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 | Blue Shield Promise Cal MediConnect Planدليل مقدمي الخدمات لعام 2019
مقدمة
يشتمل دليل مقدمي الخدمات والصيدليات هذا على معلومات حول أنواع مقدمي الخدمات والصيدليات في Blue Shield Promise Cal
 MediConnect Planوقوائم تضم جميع مقدمي الخدمات والصيدليات بالخطة اعتبارً ا من تاريخ هذا الدليل .وتحتوي القوائم على
معلومات االتصال وعناوين مقدمي الخدمات والصيدليات وكذلك تفاصيل أخرى مثل أيام وساعات العمل والتخصصات والمهارات .وتظهر
المصطلحات الرئيسية وتعريفاتها بترتيب أبجدي في الفصل األخير من كتيب األعضاء.

إذا كانت لديك أسئلة ،فيرجى التواصل مع  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planعلى الرقم 1-855-905-3825
(الهاتف النصي )711:من الساعة  8:00صباحا ً إلى  8:00مساءً .طوال أيام األسبوع .وتكون المكالمة مجانية .لمزيد من المعلومات،
تفضل بزيارة .www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect
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أ .إخالء المسؤولية
  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planهي خطة صحية تتعاقد مع كل من برنامجي  Medicareو
 Medi-Calبهدف تقديم م زايا البرنامجين للمسجلين .ويعتمد التسجيل في Blue Shield of California Promise
 Health Planعلى تجديد العقد.
 قد تتغير قائمة األدوية المغطاة و/أو شبكات الصيدليات ومقدمي الخدمات على مدار العام .سوف نرسل لك إخطارًا قبل إج راء أي
تغيير يؤثر عليك.
 قد تتغير الم زايا و/أو مبالغ المشاركة في السداد في األول من يناير من كل عام.
 يسرد هذا الدليل مهنيي الرعاية الصحية (مثل األطباء والممرضات الممارسات واألطباء النفسيين) والم رافق (مثل المستشفيات
أو العيادات) ومقدمي خدمات الدعم (مثل الرعاية الصحية النهارية للبالغين ومقدمي الخدمات الصحية المن زلية) الذين قد ت راهم
كعضو بخطة  .Blue Shield Promise Cal MediConnect Planونسرد أي ً
ض ا الصيدليات التي يمكنك التعامل معها
للحصول على أدويتك الموصوفة.
 نشير إلى هذه المجموعات باسم “مقدمو الخدمات بالشبكة” في هذا الدليل .وقد و ّق ع مقدمو الخدمات المشار إليهم عق ًدا معنا لتقديم
الخدمات لك .هذه قائمة بمقدمي الخدمات بشبكة  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planلإلدراج لمقاطعة
 :San Diego Countyتشتمل مناطق الخدمات على جميع أج زاء  San Diego Countyيشتمل الدليل على مقدمي
خدمات يوفرون الخدمات لبرنامجي  Medicareو Medi-Calم ًع ا.
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English:

Español
(Spanish):
繁體中文 (
Chinese):
Tiếng Việt
(Vietnamese):

If you speak English, language assistance services, free of charge, are
available to you. Call 1-855-905-3825 (TTY users should call 711). 8:00 a.m –
8:00 p.m., seven days a week. The call is free.
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de
asistencia lingüística. Llame al Blue Shield Promise Cal-MediConnect
1-855-905-3825 (TTY: 711) De 8:00 a.m. a 8:00 p.m., los siete días de la semana.
繁體中文 (Chinese): 注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服
務。請致電 Blue Shield Promise Cal-MediConnect 1-855-905-3825 (TTY: 711) 每周
七天办公，每天早上8:00 至晚上8:00。这是免费电话。
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho
bạn. Gọi số Blue Shield Promise Cal-MediConnect 1-855-905-3825 (TTY: 711) 8 giờ
sáng–8 giờ tối, 7 ngày trong tuần. HOẶC Ban.

Tagalog
(Tagalog – Filipino):

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga
serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa Blue Shield Promise
Cal-MediConnect 1-855-905-3825 (TTY: 711) Mula 8am-8pm, 7 araw sa isang lingo.

한국어
(Korean):

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습
니다. Blue Shield PromiseCal-MediConnect 1-855-905-3825 (TTY: 711)
번으로 전화해 주십시오. 번으로 전화해 주십시오,오후 8시, 7 일 주일 오전 8시.
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող
են տրամադրվել լեզվական աջակցո թյան ծառայո թյո ններ:
Զանգահարեք Blue Shield Promise Cal-MediConnect 1-855-905-3825 (TTY
(հեռատիպ)՝ 711) Ից 8:00 – 20:00, շաբաթը յոթ օր
 ﺑﺎ. ﺗﺳﮭﯾﻼت زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺻورت راﯾﮕﺎن ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻓراھم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد، اﮔر ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯽ ﮐﻧﯾد:ﺗوﺟﮫ
 با.( باشدTTY: 711)  همه روزه هفته، شب8  صبح تا8 . تماس بگیرید1-855-905-3825

Հայերեն
(Armenian):

ﯾﺳراف
(Persian/Farsi):
Русский
(Russian):
日本語
(Japanese):
ةيبرعلا
(Arabic):
ਪੰਜਾਬੀ
(Punjabi):

