االتصال.
املكاملات عىل هذا الرقم مجانية 24 .ساعة يف اليوم ،عىل مدار أيام األسبوع.

إذا كانت لديك أسئلة ،فيرجى التواصل مع  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planعلى الرقم
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من الذي يجب عيل االتصال به إذا كانت لدي أسئلة؟ أو
احتجت إىل مساعدة (متابعة من الصفحة السابقة)

إذا كنت بحاجة لخدمات الصحة السلوكية الفورية ،فريجى التواصل مع خط خط أزمات مؤسسة رعاية الصحة السلوكية
املدارة بواسطة خطة :Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
اتصل عىل مقاطعة : San Diegoا 1-855-321-2211
الرقم
مقاطعة :Los Angelesا 1-855-765-9701

املكاملات عىل هذا الرقم مجانية 24 .ساعة يف اليوم ،عىل مدار أيام األسبوع .يتوفر طبيب
رسيري للمساعدة فيام يتعلق بحالتك املعيّنة .تتوفر خدمات املرتجم الفوري املجانية لألشخاص
الذين ال يتحدثون اإلنجليزية.
الهاتف
النيص

711

هذا الرقم مخصص لألشخاص الذين يعانون من مشاكل يف السمع أو النطق .يتعني أن يكون لديك
جهاز هاتف مخصص لتتمكن من إجراء االتصال.
املكاملات عىل هذا الرقم مجانية 24 .ساعة يف اليوم ،عىل مدار أيام األسبوع.

إذا كانت لديك أسئلة ،فيرجى التواصل مع  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planعلى الرقم
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نظرة عامة على الخدمات
المخطط التالي عبارة عن نظرة عامة سريعة عن الخدمات التي قد تحتاج إليها والتكاليف التي تتحملها والقواعد الخاصة بالمزايا.

الحاجة أو المشكلة الصحية

الخدمات التي قد تحتاج إليها

تكاليفك لمقدمي
الخدمات التابعين
للشبكة

تريد زيارة طبيب
(تتم متابعة هذه الخدمة يف الصفحة
التالية)

زيارات ملعالجة إصابة أو مرض

املشاركة يف السداد

زيارات العافية ،مثل البدنية

املشاركة يف السداد

اإلحالة مطلوبة لألخصائيني واملستشفيات التابعة للشبكة
(لبعض املزايا).
زيارة العافية السنوية مرة كل  12شه ًرا.

االنتقال إىل عيادة الطبيب

املشاركة يف السداد

ميكنك الحصول عىل فحص سنوي .وذلك لتقديم أو
تحديث خطة الوقاية بنا ًء عىل عوامل الخطر الحالية
الخاصة بك .سوف ندفع مقابل ذلك مرة واحدة كل 12
شه ًرا.
النقل لغري الحاالت الطبية ()NMT

$0

معلومات حول القيود واالستثناءات والمزايا
(قواعد خاصة بالمزايا)

يتعني عليك الذهاب إىل األطباء واألخصائيني واملستشفيات
التابعة للشبكة.
قد يتم تطبيق قواعد الترصيح.

$0

$0

خدمات  NMTغري محدودة لجميع خدمات
 Medi-Calاملعتمدة .تتضمن تلك الخدمات ،عىل
سبيل املثال ال الحرص ،خدمات الصحة العقلية املتخصصة
واضطرابات تعاطي املواد وخدمات األسنان وأي مزايا
أخرى يتم تقدميها من خالل نظام تقديم Medi-Cal
( Fee-For-Serviceالرسوم مقابل الخدمة) .يتم
تنظيم ترتيبات خدمات النقل الطبي لغري حاالت الطوارئ
وخدمات النقل لغري الحاالت الطبية من ِقبل رعاية
العمالء .ميكنك االتصال بقسم رعاية العمالء للتواصل مع
قسم النقل ،أو االتصال بهم مبارشة عىل الرقم 1-877-
( 433-2178الهاتف النيص ،)711 :من االثنني حتى
الجمعة ،من الساعة  8:00صبا ًحا إىل  8:00مسا ًء.
قد يتم تطبيق متطلبات اإلحالة .النقل الطبي لغري حاالت
الطوارئ ( )NEMTقد يتم تطبيق قواعد الترصيح .قد
يتم تطبيق متطلبات اإلحالة.

إذا كانت لديك أسئلة ،فيرجى التواصل مع  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planعلى الرقم
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الحاجة أو المشكلة الصحية

الخدمات التي قد تحتاج إليها

تكاليفك لمقدمي
الخدمات التابعين
للشبكة

تريد زيارة طبيب
( ُيتبع)

الرعاية املتخصصة

املشاركة يف السداد

الرعاية املقدمة لوقايتك من التعرض
للمرض ،مثل حقن اإلنفلونزا
الزيارة الوقائية "مرح ًبا بكم يف
( "Medicareملرة واحدة فقط)

املشاركة يف السداد

$0

الفحوصات املخربية ،مثل فحص الدم

املشاركة يف السداد

األشعة السينية أو الصور األخرى ،مثل
تفاريس مقطعية محورية محوسبة
اختبارات الفحص ،مثل االختبارات التي
تُجرى للكشف عن الرسطان
أدوية جنيسة مفضلة (املستوى )1

املشاركة يف السداد

تحتاج إىل فحوصات طبية

تحتاج إىل أدوية ملعالجة مرضك أو حالتك
(تتم متابعة هذه الخدمة يف الصفحة
التالية)

$0

$0

املشاركة يف السداد

$0
$0

املشاركة يف السداد

$0

املشاركة يف السداد
 $0إلمداد ملدة 30
يو ًما
قد تختلف مبالغ
املشاركة يف السداد
فيام يخص أدوية
الوصفات الطبية
استنادًا إىل مستوى
املساعدة اإلضافية التي
تتلقاها .يُرجى االتصال
بالخطة ملعرفة املزيد
من التفاصيل.

معلومات حول القيود واالستثناءات والمزايا
(قواعد خاصة بالمزايا)

يتعني عليك الذهاب إىل األطباء واألخصائيني واملستشفيات
التابعة للشبكة.
قد يتم تطبيق قواعد الترصيح .اإلحالة مطلوبة لألخصائيني
واملستشفيات التابعة للشبكة (لبعض املزايا).
املشاركة يف السداد  $0لجميع الخدمات الوقائية املغطاة
مبوجب .Original Medicare
خالل أول  12شه ًرا من تغطيتك الجديدة للجزء (،)B
ميكنك الحصول عىل الزيارة الوقائية "مرحبًا بكم يف
 "Medicareأو "زيارة العافية السنوية" .بعد أول
 12شه ًرا ،ميكنك الحصول عىل زيارة عافية سنوية واحدة
كل  12شه ًرا.
قد يتم تطبيق قواعد الترصيح .قد يتم تطبيق متطلبات
اإلحالة.
قد يتم تطبيق قواعد الترصيح .قد يتم تطبيق متطلبات
اإلحالة.
قد يتم تطبيق قواعد الترصيح .قد يتم تطبيق متطلبات
اإلحالة.
قد تكون هناك قيود عىل أنواع األدوية املغطاة .يرجى
الرجوع إىل قامئة األدوية املغطاة (قامئة األدوية) من
Blue Shield Promise Cal
 MediConnect Planملزيد من املعلومات.

