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إخطار التغييرات السنوي

Anthem MediBlue Full Dual Advantage
)(HMO D-SNP
خدمات األعضاء:
1-833-707-3129 TTY: 711
www.anthem.com/ca

ﺷﻛًرا ﺟزﯾﻼً ﻋﻠﻰ ﻋﺿوﯾﺗك اﻟﺛﻣﯾﻧﺔ

إﻧﻧﺎ ﻧﻘ ِ ّدر ﺑﺎﻣﺗﻧﺎن ﺛﻘﺗك اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ ﺧدﻣﺎﺗﻧﺎ ﺑوﺻﻔﻧﺎ ﺷرﯾك اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟذي ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﮫ .إن ﺧطﺔ
 Anthem Blue Cross Partnershipﺗﻠﺗز م ﺑﺗﻘدﯾ م رﻋﺎﯾ ﺔ ﺻﺣﯾ ﺔ ﻣﯾﺳور ة اﻟﺗﻛﻠﻔ ﺔ وﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻷﻋﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾ ن ﺣﺎﻟﺗﮭ م
ﺳن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻔرد
اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ .إن ﺗرﻛﯾزﻧﺎ ﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم رﻋﺎﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻘوة اﻟﺗﻲ ﺗﺣ ِ ّ
وﺑذﻟك ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟك اﻻھﺗﻣﺎ م ﺑﺎﻷﻣو ر اﻟﺗ ﻲ ﺗرو ق ﻟك.
إ ن اﻻھﺗﻣﺎ م ﺑﺎﻷﻓرا د ﻣﺣو ر أﻋﻣﺎﻟﻧ ﺎ وﺟوھ ر ﺟﮭودﻧﺎ  .وھذا اﻟﺳﺑب ورا ء ﺗﺻﻣﯾ م ﺧطط Medicare Advantage
ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗوﻓر اﻟﻣزاﯾﺎ واﻟﺧدﻣﺎ ت اﻟﺗﻲ ﺗرو ق ﻟﻸﻋﺿﺎء واﻟﺗ ﻲ ﯾﺟدوﻧﮭﺎ ﺗﺣﻘ ﻖ أﻓﺿ ل ﻣﻧﻔﻌ ﺔ ﺗﺳﺎﻋ د ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾ ر اﻷﻣوال
واﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺻﺣ ﺔ أﻓﺿل .
وھذا اﻟﻛﺗﯾب ﯾﺳ ِ ّﮭل طرﯾﻖ ﻓﮭم اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ .وﯾُﻘﺎرن إﺧطﺎر اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺳﻧوي ﺑﯾن ﻣزاﯾﺎ ﻋﺎم  2022و
ﻋﺎم  .2023ﺳﺗﺗوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧطﺔ ﻟﻌﺎم  2023ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑك اﻵﻣن ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ
 http://www.anthem.com/caﻓﻲ  15أﻛﺗوﺑر اﺳﺗﻌداًدا ﻟﻔﺗرة اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻔﺗوح اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻣر ﻣن  15أﻛﺗوﺑر ﺣﺗﻰ
 7دﯾﺳﻣﺑر .2022
وﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر  ،2023ﺳﺗُﺿم ﺧطﺔ ) Anthem Blue Cross Cal MediConnectﺧطﺔ  (Medicare-Medicaidاﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑ ك إ ﻟﻰ ﺧط ﺔ أﺧرى  ،وھﻲ ﺧطﺔ ) . Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPوھذا ﯾﻌﻧﻲ أﻧﮫ ﺑداﯾ ًﺔ ﻣن 1
ﯾﻧﺎﯾر  ،2023ﺳﺗﺣﺻل ﻋ ﻠﻰ اﻟﺗﻐطﯾ ﺔ اﻟطﺑﯾ ﺔ ﻣ ن ﺧﻼل ﺧطﺔ ).Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP
ﺗﻘ ِ ّدم اﻟﺧطﺔ اﻟﺟدﯾدة رﻋﺎﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﻼل ﺧطط  Medicareو Medicaidﻋﻠﻰ اﻟﺳواء ﺑداﯾ ً
ﺔ ﻣن  1ﯾﻧﺎﯾر .2023
وﺳﺗﺣﺻل ﻋ ﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ ھوﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻋ ﺑر اﻟﺑرﯾد .وﻻ ﯾﻠزﻣ ك اﺗﺧﺎذ أي إﺟراء.
ﺳﺗﺗﻐﯾر ﺧطﺔ ) Cal MediConnect، Anthem Blue Cross Cal MediConnectﺧطﺔ  .(Medicare-Medicaidوﺳﯾﺗم
ﺗﺳﺟﯾﻠك ﻓﻲ ﺧطط  Medicareو Medi-CalﻧﻔﺳﮭﺎAnthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) ،
و ،Anthem Medi-Calواﻟﺗﻲ ﺗوﻓرھ ﺎ ﻧﻔ س اﻟﺷرﻛ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر ﺧطﺔ  .Cal MediConnectوﺳﯾُﺷﺎر إﻟﻰ ھذه اﻟﺧط ط ﻣﻌًﺎ
ﺑﺎﺳم ﺧطط ) Medicare Medi-Calﺧطط  MMPأو  (Medi-Mediوھﻲ ﻣﺻﻣﻣ ﺔ ﻟﺗﻧﺳﯾﻖ اﻟرﻋﺎﯾ ﺔ ﻟﻸﻓرا د اﻟذﯾ ن ﯾﺳﺗﻔﯾدو ن ﻣن
 Medicareو Medi-Calﻋﻠﻰ اﻟﺳواء .وﺳﺗظل ﺗﺣﺻ ل ﻋﻠ ﻰ ﻧﻔ س ﻣزاﯾﺎ اﻟرﻋﺎﯾ ﺔ اﻟﺻﺣﯾ ﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﺣﺎﻟك اﻵن.
وﺳﺗواﺻ ل اﻟﺣﺻو ل ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣ ﺔ ﻣ ن ﺧﻼل  Cal MediConnectﺣﺗﻰ  31دﯾﺳﻣﺑر  .2022وﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر  ،2023ﺳﺗﺑدأ ﺗﻠﻘﺎًﺋﯾﺎ
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن ﺧﻼل ﺧطط ) Medicare Medi-Calﺧطط  MMPأو  . (Medi-Mediإذ ا ﻛﻧت ﻓﻲ ﺧطﺔ Cal
 MediConnectاﻵن ،ﻓﻼ ﯾﻠزﻣك اﺗﺧﺎذ أي إﺟراء ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل وﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.
إذ إن ﺧطط ) Medicare Medi-Calﺧطط  MMPأو  (Medi-Mediﺳﺗﺳﺎﻋدك ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻛ ل اﺣﺗﯾﺎﺟﺎ ت اﻟرﻋﺎﯾ ﺔ
ﺿﺎ
اﻟﺻﺣﯾ ﺔ وﺳﺗواﺻل ﺗﻧﺳﯾ ﻖ ﻣزاﯾﺎ ك ورﻋﺎﯾﺗك .وھذا ﯾﺗﺿﻣ ن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾ ﺔ واﻟﻣﻧزﻟﯾ ﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾ ﺔ .ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣ ن أﯾ ً
اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎ ت اﻟطﺑﯾ ﺔ واﻷدوﯾ ﺔ .وﺳﺗﺷﻣل اﻟﺧط ﺔ اﻷطﺑﺎء اﻟذﯾ ن ﺗﺗرد د ﻋﻠﯾﮭ م ﺣﺎﻟًﯾ ﺎ أو ﺳﺗﺳﺎﻋدك ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺛو ر ﻋﻠﻰ طﺑﯾ ب ﺟدﯾ د
ﺗرﺗﺎ ح ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣ ل ﻣﻌ ﮫ .ﺳﯾﺑدأ اﺳﺗﻼﻣك ﻟﻠﺧطﺎﺑﺎ ت ﺣول ھذا اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر  .2022وﺳﻧرﺳل إﻟﯾك ﻣوا د ﻣﺗﻛﺎﻣﻠ ﺔ
ﻣﺧﺻﺻ ﺔ ﻟﻸﻋﺿﺎء ،ﻣﺛ ل ﺑطﺎﻗﺔ ھوﯾ ﺔ ﻋﺿو واﺣدة ﻣﺗﻛﺎﻣﻠ ﺔ وﻛﺗﯾب اﻷﻋﺿﺎء.
وﻻ ﯾﻠزﻣك اﺗﺧﺎذ أي إﺟراء ھذا اﻟﺧرﯾف ﻟﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻣن اﻟﺧطﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﺳﺗﻔﯾ د ﻣﻧﮭﺎ ﺣﺎﻟﯾًﺎ .إذا
ﻛﺎﻧت ﻟدﯾك أي أﺳﺋﻠﺔ ﺣول اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻓﻲ  ،2022ﻓرﺟﺎًء اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ ﺧطﺔ  Cal MediConnectاﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.
وﻧﺟد د اﻟﺷﻛر ﻟك ﻣرة أﺧرى ﻋﻠﻰ ﻋﺿوﯾﺗك اﻟﺛﻣﯾﻧ ﺔ ﻓﻲ ﺧطﺔ  .Anthem Blue Cross Partnershipإذا ﻛﺎﻧت ﻟدﯾك أي
أﺳﺋﻠﺔ ،ﯾﻣﻛﻧك داﺋًﻣﺎ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم ). 1-833-707-3129 (TTY: 711
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إخطار التغييرات السنوي لعام 2023
مقدمة
سجل كعضو في خطتنا .وفي العام المقبل ،ستُجرى بعض التغييرات على المزايا ،والتغطية ،وكذلك القواعد .يخبرك
أنت اآلن م َّ
إخطار التغييرات السنوي هذا بالتغييرات وبمكان العثور على مزيد من المعلومات ذات الصلة بها .للحصول على المزيد من
المعلومات حول التكاليف أو المزايا أو القواعد ،يُرجى مراجعة دليل األعضاء الموجود على موقعنا اإللكتروني على
 .shop.anthem.com/medicare/caوتظهر المصطلحات الرئيسية وتعريفاتها بترتيب أبجدي في الفصل األخير من كتيب
األعضاء الخاص بك.
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إذا كان ت لديك أسئلة  ،يُرجى االتصال ب ـ ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPعل ى
احا حتى  8:00مساًء ،طوال أيام األسبوع (عدا يومي عيد الشكر
الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711من  8:00صب ً
والكريسماس) بدًءا من  1أكتوبر حت ى  31مارس ،ومن االثنين إلى الجمعة (باستثناء العطالت) بدايةً من  1أبريل حتى
ضل بزيارة هذا الموقع
 30سبتمبر  .هذه المكالمة مجانية  .لمزيد من المعلومات ،تف َّ
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 .Aإخالء المسؤولية
❖ ت ُعد  Anthem Blue Crossإحدى خطط  HMO D-SNPمع عقد  Medicareوعقد مع برنامج
 .California Medicaidيعتمد التسجيل في  Anthem Blue Crossعلى تجديد العقد Anthem Blue Cross .هو
االسم التجاري لـ  .Blue Cross of Californiaوهي م َّ
رخص له مستقل لـ  .Blue Cross Associationتُعد
سجلة لـ .Anthem Insurance Companies, Inc.
 Anthemعالمة تجارية م َّ
❖ هذه ليست قائمة كاملة .معلومات المزايا هي مجرد ملخص موجز وال تمثل وص ًفا كامالً للمزايا .لمزيد من
المعلومات ،اتصل بمسؤولي الخطة أو اقرأ كتيب األعضاء الخاص بخطة
).Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP
❖ إن استخدام األدوية األفيونية لعالج األلم ألكثر من سبعة أيام ،له مخاطر جسيمة مثل  -اإلدمان ،أو تبعات تناول
جرعة زائدة ،أو قد يؤدي إلى الموت .إذا استم َّر األلم ،فتحدَّث مع طبيبك بخصوص عالجات بديلة ذات مخاطر
أقل .بعض الخيارات التي يجب أن تسأل طبيبك عنها هي :األدوية غير األفيونية ،أو الوخز باإلبر ،أو العالج
الطبيعي لمعرفة ما إذا كانت مناسبة لك .اكتشف كيف تغطي خطتك هذه الخيارات من خالل االتصال بخدمات
األعضاء على ).1-833-707-3129 (TTY: 711
❖  CarelonRx, Inc.هي شركة مستقلة توفر خدمات إدارة المزايا الصيدلية نيابة عن خطتك الصحية.

 .Bمراجعة تغطية  Medicareو Medi-Calالخاصة بك للعام المقبل
عندما يذكر إخطار التغييرات السنوي "نحن" أو "نا" أو "لدينا" أو "خطتنا" ،فالمقصود خطة
.Medicare Medi-Cal Coordination
ب احتياجاتك ،فقد تكون قادًرا
من المهم مراجعة تغطيتك اآلن للتأكد من أنها ستظل تلبي احتياجاتك خالل العام المقبل .وإذا لم تل ِ
على مغادرة خطتنا .ارجع إلى القسم  Eلمزيد من المعلومات.
إذا اخترت ترك خطتنا ،فستنتهي عضويتك في آخر يوم من الشهر الذي تم تقديم الطلب فيه .وستستمر عضويتك في برامج
 Medicareو Medi-Calطالما أنك مستحق.
إذا تركت خطتنا ،فيمكنك الحصول على معلومات حول:
•

خيارات  Medicareفي الجدول في القسم .G2

•

خدمات  Medi-Calفي القسم .G2
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 .B1الموارد اإلضافية
ATTENTION: If you speak, language assistance services, free of charge, are
available to you. Call 1-833-707-3129 (TTY: 711), Monday through Friday from
8 a.m. to 8 p.m. The call is free.
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?

•

عا بأحرف كبيرة أو
يمكنك الحصول على إخطار التغييرات السنوي هذا مجاًنا بتنسيقات أخرى كأن يكون مطبو ً
بطريقة برايل أو مسجالً صوتًيا .اتصل على ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711من االثنين إلى الجمعة ،من
احا حتى  8مساًء .المكالمة مجانية.
الساعة  8صب ً

•

عا بأحرف كبيرة أو بطريقة
يمكنك الحصول على هذا المستند مجانًا بتنسيقات ولغات أخرى كأن يكون مطبو ً
مجا يحتوي على بيانات أو مادة صوتية .اتصل بخدمات األعضاء على الرقم المدرج في
صا م د ً
برايل أو قر ً
أسفل هذه الصفحة .عند االتصال ،أخبرنا إذا كنت تريد أن يكون ذلك طلبًا ثابتًا .ويعني ذلك أننا سنرسل نفس
ضا االتصال بنا لتغيير أو إلغاء طلب ثابت.
المستندات بالتنسيق واللغة المطلوبين من جانبك كل عام .يمكنك أي ً
يمكنك أيضا ً العثور على مستنداتك عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني
.shop.anthem.com/medicare/ca

 .B2معلومات حول خطتنا
•

إن خطة ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPخطة تأمين صحي تتعاقد مع
كٍّل من برنامجي  Medicareو Medi-Calبهدف تقديم مزايا كال البرنامجين لألعضاء.

•

وتؤهل التغطية بموجب خطة ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPتغطية
الرعاية الصحية التي ت ُسمى "الحد األدنى من التغطية األساسية ".فهي تضمن حماية المريض ومتطلبات مشاركة
المسؤولية الفردية طب ًقا لقانون الرعاية بأسعار معقولة ( .)ACAيُرجى زيارة موقع دائرة اإليرادات الداخلية
( )IRSاإللكتروني على  www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Familiesللحصول
على مزيد من المعلومات عن متطلبات مشاركة المسؤولية الفردية.