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны
бесплатные услуги перевода. Звоните Blue Shield Promise Cal-MediConnect
1-855-905-3825 (телетайп: 711) С 8:00 до 20:00, без выходных.
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。Blue Shield Promise Cal-MediConnect 1-855-905-3825 (TTY:711) ま
で、お電話にてご連絡ください。毎日8am～8pm
 اﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ. ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻚ،  ﻣﺠﺎﻧًﺎ،  ﻓﺈن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻠﻐﺔ، إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺘﺤﺪث اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
 (ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ1-855-905-3825 TTY ،  ﻣﺴﺎ ًء8:00 -  ﺻﺒﺎﺣًﺎ711). 8:00 اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ
 اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ.ﺳﺒﻌﺔ أﯾﺎم ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع.
ਿਧ�� ਿ��: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ�ੇ ਹੋ� ਤਾਂ �ਾ�ਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ। Blue Shield Promise Cal-MediConnect 1-855-905-3825
(TTY:711) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।.ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ �ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ� ਹ�ਤੇ ਿਵਚ 7 ਿ��

ខ្មែរ
បែយ័ត្ន: បែសិនបើអ្នកនិយាយភាសាអែសែប៉ែញអ្នកមានសែវាកម្មជំនួយភាសា
(Cambodian/Khmer): ឥតគិតថ្លែ។ ទូរស័ព្ទទៅ Cal-MediConnect 1-855-905-3825 (TTY: 711)
ចាប់ពីម៉ែង 8:00 ពែឹក។ ម៉ែង 8 ពែឹកម៉ែង 7 ថ្ងែក្នុងមួយសប្តែហ៍។