تتوفر إمدادات لفرتة طويلة يف مواقع صيدليات الطلب عرب
الربيد والبيع بالتجزئة .ويكون مبلغ تقاسم التكلفة لهذه
اإلمدادات لفرتات طويلة مامثالً لذلك الخاص باإلمداد ملدة
شهر واحد.
ال تتوفر جميع األدوية يف هذا املستوى من خالل هذا
اإلمداد الذي ميتد لفرتة طويلة .يُرجى االتصال بالخطة
للحصول عىل مزيد من املعلومات.
ميكنك الحصول عىل أدويتك من صيدليات البيع التجزئة
التابعة للشبكة ومن صيدليات الطلب عرب الربيد.

إذا كانت لديك أسئلة ،فيرجى التواصل مع  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planعلى الرقم
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الحاجة أو المشكلة الصحية

الخدمات التي قد تحتاج إليها

تحتاج إىل أدوية ملعالجة مرضك أو حالتك
( ُيتبع)

أدوية جنيسة (املستوى )2

األدوية التي تحمل عالمات تجارية
(املستوى )3

تكاليفك لمقدمي
الخدمات التابعين
للشبكة

معلومات حول القيود واالستثناءات والمزايا
(قواعد خاصة بالمزايا)

املشاركة يف السداد
 $0أو  1.35دوالر
أو  3.95دوالرات
إلمداد ملدة  30يو ًما.

قد تكون هناك قيود عىل أنواع األدوية املغطاة.
يرجى االطالع عىل قامئة األدوية املغطاة (قامئة
األدوية) من Blue Shield Promise Cal
 MediConnect Planملزيد من املعلومات.

قد تختلف مبالغ
املشاركة يف السداد
فيام يخص أدوية
الوصفات الطبية
استنادًا إىل مستوى
املساعدة اإلضافية التي
تتلقاها .يُرجى االتصال
بالخطة ملعرفة املزيد
من التفاصيل.

تتوفر إمدادات لفرتة طويلة يف مواقع صيدليات الطلب عرب
الربيد والبيع بالتجزئة .ويكون مبلغ تقاسم التكلفة لهذه
اإلمدادات لفرتات طويلة مامثالً لذلك الخاص باإلمداد ملدة
شهر واحد.

املشاركة يف السداد
 $0أو $4.00
دوالرات أو $9.85
دوالرات إلمداد ملدة
 30يو ًما.
قد تختلف مبالغ
املشاركة يف السداد
فيام يخص أدوية
الوصفات الطبية
استنادًا إىل مستوى
املساعدة اإلضافية التي
تتلقاها .يُرجى االتصال
بالخطة ملعرفة املزيد
من التفاصيل.

ال تتوفر جميع األدوية يف هذا املستوى من خالل هذا
اإلمداد الذي ميتد لفرتة طويلة .يُرجى االتصال بالخطة
للحصول عىل مزيد من املعلومات.
ميكنك الحصول عىل أدويتك من صيدليات البيع التجزئة
التابعة للشبكة ومن صيدليات الطلب عرب الربيد.
قد تكون هناك قيود عىل أنواع األدوية املغطاة .يرجى
الرجوع إىل قامئة األدوية املغطاة (قامئة األدوية) من
Blue Shield Promise Cal
 MediConnect Planملزيد من املعلومات.

تتوفر إمدادات لفرتة طويلة يف مواقع صيدليات الطلب عرب
الربيد والبيع بالتجزئة .ويكون مبلغ تقاسم التكلفة لهذه
اإلمدادات لفرتات طويلة مامثالً لذلك الخاص باإلمداد ملدة
شهر واحد.
ال تتوفر جميع األدوية يف هذا املستوى من خالل هذا
اإلمداد الذي ميتد لفرتة طويلة .يُرجى االتصال بالخطة
للحصول عىل مزيد من املعلومات.
ميكنك الحصول عىل أدويتك من صيدليات البيع التجزئة
التابعة للشبكة ومن صيدليات الطلب عرب الربيد.

إذا كانت لديك أسئلة ،فيرجى التواصل مع  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planعلى الرقم
 1-855-905-3825الهاتف النصي ،711 :من الساعة  8:00صبا ًحا حتى الساعة  8:00مسا ًء ،طوال أيام األسبوع .تكون المكالمة مجانية.
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تكاليفك لمقدمي
الخدمات التابعين
للشبكة

الحاجة أو المشكلة الصحية

الخدمات التي قد تحتاج إليها

تحتاج إىل أدوية ملعالجة مرضك أو حالتك
( ُيتبع)

املشاركة يف السداد
أدوية ليست مدرجة ضمن برنامج
 $0إلمداد ملدة 30
 / Medicare RXأدوية غري
مقررة بوصفة طبية (( )OTCاملستوى يو ًما
)4

األدوية املوصوفة للجزء (ب) من برنامج املشاركة يف السداد

Medicare

$0

معلومات حول القيود واالستثناءات والمزايا
(قواعد خاصة بالمزايا)

قد تكون هناك قيود عىل أنواع األدوية املغطاة .يرجى
الرجوع إىل قامئة األدوية املغطاة (قامئة األدوية) من

Blue Shield Promise Cal
 MediConnect Planملزيد من املعلومات.

تشتمل أدوية الجزء (ب) عىل أدوية مينحها طبيبك يف
عيادته وبعض أدوية الرسطان التي يتم تناولها عن طريق
الفم وبعض األدوية التي ت ُستخدم من خالل معدات طبية
مع ّينة .اقرأ كتيب األعضاء ملزيد من املعلومات حول هذه
األدوية.
قد يتم تطبيق قواعد الترصيح.

تحتاج إىل عالج بعد سكتة دماغية أو
حادث
إذا كنت تحتاج إيل رعاية الطوارئ

خدمات غرفة الطوارئ

املشاركة يف السداد

قد يتم تطبيق قواعد الترصيح .قد يتم تطبيق متطلبات
اإلحالة.
ميكنك الذهاب إىل أي غرفة طوارئ إذا كنت تعتقد بصورة
معقولة حاجتك لتلقي الرعاية الطارئة .ميكنك الوصول إىل
خدمات غرفة الطوارئ بعيدًا عن شبكة Blue Shield

خدمات اإلسعاف

املشاركة يف السداد

قد يتم تطبيق قواعد الترصيح.

الرعاية العاجلة

املشاركة يف السداد

هذه ليست رعاية طارئة .تكون الرعاية العاجلة عندما
تكون الحالة أو اإلصابة أو املرض غري مهدد للحياة ،ولكن
يلزم توفر الرعاية الطبية مبارشة .ميكنك الوصول إىل
خدمات الرعاية العاجلة بعيدًا عن شبكة

اإلقامة باملستشفى

املشاركة يف السداد

تغطي Blue Shield Promise Cal
 MediConnect Planعدد أيام غري محدود
إلقامة املريض باملستشفى.

رعاية الطبيب أو الجراح

املشاركة يف السداد

العالج املهني أو الطبيعي أو عالج النطق املشاركة يف السداد
$0

$0

Promise Cal MediConnect Plan
وبدون ترصيح مسبق.

$0
$0

Blue Shield Promise Cal
 MediConnect Planوبدون ترصيح مسبق.

