
 اطالعات مهم در ارتباط با Medicare Advantage Plan  و 
Cal MediConnect شما

این نامه به شما ارسال می شود زیرا شما صالحیت برخورداری از برنامه Cal MediConnect را دارید و امروز در یک 
Medicare Advantage Plan ثبت نام هستید. می خواهیم به شما اطالع دهیم که Medicare و Medi-Cal  کنونی شما 

چگونه تغییر خواهند کرد.
• شما کماکان مزایای Medicare  و Medi-Cal  خود را دریافت خواهید کرد.	
• در پوشش شما هیچ وقفه ای ایجاد نخواهد شد.	
• برای پوشش Medicare  و Medi-Cal تان از گزینه های جدیدی برخوردار خواهید شد.	

به واسطه این نامه و سایر نامه هایی که از سوی Cal MediConnect دریافت خواهید کرد، در مورد نحوه دریافت مراقبت 
بهداشتی خود از گزینه هایی برخوردار خواهید شد. لطفاً اطالعاتی را که دریافت می کنید به دقت بخوانید. اگر سؤالی دارید، از 

طریق شماره تلفن هایی که در صفحه بعدی درج شده است با ما تماس بگیرید.

اگر هیچ اقدامی انجام ندهم چه می شود؟
اگر هیچ اقدامی انجام ندهید، در یک طرح Cal MediConnect ثبت نام خواهید شد که از سوی همان شرکتی ارائه می شود 

که طرح کنونی Medicare شما را ارائه می دهد.

از چه گزینه های دیگری برخوردار هستم؟
برای نحوه دریافت مزایای Medicare و Medi-Cal تان از دو گزینه دیگر برخوردار هستید.

گزینه A: ثبت نام در یک طرح Cal MediConnect. طرح جدید به شما مزایای Medicare  و  Medi-Cal ارائه خواهد 
داد. شما به صورت خودکار دریک طرح Cal MediConnect ثبت نام خواهید شد که از سوی همان شرکتی ارائه می شود که 

طرح کنونی Medicare شما را ارائه می دهد، یا می توانید یک طرح Cal MediConnect  دیگری را انتخاب کنید. برای 
دانستن اینکه آیا تأمین کنندگان کنونی شما کماکان در شبکه طرح خواهند بود، یا اینکه باید تأمین کننده خود را تغییر دهید، باید با 

طرح خود یا با California Health Insurance Counseling and Advocacy Program چک کنید. 

گزینه B: در یک طرح Medi-Cal. ثبت نام کنید. اگر این گزینه را انتخاب کنید، مزایای Medicare  خود را از طریق 
Medicare عادی و نه از طریق یک طرح بهداشتی دریافت خواهید کرد. 

• مزایای Medicare  خود را از طریق Medicare عادی و نه از طریق یک طرح بهداشتی دریافت خواهید کرد. 	
همچنین باید در یک طرح داروی نسخه ای Medicare ثبت نام نمایید؛ در غیر اینصورت، Medicare شما را در یک 

طرح ثبت نام خواهد کرد. 
•  شما مزایای Medi-Cal را از یک طرح جداگانه Medi-Cal دریافت خواهید کرد. این امر شامل	

 In-Home Supportive Services (IHSS), Multipurpose Senior Services Program (MSSP),
Community-Based Adult Services (CBAS)، و مراقبت در خانه سالمندان است، البته در صورتی  که برای 

این خدمات واجد شرایط شناخته شوید.
در نامه دیگری که به همراه این یادداشت دریافت کردید، این گزینه B با عنوان ذیل نامیده شده است: »Medicare مرا 
 Medicare ثبت نام کنید.« بخاطر اینکه در یک Medi-Cal همانگونه که اکنون است حفظ کنید و مرا در یک طرح

Advantage Plan ثبت نام هستید، در صورت انتخاب گزینه B نمی توانید Medicare خود را همانگونه که االن است حفظ 
کنید. 

نامه ای حاوی اطالعات بیشتر در مورد Cal MediConnect و گزینه های شما به همراه این یادداشت ضمیمه شده است.

 (صفحه پشت)

لطفاً بخوانید
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چگونه می توانم اطالعات بیشتری را کسب کنم؟

با خدمات ذیل تماس بگیرید: اگر می خواهید:

 California Health Insurance Counseling &
Advocacy Program (HICAP)  از طریق شماره 

TTY 711 0222-434-800-1  یا

به صورت رایگان در مورد تغییرات و گزینه های تان با یک 
مشاور بهداشتی صحبت کنید

خدمات مشتری Health Care Options روزهای دوشنبه تا 
 جمعه از 8 صبح تا 5 بعد از ظهر، از طریق شماره 

.TTY: 1-800-430-7077 7272-580-844-1 یا

 طرح Cal MediConnect  دیگری را انتخاب 
Medicare خود را به صورت جداگانه نگهدارید و یک طرح 

Medi-Cal  انتخاب کنید
 Braille این نامه را به زبان دیگری، چاپ درشت، صوتی یا

دریافت نمایید

1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) فقط در صورتی که گزینه B را انتخاب کنید، می توانید یک:
طرح Medicare متفاوت یا دیگری را انتخاب نمایید 

یک طرح داروی نسخه ای Medicare انتخاب نمایید  