1-855-905-3825  على الرقمBlue Shield Promise Cal MediConnect Plan  فيرجى التواصل مع،إذا كانت لديك أسئلة
، لمزيد من المعلومات. وتكون المكالمة مجانية. طوال أيام األسبوع.ً مساء8:00  صباحا ً إلى8:00 ) من الساعة711:(الهاتف النصي
.www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect تفضل بزيارة
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ً
مطبوعة بأحرف كبيرة أو بطريقة برايل أو مسجلة صوتيًا .اتصل
 يمكنك الحصول على هذا المستند مجا ًنا بتنسيقات أخرى كأن تكون
بخدمات األعضاء على الرقم ( 1-855-905-3825الهاتف النصي )711:من الساعة  8:00صباحا ً إلى  8:00مساءً .طوال أيام
األسبوع .وتكون المكالمة مجانية.
 يمكنك تقديم طلب دائم للحصول على المواد بلغة أخرى غير اللغة اإلنجليزية أو بتنسيق بديل اآلن أو في المستقبل .لتقديم طلب ،يُرجى
االتصال بخدمات أعضاء .Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
 القائمة محدّثة بتاريخ  ،08/1/2018ولكن يجب عليك معرفة ما يلي:
•ربما تمت إضافة بعض مقدمي الخدمات بشبكة  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planأو إزالتهم من
شبكتنا بعد نشر هذا الدليل.
•قد يكون بعض مقدمي الخدمات بخطة  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planفي شبكتنا قد توقفوا عن
قبول أعضاء جدد .إذا كنت تواجه مشكلة في إيجاد مقدم خدمات يقبل األعضاء الجدد ،فاتصل بخدمات األعضاء على الرقم at
)1-855-905-3825 (TTY: 711وسوف نساعدك.
•للحصول على أحدث المعلومات حول مقدمي الخدمات بشبكة  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planفي
منطقتك ،تفضل بزيارة  www.blueshieldca.com/promise/calmediconnectأو اتصل بـ
• •( 1-855-905-3825 Member Servicesالهاتف النصي )711:من الساعة  8:00صباحا ً إلى  8:00مساءً .طوال أيام
األسبوع .وتكون المكالمة مجانية.
يتم إدراج األطباء ومهنيي الرعاية الصحية اآلخرين في شبكة  Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan’sفي الصفحات
 .1-3801أما الصيدليات الموجودة في شبكتنا فهي مدرجة في الصفحات  .3845-3866يمكنك استخدام الفهرس الموجود في الجزء الخلفي
من الدليل للعثور على الصفحة المُدرج بها مقدم الخدمات أو الصيدلية.
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ب .مقدمو الخدمات
ب .1المصطلحات الرئيسية
يوضح هذا القسم مصطلحات رئيسية ستراها في دليل مقدمي الخدمات والصيدليات لدينا.
•مقدمو الخدمات هم مهنيو الرعاية الصحية ومقدمو خدمات الدعم مثل األطباء والممرضات والصيادلة والمعالجين وغيرهم من
األشخاص الذين يقدمون الرعاية والخدمات .الخدمات تشتمل على الرعاية الطبية والخدمات ووسائل الدعم طويلة األجل (،)LTSS
فضالً عن المستلزمات واألدوية الموصوفة والمعدات والخدمات األخرى.
○يشمل أيضًا المصطلح “مقدمو الخدمات” المرافق مثل المستشفيات والعيادات وغيرها من األماكن التي تقدم الخدمات الطبية
والمعدات الطبية والخدمات ووسائل الدعم طويلة األجل.
○يُطلق على مقدمي الخدمات الذين يمثلون جزءًا من شبكة خطتنا “مقدمو الخدمات بالشبكة”.
•مقدمو الخدمات بالشبكة هم مقدمو الخدمات الذين تعاقدوا معنا لتقديم الخدمات لألعضاء المسجلين في خطتنا .يرسل مقدمو الخدمات في
شبكتنا عادة الفواتير إلينا مباشرة للحصول على مقابل مادي نظير الرعاية التي يقدمونها لك .عند مراجعة مقدم الخدمات بالشبكة ،فعاد ًة:
ال تدفع أي شيء مقابل الخدمات المغطاة.
•طبيب الرعاية األولية ( )PCPهو طبيب باطني أو ممارس لطب العائلة أو ممارس عام أو أخصائي يمنحك الرعاية الصحية الروتينية.
يحتفظ طبيب الرعاية األولية بسجالتك الطبية ويتعرف على احتياجاتك الصحية بمرور الوقت .كما يمنحك طبيب الرعاية األولية إحالة
إذا كنت بحاجة لزيارة أخصائي أو مقدم خدمات آخر.
•األخصائيون هم أطباء يقدمون خدمات الرعاية الصحية لعالج مرض معين أو جزء محدد من الجسم .وهناك أنواع كثيرة من
األخصائيين .فيما يلي بعض األمثلة:
○أطباء األورام يقدمون الرعاية لمرضى السرطان.
○أطباء القلب يقدمون الرعاية للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب.
○جراحو تقويم العظام الذين يعتنون بالمرضى المصابين بأمراض معينة في العظام أو المفاصل أو العضالت.
•المجموعة الطبية أو رابطة األطباء المستقلين ( )IPAهي مؤسسة تشكلت بموجب قانون والية كاليفورنيا الذي يتعاقد مع خطط التأمين
الصحي لتوفير أو ترتيب خدمات الرعاية الصحية للمسجلين بخطة التأمين الصحي.
•قد تحتاج إلى إحالة لزيارة أخصائي أو شخص آخر ليس طبيب الرعاية األولية لك .تعني اإلحالة أنه يتعين على طبيب الرعاية األولية
أن يمنحك موافقة قبل أن تتم ّكن من رؤية أحد مقدمي الخدمات الذي ال يعد هو طبيب الرعاية األولية لك .في حالة عدم حصولك على
إحالة ،فربما ال تقوم خطة  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planبتغطية الخدمة.
○اإلحاالت من خطتنا ليست ضرورية لما يلي:
– –الرعاية الطارئة؛
– –الرعاية المطلوبة العاجلة؛
– –خدمات غسيل الكلى التي تحصل عليها من مرفق غسيل كلوي معتمد من  Medicareعندما تكون خارج منطقة خدمة
خطتك؛ أو
– –خدمات من أخصائي في صحة المرأة.
– –جميع الخدمات الوقائي المغطاة من قِبل  ،Medicareبما في ذلك الفحوصات واللقاحات.
•باإلضافة إلى ذلك ،إذا كنت مستح ًقا لتلقي خدمات من مقدمي الرعاية الصحية الهنود ،فقد تزور مقدمي الخدمات هؤالء دون إحالة.
يتعين علينا الدفع لمقدم الخدمات الصحية الهندي مقابل هذه الخدمات حتى إذا كانت خارج شبكة خطتنا.
○يتوفر المزيد من المعلومات عن اإلحاالت في الفصل  3من كتيب األعضاء.
•يمكنك أيضًا الوصول إلى مدير الرعاية وفريق الرعاية الذي تساعد في اختياره.
○مدير الرعاية يساعدك في إدارة الخدمات ومقدمي الخدمات الطبية الخاصة بك.
إذا كانت لديك أسئلة ،فيرجى التواصل مع  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planعلى الرقم 1-855-905-3825
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○فريق رعايتك يبدأ من خالل العالقة بينك أنت وطبيب الرعاية األولية .قد يشتمل فريق الرعاية على مقدم الرعاية ومدير
الرعاية وأخصائي وآخرين ،استنا ًدا إلى مستوى الحاجة الموضح في خطة رعايتك .يعمل الجميع في فريق الرعاية معًا للتأكد
من تنسيق رعايتك .يعني ذلك تأكدهم من إجراء االختبارات والتحاليل فورً ا ومشاركة النتائج مع مقدمي الخدمات المناسبين.
يعني ذلك أيضًا وجوب معرفة طبيب الرعاية األولية بجميع األدوية التي تتناولها حتى يتم ّكن من تقليل أي آثار سلبية .سيعمل
فريق رعايتك معًا على وضع خطة رعايتك وتنفيذها والحفاظ عليها .وسيحصل طبيب الرعاية األولية دومًا على إذنك قبل
مشاركة معلوماتك الطبية مع مقدمي الخدمات اآلخرين
ب .2اختيار طبيب الرعاية األولية ()PCP
يمكنك تلقي الخدمات من أي مقدم خدمات موجود في شبكتنا ويقبل األعضاء الجدد.
أوالً ،ستحتاج إلى اختيار طبيب رعاية أولية .يمكنك أن تعيّن أخصائيًا كطبيب الرعاية األولية .يمكنك اختيار أخصائي ليعمل كطبيب الرعاية
األولية ( )PCPالخاص بك إذا وافق هذا األخصائي على تقديم كل الخدمات التي يوفرها أطباء الرعاية األولية في العادة .لطلب تعيين األخصائي
كطبيب الرعاية األولية ،اتصل بخدمات أعضاء .Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
ينتمي أطباء الرعاية األولية ( )PCPالتابعين لخطتنا إلى مجموعات طبية .باختيار طبيب الرعاية األولية ( )PCPالخاص بك ،تقوم أيضًا
باختيار المجموعة الطبية التي يتبعها .وهذا يعني أن طبيب الرعاية األولية ( )PCPالخاص بك سيقوم بإحالتك إلى األخصائيين والخدمات التي
تتبع أيضًا مجموعته الطبية.
•في حالة وجود أخصائي معين أو مستشفى محددة تريد استخدام أي منهما ،فمن المهم معرفة ما إذا كانوا تابعين للمجموعة الطبية
الخاصة بطبيب الرعاية األولية ( .)PCPيمكنك البحث في هذا الدليل أو التقدم بطلب لقسم خدمات األعضاء بخطة Blue Shield
 Promise Cal MediConnect Planللتحقق لمعرفة ما إذا كان طبيب الرعاية األولية ( )PCPالذي ترغب به يقوم بعمل
إحاالت إلى هذا األخصائي أو يستخدم هذه المستشفى.
•إذا لم َ
تبق ضمن المجموعة الطبية لطبيب الرعاية األولية ،فربما ال تقوم خطة Blue Shield Promise Cal
 MediConnect Planبتغطية الخدمة.
الختيار طبيب رعاية أولية ،انتقل إلى قائمة األطباء في صفحة  1واختر طبيبًا:
•تتعامل معه اآلن ،أو
•تمت توصيته من قِبل شخص تثق به ،أو
•يمكنك الوصول بسهولة إلى عياداته.
•إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في اختيار طبيب رعاية أولية ،فيرجى االتصال بقسم خدمات األعضاء على الرقم 1-855-905-3825
( )TTY: 711من الساعة  8:00صباحا ً إلى  8:00مساءً .طوال أيام األسبوع .وتكون المكالمة مجانية .أو تفضل بزيارة www..
blueshieldca.com/promise/calmediconnect
•إذا كانت لديك أسئلة بخصوص ما إذا كنا سندفع مقابل أي خدمة طبية أو رعاية تريدها أو تحتاج إليها ،فاتصل بالعناية بالعمالء واسأل
قبل الحصول على الخدمة أو الرعاية.
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ب .3الخدمات ووسائل الدعم طويلة األجل ()LTSS