تحتاج إيل رعاية يف املستشفى

$0

$0

قد يتم تطبيق قواعد الترصيح .قد يتم تطبيق متطلبات
اإلحالة.
تتوفر رعاية الطبيب أو الجراح كجزء من إقامتك
باملستشفى.

إذا كانت لديك أسئلة ،فيرجى التواصل مع  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planعلى الرقم
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الحاجة أو المشكلة الصحية

الخدمات التي قد تحتاج إليها

تكاليفك لمقدمي
الخدمات التابعين
للشبكة

تحتاج إىل مساعدة للتحسن أو التمتع
باحتياجات صحية خاصة

خدمات إعادة التأهيل

املشاركة يف السداد

املعدات الطبية للرعاية املنزلية

املشاركة يف السداد

الرعاية التمريضية الحاذقة

املشاركة يف السداد

فحوصات العني

املشاركة يف السداد

$0

معلومات حول القيود واالستثناءات والمزايا
(قواعد خاصة بالمزايا)

إعادة التأهيل للمريض الخارجي:

تقدم خدمات إعادة التأهيل القلبية (على مدار
جلستين تستغرق كل جلسة منهما ساعة واحدة بحد
أقصى يوميًا وحتى  36جلسة خالل  36أسبو ًعا
بحد أقصى.
زيارة العالج المهني
خدمة العالج المهني غير التابع لـ Medicare

العالج البدني وعالج النطق واللغة
خدمات العالج البدني وعالج النطق للمسجلين في
CBAS

تحتاج إىل رعاية العني
(تتم متابعة هذه الخدمة يف الصفحة
التالية)

$0
$0

$0

قد يتم تطبيق قواعد الترصيح .قد يتم تطبيق متطلبات
اإلحالة.
قد يتم تطبيق قواعد الترصيح .قد يتم تطبيق متطلبات
اإلحالة.
تغطي Blue Shield Promise Cal
 MediConnect Planعدد أيام غري محدود يف
مرفق التمريض الحاذق (.)SNF
قد يتم تطبيق قواعد الترصيح .قد يتم تطبيق متطلبات
اإلحالة.
فحص روتيني واحد للعني مرة واحدة كل عام سنتحمل
تكاليف خدمات أطباء املرىض الخارجيني لتشخيص وعالج
األمراض وإصابات العني .عىل سبيل املثال ،يشمل ذلك
فحوصات اإلبصار السنوية العتالل الشبكية السكري ملرىض
السكري وعالج التنكس البقعي املتعلق بالسن .بالنسبة
لألشخاص املعرضني لنسبة عالية من خطورة اإلصابة باملياه
الزرقاء ،سوف ندفع مقابل فحص واحد للمياه الزرقاء كل
عام .يشتمل األشخاص املعرضون لخطر اإلصابة باملياه
الزرقاء عىل :األشخاص الذين لديهم تاريخ ورايث ملرض املياه
الزرقاء واملصابني بداء السكري واألفارقة األمريكان الذين
تبلغ أعامرهم  50عا ًما وأكرب واألمريكيني من أصل التيني
الذين يبلغون من العمر  65عا ًما أو أكرب.

إذا كانت لديك أسئلة ،فيرجى التواصل مع  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planعلى الرقم
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الحاجة أو المشكلة الصحية

الخدمات التي قد تحتاج إليها

تكاليفك لمقدمي
الخدمات التابعين
للشبكة

معلومات حول القيود واالستثناءات والمزايا
(قواعد خاصة بالمزايا)

تحتاج إيل رعاية العني ( ُيتبع)

النظارات أو العدسات الالصقة

املشاركة يف السداد

سندفع مقابل الخدمات التالية:

تحتاج إىل الخدمات السمعية

فحوصات السمع

املشاركة يف السداد

املعينات السمعية

املشاركة يف السداد

$0

فحص روتيني للعني مرة واحدة كل عام؛ و
حد تغطية بقيمة تصل إىل  $500دوالر للنظارات
(اإلطارات والعدسات) ،أو للعدسات الالصقة كل
 24شه ًرا.
ميكنك استخدام البدل الخاص بك من أجل الحصول عىل
اإلطارات والعدسات وتحسينات العدسات وفحص العدسات
الالصقة والعدسات الالصقة .ميكنك توفري أي رصيد يتبقى
لالستخدام الحقًا خالل نفس فرتة املزايا.
سنتحمل تكاليف زوج من النظارات أو العدسات الالصقة
بعد كل جراحة ساد عند وضع الطبيب عدسات داخل
العني( .إذا كنت قد أجريت جراحتي ساد منفصلتني،
فيجب عليك الحصول عىل زوج من النظارات بعد كل
عملية جراحية .ال ميكنك الحصول عىل زوجني من
النظارات بعد إجراء جراحة ثانية ،حتى لو مل تحصل عىل
زوج من النظارات بعد الجراحة األوىل).

$0

$0

كام سندفع أيضً ا مقابل العدسات التصحيحية ،واإلطارات،
والبدائل إذا كنت يف حاجة إليها بعد إزالة السا ّد بدون
زراعة عدسة.
الفحص بغرض تشخيص ومعالجة مشاكل السمع والتوازن.
قد يتم تطبيق قواعد الترصيح .قد يتم تطبيق متطلبات
اإلحالة.
تدفع خطتنا حتى  $2,000دوالر كل عام للمعينات
السمعية .تتوفر تغطية املعينات السمعية لألذنني.
باإلضافة إىل املزايا التكميلية املذكورة أعاله ،قد تغطي
 Medi-Calما يصل إىل  $1,510دوالرات ملزايا
املعينات السمعية لألذنني كل عام مايل (من  1يوليو إىل
 30يونيو).
قد يتم تطبيق قواعد الترصيح .قد يتم تطبيق متطلبات
اإلحالة.

إذا كانت لديك أسئلة ،فيرجى التواصل مع  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planعلى الرقم
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الحاجة أو المشكلة الصحية

الخدمات التي قد تحتاج إليها

تكاليفك لمقدمي
الخدمات التابعين
للشبكة

معلومات حول القيود واالستثناءات والمزايا
(قواعد خاصة بالمزايا)

تعاين من حالة مزمنة مثل السكري أو
مرض القلب

خدمات للمساعدة يف إدارة مرضك

املشاركة يف السداد

قد يتم تطبيق قواعد الترصيح.

خدمات ومستلزمات السكري

املشاركة يف السداد

مستلزمات مراقبة السكري أو تدريب اإلدارة الذاتية أو
األحذية العالجية أو بطانتها.

تعاين من حالة صحية عقلية

خدمات الصحية السلوكية أو العقلية

املشاركة يف السداد

تعاين من مشكلة متعلقة بتعاطي املواد

خدمات تعاطي املواد

املشاركة يف السداد

$0
$0

$0

قد يتم تطبيق قواعد الترصيح .قد يتم تطبيق متطلبات
اإلحالة.
تتضمن التغطية:
زيارات العالج الفردي والجماعي الخارجية؛
زيارات العالج الفردي والجماعي الخارجية مع طبيب
نفسي؛
خدمات برنامج االستشفاء الجزئي
قد يتم تطبيق قواعد الترصيح املسبق.

