 ﻣﻠﺧص اﻟﻔواﺋد:)CommuniCare Advantage Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan
H5172_SummaryOfBenefitsEng2017Arabic Accepted

 هذها فقط.2017  لعامCommuniCare Advantage Cal MediConnect هذا الملخص خاص بالخدمات الصحية التي يقدمها برنامج
. يرجى قراءة كتيب العضوية لالطالع على كل قائمة الفوائد.ملخص
 وبرنامجMedicare ) ها برنامج يايت اقدمما جام ار جاج برنامجMedicare-Medicaid  (برنامجCommuniCare Advantage Cal MediConnect  إن برنامج
. Medi-Cal وMedicare  برنمججنم لألفراد المؤهليج لكر جج برنمججت. لي فر ف ائ ال البرنمججيج للمنقسبيجMedi-Cal
 عيسامى.  فات برنامج يايت وا اMedi-cal وMedicare  امكنا اليوا ع ىلاد اا جمن برنامججتCommuniCare Advantage Cal MediConnect  ضمج برنامج
. ىلد ت بر ا قيمجمت جج الرىماة الوييةCommuniCare Advantage Cal MediConnect جنسق الرىماة الشخوت فت برنمج
. لليو ع ىلد جزا جج المدل جمن اتور بملبرنمج أو امرأ قيب الدض اة. ع الف ائ هت ج جز جخقور وليست ويف مجر للف ائ

 المدل جمن. هذه ليست ممئمة مجلة

 فات دائارخ ا جاة الزبامئجت أوCommuniCare Advantage Cal MediConnect Plan  لمزاا جاج الدل جامنت اتوار ببرنامج. م تُطبق تي ا ان وجشمر من فت الس اد ومي د
.CommuniCare Advantage Cal MediConnect Plan امرأ قيب ىض اة
.إشعارا قبل أن نقوم بإجراء أي تغيير قد يؤثر عليك
 سوف نرسل لك.أو صيدليات ومزودي الشبكات خالل السنة/ قد تتغير قائمة األدوية المشمولة بالتغطية و
ً
. يناير من كل سنة1 أو المشاركة في السداد في/ قد تتغير الفوائد و
.  لمزا جج القفمييرت اُرجد االتومع بملبرنمج. م تقفمون ميمة المشمر ة فت الس اد وفقًم لمسق ى المسمى خ اإلضمفية القت تقلقمهم
You can get this information for free in other languages. Call Customer Service Department at 1-888-244-4430, we are open 24 hours a
day, 7 days a week to assist you. TTY users should call 1-855-266-4584. The call is free. Usted puede obtener una copia de este libreto
en otros idiomas. Por favor comuníquese al Departamento de Servicios a Participantes, estamos disponibles para ayudarle las 24 horas
del día, los 7 días de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-855-266-4584. Las llamadas a estos números de teléfono son
gratis. Bạn có thể nhận được cuốn sổ tay này miễn phí bằng các ngôn ngữ khác. Gọi cho Ban Dịch Vụ Hội Viên tại 1-888-244-4430,
chúng tôi mở cửa 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần để giúp đỡ. Người dùng TTY nên gọi 1-855-266-4584. Các cuộc gọi được miễn phí.
Maaari kang makakuha ng manwal na ito nang libre sa iba pang mga wika. Miyembro Serbisyo Department Tumawag sa 1-888-2444430, bukas kami 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo upang tulungan ka. Dapat tumawag ang mga user ng TTY 1-855-2664584. Ang mga tawag ay libre. يمكنك الحصول على هذه المعلومات مجانا بلغات أخرى. استدعاء خدمات األعضاء في

فتي المكالمتة. أيتام فتي األستبوع7 ،ستاعة فتي اليتوم24 نحتن متواجتدون علتى متدار1-855-266-4584). يجتب استتدعاءTTY / TDD مستتخدمي1-888-244-4430 (
.مجانية

1

؟

 يتعين على مستخدمي الهاتف النصي االتصال,4430-244-888-1  على الرقمCommuniCare Advantage Cal MediConnect يرجى االتصال ببرنامج،إذا كان لديك أسئلة
www.chgsd.com.  تفضل بزيارة، لمزيد من المعلومات. هذه المكالمة مجانية. أيام في األسبوع7 ، ساعة يوميًا24  على مدار.4584-266-855-1 على الرقم

كتيب العضوية لبرنامج ) :CommuniCare Advantage Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Planملخص الفوائد
 امكن اليو ع ىلد هذه المدل جمن ججمنًم بويغ أارى جثر الطبمىة بخط بير أو بنظمم برار أو بويغة جسم ىة .اتوار بخ جاة الزبامئج ىلاد الارمم 4430-244-888-1ت نياج ندمار
ىلد ج ار  24عمىة ا جيًمت  7أامم فت األعب ع لنق م ل المسمى خ .اقديج ىلد جسقخ جت الهمتف النوت االتومع ىلد الرمم  .4584-266-855-1هذه المكملمة ججمنية.
 إذا نت تفضر اليو ع ىلد الم اد الخمية بنمت اآلن وفات المساققبرت بلغاة أاارى ييار االنجليزااة أو فات أط نماط جخقلاف جثار نظامم براار أو الطبمىاة بخاط بيرتاتوار
بخ جة الزبمئج ىلد الرمم 1-888-244.4430ت نيج ندمر ىلد ج ار  24عمىة ا جيًمت عبدة أامم فت األعب ع لنق م ل المسامى خ .اقدايج ىلاد جساقخ جت الهامتف النوات
االتومع ىلد الرمم . 1-855-266-4584هذه المكملمة ججمنية.

عا .
تشمل القائمة التالية األسئلة األكثر شيو ً

األسئلة األكثر شيوعًا ()FAQ

اإلجابات

ما هو برنامج Cal MediConnect؟

إن برنمج  Cal MediConnectجنظمة تقك ن جج األطبمء والمسقشفيمن والوي ليمن والمزوداج للخ جمن ووعمئر الا ىم ط الاة األجار وجام
إلد ذل جج المزوداج .مم ا ج ل اه جنسقت الرىماة الشخوية لمسمى ت ىلد إدارخ مفة المزوداج والخ جمن الخمية ب  .وادمر ر هؤالء جدًام
لق ا فير الرىماااة القاات تيقاام إليهاام .برناامج ( CommuniCare Advantage Cal MediConnectبرناامج Medicare-
 )Medicaidه برنمج  Cal MediConnectالذط ازود المنقسبيج بف ائ برنمججت  Medi-Calو.Medicare

متتتتتن هتتتتتو منستتتتت الرعايتتتتتة الشخصتتتتتي فتتتتتي برنتتتتتامج
CommuniCare
Advantage
Cal
MediConnect؟

جنساق الرىمااة الشخوات جاج برنامج  CommuniCare Advantage Cal MediConnectها الشاخ
لقق اير جده .اسمى هذا الشخ فت ت بر أج ر جم جميم المزوداج والخ جمن واقيقق جج و ل ىلد جم تيقمجه.