كعضو في خطة  ،Blue Shield Promise Cal MediConnect Planقد تتم ّكن من الحصول على الخدمات ووسائل الدعم طويلة
األجل ( ،)LTSSمثل الرعاية الصحية النهارية في المراكز التي توفر التمريض والعالج واألنشطة والوجبات لألشخاص الذين يعانون من بعض
الحاالت الصحية العقلية أو المزمنة؛ خدمات الدعم المنزلي ( ،)IHSSلألشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية شخصية (و/أو) مساعدة للعيش بأمان
في المنزل؛ برنامج خدمات كبار السن متعددة األغراض ( ،)MSSPتوفير إدارة الرعاية الصحية واالجتماعية ،للعمالء كبار السن المستحقين
لتلقي رعاية تمريضية داخل منشأة ولكنهم يرغبون في البقاء وسط المجتمع الذي يوفر مستلزمات ومعدات طبية مثل الحفاضات وخدمات النقل
الطبية.
تشتمل هذه الخدمات على برنامج خدمات البالغين المجتمعية (.)CBAS
يعد  CBASبمثابة برنامج صحي نهاري مجتمعي يوفر الخدمات لألشخاص األكبر س ًنا والبالغين المصابين بإعاقات و/أو حاالت صحية عقلية
أو إدراكية أو طبية مزمنة معرضة لخطر احتياج رعاية مؤسسية.
للتقديم في  ،CBASيرجى االتصال بخطة  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planعلى الرقم 1-855-905-3825
(الهاتف النصي )711 :من الساعة  8:00صباحً ا إلى الساعة  8:00مساءً ،طوال أيام في األسبوع.
تشتمل الخدمات ووسائل الدعم طويلة األجل األخرى التي يتم تقديمها بواسطة Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
على برنامج خدمات كبار السن متعددة األغراض ( .)MSSPيعد  MSSPبمثابة خدمة إلدارة رعاية  Medicaid Waiverلكبار السن
البالغين من العمر  65عامًا وأكبر المؤهلين لـ  Medi-Calوعرضة لخطر اإليداع في مؤسسة .يعمل مديرو رعاية  MSSPمع المستفيد
وأفراد العائلة والفريق الطبي لتحديد الخدمات وتنسيقها في المنزل .قد تتوفر الخدمات ووسائل الدعم طويلة األجل األخرى من خالل وكالة محلية
خاصة بالمسنين و/أو مركز العيش المستقل .إليجاد مقدمي هذه الخدمات ،انتقل إلى الصفحة  3900في هذا الدليل.
تتوفر قائمة كاملة بهذه الخدمات في الفصل  4من كتيب األعضاء.
ب .4كيفية تحديد مقدمي الخدمات في شبكة Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
يتعين عليك الحصول على جميع الخدمات المغطاة من مقدمي الخدمات داخل شبكتنا التابعين للمجموعة الطبية لطبيب الرعاية األولية .إذا ذهبت
إلى مقدمي خدمات ليسوا ضمن شبكة  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planوغير تابعين للمجموعة الطبية لطبيب
الرعاية األولية (دون موافقة أو تصريح مسبق من جانبنا) ،فسيتعين عليك سداد الفاتورة.
التصريح المسبق هو موافقة من  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planقبل أن تتم ّكن من الحصول على
دواء أو خدمة معيّنة أو من رؤية مقدم خدمات من خارج الشبكة .قد ال تغطي
 Blue Shield Promise Cal MediConnect Planالخدمة أو الدواء إذا لم تحصل علي الموافقة.
االستثناءات في هذه القاعدة هي عندما تكون بحاجة لغسيل كلى أو رعاية عاجلة أو طارئة ،وال يمكنك الوصول إلى مقدم خدمات في الخطة ،مثل
عندما تكون بعي ًدا عن موطنك .يمكنك أيضًا الذهاب إلى خارج الخطة أو المجموعة الطبية لطبيب الرعاية األولية إذا كانت خطة Blue Shield
 Promise Cal MediConnect Planتمنحك اإلذن أوالً.
قد تحتاج إلى إحالة لزيارة شخص ليس طبيب الرعاية األولية .يوجد مزيد من المعلومات حول اإلحاالت في القسم ب ،1المصطلحات الرئيسية،
من هذا الدليل في الصفحة .x
•يمكنك تغيير مقدمي الخدمات داخل الشبكة في أي وقت خالل السنة .في حالة ذهابك إلى مقدم خدمات بالشبكة ،لن يتعين عليك مواصلة
الذهاب إلى نفس مقدم الخدمات .قد تحتاج إلى إحالة من طبيب الرعاية األولية الخاص بك لبعض مقدمي الخدمات .يكون تغيير طبيب
الرعاية األولية فعاالً في اليوم األول من الشهر التالي ،طالما تلقينا طلبك بحلول العشرين من الشهر الحالي .لتغيير طبيب الرعاية
األولية الخاص بك ،اتصل بالعناية بالعمالء .وعند إجراء االتصال ،تأكد من إبالغ “العناية بالعمالء” إذا ما كنت تزور أخصائيًا أو
تحصل على خدمات أخرى مغطاة تستلزم موافقة طبيب الرعاية األولية (مثل الخدمات الصحية المنزلية والمعدات الطبية المعمرة).
وستساعدك العناية بالعمالء في ضمان استمرار تلقي الرعاية المتخصصة والخدمات األخرى في حالة تغيير مقدم الرعاية األولية.
وستتحقق خدمات األعضاء مما إذا كان طبيب الرعاية األولية الذي ترغب في االنتقال إليه يقبل مرضى جد ًدا أم ال .ستغيّر خدمات
األعضاء سجل عضويتك إلظهار اسم طبيب الرعاية األولية الجديد وكذلك إخبارك بموعد سريان التغيير إلى طبيب الرعاية األولية
إذا كانت لديك أسئلة ،فيرجى التواصل مع  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planعلى الرقم 1-855-905-3825
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الجديد .كما سترسل لك خدمات األعضاء بطاقة عضوية جديدة توضح االسم ورقم الهاتف لطبيب الرعاية األولية الجديد.
•تذكر أن أطباء الرعاية األولية ( )PCPالتابعين لخطتنا ينتمون إلى مجموعات طبية .إذا قمت بتغيير طبيب الرعاية األولية ،فربما تقوم
بهذا اإلجراء بتغيير المجموعات الطبية أيضًا .عندما تطلب التغيير ،فتأكد من إعالم خدمات األعضاء بما إذا كنت تزور أخصائيًا أو
كنت تحصل على خدمات أخرى مغطاة تتطلب موافقة طبيب الرعاية األولية .وسيساعدك قسم خدمات األعضاء في ضمان استمرار
تلقي الرعاية المتخصصة والخدمات األخرى في حالة تغيير طبيب الرعاية األولية.
•تعمل  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planمع جميع مقدمي الخدمات في شبكتنا على تلبية احتياجات
األشخاص المعاقين .حسب االقتضاء ،تشتمل قائمة مقدمي الخدمات بالشبكة في هذا الدليل على معلومات حول وسائل الراحة التي
تقدمها.
•إذا كنت بحاجة لرؤية مقدم الخدمات وكنت غير متأكد مما إذا كان يوفر وسائل الراحة التي تحتاج إليها ،فيمكن لخطة Blue Shield
Promise Cal MediConnect Planمساعدتك .تحدث مع  ,Care Navigatorللحصول على مساعدة أو اتصل
بخدمات األعضاء على الرقم ( 1-855-905-3825الهاتف النصي )711:من الساعة  8:00صباحا ً إلى  8:00مسا ًء طوال أيام
األسبوع.
ب .5كيفية العثور على مقدمي خدمات  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planفي منطقتك
يقبل جميع مقدمي الخدمات المدرجين في هذا الدليل أعضاء  Medicareو .Medi-Calويتم ترتيب مقدمي الخدمات في هذا الدليل أبجديًا
حسب المجموعة الطبية/رابطة األطباء المستقلين (( ،IPAوبعد ذلك حسب طبيب الرعاية األولية ويتم الترتيب كذلك ترتيبًا أبجديًا حسب االسم
األخير داخل كل مدينة .يتم إدراج األخصائيين حسب نوع التخصص وكذلك حسب المدينة .من خالل البحث في المدينة التي تقيم بها ،ستكون
قادرً ا على إيجاد األطباء المدرجين في منطقتك.
ب .6قائمة مقدمي الخدمات بالشبكة
يحتوي هذا الدليل الخاص بمقدمي الخدمات التابعين لشبكة  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planعلى ما يلي:
•مهنيو الرعاية الصحية بما في ذلك أطباء الرعاية األولية واألخصائيين ومقدمي خدمات الصحة السلوكية والنظر
•المرافق بما في ذلك المستشفيات ومرافق الرعاية التمريضية ومرافق الرعاية التمريضية الحاذقة ومرافق الصحة العقلية ،و
•مقدمو خدمات الدعم بما في ذلك الخدمات النهارية للبالغين وخدمات المساعدة في المعيشة الموجهة للمستهلكين ووجبات التوصيل إلى
المنازل ووكاالت الصحة المنزلية.
يتم ترتيب مقدمي الخدمات ترتيبًا أبجديًا حسب االسم األخير .يمكنك أيضًا إيجاد اسم مقدم الخدمات والصفحة التي توجد فيها معلومات االتصال
اإلضافية الخاصة بمقدم الخدمات في الفهرس في نهاية الدليل .ويتم كذلك ترتيب مقدمي الخدمات ترتيبًا أبجديًا حسب االسم األخير في الفهرس.
إضافة إلى معلومات االتصال ،تتضمن قوائم مقدمي الخدمات أيضًا التخصصات والمهارات ،مثل اللغات التي يتم تحدثها أو إكمال تدريب الكفاءة
الثقافية.
تدريب الكفاءة الثقافية عبارة عن تعليمات إضافية لمقدمي الرعاية الصحية لدينا تساعدهم في فهم خلفيتك وقيمك ومعتقداتك بصورة
أفضل لمواءمة الخدمات لتلبية احتياجاتك االجتماعية والثقافية واللغوية.
 .B7الفوائد التكميلية الخاصة بك
تغطي خطتك مزايا إضافية تشتمل على خدمات النظر والوخز اإلبري/تقويم العمود الفقري .وقد يتعين عليك استخدام مقدمي خدمات محددين
لهذه المزايا اإلضافية .ويكون مقدمو الخدمات مدرجين في هذا الدليل .ويتم إدراج الخدمات التكميلية األخرى أدناه .قبل أن تحدد موع ًدا أو تستخدم
الخدمات ،تحقق من دليل التغطية أو اتصل بخطة  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planعلى الرقم
( 1-855-905-3825الهاتف النصي )711:من الساعة  8:00صباحا ً إلى  8:00مساءً .طوال أيام األسبوع للحصول على تفاصيل حول
مزايا الخطة والقيود واالستثناءات .إذا لم تكن خطتك تشتمل على مزايا إضافية وقمت بزيارة واحد من مقدمي الخدمات المشار إليهم ،فلن تتم
تغطية خدماتك.
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منتجات متاحة بدون وصفة طبية
هناك منتجات متاحة بدون وصفة طبية غير مغطاة من قِبل
 Medicareأو  Medi-Calوغير مدرجة في المستوى  3من
كتيب الوصفات لدينا.
نظام االستجابة للطوارئ الشخصي ()PERS