$0

خدمات تعاطي املواد للمرىض الداخليني.
خدمات تعاطي املواد للمرىض الخارجيني:

سنتحمل تكاليف الخدمات التالية ،ورمبا خدمات أخرى غري
مدرجة أدناه:
فحص إساءة استخدام الكحول وتقديم االستشارات
عالج إدمان املخدرات
استشارة جامعية أو فردية من جانب طبيب رسيري
مؤهل
إزالة السمية شبه الحادة يف برنامج املؤسسة اإليوائية
لعالج اإلدمان
خدمات الكحول و/أو املخدرات يف مركز عالج
خارجي مكثف
عالج نالرتيكسون (فيفرتول) ممتد املفعول
قد يتم تطبيق قواعد الترصيح .قد يتم تطبيق متطلبات
اإلحالة.
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تكاليفك لمقدمي
الخدمات التابعين
للشبكة

الحاجة أو المشكلة الصحية

الخدمات التي قد تحتاج إليها

تحتاج إىل خدمات الصحة العقلية طويلة
املدى

رعاية داخلية لألشخاص الذين يحتاجون
إىل رعاية الصحة العقلية

املشاركة يف السداد

$0

تحتاج إيل املعدات الطبية املعمرة
()DME

الكرايس املتحركة

املشاركة يف السداد

الرذاذات

املشاركة يف السداد

العكازات

املشاركة يف السداد

املشايات

املشاركة يف السداد

جهاز األكسجني واملستلزمات

املشاركة يف السداد

إحضار الوجبات إىل منزلك

املشاركة يف السداد

معلومات حول القيود واالستثناءات والمزايا
(قواعد خاصة بالمزايا)

تتضمن الخدمات املغطاة خدمات الرعاية الصحية العقلية
التي تطلب إقامة يف املستشفى.
إذا كنت بحاجة إىل خدمات املرىض الداخليني يف مستشفى
األمراض النفسية املستقلة ،فسنتحمل تكاليف أول 190
يو ًما .وبعد ذلك ،ستقوم خطة الصحية العقلية املحلية
باملقاطعة بالدفع مقابل خدمات الطب النفيس للمريض
الداخيل الرضورية طب ًيا .سيتم تنسيق الترصيح بالرعاية
بعد مرور مدة الـ  190يو ًما املحددة مع خطة الصحية
العقلية املحلية باملقاطعة.
ال تنطبق فترة الـ  190يو ًما على خدمات الصحة
العقلية للمرضى الداخليين المقدمة في وحدة الطب
النفسي بالمستشفى العامة.

تحتاج إىل مساعدة يف العيش باملنزل
(تتم متابعة هذه الخدمة يف الصفحة
التالية)

$0
$0
$0
$0
$0

$0

إذا كنت تبلغ من العمر  65عا ًما أو أكرث ،فسنقوم أيضً ا
بالدفع مقابل الخدمات التي تلقيتها يف مؤسسة األمراض
النفسية (.)IMD
قد يتم تطبيق قواعد الترصيح .قد يتم تطبيق متطلبات
اإلحالة.
قد يتم تطبيق قواعد الترصيح .قد يتم تطبيق متطلبات
اإلحالة.
قد يتم تطبيق قواعد الترصيح .قد يتم تطبيق متطلبات
اإلحالة.
قد يتم تطبيق قواعد الترصيح .قد يتم تطبيق متطلبات
اإلحالة.
قد يتم تطبيق قواعد الترصيح .قد يتم تطبيق متطلبات
اإلحالة.
تتوفر هذه الخدمة فقط للمستفيدين من برامج اإلعفاء
املوجهة نحو خدمات كبار السن متعددة األغراض
( .)MSSPهناك حد للتكلفة التي تدفعها
Blue Shield Promise Cal
.MediConnect Plan

قد يتم تطبيق متطلبات أهلية الوالية .قد يتم تطبيق
قواعد الترصيح .قد يتم تطبيق متطلبات اإلحالة.

إذا كانت لديك أسئلة ،فيرجى التواصل مع  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planعلى الرقم
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لمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة .www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect
16

تكاليفك لمقدمي
الخدمات التابعين
للشبكة

الحاجة أو المشكلة الصحية

الخدمات التي قد تحتاج إليها

تحتاج إىل مساعدة يف العيش باملنزل
( ُيتبع)

الخدمات املنزلية ،مثل التنظيف أو تدبري املشاركة يف السداد
$0
شؤون املنزل

معلومات حول القيود واالستثناءات والمزايا
(قواعد خاصة بالمزايا)

بالنسبة للخدمات الداعمة داخل املنزل ( )IHSSوبرنامج
كبار السن متعددة األغراض ( ،)MSSPإعفاء لألعضاء
املؤهلني:
سننسق الخدمات املقدمة لك بحيث ميكنك البقاء آمناً يف
منزلك.
أنواع خدمات الدعم املنزيل ( )IHSSالتي ميكن
اعتامدها من خالل إدارة الخدمات االجتامعية

()Department of Social Services
للمقاطعة كام ييل:

التنظيف المنزلي
إعداد الوجبات
غسيل المالبس
التسوق في محالت بيع الخضروات
خدمات الرعاية الشخصية (مثل رعاية األمعاء
والمثانة واالغتسال والتأنق وخدمات الطب
المساعد)
المرافقة إلى المواعيد الطبية
الرعاية الوقائية للذين لديهم مشاكل عقلية
إذا كنت مستحقاً وحصلت عىل املوافقة من ِقبل املوظف
االجتامعي باملقاطعة ،ميكنك تلقي  283ساعة من
خدمات الدعم املنزيل كل شهر.
أنواع خدمات  MSSPالتي ميكن أن تشمل:

خدمات الرعاية الشخصية
تكييفات الوصول البيئي
المساعدة السكنية/اإلصالح الخفيف في المنزل .ما
إلى ذلك
خدمات المساعدة في األعمال المنزلية
خدمات الوجبات
اإلشراف الوقائي
قد يتم تطبيق متطلبات أهلية الوالية .قد يتم تطبيق
قواعد الترصيح .قد يتم تطبيق متطلبات اإلحالة

إذا كانت لديك أسئلة ،فيرجى التواصل مع  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planعلى الرقم
 1-855-905-3825الهاتف النصي ،711 :من الساعة  8:00صبا ًحا حتى الساعة  8:00مسا ًء ،طوال أيام األسبوع .تكون المكالمة مجانية.
لمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة .www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect
17

تكاليفك لمقدمي
الخدمات التابعين
للشبكة

معلومات حول القيود واالستثناءات والمزايا
(قواعد خاصة بالمزايا)
تتوفر هذه الخدمات فقط ملا ييل:

الحاجة أو المشكلة الصحية

الخدمات التي قد تحتاج إليها

تحتاج إىل مساعدة يف العيش باملنزل
( ُيتبع)

إجراء تغيريات عىل منزلك ،مثل
منحدرات وإمكانية وصول الكرايس
املتحركة

املشاركة يف السداد

$0

خدمات الرعاية الصحية يف املنزل

املشاركة يف السداد

الخدمات النهارية للبالغني أو خدمات
الدعم األخرى

املشاركة يف السداد

املستفيدون من برامج اإلعفاء املوجهة نحو خدمات كبار
السن متعددة األغراض ( .)MSSPهناك حد للتكلفة
التي تدفعها Blue Shield Promise Cal
.MediConnect Plan

قد يتم تطبيق متطلبات أهلية الوالية .قد يتم تطبيق
قواعد الترصيح.
قد يتم تطبيق متطلبات اإلحالة.
$0
$0

قد يتم تطبيق قواعد الترصيح .قد يتم تطبيق متطلبات
اإلحالة.
تتوفر هذه الخدمات فقط ملا ييل:
المستفيدون من برامج اإلعفاء الموجهة نحو خدمات
كبار السن متعددة األغراض ( .)MSSPهناك حد
للتكلفة التي تدفعها خطتنا؛ أو
المستفيدون المؤهلون لخدمات الدعم المنزلي

( .)IHSSتتوفر خدمات الدعم المنزلي ()IHSS
لمدة تصل إلى  283ساعة شهريًا.

