
 

 

 المستهلكون
  كبار السن واألشخاص المعاقين الذين يتلقون امتيازاتMedi-Cal فقط  
   األشخاص الذين يتلقون االمتيازات منMedicare  ومنMedi-Cal في نفس الوقت   

  االمتيازات للمستهلكين
  يمكن أن تعمل خطتاMedicare وMedi-Cal مًعا من أجل توفير الرعاية المنسقة لك  
  تكون الخدمات ووسائل الدعم على المدى البعيد(LTSS )ميزة من الميزات التي توفرها خطة الرعاية الصحية  

  تبدأ خطةCal MediConnect  4102في شهر أبريل عام  

  يتم التسجيل في رعايةMedi-Cal  4102المدارة على مراحل بدًءا من أبريل  

 لتسهيل الوصول إلى الخدمات، في الوقت المناسب، وفي المكان المناسب  

 لمساعدتك على تنسيق الرعاية لإلبقاء عليك في منزلك قدر اإلمكان  

  مقاطعة سان دييجو بالكامل

    خيارات المستهلكين
  إذا كان لديك تأمين فيMedi-Cal أن  يجب، فقط

الخدمات ووسائل لكي تتلقى االمتيازات الخاصة بك والتي ستشتمل على  Medi-Calتختار خطة رعاية مدارة في 
    الواردة أعاله (LTSS)الدعم على المدى البعيد 

  إذا كان لديك تأمين فيMedicare وMedi-Cal الخيارات التالية أحدأن تختار  يجب، مًعا:  

الخاصة بك، بما في ذلك  Medi-Calو Medicareستخضع امتيازات  – Cal MediConnect Planخطة  .1
كما توفر هذه الخطط كذلك ميزة  .للتغطية من خالل خطة واحدة( LTSS)وسائل الدعم على المدى البعيد الخدمات و

  .أن يتم توفير امتيازات إضافية كذلك يمكنكما  .تنسيق امتيازات النظر والنقل والرعاية

 Medi-Calومن  Medicareيغطي االمتيازات التي يتم تلقيها من  – )PACE)برنامج الرعاية الشاملة للكبار .2
  .لألشخاص المؤهلين للحصول على تلك االمتيازات

 أن تختار خطة رعاية مدارة في يجب الخاصة بك على حالها اليوم، ومع ذلك،  Medicareحافظ على امتيازات .3
Medi-Cal  لكي تتلقى االمتيازات الخاصة بك منMedi-Cal خدمات ووسائل الدعم على المدى البعيد و(

 مبادرة الرعاية المنسقة
  لوالية كاليفورنيا

 مبادرة الرعاية المنسقة
  لوالية كاليفورنيا
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  السبب

 ماذا

 من

  االتصال

 تشتمل خدمات ووسائل الدعم على المدى البعيد 
(LTSS )على ما يلي:  
  خدمات الدعم في المنزل(IHSS)  
  منشأة التمريض التي تمتلك المهارة(SNF)  

  خدمات الكبار المعتمدة على المجتمع(CBAS)  

   برنامج خدمات الكبار متعددة األغراض(MSSP)  

  برنامج استشارات ودعم التأمين الصحي(HICAP:) 858-565-8772 

 3258-734-877 :مركز المستهلكين للتعليم والدعم الصحي 

  خيارات خطة الرعاية الصحية في مقاطعة سان دييجو

  توفر خطة الرعاية الصحيةCare1stومجموعة صحة المجتمع، وشبكة الصحة، و ،Molina Healthcare  خطط
Cal MediConnect  للرعاية الصحية تغطي امتيازاتMedicare وMedi-Cal في نفس الوقت                      

 توفر الخطط الواردة أعاله وKaiser Permanente  خططMedi-Cal فقط   

   برنامج الرعاية الشاملة للكبار(PACE )– تسري متطلبات األهلية  