عضوية مركز اللياقة
Silver Sneakers
 Tivity Healthو SilverSneakersهي عالمات تجارية
مسجلة أو عالمات تجارية لشركةTivity Health, Inc.و/أو
فروعها و/أو الشركات التابعة لها في الواليات المتحدة األمريكية و/
أو البالد األخرى

Convey Health Solutions
1-800-355-7913
من االثنين إلى الجمعة من الساعة  8صباحا ً إلى  5مسا ًء (توقيت
المحيط الهادىء الرسمي)PST
LifeStation
(1-855-672-3269الهاتف النصي)711:
على مدار  24ساعة طوال أيام األسبوع
Tivity
1-888-423-4632
من االثنين إلى الجمعة من الساعة  8صباحا ُ إلى  8مسا ًء
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ج .قائمة الصيدليات بالشبكة
يوفر الدليل قائمة بالصيدليات الموجودة في شبكة  .Blue Shield Promise Cal MediConnect Planصيدليات الشبكة هي
ً
عضوا في الخطة.
صيدليات وافقت على توفير األدوية الموصوفة طبيًا لك بصفتك
•يتعين على أعضاء  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planاستخدام صيدليات الشبكة للحصول على األدوية
الموصوفة طبيًا.
○يتعين عليك استخدام صيدليات الشبكة باستثناء حاالت الرعاية العاجلة أو الطارئة.
○في حالة ذهابك إلى صيدلية خارج الشبكة للحصول على الوصفات الطبية عندما يكون األمر غير طارئ ،سيتعين عليك
سداد مصاريف نثرية مقابل الخدمة .اقرأ كتيب أعضاء  Blue Shield Promise Cal MediConnectلمزيد من
المعلومات.
•قد تكون بعض صيدليات الشبكة غير مدرجة في هذا الدليل.
○ربما تمت إضافة بعض صيدليات الشبكة أو إزالتها من خطتنا بعد نشر هذا الدليل.
للحصول على معلومات محدّثة حول صيدليات شبكة  Blue Shield Promise Cal MediConnectفي منطقتك ،يرجى التفضل
بزيارة موقعنا على الويب على  www.blueshieldca.com/promise/calmediconnectأو اتصل بقسم خدمات األعضاء
على الرقم ( 1-855-905-3825الهاتف النصي )711:من الساعة  8:00صباحا ً إلى  8:00مساءً .طوال أيام األسبوع .وتكون المكالمة مجانية.
للحصول على وصف كامل لتغطية الوصفة الطبية ،بما في ذلك كيفية صرف وصفاتك الطبية ،يرجى قراءة كتيب األعضاء وقائمة األدوية
المغطاة بخطة  .Blue Shield Promise Cal MediConnectتتوفر قائمة األدوية على موقع الويب على
 www.blueshieldca.com/promise/calmediconnectأو يمكن طلبها عن طريق االتصال بخدمات األعضاء على الرقم
( 1-855-905-3825الهاتف النصي )711:من الساعة  8:00صباحا ً إلى  8:00مساءً .طوال أيام األسبوع.
ج .1كيفية تحديد الصيدليات في شبكة Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
إلى جانب صيدليات البيع بالتجزئة ،تتضمن صيدليات شبكة خطتك:
•صيدليات الطلب عبر البريد التي ترسل أدوية موصوفة مغطاة لألعضاء من خالل شركات البريد أو الشحن.
•صيدليات الحقن المنزلي التي تعمل على تحضير األدوية الموصوفة التي يتم إعطاؤها من خالل الوريد أو في العضل أو بطريقة أخرى
غير فموية من قِبل مقدم خدمات مدرّ ب في منزلك.
•صيدليات الرعاية طويلة األجل ( )LTCالتي تقدم الخدمات للمقيمين في مرافق الرعاية طويلة األجل ،مثل دور التمريض.
•الخدمة الصحية للهنود  /صيدليات ( )I/T/Uبرامج الصحة الهندية القبلية  /الحضرية
•أنت لست مطالبًا بمواصلة الذهاب إلى نفس الصيدلية لصرف وصفاتك الطبية.
ج .2مستلزمات الوصفات الطبية طويلة األجل
•برامج الطلب عبر البريد .نوفر برنامج الطلب عبر البريد الذي يتيح لك الحصول على إمداد يصل إلى  90يومًا من أدويتك الموصوفة
بحيث يتم إرسالها إلى منزلك مباشرة .اإلمداد لمدة  90يومًا يكون بنفس نظام مبلغ المشاركة في السداد لإلمداد لمدة شهر واحد .ال
تتوفر جميع األدوية من خالل هذا اإلمداد الذي يمتد لفترة طويلة .يُرجى االتصال بالخطة للحصول على مزيد من المعلومات.
•برامج صيدليات البيع بالتجزئة لمدة  90يومًا .كما قد توفر بعض صيدليات البيع بالتجزئة إمدا ًدا يصل إلى  90يومًا لألدوية الموصوفة
المغطاة .اإلمداد لمدة  90يومًا يكون بنفس نظام مبلغ المشاركة في السداد لإلمداد لمدة شهر واحد .ال تتوفر جميع األدوية من خالل هذا
اإلمداد الذي يمتد لفترة طويلة .يُرجى االتصال بالخطة للحصول على مزيد من المعلومات.