المستفيدون المؤهلون لخدمات البالغين المجتمعية

(.)CBAS

تحتاج إىل مكان للعيش مع أشخاص متاحني خدمات املساعدة يف املعيشة أو خدمات املشاركة يف السداد
$0
اإلسكان األخرى
ملساعدتك

قد يتم تطبيق متطلبات أهلية الوالية .قد يتم تطبيق
قواعد الترصيح .قد يتم تطبيق متطلبات اإلحالة.
تقدم الخطة املساعدة فيام يتعلق بتنسيق الخدمات
املقدمة من خالل منظامت أخرى مثل مراكز الحياة
املستقلة أو برامج مثل برامج اإلعفاء املوجهة نحو
املساعدة يف املعيشة .اتصل بخطة Blue Shield

Promise Cal MediConnect Plan
ملعرفة التفاصيل.

الرعاية التمريضية يف املنزل

املشاركة يف السداد

$0

قد يتم تطبيق قواعد الترصيح .يتم تطبيق متطلبات
اإلحالة.

اتصل بخطة Blue Shield Promise Cal
 MediConnect Planملعرفة التفاصيل.

إذا كانت لديك أسئلة ،فيرجى التواصل مع  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planعلى الرقم
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الحاجة أو المشكلة الصحية

الخدمات التي قد تحتاج إليها

تكاليفك لمقدمي
الخدمات التابعين
للشبكة

يحتاج مقدم الرعاية الخاص بك إىل الراحة
يف بعض األوقات

الرعاية املؤقتة

املشاركة يف السداد

الخدمات املغطاة اإلضافية (تتم متابعة
هذه الخدمة يف الصفحة التالية)

الفحص البدين السنوي

املشاركة يف السداد

فصول اللياقة وعضوية النادي الصحي

املشاركة يف السداد

$0

معلومات حول القيود واالستثناءات والمزايا
(قواعد خاصة بالمزايا)

قد يتم تطبيق قواعد الترصيح .يتم تطبيق متطلبات
اإلحالة.
اتصل بخطة Blue Shield Promise Cal
 MediConnect Planملعرفة التفاصيل.

$0

$0

تتمتع بالتغطية لفحص بدين روتيني واحد كل  12شه ًرا
إضافة إىل زيارة العافية السنوية الخاصة بك .تشتمل هذه
الزيارة عىل مراجعة شاملة لتاريخك الطبي واألرسي ،وتقييم
من الرأس إىل أخمص القدمني وخدمات أخرى ،واإلحاالت
والتوصيات التي قد تكون مناسبة.
ال تتم تغطية أي إجراءات تشخيصية أو معملية أو أنواع
أخرى من الخدمات املطلوبة مبوجب هذه امليزة ،وتسدد
مبلغ تقاسم التكلفة الخاص بخطتك لكل من هذه
الخدمات بصورة منفصلة.
ستتمتع بالوصول إىل ما ييل:
 ®SilverSneakersبرنامج اللياقة
مامرسة التامرين الرياضية واألنشطة التعليمية واالجتامعية
مع إمكانية الوصول إىل:
اآلالف من مواقع اللياقة على مستوى الدولة التي
يمكنك استخدامها في أي وقت.
أجهزة التمارين وفصول اللياقة من

.SilverSneakers

األنشطة والمناسبات االجتماعية
دروس  SilverSneakers FLEXTMمثل
اليوجا والرقص الالتيني وتاي تشي.
ميكنك الشعور بأنك يف فصل بدون أن تغادر منزلك من
خالل .SilverSneakers Life

إذا كانت لديك أسئلة ،فيرجى التواصل مع  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planعلى الرقم
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الحاجة أو المشكلة الصحية

الخدمات التي قد تحتاج إليها

تكاليفك لمقدمي
الخدمات التابعين
للشبكة

الخدمات املغطاة اإلضافية ( ُيتبع)

توصيل وجبة غذائية إىل املنزل

املشاركة يف السداد

تغطية عاجلة/طارئة عىل مستوى العامل

املشاركة يف السداد

العنارص املتاحة بدون وصفة طبية

املشاركة يف السداد

نظام االستجابة للطوارئ الشخيص

املشاركة يف السداد

حفاضات وكريم سلس البول

املشاركة يف السداد

$0

معلومات حول القيود واالستثناءات والمزايا
(قواعد خاصة بالمزايا)

لألفراد عند الخروج من مستشفى للمرىض الداخليني أو
مرفق التمريض الحاذق نغطي:
 22وجبة و  10وجبات خفيفة لكل خروج من
المستشفى
تقتصر التغطية على تكرار يصل إلى مرتين في العام

()OTC

()PERS

$0

$0

$0

$0

سيتم تقسيم الوجبات والوجبات الخفيفة ليتم
توصيلها ثالث مرات منفصلة حسب الحاجة
املشاركة يف السداد  $0للتغطية العاجلة/الطارئة عىل
مستوى العامل.
ال يوجد حد تغطية للخدمات الطارئة أو املطلوبة العاجلة
التي يتم تلقيها يف أي مكان خارج الواليات املتحدة كل
عام تقوميي.
تتمتع ببدل بقيمة  $185دوال ًرا الستخدامه فيام يتعلق
بعنارص معيّنة متاحة بدون وصفة طبية مرة كل  3أشهر
(ربع سنويًا) .لن يتم ترحيل الدوالرات غري املستخدمة إىل
ربع السنة التايل .سيصبح البدل ربع السنوي األول متا ًحا
لالستخدام يف  1يناير .2022
 PERSهو نظام مراقبة التنبيهات الطبية الذي يوفر
الوصول للمساعدة عىل مدار الساعة وطوال أيام األسبوع،
بضغطة زر.
قد يتم تطبيق قواعد الترصيح .قد يتم تطبيق متطلبات
اإلحالة.
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الحاجة أو المشكلة الصحية

الخدمات التي قد تحتاج إليها

تكاليفك لمقدمي
الخدمات التابعين
للشبكة

الخدمات املغطاة اإلضافية ( ُيتبع)

خدمات تنظيم األرسة

املشاركة يف السداد

$0

يسمح لك القانون باختيار أي مقدم
خدمات للحصول عىل خدمات تنظيم
األرسة املحددة .وهو ما يعني أي طبيب
أو أي عيادة أو أي مستشفى أو أي
صيدلية أو أي مكتب لتنظيم األرسة.

معلومات حول القيود واالستثناءات والمزايا
(قواعد خاصة بالمزايا)

قد يتم تطبيق قواعد الترصيح .قد يتم تطبيق متطلبات
اإلحالة.