إذا كانت لديك أسئلة ،يُرجى االتصال بـ ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPعلى
احا حتى  8:00مساًء ،طوال أيام األسبوع (عدا يومي عيد الشكر
الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711من  8:00صب ً
والكريسماس) بدًءا من  1أكتوبر حتى  31مارس ،ومن االثنين إلى الجمعة (باستثناء العطالت) بدايةً من  1أبريل حتى
ضل بزيارة هذا الموقع
 30سبتمبر .هذه المكالمة مجانية .لمزيد من المعلومات ،تف َّ
5
.shop.anthem.com/medicare/ca

?

 .B3أشياء مهمة يجب عليك القيام بها
•

تحقق مما إذا كان تم إجراء أي تغييرات في المزايا التي قد تؤثر عليك.
 oهل توجد أي تغييرات من شأنها التأثير على الخدمات التي تستخدمها؟
 oراجع التغييرات التي تم إجراؤها في المزايا للتأكد من أنها ستلبي احتياجاتك خالل العام المقبل.
 oراجع القسم  E1للمعلومات حول تغييرات المزايا في خطتنا.

•

تحقق مما إذا كان تم إجراء أي تغييرات في تغطية أدوية الوصفات الطبية الخاصة بنا والتي من شأنها
التأثير عليك.
 oهل ستتم تغطية أدويتك؟ هل تندرج في مستوى مختلف من مستويات مشاركة التكلفة؟ هل يمكنك
استخدام نفس الصيدليات؟
 oراجع التغييرات للتأكد من أن تغطية األدوية الخاصة بنا ستلبي احتياجاتك خالل العام المقبل.
 oراجع القسم  E2لالطالع على معلومات بشأن التغييرات في تغطية األدوية الخاصة بنا.

•

تحقق من وجود مقدمي الخدمات والصيدليات الخاصين بك في شبكتنا العام المقبل.
 oهل أطباؤك ،بما في ذلك االختصاصيون ،موجودون في شبكتنا؟ ماذا عن صيدليتك؟ ماذا عن
المستشفيات أو مقدمي الخدمات اآلخرين الذين تستعين بهم؟
 oارجع إلى القسم  Dللمعلومات حول دليل مقدمي الخدمات والصيدليات لدينا.

•

فِّكر في التكاليف الكلية التي ستتكبدها في الخطة.
 oكيف يتم إجراء مقارنة بين إجمالي التكاليف وخيارات التغطية األخرى؟

• فِّكر في ما إذا كنت راضيًا عن خطتنا.
إذا قررت البقاء في خطة Anthem MediBlue
):Full Dual Advantage (HMO D-SNP

إذا قررت تغيير الخطط:

إذا كنت تريد البقاء في خطتنا للعام المقبل ،فهذا أمر سهل
ويسير ،وال يتعين عليك القيام بشيء .إذا لم ت ُج ِر أي تغيير،
سجالً تلقائيًا في خطة Anthem MediBlue Full
فستظل م َّ
).Dual Advantage (HMO D-SNP

إذا قررت أن هناك تغطية أخرى ستلبي احتياجاتك بصورة
أفضل ،فقد تتمكن من تبديل الخطط (ارجع إلى القسم G2
سجلت في خطة جديدة أو انتقلت
لمزيد من المعلومات) .وإذا َّ
إلى خطة  ،Original Medicareفستبدأ تغطيتك الجديدة في
أول يوم من الشهر التالي.

إذا كانت لديك أسئلة ،يُرجى االتصال بـ ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPعلى
احا حتى  8:00مساًء ،طوال أيام األسبوع (عدا يومي عيد الشكر
الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711من  8:00صب ً
والكريسماس) بدًءا من  1أكتوبر حتى  31مارس ،ومن االثنين إلى الجمعة (باستثناء العطالت) بدايةً من  1أبريل حتى
ضل بزيارة هذا الموقع
 30سبتمبر .هذه المكالمة مجانية .لمزيد من المعلومات ،تف َّ
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 .Cالتغييرات في اسم خطتنا
بدايةً من  1يناير  ،2023سيتغير اسم خطتنا من ) Anthem Blue Cross Cal MediConnect (MMPإلى
).Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP
وسنرسل إليك بطاقة هوية عضو جديدة بسبب تغيير اسم الخطة .فرجاًء بدء استخدام بطاقة هوية العضو الجديدة بدايةً من 1
يناير  .2023وينبغي إتالف البطاقة القديمة .يُرجى التحقق من البطاقة الجديدة للتأُّكد من أن معلوماتك دقيقة .وإذا لزم إجراء أي

تصحيحات ،فرجاًء االتصال على خدمات األعضاء على الرقم المذكور في بطاقة هوية العضو الخاصة بك.

 .Dالتغييرات في شبكة مقدمي الخدمات والصيدليات لدينا
لقد تم تغيير شبكات مقدمي الخدمات والصيدليات الخاصة بنا لعام .2023
نوصيكم بشدة بمراجعة دليل مقدمي الخدمات والصيدليات الحالي لمعرفة ما إذا كان مقدمو الخدمات أو الصيدليات الخاصة بك
ال يزالون في شبكتنا .يتوفر دليل مقدمي الخدمات والصيدليات المحدَّث بموقعنا اإللكتروني على
ضا االتصال على خدمات األعضاء على األرقام الموجودة أسفل
 .shop.anthem.com/medicare/caكما يمكنك أي ً
الصفحة للحصول على المعلومات المحدَّثة حول مقدمي الخدمات أو مطالبتنا بإرسال نسخة من دليل مقدمي الخدمات
والصيدليات إليك.
ضا معرفة أننا قد نجري تغييرات على شبكتنا خالل العام .إذا غادر مقدم الخدمات الخاص بك خطتنا ،فلديك بعض
من المهم أي ً
الحقوق وإجراءات الحماية المعينة .لمزيد من المعلومات ،ارجع إلى الفصل  3من كتيب األعضاء لديك.

 .Eالتغييرات في المزايا خالل العام المقبل
 .E1التغييرات في المزايا الخاصة بالخدمات الطبية
نقوم بتغيير تغطيتنا لخدمات طبية معينة في العام القادم .ويصف الجدول التالي هذه التغييرات.

( 2022هذا العام)

( 2023العام المقبل)
 $0.00مشاركة في السداد

خدمات األسنان االعتيادية

 $0.00مشاركة في السداد

(بما يتضمن على سبيل المثال ال
الحصر ،الفحوصات االعتيادية،
وعمليات التنظيف ،والحشو باستخدام

ت ُتاح بعض خدمات األسنان المعينة ،بما بعض خدمات األسنان المعنية ،بما في
ذلك الفحوصات ،والتنظيف واألشعة
في ذلك عمليات التنظيف والحشو
واألطقم من خالل برنامج  Medi-Calالسينية على األسنان.

إذا كانت لديك أسئلة ،يُرجى االتصال بـ ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPعلى
احا حتى  8:00مساًء ،طوال أيام األسبوع (عدا يومي عيد الشكر
الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711من  8:00صب ً
والكريسماس) بدًءا من  1أكتوبر حتى  31مارس ،ومن االثنين إلى الجمعة (باستثناء العطالت) بدايةً من  1أبريل حتى
ضل بزيارة هذا الموقع
 30سبتمبر .هذه المكالمة مجانية .لمزيد من المعلومات ،تف َّ
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( 2022هذا العام)
األشعة السينية ،والتيجان ،وعمليات
الخلع ،وأطقم األسنان ،ورعاية لب
األسنان ودواعم األسنان)

لرعاية األسنان.

قد تتوفر مزايا إضافية من خالل
 .Medi-Calاتصل على منسق
الرعاية الخاص بك أو ارجع إلى كتيب
األعضاء للتفاصيل.