إذا كانت لديك أسئلة ،فيرجى التواصل مع  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planعلى الرقم 1-855-905-3825
(الهاتف النصي )711:من الساعة  8:00صباحا ً إلى  8:00مساءً .طوال أيام األسبوع .وتكون المكالمة مجانية .لمزيد من المعلومات،
تفضل بزيارة .www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect
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تتكون شبكة  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planاإلجمالية مما يلي:
العدد اإلجمالي ألطباء الرعاية األولية972 :
العدد اإلجمالي لألخصائيين11485 :
العدد اإلجمالي للمستشفيات18 :
العدد اإلجمالي لمرافق الرعاية التمريضية الحاذقة59 :
العدد اإلجمالي لمرافق الرعاية التمريضية59 :
العدد اإلجمالي لمقدمي الخدمات ووسائل الدعم طويلة األجل13 :
العدد اإلجمالي لمقدمي خدمات الوخز اإلبري719 :
العدد اإلجمالي لمرافق الصحة العقلية4 :
العدد اإلجمالي لمقدمي خدمات الصحة العقلية2689 :
العدد اإلجمالي للخدمات الصحية المنزلية22 :
العدد اإلجمالي لمقدمي خدمات النظر271 :
العدد اإلجمالي لمقدمي خدمات األسنان0 :
العدد اإلجمالي لصيدليات البيع بالتجزئة وسالسل الصيدليات273 :
العدد اإلجمالي لصيدليات الطلب عبر البريد19 :
العدد اإلجمالي لصيدليات الحقن المنزلي4 :
العدد اإلجمالي لصيدليات الرعاية طويلة المدى19 :
العدد اإلجمالي لصيدليات الرعاية طويلة المدى4 :
المدرجين في هذه القائمة التابعين للمجموعة الطبية لطبيب الرعاية األولية الخاص بك .قد تحتاج إلى إحالة من طبيب الرعاية األولية الخاص بك
لبعض الخدمات.