الخدمات املغطاة:

فحص تنظيم األسرة والعالج الطبي
االختبارات التشخيصية والمخبرية
لتنظيم األسرة
وسائل تنظيم النسل (اللولب أو
عمليات الزرع أو الحقن أو حبوب
منع الحمل أو الرقعة أو الحلقة)
مستلزمات تنظيم األسرة ذات
الوصفة (الواقي الذكري واإلسفنج
والرغوة والشريحة والحجاز العازل
وغطاء عنق الرحم)
االستشارات وتشخيص العقم
والخدمات ذات الصلة
االستشارات والفحوصات
والعالجات للعدوى المنقولة
جنس ًيا ()STI
االستشارات والفحوصات لفيروس
نقص المناعة البشرية المكتسب
واإليدز والحاالت األخرى المتعلقة
بفيروس نقص المناعة المكتسب

إذا كانت لديك أسئلة ،فيرجى التواصل مع  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planعلى الرقم
 1-855-905-3825الهاتف النصي ،711 :من الساعة  8:00صبا ًحا حتى الساعة  8:00مسا ًء ،طوال أيام األسبوع .تكون المكالمة مجانية.
لمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة .www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect
21

الحاجة أو المشكلة الصحية
الخدمات املغطاة اإلضافية ( ُيتبع)

الخدمات التي قد تحتاج إليها

تكاليفك لمقدمي
الخدمات التابعين
للشبكة

منع الحمل الدائم (يجب أن
تبلغي من العمر  21عا ًما فأكثر $0
لكي يتاح لك اختيار هذه الوسيلة
لتنظيم األسرة .ويتعين عليك
التوقيع على نموذج الموافقة
على التعقيم الفيدرالي قبل 30
يو ًما على األقل ،ولكن خالل ما ال
يزيد عن  180يو ًما قبل تاريخ
الجراحة).

املشاركة يف السداد

االستشارة الوراثية
الحصول عىل االستشارات لإلقالع عن
التدخني أو إيقاف استخدام التبغ

املشاركة يف السداد

$0

معلومات حول القيود واالستثناءات والمزايا
(قواعد خاصة بالمزايا)

قد يتم تطبيق قواعد الترصيح .قد يتم تطبيق متطلبات
اإلحالة.

قد يتم تطبيق قواعد الترصيح .قد يتم تطبيق متطلبات
اإلحالة.

محاولتان لإلقالع عن التدخين
خالل فترة  12شه ًرا
إذا كنت حامالً ،يمكنك تلقي
استشارات غير محدودة لإلقالع
عن تعاطي التبغ
برامج التثقيف املتعلقة بالصحة والعافية املشاركة يف السداد
فصول التثقيف الصحي
فصول التثقيف المتعلق بالتغذية
العناية بالقدم (خدمات طب القدم)
التشخيص والعالج الطبي أو
الجراحي لإلصابات وأمراض القدم
(مثل إصبع القدم المطرقية أو
مهماز العقب)

$0

املشاركة يف السداد

$0

قد يتم تطبيق قواعد الترصيح .قد يتم تطبيق متطلبات
اإلحالة.
قد يتم تطبيق قواعد الترصيح .قد يتم تطبيق متطلبات
اإلحالة.

الرعاية الروتينية للقدم لألعضاء
ذوي الحاالت التي تؤثر على
أقدامهم مثل مرض السكري
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الحاجة أو المشكلة الصحية

الخدمات التي قد تحتاج إليها

تكاليفك لمقدمي
الخدمات التابعين
للشبكة

معلومات حول القيود واالستثناءات والمزايا
(قواعد خاصة بالمزايا)

الخدمات املغطاة اإلضافية ( ُيتبع)

الخدمات االختيارية لخطة الرعاية

املشاركة يف السداد

Los Angeles

()CPO

$0

قد تتوفر الخدمات االختيارية لخطة الرعاية
( )CPOبموجب خطة الرعاية المخصصة .توفر
لك هذه الخدمات مساعدة أكبر في المنزل ،مثل
الوجبات التي يتم توصيلها إلى المنزل أو خدمات
إدارة الحالة أو مقابض االستحمام والمنحدرات.
ويمكن لهذه الخدمات مساعدتك في العيش بصورة
مستقلة أكبر ولكنها ال تحل محل الخدمات ووسائل
الدعم طويلة األجل ( )LTSSالتي يسمح لك تلقيها
بموجب برنامج  .Medi-Calإذا احتجت إلى
مساعدة أو كنت ترغب في معرفة كيف يمكن
لخدمات  CPOمساعدتك ،فتواصل مع مدير
الرعاية الخاص بك.
San Diego

قد تتوفر الخدمات االختيارية لخطة الرعاية
( )CPOبموجب خطة الرعاية المخصصة .توفر
لك هذه الخدمات مساعدة أكبر في المنزل ،مثل
الوجبات التي يتم توصيلها إلى المنزل وإدارة الحالة
و خدمات العناية الشخصية واالستراحة.
وميكن لهذه الخدمات مساعدتك يف العيش بصورة مستقلة
أكرب ولكنها ال تحل محل الخدمات ووسائل الدعم طويلة
األجل ( )LTSSالتي يسمح لك تلقيها مبوجب برنامج
 .Medi-Calإذا احتجت إىل مساعدة أو كنت ترغب
يف معرفة كيف ميكن لخدمات  CPOمساعدتك ،فتواصل
مع مدير الرعاية الخاص بك.
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الخدمات المغطاة خارج Blue Shield Promise
Cal MediConnect Plan
هذه ليست قائمة كاملة .اتصل برعاية العمالء لمعرفة الخدمات األخرى غير المغطاة من ِقبل Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
ولكنها متوفرة من خالل  Medicareأو .Medi-Cal
الخدمات األخرى المغطاة من  Medicareأو Medi-Cal

تكاليفك

بعض خدمات رعاية املحترضين

$0

خدمات تنسيق انتقاالت مجتمع كاليفورنيا ( )CCTقبل االنتقال وبعده

$0

خدمات أسنان مع ّينة مثل األشعة السينية وعمليات التنظيف والحشو وقنوات الجذر
وخلع األسنان والتيجان وأطقم األسنان

ال يتم خصم رسوم منك نظري الخدمات املغطاة مبوجب برنامج برنامج األسنان الخاص
بربنامج  .Medi-Calومع ذلك ،أنت مسؤول عن مبلغ تقاسم التكلفة الخاص
بك ،إذا كان منطبقًا .أنت مسؤول عن سداد الخدمات غري املغطاة مبوجب خطتك أو
برنامج برنامج األسنان الخاص بربنامج .Medi-Cal
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الخدمات التي ال تغطيها Blue Shield Promise Cal MediConnect
 Planو MedicareوMedi-Cal
هذه ليست قائمة كاملة .اتصل برعاية العمالء لمعرفة المزيد عن الخدمات األخرى المستبعدة.
المزايا غير المغطاة من ِقبل  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planأو  Medicareأو Medi-Cal
ت ُعترب الخدمات غري منطقية وغري رضورية وفقًا ملعايري  ،Original Medicareما مل يتم إدراج هذه الخدمات من قبل خطتنا كخدمات تشملها التغطية.
اإلجراءات الطبية والجراحية التجريبية واملعدات واألدوية ،ما مل تشملها تغطية  Original Medicareأو مبوجب اعتامدها من .Medicare

