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State of California

Health and Human Services

اطالعات مهم درباره Medicare و Medi-Cal شما

شما این نامه دوم را به این دلیل دریافت می کنید که هم Medicare و هم Medi-Cal دارید. شیوه دریافت 
مراقبت های بهداشتی شما در حال تغییر است. البته همچنان مزایا و خدماتی که در حال حاضر دارید را حفظ 

 Cal خواهید کرد، اما آنها را به روشی متفاوت دریافت خواهید نمود. شما به صورت خودکار در یک طرح جدید
 MediConnect موسوم به 

ثبت نام خواهید شد، مگر آنکه ظرف 60 روز گزینه ای متفاوت را انتخاب کنید. 
اگر مایل نیستید در طرحی که برای شما انتخاب شده ثبت نام شوید، باید اقدام کنید. 

 
 اگر نخواهید اقدامی انجام دهید، پوشش شما در طرح Cal MediConnect موسوم به 

در تاریخ                    اجرایی خواهد شد
 

طی چند روز آینده، یک »کتابچه راهنمای طرح بهداشتی« و یک »کتابچه راهنمای انتخاب« را به منظور 
درک بهتر برنامه Cal MediConnect و طرحی که برای شما تعیین شده است دریافت خواهید کرد. وقتی 

کتابچه های فوق را دریافت کردید، آنها را به دقت مطالعه نمایید.
چه گزینه هایی دارم؟

  به صورت خودکار در طرح Cal MediConnect که ما برای شما انتخاب کرده ایم و از تاریخ . 1
                   آغاز می شود ثبت نام شوید. در این صورت، الزم نیست هیچ اقدامی انجام دهید. این کار به 

صورت خودکار انجام خواهد شد.
 اگر مایل نیستید به صورت خودکار در طرح Cal MediConnect انتخاب شده برای شما ثبت نام شوید، . 2

باید یا از طریق شماره 7272-580-844-1 با Health Care Options تماس بگیرید و یا با تکمیل 
»فرم انتخاب طرح« و تحویل آن تا تاریخ                   ، یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

گزینه A: ثبت نام در یک طرح Cal MediConnect متفاوت. 	•
Medicare خود را همان گونه که هست حفظ و در یک طرح Medi-Cal ثبت نام کنید. 	• :B گزینه
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 Program of All-Inclusive Care for the Elderly همچنین، می توانید ببینید آیا واجد شرایط ثبت نام در 
)PACE( هستید.

مفهوم گزینه های من چیست؟
  به صورت خودکار در طرح Cal MediConnect موسوم به . 1

 ثبت نام شوید. 
این طرح:

بر اساس خدمات و نیازهای بهداشتی گذشته شما برای شما انتخاب شده است.	•
همه مزایا و خدمات Medicare و Medi-Cal که در حال حاضر دریافت می کنید را در قالب یک 	•

طرح واحد ترکیب  خواهد کرد. 
خدمات حمل و نقل اضافی را به دریافت کنندگان خدمات پزشکی و مزایای بینایی ارائه می دهد.	•
هزینه آن بیشتر از هزینه ای که در حال حاضر برای مزایای Medicare و Medi-Cal می پردازید 	•

نخواهد بود.
تضمین می کند که پزشکان، متخصصین و سایر ارائه دهندگان مورد تأیید Cal MediConnect ضمن 	•

همکاری با یکدیگر مراقبت هایی که نیاز دارید را برای شما فراهم سازند. 
اگر پزشک شما جزء طرح Cal MediConnect نباشد، می توانید پزشکی جدید را انتخاب کنید.	•
•	 In-Home Supportive نظیر ،Medi-Cal سایر ارائه دهندگان، مانند ارائه دهندگان خدمات 

،Multipurpose Senior Services Program )MSSP) ،Services )IHSS( 
)Community-Based Adult Services )CBAS و ارائه دهندگان مراقبت های ویژه خانه 

سالمندان تغییر نخواهند کرد.
 اگر مایل نیستید که به صورت خودکار در طرح Cal MediConnect انتخاب شده برای شما ثبت نام . 2

شوید، باید از بین این گزینه ها یکی را انتخاب کنید:

گزینه A: ثبت نام در یک طرح Cal MediConnect دیگر
اگر همه مزایای داشتن یک طرح Cal MediConnect را می خواهید، اما مایل نیستید به صورت 	•

خودکار در طرحی که برای شما انتخاب شده ثبت نام شوید، می توانید طرحی متفاوت را انتخاب کنید. شما 
یک »کتابچه راهنمای طرح بهداشتی« را دریافت خواهید کرد که برای کمک به شما جهت انجام انتخاب 

صحیح تهیه شده است. 

گزینه Medicare :B خود را همان گونه که هست حفظ و در یک طرح Medi-Cal ثبت نام کنید
اگر تصمیم بگیرید که Medicare عادی خود را حفظ کنید، باز هم باید یک طرح Medi-Cal را جهت 	•

دریافت مزایای Medi-Cal انتخاب کنید. 
•	  Multipurpose ،In-Home Supportive Services )IHSS) مانند Medi-Cal شما خدمات 

Community-Based Adult Services )CBAS) ،Senior Services Program )MSSP( 
و مراقبت های ویژه خانه سالمندان را از طریق طرح Medi-Cal دریافت خواهید کرد، البته مشروط به 

اینکه واجد شرایط دریافت این خدمات باشید.
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 )Program of All-Inclusive Care for the Elderly (PACE می تواند یک گزینه برای 
شما باشد.
اگر 55 سال به باال داشته باشید و برای زندگی در منزل به سطح باالتری از مراقبت ها نیاز داشته باشید، 	•

ممکن است واجد شرایط پیوستن به PACE شناخته شوید. 
PACE کلیه مزایای Medicare و Medi-Cal را به اضافه برخی از خدمات اضافی جهت کمک به 	•

سالمندانی که بیماری های مزمن دارند و در منزل زندگی می کنند ارائه می دهد. 
ممکن است مجبور شوید پزشکان و سایر ارائه دهندگان جدیدی را انتخاب کنید.	•
طی مدتی که صالحیت شما را برای PACE بررسی می کنیم، در Cal MediConnect ثبت نام 	•

نخواهید شد. به هر حال، باز هم باید یک طرح Cal MediConnect را در گزینه A یا طرح  
Medi-Cal در گزینه B را انتخاب کنید. ما باید انتخاب شما را بدانیم تا اگر احیاناً واجد صالحیت برای 

PACE شناخته نشوید، شما را در طرح انتخابی خود ثبت نام کنیم. 

حاال باید چکار کنم؟
منتظر باشید تا یک »کتابچه راهنمای طرح بهداشتی« و یک »کتابچه راهنمای انتخاب« از طریق پست 	•

به دست شما برسد. 
منتظر باشید تا نامه ای را از طرف Medicare Part D Prescription Drug Plan مبنی بر 	•

 Cal خاتمه پوشش خود دریافت کنید. تا زمانی که دریافت پوشش داروهای نسخه ای شما از طرح
MediConnect آغاز شود، همچنان مزایای داروهای نسخه ای خود را از طرح فعلی خود دریافت 

خواهید کرد. هیچگاه پوشش داروهای نسخه ای خود را از دست نخواهید داد.
اطالعات موجود در »کتابچه راهنما« و گزینه های موجود را مرور و گزینه ای که به بهترین نحو برای 	•

شما مناسب است را انتخاب کنید. با کسی که از نیازهای مراقبت های بهداشتی شما مطلع است، مثل 
اعضای خانواده مشورت کنید و یا برای دریافت مشاوره رایگان، از طریق شماره 1-800-434-0222 

با California Health Insurance Counseling & Advocacy Program تماس بگیرید.
•	 Health Care Options برای انتخاب یک گزینه، باید یا از طریق شماره 7272-580-844-1 با

تماس بگیرید و یا »فرم انتخاب طرح« را تکمیل کنید و تحویل دهید. برای انتخاب طرح مورد نظر خود، 
از »فرم انتخاب طرح« استفاده کنید و آن را تا تاریخ 00/00/0000 پست کنید.
 اگر نخواهید انتخابی انجام دهید، پوشش شما در Cal MediConnect موسوم به 

در تاریخ                    به اجرا گذاشته خواهد شد.
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تماس بگیرید:اگر می خواهید:

به صورت رایگان با یک مشاور درباره   •
این تغییرات و گزینه های موجود صحبت 

کنید

California Health Insurance Counseling
 & Advocacy Program (HICAP(

1-800-434-0222
استفاده کنندگان از TTY باید با شماره 711  تماس 

بگیرند

یک طرح Cal MediConnect متفاوت   •
را انتخاب کنید،

در Medicare عادی بمانید،  •
PACE را انتخاب کنید، یا   •

این نامه را به زبانی دیگر، یا فرمت هایی   •
 Braille مثل چاپ درشت، فایل صوتی، یا

دریافت کنید

Health Care Options
1-844-580-7272

 استفاده کنندگان از TTY باید با شماره 
7077-430-800-1  تماس بگیرند.

سؤاالتی را درباره Medicare بپرسید  •1-800-MEDICARE )1-800-633-4227(
 استفاده کنندگان از TTY باید با شماره 

2048-486-877-1 تماس بگیرند.

در رابطه با مشکالت و شکایات مربوط   •
به طرح Cal MediConnect، کمک 

رایگان دریافت کنید

 مأمور مسئول رسیدگی به شکایات 
Cal MediConnect

1-855-501-3077

چگونه می توانم کمک یا اطالعات بیشتری دریافت کنم؟