إذا كانت لديك أسئلة ،فيرجى التواصل مع  Blue Shield Promise Cal MediConnect Planعلى الرقم 1-855-905-3825
(الهاتف النصي )711:من الساعة  8:00صباحا ً إلى  8:00مساءً .طوال أيام األسبوع .وتكون المكالمة مجانية .لمزيد من المعلومات،
تفضل بزيارة .www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect
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التمييز أمر مخالف للقانون
تمتثل خطة  Blue Shield of California Promise Health Planلقوانين الحقوق المدنية الفيدرالية والخاصة بالوالية المعمول بها
وال تميّز على أساس الساللة أو الدين أو الحالة االجتماعية أو العرق أو اللون أو األصل القومي أو العمر أو اإلعاقة أو الجنس/النوع االجتماعي
أو هوية النوع االجتماعي أو التوجه الجنسي .ال تستبعد خطة  Blue Shield of California Promise Health Planاألشخاص
أو تعاملهم بشكل مختلف بسبب الساللة أو الدين أو الحالة االجتماعية أو العرق أو اللون أو األصل القومي أو العمر أو اإلعاقة أو الجنس/النوع
االجتماعي أو هوية النوع االجتماعي أو التوجه الجنسي.
:Blue Shield of California Promise Health Plan
توفر خدمات ووسائل مساعدة مجانية لألشخاص من ذوي اإلعاقة للتواصل معنا بفاعلية ،مثل:
•توفر خدمات ووسائل مساعدة مجانية لألشخاص من ذوي اإلعاقة للتواصل معنا بفاعلية ،مثل:
o oمترجمون مؤهلون للغة اإلشارة
o oمعلومات مكتوبة بتنسيقات أخرى (مطبوعة بأحرف كبيرة أو مسجلة صوتيًا أو تنسيقات إلكترونية قابلة للوصول أو تنسيقات
أخرى)
•توفر خدمات لغوية مجانية لألشخاص الذين ال تكون اإلنجليزية لغتهم األم ،مثل:
o oمترجمون مؤهلون
o oمعلومات مكتوبة بلغات أخرى
إذا كنت بحاجة إلى هذه الخدمات ،فاتصل على قسم خدمات األعضاء على الرقم ( 1-855-905-3825الهاتف النصي )711 :خالل الفترة من
 8صباحً ا حتى  8مساءً ،طوال أيام األسبوع.
وإذا كنت تعتقد أن  Blue Shield of California Promise Health Planلم تنجح في توفير هذه الخدمات أو قامت بالتمييز بطريقة
أخرى على أساس الساللة أو الدين أو الحالة االجتماعية أو العرق أو اللون أو األصل القومي أو العمر أو اإلعاقة أو الجنس/النوع االجتماعي أو
هوية النوع االجتماعي أو التوجه الجنسي ،فيجوز لك تقديم تظلم إلى منسّق التظلمات.
رقم الهاتف( 1-844-883-2233 :الهاتف النصي ،)711 :من
العنوان البريدي:
الساعة  7:00صباحً ا حتى  8:00مساءً ،من االثنين حتى الجمعة
 ATTN: Civil Rights Coordinatorرقم الفاكس1-323-889-2228 :
Grievances Department -Blue Shield of
 California Promise Health Planعنوان البريد اإللكترونيCRC@blueshieldca.com :
601 Potrero Grande Dr
Monterey Park, CA 91755
يجوز لك تقديم تظلم شخصيًا أو عن طريق البريد أو الفاكس أو البريد اإللكتروني .وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تقديم التظلم ،فإن منسّق
التظلمات في قسم التظلمات بخطة  Blue Shield of California Promise Health Planمتاح لمساعدتك.
يتعين إرسال التظلمات إلى منسّق التظلمات في قسم التظلمات بخطة  Blue Shield of California Promise Health Planخالل
 60يومًا تقويميًا من وقت علمك بأي إجراء ينطوي على تمييز .يتعين أن تكون الشكوى خطية أو يتم إبالغها شفهيًا ،بحيث تحتوي على اسمك
وعنوانك .يتعين أن تحدد الشكوى المشكلة أو اإلجراء الذي يتم زعم احتوائه على تمييز والتعويض أو اإلنصاف المطلوب.