اإلجراءات أو الخدمات االختيارية أو التطوعية التحسينية (مبا يف ذلك فقدان الوزن ومنو الشعر واألداء الجنيس واألداء الريايض واألغراض التجميلية ومقاومة الشيخوخة
واألداء العقيل) ،إال عند الرضورة الطبية.
الجراحات أو العمليات التجميلية ،إال بسبب إصابة عارضة أو لتحسني جزء مشوه من الجسم .ومع ذلك ،تتم تغطية جميع مراحل استبناء الثدي بعد عملية استئصاله،
باإلضافة إىل الثدي السليم ليظهر بشكل متناسق.
عكس إجراءات التعقيم ،وإمدادات وسائل منع الحمل غري املوصوفة طب ًيا.
الخدمات الطبية خارج الواليات املتحدة وأراضيها.
غرفة خاصة يف مستشفى ،باستثناء عند اعتبارها رضورية من الناحية الطبية.
األدوات الشخصية يف غرفتك باملستشفى أو مرفق الرعاية التمريضية الحاذقة مثل الهاتف أو التلفزيون.
الخدمات التي تحصل عليها من مقدمي الخدمات غري التابعني للخطة ،باستثناء املقدمة للرعاية لحالة طوارئ طبية والرعاية الرضورية العاجلة وخدمات غسيل الكىل التي
تحصل عليها عندما تكون خارج منطقة الخدمات بصورة مؤقتة.
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حقوقك كعضو في الخطة
كعضو بخطة  ،Blue Shield Promise Cal MediConnect Planلديك حقوق مع ّينة .ميكنك مامرسة هذه الحقوق دون التعرض للعقاب .ميكنك أيضً ا
استخدام هذه الحقوق دون خسارة خدمات الرعاية الصحية الخاصة بك .سنخربك حول حقوقك مرة واحدة عىل األقل يف العام .ملزيد من املعلومات حول حقوقك ،يرجى قراءة
كتيب األعضاء .تتضمن حقوقك ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،ما ييل:
تتمتع بالحق يف االح رتام والعدالة والك رامة .يشتمل ذلك عىل الحق يف:

الحصول على الخدمات المغطاة دون القلق بشأن العرق أو اإلثنية أو األصل القومي أو الديانة أو الجنس أو العمر أو اإلعاقة البدنية أو العقلية أو التوجه
الجنسي أو المعلومات الوراثية أو القدرة على الدفع أو على التحدث باإلنجليزية
الحصول على المعلومات بتنسيقات أخرى (كأن تكون مطبوع ًة بأحرف كبيرة و/أو بطريقة ب رايل و/أو مسجلة صوت ًي ا)

التحرر من أي شكل من أشكال القيود أو العزلة الفعلية
عدم إصدار فواتير لك من ِق بل مقدمي الخدمات التابعين للشبكة
اإلجابة على أسئلتك ومخاوفك بصورة كاملة ومهذبة
لديك الحق يف الحصول عىل املعلومات بشأن رعايتك الصحية .يشتمل ذلك عىل معلومات بخصوص العالج وخياراتك العالجية .يجب أن تكون هذه املعلومات
بتنسيق ميكنك فهمه .تشتمل هذه الحقوق عىل الحصول عىل معلومات بخصوص:
وصف الخدمات التي نغطيها
كيفية الحصول عىل الخدمات
مقدار التكلفة التي تتحملها من ِق بل الخدمات
أسامء مقدمي الرعاية الصحية ومديري الرعاية
لديك الحق يف اتخاذ الق رارات بخصوص رعايتك ،مبا يف ذلك رفض العالج .يشتمل ذلك عىل الحق يف:

اختيار مقدم الرعاية األولية ( )PCPالخاص بك ،وتغيريه يف أي وقت خالل العام
االستعانة مبقدم الرعاية الصحية النسائية بدون إحالة
الحصول عىل األدوية والخدمات املغطاة برسعة
معرفة جميع خيارات العالج برصف النظر عن تكلفتها أو ما إذا كانت مغطاة
رفض العالج ،حتى إذا نصحك طبيبك للقيام بعكس ذلك
التوقف عن تناول دواء
طلب الحصول عىل رأي ثانٍ  .ستدفع خطة  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planتكلفة زيارة الرأي الثاين الخاصة بك.

إنشاء التوجيه املسبق وتطبيقه ،مثل الوصية أو وكيل الرعاية الصحية
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لديك الحق يف الوصول يف الوقت املناسب إىل الرعاية التي ال تتضمن أي عوائق متعلقة بالتواصل أو الوصول الفعيل .يشتمل ذلك عىل الحق يف:

الحصول عىل الرعاية الطبية يف الوقت املناسب
الدخول والخروج من عيادة مقدم الرعاية الصحية .يعني ذلك وصوالً بدون عوائق لألشخاص من ذوي اإلعاقة ،وف ًق ا لقانون األمريكيني ذوي اإلعاقات
وجود مرتجمني فوريني معك ملساعدتك يف التواصل مع أطبائك وخطتك الصحية .اتصل عىل الرقم ( 1-855-905-3825الهاتف النيص،)711 :
من الساعة  8:00صبا ًح ا حتى الساعة  8:00مسا ًء ،طوال أيام األسبوع ،إذا كنت بحاجة إىل مساعدة يف هذه الخدمة
لديك الحق يف الحصول عىل رعاية عاجلة وطارئة عندما تحتاج لها .يعني هذا متتعك بالحق يف:

الحصول عىل خدمات الطوارئ ملدة  24ساعة يف اليوم وطوال أيام األسبوع ،دون موافقة مسبقة يف حالة الطوارئ
االستعانة مبقدم رعاية عاجلة أو طارئة من خارج الشبكة ،عند الرضورة
تتمتع بالحق يف التمتع بالرسية والخصوصية .يشتمل ذلك عىل الحق يف:

املطالبة بنسخة من سجالتك الطبية والحصول عليها بطريقة ميكنك فهمها واملطالبة بتغيري سجالت أو تصحيحها
الحفاظ عىل خصوصية معلوماتك الصحية الشخصية
لديك الحق يف تقديم الشكاوى املتعلقة برعايتك أو خدماتك املغطاة .يشتمل ذلك عىل الحق يف:

تقديم شكوى أو تظلم ضدنا أو ضد مقدمي الخدمات التابعني لنا إىل دائرة الرعاية الصحية امل ُدارة بوالية كاليفورنيا
( .)California Department of Managed Health Careلدى  DMHCرقم هاتف مجاين ()1-888-466-2219
وخط للهاتف النيص ( )1-877-688-9891واملخصص ملن يعانون من صعوبات السمع والتحدث .يحتوي موقع  DMHCعىل الويب
( )www.dmhc.ca.govعىل مناذج للشكاوى ومناذج طلب امل راجعة الطبية املستقلة ( )IMRوتعليامت عرب اإلنرتنت .لديك الحق
أيضً ا يف تقديم التامس بخصوص ق رارات مع ّي نة يتم اتخاذها بواسطتنا أو بواسطة مقدمي الخدمات التابعني لنا
طلب م راجعة طبية مستقلة لبنود أو خدمات  Medi-Calالتي تعد طبية يف طبيعتها من دائرة الرعاية الصحية امل ُدارة بوالية كاليفورنيا
()California Department of Managed Health Care