ما هي الخدمات ووسائل الدعم طويلة األجل ()LTSS؟

 LTSSهت للمنقفديج الذاج ايقمج ن لدمر المهمم الي جية جثر االعقيممم وارت اء الثيمب وإى اد الطدمم وتنموع الداال  .جدظام هاذه الخا جمن تُقا م
فت بيق أو فت المجقمم ولكج م تُق م فت دار الرىماة أو المسقشفد.

األعمعات الخامب با

تشمر الخ جمن ووعمئر ال ىم ط الة األجر  LTSSالبراج األربدة القملية :الخ جمن ووعمئر ال ىم ط الاة األجار برنامج اا جمن الكبامر جقدا دخ
األيراض ( )MSSPوا جمن الباملغيج المجقمدياة ( )CBASوالرىمااة القمراضاية المقمرعاة ط الاة األجار القات تُقا م جاج مبار جرفاق الرىمااة
(.)NF

إذا من ل ا أعئلةت ارجد االتومع ببرنمج  CommuniCare Advantage Cal MediConnectىلد الرمم  ,1-888-244-4430اقديج ىلد جسقخ جت الهمتف النوت االتومع
ىلد الرمم . 1-855-266-4584ىلد ج ار  24عمىة ا جيًمت  7أامم فت األعب ع .هذه المكملمة ججمنية .لمزيد من المعلوماتت تفضر بزامرخ www.chgsd.com.
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كتيب العضوية لبرنامج ) :CommuniCare Advantage Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Planملخص الفوائد
األسئلة األكثر شيوعًا ()FAQ

اإلجابات

هل ستحصل علتى نفت ختدمات برنتامجي Medicare
CommuniCare
و Medi-Calفتتتتتي برنتتتتتامج
 Advantage Cal MediConnectالتتي تحصتل
عليها اآلن؟

عقيور ىلد جدظم ف ائ  Medicareو Medi-Calالمشم لة بملقغطية جج برنمج
 . MediConnectعقدمر جم فراق جج المزوداج الذاج عيسمى و فت تقرار جم هت أفضر الخ جمن القت تلبت ا قيمجمت  .وهذا ادنت أن
بدض الخ جمن القت تيور ىليهم اآلن م تقغير .ىن جم تنقسب لبرنمج CommuniCare Advantage Cal MediConnectت
عقدمر أنت وفراق رىماق ج ًدم لقط روا برنمج الرىماة الشخوت لينمعب ييق وا ىم ا يمجمت توادكس جراجد الشخوية وأه اف .

CommuniCare Advantage Cal

ذل ت إذا نت تقنموع أدواة ويفة طبية جج برنمج  Medicare Part Dوالقت ال اغطيهم برنمج CommuniCare Advantage
 Cal MediConnectىمدخًت امكن اليو ع ىلد مية جؤمقة وعنسمى لققي ع ل واء آار أو تيور ىلد اعقثنمء جج برنمج
 CommuniCare Advantage Cal MediConnectليغطت دوائ إذا من ضروراًم جج النم ية الطبية.
هل يمكنك الذهاب لنف

الطبيب الذي تذهب إليه اآلن؟

يملبًام هاذه هات اليملاة .إذا امن جازودو (بمام فايهم األطبامء والواي ليمن) ادملا ن جام برنامج CommuniCare Advantage Cal
 MediConnectو امن ل اااه تدمما جدناامت امكنا االعاقمرار بملااذهمب ىنا هم .المازودون الااذاج لا اهم اتفممياة جدناام هاام فات الشاابكة  .اجااب أن
تسقخ م المزوداج فت شابكة برنامج  .CommuniCare Advantage Cal MediConnectإذا نات بيمجاة للرىمااة المساقدجلة أو
الطمرئاة أو اا جمن يساير الكلاد اامر المنطقاةت امكنا اعاقخ ام جازوداج جاج اامر برنامج CommuniCare Advantage Cal
.MediConnect
لمدرفة فيمم إذا من أطبمؤ ضمج شبكة البرنمج ت اتور بخ جاة الزبامئج أو امارأ دليار المازوداج والواي ليمن الخامب ببرنامج
.Cal MediConnect Plan network

Advantage

إذا اامن برناامج  CommuniCare Advantage Cal MediConnectج اا بملنساابة لا ت عااندمر جدا لقطا ر برناامج رىماااة
شهرا لليو ع ىلد الخ جمن.
شخوت البت ا قيمجمت  .امكن االعقمرار فت زامرخ المزوداج الذاج تزورهم اآلن ولغماة 12
ً

متتاذا يحتتد إذا كنتتت بحاجتتة لخدمتتة ولكتتن ال يمكتتن ألي
CommuniCare
شتتتتخص فتتتتي شتتتتبكة برنتتتتامج
 Advantage Cal MediConnectتوفيرها؟

عاااي فر جااازودط شااابكقنم جدظااام الخااا جمن .إذا ا قجااات لخ جاااة ال امكاااج تقااا امهم جاااج ااااالع شااابكقنمت عاااي فم برنااامج
 Advantage Cal MediConnectتكلفة اليو ع ىليهم جج جزود جج امر الشبكة.

أين يتوفر برنامج CommuniCare Advantage
Cal MediConnect؟

تشمر جنطقة الخ جمن لهذا البرنمج جم الت :جقمطدة عمن دايغ  .اجب أن تديش فت هذه المنطقة لقشقر فت البرنمج .