(بما يتضمن على سبيل المثال ال
الحصر ،عمليات الحشو ،والتيجان،
وعمليات الخلع ،وأطقم األسنان،
ورعاية لب األسنان ودواعم األسنان)

(بما يشمل النظارات والعدسات
الالصقة)

خدمات األسنان الشاملة تقتصر على
 $1500,00في العام التقويمي.
التصريح المسبق مطلوب.

خدمات األسنان الشاملة

خدمات اإلبصار

( 2023العام المقبل)

 $0.00مشاركة في السداد لفحوصات
العين و /النظارات ،و/أو العدسات
الالصقة

 $0.00مشاركة في السداد لفحوصات
العين والنظارات ،و/أو العدسات
الالصقة

تغطي هذه الخطة  $175.00كل عام
تقويمي للنظارات/العدسات الالصقة.

تغطي هذه الخطة  $300.00كل عام
تقويمي للنظارات/العدسات الالصقة.
قد تتوفر مزايا إضافية من خالل
 .Medi-Calاتصل على منسق
الرعاية الخاص بك أو ارجع إلى كتيب
األعضاء للتفاصيل.

المعينات السمعية
(بما يشمل التركيبات ،والملحقات
والمستلزمات المساعدة)

 $0.00مشاركة في السداد للمعينات
السمعية

 $0.00مشاركة في السداد للمعينات
السمعية الموصوفة طبيًا

تقتصر التغطية على $1,510.00

تغطي هذه الخطة  $3,000.00كل
عام تقويمي للمعينات السمعية المغطاة
بالخطة والموصوفة من ِقبل الطبيب.

للمعينات السمعية التي تعتمدها الخطة.

التصريح المسبق مطلوب.
تتوفر تغطية إضافية من
خالل .Medi-Cal
خدمات عالج القدم
(بما يشمل الفحوصات االعتيادية)

 $0.00مشاركة في السداد لكل 12

زيارة اعتيادية للقدم كل عام
التصريح المسبق مطلوب.

 $0.00مشاركة في السداد لزيارات
اعتيادية غير محدودة لرعاية القدم
كل عام
التصريح المسبق واإلحالة مطلوبان.

إذا كانت لديك أسئلة ،يُرجى االتصال بـ ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPعلى
احا حتى  8:00مساًء ،طوال أيام األسبوع (عدا يومي عيد الشكر
الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711من  8:00صب ً
والكريسماس) بدًءا من  1أكتوبر حتى  31مارس ،ومن االثنين إلى الجمعة (باستثناء العطالت) بدايةً من  1أبريل حتى
ضل بزيارة هذا الموقع
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( 2022هذا العام)
األدوية المتوفرة دون وصفة طبية
()OTC

تغطي هذا الخطة  OTCالموصوفة من
قِبل الطبيب والمعتمدة من ِقبل
.Medi-Cal

برامج اللياقة البدنية

جهاز تتبع اللياقة البدنية :هذه الخطة
ال تتضمن هذه الميزة.

( 2023العام المقبل)
توفر هذه الخطة  $200.00لكل ربع
سنوي لمنتجات  OTCالصحية غير
المطلوبة بوصفة طبية.
يتم ترحيل اإلعانة كل ربع سنوي ولكن
ال يتم ترحيلها على أساس سنوي.
تتوفر تغطية إضافية من خالل
 Medi-Cal RXلغير أدوية OTC
الصحية و OTCاألخرى الموصوفة

طب ًيا .ارجع إلى كتيب األعضاء
للتفاصيل.

برنامج  Nifty After Fiftyللياقة
البدنية :تتضمن هذه الخطة تغطية
برامج التدريب االفتراضية وذات
الحضور الشخصي للمساعدة على
الحفاظ على اللياقة.

جهاز تتبع اللياقة البدنية$0.00 :

مشاركة في السداد
برنامج  Nifty After Fiftyللياقة
البدنية :هذه الخطة لم تعد توفر هذه
الميزة.
األعضاء مؤهلون للحصول على جهاز
تتبع لياقة بدينة قابل لالرتداء مقابل
 $0.00مشاركة في السداد مرة واحدة
كل عامين.
حساب فليكس ( - )Flexاللياقة
النشطة $0.00 :مشاركة في السداد
تغطي هذه الخطة بدالً قدره $25.00

شهر ًيا لدفع رسوم الدخول إلى
الفصول/البرامج الخاصة باللياقة
البدنية والترفيه التي تقدمها منشآت
اللياقة البدنية الرياضية ،مثل مالعب
الجولف وحمامات السباحة ومالعب
التنس حيث يتم تطبيق رسوم الدخول.
سيتم ترحيل أي أموال غير مستخدمة
من شهر آلخر ولكن ال يتم ترحيلها إلى
السنة التقويمية التالية.

إذا كانت لديك أسئلة ،يُرجى االتصال بـ ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPعلى
احا حتى  8:00مساًء ،طوال أيام األسبوع (عدا يومي عيد الشكر
الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711من  8:00صب ً
والكريسماس) بدًءا من  1أكتوبر حتى  31مارس ،ومن االثنين إلى الجمعة (باستثناء العطالت) بدايةً من  1أبريل حتى
ضل بزيارة هذا الموقع
 30سبتمبر .هذه المكالمة مجانية .لمزيد من المعلومات ،تف َّ
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( 2022هذا العام)

( 2023العام المقبل)

الوجبات

هذه الخطة ال تتضمن هذه الميزة.

 $0.00مشاركة في السداد لوجبتين كل
يوم حتى  90يو ًما للمساعدة على إدارة
أسلوب حياة صحي.

االستجابة للطوارئ الشخصية

هذه الخطة ال تغطي هذه الميزة.

 $0.00مشاركة في السداد

اإلقالع عن التدخين

هذه الخطة ال تغطي هذه الميزة.

الميزات اإلضافية األساسية

هذه الخطة ال توفر الميزات اإلضافية
األساسية.

هذه الخطة توفر وحدة واحدة لالستجابة
للطوارئ الشخصية ( ،)PERSوالتي
تشمل جهاز المراقبة وخدمة المراقبة.
 $0.00مشاركة في السداد
تشمل هذه الخطة تغطية بعض منتجات
اإلقالع عن التدخين .ارجع إلى كتيب
األعضاء للتفاصيل.
 $0.00مشاركة في السداد
هذه الخطة تغطي الخدمات اإلضافية
غير المغطاة في
 Original Medicareأو .MediCal
يمكن اختيار ميزتين ( )2تكميليتين من
الميزات اإلضافية األساسية من
الخيارات أدناه لتضسفها غلى التغطية
الخاص بك .ال توجد تكلفة إضافية
نظير هاتين الميزتين.
األجهزة المساعدة $500.00 :بدالً
سنويًا
حساب فليكس ( - )Flexاألسنان،
اإلبصار ،السمع $500.00 :بدالً
سنويًا
حساب فليكس ( - )Flexال َمرافق:
 $50.00كل شهر
الدعم المنزلي 60 :ساعة في العام
وسائل االنتقال 60 :رحلة اتجاه واحد
كل عام

إذا كانت لديك أسئلة ،يُرجى االتصال بـ ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPعلى
احا حتى  8:00مساًء ،طوال أيام األسبوع (عدا يومي عيد الشكر
الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711من  8:00صب ً
والكريسماس) بدًءا من  1أكتوبر حتى  31مارس ،ومن االثنين إلى الجمعة (باستثناء العطالت) بدايةً من  1أبريل حتى
ضل بزيارة هذا الموقع
 30سبتمبر .هذه المكالمة مجانية .لمزيد من المعلومات ،تف َّ
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( 2022هذا العام)

( 2023العام المقبل)
سلع البقالة الصحية $50.00 :بدالً
شهريًا
الختيار ميزة ما ،يمكنك التواصل مع
قسم خدمات األعضاء أو الرجوع إلى
كتيب األعضاء الخاص بك لمزيد من
التفاصيل.