طلب جلسة استامع عادلة من الوالية من والية كاليفورنيا
تلقي تربير تفصييل ألسباب رفض الخدمات
ملزيد من املعلومات حول حقوقك ،ميكنك قراءة كتيب أعضاء  .Blue Shield Promise Cal MediConnect Planإذا كانت لديك أسئلة ،ميكنك أيضً ا
االتصال برعاية العمالء بخطة .Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
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كيفية تقديم شكوى أو التماس بخصوص خدمة مرفوضة
إذا كانت لديك شكوى أو تعتقد أنه يجب عىل  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planتغطية خدمة رفضناها ،فاتصل بخطة 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 .قد تتمكّن من تقديم التامس بخصوص قرارنا.
لألسئلة املتعلقة بالشكاوى وااللتامسات ،ميكنك قراءة الفصل  9من كتيب أعضاء خطة Blue Shield Promise
 .Cal MediConnect Planميكنك أيضً ا االتصال برعاية العمالء بخطة .Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
االتصال برعاية العمالء بخطة .Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
الهاتف( )855( 905-3825 :الهاتف النصي ،)711 :من الساعة  8:00صبا ًح ا حتى  8:00مسا ًء ،طوال أيام األسبوع
إرسال فاكس إىل خطة :Blue Shield of California Promise Health Plan
الفاكس)323( 889-5049 :
عرب االنرتنتwww.blueshieldca.com/promise/calmediconnect :
مراسلة  Blue Shield of California Promise Health Planعىل العنوان التايل:
Blue Shield of California Promise Health Plan
Member Appeals and Grievances )Complaints( Department
601 Potrero Grande Dr.
Monterey Park, CA 91755

ميكنك طلب الحصول عىل مراجعة طبية مستقلة ( )IMRيف غضون  6أشهر بعد إرسال قرار كتايب .ميكنك طلب املراجعة الطبية املستقلة ( )IMRمن مركز املساعدة يف
دائرة الرعاية الصحية امل ُدارة بوالية كاليفورنيا ( .)California Department of Managed Health Careوتتوفر املراجعة الطبية املستقلة ألي من
خدمات أو بنود  Medi-Calاملغطاة التي لها طبيعة طبية .تعد املراجعة الطبية املستقلة مراجعة لحالتك من قبل أطباء ليسوا تابعني لخطتنا .إذا خرجت املراجعة الطبية
املستقلة بقرار لصالحك ،فيجب علينا تقديم الخدمة أو البند الذي طلبته .ال تدفع أي تكاليف مقابل املراجعة الطبية املستقلة.
لطلب مراجعة طبية مستقلة (:)IMR
قم مبلء منوذج الشكاوى/طلب امل راجعة الطبية املستقلة املتوفر عىل موقع دائرة الرعاية الصحية امل ُدارةDMHC ،
( )Department of Managed Health Careأو اتصل عىل مركز املساعدة التابع لدائرة  DMHCعىل الرقم
( )888( 466-2219جهاز التواصل عن بُ عد للصم.))877( 688-9891( :

إذا كانت لديك نسخ من الخطابات أو الوثائق املتعلقة بالخدمة أو البند الذي قمنا برفضه ،فقم بإرفاقها .ميكن لذلك ترسيع عملية امل راجعة الطبية املستقلة
( .)IMRأرسل نس خًا من الوثائق وليس األصول .ال ميكن ملركز املساعدة استعادة أي وثائق.
قم مبلء منوذج املساعد املرصح له إذا كان هناك شخص ما يساعدك يف تقديم التامس امل راجعة الطبية املستقلة.
ميكنك الحصول عىل النموذج عىل موقع  DMHCعىل الويب أو عرب االتصال عىل مركز املساعدة يف دائرة  DMHCعىل الرقم )888( 466-2219
(جهاز التواصل عن بُ عد للصم.))877( 688-9891( :
قم بإرسال النامذج وأي مرفقات عرب الربيد أو الفاكس إىل:
الفاكس)916( 255-5241 :
Help Center Department of Managed Health Care
980 Ninth Street, Suite 500
Sacramento, CA 95814-2725
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التامسا
ميكنك طلب جلسة استامع عادلة بالوالية بالنسبة للخدمات والبنود املغطاة من خالل ( Medi-Calمبا يف ذلك  .)IHSSيف أغلب الحاالت ،يتعني عليك أن تقدم
ً
أوالً لدينا قبل طلب جلسة استامع عادلة .يف حال طلب طبيبك أو مقدم خدمات آخر لبند أو خدمة لن نقوم باعتامدها أو لن نستمر يف الدفع مقابل بند أو خدمة لديك
بالفعل ،ميكنك أن تطلب جلسة استامع عادلة بالوالية.
يف أغلب الحاالت ،يتاح لك  120يو ًما لطلب جلسة استامع عادلة بالوالية بعد إرسال إخطار "( Your Hearing Rightsحقوق جلسة االستامع الخاصة بك)" إليك
بالربيد .لديك وقت أقل بكثري لطلب جلسة استامع يف حال تغيري مزاياك أو نزعها.
ميكنك طلب جلسة استامع عادلة عىل مستوى الوالية عرب مكاملة هاتفية أو فاكس أو بريد أو بريد إلكرتوين أو عرب اإلنرتنت:
الهاتف( )800( 743-8525 :جهاز التواصل عن بُعد للصم))800( 952-8349 :
الفاكس)833( 281-0905 :
الربيد اإللكرتوينSCOPEOFBENEFITS@DSS.CA.GOV :
عرب اإلنرتنتwww.cdss.ca.gov :
California Department of Social Services
State Hearings Division
P.O. Box 944243, Mail Station 9-17-37
Sacramento, California 94244-2430
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ما الذي يجب عليك فعله إذا كنت تشك في وجود احتيال
تتحىل معظم مؤسسات ومهنيي الرعاية الصحية الذين يقدمون الخدمات بالنزاهة .ولكن لسوء الحظ ،قد تجد بعض األشخاص الذين يفتقدون للنزاهة.
إذا كنت ترى أن طبيبًا أو مستشفى أو صيدلية أخرى ترتكب خطأ ما ،فريجى التواصل معنا.

اتصل بنا على رقم رعاية العمالء بخطة  .Blue Shield Promise Cal MediConnect Planأرقام الهواتف موجودة علي غالف
هذا الملخص.
أو اتصل بـ  Medicareعلى الرقم ( .1-800-MEDICARE )1-800-633-4227ويجب على مستخدمي الهاتف النصي االتصال
على الرقم  .1-877-486-2048يمكنك االتصال بهذه األرقام مجانًا ،على مدار الساعة ،وطوال أيام األسبوع.
أو اتصل بالخط الساخن لإلبالغ عن وقائع االحتيال وسوء االستخدام التابع لدائرة خدمات الرعاية الصحية بكاليفورنيا
( )California Department of Health Care Servicesعلى الرقم
.1-800-822-6222

أو اتصل بـ مكتب وزارة العدل في مكتب النائب العام لإلبالغ عن وقائع االحتيال واإلساءة للمسنين في Medi-Cal
()Department of Justice Office at the Attorney General Bureau of Medi-Cal Fraud & Elder Abuse
على الرقم .1-800-722-0432
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