CommuniCare

إذا من ل ا أعئلةت ارجد االتومع ببرنمج  CommuniCare Advantage Cal MediConnectىلد الرمم  ,1-888-244-4430اقديج ىلد جسقخ جت الهمتف النوت االتومع
ىلد الرمم . 1-855-266-4584ىلد ج ار  24عمىة ا جيًمت  7أامم فت األعب ع .هذه المكملمة ججمنية .لمزيد من المعلوماتت تفضر بزامرخ www.chgsd.com.
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كتيب العضوية لبرنامج ) :CommuniCare Advantage Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Planملخص الفوائد
األسئلة األكثر شيوعًا ()FAQ

اإلجابات

هل تدفع مبلغ شهري (ويسمى كذلك تأمين) ضمن برنامج
CommuniCare
Advantage
Cal
MediConnect؟

لج ت فم أط تأجينمن شهراة لبرنمج  CommuniCare Advantage Cal MediConnectلليو ع ىلد تغطيق الويية.

ما هو التفويض األولي؟

اُقو بملقف اض األولت بأن اجب أن تيور ىلد الم افقة جج برنامج  CommuniCare Advantage Cal MediConnectمبار
أن تيوااااار ىلاااااد ا جاااااة جديناااااة أو دواء جدااااايج أو تااااازور جااااازود جاااااج اااااامر الشااااابكة .إذا لااااام تيوااااار ىلاااااد الم افقاااااةت مااااا ال اغطااااات
برنمج  CommuniCare Advantage Cal MediConnectال واء.
إذا نااات بيمجاااة للرىمااااة المساااقدجلة أو الطمرئاااة أو اااا جمن يساااير الكلاااد اااامر المنطقاااةت فاااال تيقااام لليوااا ع ىلاااد الم افقاااة جاااج برنااامج

 .CommuniCare Advantage Cal MediConnectامكااج لبرناامج CommuniCare Advantage Cal
 MediConnectأن ا فر ل ممئمة بملخ جمن أو اإلجراءان القت تطلب جن أن تيور ىلد ج افقة جسبق جج برنمج CommuniCare
 Advantage Cal MediConnectمبر ت فير الخ جة.
ما هي اإلحالة؟

تدنت اإل ملة بأنه اجب ىلد جزود رىماق األولية أن ادطي ج افقة لقزور أ جم يير جزود رىماق األولياة .إذا لام تيوار ىلاد الم افقاةت ما ال
اغطاات برناامج  CommuniCare Advantage Cal MediConnectالخا جمن .هناام إاواامئييج جيا داج يااإ ال تيقاام إلااد
اإل ملةت جثر أاومئت الوية النسمئية .لمزا جج المدل جمن ع جقد تك ن اإل ملة ضروراةت انظر قيب الدض اة.

ما المقصود بالمساعدة اإلضافية؟

المسمى خ اإلضمفية هت برنمج  Medicareالذط اسمى فات تخفايض تكامليف برنامج أدوااة ويافق الطبياة جثار المشامر من فات السا اد .تشامر
جشاامر مت فاات السا اد ىااج أدواااة وياافق الطبيااة ضاامج برناامج  CommuniCare Advantage Cal MediConnectميااة
المسمى خ اإلضمفية المؤهر لليو ع ىليهم .لمزاا جاج المدل جامن ىاج المسامى خ اإلضامفيةت اتوار بمكقاب الضاممن االجقمامىت الميلاتت أو اتوار
بملضممن االجقممىت ىلد الرمم 1-800-772-1213

 .اقديج ىلد جسقخ جت الهمتف النوت االتومع ىلد الرمم .1-800-325-0778

إذا من ل ا أعئلةت ارجد االتومع ببرنمج  CommuniCare Advantage Cal MediConnectىلد الرمم  ,1-888-244-4430اقديج ىلد جسقخ جت الهمتف النوت االتومع
ىلد الرمم . 1-855-266-4584ىلد ج ار  24عمىة ا جيًمت  7أامم فت األعب ع .هذه المكملمة ججمنية .لمزيد من المعلوماتت تفضر بزامرخ www.chgsd.com.
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كتيب العضوية لبرنامج ) :CommuniCare Advantage Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Planملخص الفوائد
األسئلة األكثر شيوعًا ()FAQ
من يتعين عليك االتصتال بته إذا كتان لتديك أستئلة أو كنتت
تحتاج للمساعدة؟

اإلجابات
إذا كان لديك أسئلة عامة أو أسئلة عن برنامجنا أو الخدمات أو منطقة الخدمات أو الفواتير أو بطاقات العضوية التعريفية ،يرجتى االتصتال
على خدمة الزبائن في برنامج :CommuniCare Advantage Cal MediConnect
اتصل

.1-888-244-4430
االتصاالت على هذا الرقم مجانية .الطاقم متواجد على مدار  24ساعة يوميًا 7 ،أيتام فتي األستبوع .يمكنتك الحصتول
على هذه المعلومات مجانًا بصيغ أخرى مثل نظام بريل أو الطباعة بخط كبير.
يوجد لدينا في قسم خدمة الزبائن خدمات المترجمين الفوريين لغير المتحدثين باللغة االنجليزية.

الهتتتتتتتتتتتتتاتف .1-855-266-4584
النصي
هذا الرقم متاح لألفراد الذين يعانون من مشاكل في السمع والنط  .يجب أن يكون لديك جهاز هاتف متن نتوع ختاص
لالتصال بهذا الرقم.
االتصاالت على هذا الرقم مجانية .الطاقم متواجد على مدار  24ساعة يوميًا 7 ،أيام في األسبوع.

إذا من ل ا أعئلةت ارجد االتومع ببرنمج  CommuniCare Advantage Cal MediConnectىلد الرمم  ,1-888-244-4430اقديج ىلد جسقخ جت الهمتف النوت االتومع
ىلد الرمم . 1-855-266-4584ىلد ج ار  24عمىة ا جيًمت  7أامم فت األعب ع .هذه المكملمة ججمنية .لمزيد من المعلوماتت تفضر بزامرخ www.chgsd.com.
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كتيب العضوية لبرنامج ) :CommuniCare Advantage Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Planملخص الفوائد
األسئلة األكثر شيوعًا ()FAQ
من يتعين عليك االتصال به إذا كان لديك أسئلة أو كنتت
تحتاج للمساعدة؟ (تكملة)

اإلجابات
إذا كانت لديك أية أسئلة حول رعايتك الصحية ،يرجى االتصال على خط الهاتف لممرض اإلرشاد.
اتصل

1-800-647-6966
االتصاالت على هذا الرقم مجانية .الطاقم متواجد على مدار  24ساعة يوميًا 7 ،أيتام فتي األستبوع .يمكنتك الحصتول
على هذه المعلومات مجانًا بصيغ أخرى مثل نظام بريل أو الطباعة بخط كبير.

الهتتتتتتتتتتتتتاتف 1-800-735-2929
النصي
هذا الرقم هو خط مباشر لخدمات كاليفورنيا البديلة وهو متاح لألفتراد التذين يعتانون متن مشتاكل فتي الستمع والنطت .
يجب أن يكون لديك جهاز هاتف من نوع خاص لالتصال بهذا الرقم.
االتصاالت على هذا الرقم مجانية .الطاقم متواجد على مدار  24ساعة يوميًا 7 ،أيام في األسبوع.
إذا كنت بحاجة لخدمات الصحة السلوكية فورية ،يرجى االتصال على خط األزمات الخاص بالصحة السلوكية:
اتصل

1-800-404-3332
االتصاالت على هذا الرقم مجانية .الطاقم متواجد على مدار  24ساعة يوميًا 7 ،أيام في األسبوع.

الهتتتتتتتتتتتتتاتف 1-800-735-2929
النصي
هذا الرقم متاح لألفراد الذين يعانون من مشاكل في السمع والنط  .يجب أن يكون لديك جهاز هاتف متن نتوع ختاص
لالتصال بهذا الرقم.
االتصاالت على هذا الرقم مجانية .الطاقم متواجد على مدار  24ساعة يوميًا 7 ،أيام في األسبوع.

الجدول التالي هو مراجعة سريعة للخدمات الني قد تحتاجها ولتكاليفك والقواعد حول الفوائد.

إذا من ل ا أعئلةت ارجد االتومع ببرنمج  CommuniCare Advantage Cal MediConnectىلد الرمم  ,1-888-244-4430اقديج ىلد جسقخ جت الهمتف النوت االتومع
ىلد الرمم . 1-855-266-4584ىلد ج ار  24عمىة ا جيًمت  7أامم فت األعب ع .هذه المكملمة ججمنية .لمزيد من المعلوماتت تفضر بزامرخ www.chgsd.com.
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كتيب العضوية لبرنامج ) :CommuniCare Advantage Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Planملخص الفوائد

االحتياج الصحي أو الفوائد

الخدمات التي قد تحتاجها

تكاليفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك
للحصول على مزودين من الشبكة

التحديتتدات واالستتتثناءات ومعلومتتات عتتن الفوائتتد (قواعتتد حتتول
الفوائد)

تريد مراجعة الطبيب

الزيارت لمعالجة اإلصابة أو المرض

 0دوالر

قد تُطب قواعد الحصول على موافقة.

الزيارات الصحية ،مثل الجسدية

 0دوالر

التفويض غير مطلوب.

أجرة المواصالت لعيادة الطبيب

 0دوالر

قد تُطب قواعد الحصول على موافقة.

رعاية األخصائي

 0دوالر

قد تُطب قواعد الحصول على موافقة.

الرعايتتة التتتي تحفظتتك متتن اإلصتتابة بتتالمرض،
مثل نوبات اإلنفلونزا

 0دوالر

التفويض غير مطلوب.

زيتتتارة الأهتتتال بكتتتم فتتتي Medicareال الوقائيتتتة
(لمرة واحدة فقط)

 0دوالر

التفويض غير مطلوب.

الفحوصات المخبرية ،مثل فحوصات الدم

 0دوالر

قد تُطب قواعد الحصول على موافقة.

الصتتتور الستتتينية وغيرهتتتا متتتن الصتتتور ،مثتتتل
التصوير الطبقي CAT

 0دوالر

قد تُطب قواعد الحصول على موافقة.

فحوصتتتات التحتتتري ،الفحوصتتتات للتحقتتت متتتن
وجود السرطان

 0دوالر

قد تُطب قواعد الحصول على موافقة.

تحتاج للفحوصات الطبية

إذا من ل ا أعئلةت ارجد االتومع ببرنمج  CommuniCare Advantage Cal MediConnectىلد الرمم  ,1-888-244-4430اقديج ىلد جسقخ جت الهمتف النوت االتومع
ىلد الرمم . 1-855-266-4584ىلد ج ار  24عمىة ا جيًمت  7أامم فت األعب ع .هذه المكملمة ججمنية .لمزيد من المعلوماتت تفضر بزامرخ www.chgsd.com.
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كتيب العضوية لبرنامج ) :CommuniCare Advantage Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Planملخص الفوائد

االحتياج الصحي أو الفوائد
تحتاج أدوية لتعالج مرضك أو حالتك

الخدمات التي قد تحتاجها
األدويتتتتة غيتتتتر المستتتتجلة (بتتتتدون استتتتم عالمتتتتة
تجارية)

تكاليفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك
للحصول على مزودين من الشبكة

التحديتتدات واالستتتثناءات ومعلومتتات عتتن الفوائتتد (قواعتتد حتتول
الفوائد)

 0دوالر مستلزمات تكفي لمدة تصتل
إلى -31يو ًما.
 0دوالر مستلزمات تكفي لمدة تصتل
إلى -93يو ًما.

قد يكون هناك تحديدات على أنواع األدوية المشمولة بالتغطية.
يرجى االطالع على قائمة األدوية المشمولة بالتغطية (قائمة
األدوية) الخاصة ببرنامج CommuniCare
 Advantage Cal MediConnectللحصول على
المزيد من المعلومات.
يستخدم برنامج CommuniCare Advantage Cal
 MediConnectقائمة األدوية .سيرسل لك البرنامج قائمة
األدوية .يمكنك كذلك رؤية قائمة األدوية على الرابط
 .www.chgsd.comقد يتطلب البرنامج منك أن تجرب
الدواء ً
أوال لتعالج حالتك قبل أن يقوم بتغطية دواء آخر خاص
بحالتك .هناك تحديدات للكمية لبعض األدوية .للحصول على
أدوية معينة ،يجب أن يحصل مزودك على موافقة من برنامج
CommuniCare Advantage Cal
 .MediConnectإذا طلبت استثناء قائمة األدوية للحصول
على دواء وكان برنامج CommuniCare Advantage
 Cal MediConnectيواف على االستثناء ،ستدفع تكلفة
الدواء الذي يحمل اسم العالمة التجارية عن ذلك الدواء .يقدم
البرنامج تغطية الوصفة الطبية ضمن الشبكة الوطنية (أي قد
يشمل هذا  50والية اقليم كولومبيا) .ويعني ذلك أنك ستدفع
نف مبلغ المشاركة في التكلفة للحصول على أدوية وصفتك
الطبية إذا كنت تحصل عليهم من صيدلية الشبكة خارج منطقة
خدمات البرنامج (على سبيل المثال عند السفر) .قد يترتب
عليك دفع أكثر من مبلغ المشاركة في التكلفة المعتاد إذا كنت
تحصل على أدويتك من صيدلية خارج الشبكة .باإلضافة إلى
ذلك ،من المحتمل أن تدفع الرسوم كاملةً للصيدلية للحصول
على الدواء وتخضع للتوثي الستالم التعويض من برنامج
CommuniCare Advantage Cal
.MediConnect

إذا من ل ا أعئلةت ارجد االتومع ببرنمج  CommuniCare Advantage Cal MediConnectىلد الرمم  ,1-888-244-4430اقديج ىلد جسقخ جت الهمتف النوت االتومع
ىلد الرمم . 1-855-266-4584ىلد ج ار  24عمىة ا جيًمت  7أامم فت األعب ع .هذه المكملمة ججمنية .لمزيد من المعلوماتت تفضر بزامرخ www.chgsd.com.
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كتيب العضوية لبرنامج ) :CommuniCare Advantage Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Planملخص الفوائد

االحتياج الصحي أو الفوائد
أنت تحتاج أدوية لتعالج مرضك أو حالتك
(تكملة)

الخدمات التي قد تحتاجها
األدوية التي تحمل اسم العالمة التجارية

تكاليفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك
للحصول على مزودين من الشبكة

التحديتتدات واالستتتثناءات ومعلومتتات عتتن الفوائتتد (قواعتتد حتتول
الفوائد)

باالعتمتتتتتتاد علتتتتتتى دخلتتتتتتك وحالتتتتتتتك
التأسيستتتية ،ستتتتدفع متتتا يلتتتي لتحصتتتل
علتتتتى مستتتتتلزمات تكفتتتتي -31يو ًمتتتتا
و-93يو ًما.

قد يكون هناك تحديدات على أنواع األدوية المشمولة بالتغطية.
يرجى االطالع على قائمة األدوية المشمولة بالتغطية (قائمة
األدوية) الخاصة ببرنامج CommuniCare
 Advantage Cal MediConnectللحصول على
المزيد من المعلومات.

األدويتتة ذات العالمتتة التجاريتتة التتتي
تعامل كاألدوية غير المسجلة ،إمتا أن
تدفع:

يستخدم برنامج CommuniCare Advantage Cal
 MediConnectقائمة األدوية .سيرسل لك البرنامج قائمة
األدوية .يمكنك كذلك رؤية قائمة األدوية على الرابط
 .www.chgsd.comقد يتطلب البرنامج منك أن تجرب
الدواء ً
أوال لتعالج حالتك قبل أن يقوم بتغطية دواء آخر خاص
بحالتك.
هناك تحديدات للكمية لبعض األدوية.
للحصول على أدوية معينة ،يجب أن يحصل مزودك على
موافقة من برنامج CommuniCare Advantage Cal
.MediConnect
إذا طلبت استثناء قائمة األدوية للحصول على دواء وكان
برنامج CommuniCare Advantage Cal
 MediConnectيواف على االستثناء ،ستدفع تكلفة الدواء
الذي يحمل اسم العالمة التجارية عن ذلك الدواء.
يقدم البرنامج تغطية الوصفة الطبية ضمن الشبكة الوطنية (أي
قد يشمل هذا  50والية اقليم كولومبيا) .ويعني ذلك أنك ستدفع
نف مبلغ المشاركة في التكلفة للحصول على أدوية وصفتك
الطبية إذا كنت تحصل عليهم من صيدلية الشبكة خارج منطقة
خدمات البرنامج (على سبيل المثال عند السفر) .قد يترتب
عليك دفع أكثر من مبلغ المشاركة في التكلفة المعتاد إذا كنت
تحصل على أدويتك من صيدلية خارج الشبكة .باإلضافة إلى
ذلك ،من المحتمل أن تدفع الرسوم كاملةً للصيدلية للحصول
على الدواء وتخضع للتوثي الستالم التعويض من برنامج
CommuniCare Advantage Cal
.MediConnect

 0دوالر مشتتتتتاركة فتتتتتي الستتتتتداد أو
 1.20دوالر مشتتاركة فتتي الستتداد أو
 3.30مشاركة في السداد.
للحصتتتتتتول علتتتتتتى جميتتتتتتع األدويتتتتتتة
األخرى ،إما أن تدفع:
 0دوالر مشتتتتتاركة فتتتتتي الستتتتتداد أو
 3.70دوالر مشتتاركة فتتي الستتداد أو
 8.25دوالر مشاركة في السداد.
قد تتفاوت قيمتة المشتاركة فتي الستداد
وفقًا لمستوى المساعدة اإلضافية التي
تتلقاهتتا .لمزيتتد متتن التفاصتتيل ،يُرجتتى
االتصال بالبرنامج.

إذا من ل ا أعئلةت ارجد االتومع ببرنمج  CommuniCare Advantage Cal MediConnectىلد الرمم  ,1-888-244-4430اقديج ىلد جسقخ جت الهمتف النوت االتومع
ىلد الرمم . 1-855-266-4584ىلد ج ار  24عمىة ا جيًمت  7أامم فت األعب ع .هذه المكملمة ججمنية .لمزيد من المعلوماتت تفضر بزامرخ www.chgsd.com.
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كتيب العضوية لبرنامج ) :CommuniCare Advantage Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Planملخص الفوائد
تكاليفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك
للحصول على مزودين من الشبكة

التحديتتدات واالستتتثناءات ومعلومتتات عتتن الفوائتتد (قواعتتد حتتول
الفوائد)

األدوية المتاحة بدون وصفة

 0دوالر للحصتتول علتتى مستتتلزمات
تكفتتي لمتتدة تصتتل إلتتى -31يو ًمتتا و0
دوالر مستتتلزمات تكفتتي لمتتدة تصتتل
إلى -93يو ًما

قد يكون هناك تحديدات على أنواع األدوية المشتمولة بالتغطيتة.
يرجتى االطتتالع علتى قائمتتة األدويتتة المشتمولة بالتغطيتتة (قائمتتة
CommuniCare
األدويتتتتتتتة) الخاصتتتتتتتة ببرنتتتتتتتامج
 Advantage Cal MediConnectللحصتتتول علتتتى
المزيد من المعلومات.

أدوية الوصفة الطبيتة فتي Medicare Part
B

 0دوالر

تُعطى أدويتة  Part Bمتن قبتل الطبيتب فتي عيادتته أو عيادتهتا
وبعتتض أدويتتة الستترطان التتتي تعطتتى فتتي الفتتم وبعتتض األدويتتة
المستتتخدمة فتتي معتتدات طبيتتة معينتتة .للحصتتول علتتى مزيتتد متتن
المعلومات عن هذه األدوية ،اقرأ كتيب العضوية.

تحتاج للعالج بعد ضربة أو حاد

العالج الوظيفي أو الجسدي أو عالج النط

 0دوالر

قد تُطب قواعد الحصول على موافقة.

تحتاج لرعاية طارئة

الخدمات المقدمة في غرفة الطوارئ

 0دوالر

تُقتتتدم ختتتدمات غرفتتتة الطتتتوارئ كتتتذلك ختتتارج الشتتتبكة وبتتتدون
تفويض أولي.

خدمات اإلسعاف

 0دوالر

الرعاية المستعجلة

 0دوالر

االحتياج الصحي أو الفوائد
أنت تحتاج أدوية لتعالج مرضك أو حالتك
(تكملة)

الخدمات التي قد تحتاجها

تُقتتدم ختتدمات الرعايتتة المستتتعجلة كتتذلك ختتارج الشتتبكة وبتتدون
تفويض أولي.

إذا من ل ا أعئلةت ارجد االتومع ببرنمج  CommuniCare Advantage Cal MediConnectىلد الرمم  ,1-888-244-4430اقديج ىلد جسقخ جت الهمتف النوت االتومع
ىلد الرمم . 1-855-266-4584ىلد ج ار  24عمىة ا جيًمت  7أامم فت األعب ع .هذه المكملمة ججمنية .لمزيد من المعلوماتت تفضر بزامرخ www.chgsd.com.
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كتيب العضوية لبرنامج ) :CommuniCare Advantage Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Planملخص الفوائد
تكاليفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك
للحصول على مزودين من الشبكة

التحديتتدات واالستتتثناءات ومعلومتتات عتتن الفوائتتد (قواعتتد حتتول
الفوائد)

اإلقامة في المستشفى.

 0دوالر

قد تُطب قواعد الحصول على موافقة.

الرعاية التي قدمها الطبيب أو الجراح

 0دوالر

قد تُطب قواعد الحصول على موافقة.

خدمات إعادة التأهيل

 0دوالر

قد تُطب قواعد الحصول على موافقة.

المعدات الطبية المستخدمة في الرعاية المنزلية

 0دوالر

قد تُطب قواعد الحصول على موافقة.

الرعاية التمريضية المتمرسة

 0دوالر

قد تُطب قواعد الحصول على موافقة.

فحوصات العين

 0دوالر

قد تُطب قواعد الحصول على موافقة.

النظارات أو العدسات الالصقة

 0دوالر

قد تُطب قواعد الحصول على موافقة.

فحوص السمع

 0دوالر

قد تُطب قواعد الحصول على موافقة.

الوسائط المساعدة للسمع

 0دوالر

قد تُطب قواعد الحصول على موافقة.

الخدمات التي تساعدك على تدبر مرضك

 0دوالر

قد تُطب قواعد الحصول على موافقة.

الخدمات والمستلزمات الخاصة بمرض السكر

 0دوالر

قد تُطب قواعد الحصول على موافقة.

لديك حالة صحية نفسية

خدمات الصحة السلوكية أو النفسية

 0دوالر

قد تُطب قواعد الحصول على موافقة.

لديك مشكلة حول سوء استخدام مادة

الخدمات الخاصة بسوء استخدام المادة

 0دوالر

قد تُطب قواعد الحصول على موافقة.

تحتتتتاج لختتتدمات الصتتتحة النفستتتية طويلتتتة
األجل

رعايتتتتتة المرضتتتتتى المقيمتتتتتين لألفتتتتتراد التتتتتذين
يحتاجون رعاية صحية نفسية

 0دوالر

قد تُطب قواعد الحصول على موافقة.

عمرة ()DME
تحتاج للمعدات الطبية ال ُم ِّ

الكراسي المتحركة

 0دوالر

قد تُطب قواعد الحصول على موافقة.

العكازات المصنوعة من القصب

 0دوالر

قد تُطب قواعد الحصول على موافقة.

عكازات

 0دوالر

قد تُطب قواعد الحصول على موافقة.

أجهزة المشي

 0دوالر

قد تُطب قواعد الحصول على موافقة.

األوكسين

 0دوالر

قد تُطب قواعد الحصول على موافقة.

االحتياج الصحي أو الفوائد
تحتاج لرعاية المستشفى

تحتاج للمساعدة لتتعافى أو لديك احتياجتات
صحية خاصة

تحتاج لرعاية العيون

تحتاج للخدمات السمعية أو االستماع

لديك حالة مزمنة ،مثل مترض الستكري أو
أمراض القلب

الخدمات التي قد تحتاجها

إذا من ل ا أعئلةت ارجد االتومع ببرنمج  CommuniCare Advantage Cal MediConnectىلد الرمم  ,1-888-244-4430اقديج ىلد جسقخ جت الهمتف النوت االتومع
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االحتياج الصحي أو الفوائد
تحتاج المساعدة للعيش في البيت

تحتاج المساعدة للعيش في البيت
(تكملة)

تحتتتتتاج لمكتتتتان تعتتتتيش فيتتتته متتتتع األفتتتتراد
الموجودين لمساعدتك

يحتاج مقدم رعايتك أيام إجازة

تكاليفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك
للحصول على مزودين من الشبكة

التحديتتدات واالستتتثناءات ومعلومتتات عتتن الفوائتتد (قواعتتد حتتول
الفوائد)

الوجبات التي تُحضر إلى بيتك

 0دوالر

قد تُطب قواعد الحصول على موافقة.

الختتتدمات المنزليتتتة ،مثتتتل التنظيتتتف أو التتتتدبير
المنزلي

 0دوالر

قد تُطب قواعد الحصول على موافقة.

تغييتتترات فتتتي بيتتتتك ،مثتتتل المصتتتاعد الخاصتتتة
بالمعتتتتتتاقين والممتتتتتترات الخاصتتتتتتة بالكراستتتتتتي
المتحركة.

 0دوالر

قد تُطب قواعد الحصول على موافقة.

مساعد الرعاية الشخصي
(ربمتتا تتتتمكن متتن توظيتتف مستتاعدك الختتاص.
لمزيد من المعلومات ،اتصل بخدمة الزبائن.

 0دوالر

قد تُطب قواعد الحصول على موافقة.

التدريب لمساعدتك في الحصول علتى األعمتال
المدفوعة أو غير المدفوعة

 0دوالر

قد تُطب قواعد الحصول على موافقة.

خدمات الرعاية الصحية المنزلية

 0دوالر

قد تُطب قواعد الحصول على موافقة.

ختتتتتتتتتتتتدمات تستتتتتتتتتتتتاعدك علتتتتتتتتتتتتى العتتتتتتتتتتتتيش
باالعتماد على نفسك

 0دوالر

قد تُطب قواعد الحصول على موافقة.

خدمات البالغين اليوميتة أو خيرهتا متن ختدمات
الدعم

 0دوالر

قد تُطب قواعد الحصول على موافقة.

المستتاعدة فتتي العتتيش أو غيرهتتا متتن الختتدمات
المنزلية

 0دوالر

قد تُطب قواعد الحصول على موافقة.

الرعاية الصحية المنزلية

 0دوالر

قد تُطب قواعد الحصول على موافقة.

الرعاية المؤقتة

 0دوالر

قد تُطب قواعد الحصول على موافقة.

الخدمات التي قد تحتاجها
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خدمات أخرى يغطيها برنامج CommuniCare Advantage Cal MediConnect
هذه ليست قائمة كاملة .اتصل بخدمة الزبائن أو اقرأ كتيب العضوية لتتعرف على الخدمات األخرى المشمولة بالتغطية.
الخا جمن األاارى المشام لة بملقغطياة جاج برنامج
MediConnect

CommuniCare Advantage Cal

تكاليف الحصول على مزودين من الشبكة

تغطية رعاية الحالة الطارئة على المستوى العالمي

 0دوالر

أجرة  36رحلة باتجاه واحد كل سنة

 0دوالر

حتى  200.00دوالر للنظارات (اإلطار والعدسات) أو حتى  200دوالر للعدسات الالصقة

 0دوالر

تغطية شهرية لعضوية مركز اللياقة عند موافقة الممرض أو مدير الحالة.

 0دوالر

الفوائد المشمولة بالتغطية خارج برنامج CommuniCare Advantage Cal MediConnect
هذه ليست قائمة كاملة .اتصل بخدمة الزبائن لتتعرف على الخدمات األخرى غير المشمولة بالتغطية من برنامج  CommuniCare Advantage Cal MediConnectولكنها متاحتة متن ختالل
برنامج  Medicareأو برنامج .Medi-Cal
الخدمات األخرى المشمولة بالتغطية من قبل برنامج  Medicareأو برنامج Medi-Cal

تكاليفك

بعض خدمات الرعاية الملطفة

 0دوالر

ا جمن القنسيق مبر القي الن وبد القي الن فت برنمج القي الن المجقمدية فت والاة مليف رنيم (.)CCT

 0دوالر

ا جمن جدينة لرىماة األعنمن وتشمر القنظيف واليش وأطقم األعنمن.

ال تتحمتل رستوم الختدمات المشتمولة بالتغطيتة ضتمن برنتامج Medi-Cal
) .Dental (Denti-Calورغم ذلك ،فأنت مسئول عن مبلغ المشاركة في
التكلفتتة ،إذا كتتان ُمطب ت  .تتحمتتل أنتتت مستتئولية التستتديد عتتن الختتدمات غيتتر
المشمولة بالتغطية من قبل برنامجنا أو من قبل برنامج .Medi-Cal

الختتدمات التتتي ال يغطيهتتا برنتتامج  CommuniCare Advantage Cal MediConnectوبرنتتامج  Medicareوبرنتتامج
Medicare
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هذه ليست قائمة كاملة .اتصل بخدمة الزبائن لتتعرف على الخدمات األخرى المستبعدة.
الخ جمن يير المشم لة بملقغطية جج برنمج CommuniCare Advantage Cal MediConnectأو برنمج  Medicareأو برنمج Medi-Cal
رعاية القدم الروتينية
الرعاية التمريضية الدائمة في منزلك
غرفة خصوصية في المستشفى ،إال في حالة الحاجة الطبية
عك

إجراءات التعقيم ولوازم وسائل منع الحمل بدون وصفة طبية.
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حقوقك بصفتك عضو في البرنامج
دض فت برنمج  CommuniCare Advantage Cal MediConnectفأنت تقمقم بيق م جدينة .امكن جممرعة هذه اليق ق دون أن تُدممب .مم امكن اعقخ ام هذه اليقا ق دون فقا ان
ا جمن رىماق الويية .عنخبر ىج ق م جرخ وا خ فت السنة ىلد األمر .لليو ع ىلد جزا جاج المدل جامن ىاج هاذه اليقا قت امارأ قياب الدضا اة .تشامر ق ما ت لكاج لايس ىلاد عابير
اليورت جم الت:





»

زامرخ جزود الرىماة الويية النسمئية ب ون إ ملة

»

اليو ع ىلد ا جمت وأدواق المشم لة بملقغطية بسرىة

»

القدرف ىلد جميم أن اع الخيمران الدالجيةت دون االهقممم بقكلفقهام أو إذا منات
جشم لة بملقغطية أم ال

»

رفض الدال ت قد ل نوح به طبيب



ل ا اليق فت أن تدمجر بم قرام وى ع بكراجة .واشمر ذل

ق:

»

اليو ع ىلد الخ جمن المشم لة بملقغطياة دون االهقمامم باملدرق أو اإلنقمامء أو
األير ال طنت أو ال اج أو الن ع أو الدمر أو اإلىممة الدقلية أو الب نية أو الق جه
الجنست أو المدل جمن ال راثية أو الق رخ ىلد القس ا أو الق رخ ىلد تي ث اللغاة
االنجليزاة.

»

ااقمف تنموع ال واء

»

»

طلب الارأط اآلاار عيسا د برنامج CommuniCare Advantage Cal
 MediConnectتكلفة زامرت جج أجر اليو ع ىلد رأط ثمنت.

ا واار ىلااد هااذه المدل جاامن ججمنًاام بواايغ أااارى (جثاار الطبمىااة بخااط بياار أو
بنظمم برار و/أو بويغة جسم ىة).

»

تيرر جج أط شكر جج أشكمع ضبط النفس أو الدزلة

»

ىمر وتطبيق ت جيهمن جسبقةت جثر و ير الرىماة أو ال يية.

»

لج ترعر ل الفمت رخ جج جزودط الشبكة.

