
Medicare Advantage Plan و   معلومات هامة بشان 
Cal MediConnect

 Medicare Advantage Plan كما أنك في إحدى خطط Cal MediConnect تتلقى هذا الخطاب ألنك مؤهل لبرنامج
اليوم. نريد إخبارك بأن Medicare و Medi-Cal سوف تتغير.

• سوف تستمر في تلقي إعانات Medicare و Medi-Cal الخاصة بك.	
• لن تكون هناك فجوة في التغطية.	
• 	.Medi-Calو Medicare سوف تكون أمامك خيارات جديدة لتغطية

من خالل هذا الخطاب والمراسالت األخرى التي سوف تتلقاها بشأن Cal MediConnect، سوف تتاح أمامك خيارات حول 
الطريقة التي ستحصل بها على رعايتك الصحية. يرجى قراءة المعلومات التي تتلقاها بعناية. يرجى االتصال بنا على األرقام المبينة 

في الصفحة التالية إذا كانت لديك أية أسئلة وسوف يكون بوسعنا المساعدة.

ماذا لو لم أفعل شيئاً؟
إذا لم تفعل شيئاً، فسوف يتم تسجيلك في إحدى خطط Cal MediConnect التي توفرها ذات الشركة التي توفر خطة 

Medicare الحالية الخاصة بك.

ما هي الخيارات األخرى المتاحة أمامي؟
.Medi-Cal و Medicare سوف يتاح أمامك خياران حول كيفية الحصول على إعانات

 Medi-Cal و Medicare سوف توفر الخطة الجديدة إعانات .Cal MediConnect التسجيل في إحدى خطط :A الخيار
 Medicare التي توفرها ذات الشركة التي توفر خطة Cal MediConnect الخاصة بك. سوف يتم تسجيلك تلقائياً في إحدى خطط

 California Health مختلفة. ينبغي أن تراجع مع الخطة أو Cal MediConnect الحالية الخاصة بك أو يمكنك اختيار خطة
Insurance Counseling and Advocacy Program لمعرفة إذا كان موفرو الخدمات ال يزالون في شبكة الخطة، أو إذا 

كنت ستحتاج إلى تغيير الموفرين.

الخيار B: التسجيل في إحدى خطط Medi-Cal. إذا قمت بتحديد هذا الخيار، فسوف تتلقى إعانات Medicare من خالل خدمة 
Medicare العادية وليس من خالل خطة صحية.

• سوف تحصل على إعانات Medicare الخاصة بك من خالل خدمة Medicare العادية وليس من خالل خطة صحية. ينبغي 	
كذلك أن تسجل في خطة ألدوية Medicare التي تصرف بروشتة، وإذا لم تفعل، فسوف تقوم Medicare بإلحاقك في إحدى 

الخطط.
•  سوف تتلقى إعانات Medi-Cal من إحدى خطط Medi-Cal المنفصلة. وهذا يشمل	

 In-Home Supportive Services (IHSS), Multipurpose Senior Services Program (MSSP), 
Community-Based Adult Services (CBAS) والرعاية في مرفق تمريضي، إذا كنت مؤهالً لهذه الخدمات.

في الخطاب اآلخر الذي تلقيته مع هذه النشرة، سوف تجد هذا الخيار B تحت اسم: “اإلبقاء على Medicare كما هي والتسجيل في 
إحدى خطط Medi-Cal”. ألنك مسجل في Medicare Advantage Plan، ال يمكنك اإلبقاء على Medicare كما هي عليه 

.B اآلن إذا اخترت الخيار

تم إدراج خطاب يتضمن معلومات إضافية حول Cal MediConnect وخياراتك ضمن هذه النشرة.
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كيف يمكنني الحصول على معلومات إضافية؟

مسؤول االتصال: إذا كنت تريد:

 California Health Insurance Counseling &
Advocacy Program (HICAP) على 

TTY 711 0222-434-800-1 أو

التحدث إلى استشاري تأمين صحي مجاناً بشأن هذه التغييرات 
والخيارات المتاحة لك

خدمة عمالء Health Care Options من االثنين إلى 
الجمعة، من الساعة 8:00 صباحاً – 5:00  مساًء على 

TTY: 1-800-430-7077 7272-580-844-1، أو

اختيار خطة Cal MediConnect مختلفة
 اإلبقاء على Medicare منفصلة واختيار إحدى خطط 

Medi-Cal
الحصول على هذا الخطاب بلغة أخرى أو بأحرف كبيرة أو في صورة 

Braille صوتية أو بلغة

1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) فقط إذا اخترت الخيار B، يمكنك:
اختيار خطة Medicare مختلفة

اختر إحدى خطط Medicare التي ُتصرف بروشتة