تغطية الطوارئ في أنحاء العالم

 $0.00مشاركة في السداد

 $0.00مشاركة في السداد

(تشمل الطوارئ وخدمات الرعاية
الضرورية العاجلة خالل وجود العضو
خارج الواليات المتحدة)

هذه الخطة تغطي حتى $10,000

هذه الخطة تغطي حتى $100,000

للرعاية في حاالت الطوارئ في أنحاء
العالم.

للرعاية في حاالت الطوارئ في أنحاء
العالم.

 .E2التغييرات في تغطية أدوية الوصفات الطبية
التغييرات في قائمة األدوية الخاصة بنا
تتوفر قائمة محدَّثة لألدوية المشمولة في التغطية على موقعنا اإللكتروني على  .shop.anthem.com/medicare/caكما
ضا االتصال على خدمات األعضاء على األرقام الموجودة أسفل الصفحة للحصول على المعلومات المحدَّثة حول
يمكنك أي ً
األدوية أو مطالبتنا بإرسال نسخة من قائمة األدوية المغطاة إليك.
لقد أجرينا تغييرات على قائمة األدوية الخاصة بنا ،تتضمن التغييرات على األدوية التي نغطيها والتغييرات على القيود التي
تطبق على تغطيتنا ألدوية معينة.
راجع قائمة األدوية للت ُّ
أكد من أنه ستتم تغطية أدويتك خالل العام المقبل ،ولمعرفة ما إذا كان سيتم تطبيق أي قيود.
إذا كنت متأثًرا بأي تغيير في تغطية الدواء ،فإننا نشجعك على ما يلي:
• تعاون مع طبيبك (أو واصف دواء آخر) للعثور على دواء مختلف نغطيه.
•

ضا االتصال على خدمات األعضاء على األرقام الموجودة أسفل الصفحة
يمكنك أي ً
للحصول على قائمة األدوية المغطاة التي تعالج نفس الحالة.

•

حيث يمكن أن تساعد هذه القائمة مقدم الخدمات لديك على إيجاد دواء مغطى يتالءم معك.

• اطلب منا تغطية إمداد مؤقت للدواء.
•

في بعض الحاالت ،سنقوم بتغطية إمداد مؤقت من الدواء خالل أول  90يو ًما من العام التقويمي.

إذا كانت لديك أسئلة ،يُرجى االتصال بـ ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPعلى
احا حتى  8:00مساًء ،طوال أيام األسبوع (عدا يومي عيد الشكر
الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711من  8:00صب ً
والكريسماس) بدًءا من  1أكتوبر حتى  31مارس ،ومن االثنين إلى الجمعة (باستثناء العطالت) بدايةً من  1أبريل حتى
ضل بزيارة هذا الموقع
 30سبتمبر .هذه المكالمة مجانية .لمزيد من المعلومات ،تف َّ
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•

ويستمر هذا اإلمداد المؤقت حتى  30يو ًما( .لمعرفة المزيد حول متى يمكنك الحصول
على إمداد مؤقت وكيفية المطالبة بإمداد ما ،ارجع إلى الفصل  5من كتيب األعضاء).

•

عند حصولك على إمداد مؤقت من الدواء ،تحدَّث مع طبيبك لتحديد ما يجب عليك القيام
به في حال نفاد اإلمداد المؤقت الخاص بك .يمكنك إما التبديل إلى دواء مختلف مغطى
في خطتنا أو مطالبتنا بإجراء استثناء لك وتغطية دوائك الحالي.

قد تتطلب بعض األدوية استثناءات من دليل الوصفات الجديد العام المقبل.
التغييرات في تكاليف أدوية الوصفات الطبية
يوضح الجدول التالي تكاليف األدوية في كل مستوى من مستويات األدوية الـ  5لدينا.

األدوية في المستوى 1

تكلفة إمداد شهر واحد من دواء في
المستوى  1والذي يتم صرفه من
صيدلية تابعة للشبكة.

( 2022هذا العام)

( 2023العام المقبل)

تبلغ مشاركتك في السداد نظير تلقي
إمداد لمدة شهر واحد  30يو ًما $0.00
لكل وصفة طبية.

تبلغ مشاركتك في السداد نظير تلقي
إمداد لمدة شهر واحد  30يو ًما $0.00
لكل وصفة طبية.

يتضمن المستوى  1تغطية األدوية
الجنيسة واألدوية التي تحمل اسم عالمة
تجارية.

يقتصر المستوى  1على األدوية
الجنيسة المفضلة.
يتوفر إمداد لمدة  100يوم بنفس سعر
اإلمداد لمدة  30يو ًما.
قد تتوفر تغطية األدوية اإلضافية لألدوية
غير ال ُمدرجة في دليل الوصفات من
خالل  .Medi-Cal RXيرجى الرجوع
إلى كتيب األعضاء لمطالعة التفاصيل.

األدوية في المستوى 2

تكلفة إمداد لمدة شهر واحد من دواء في
المستوى  2والذي يتم صرفه من
صيدلية تابعة للشبكة.

تبلغ مشاركتك في السداد نظير تلقي
إمداد لمدة شهر واحد -30يو ًما $0.00
لكل وصفة طبية.

تبلغ مشاركتك في السداد نظير تلقي
إمداد لمدة شهر واحد  30يو ًما $0.00
لكل وصفة طبية.

يتضمن المستوى  2تغطية الجزء  Dمن
برنامج  Medicareلألدوية المفضلة
وغير المفضلة ذات العالمات التجارية
والجنيسة.

يقتصر المستوى  2على األدوية الجنيسة.
نُقلت أدوية العالمات التجارية إلى
المستوى  3و.4
تتوفر تغطية إضافية لألدوية من خالل
 .Medi-Calيرجى الرجوع إلى كتيب
األعضاء لمطالعة التفاصيل.

إذا كانت لديك أسئلة ،يُرجى االتصال بـ ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPعلى
احا حتى  8:00مساًء ،طوال أيام األسبوع (عدا يومي عيد الشكر
الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711من  8:00صب ً
والكريسماس) بدًءا من  1أكتوبر حتى  31مارس ،ومن االثنين إلى الجمعة (باستثناء العطالت) بدايةً من  1أبريل حتى
ضل بزيارة هذا الموقع
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األدوية في المستوى 3

تكلفة إمداد لمدة شهر واحد من دواء في
المستوى  3والذي يتم صرفه من
صيدلية تابعة للشبكة.

األدوية في المستوى 4

تكلفة إمداد لمدة شهر واحد من دواء في
المستوى  4والذي يتم صرفه من
صيدلية تابعة للشبكة

( 2022هذا العام)

( 2023العام المقبل)

تبلغ مشاركتك في السداد نظير تلقي
إمداد لمدة شهر واحد -30يو ًما $0.00
لكل وصفة طبية.

تبلغ مشاركتك في السداد نظير تلقي
إمداد لمدة شهر واحد -30يو ًما $0.00
لكل وصفة طبية.

يقتصر المستوى  3على األدوية
الجنيسة وذات العالمات التجارية التي
تتوفر بوصفة طبية والمعتمدة من قِبل
الوالية في برنامج .Medi-Cal

يقتصر المستوى  3على األدوية
المفضلة ذات العالمات التجارية.

تبلغ مشاركتك في السداد نظير تلقي
إمداد لمدة شهر واحد -30يو ًما $0.00
لكل وصفة طبية.

تبلغ مشاركتك في السداد نظير تلقي
إمداد لمدة شهر واحد -30يو ًما $0.00
لكل وصفة طبية.

يقتصر المستوى  4على األدوية
المتوفرة دون وصفة طبية ()OTC
المعتمدة من ِقبل الوالية في برنامج
.Medi-Cal

يقتصر المستوى  4على األدوية غير
األدوية المفضلة ذات العالمات
التجارية.

تقتصر التغطية على أدوية OTC

المعتمدة من ِقبل الوالية في برنامج
 Medi-Calوالتي تتطلب وصفة طبية
من مقدم الخدمة).
األدوية في المستوى 5

تكلفة إمداد لمدة شهر واحد من دواء في
المستوى  5والذي يتم صرفه من
صيدلية تابعة للشبكة.

تتوفر تغطية إضافية لألدوية من خالل
 .Medi-Calيرجى الرجوع إلى كتيب
األعضاء لمطالعة التفاصيل.

هذه الخطة ال تتضمن المستوى  5في
قائمة األدوية.

تتوفر تغطية أدوية إضافية ألدوية
 OTCمن خالل  .Medi-Calيرجى
الرجوع إلى كتيب األعضاء لمطالعة
التفاصيل.
تبلغ مشاركتك في السداد نظير تلقي
إمداد لمدة شهر واحد  30يو ًما $0.00

لكل وصفة طبية.
يقتصر المستوى  5على األدوية
التخصصية.
تتوفر تغطية إضافية لألدوية من خالل
 .Medi-Calيرجى الرجوع إلى كتيب
األعضاء لمطالعة التفاصيل.

رسالة هامة حول ما تدفعه بشأن التطعيمات  -تغطي خطتنا معظم تطعيمات الجزء د بدون تكلفة عليك .اتصل بخدمات
األعضاء لمزيد من المعلومات.

إذا كانت لديك أسئلة ،يُرجى االتصال بـ ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPعلى
احا حتى  8:00مساًء ،طوال أيام األسبوع (عدا يومي عيد الشكر
الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711من  8:00صب ً
والكريسماس) بدًءا من  1أكتوبر حتى  31مارس ،ومن االثنين إلى الجمعة (باستثناء العطالت) بدايةً من  1أبريل حتى
ضل بزيارة هذا الموقع
 30سبتمبر .هذه المكالمة مجانية .لمزيد من المعلومات ،تف َّ
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 .Fالتغييرات اإلدارية

( 2022هذا العام)

( 2023العام المقبل)

مدير مزايا الصيدليات ()PBM

اسم مدير مزايا الصيدليات هو
.IngenioRx

اسم مدير مزايا الصيدليات هو
 .CarelonRxلن يؤثر تغيير االسم
على المزايا الخاصة بك أو كيفية
صرف الوصفات الطبية.

توجيهات متقدمة

هذه الخدمة ال توفر خدمة التخطيط
المسبق.

سيُتاح لك الوصول إلى مورد لتخطيط
الرعاية المسبقة عبر اإلنترنت.

قائمة األدوية

هذه الخطة تستخدم قائمة أدوية .MMP

هذه الخطة تستخدم قائمة
أدوية .Advantage
يُرج الرجوع إلى قائمة األدوية لعرفة ما
إذا تم تغيير تغطية األدوية التي تتناولها.

 .Gاختيار خطة
 .G1البقاء في خطتنا
نأمل أن نحافظ على وجودك معنا كعضو في خطة ما .لست مطالًبا بالقيام بأي شيء للبقاء في خطتنا .إذا لم تنتقل إلى خطة
سجالً تلقائيًا كعضو في خطتنا لعام .2023
 Medicareأخرى أو إلى  ،Original Medicareفستظل م َّ
 .G2تغيير الخطط
يمكن لمعظم األشخاص الذين يتمتعون باالستفادة من عضوية  Medicareإنهاء عضويتهم خالل أوقات معينة من العام .نظراً
ألن لديك عضوية في  ،Medi-Calفقد تتمكن من إنهاء عضويتك في خطتنا ،أو التبديل إلى خطة مختلفة مرة واحدة خالل كل
فترة من فترات التسجيل الخاصة التالية:
•
•
•

من يناير إلى مارس
من أبريل إلى يونيو
من يوليو إلى سبتمبر

إذا كانت لديك أسئلة ،يُرجى االتصال بـ ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPعلى
احا حتى  8:00مساًء ،طوال أيام األسبوع (عدا يومي عيد الشكر
الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711من  8:00صب ً
والكريسماس) بدًءا من  1أكتوبر حتى  31مارس ،ومن االثنين إلى الجمعة (باستثناء العطالت) بدايةً من  1أبريل حتى
ضل بزيارة هذا الموقع
 30سبتمبر .هذه المكالمة مجانية .لمزيد من المعلومات ،تف َّ
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باإلضافة إلى فترات التسجيل الخاصة الثالثة هذه ،يمكنك إنهاء عضويتك في خطتنا خالل الفترات التالية:
•

فترة التسجيل السنوية ،التي تستمر من  15أكتوبر إلى  7ديسمبر .إذا اخترت خطة جديدة خالل هذه الفترة،
فستنتهي عضويتك في خطتنا في  31ديسمبر ،وستبدأ عضويتك في الخطة الجديدة في  1يناير.

•

فترة التسجيل المفتوح في  ،Medicare Advantageالتي تستمر من  1يناير إلى  31مارس .إذا
اخترت خطة جديدة خالل هذه الفترة ،فستبدأ عضويتك في الخطة الجديدة في اليوم األول من الشهر التالي.

قد تكون هناك حاالت أخرى تكون فيها مؤهًال إلجراء تغيير على تسجيلك .على سبيل المثال:
•

مغادرتك خارج منطقة خدماتنا،

•

تغيير أهليتك للحصول على المساعدة اإلضافية (” )“Extra Helpمن  ،Medi-Calأو

•

إذا انتقلت مؤخرا ً إلى دار رعاية أو مستشفى الرعاية طويلة األمد ،أو مازلت فيها ،أو خرجت منها مؤخراً.

الخدمات المتاحة لك من Medicare

ت ُتاح لك ثالثة خيارات للحصول على خدمات  .Medicareوباختيار أحد هذه الخيارات الثالثة ،فإنك تنهي تلقائيا ً عضويتك في
خطتنا.

إذا كانت لديك أسئلةُ ،يرجى االتصال بـ ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPعلى
احا حتى  8:00مساًء ،طوال أيام األسبوع (عدا يومي عيد الشكر
الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711من  8:00صب ً
والكريسماس) بدًءا من  1أكتوبر حتى  31مارس ،ومن االثنين إلى الجمعة (باستثناء العطالت) بدايةً من  1أبريل حتى
ضل بزيارة هذا الموقع
 30سبتمبر .هذه المكالمة مجانية .لمزيد من المعلومات ،تف َّ
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 .1يمكنك التغيير إلى ما يلي:

إليك ما يمكنك القيام به:

خطة صحية أخرى من Medicare

اتصل بـ  Medicareعلى الرقم 1-800-MEDICARE
) (1-800-633-4227المتاح على مدار الساعة وطوال
أيام األسبوع .ويجب على مستخدمي  TTYاالتصال على
الرقم .1-877-486-2048

لالستعالمات الخاصة ببرنامج الرعاية الشاملة للمسنين
( ،)PACEاتصل على ).1-855-921-PACE (7223
إذا احتجت إلى المساعدة أو مزيد من المعلومات:
• اتصل ببرنامج استشارات التأمين الصحي والدعم
بوالية ) California (HICAPعلى الرقم
 ،1-800-434-0222من االثنين إلى الجمعة ،من
الساعة  8:00صباحا ً حتى  5:00مسا ًء .لمزيد من
المعلومات أو للعثور على مكتب  HICAPمحلي في
منطقتك ،يُرجى زيارة
www.aging.ca.gov/Programs_and_Services/
.Medicare_Counseling/

أو
يمكنك التسجيل في خطة  Medicareجديدة.
سيتم إلغاء تسجيلك تلقائيًا من خطة  Medicareالخاصة بنا
عندما تبدأ تغطية خطتك الجديدة.
قد تتغيير خطة  Medi-Calالخاصة بك.

إذا كانت لديك أسئلة ،يُرجى االتصال بـ ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPعلى
احا حتى  8:00مساًء ،طوال أيام األسبوع (عدا يومي عيد الشكر
الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711من  8:00صب ً
والكريسماس) بدًءا من  1أكتوبر حتى  31مارس ،ومن االثنين إلى الجمعة (باستثناء العطالت) بدايةً من  1أبريل حتى
ضل بزيارة هذا الموقع
 30سبتمبر .هذه المكالمة مجانية .لمزيد من المعلومات ،تف َّ
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 .2يمكنك التغيير إلى ما يلي:

إليك ما يمكنك القيام به:

خطة  Original Medicareمع خطة منفصلة
ألدوية الوصفات الطبية من Medicare

اتصل بـ  Medicareعلى الرقم 1-800-MEDICARE
) (1-800-633-4227المتاح على مدار الساعة وطوال أيام
األسبوع .ويجب على مستخدمي  TTYاالتصال على الرقم
.1-877-486-2048

إذا احتجت إلى المساعدة أو مزيد من المعلومات:
• اتصل ببرنامج  HICAPعلى الرقم
 ،1-800-434-0222من االثنين إلى الجمعة من
الساعة  8:00صباحا ً حتى  5:00مسا ًء .لمزيد من
المعلومات أو للعثور على مكتب  HICAPمحلي في
منطقتك ،يُرجى زيارة
www.aging.ca.gov/Programs_and_Services/
.Medicare_Counseling/

أو
يمكنك التسجيل في خطة جديدة ألدوية الوصفات الطبية
من .Medicare
سيتم إلغاء تسجيلك تلقائ ًيا من خطتنا عندما تبدأ في تغطية
 Original Medicareالخاص بك.
لن تتغير خطة  Medi-Calالخاصة بك.

إذا كانت لديك أسئلة ،يُرجى االتصال بـ ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPعلى
احا حتى  8:00مساًء ،طوال أيام األسبوع (عدا يومي عيد الشكر
الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711من  8:00صب ً
والكريسماس) بدًءا من  1أكتوبر حتى  31مارس ،ومن االثنين إلى الجمعة (باستثناء العطالت) بدايةً من  1أبريل حتى
ضل بزيارة هذا الموقع
 30سبتمبر .هذه المكالمة مجانية .لمزيد من المعلومات ،تف َّ
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 .3يمكنك التغيير إلى ما يلي:

إليك ما يمكنك القيام به:

 Original Medicareبدون خطة منفصلة ألدوية
الوصفات الطبية من Medicare

اتصل بـ  Medicareعلى الرقم 1-800-MEDICARE
( )1-800-633-4227المتاح على مدار الساعة وطوال
أيام األسبوع .ويجب على مستخدمي  TTYاالتصال على
الرقم .1-877-486-2048

مالحظة :إذا قمت باالنتقال إلى Original
 Medicareولم تقم بالتسجيل في خطة أدوية وصفات
طبية منفصلة من  ،Medicareفقد يقوم Medicare

بتسجيلك في خطة أدوية ما لم تخطر برنامج
 Medicareبأنك ال تريد االنضمام.
يجب أن تسقط عنك تغطية أدوية الوصفات الطبية فقط
إذا حصلت على تغطية لألدوية من مصدر آخر مثل
صاحب عمل أو نقابة .إذا كانت لديك استفسارات
حول ما إذا كنت بحاجة إلى تغطية لألدوية ،فاتصل
ببرنامج  HICAPعلى الرقم ،1-800-434-0222
من االثنين إلى الجمعة من الساعة  8:00صباحا ً حتى
 5:00مسا ًء .لمزيد من المعلومات أو للعثور على
مكتب  HICAPمحلي في منطقتك ،يُرجى زيارة
www.aging.ca.gov/Programs_and_Services/
.Medicare_Counseling/

إذا احتجت إلى المساعدة أو مزيد من المعلومات:
• اتصل ببرنامج  HICAPعلى الرقم
 ،1-800-434-0222من االثنين إلى الجمعة من
الساعة  8:00صباحا ً حتى  5:00مسا ًء .لمزيد من
المعلومات أو للعثور على مكتب  HICAPمحلي في
منطقتك ،يُرجى زيارة
www.aging.ca.gov/Programs_and_Services/
.Medicare_Counseling/

سيتم إلغاء تسجيلك تلقائ ًيا من خطتنا عندما تبدأ في تغطية
 Original Medicareالخاص بك.
لن تتغير خطة  Medi-Calالخاصة بك.

الخدمات المتاحة لك من Medi-Cal

لطرح األسئلة المتعلقة بكيفية الحصول على خدمات  Medi-Calبعد ترك خطتنا ،تواصل مع مسؤول خيارات الرعاية الصحية
على  ،1-844-580-7272من االثنين إلى الجمعة من  8:00صباحا ً وحتى  6:00مساًء .يجب على مستخدمي  TTYاالتصال
على  .1-800-430-7077اسأل عن كيفية تأثير االنضمام إلى خطة أخرى أو العودة إلى  Original Medicareعلى التغطية
التي تحصل عليها من .Medi-Cal

 .Hالحصول على المساعدة
 .H1خطتنا
نحن متاحون لمساعدتك إذا كانت لديك أي استفسارات .اتصل على خدمات األعضاء على األرقام الموجودة أسفل الصفحة
خالل أيام وساعات العمل المذكورة .هذه المكالمات مجانية.

إذا كانت لديك أسئلة ،يُرجى االتصال بـ ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPعلى
احا حتى  8:00مساًء ،طوال أيام األسبوع (عدا يومي عيد الشكر
الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711من  8:00صب ً
والكريسماس) بدًءا من  1أكتوبر حتى  31مارس ،ومن االثنين إلى الجمعة (باستثناء العطالت) بدايةً من  1أبريل حتى
ضل بزيارة هذا الموقع
 30سبتمبر .هذه المكالمة مجانية .لمزيد من المعلومات ،تف َّ
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قراءة كتيب األعضاءالخاص بك
صالً لمزايا خطتنا .وهو يتضمن التفاصيل حول المزايا لعام  .2023وكذلك
يُعد كتيب األعضاء الخاص بك وصًفا قانونيًا مف َّ
يوضح حقوقك والقواعد التي تحتاج التباعها للحصول على الخدمات وأدوية الوصفات الطبية التي نغطيها.
احا بحلول  15أكتوبر .كما يمكنك مراجعة كتيب األعضاء لمعرفة ما إذا كانت التغييرات
سيكون كتيب األعضاء لعام  2023مت ً
في مزايا أخرى قد أثرت عليك .تتوفر نسخة محدَّثة من كتيب األعضاء على موقعنا اإللكتروني على
ضا االتصال على خدمات األعضاء على األرقام الموجودة أسفل
 .shop.anthem.com/medicare/caكما يمكنك أي ً
الصفحة لمطالبتنا بإرسال نسخة من كتيب األعضاء لعام  2023عبر البريد إليك.
موقعنا اإللكتروني على الويب
يمكنك زيارة موقعنا اإللكتروني على الويب على  .shop.anthem.com/medicare/caوللتذكير ،يحتوي موقعنا
اإللكتروني على الويب على أحدث المعلومات حول شبكة مقدمي الخدمات والصيدليات الخاصة بنا (دليل مقدمي الخدمات
والصيدليات) وكذلك قائمة األدوية (قائمة األدوية المغطاة).

 .H2برنامج استشارات التأمين الصحي والدعم
ضا االتصال ببرنامج المساعدة في التأمين الصحي بالوالية ( .)SHIPفي  ،Californiaيُعرف  SHIPباسم برنامج
يمكنك أي ً
استشارات التأمين الصحي والدعم ( .)HICAPويمكن لالستشاريين التابعين لبرنامج  HICAPتقديم المساعدة لك على فهم
خيارات الخطة واإلجابة على أي استفسارات لديك حول تبديل الخطط .ال عالقة لبرنامج  HICAPبنا أو بأي شركة تأمين أو
خطة صحية .يمتلك  HICAPمستشارين مدربين في كل مقاطعة ،كما تتوفر الخدمات مجانًا .رقم هاتف  HICAPهو
 .1-800-434-0222لمزيد من المعلومات أو للعثور على مكتب  HICAPمحلي في منطقتك ،يُرجى زيارة
www.aging.ca.gov/Programs_and_Services/Medicare_Counseling/

 .H3برنامج الشكاوى
يمكن لبرنامج الشكاوى لدى اتحاد مستهلكي خدمات الرعاية الصحية المساعدة إذا كانت لديك مشكلة تتعلق بخطتنا .وتتوفر
خدمات الشكاوى مجانًا وبكل اللغات .برنامج الشكاوى لدى اتحاد مستهلكي خدمات الرعاية الصحية:
•

يكون مم ِثل الدفاع عنك .حيث يمكنه الرد على األسئلة إذا كانت لديك مشكلة أو شكوى ويمكنه مساعدتك
على فهم ما يجب عليك فعله.

•

كما يتأَّكد من وجود معلومات لديك متعلقة بحقوقك ووسائل الحماية الخاصة بك وكيف يمكنك حل مخاوفك.

•

ال عالقة له بنا أو بأي شركة تأمين أو خطة صحية .رقم هاتف برنامج الشكاوى لدى اتحاد مستهلكي خدمات
الرعاية الصحية هو .1-888-804-3536

Medicare .H4
للحصول على المعلومات مباشرةً من  ،Medicareاتصل ) 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227على مدار الساعة
وطوال أيام األسبوع .ويجب على مستخدمي  TTYاالتصال على الرقم .1-877-486-2048

إذا كانت لديك أسئلة ،يُرجى االتصال بـ ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPعلى
احا حتى  8:00مساًء ،طوال أيام األسبوع (عدا يومي عيد الشكر
الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711من  8:00صب ً
والكريسماس) بدًءا من  1أكتوبر حتى  31مارس ،ومن االثنين إلى الجمعة (باستثناء العطالت) بدايةً من  1أبريل حتى
ضل بزيارة هذا الموقع
 30سبتمبر .هذه المكالمة مجانية .لمزيد من المعلومات ،تف َّ
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الموقع اإللكتروني الخاص ببرنامج Medicare

يمكنك زيارة الموقع اإللكتروني لبرنامج ) .Medicare (www.medicare.govإذا اخترت إلغاء تسجيلك من خطتنا
والتسجيل في خطة  Medicareأخرى ،فإن الموقع اإللكتروني الخاص ببرنامج  Medicareيحتوي على كل المعلومات بشأن
التكاليف والتغطية وتصنيفات الجودة لمساعدتك على المقارنة بين الخطط.
يمكنك إيجاد معلومات حول خطط  Medicareالمتوفرة في منطقتك باستخدام الباحث عن خطط
) Medicare (Medicare Plan Finderعلى الموقع اإللكتروني الخاص ببرنامج ( .Medicareللمعلومات
حول الخطط ،ارجع إلى  www.medicare.govوانقر على البحث عن الخطط ().)Find plans
 Medicareوأنت لعام 2023

يمكنك قراءة كتيب  Medicareوأنت لعام  .2023كل عام في فصل الخريف ،يُرسل هذا الكتيب عبر البريد إلى األفراد
ً
المشاركين في  .Medicareويشتمل الكتيب على ملخص لمزايا برنامج  Medicareوالحقوق وإجراءات الحماية ،فضال عن
عا حول  .Medicareويتوفر الكتيب باللغة اإلسبانية والصينية والفيتنامية.
تقديم إجابات عن األسئلة المتداولة األكثر شيو ً
إذا لم تكن بحوزتك نسخة من هذا الكتيب ،فيمكنك الحصول عليها من موقع الويب الخاص ببرنامج  Medicareعلى
( )www.medicare.gov/Pubs/pdf/10050-medicare-and-you.pdfأو باالتصال على الرقم
) 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227على مدار اليوم طوال أيام األسبوع .ويجب على مستخدمي  TTYاالتصال
على الرقم .1-877-486-2048

إذا كانت لديك أسئلة ،يُرجى االتصال بـ ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPعلى
احا حتى  8:00مساًء ،طوال أيام األسبوع (عدا يومي عيد الشكر
الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711من  8:00صب ً
والكريسماس) بدًءا من  1أكتوبر حتى  31مارس ،ومن االثنين إلى الجمعة (باستثناء العطالت) بدايةً من  1أبريل حتى
ضل بزيارة هذا الموقع
 30سبتمبر .هذه المكالمة مجانية .لمزيد من المعلومات ،تف َّ
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 .H5دائرة الرعاية الصحية الُمدارة في California
ت ُعد دائرة الرعاية الصحية ال ُمدارة في  Californiaمسؤولة عن تنظيم خطط خدمات الرعاية الصحية .كما يمكن لمركز
المساعدة التابع لدائرة الرعاية الصحية ال ُمدارة في ) California (DMHCمساعدتك على تقديم االلتماسات والشكاوى المتعلقة
بخدمات  .Medi-Calإذا كان لديك تظلم ضد خطتك الصحية ،فيجب عليك أوالً االتصال على خطتك الصحية على
) ،1-833-707-3129 (TTY: 711واستخدام عملية التظلم التابعة لخطتك الصحية قبل االتصال بالدائرة .واستخدام إجراء
التظلم هذا ال يحظر حصولك على أي حقوق قانونية محتملة أو تعويضات قد تتوفر لك .إذا كنت في حاجة للمساعدة على تقديم
ض بواسطة خطتك الصحية ،أو تظلم قدَّمته ولم يُب َّ
ت فيه
تظلم بخصوص حالة طارئة ،أو تظلم قدَّمته ولم تحصل على ح ٍّل ُمر ٍّ
ضا مستح ًقا لمراجعة طبية مستقلة ( .)IMRإذا كنت
ي
أ
لمدة تزيد على  30يو ًما ،يمكنك االتصال بالدائرة للمساعدة .وقد تكون ً
مستح ًقا لـ  ،IMRفستوفر لك عملية  IMRمراجعة نزيهة للقرارات الطبية المتخذة من ِقبل الخطة الصحية فيما يتعلق بالضرورة
الطبية لخدمة أو معالجة مقترحة ،إضافةً إلى قرارات التغطية الخاصة بالعالجات ذات الطبيعة التجريبية أو البحثية ونزاعات
ضا رقم هاتف مجاني ( )1-888-466-2219وخط TDD
السداد للحاالت الطارئة أو الخدمات الطبية العاجلة .لدى الدائرة أي ً
( )1-877-688-9891المخصص لمن يعانون صعوبات السمع والتحدث .يحتوي الموقع اإللكتروني الخاص بالدائرة
 www.dmhc.ca.govعلى نماذج الشكاوى ونماذج  IMRوالتعليمات عبر اإلنترنت.

إذا كانت لديك أسئلةُ ،يرجى االتصال بـ ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPعلى
مساء ،طوال أيام األسبوع (عدا يومي عيد الشكر
صباحا حتى 8:00
الرقم ) ،1-833-707-3129 (TTY: 711من 8:00
ً
ً
بدءا من  1أكتوبر حتى  31مارس ،ومن االثنين إلى الجمعة (باستثناء العطالت) بدايةً من  1أبريل حتى
والكريسماس) ً
تفضل بزيارة هذا الموقع
 30سبتمبر .هذه المكالمة مجانية .لمزيد من المعلومات،
َّ
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