»

ا ور ىلد إجمبة تمجة ألعئلق ترضت فض ل .

ل ا ا اليااق بمليو ا ع ىلااد الرىماااة القاات ال ا ج ا بهاام أط ا اجر فاات االتواامع أو
ال ي ع الجس ط فت ال مت المنمعب .واشمر ذل ق:
»

اليو ع ىلد الرىماة الطبية فت ال مت المنمعب

»

ال ا ع والخرو جج ىيمدخ جزود الرىماة الويية .وهاذا ادنات رااة ال يا ع
لألفراد ذوط اإلىممةت وفقم لقمن ن األجراكييج ذوط اإلىمممن

»

أن تيور ىلد جقرجميج ف رايج اسمى و فت الق اير جام أطبمئا والبرنامج
الويت الخمب ب  .إذا نت تيقم للمسمى خ فت هذه الخ جةن اتور ىلد الرمم
1-888-244-4430

ل ا اليق بطلب الرىماة الطمرئة والمسقدجلة ىن اليمجة إليهم .وهذا ادنت بأنه لا ا
اليق فيمم الت:
»

الحصول على الخدمات الطارئة على مدار  24ساعة ،ستبع أيتام فتي األستبوع،
دون الحصول على الموافقة األولية في حالة الطوارئ

»

قم بزيارة مزود للرعاية المستعجلة أو الطارئة ،عند الضرورة





ل ا اليق فت لقيور ىلد جدل جمن ا ع رىماقا الوايية .اشامر هاذا المدل جامن
ىج الدال وىج ايمران ىالج  .انبغت أن تك ن هذه المدل جمن بانمط امكنا فهماه.
تقضمج هذه اليق ق اليو ع ىلد جدل جمن ىج:
»

وصف الخدمات التي نقوم بتغطيتها

»

كيفية الحصول على الخدمات

»

كم ستكلفك الخدمات

»

أسماء مزودي الخدمة ومديري الرعاية

لاااا ا اليااااق فاااات اتخاااامذ ماااارار اااا ع رىماقاااا ت بماااام فاااات ذلاااا رفااااض الدااااال .
واشمر ذل ق:
»

ااقيمر جزود الرىماة األولية ( )PCPوامكن تغيير جازود رىماقا األولياة فات
أط ومت
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»

تقديم شكوى أو تظلم ضدنا أو ضد مزودينا .كذلك لديك الح فتي تقتديم التمتا
ضد قرارات معينة اتخذت من قبل المزودين.

»

طلب المراجعة الطبية المستقلة لختدمات ومنتجتات برنتامج  Medi-Calوالتتي
هي طبية بطبيعتها من وزارة الرعاية الصحية الميسورة ( )DMHCفي واليتة
كاليفورنيا

»

طلب جلسة استماع نزيهة عادلة من والية كاليفورنيا

»

الحصول على سبب مفصل حول رفضنا تقديم الخدمات





ل ا اليق فت عراة المدل جمن والخو يية واشمر ذل

ق:

»

طلتب الحصتول علتى نستخة متن ستجالتك الطبيتة بطريقتة يمكنتك فهمهتا وطلتب
تغيير وتصحيح السجالت

»

يجب علينا أن نلتزم بسرية بياناتك الصحية الشخصية لدينا

ل ا الياق فات تقا ام الشاكموط ىاج الخا جمن أو الرىمااة المشام لة بملقغطياة .واشامر
ذل ق:

لمزا جج المدل جمن ىج ق م ت امكن مراءخ قيب الدض اة لبرنمج  .CommuniCare Advantage Cal MediConnectإذا من ل ا أعائلةت امكنا االتوامع بخ جاة الزبامئج فات برنامج
.CommuniCare Advantage Cal MediConnect
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إذا كان لديك شكوى أو كنت تظن بأنه علينا تغطية شيء رفضناه
إذا كان لديك شكوى أو كنت تظن بأنه على برنامج  CommuniCare Advantage Cal MediConnectتغطية شيء رفضناه ،اتصتل ببرنتامج علتى الترقم  .4430-244-888-1ربمتا
تكون قادر على تقديم التما ضد قرارنا.
لمعرفة األسئلة حول الشكاوى وااللتماستات ,يمكنتك قتراءة فصتل  9متن كتيتب العضتوية الختاص ببرنتامج  .CommuniCare Advantage Cal MediConnectيمكنتك االتصتال بخدمتة
الزبائن في برنامج .CommuniCare Advantage Cal MediConnect
يمكنك تقديم تظلم باالتصال بقسم خدمة الزبتائن فتي برنتامج  CommuniCare Advantage Cal MediConnectعلتى الترقم المجتاني ( 4430-244-888-1الهتاتف النصتي -855-1
 .)4584-266ممثلو برنامج  CommuniCare Advantage Cal MediConnectمتواجدون على مدار  24ساعة يوميًا 7 ،أيام في األسبوع ،بمتا فيهتا العطتل الرستمية .ربمتا تتؤثر أن
تسلم تظلمك في إخطار وترسله مباشرة لبرنامج  CommuniCare Advantage Cal MediConnectعلى العنوان التالي:
برنامج CommuniCare Advantage Cal MediConnect
انتباه :مدير االلتماسات
Fenton Street, Suite 100 2420
Chula Vista, CA 91914
أو إرسله عبر الفاك

إلى )619( 407-4646

إذا كنت تشك في االحتيال
جدظم األاومئيج والمنظممن القت تزود الخ جمن اقوف ن بمألجمنة .لس ء اليظت م اك ن هنم البدض ال اقوف ن بمألجمنة.
إذا نت تظج أن الطبيب أو المسقشفد أو أط يي لية أارى اق م بشتء اطأت ارجد االتومع بنم.



اتور بنم ىلد ا جة الزبمئج الخمية ببرنمج  CommuniCare Advantage Cal MediConnectت ج أرممم اله اتف ىلد يالف هذا الملخ



اتور ببرنمج  Medicareىلد الرمم ) .1-800-MEDICARE (1-800-633-4227اقديج ىلد جسقخ جت الهمتف النوت االتومع ىلد الرمم 1-877-486-2048



 .امكن االتومع ىلد هذه األرممم ججمنًمت ىلد ج ار  24عمىة ا جيًمت  7أامم فت األعب ع.



أو اتور وزارخ ا جمن الرىماة الويية  (DHCS) Medi-Cal Fraud Hotlineىلد الرمم 1-800-822-6222

.
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