يمكنك أيضًا االنتقال إلى موقعنا على الويب  https://www.blueshieldca.com/promise/calmediconnectوإرسال
شكواك.
يمكنك أيضًا تقديم شكوى تتعلق بالحقوق المدنية إلى U.S. Department of Health and Human Services, Office for
( Civil Rightsوزارة الخدمات الصحية واإلنسانية بالواليات المتحدة ،مكتب الحقوق المدنية) ،إلكترونيًا من خالل
( Office for Civil Rights Complaint Portalمدخل الشكاوى الخاص بمكتب الحقوق المدنية) والمتوفر على
 ،https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsfأو عن طريق البريد أو الهاتف على:
U.S. Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201
 1-800-368-1019أو ( 800-537-7697جهاز التواصل عن بُعد للصم)
يتعين تقديم هذه الشكاوى خالل  180يومًا من تاريخ التمييز المزعوم .تتوفر نماذج الشكوى على:
.http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
مالحظة مهمة :لعرض هذا اإلخطار بلغة مختلفة ،يمكنك االنتقال إلى موقعنا على الويب
.https://www.blueshieldca.com/promise./affordable-care-act.asp

Language Assistance Notice
English:
ATTENTION: Language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1855-905-3825. (TTY: 711).
繁體中文 (Chinese):

注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電1-855-905-3825
（TTY：711) 。
한국어 (Korean):

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.
1-855-905-3825 (TTY: 711)번으로 전화해 주십시오.
Русский (Russian):
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные
услуги перевода. Звоните 1-855-905-3825 (телетайп: 711).
Kreyòl Ayisyen (Haitian-Creole)
ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou.
Rele 1-855-905-3825 (TTY: 711).
Français (French):
ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés
gratuitement. Appelez le 1-855-905-3825 (TTY: 711).
Português (Portuguese):
ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue
para 1-855-905-3825 (TTY: 711).
Italiano (Italian):
ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza
linguistica gratuiti. Chiamare il numero 1-855-905-3825 (TTY: 711).
( ﻓﺎرﺳﯽFarsi):
-855-1  ﺑﺎ. ﺗﺴﮭﯿﻼت زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺼﻮرت راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﮔﺮ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ:ﺗﻮﺟﮫ
905-3825 (TTY: 771) ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

"हंद& (Hindi):
!यान द& : य'द आप 'हं द, बोलते ह2 तो आपके िलए मु8त म& भाषा सहायता सेवाएं उपल>ध ह2 । 1-855905-3825 (TTY: 711) पर कॉल कर& ।
Hmong (Hmong):
LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.
Hu rau 1-855-905-3825 (TTY: 711).
Español (Spanish):
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia
lingüística. Llame al 1-855-905-3825 (TTY: 711).
Tiếng Việt (Vietnamese):
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.
Gọi số 1-855-905-3825 (TTY: 711).
Tagalog (Tagalog - Filipino):
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng
tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-855-905-3825 (TTY: 711).
( اﻟﻌﺮﺑﯿﺔArabic):
3825-905-855-1  اﺗﺼﻞ ﺑﺮﻗﻢ. ﻓﺈن ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن، إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺘﺤﺪث اذﻛﺮ اﻟﻠﻐﺔ:ﻣﻠﺤﻮظﺔ
(711:YTT)
Polski (Polish):
UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej.
Zadzwoń pod numer 1-855-905-3825 (TTY: 711).
ພາສາລາວ (Lao):

ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ,
ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1-855-905-3825 (TTY: 711).
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。1-855905-3825（TTY:711）まで、お電話にてご連絡ください。

ภาษาไทย (Thai):
เรียน: ถ้ าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ ฟรี โทร 1-855-905-3825
(TTY: 711).

λληνικά (Greek):
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν µιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας βρίσκονται υπηρεσίες γλωσσικής
υποστήριξης, οι οποίες παρέχονται δωρεάν. Καλέστε 1-855-905-3825 (TTY: 711).
ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ (Punjabi):

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁਸ1 ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤ5 ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1855-905-3825 (TTY: 711) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ែខម រ (Cambodian)

!បយ័ត&៖ េបើសិន-អ&កនិ0យ 12ែខ5រ, េស7ជំនួយែផ&ក12
េ<យមិនគិតឈ&@ល គឺCចEនសំFប់បំេរHអ&ក។ ចូរ ទូរស័ពM 1-855-905-3825 (TTY:
711)។
Հայերեն (Armenian)

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են
տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-855905-3825 (TTY (հեռատիպ)՝711):

601 Potrero Grande Dr.,
Monterey Park, CA 91755

www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect

