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اگر سؤالی دارید ،لطفا ً بین ساعات  8صبح تا  8شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر
از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPبه شماره ( 1-833-707-3129 )TTY: 711تماس بگیرید.
1
این تماس رایگان است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از وبسایت  https://shop.anthem.com/medicare/caبازدید کنید.
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 .Aبیانیههاڲ سلب مسئولیت
این خالصهای از خدمات سالمت تحت پوشش ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPبرای سال  2023است .این سند فقط خالصهای از خدمات می باشد.
برای اطالع از فهرست کامل مزایا ،لطفا ً کتابچه راهنمای اعضا را مطالعه کنید .برای درخواست یک کپی از دفترچه راهنمای اعضا ،میتوانید با مرکز خدمات اعضا به شماره مندرج در زیر
تماس بگیرید .همچنین میتوانید در وبسایت برنامه که در پایین این صفحه درج شده است ،به دفترچه راهنمای اعضا دسترسی پیدا کنید.
❖ ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPیڪ طرح  HMO D-SNPاست ګه با  Medicareو ىمڇنین طرح  California Medicaidكرارداد دارد.
ثبتنام در طرح  Anthem Blue Cross Partnershipبستڱى به تمدید كرارداد دارد Anthem Blue Cross .نام تجارى متؼلق به  Blue Cross of Californiaمىباشد.
 Anthem Blue Crossو  Blue Cross of California Partnership Plan, Inc.دارندڰان مجوزىاى مستلل از  Blue Cross Associationىستند Anthem .یڪ ػبلمت
تجارى ثبتشده متؼلق به  Anthem Insurance Companies, Inc.است.
❖ براى اطبلػات بیشتر درباره  'Medicareمىتوانید دفترڇه راىنماى  Medicareو شما را مطالؼه ګنید .خبلصهاى از مزایاى  'Medicareدلوق' مدافظتىا و پاسخ به پرسشىاى
متداول درباره  Medicareدر این دفترڇه آمده است .براى دریافت آن مىتوانید به وبسایت  )www.medicare.gov) Medicareمراجؼه ګنید یا در  24ساػت روز و  7روز ىفته با
شماره  )1-800-633-4227) 1-800-MEDICAREتماس بڱیرید .ګاربران  TTYباید با شماره  1-877-486-2048تماس بڱیرند .براى اطبلػات بیشتر درباره 'Medi-Cal
مىتوانید وبسایت »اداره خدمات بﮫداشت و درمان  )www.dhcs.ca.gov) )DHCS) »Californiaرا بررسى ګنید یا بین ساػات 8:00:صبخ تا  5:00ػصر روزىاى دوشنبه تا
جمؼه با دفتر بازرس دلوكى  Medi-Calبه شماره  1-888-452-8609تماس بڱیرید .ىمڇنین افرادى ګه ىم  Medicareو ىم  Medi-Calدارند مىتوانند بین ساػات
 9:00صبح تا  5:00عصر روزهای دوشنبه تا جمعه با بازرس حقوقی ویژه به شماره  1-855-501-3077تماس بگیرند.
❖ مىتوانید این سند را بهطور رایڱان در فرمتىاى دیڱر مانند ڇاپ درشت' خط بریل یا فرمت صوتى دریافت ګنید .بین ساػات  8صبخ تا  8شب از  1اګتبر تا  31مارس در ىفت روز ىفته
)به جز ګریسمس و روز شڬرڰزارى) و از  1آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا جمؼه )به جز تؼطیبلت) با ) 1-833-707-3129 )TTY: 711تماس بڱیرید .این تماس رایڱان است.
❖ مىتوانید این سند را به صورت رایڱان در زبانىا و فرمتىاى دیڱر مانند ڇاپ درشت' خط بریل' سىدى صوتى و داده دریافت ګنید .با مرګز خدمات اػضا به شماره مندرج در پایین این
صفده تماس بڱیرید .اڰر مىخواىید این درخواست را به ػنوان درخواست دادمى ثبت ګنید' ىنڱام تماس به ما اطبلع دىید .این بدین مؼنى است ګه ما ىر سال این اسناد را به فرمت و زبان
درخواستى شما ارسال مىګنیم .ىمڇنین مىتوانید براى تغییر یا لغو درخواست دادمى خود با ما تماس بڱیرید .ىمڇنین مىتوانید اسناد خود را آنبلین در وبسایت مندرج در پایین این صفده
پیدا ګنید.

اگر سؤالی دارید ،لطفا بین ساعات  8صبح تا  8شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر
از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPبه شماره ( 1-833-707-3129 )TTY: 711تماس بگیرید.
2
این بماس رایگان اسب .برای کسب اطالعات بۍشتر ،اﺯ وبسایت  https://shop.anthem.com/medicare/caباﺯدید کنۍد.
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 .Bپرسشهاڲ متداول ))FAQ
پرسشىاى متداول در جدول زیر فﮫرست شدهاند.
پرسشهاڲ متداول

پاسخها

طرح هماهنڱڳ  Medicare-Medi-Calڇیست؟

طرح ىماىنڱى  Medicare-Medi-Calیڪ طرح سبلمت است ګه براى اراده ىمزمان مزایاى  Medicareو  Medi-Calبه اػضا'
با ىر دو طرح كرارداد دارد .این طرح براى افراد  65سال به باال است .طرح ىماىنڱى  Medicare-Medi-Calسازمانى متشڬل از
پزشڬان' بیمارستانىا' داروخانهىا' ارادهدىندڰان خدمات و پشتیبانىىاى بلندمدت ) )LTSSو سایر خدماتدىندڰان است .این سازمان
ىمڇنین داراى ىماىنگګنندڰان درمان است ګه به شما در مدیریت ىمه خدمات' پشتیبانىىا و ارادهدىندڰان خود ګمڪ مىګنند .ىمه آنىا
با ىمڬارى یڬدیڱر درمان مورد نیازتان را به شما اراده مىدىند.

آیا در Anthem MediBlue Full Dual
) Advantage (HMO D-SNPهمان مزایاڲ
 Medicareو  Medi-Calګه اګنون مڳڰیرم را دریافت
مڳګنم؟

بیشتر مزایای تحت پوشش  Medicareو  Medi-Calخود را مستقیما ً از Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPدریافت خواهید کرد .با تیمی از ارائهدهندگان خدمات همکاری خواهید داشت تا به تعیین اینکه چه خدماتی به بهترین
وجه نیازهای شما را تأمین میکند کمک شود .این یعنی برخی از خدماتی که در حال حاضر دریافت میکنید ممکن است بر اساس
نیازهایتان و ارزیابی پزشک و تیم درمانیتان تغییر کند .همچنین میتوانید مزایای دیگری خارج از طرح سالمت خود را به همان شیوه
فعلی و مستقیما ً از یک نهاد ایالت یا شهرستان مانند خدمات پشتیبانی خانگی ( ،)IHSSخدمات تخصصی سالمت روان و اختالل مصرف
مواد مخدر یا خدمات مرکز منطقهای دریافت کنید.
وكتى در ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPثبتنام مىګنید' شما و تیم درمانىتان با یڬدیڱر
ىمڬارى خواىید ګرد تا براى رفغ نیازىاى سبلمت و پشتیبانى شما مطابق با ترجیدات و اىداف شخصىتان' یڪ برنامه درمانى شخصى
تﮫیه ګنید.
اڰر در دال مصرف ىرڰونه داروى نسخهاى بخش  Medicare Dىستید ګه Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPبه طور مؼمول آن را پوشش نمىدىد' مىتوانید ذخی ره موكتى از آن دارو را دریافت ګنید و ما به شما ګمڪ مىګنیم تا
داروى خود را با داروى دیڱرى تؼویض ګنید یا در صورت ضرورت پزشڬى' از استثنا براى پوشش دارویتان توسط
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPبرخوردار شوید .براى اطبلػات بیشتر' با مرګز خدمات
اػضا به شماره مندرج در پایین این صفده تماس بڱیرید.
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آیا مڳتوانم به همان پزشڪهاڲ فؼلڳام مراجؼه ګنم؟

در اغلب موارد این امڬان وجود دارد .اڰر ارادهدىندڰان شما )شامل پزشڬان' بیمارستانىا' تراپیستىا' داروخانهىا و سایر
خدماتدىندڰان بﮫداشت و درمان) با ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPىمڬارى داشته باشند و
طرفكرارداد ما باشند' مىتوانید ىمڇنان به آنىا مراجؼه ګنید.

•

ارادهدىندڰانى ګه با ما كرارداد دارند ارادهدىندڰان »داخل شبڬه» نامیده مىشوند .ارادهدىندڰان شبڬه در طرح ما
مشارګت دارند .این یؼنى اػضاى طرح ما را مىپذیرند و خدمات تدت پوشش طرحمان را اراده مىدىند .شما باید از
ارائهدهندڰان شبڬه ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPاستفاده ګنید .اڰر
از ارادهدىندڰان یا داروخانهىاى خارج از شبڬه ما استفاده ګنید' طرح ممڬن است ىزینه آن خدمات یا داروىا را
نپردازد.

•

اڰر به درمان فورى یا اورژانسى یا دیالیز خارج از مددوده خدماتى نیاز دارید' مىتوانید از ارادهدىندڰان خارج از
طرح ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPاستفاده ګنید.

•

اڰر در دال داضر تدت درمان نزد ارادهدىندهاى خارج از شبڬه Anthem MediBlue Full Dual
) Advantage (HMO D-SNPىستید یا با ارادهدىندهاى خارج از شبڬه Anthem MediBlue Full Dual
) Advantage (HMO D-SNPرابطهاى دیرباز دارید' براى بررسى در خصوص ادامه مراجؼهتان به آنىا با
مرګز خدمات اػضا تماس بڱیرید .مىتوانید تا  12ماه براى خدمات تدت پوشش  Medicareو تا  12ماه براى
خدمات تدت پوشش  Medi-Calبه استفاده از پزشڬان فؼلىتان ادامه دىید .ظرف  30روز كبل از پایان مدت تداوم
درمان به شما اطبلع داده مىشود تا درمان خود را به یڬى از ارادهدىندڰان شبڬه منتلل ګنید .براى درخواست »تداوم
درمان» بین ساػات  8صبخ تا  8شب روزىاى دوشنبه تا جمؼه با مرګز خدمات اػضا به شماره
) 1-833-707-3129 )TTY: 711تماس بڱیرید .این تماس رایڱان است.

براى اطبلع از اینڬه آیا پزشڬان شما ػضو شبڬه طرح ىستند یا خیر' با مرګز خدمات اػضا تماس بڱیرید یا فﮫرست
خدماتدىندڰان و داروخانهىاى  Anthem MediBlue Dual Advantageدر نشانى
 https://shop.anthem.com/medicare/caرا مطالؼه ګنید.
اڰر ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPبرایتان جدید است' ما با شما ىمڬارى خواىیم ګرد تا یڪ
برنامه درمانى شخصى را براى رسیدڰى به نیازىاى شما تﮫیه ګنیم.
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هماهنگګننده درمان Anthem MediBlue Full
) Dual Advantage (HMO D-SNPګیست؟

ىماىنگګننده درمان ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPشخص اصلى مورد تماس شما است .این
شخص به شما ګمڪ مىګند ىمه ارادهدىندڰان و خدمات خود را مدیریت ګنید و اطمینان داصل مىګند ګه آنڇه نیاز دارید را دریافت
مىګنید.

ددمات و پشتیبانڳهاڲ بلندمدت ) )LTSSڇیست؟

خدمات و پشتیبانىىاى بلندمدت براى ګمڪ به افرادى است ګه در انجام ګارىاى روزمره زندڰى مثل رفتن به دمام و دستشویى' لباس
پوشیدن' غذا درست ګردن و مصرف دارو به ګمڪ نیاز دارند .اګثر این خدمات در خانه و یا در جامؼه شما اراده مىشوند' اما مىتواند
در خانه سالمندان یا بیمارستان نیز اراده شوند .در برخى موارد' شﮫرستان یا نﮫاد دیڱر مىتواند این خدمات را اراده دىد و ىماىنگګننده
درمان یا تیم درمانىتان با آن نﮫاد ىمڬارى مىګنند.

برنامه ددمات ڇندمنظوره سالمندان ) )MSSPڇیست؟

 MSSPىماىنڱى مراكبت مداوم با ارادهدىندڰان مراكبتىاى سبلمت را فراتر از آنڇه طرح سبلمت شما در دال داضر اراده مىدىد
فراىم مىګند و مىتواند شما را به سایر خدمات و منابغ اجتماػى مورد نیاز متصل ګند .از طریق این برنامه مىتوانید خدماتى دریافت ګنید
ګه ګمڪ مىګند مستلل در خانهتان زندڰى ګنید.

اڰر نیاز به ددماتڳ داشته باشم اما هیچیڪ از ارائهدهندڰان اګثر خدمات توسط خدماتدىندڰان ػضو شبڬه ما اراده مىشوند .اڰر به خدماتى نیاز دارید ګه در شبڬه ما اراده نمىشود'
 Anthem MediBlue Full Dual Advantageىزینه ارادهدىنده خارج از شبڬه را پرداخت خواىد ګرد.
شبڬه Anthem MediBlue Full Dual
) Advantage (HMO D-SNPكادر به ارائه آن
نباشند ڇه اتفاكڳ مڳافتد؟
Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPدر ګجا در دسترس است؟

منطله خدماتى براى این طرح شامل موارد زیر است :شﮫرستان  Los Angelesو شﮫرستان  .California 'Santa Claraبراى
پیوستن به طرح باید در یڬى از این مناطق ساګن باشید.

مجوز كبلڳ ڇیست؟

مجوز قبلی یعنی قبل از اینکه خدمات را دریافت کنید ،برای خدمات خارج از شبکه یا خدماتی که معمو ً
ال تحت پوشش شبکه ما نیست از
 Anthem MediBlue Full Dual Advantageتأییدیه بگیرید .اگر مجوز قبلی دریافت کنیدAnthem MediBlue Full Dual ،
) Advantage (HMO D-SNPممکن است خدمات ،اقدامات ،اقالم یا داروها را پوشش ندهد.

)ادامه در صفده بؼد)

اڰر به مراكبت فورڲ یا اورژانسڳ یا دیالیز دارج از محدوده ددماتڳ نیاز دارید ،نیازڲ نیست ګه ابتدا مجوز كبلڳ بڱیرید.
 Anthem MediBlue Full Dual Advantageمىتواند فﮫرستى از خدمات یا ػملىایى ګه كبل از اراده' نیازمند ګسب مجوز كبلى
از  Anthem MediBlue Full Dual Advantageاست را در اختیار شما یا ارادهدىندهتان كرار دىد .اڰر درباره لزوم ګسب مجوز
كبلى براى خدمات' ػملىا' اكبلم یا داروىاى خاصى سؤالى دارید' براى دریافت راىنمایى با مرګز خدمات اػضا به شماره مندرج در
پایین این صفده تماس بڱیرید.

اگر سؤالی دارید ،لطفا بین ساعات  8صبح تا  8شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر
از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPبه شماره ( 1-833-707-3129 )TTY: 711تماس بگیرید.
5
این بماس رایگان اسب .برای کسب اطالعات بۍشتر ،اﺯ وبسایت  https://shop.anthem.com/medicare/caباﺯدید کنۍد.

) | Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPدالصه مزایاڲ سال 2023
پرسشهاڲ متداول

پاسخها

ارجاػیه ڇیست؟

ارجاع به این مؼنى است ګه ارادهدىنده خدمات درمانى اولیه ) )PCPشما باید به شما تأییدیه مراجؼه به افرادى غیر از PCPتان را بدىد.
ارجاع با مجوز كبلى تفاوت دارد .اڰر از  PCPخود ارجاع دریافت نڬنید'  Anthem MediBlue Full Dual Advantageممڬن
است خدمات را پوشش ندىد Anthem MediBlue Full Dual Advantage .مىتواند فﮫرستى از خدماتى را در اختیارتان كرار
دىد ګه كبل از ارادهشان باید از  PCPخود ارجاع دریافت ګنید.
براى اطبلع بیشتر درباره اینڬه ڇه زمانى نیاز به دریافت ارجاع از  PCPخود دارید' به دفترڇه راىنماى اػضا مراجؼه ګنید.

آیا تحت Anthem MediBlue Full Dual
) Advantage (HMO D-SNPمبلغ ماهانه )موسوم
به حق بیمه) مڳپردازم؟

خیر .ڇون شما  Medi-Calدارید' ىیچ مبلغ ماىانه اػم از دق بیمه بخش  Medicare Bبابت پوشش بیمه سبلمتتان نمىپردازید.

آیا بهػنوان ػضو Anthem MediBlue Full
) Dual Advantage (HMO D-SNPفرانشیز
مڳپردازم؟

خیر .شما در ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPفرانشیز نمىپردازید.

حداګثر مبلغ پردادتڳ از جیب ګه بهػنوان ػضو
Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPبابت ددمات پزشڬڳ مڳپردازم ڇلدر
است؟

در ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPىیچ تلسیم ىزینهاى بابت خدمات پزشڬى وجود ندارد'
بنابراین ىزینهىاى پرداختى از جیب شما ساالنه  $0است.

اگر سؤالی دارید ،لطفا بین ساعات  8صبح تا  8شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر
از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPبه شماره ( 1-833-707-3129 )TTY: 711تماس بگیرید.
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) | Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPدالصه مزایاڲ سال 2023
 .Cفﮫرست ددمات تحت پوشش
جدول زی ر مرو رى ګلى و سریغ بر خدمات ادتمالى مورد نیاز شما' ىزینهىاى شما و كوانین مرتبط با مزایا است.
نیاز یا دػدػه سالمت

ددماتڳ ګه ممڬن است نیاز داشته باشید

نیاز به مراكبت بیمارستانڳ داشته بسترى شدن در بیمارستان
باشید

هزینههاڲ شما براڲ
ددماتدهندڰان درونشبڬه
$0

محدودیتها ،استثنائات و اطالػات مزایا
)كوانین مربوط به مزایا)
طرح ما  90روز را براى بسترى در بیمارستان پوشش مىدىد.
طرح ما ىمڇنین  60روز براى »روزىاى بسترى ذخیره در طول
ػمر» پوشش مىدىد .اینىا روزىاى »اضافى» ىستند ګه پوشش
مىدىیم .اڰر بسترى شدن شما در بیمارستان بیش از  90روز شود'
مىتوانید از این روزىاى اضافى استفاده ګنید .اڰر این  60روز
اضافه را استفاده ګرده باشید' پوشش بسترى در بیمارستان شما
به  90روز مددود مىشود.
مجوز كبلى و ارجاع الزم است.

نیاز به پزشڪ دارید
)ادامه در صفده بؼد)

مراكبتىاى ارادهشده توسط پزشڪ یا جراح

$0

مجوز كبلى و ارجاع الزم است.

خدمات سرپایى بیمارستانى' شامل نظارت

$0

مجوز كبلى و ارجاع الزم است.

خدمات مرګز جرادى اورژانسى ))ASC

$0

مجوز كبلى و ارجاع الزم است.

ویزیتىا براى درمان زخم یا بیمارى

$0

ممڬن است نیاز به مجوز كبلى و ارجاع باشد.

مراكبتىاى ویژه

$0

مجوز كبلى و ارجاع الزم است.

ویزیتىاى بررسى میزان سبلمتى' مانند ویزیتىاى
جسمانى

$0

مراكبت براى جلوڰیرى از بیمار شدن' مانند واګسنىاى
آنفوالنزا و غربالڱرىىاى سرطان

$0

اگر سؤالی دارید ،لطفا بین ساعات  8صبح تا  8شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر
از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPبه شماره ( 1-833-707-3129 )TTY: 711تماس بگیرید.
7
این بماس رایگان اسب .برای کسب اطالعات بۍشتر ،اﺯ وبسایت  https://shop.anthem.com/medicare/caباﺯدید کنۍد.

) | Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPدالصه مزایاڲ سال 2023
نیاز یا دػدػه سالمت

ددماتڳ ګه ممڬن است نیاز داشته باشید

نیاز به پزشڪ دارید

ویزیت )به  Medicareخوش آمدید)
)ویزیت پیشڰیرانه' فلط یڪبار)

نیاز به درمان اورژانسڳ داشته
باشید

)ادامه)

نیاز به آزمایشهاڲ پزشڬڳ
داشته باشید

نیاز به ددمات شنوایڳ/
شنیدارڲ داشته باشید

هزینههاڲ شما براڲ
ددماتدهندڰان درونشبڬه
$0

محدودیتها ،استثنائات و اطالػات مزایا
)كوانین مربوط به مزایا)
مددود به یڪ بار.

خدمات اتاق اورژانس

$0

این طرح خدمات بخش اورژانس را ىم داخل و ىم خارج از شبڬه
پوشش مىدىد و براى دریافت درمان پزشڬى نیاز به ګسب ارجاع یا
مجوز كبلى ندارید.

مراكبت فوریتى

$0

این طرح خدمات مراكبت فورى را ىم داخل و ىم خارج از شبڬه
پوشش مىدىد و براى دریافت درمان پزشڬى نیاز به ګسب ارجاع یا
مجوز كبلى ندارید.

خدمات رادیولوژى تشخیصى )براى مثال' اسڬن اشؼه
ایڬس یا سایر خدمات تصویربردارى مانند اسڬن CAT
یا )MRI

$0

مجوز كبلى و ارجاع الزم است.

تستىاى آزمایشڱاىى و رویهىاى تشخیصى' مانند
آزمایش خون

$0

ممڬن است نیاز به مجوز كبلى و ارجاع باشد.

غربالڱرى شنوایى

$0

مجوز كبلى و ارجاع الزم است.

سمؼڪىا

$0

مجوز كبلى و ارجاع الزم است.
ممڬن است پوشش تڬمیلى از طریق
 Medi-Calكابل اراده باشد.
لطفا ً برای جزئیات بیشتر ،به دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید یا
برای راهنمایی با هماهنگکننده درمان خود تماس بگیرید.

اگر سؤالی دارید ،لطفا بین ساعات  8صبح تا  8شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر
از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPبه شماره ( 1-833-707-3129 )TTY: 711تماس بگیرید.
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هزینههاڲ شما براڲ
ددماتدهندڰان درونشبڬه

نیاز یا دػدػه سالمت

ددماتڳ ګه ممڬن است نیاز داشته باشید

نیاز به مراكبت دندانپزشڬڳ
داشته باشید

ڇڪآپهاڲ دندانپزشڬڳ و مراقبت پیشڰیرانه

$0

درمان اورژانسڳ و ترمیمڳ دندانپزشڬڳ

$0

محدودیتها ،استثنائات و اطالػات مزایا
*كوانین مربوط به مزایا)
مڳتوانید اطبلعات مربوط به مزایاڲ دندانپزشڬڳ این طرح را در
دفترڇه راهنماڲ اعضا پیدا ګنید .براڲ یافتن دندانپزشڪ عضو شبڬه
طرح در منطقه خود:
https://shop.anthem.com/medicare/ca
ابزارهاڲ مفید * > )Useful Toolsیافتن پزشڪ
* )Find a Doctorرا انتخاب ګنید > اطبلعات شخصڳتان را
وارد ګنید > ارائهدهنده دندانپزشڬڳ *)Dental Provider
مزایاڲ تڬمیلڳ دندانپزشڬڳ از طریق  Medi-Calدر دسترس است:
https://www.dhcs.ca.gov/services/Pages/MediCal
Dental.aspx

این طرح شامل ګمڪهزینه ساالنه  $1500براڲ خدمات جامع
دندانپزشڬڳ مانند ګشیدن دندان و دندان مصنوعڳ است.
براڲ ترمیم دندان ممڬن است به مجوز قبلڳ نیاز باشد.
مڳتوانید اطبلعات مربوط به مزایاڲ دندانپزشڬڳ این طرح را در
دفترڇه راهنماڲ اعضا پیدا ګنید .براڲ یافتن دندانپزشڪ عضو شبڬه
طرح در منطقه خود:
.https://shop.anthem.com/medicare/ca
ابزارهاڲ مفید * > )Useful Toolsیافتن پزشڪ
* )Find a Doctorرا انتخاب ګنید > اطبلعات شخصڳتان را
وارد ګنید > ارائهدهنده دندانپزشڬڳ *)Dental Provider
مزایاڲ تڬمیلڳ دندانپزشڬڳ از طریق  Medi-Calدر دسترس است:
https://www.dhcs.ca.gov/services/Pages/MediCal
Dental.aspx

اگر سؤالی دارید ،لطفا بین ساعات  8صبح تا  8شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر
از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPبه شماره ( 1-833-707-3129 )TTY: 711تماس بگیرید.
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) | Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPدالصه مزایاڲ سال 2023
نیاز یا دػدػه سالمت

ددماتڳ ګه ممڬن است نیاز داشته باشید

نیاز به مراكبتهاڲ
ڇشمپزشڬڳ داشته باشید

هزینههاڲ شما براڲ
ددماتدهندڰان درونشبڬه

محدودیتها ،استثنائات و اطالػات مزایا
*كوانین مربوط به مزایا)

معاینه ڇشم

$0

این طرح شامل یڪ معاینه روتین ڇشم در هر سال است.

عینڪ یا لنزهاڲ ګانتڬت

$0

این طرح هر ساله مبلغ  $300کمکهزینه برای عینک و/یا لنزهای
کانتکت میدهد.

سایر مراقبتهاڲ بینایڳ

$0

خدمات سبلمت روان

$0

ممڬن است نیاز به مجوز قبلڳ و ارجاع باشد.

درمان بسترڲ و سرپایڳ و خدمات اجتماعمدور براڲ
افرادڲ ګه به خدمات سبلمت روان نیاز دارند

$0

مجوز قبلی و ارجاع الزم است.

به ددمات درمان ادتالل
سوؠمصرف مواد نیاز داشته
باشید

خدمات مربوط به اختبلل مصرف مواد مخدر

$0

لطفا برای جزئیات ،به دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.

به یڪ مڬان براڲ زندڰڳ با
افرادڲ ګه براڲ ګمڪ به شما
در دسترس هستند نیاز داشته
باشید

مراقبتهاڲ ارائهشده توسط پرستار درفهاڲ

$0

این طرح تا  100روز اقامت در مرکز پرستاری حرفهای ()SNF
را پوشش میدهد.

خدمات آسایشڱاهڳ

$0

لطفا برای جزئیات بیشتر ،به دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.

مراقبت آسایشڱاهڳ بزرڰساالن و مراقبت آسایشڱاهڳ و
ڰروهڳ بزرڰساالن

$0

مجوز قبلی و ارجاع الزم است.
لطفا برای جزئیات بیشتر ،به دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.

مجوز قبلی و ارجاع الزم است.
لطفا برای جزئیات بیشتر ،به دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید یا
برای راهنمایی با هماهنگکننده درمان خود تماس بگیرید.
ممکن است پوشش تکمیلی از طریق  Medi-Calقابل ارائه باشد.

نیاز به ددمات سالمت روان
داشته باشید

لطفا برای جزئیات بیشتر ،به دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.

اگر سؤالی دارید ،لطفا بین ساعات  8صبح تا  8شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر
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) | Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPدالصه مزایاڲ سال 2023
نیاز یا دػدػه سالمت

ددماتڳ ګه ممڬن است نیاز داشته باشید

هزینههاڲ شما براڲ
ددماتدهندڰان درونشبڬه

پس از سڬته یا تصادف ،به
درمان نیاز داشته باشید

ګاردرمانڳ ،فیزیوتراپڳ یا ڰفتاردرمانڳ

$0

مجوز قبلڳ و ارجاع الزم است.

براڲ دریافت ددمات سالمت به
ګمڪ نیاز داشته باشید

خدمات آمبوالنس

$0

براڲ خدمات غیراورژانسڳ دملونقل آمبوالنس ،نیاز به مجوز قبلڳ
است.

دملونقل اورژانسڳ

$0

دملونقل براڲ رفت و برڰشت به/از ویزیتها و خدمات
پزشڬڳ

$0

این طرح  65سفر یکطرفه به مکانهای مورد تأیید طرح را پوشش
میدهد .سفرها محدود به  60مایل هستند و اطالع قبلی از  48ساعت
قبل الزم است .پوشش تکمیلی از طریق  Medi-Calقابل ارائه است.
لطفا برای جزئیات ،به دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.

$0

داروهاڲ بخش  Bشامل داروهاڲ تجویزڲ پزشڪ در مطب او،
برخڳ داروهاڲ خوراګڳ سرطان و برخڳ داروهاڲ مورد استفاده در
تجهیزات پزشڬڳ خاص است .براڲ ګسب اطبلعات بیشتر درباره این
داروها ،ګتابڇه راهنماڲ اعضا را مطالعه ګنید.

نیاز به دارو براڲ درمان بیمارڲ داروهاڲ نسخهاڲ بخش Medicare B
یا ػارضه دود داشته باشید
*ادامه در صفده بعد)

محدودیتها ،استثنائات و اطالػات مزایا
*كوانین مربوط به مزایا)

مجوز قبلڳ الزم است.
داروهاڲ ژنریڪ *غیر برند)

$0

ممکن است محدودیتهایی در زمینه انواع داروهای تحت پوشش

وجود داشته باشد .برای اطالعات بیشتر ،لطفا به فهرست داروهای
تحت پوشش (فهرست دارویی) Anthem MediBlue Full
) Dual Advantage (HMO D-SNPمراجعه کنید.
ذخیره تمدیدشده برای داروهای تجویزی ردیف  1و ردیف  6با قیمت
یکسان قابل ارائه است.

اگر سؤالی دارید ،لطفا بین ساعات  8صبح تا  8شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر
از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPبه شماره ( 1-833-707-3129 )TTY: 711تماس بگیرید.
11
این تماس رایگان است .برای کسب اطالعات بیشتر ،از وبسایت  https://shop.anthem.com/medicare/caبازدید کنید.

) | Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPدالصه مزایاڲ سال 2023
نیاز یا دػدػه سالمت

ددماتڳ ګه ممڬن است نیاز داشته باشید

نیاز به دارو براڲ درمان بیمارڲ داروهاڲ برند
یا ػارضه دود داشته باشید
*ادامه)

هزینههاڲ شما براڲ
ددماتدهندڰان درونشبڬه
$0

محدودیتها ،استثنائات و اطالػات مزایا
*كوانین مربوط به مزایا)
ممکن است محدودیتهایی در زمینه انواع داروهای تحت پوشش
وجود داشته باشد .برای اطالعات بیشتر ،لطفا به فهرست داروهای
تحت پوشش (فهرست دارویی) Anthem MediBlue Full
) Dual Advantage (HMO D-SNPمراجعه کنید.
ذخیره تمدیدشده برای داروهای تجویزی برند قابل ارائه نیست.

براڲ بهبود نیاز به ګمڪ ڰرفتن
داشته باشید یا داراڲ نیازهاڲ
سالمت داصڳ باشید

نیاز به پادرمانڳ داشته باشید

داروهاڲ بدون نسخه *)OTC

$0

ممکن است محدودیتهایی در زمینه انواع داروهای تحت پوشش
وجود داشته باشد .برای اطالعات بیشتر ،لطفا به فهرست داروهای
تحت پوشش (فهرست دارویی) Anthem MediBlue Full
) Dual Advantage (HMO D-SNPمراجعه کنید.

خدمات توانبخشڳ

$0

مجوز قبلڳ و ارجاع الزم است.

تجهیزات پزشڬڳ براڲ مراقبتهاڲ ارائهشده در منزل

$0

مجوز قبلڳ و ارجاع الزم است.

خدمات دیالیز

$0

مجوز قبلڳ و ارجاع الزم است.

خدمات پاپزشڬڳ

$0

این طرح عبلوه بر مراقبتهاڲ روتین پا ،ویزیتهاڲ نامددود و
غیرروتین پاپزشڬڳ را نیز پوشش مڳدهد.

خدمات ارتوز

$0

مجوز قبلڳ و ارجاع الزم است.

$0

مجوز قبلڳ و ارجاع الزم است.

$0

مجوز قبلڳ و ارجاع الزم است.

$0

مجوز قبلڳ و ارجاع الزم است.

نیاز به تجهیزات پزشڬڳ با دوام ویلڇر ،عصا و واګر
* )DMEنیاز داشته باشید
نبوالیزر یا بخارګننده
توجه :این فهرست ګاملڳ از
 DMEنیست .براڲ فهرست
ګامل ،با مرګز خدمات اعضا
تماس بڱیرید یا به فصل 4
دفترڇه راهنماڲ اعضا مراجعه
ګنید.

تجهیزات و ملزومات اګسیژن
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) | Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPدالصه مزایاڲ سال 2023
نیاز یا دػدػه سالمت

ددماتڳ ګه ممڬن است نیاز داشته باشید

براڲ زندڰڳ در دانه نیاز به
ګمڪ داشته باشید

هزینههاڲ شما براڲ
ددماتدهندڰان درونشبڬه

محدودیتها ،استثنائات و اطالػات مزایا
*كوانین مربوط به مزایا)

خدمات سبلمت در منزل

$0

مجوز قبلڳ و ارجاع الزم است.

خدمات خانڱڳ ،شامل نظافت یا خانهدارڲ یا ایجاد
تغییرات در خانه مانند تعبیه نرده
خدمات خانڱڳ ،مانند نظافت یا خانهدارڲ ،یا اعمال
تغییراتڳ در خانه مانند میلههاڲ دستڱیره *ادامه)

$0

برای خدمات خانگی :لطفا برای دریافت اطالعات درباره نحوه
دسترسی به این خدمات ،با هماهنگکننده درمان خود تماس بگیرید.
برای ایجاد تغییرات در خانه :لطفا برای جزئیات به دفترچه راهنمای
اعضا مراجعه کنید.

سبلمت روزانه بزرڰساالن ،خدمات اجتماعمدور
بزرڰساالن * )CBASیا سایر خدمات دمایتڳ

$0

برای  CBASو سالمت روزانه بزرگساالن :لطفا برای دریافت
اطالعات بیشتر درباره نحوه دسترسی به این خدمات ،با هماهنگکننده
درمان خود تماس بگیرید.

خدمات توانبخشڳ روزانه

$0

خدمات براڲ ګمڪ به شما در مستقل زندڰڳ ګردن
*خدمات مراقبت سبلمت در منزل یا خدمات مراقبت
شخصڳ)

$0

برای سایر خدمات حمایتی :لطفا برای جزئیات به دفترچه راهنمای
اعضا مراجعه کنید.
ممکن است نیاز به مجوز قبلی و ارجاع باشد.
مجوز قبلی و ارجاع الزم است.
این خدمات در قالب ( CBASباال) پوشش داده میشوند.
لطفا برای جزئیات بیشتر ،به دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.

لطفا برای دریافت اطالعات درباره نحوه درخواست و دسترسی به
این خدمات ،با هماهنگکننده درمان خود تماس بگیرید.
ممکن است نیاز به مجوز قبلی و ارجاع باشد.
لطفا برای جزئیات بیشتر ،به دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.
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) | Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPدالصه مزایاڲ سال 2023
نیاز یا دػدػه سالمت

ددماتڳ ګه ممڬن است نیاز داشته باشید

ددمات تڬمیلڳ
*ادامو در صفدو بؼد)

هزینههاڲ شما براڲ
ددماتدهندڰان درونشبڬه

محدودیتها ،استثنائات و اطالػات مزایا
*كوانین مربوط به مزایا)

خدمات ګایرٴپراګتیڪ

$0

مجٴز كبلڳ ٴ ارجاع الزم است.

ملزٴمات ٴ خدمات مربٴط بو افراد دیابتڳ

$0

مجٴز كبلڳ ٴ ارجاع الزم است.

خدمات پرٴتز

$0

مجٴز كبلڳ ٴ ارجاع الزم است.

پرتٴدرمانڳ

$0

مجٴز كبلڳ ٴ ارجاع الزم است.

خدمات براڲ ګمڪ بو مدیریت بیمارڲ شما

$0

لطفا برای جزئیات ،به دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.

خط راونمبی پرستبری در  24سبعت شببنهروز و
روز وفته 7

$0

دسترسڳ  24ساػتو بو خط راىنماڲ پرستارڲ Ȯدر  7رٴز ىفتو ٴ
 365رٴز سال.1-855-658-9249 :

مٴارد اضافڳ ضرٴرڲ
(برای انتخاب مزایا ،لطفا با مرکز خدمات اعضا تماس
بڱیرید یا براڲ دستٴرالؼملىا دفترڇو راىنماڲ اػضا
را ببینید).

$0

در ىر سال تلٴیمڳ مڳتٴانید دٴ مزیت را بدٴن ىزینو اضافڳ انتخاب
ګنید.
• دستڱاههاڲ ګمڬڳ
مڳتٴانید تا  $500ګمڪىزینو ساالنو براڲ دستڱاهىاڲ ګمڬڳ ٴ
ایمنڳ مانند نرده Ȯڇٳارپایو دمام Ȯصندلڳ بلند دستشٴیڳ ٴ شیبىاڲ
مٴكت دریافت ګنید.
• حساب فلکس – دندانپزشڬڳ ،بینایڳ ،شنوایڳ
ىر سالو تا  $500از پٴشش تڬمیلڳ براڲ نیازىاڲ دندانپزشڬڳȮ
بینایڳ ٴ شنٴایڳ خٴد برخٴردار شٴید .باید تصمیم بڱیرید ګو ڇڱٴنو
ګمڪىزینو ساالنوتان را خرج مڳګنید  -بابت ىزینوىاڲ پرداختڳ از
جیب یا خدمات تڬمیلڳ.
• حساب فلکس – كبوض شهرڲ
مڳتٴانید ىر ماه مبلغ  $50را بابت پرداخت كبٴض شٳرڲ شامل
ڰاز Ȯبرق Ȯآب Ȯفاضبلب Ȯاینترنت باندپٳن ٴ دتڳ برناموىاڲ اینترنت
ىمراه دریافت ګنید.
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نیاز یا دػدػه سالمت

ددماتڳ ګه ممڬن است نیاز داشته باشید

ددمات تڬمیلڳ
*ادامو)

مٴارد اضافڳ ضرٴرڲ
*ادامو)

هزینههاڲ شما براڲ
ددماتدهندڰان درونشبڬه

محدودیتها ،استثنائات و اطالػات مزایا
*كوانین مربوط به مزایا)
• دواروبار سالم
ىر ماه مبلغ  $50را رٴڲ ىزینو خٴارٴبار سالم پسانداز ګنید˭ در
خریدىایڳ ګو در فرٴشڱاهىاڲ طرؽكرارداد در نزدیڬڳتان انجام
مڳدىید.
• پشتیبانڳ دانڱڳ:
در ىر سال تلٴیمڳ تا  60ساػت از ىمراىڳ ٴ فؼالیتىاڲ مستلل
زندڰڳ رٴزانو مانند ګمڪ در ګارىاڲ سبڪ Ȯانجام مأمٴریتىاȮ
پشتیبانڳ فنڳ ٴ مٴارد دیڱر برخٴردار شٴید.
• حملونلل:
اڰر نیاز بو سٴارڲ تا مڬانىاڲ مٴرد تأیید این طرح دارید Ȯاین مزیت
بو شما  60سفر یڪطرفو در سال ارائو مڳدىد.

تناسب اندام

$0

• برنامه تناسب اندام ®SilverSneakers
ٴكتڳ ػضٴ ما مڳشٴید Ȯمڳتٴانید براڲ  SilverSneakersثبتنام
ګنید .این خدمات در این طرح ما ڰنجانده شده است .براڲ جزئیات
بیشتر Ȯبو  www.silversneakers.comبرٴید یا بین ساػات
 8صبخ تا  8شب رٴزىاڲ دٴشنبو تا جمؼو با SilverSneakers
بو شماره* 1-855-741-4985 )TTY: 711تماس بڱیرید.
+برنامو تناسب اندام  SilverSneakersتٴسط  Tivity Healthګو یڪ شرګت
مستلل است ارائو مڳشٴد SilverSneakers .ٴ لٴڰٴڲ ګفش SilverSneakers
ػبلئم تجارڲ ثبتشده  Tivity Health, Inc.ىستند© 2022 TivityHealth, .
 Inc.ګلیو دلٴق مدفٴظ است.

• حساب فلکس – تناسب اندام فؼال
این طرح ىر ماه مبلغ  $25ګمڪىزینو بابت دسترسڳ بو
ګبلسىا/برناموىاڲ تناسب اندام ٴ تفریدڳ ارائوشده تٴسط مراګز
تناسب اندام ٴ مراګز ٴرزشڳ مانند زمینىاڲ ڰلؽ Ȯاستخرىاڲ شنا ٴ
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) | Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPدالصه مزایاڲ سال 2023
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ددماتڳ ګه ممڬن است نیاز داشته باشید

ددمات تڬمیلڳ
*ادامو)

تناسب اندام
*ادامو)

هزینههاڲ شما براڲ
ددماتدهندڰان درونشبڬه

محدودیتها ،استثنائات و اطالػات مزایا
*كوانین مربوط به مزایا)
زمینىاڲ تنیس ګو دسترسڳ پٴلڳ دارند را پٴشش مڳدىد .مبلغ در
پایان ىر ماه منلضڳ مڳشٴد .ىرڰٴنو ٴجٴه استفادهنشده در پایان سال
منلضڳ مڳشٴد.
• رصدګننده سالمت و تناسب اندام
مڳتٴانید از دستڱاه رصد تناسب اندام *یڪ سال در میان) ٴ نیز
دسترسڳ بو برناموىاڲ آنبلین برخٴردار شٴید ګو ګمڪ مڳګنند
اىداؽ تناسب اندام ٴ آمادڰڳ ذىنڳ خٴد را مدلق سازید.

ػذاىاڲ سالم )(Healthy Meals

$0

میتوانید بخواهید که وعدههای غذایی سالم مستقیما درب منزل شما
تحویل داده شوند .برای پشتیبانی از نیازهای تغذیهای خود ،میتوانید
بهمدت  90روز تا دو وعده غذایی در روز را دریافت کنید.

LiveHealth® Online

$0

بو شما امڬان مڳدىد ګو بوطٴر زنده ٴ در كالب ٴیدیٴڲ دٴطرفو
رٴڲ رایانو Ȯڰٴشڳ ىٴشمند یا تبلت Ȯبا پزشڪ داراڲ ڰٴاىڳ بٴرد یا
رٴانپزشڪ Ȯرٴانشناس یا تراپیست داراڲ مجٴز صدبت ګنید.

پشتیبانڳ منابغ اجتماػڳ Medicare

$0

ما با ارائو اطبلػات مرتبط با سبلمت ٴ ٴصل ګردن شما بو خدمات
اجتماعمدٴر مدلڳ ٴ برناموىاڲ پشتیبانڳ Ȯشما را بوطٴر تلفنڳ
راىنمایڳ مڳګنیم .بو شما ګمڪ مڳګنیم ګو این خدمات را بر اساس
نیازىاڲ مندصربوفردتان ىماىنگ ګنید.
با ما بو شماره مندرج در ګارت  IDطرح خٴد تماس بڱیرید ٴ
جزئیات بیشتر را از تیم »پشتیبانڳ منابغ اجتماػڳ «Medicare
بخٴاىید.
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هزینههاڲ شما براڲ
ددماتدهندڰان درونشبڬه

نیاز یا دػدػه سالمت

ددماتڳ ګه ممڬن است نیاز داشته باشید

ددمات تڬمیلڳ
*ادامو)

اكبلم بدٴن نیاز بو نسخو *)OTC

$0

پٴشش سیستم پاسخ اضطرارڲ شخصڳ *)PERS

$0

پشتیبانڳىاڲ اجتماػڳ:

$0

محدودیتها ،استثنائات و اطالػات مزایا
*كوانین مربوط به مزایا)
سو راه براڲ دسترسڳ بو مزایا دارید:
• آنبلین خرید ګنید یا از اپلیڬیشن استفاده ګنید ٴ ترتیب ارسال
اكبلم بو درب منزلتان را بدىید یا بو یڬڳ از فرٴشڱاهىاڲ
• نزدیڪ خٴد برٴید ٴ آنىا را تدٴیل بڱیرید.
• خرید در بیش از  4700شؼبو ٴالمارت ٴ فرٴشڱاهىاڲ بازار
مدلڳ ٴ سایر فرٴشڱاهىاڲ طرؽكرارداد امڬانپذیر است.
• براڲ سفارشدىڳ ٴ ارسال اكبلم بو درب منزل خٴدȮ
تماس بڱیرید.
شامل دستگاه نظارت و خدمات نظارت .برای شروع و نصب
خدمات ،لطفا با ما تماس بگیرید .میتوانیم به شما کمک کنیم.
ممکن است نیاز به مجوز قبلی باشد.
خدمات ػبارتند از:
• خدمات تؼییر مسڬن
• ٴدیؼو مسڬن:
• خدمات اجاره مسڬن ٴ مؼاش
• اسڬان ګٴتاهمدت بؼد از بسترڲ در بیمارستان *)STPH
• مراكبت بازیابڳ *استرادت پزشڬڳ)
• خدمات مراكبت استرادت
• تٴانبخشڳ رٴزانو:
• انتلال/ڰذار از مرګز پرستارڲ بو مراګز زندڰڳیارڲ
• خدمات انتلال اجتماػڳ/انتلال از مرګز پرستارڲ بو خانو
• مراكبت شخصڳ ٴ خدمات خانودارڲ
• تطبیقىاڲ دسترسپذیرڲ مدیطڳ *ایجاد تؼییرات در خانو)
• ٴػدهىاڲ ػذایڳ/ػذاىاڲ متناسب پزشڬڳ
• مراګز خٴدیابڳ
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خبلصو مزایاڲ فٴق براڲ اطبلعرسانڳ است ٴ فٳرست ګاملڳ از مزایا نمڳباشد .براڲ فٳرست ګامل ٴ اطبلػات بیشتر درباره مزایاڲ خٴد Ȯمڳتٴانید دفترڇو راىنماڲ اػضاڲ
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPرا بخٴانید .اڰر دفترڇو راىنماڲ اػضا ندارید Ȯبراڲ دریافت آن با م رګز خدمات اػضاڲ
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPبو شماره مندرج در پایین این صفدو تماس بڱیرید .اڰر سؤالڳ دارید Ȯمڳتٴانید با مرګز خدمات اػضا تماس
بڱیرید یا از ٴبسایت بو نشانڳ  https://shop.anthem.com/medicare/caبازدید ګنید.

 .Dمزایاڲ تحت پϭشش دارج از )Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP
برخڳ خدمات ىستند ګو مڳتٴانید دریافت ګنید ٴ تدت پٴشش ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPنیستند Ȯاما تدت پٴشش  Medi-Cal ȮMedicareیا یڬڳ از
نٳادىاڲ ایالت یا شٳرستان ىستند .این فٳرست ګامل نیست .براڲ ګسب ا طبلػات درباره این خدمات Ȯبا مرګز خدمات اػضا بو شماره مندرج در پایین این صفدو تماس بڱیرید.

سایر ددمات تحت پϭشش  Medi-Cal ،Medicareیا نϬاد ایالتڳ
•

دندانپزشڬڳ  | Smile California* Medi-Calبرنامو دندانپزشڬڳ )Medi-Cal

•

خدمات پشتیبانڳ خانڱڳ

•

خدمات تخصصڳ سبلمت رٴان ٴ اختبلل مصرؽ مٴاد مخدر

•

برناموىاڲ مؼافیت شامل »مؼافیت زندڰڳیارڲ« * )Assisted Living Waiverٴ »برنامو خدمات ڇندمنظٴره سالمندان «
* )Multipurpose Senior Services Programٴ خدمات مرګز منطلواڲ

ىزینوىاڲ شما
$0

لطفا برای دریافت اطالعات درباره واجدیت شرایط و نحوه دسترسی به این خدمات ،با هماهنگکننده درمان خود تماس بگیرید.
برخڳ خدمات مراكبت آسایشڱاىڳ بیمارڲىاڲ الػبلج تدت پٴشش خارج از Anthem MediBlue Full Dual Advantage
)(HMO D-SNP

$0

تٴانبخشڳ رٴانڳ-اجتماػڳ

$0

مدیریت ىدفمند پرٴنده

$0

استرادتڱاه نیموپانسیٴن

$0
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 .Eددماتڳ ګو ) Medi-Cal ϭ Medicare ،Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPپϭشش نمڳدىند
این فٳرست ګامل نیست .براڲ ګسب اطبلػات درباره سایر خدماتڳ ګو تدت پٴشش نیست Ȯبا مرګز خدمات اػضا بو شماره مندرج در پایین این صفدو تماس بڱیرید یا بو دفترڇو راىنماڲ اػضا مراجؼو ګنید.

ددماتڳ ګو ) Medi-Cal ϭ Medicare ،Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPپϭشش نمڳدىند
خدماتڳ ګو مطابق با استانداردىاڲ  Medicareٴ » Medi-Calمنطلڳ ٴ الزم« مدسٴب نمڳشٴند
درمانىاڲ پزشڬڳ ٴ جرادڳ Ȯاكبلم یا دارٴىاڲ داراڲ ماىیت آزمایشڳ Ȯمڱراینڬو تدت پٴشش  Medicareیا سایر پژٴىشىاڲ بالینڳ مٴرد تأیید  Medicareباشند
درمان جرادڳ براڲ ڇاكڳ مفرط Ȯبواستثناء مٴاردڲ ګو ضرٴرت پزشڬڳ ٴجٴد دارد
ػملىاڲ بٳبٴددىنده انتخابڳ یا داٴطلبانو
جرادڳ زیبایڳ یا سایر ګارىاڲ زیبایڳ Ȯمڱر اینڬو مؼیارىاڲ الزم برآٴرده شده باشند
جرادڳ لیزیڪ

 .Fحلϭق شما بو ػنϭان ػض ϭبرنامو
شما بهعنوان عضو ) ،Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPحقوق مشخصی دارید :شما میتوانید بدون تنبیه ،از این حقوق برخوردار شوید .همچنین میتوانید از این
حقوق بدون از دست دادن خدمات مراقبت سالمتی خود استفاده کنید .ما حداقل یک بار در سال در مورد حقوقتان به شما اطالعرسانی خواهیم کرد .برای کسب اطالعات بیشتر درباره حقوق خود ،لطفا
کتابچه راهنمای اعضا را مطالعه کنید .حقوق شما ،بدون محدودیت ،شامل موارد زیر میشود:

•

•

حق دارید ګو با شما با احترام ،ػدالت  ϭػزت بردϭرد شϭد .این شامل دق در این زمینوىا مڳباشد:
o

دریافت خدمات تدت پٴشش بدٴن نڱرانڳ در خصٴص ػارضو پزشڬڳ Ȯٴضؼیت سبلمت Ȯدریافت خدمات سبلمت Ȯمطالبات Ȯسٴابق پزشڬڳ Ȯمؼلٴلیت *شامل اختبلل رٴانڳ)Ȯ
ٴضؼیت تأىل Ȯسن Ȯجنسیت *شامل ګلیشوىاڲ جنسیتڳ ٴ ىٴیت جنسڳ) ڰرایش جنسڳ Ȯتبار ملڳ Ȯنژاد Ȯرنگ Ȯمذىب Ȯػلیده یا مساػدت دٴلتڳ

o

دریافت اطبلػات بو زبانىا ٴ فرمتىاڲ دیڱر *براڲ مثال Ȯڇاپ درشت Ȯخط بریل یا فرمت صٴتڳ) بوصٴرت رایڱان

o

كرار نداشتن در مؼرض ىیچ ڰٴنو مددٴدیت فیزیڬڳ یا انزٴا

شما از این حق بردϭردار ىستید ګو درباره مراكبتىاڲ سالمتڳ دϭد اطالػات دریافت ګنید .این امر شامل اطبلػاتڳ درباره درمان ٴ ڰزینوىاڲ درمان شما مڳباشد .این اطبلػات باید بو
زبان ٴ فرمت كابل فٳم براڲ شما ارائو شٴند .این شامل دق دریافت اطبلػات درباره مٴارد زیر مڳشٴد:
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•

•

•

•

o

شرح خدماتڳ ګو ما پٴشش مڳدىیم

o

رٴش دریافت خدمات

o

ملدار ىزینو خدمات براڲ شما

o

اسامڳ ارائوګنندڰان بٳداشت ٴ درمان

شما از این حق بردϭردار ىستید ګو درباره ددمات مراكبتڳ دϭد تصمیم ڰرفتو  ϭدر صϭرت تمایل آنϬا را رد ګنید .این شامل دق در این زمینوىا مڳباشد:
o

انتخاب ارائودىنده خدمات درمانڳ اٴلیو * )PCPٴ تؼییر  PCPخٴد در ىر زمان در طٴل سال

o

مراجؼو بو ارائودىنده مراكبت سبلمت زنان بدٴن نیاز بو ارجاع

o

دریافت سریغ خدمات ٴ دارٴىاڲ تدت پٴشش خٴد

o

ګسب اطبلع در زمینو ڰزینوىاڲ درمان Ȯصرؽ نظر از ىزینو آنٳا ٴ اینڬو آیا تدت پٴشش ىستند یا خیر

o

رد درمان Ȯدتڳ اڰر ارائودىندۀ خدمات درمانڳ شما مخالؽ رد درمان باشد

o

كطغ مصرؽ دارٴ Ȯدتڳ اڰر ارائودىندۀ مراكبت سبلمت شما مخالؽ كطغ دارٴ باشد

o

درخٴاست نظر ثانٴیو Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) .ىزینو ٴیزیت نظر ثانٴیو شما را مڳپردازد

o

خٴاستوىاڲ مراكبت درمانڳ خٴد را در دستٴرالؼمل ادتیاطڳ *ٴصیتنام و پزشڬڳ) مشخص ګنید

شما این حق را دارید ګو مراكبتىایڳ ګو ىیڇڱϭنو مانغ ارتباطڳ یا دسترسڳ فیزیڬڳ ندارند را بو مϭكغ دریافت ګنید .این شامل دق در این زمینوىا مڳباشد:
o

دریافت بو مٴكغ مراكبتىاڲ پزشڬڳ

o

ٴرٴد ٴ خرٴج بو مطب خدماتدىنده درمانڳ .این بو مؼنڳ دسترسڳ بدٴن مانغ براڲ افراد داراڲ مؼلٴلیت Ȯمطابق با كانٴن آمریڬایڳىاڲ داراڲ مؼلٴلیت مڳباشد

o

مترجم شفاىڳ داشتو باشید ګو در بركرارڲ ارتباط با ارائودىنده خدمات د رمانڳ ٴ طرح سبلمتتان بو شما ګمڪ ګند

شما از این حق بردϭردار ىستید ګو مراكبتىاڲ اϭرژانسڳ یا فϭرڲ را ىنڱام نیاز دریافت ګنید .این بدان مؼنڳ است ګو شما از این دلٴق برخٴردار مڳباشید:
o

دریافت خدمات اٴرژانسڳ بدٴن نیاز بو مجٴز كبلڳ در ٴضؼیت اضطرارڲ

o

استفاده از ارائودىنده مراكبتىاڲ اٴرژانسڳ یا فٴریتڳ خارج از شبڬو Ȯدر صٴرت لزٴم

شما از این حق بردϭردار ىستید ګو با اطالػاتتان بو طϭر محرمانو  ϭدصϭصڳ بردϭرد شϭد .این شامل دق در این زمینوىا مڳباشد:

o

سٴابق پزشڬڳ خٴد را بو طٴرڲ ګو برایتان كابل درک باشد درخٴاست ګنید Ȯیڪ ګپڳ از آن دریافت ګنید ٴ خٴاستار تؼییر یا اصبلح آن شٴید

o

مدرمانو نڱو داشتن اطبلػات شخصڳ سبلمت شما
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•

شما از حق شڬایت ګردن درباره ددمات یا مراكبتىاڲ دϭد بردϭردار ىستید .این شامل دق در این زمینوىا مڳباشد:

o

طرح دػٴڲ یا شڬایت ػلیو ما یا ارائودىندڰان ما

o

از طریق شماره تلفن رایڱان * )1-888-466-2219یا خط  )1-877-688-9891* TDDبراڲ افراد مبتبل بو اختبلل شنٴایڳ ٴ ڰفتارڲ Ȯشڬایتڳ را نزد »سازمان مراكبت
درمانڳ مدیریتشده  )DMHC* «Californiaطرح ګنید .ٴبسایت  )www.dmhc.ca.gov* DMHCداٴڲ فرمىاڲ شڬایت Ȯفرمىاڲ درخٴاست بررسڳ مستلل پزشڬڳ
* )IMRٴ دستٴرالؼملىاڲ آنبلین است.

o

درخٴاست از  DMHCبراڲ  IMRمربٴط بو خدمات  Medi-Calیا مٴاردڲ ګو ماىیت پزشڬڳ دارند

o

در مٴرد برخڳ تصمیمات  DMHCیا ارائودىندڰان درخٴاست تجدیدنظر ګنید

o

درخٴاست دادرسڳ ایالتڳ ګنید

o

دریافت دالیل با جزئیات بابت ػلت رد خدمات

براڲ ګسب اطبلػات بیشتر درباره دلٴق خٴد Ȯشما مڳ تٴانید ګتابڇو راىنماڲ اػضا را مطالؼو ګنید .اڰر سؤالڳ دارید Ȯمڳتٴانید با مرګز خدمات اػضاڲ Anthem MediBlue Full Dual
) Advantage (HMO D-SNPبو شماره مندرج در پایین این صفدو تماس بڱیرید.
ىمڇنین مڳتٴانید بین ساػات  9:00صبخ تا  5:00ػصر رٴزىاڲ دٴشنبو تا جمؼو با بازرس دلٴكڳ ٴیژه براڲ افراد داراڲ  Medicareٴ  Medi-Calبو شماره  1-855-501-3077تماس بڱیرید یا
بین ساػات  8:00صبخ تا  5:00ػصر رٴزىاڲ دٴشنبو تا جمؼو با دفتر بازرس دلٴكڳ  Medi-Calبو شماره  1-888-452-8609تماس بڱیرید.

 .Gنحϭه ارائو شڬایت یا دردϭاست تجدیدنظر درمϭرد ددمات رد شده
اڰر شڬایتڳ دارید یا فڬر مڳګنید ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPباید ڇیزڲ ګو رد ګرده است را تدت پٴشش كرار دىد Ȯبا مرګز خدمات اػضا بو شماره مندرج
در پایین این صفدو تماس بڱیرید .ممڬن است بتٴانید در مٴرد تصمیم ما درخٴاست تجدیدنظر ګنید.
براڲ سؤال درباره شڬایات ٴ درخٴاستىاڲ تجدیدنظر Ȯمڳتٴانید فصل  9دفترڇو راىنماڲ اػضا را مطالؼو نمایید .ىمڇنین مڳتٴانید با مرګز خدمات اػضاڲ Anthem MediBlue Full Dual
) Advantage (HMO D-SNPبو شماره مندرج در پایین این صفدو تماس بڱیرید.

اگر سؤالی دارید ،لطفا بین ساعات  8صبح تا  8شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر
از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPبه شماره ( 1-833-707-3129 )TTY: 711تماس بگیرید.
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این تماك ؿای̴ان امت .ةـا̵ کنب اطالعات ةۍضتـ ،اف وبما̵ت  https://shop.anthem.com/medicare/caةافدیذ کنۍذ.

) | Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPدالصو مزایاڲ سال 2023
شما مڳتٴانید شڬایات ٴ درخٴاستىاڲ تجدیدنظر را ګتبا ارسال ګنید:
ارسال پستڳ بو:
)Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP
Attn: Complaints, Appeals and Grievances
4361 Irwin Simpson Road
: OH0205-A537صندوق پستی
Mason, OH 45040
مڳتٴانید از طریق مرګز پشتیبانڳ سازمان مراكبتىاڲ سبلمت مدیریتشده  )DMHC* Californiaدرخٴاست بررسڳ مستلل پزشڬڳ * )IMRګنید IMR .براڲ ىمو خدمات ٴ اكبلم تدت پٴشش
 Medi-Calګو ماىیت پزشڬڳ دارند كابل انجام است IMR .بو بازنڱرڲ پرٴنده شما تٴسط پزشڬانڳ ګو ػضٴ طرح ما نیستند اطبلق مڳشٴد .اڰر تصمیم  IMRبو نفغ شما باشد Ȯباید خدمات یا
اكبلم مٴرد درخٴاست شما را فراىم ګنیم .شما براڲ انجام  IMRىیچ ىزینواڲ نمڳپردازید.
در اکثر موارد ،باید پیش از درخواست  ،IMRبرای ما درخواست تجدیدنظر ارسال کنید .باید ظرف  6ماه پس از تاریخی که کتبا نتیجه تجدیدنظر را برایتان ارسال کردیم ،برای  IMRدرخواست بدهید.
 DMHCممکن است در صورت وجود دالیل مناسب ،درخواست شما را بعد از  6ماه بپذیرد؛ مثال اگر شرایط پزشکی خاصی داشتید که به خاطر آن نمیتوانستید در مهلت  6ماه برای  IMRدرخواست
دهید یا اگر در زمان مقتضی اطالعیهای از طرف ما در مورد روند  IMRدریافت نکردید.
جٳت درخٴاست :IMR
•

فرم شڬایت/درخٴاست بررسڳ مستلل پزشڬڳ * )IMRګو در
 www.dmhc.ca.gov/fileacomplaint/submitanindependentmedicalreviewcomplaintform.aspxمٴجٴد است را پر ګنید یا با مرګز پشتیبانڳ  DMHCبو
شماره  1-888-466-2219تماس بڱیرید .ګاربران  TTYباید با شماره  1-877-688-9891تماس بڱیرند.

•

نسخواڲ از ناموىا یا دیڱر مدارک مربٴط بو خدمات یا اكبلم تاییدنشده را اڰر دارید ضمیمو ګنید .این ګار مڳتٴاند رٴند  IMRشما را تسریغ ګند .ګپڳ مدارک را ارسال ګنید˭ نو اصل
مدارک را .مرګز پشتیبانڳ ىیچ مدرګڳ را پس نمڳفرستد.

•

اڰر ګسڳ براڲ ارسال  IMRبو شما ګمڪ مڳګند Ȯفرم انتصاب دستیار مجاز را پر ګنید .مڳتٴانید فرم مربٴطو را از نشانڳ
 www.dmhc.ca.gov/Portals/0/Docs/HC/AccessibleAAFormEnglish%20%285SG%29.pdfدریافت ګنید .یا اینڬو با مرګز پشتیبانڳ اداره بو شماره
 1-888-466-2219تماس بڱیرید .ګاربران  TTYباید با شماره  1-877-688-9891تماس بڱیرند.

•

فرمىا ٴ پیٴستىاڲ خٴد را با فڬس یا بو نشانڳ پستڳ زیر ارسال ګنید:
Help Center
Department of Managed Health Care
980 9th Street, Suite 500
Sacramento, CA 95814-2725
فاګس1-916-255-5241 :
اگر سؤالی دارید ،لطفا بین ساعات  8صبح تا  8شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر
از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPبه شماره ( 1-833-707-3129 )TTY: 711تماس بگیرید.
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 .Hاڰر مشڬϭک بو ϭكϭع ګالىبردارڲ ىستید ڇو باید ګرد
اکثر متخصصان سالمت و سازمانهایی که خدمات ارائه میکنند د رستکار هستند .اما متأسفانه ممکن است برخی افراد درستکار نباشند.
اگر فکر می کنید که پزشک ،بیمارستان یا داروخانه د ر انجام کاری اشتباه میکند ،لطفا با ما تماس بگیرید.
• با ما در مرکز خدمات اعضای ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPتماس بگیرید .شماره تلفنها در پایین این صفحه درج شده است.
• یا با مرکز خدمات پشتیبانی  Medi-Calبه شماره  1-800-841-2900تماس بگیرید .کاربران  TTYمیتوانند با شماره  1-800-497-4648تماس بگیرند.
• یا با  Medicareبو شماره * 1-800-MEDICARE )1-800-633-4227تماس بڱیرید .ګاربران  TTYمڳتٴانند با شماره  1-877-486-2048تماس بڱیرند .مڳتٴانید با این
شمارهىا در  24ساػت شبانورٴز ٴ  7رٴز ىفتو بوصٴرت رایڱان تماس بڱیرید .این تماس رایڱان است.
• یا با خط راىنماڲ مبارزه با ګبلىبردارڲ ٴ سٴءاستفاده سازمان خدمات د رمانڳ  Californiaبو شماره  1-800-822-6222تماس بڱیرید.
• یا با »اداره مبارزه با تللب ٴ سٴءاستفاده از سالمندان  ȮMedi-Calدفتر دادستان ګل Ȯٴزارت دادڰسترڲ« بو شماره  1-800-722-0432تماس بڱیرید .تماس با این شماره رایڱان ٴ
مدرمانو است.

اگر سؤالی دارید ،لطفا بین ساعات  8صبح تا  8شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر
از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPبه شماره ( 1-833-707-3129 )TTY: 711تماس بگیرید.
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اڰر درباره ګلیات یا طرح ما ،ددمات ،محدϭده ددماتڳ ،صϭرتحساب یا ګارتىاڲ  IDػضϭیت دϭد سؤالڳ دارید ،لطفا ً با مرګز ددمات اػضاڲ Anthem MediBlue Full Dual
) Advantage (HMO D-SNPتماس بڱیرید:
تماس تلفنڳ1-833-707-3129 :
تماس با این شماره رایڱان است .بین ساػات  8صبخ تا  8شب از  1اګتبر تا  31مارس *بو جز ګریسمس ٴ رٴز شڬرڰزارڲ) در ىفت رٴز ىفتو ٴ از  1آٴریل تا  30سپتامبر از دٴشنبو تا جمؼو
*بو جز تؼطیبلت).
مرګز خدمات اػضا ىمڇنین خدمات مترجم شفاىڳ رایڱان براڲ افراد ػیرانڱلیسڳزبان دارد.
TTY: 711
این شماره مستلزم تجٳیزات تلفنڳ ٴیژه ٴ مخصٴص ګسانڳ است ګو مشڬل شنٴایڳ یا ڰفتارڲ دارند.
تماس با این شماره رایڱان است .بین ساػات  8صبخ تا  8شب از  1اګتبر تا  31مارس *بو جز ګریسمس ٴ رٴز شڬرڰزارڲ) در ىفت رٴز ىفتو ٴ از  1آٴریل تا  30سپتامبر از دٴشنبو تا جمؼو *بو
جز تؼطیبلت).
اڰر درباره سالمت دϭد سؤالڳ دارید:
• با ارائودىنده خدمات درمانڳ اٴلیو * )PCPخٴد تماس بڱیرید .دستٴرالؼملىاڲ  PCPخٴد را براڲ دریافت درمان در زمانڳ ګو مطب بستو است دنبال ګنید.
• اڰر مطب  PCPشما بستو است Ȯمڳتٴانید با خط شبانورٴزڲ خط راونمبی پرستبری در  24سبعت شببنهروز و  7روز وفتهطرح Anthem MediBlue Dual Advantage
نیز تماس بڱیرید .پرستارڲ مشڬل شما را خٴاىد شنید ٴ بو شما خٴاىد ڰ فت ګو ڇڱٴنو درمان دریافت ګنید .شمارهىاڲ خط راونمبی پرستبری در  24سبعت شببنهروز و  7روز
وفته 1-855-658-9249 )TTY: 711* :تماس با این شماره در ىفت رٴز ىفتو ٴ  365رٴز سال رایڱان است.
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPىمڇنین خدمات مترجم شفاىڳ رایڱان براڲ افراد ػیرانڱلیسڳزبان دارد.
بین ساػات  8صبخ تا  8شب از  1اګتبر تا  31مارس در ىفت رٴز ىفتو *بو جز ګریسمس ٴ رٴز شڬرڰزارڲ) ٴ از  1آٴریل تا  30سپتامبر از دٴشنبو تا جمؼو *بو جز تؼطیبلت) با
* 1-833-707-3129 )TTY: 711تماس بڱیرید .تماس با این شماره رایڱان است.
اڰر بو ددمات سالمت رفتارڲ فϭرڲ نیاز دارید ،لطفا ً با دط بحران سالمت رفتارڲ تماس بڱیرید:
• شٳرستان ,1-800-854-7771 )TTY: 711* :Los Angeles
• شٳرستان ,1-855-278-4204 )TTY: 711* :Santa Clara
تماس با این شمارهىا رایڱان است 24 .ساػت شبانو رٴز 7 Ȯرٴز ىفتو Ȯاز جملو ایام تؼطیل.
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPىمڇنین خدمات مترجم شفاىڳ رایڱان براڲ افراد ػیرانڱلیسڳزبان دارد.

اگر سؤالی دارید ،لطفا بین ساعات  8صبح تا  8شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر
از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPبه شماره ) 1-833-707-3129 (TTY: 711تماس بگیرید.
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